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Ten geleide Broeder Jozefo Dassen 
neemt afscheid 

Tussen de verzuchting van Multatuli: 'Och, als men 
lezen kon!' en de uitspraak van Alexander Dumas: 
'Zij die lezen weten veel, zij die kijken weten soms 
nog meer,' liggen in velerlei schakeringen 's mensen 
meningen en gedachten over het nut en het plezier, 
de vreugde en de noodzaak van het kunnen lezen. 
Voor U ligt een nummer van Het Gehoorgestoorde 
Kind, gewijd aan de jaarvergadering van de 
vereniging ter bevordering van het onderwijs aan 
doven in Nederland. 
De causerieën en de discussies rondom het thema 
'Lezen' waren alleszins de moeite van het aanhoren 
waard. 
In dit later stadium worden de gehouden voor
drachten en de daarop gevolgde vragen en 
antwoorden U nogmaals aangeboden, thans ter 
lezing. U doet toch wel aan voortgezet lezen? (en 
of U daaronder wilt verstaan het lezen van 
moeilijkere teksten dan wel het niet meer kunnen 
ophouden met lezen, laten we aan Uw speelse 
fantasie over!) 
Het is goed, ons nogmaals te buigen over de vele 
facetten, die het leren lezen kent. 
En waar wij dit proces op gang moeten brengen bij 
auditief gehandicapte kinderen, zijn kennis van 
zaken en kennis van anderen (wijsheid, inzicht, 
ervaring van collega's) dubbel belangrijk. 

Overigens hoeft U niet altijd af te wachten wat 
anderen te bieden hebben. U bent misschien zelf 
wel meer waard - en van meer waarde voor Uw 
collega's in den lande - dan U durft denken! 
De redactie is van plan, om tenminste één maal per 
jaar een nummer van ons vakblad samen te stellen 
met artikelen vanuit de praktijk. 
Ook Uw inzichten kunnen gepubliceerd worden; 
Uw ideeën. Uw visie op projectonderwijs, Uw 
manier van werken met kleuters. Uw denken over 
socialisering van dove kinderen enz. enz. enz. 
De redactie nodigt U graag uit, haar Uw bijdragen 
toe te zenden. 
Zet hoofd, hart en hand aan het werk en schroomt 
niet om bekendheid te geven aan Uzelf, aan Uw 
gedachten over bepaalde facetten van ons 
onderwijs, aan Uw manier van werken. 
Bij voorbaat al met dank vervuld, is de redactie 

In 1932 kwam Broeder Jozefo naar het Instituut voor 
Doven te St. Michielsgestel, na een paar jaar 
werkzaam geweest te zijn in het gewone lagere 
onderwijs. Daarmee werd een stap gezet in een 
richting, waaraan hij nu nog steeds vol enthousiasme 
verder werkt. Bijna zijn hele leven heeft hij gewijd 
aan opvoeding en onderwijs aan gehoorgestoorde 
kinderen. 
Broeder Jozefo heeft naast zijn dagelijks werk 
nagenoeg altijd gestudeerd. Na het diploma Gehoor
gestoorden A behaalde hij achtereenvolgens de akte 
Pedagogiek M.O.-A, het diploma Logopedie en 
Foniatrie, het diploma Gehoorgestoorden B en de akte 
Pedagogiek M.O.-B. 
Van 1943 tot 1949 is hij leraar Pedagogiek geweest 
aan de zo toen nog geheten 'kweekschool' te 
Maastricht. Daarna kwam hij weer terug als onder
wijzer op het Instituut. Hij werd toen tevens 
onderoverste van de Broeders. In 1953 verhuisde hij 
naar het klooster van de Broeders in Helmond en werd 
tot hoofd van de school voor slechthorenden te 
Eindhoven benoemd. 

69 



Meteen vatte hij de studie weer op en volgde de 
opleiding voor akoepedie. Nadien is hij ook docent 
geworden in het vak hoorrevalidatie aan de logopedie-
opleiding te Nijmegen en Eindhoven. 
Na in Eindhoven het onderwijs aan slechthorenden 
mede goed op gang gebracht te hebben (de school 
bestond pas enkele jaren) kwam hij wéér terug naar het 
Instituut in St. Michielsgestel, en wel in 1957. Dit was 
de derde maar nu laatste komst naar Gestel. Hij werd 
toen daar hoofd van de jongensschool (Lagere school + 
Udo), maar tevens was hij 6 jaar lang hoofd van het 
internaat en overste van het Broederklooster. 
Als hoofd van de school aan de jongensafdeling begon 
hij geleidelijkaan aan een grondige hervorming vooral 
in het taalonderwijs. Voordien was het taalonderwijs 
sterk geprogrammeerd. Zo werd deze school een van 
de beste van het Instituut. Hij stelde het gesprek in dit 
onderwijs centraal. De situatieve ogenblikken werden 
uitgangspunt. Maar hij liet zijn personeel niet in het 
onzekere. Door middel van modellessen kon hij 
aangeven, hoe het diende te geschieden. We weten 
ook dat de grammatica in het taalonderwijs altijd zijn 
grote belangstelling heeft gehad. Hij was toch voor
stander van een zover mogelijke systematische 
opbouw, zonder in een constructieve methode te 
vervallen. Voor dit belangrijke keerpunt in de taal
verwerving bij dove kinderen was Broeder Jozefo de 
grote stimulator. 
Daarnaast las hij (en leest hij nu nog!) enorm veel. 
Nauwkeurig hield hij de vernieuwingen in het onderwijs 
in al zijn facetten bij. En als je aan hem vroeg, of hij 
een bepaald artikel uit een binnen- of buitenlands 
tijdschrift gelezen had of op de hoogte was van een 
bepaalde zaak, dan was het antwoord steevast: 
'Natuurlijk!' 
Dan was hij naast zijn dagelijks werk jarenlang docent 
aan de Praktijkopleiding voor onderwijzers op het 
Instituut in de vakken hoortraining en taalverwerving. 
Hij schreef vele artikelen in diverse tijdschriften. Hij 
maakte een groot aantal stencils voor het personeel 
van zijn school waarvan de meest bekende zijn: 
Taalvormen-onderwijs aan doofstommen' (1943), 
'Hoortraining voor dove kinderen', 
'Grammatica in het taalonderwijs aan dove kinderen', 
'Practische handleiding voor het Articulatieonderwijs 
aan Doofstommen' (1938), 

'Het schriftelijk stellen in het taalonderwijs aan doven', 
enz. enz. Waarvan een aantal ook vertaald is in het 
Engels en gepubliceerd is in tijdschriften. 
Hij nam zitting in studiecommissies o.a. de landelijke 
taaicommissie en de taaicommissie op het Instituut 
in St. Michielsgestel. 
Hij bezocht verschillende doveninstituten in het buiten
land, o.a. Duitsland (Dortmund, Heidelberg), 
Zwitserland, België (o.a. Brussel), Zweden, Amerika, 
Portugal, enz., waar hij dan diverse malen lezingen 
gaf. 
Op 5 nov. j . l . is Broeder Jozefo 65 jaar geworden. 
Per 1 jan. 1976 gaat hij met pensioen. 16 dec. 1975 
nemen leerlingen en personeel afscheid van Broeder 
Jozefo als hoofd van de school. Maar hij neemt nog 
lang geen afscheid van het onderwijs aan doven! Dat 
einde is nog lang niet in zicht. 
Zijn verdiensten voor dit onderwijs zijn zo groot, dat hij 
tot ver in het buitenland bekendheid verwierf. Men 
heeft hem uitgenodigd in Zweden een aantal lezingen 
te komen geven, maar ook in Duitsland en België 
(Hasselt). En bovendien staat het al vast, dat hij in mei 
1976 voor een paar maanden naar Malawi in Afrika 
vertrekt om daar te helpen als 'ontwikkelingswerker' 
bij het onderwijs aan doven. Het lijkt wel of hij niet 
zo pas 65 maar 25 jaar is geworden! 
Dit was maar een beperkte opsomming van wat 
Broeder Jozefo voor het onderwijs aan doven gedaan 
heeft. Er was en er is nog veel meer. 
Leerlingen, oudleerlingen en personeel van het 
Instituut willen hem zeer bijzonder danken voor het 
enorme werk, dat hij verzet heeft voor onderwijs en 
opvoeding van dove kinderen. Wij zijn hem evenwel 
vooral dankbaar voor de weg, die hij ons heeft voor
geleefd. En we hopen, dat hij, ondanks de plannen die hij 
heeft, toch meer tijd voor zich zelf zal nemen om te 
kunnen genieten van het prettige en schone dat de 
aarde de mens biedt. 

R.A.M. Vermeulen 
St. Michielsgestel 

Br. Jozefo, ad multos annos. 
redaktie 
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Notulen 
van de huishoudelijke Vergadering van de Vereniging ter 
bevordering van het Onderwijs aan Doven in Nederland, 

gehouden op vrijdag 14 maart 
1975 in de F/evohof te Biddinghuizen. 

1 • Opening 
Met de constatering, dat de vereniging in de loop der 
jaren een andere koers is gaan varen - de opzet van 
de vereniging werd gewijzigd, de vereniging stelde zich 
onafhankelijker van de instituten op - en met het 
uitspreken van de hoop op een vruchtbare vergadering 
opende de voorzitter de 57ste Huishoudelijke 
Vergadering. 

2. Bespreking van de notulen van de Huishoudelijke 
Vergadering, gehouden op vrijdag 29 maart 1974 
in het Evert Kupersoord te Amersfoort. De notulen 
worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. Binnengekomen is een bericht van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen met de mededeling 
dat t.b.v. de jaarvergadering 1975 een éénmalige 
subsidie van ƒ 2 ,500 ,— maximaal wordt verleend. 
Aan de hand van een, vóór 1 mei 1976 over te 
'eggen, rekening en verantwoording zal de subsidie 
definitief worden vastgesteld; 
b- Eveneens ontvingen wij van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen een brief over de 
regeling van de studiebegeleiding van dove kinderen, 
die het reguliere voortgezet onderwijs volgen. Na een 
lange tijd van voorbereiding kan deze studiebege
leiding gerealiseerd worden. 

4. Bespreking van het verslag van de 56ste 
Algemene Vergadering, gehouden op vrijdag 29 
maart in het Evert Kupersoord te Amersfoort. Het 
verslag wordt goedgekeurd. 

5. Financiën 
a. Bespreking financieel overzicht 1974; 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de 
wijze waarop de penningmeester dit overzicht ook voor 
de boekhoudkundige leek leesbaar heeft weten te 
houden; 

b. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren J. Clason en 
J. L. Hoogervorst, is van mening dat de kas prima in 
orde is en stelt voor de penningmeester decharge 
te verlenen, waarmee de vergadering met applaus 
instemt; 
c. Benoeming kascommissie 1975. 
De kascommissie 1975 zal bestaan uit de heren 
H. Warringa en S. A. Schutte uit Groningen. 

6. Voorstellen. 
a. Het bestuur stelt, uitgaande van het gegeven dat de 
laatste drie jaar, ondanks diverse prijsverhogingen, 
geen contributie-verhoging heeft plaatsgevonden en 
met het oog op het te verwachten nadelige saldo, 
een contributieverhoging voor en geeft als pré-advies: 
- alle huidige contributies met ingang van 1975 met 
ƒ 5 ,— te verhogen; 
- in de komende jaren de contributieverhoging te 
koppelen aan de prijsindex. 
b. Met verwijzing naar de hoge kosten van het 
Tijdschrift geeft de kascommissie het bestuur in 
overweging: 
- de mogelijkheden van een goedkoper drukprocédé 
te onderzoeken en 
- te.zoeken naar een goedkopere wijze van 
verzending, b.v. het bundelen van alle exemplaren voor 
één instituut. 
De heer J. van Puyenbroek (Sint Michielsgestel) 
maakt bezwaar tegen de voorgestelde koppeling van 
de jaarlijkse contributieverhoging aan de prijsindex en 
stelt voor eventuele verhogingen afhankelijk te stellen 
van de financiële positie van de vereniging. 
De heer A. G. van Yperen (Rotterdam) vraagt of de 
toegezegde subsidie geen consequenties heeft voor het 
verwachte nadelige saldo. De voozitter antwoordt, dat 
de hoogte van de subsidie nog niet vaststaat, maar dat 
het uiteindelijke subsidiebedrag het nadelige saldo 
uiteraard zal verminderen. 
Via de heer K. Koenen stelt de heer Eendebak voor de 
salaris-bedragen, waarvan de hoogte van de 
contributies afhankelijk gesteld wordt, te herzien nu 
tegenwoordig een ieder boven de ƒ 1.600,— per jaar 
komt. Besloten wordt: 
a. met ingang van 1975 de contributie met ƒ 5 ,— te 
verhogen; 
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b. in de volgende jaren, in overleg met de vergadering, 
de contributieverhoging eventueel te koppelen aan de 
prijsindex; 
c. het punt 'contributieverhoging' elk jaar op de 
agenda te plaatsen. 

7. Het Tijdschrift. 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit aan de 
redactiecommissie voor de goede verzorging, qua 
inhoud en uiterlijk, van het Tijdschrift. De heer H. A. 
Landman (administrateur van het Tijdschrift) licht de 
vergadering in over de précaire financiële positie van 
het Tijdschrift door de schuld van de Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 
en Spraakgebrekkige kinderen aan de drukker 
(ƒ 6.700,—) en over de niet-bijgewerkte leden
administratie van deze vereniging, waardoor veel 
Tijdschriften onbestelbaar retour komen, met als 
gevolg extra en onnodige kosten. 
De voorzitter spreekt, op grond van de onderstaande 
gegevens, de verwachting uit, dat de financiële en 
administratieve zaken op niet al te lange termijn 
door onze zustervereniging geregeld kunnen worden: 

- De toegezegde en binnenkort te verwachten 
subsidie ad ƒ 6 .000 ,— van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen; 
- Het ook op de Algemene Vergadering van de andere 
vereniging aangenomen voorstel tot contributie
verhoging; 
- Het benoemen van kontaktpersonen op de scholen 
voor de slechthorenden. 
- Het geplande regelmatige overleg tussen de beide 
dagelijkse besturen van de beide verenigingen. 

8. Bestuursverkiezing. 
Aan de beurt van aftreden zijn de heren A. W. van der 
Horst uit Sint Michelsgestel (herkiesbaar) en J. G. van 
der Bijl uit Voorburg) niet herkiesbaar). 
De heer A. W. van der Horst wordt door de vergadering 
met applaus herbenoemd. 
Tot opvolgster in het bestuur van de heer J. G. van 
der Bijl, die wegens het aanvaarden van een functie 
buiten het dovenonderwijs zijn bestuurslidmaatschap 
niet kan verlengen, wordt Mej. W. M. Brouwer 
benoemd. De voorzitter dankt de heer van der Bijl voor 
het t.b.v. de vereniging verrichte werk en voor de 
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plezierige samenwerking en wenst hem voor de 
toekomst veel succes toe. 
De heer J. C. Cramer heeft de wens te kennen 
gegeven zijn functie als penningmeester neer te leggen 
en uit het bestuur te treden, wegens zijn voornemen 
zijn loopbaan als leerkracht bij het dovenonderwijs 
te beëindigen. 
In deze functie wordt, met algemene instemming van 
de vergadering, benoemd mevr. E. C. Storm-Polet 
(reeds lid van het bestuur). Tot opvolgster van de 
heer J. C. Cramer in het bestuur wordt mej. J. O Geluk 
benoemd. 
In zijn afscheidswoord spreekt de voorzitter namens 
de leden zijn grote waardering uit voor de wijze, 
waarop de heer Cramer de moeilijke, vaak ondankbare 
en veel persoonlijke kwaliteiten eisende taak van 
penningmeester en financieel raadsman van de 
vereniging gedurende negen jaar heeft uitgevoerd. 
De scheidende penningmeester dankt bestuur en leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen en wenst de 
vereniging, die hij met veel belangstelling zal blijven 
volgen, een goede toekomst toe. 
De voorzitter heet de beide nieuwe bestuursleden 
van harte welkom en dankt mevr. E. C. Storm-Polet 
voor haar bereidheid de financiën van de vereniging 
onder haar hoede te nemen. 

9. Mededelingen over de Europese Federatie van 
Nationale Verenigingen van Dovenleerkrachten. 
Mevr. E. C. Storm-Polet geeft een overzicht van de, 
op de in februari te Brussel gehouden vergadering 
aan de orde gestelde zaken en besluiten: 
- de contributie die de nationale verenigingen aan de 
Federatie moeten afdragen, is bepaald op 40 Bfr. 
per persoon; 
- in februari 1976 zal in Zweden een vergadering 
gehouden worden over de opleiding van leerkrachten 
in het dovenonderwijs; 
- de heer W. Waets (bestuurslid van België) wil een 
Europees Tijdschrift oprichten, waarvan de inhoud zal 
bestaan uit samenvattingen uit Tijdschriften, 
uitgegeven door de nationale verenigingen. Dit 
Tijdschrift zal viermaal per jaar moeten verschijnen; 
- van het verslag van het congres te Nyborg in 1973 
zullen 50 exemplaren besteld worden; 
- op 11 en 12 oktober 1975 zal in Essen het twee-



jaarlijkse congres van de Federatie gehouden worden. 
Thema van dit congres: The uses and limitations 
of special apparatus in the acquisition of speech by 
profoundly deaf children'. 
De heer J. van Puyenbroek twijfelt aan het bestaan van 
de behoefte, naast de al bestaande tijdschriften, nog 
een tijdschrift uit te geven. 

10. Mededel ingen over het commiss iewerk. 
a. U.D.O. commissie. 
De U.D.O. commissie zal tweemaal per jaar bijeen 
komen. Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken 
over de organisatie van het Voortgezet Onderwijs. 
Op 8 oktober zal de commissie weer bijeen komen om 
te spreken over de onderlinge hulpverlening bij 
schoolexamens; 
b. Taaicommissie. 
In het afgelopen jaar zijn door de commissie geen 
aktiviteiten ontwikkeld. Het is ook niet meer helemaal 
duidelijk welke leden nog zitting hebben in de 
commissie. 
Br. Josepho doet de suggestie de taaicommissie een 
duidelijke opdracht te verstrekken. Hij denkt aan de 
mogelijkheden de taaicommissie een woordenboek 
voor doven te laten samenstellen. Op de eerstkomende 
bestuursvergadering zal de taaicommissie onderwerp 
van gesprek zijn; 
c. Werkgroep Maatschappelijk Werk. 
De werkgroep is dit jaar tweemaal bijeen geweest. 
Gesproken is over de oudervereniging (in Groningen) 
en over Kalorama (in Nijmegen). Voor het komende 
jaar zijn weer twee vergaderingen gepland. De 
bedoeling is deze vergaderingen nog meer het karakter 
van werkbijeenkomsten te geven. 

1 1 . Rondvraag. 
De heer P. R. Berkhout (Amsterdam) vraagt het bestuur 
zich te beraden over de mogelijkheid het thema van 
deze Algemene Vergadering verder uit te diepen. 

12. Slui t ing. 
De aanwezigen veel sterkte voor de toekomst bij hun 
werk ten behoeve van en met het dove kind 
toewensend sluit de voorzitter de Huishoudelijke 
Vergadering. De voorzitter: K. Breeman 

De secretaris: H. J. de Snoo 

GRONINGEN 

Afscheid Mevrouw Albronda van het Koninklijk 
Instituut v. Doven te Groningen 
Uit haar afscheidswoorden bleek hoezeer zij haar 
leerlingen en haar werk liefhad. Zij stak ons met haar 
woorden een hart onder de riem. 
Zij heeft wat veranderingen meegemaakt! Zij kwam in 
een dubbele taak in 1934 als lerares naaldvakken 
en leidster internaat. Het was nog de tijd van zwarte 
kousen en grote witte schorten, daarbij lange werk
dagen. In 1937 werd zij hoofd van het meisjes
internaat. In 1942 huwde zij met Dhr. Albronda, leraar 
aan het Instituut en later hoofd van de v.b.o. school. 
Zij werd toen ontslagen, maar telkens werd zij 
weer bij ziekten te hulp geroepen. Ook in de huiselijke 
kring maakte zij toen kennis met het dove kind. De 
familie Albronda nam een doof meisje als pleegkind 
in hun gezin op. Dit meisje is wel 14 jaar bij hen 
thuis geweest. 

In 1948 kwam Mevr. Albronda weer in de vakschool. 
Het was altijd een plezier even bij haar in de klas 
te komen en het werk van haar leerlingen te 
bekijken. Het waren niet alleen de naadjes en 
zoompjes, die je kon bewonderen, maar het waren ook 
de modernste expressie-mogelijkheden. Door bezoek 
met haar leerlingen aan tentoonstellingen en shows 
bleef zij steeds op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in haar vak. 

Wij danken haar hartelijk voor alles wat zij geweest 
is temidden van leerlingen en collega's en wensen haar 
nog vele gelukkige jaren toe. 
Mej. J. Meertens komt nu als lerares naaldvakken 
onze gelederen versterken, terwijl Mej. A. A. Antena 
als lerares voor de zorgvakken is aangesteld. 
Mevr. Platje kreeg op 1 juli een vaste aanstelling, 
terwijl de tijdelijke benoemingen van Mevr. Daniels 
en Mej. Hoogeveen voor een jaar verlengd konden 
worden. 
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Verslag 
Van de 57e Algemene Vergadering van de Vereniging ter 
bevordering van het Onderwijs aan Doven in Nederland 

gehouden op vrijdag 14 maart 
1975 in de Flevohof te Biddinghuizen. 

Ongeveer 300 leden van de vereniging, vertegen
woordigers van de onderwijsinspecties, het 
Seminarium voor Orthopedagogiek, de Federatie van 
Ouderverenigingen, de Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatie en de Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie waren op deze dag bijeen in de Flevohof 
om met elkaar het voor het onderwijs aan doven zo 
belangrijke thema 'lezen' te behandelen. 

Rond 10 uur opende de voorzitter de 57ste Algemene 
Vergadering met o.a. de constatering van het unieke 
feit, dat op deze dag één sector van het Buitengewoon 
Onderwijs in zijn geheel aanwezig was. Voorts wees 
hij op het grote belang van het wederzijds uitwisselen 
van informatie over eikaars werkwijze. Het school
bezoek dat door het organiseren van eendaagse 
congressen is komen te vervallen kan - minder 
massaal - hiertoe zeker bijdragen en moet - waar 
mogelijk - zeker plaats vinden. 

Als inleiders voor het thema van deze dag waren 
uitgenodigd dr. A. van Uden, mej. T. Kroef, de heer 
W. Noom, mej. N. Rog, mej. C. A. M. van de Leur 
en de heer J. D. van der Vliet. 
De lezing ('Methodische overwegingen over het leren 
lezen door prelinguaal doven') door dr. A. van Uden, 
handelend over de oorzaken van het gegeven, dat veel 
doven niet tot echt lezen komen en over de mogelijke 
hulp die aan deze leerlingen gegeven kan worden om 
het gestelde doel te bereiken en de inleidingen ('Het 
belang van goed kunnen lezen voor doven') van mej. 
T. Kroef en de heer W. Noom, die de betekenis van 
het lezen voor de ontwikkeling van de dove mens 
vanuit hun eigen ervaringen belichtten, werden door 
alle aanwezigen bijgewoond. 
Na een geanimeerde en verhelderende discussie werd 
de lunch genoten. 

Na een korte pauze, waarin oude kontakten hernieuwd 
en nieuwe kontakten gelegd werden, verdeelde de 
vergadering zich in drie kleine groepen om resp. de 
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inleidingen van mej. C. A. M. v. d. Leur: 'Het lezen 
in de voorschool', handelend over het belang van de 
ontwikkeling van de leesvaardigheid bij het jonge kind 
en toegelicht met praktische aanwijzingen via de video
recorder; van Mej. N. Rog: 'Het lezen in de kern
afdeling', een praktische en theoretische beschouwing 
over het leren lezen van kinderen in de leeftijd van 
ongeveer 6 tot 12 jaar en van de heer J. D. van der 
Vliet: 'Voortgezet lezen', over de middelen, die 
aangewend kunnen worden om het oudere dove kind 
tot lezen te stimuleren, bij te wonen, en te 
discussiëren over de in deze lezingen behandelde 
onderwerpen. 

In zijn dankwoord vertolkte de voorzitter de gevoelens 
van respect, bewondering en waardering van alle 
aanwezigen voor de wijze waarop de inleiders erin 
geslaagd waren alle facetten van het thema te 
behandelen. 
In het bijzonder richtte de voorzitter zich tot mej. T. 
Kroef en de heer W. Noom, die duidelijk aangetoond 
hadden, dat tussen doven en horenden een werkelijke 
dialoog kan ontstaan. 
Met het onderstrepen van het belang van de Algemene 
Vergadering - een moment van bezinning, dat moet 
inspireren tot een met vreugde, inzet en succes 
voortzetten van het werk in het belang van de dove 
jeugd - sloot de voorzitter de vergadering. 

De secretaris, 
H. J. de Snoo 

Nederlandse Vereniging voor Revalidatie 
Uitgave: Vakantiegids voor lichamelijk en 
zintuigelijk gehandicapten. 
Vanaf 29 december 1975 te verkrijgen bij alle 
kantoren van de A.N.W.B. 

redaktie 



Methodische overwegingen over het leren 
lezen door prelinguaal doven 

We zullen ons aan enkele algemene inleidende 
gedachten moeten houden, zowel om de krapheid van 
de toegemeten tijd als om niet de sprekers na mij het 
gras voor de voeten weg te maaien. 
Zoals in de korte samenvatting is weergegeven 
behandelen we deze 5 punten: 
I. Het belang van dit leren lezen. 
II. In tegenstelling hiermee: de veelal teleurstellende 
resultaten juist in dit opzicht. 
III. De psychische functies die bij goed lezen 
betrokken zijn, en wéér de prelinguaal doven het meest 
gevaar lopen te falen. 
IV. Enkele adviezen om die gevaren te omzeilen of om 
mislukkingen te herstellen. 
V. Tenslotte enige voorstellen voor die leerlingen, die 
niet tot echt lezen kwamen. 

I. 
Het belang van leren lezen voor prelinguaal doven 
Over dit thema zullen zo aanstonds twee volwassen 
doven het woord voeren, zodat ik mij beperk tot 
enkele inleidende opmerkingen: 
1. Het leesmateriaal dat in deze maatschappij aan de 
orde komt, is niet alleen: boeken voor ontspanning, 
studie, schoonheidsbeleving of persoonlijkheids
vorming, tijdschriften, weekbladen of kranten, brieven 
en alle vormen van correspondentie, inclusief de 
komende 'tele-writer', maar ook: 
ondertitelingen bij de T.V.; programmabladen o.a. voor 
de T.V.; reisbeschrijvingen en reisgidsen; reclames, 
advertenties, opschriften, aankondigingen en aan
biedingen; gebruiksaanwijzingen en beschrijvingen; 
folders; spelregels; prijslijsten; formulieren die ingevuld 
moeten worden; handleidingen voor 'doe-het-zelf', 
planten- en dierenverzorging; naslagwerken als 
woordenboeken, encyclopedieën e.d. 
Een belangrijk doel van het leesonderwijs is dus, hierin 
de weg te wijzen en zich al dit materiaal naar 
omstandigheden ten nutte te maken. 
2. In zekere zin mag men zeggen: 'Als een dove, 
gezien als taalbelemmerde, heeft leren lezen is hij 
gered': 
a. omdat het schriftbeeld door zijn permanentie, zijn 
taaigeheugen ondersteunt, 
b. en kans geeft de taal-gebruiks-rireguenr/e tot 
genoegzame hoogte op te voeren. 

c. omdat het schriftbeeld de taal, wel niet geheel 
maar toch tot op een zeer grote hoogte, volledig en 
duidelijk, simultaan en niet successief weergeeft, geeft 
het deze zie-mensen een kans tot 'overzicht' om de 
structuur van de taal steeds beter te 'doorzien'. 
3. Ook als communicatie-belemmerde kan aan de dove 
door lezen een sterke compensatie gegeven worden. 
Lezen is,een vorm van communicatie, een gesprek 
met de schrijver of met de personen die in het 
boek voorkomen, welke lege eenzaamheidsgevoelens 
minstens tot op zekere hoogte vullen kan. Men denke 
hier ook aan de genoemde correspondentie. Dit alles 
geldt heel bijzonder voor het vrij grote aantal van die 
doven, waarvan we nu reeds weten dat ze later blind 
zullen worden, a fortiori voor de doofblinden. 

4. In zekere zin wordt door lezen de bron van de 
cultuur geopend alsmede kans gegeven tot uitbloei 
van de persoonlijkheid in flexibel en genuanceerd 
denken en voelen en naar anderen luisteren. 

I I . 
De veelal teleurstellende resultaten van het 
leesonderwijs 
1. Verschillende onderzoekingen wijzen op een soort 
barrière bij een leesniveau van 9-jarige horende 
kinderen, waar slechts een zeer klein percentage van 
de prelinguaal doven overheen schijnt te komen. (We 
zullen aanstonds zien, dat ook bij horende kinderen 
het 10-jarig leesniveau een keerpunt betekent: dan 
begint nl. pas echt zelfstandig lezen.) Zo geven 
Wrightstone e.a. (1962) aan, dat slechts 12% van 
de kinderen op 73 scholen voor doven op 16-jarige 
leeftijd hoger ligt dan 'grade 4 .8" = 9V4 jaar, 
'paragraph-reading' met 'multiplechoice'-antwoorden. 
Dit werd bevestigd door Gentile e.a. (1969). - In de 
leeftijden 10-16 jaar, dus in 6 jaar tijds werd slechts 
een vooruitgang geconstateerd van nauwelijks één jaar 
in leesleeftijd. - Een zelfde soort moeilijkheden worden 
vanuit Engeland bericht (Hamp 1972, Bates 1972). 

Merkwaardig bij dit alles is, dat vanaf ± 10 jaar de 
correlaties tussen leren lezen en de intelligentie bij 
dove kinderen aflopen: op 10 jaar was dat nog 0.57, op 
15 jaar slechts 0.37 (Hamp 1972). Er is iets aan de 
hand wat niet met intelligentie te maken heeft. 
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Anderzijds lopen de correlaties met de hoorresten op: 
op 10 jaar is dat slechts 0.03, oplopend tot 0.35 op 
1 5 jaar. 

Echter moet bij dit alles m.i. worden opgemerkt, dat 
er ook fouten in de testmethoden kunnen zitten. Zo 
is ons gebleken, dat het hanteren van een tijdslimiet 
bij lezen, wat in al deze tests gebeurt, dove kinderen 
per se in het nadeel brengt, omdat hun tempo in het 
algemeen lager ligt. Het bleek ons, dat er bij het 
vrijmaken van de tijdslimiet door vele dove kinderen 
winsten geboekt worden, die niet toevallig zijn. In 
Engeland heeft men bovendien vaak tests gebruikt, 
waarbij de kinderen onvolledige zinnen moesten 
aanvullen. Dit voert een valse factor van actief taal
gebruik in. Zodoende lijken genoemde slechte resul
taten niet geheel de ware capaciteiten van de dove 
kinderen weer te geven. Maar ook met deze correctie 
zijn de resultaten teleurstellend te noemen, temeer 
waar de doofheidsgrens bij de onderzochte kinderen 
op 75 dB. werd gesteld en niet op 90 dB., noch ook 
rekening werd gehouden met kinderen doofgeworden 
na 2-jarige leeftijd. 

Een zelfde dramatische achterstand geldt het vocabu-
lair. Myklebust (1964) kwam tot de bevinding op de 
Columbia Vocabulary Test (bij elk woord een keuze 
maken uit vier plaatjes), dat horende kinderen van 
9 jaar naar 15 jaar met 42 punten vooruit gaan, hun 
woordenschat verdrievoudigen, terwijl dove kinderen 
in dezelfde jaren gemiddeld slechts 8 punten vooruit 
kwamen. Dit was ook zo ongeveer in Engeland 
(Hamp 1972). 

Op het eind van de gewone lagere school (op 11-12-
jarige leeftijd) dient men 7300 woorden goed te 
kennen, om de litteratuur van die leeftijd zelfstandig 
te kunnen lezen. Een uitgebreid onderzoek van 
Silverman e.a. (1972) wees uit, dat gemiddeld slechts 
2545 woorden van deze 7300 door de doven van 
16-17 jaar gekend waren, dus slechts 35%. Hun 
woordenschat was vanaf 14-15 jaar slechts met 
gemiddeld 1000 woorden toegenomen. 

2. Moet dit alles per se zo teleurstellend zijn? Moeten 
onze kinderen per se in een circulus vitiosus terecht 
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komen van: ze komen niet tot lezen omdat ze te weinig 
taal hebben, en ze hebben te weinig taal omdat ze niet 
tot lezen komen...? 

In de jaarrapporten van de Clarke School kan men 
lezen, dat in de 'eenvoudig lerende' afdeling 
(gemiddeld I.Q. 93) op 1 5-jarige leeftijd een leesniveau 
van 10 jaar wordt beieikt, en in de 'hogere afdeling' 
(gemiddeld I.Q. 114) reeds op 12-jarige leeftijd. 

Op het Central Institute te St. Louis Miss. (Lane 1974), 
waar men niet over twee afdelingen beschikt, wordt 
gemiddeld op 13-jarige leeftijd het leesniveau van 
10-jarige horende kinderen bereikt. 

In de 'St. Joseph's School' in University City bij St. 
Louis Miss. wordt dit niveau gemiddeld op 12-13-
jarige leeftijd bereikt (Blea 1967). 

Op ons Instituut haalt 30-40% van de echt prelinguaal 
doven dit niveau of hoger in de leeftijden 16-19 jaar. 
Als we alleen de niet meervoudige gebrekkige doven 
nemen met 100 of meer I.Q. is dit 60-70%. Waarom 
dit niet 100% is zullen we onder IV. uiteen zetten. 

Hoe zit dit bij horenden? Misschien mag men zeggen, 
dat bij horenden gemiddeld slechts 75% tot het 
10-jarige leesniveau komt. Sharon (1973-1974) kwam 
tot de bevinding, dat slechts 60% van de horende 
volwassenen voldoende kan lezen, d.w.z. voldoende 
om zich door lezen zelfstandig te ontwikkelen. 
In de U.S.A. wordt 20% van de jonge volwassenen 
niet tot de krijgsdienst toegelaten, wegens onvol
doende kunnen lezen (= niet hoger dan 9-jarig niveau, 
zie onder), en 10% van de normaal toegelaten 
volwassenen wordt daaruit naderhand wegens 
'illitteracy' weer ontslagen (samen dus 30%). 15% van 
de volwassenen krijgt geen rijbewijs, omdat ze 
onvoldoende kunnen lezen (schriftelijke vragen 
beantwoorden). Volgens de ijkingen in ons land van de 
leestest van Bakker, moet men zeggen dat minstens 
ongeveer 10% van de leerlingen onvoldoende in lezen 
ontwikkeld op 12-jarige leeftijd de Gewone Lagere 
School verlaat, d.w.z. dat ze niet boven het niveau 
van 9-jarigen gekomen zijn. Malmquist (zie Malmquist-
Brus 1974) noemt studies, die wijzen op 20-30-40% 



'failures'. Volgens hem kan dit door goede maatregelen 
tot 20% beperkt blijven. 

N.B. Er moet worden opgemerkt, dat de beide 
genoemde Instituten te St. Louis hun leerlingen 
selecteren, en dat de doofheidsgrens - ook op de 
Clarke School - gelegd wordt bij 75-80 dB. ISO. 
Vervolgens worden voor de verschillende klassen 
telkens aparte tests aangelegd. Een kind dat bv. in de 
7e klas een test krijgt '5th grade reading-level hearing 
children', krijgt per se een standaardscore van minstens 
5.0. Wij weten niet of deze valse factor in de 
berekeningen der gemiddelden een flatterende rol 
heeft gespeeld. 

I I I . 
De psychische functies die bij goed lezen 
betrokken zijn, en waar de prelinguaal doven het 
meest gevaar lopen te falen 
A. Welke factoren spelen een rol bij de leesfunctie 
van horende normale lezers? 

1 • Verschillende studies hebben het volgende aan het 
licht gebracht (cf. Schubert 1964, 1969, Smith 1971, 
Ay res 1972-1974, Malmquist-Brus 1974, McGuigan 
1974, Boers ma en Muir 1975): 
a. Bij het lezen bewegen de ogen voortdurend, en wel 
saccadisch, in kleine schokjes, van het ene fixatie-
Punt naar het andere, meestal vooruit, met soms een 
regressie = terugzien naar wat men reeds gelezen 
heeft. Men ziet de woorden slechts bij een fixatie, niet 
tijdens de korte uiterst snelle beweging. Met de 
vaardigheid van lezen neemt zowel het aantal en de 
duur van de fixaties, alsmede het aantal regressies 
af (Buswell 1922, cit. Kling-Riggs 1971). Kinderen van 
6-7 jaar die nog met lezen beginnen moeten een Woord 
Wel twee tot drie maal fixeren om het gelezen te krijgen, 
tussen 8 en 12 jaar wordt dit één maal per gemiddeld 
anderhalf woord, tussen 14 en 18 jaar één maal per 
twee woorden. De lengte der fixatie is in het begin 
gemiddeld een halve seconde, wordt bij 9-10 en verdere 
jaren één vierde seconde, wat bij 13 jaar een normale 
leessnelheid geven kan van ± 6 woorden per seconde. 
b. Wanneer de woordspan per fixatie beperkt blijft 
tot één woord en de fixatie telkens langer dan één 
vierde seconde moet duren, heeft men het gevaarlijke 

woord-lezen, in tegenstelling tot context-lezen. Dit 
resulteert in leesmoeilijkheden langs verschillende 
zijden: 
(1) Het geheugen wordt door dit te langzame tempo 
overbelast: de zin wordt onvoldoende overzien; de 
lezer is soms na twee of drie woorden reeds vergeten 
wat hij gelezen heeft. 
(2) Daardoor grijpen de woorden semantisch te weinig 
op elkaar in. Dit moge ik aldus illustreren. Ik zei tegen 
een doctoraal student Neerlandistiek (bovendien 
voorzien van diploma middelbaar B): 'De bomen... 
(ik wachtte hier expres) waren dicht'. Hij zei: 'Dit is 
duidelijk nonsens... Hij had bomen meteen geïnter
preteerd als loofbomen. Dit zat bij hem zo vast, dat hij 
die interpretatie door het vervolg van de zin niet herzag, 
d.w.z. niet herinterpreteerde tot slagbomen bij een 
spoorweg-overgang. Wanneer wij zo'n zelfde zin snel 
horen zeggen of lezen, krijgt zo'n directe meest 
frequente interpretatie als het ware geen kans, ze 
wordt opgeschort en alleen de contextueel juiste 
interpretatie komt in het bewustzijn. Deze functie 
van opschorten van interpretatie en flexibel herzien 
van een reeds gekozen interpretatie wordt door 
'woord-lezen' belemmerd. Wanneer men dan ook een 
horend kind aldus hoort lezen: 'Eerst / moeten / 
vrouwen en kin-deren / ge-ge-red / worden' (= eerst 
moeten vrouwen en kinderen gered worden), dan hoeft 
men zich niet erover te verbazen, als het kind zeer 
vele keren het verband niet vat, niet tot context-lezen 
komt (cf. Boersma e.a. 1 975). Wanneer dit reeds voor 
een zin geldt, dan geldt het des te meer voor een hele 
paragraaf. (Zo'n kind zou willicht beter direct visueel 
kunnen leren lezen, zonder te articuleren, iets wat bij 
horenden uiterst moeilijk te bereiken schijnt, zie onder). 
(3) Ook de structuur van zinnen en van de coördinatie 
van zinnen wordt niet gevat, met name niet de tang
bouw (= de onderbroken woordgroep) als bv. 'Waar 
hebben we gisteren over gepraat?' Antwoord: 'In de 
huiskamer'. 

c. Dit blijven hangen aan de woorden kan veel 
oorzaken hebben (1974): 
(1) Niet vlot figuur-achtergrond onderscheiden 
(perceptie-dyslexie); 
(2) Niet vlot overschakelen van schriftbeeld naar 
inhoud of spreken en omgekeerd (integratie-dyslexie); 
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(3) Niet vlot onderscheiden links-rechts, boven-onder 
e.d., alsmede de ritmiek van de woordgroepen (zie 
onder; secundaire-dyslexie op basis van dyspraxie, 
meestal via een minder goed ontwikkeld visueel en/of 
auditief geheugen). 
Deze moeilijkheden kunnen ook door onvoldoende 
training ontstaan, zonder dat er een hersenstoornis 
achter zit. 
d. Sommige lezers ontwikkelen ondanks één of meer 
van de genoemde drie leesstoornissen een matige of 
sterke snel-lees-techniek, d.w.z. dat ze de woorden 
slechts zeer globaal opnemen, wat uitloopt op gokken, 
eventueel woorden totaal fout lezen, bv. schijf als 
schrijf, woning als gewonnen e.d. - In het algemeen 
correleert snel lezen met goed lezen (cf. Smith 1971), 
maar dit geldt niet voor dit type dyslectische, gokkende 
lezers. 

2. De groei van een flexibele lees-woordenschat 
('sight-vocabulary'), ook in contextueel verband. 
N.B. De 'lees-woordenschat' staat tegenover de 'hoor-
woordenschat' en geldt de geschreven of gedrukte 
woorden, die men met voldoende snelheid kan 
herkennen en interpreteren. 

(1) Dat de interpretatie van een woord flexibel moet 
zijn, d.w.z. eventueel als een homoniem, antoniem 
of synoniem, in algemene of specifieke zin, volgens 
betekenis-verschuiving of figuurlijke betekenis moet 
onderkend worden, mag uit het reeds gezegde duidelijk 
zijn. 
Een eventuele rigiditeit kan allereerst voortkomen uit 
communicatieve armoede. Hiermee wordt bedoeld een 
tekort aan gesprekken met een 'vol-taal-bezitter'. Dit 
kan 3 gevolgen hebben (1972): 
A. De verbale taal is niet transparant genoeg = de 
code geeft niet snel genoeg opening naar de inhoud 
(bv. de lezer blijft op hotel, hotel hangen, zonder dat de 
betekenis snel genoeg doordringt). 
b. De lezer heeft te weinig empathie ontwikkeld, d.w.z. 
invoelingsvermogen in de gevoelens en de gedachten-
gang van een ander. 
c. Hij kan niet genoeg 'tussen de regels door' verstaan, 
bv. iets afleiden wat niet met evenveel woorden is 
gezegd. Lezen is een 'dialogisch' gedrag, een gesprek 
met de schrijver of met de personen in het leesstuk. 
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Een en ander wordt o.a. gevonden bij kinderen uit 
een te taai-beperkt milieu (cf. Kellmer-Pringle e.a. 
1966). 
Genoemde rigiditeit kan ook voortkomen uit een tekort 
aan ervaring, tekort aan intelligentie en/of geheugen, 
maar ook uit typisch beelddenken (Krabbe 1951). 
Volgens Leondar (1970) wordt op 'grammar schools' 
± 5% kinderen gevonden die speciale moeilijkheden 
hebben om figuurlijke betekenissen, allegorieën en 
dergelijke vlot te begrijpen (in verband met overladen 
beelddenken? Een typische uiting: 'Waarom zegt de 
schrijver dat nu niet gewoon?'). 

(2) Volgens Engels-Amerikaanse onderzoekingen 
geldt een leesvaardigheidsniveau van 9-jarige horende 
kinderen nog als 'illitteracy', analfabetisme (Ministry 
of Education Dept. of Educational scienes 1966, 
Robeck en Wilson 1974, Crosland 1974). 

Een leesniveau van 10-jarige horende kinderen 
geldt als 'independent reading', d.w.z. het kind op dat 
niveau kan zich verder zelfstandig in lezen ontwikkelen, 
het staat om zo te zeggen op de rails. Dit leidt men 
af uit een voldoende lees-woordenschat, d.w.z. dat 
genoeg woorden zo vlot gepercipieerd en geïnter
preteerd worden dat het kind spontaan tot 
contextueel lezen kan overgaan (vergelijk de hoge 
correlatie van de 'Eén-minuut-test' van Brus met lezen, 
Brus 1968), en verder uit het in feite overgaan tot 
hoofdzakelijk contextueel lezen, en tot het doorzien 
van woordgroepen en taalstructuur (cf. Blea 1967). Dit 
geldt horende kinderen; ook in Piagets' onder
zoekingen (cf. Dumont 1966) blijken typische 
veranderingen wat betreft taal en denken op deze 
leeftijd. 

Dit vereist een flexibele woordenschat van 6.310 
woorden in het Engelse taalgebied (Taylor 1960). 
Een basistaai van 3600 woorden (omvattend 95% der 
omgangstaal) is dus onvoldoende: d.w.z. als een kind 
5% van de woorden niet kent, d.w.z. gemiddeld om de 
20 woorden een woord niet verstaat, legt het een 
boek of tijdschrift opzij (Spache 1973). Men ziet dan 
ook dat de oogbeweging bij het lezen onregelmatiger 
worden, onritmisch, wat tevens vermoeiend is (cf. 
Blea 1967). 



Opgemerkt moet worden, dat bij kinderen waarbij 
de woorden niet goed 'gezet' zijn, waarbij dus de 
Gestalt-vorming niet goed ontwikkeld is, d.i. waarbij 
de woorden niet vlot onderscheiden worden noch 
transparant genoeg zijn naar de inhoud, de lees-
woordenschat ergens blijft hangen en niet snel genoeg 
vooruit komt (cf. Blea 1967, de Leeuw 1970). 
Het goed zetten van de woorden is een voorwaarde 
om de lees-woordenschat te kunnen uitbreiden. 

3. Het vooruitlezen ('eye-voice-span') 
Sperling (1960, cit. Smith 1971) kon aantonen, dat 
normaal goede lezers bij luidop lezen een aantal 
woorden vooruitkijken, en wel naar dezer ritmische 
groepering. Als men bv. in deze zinnen: 

'De prinses toonde veel belangstelling voor de 
industrieën en voor het Julianakanaal, waarvoor haar 
moeder in 1925 de eerste spade in de grond had 
gestoken.' 

na haar onverwacht het licht uitdoet, zullen de normaal 
goede lezers toch nog de hele zin geheel of bv. 
tot na de spade uitlezen. Dus bijna nooit bv. tot 
na eerste of na had. Het vooruitlezen blijkt te verlopen 
volgens ritmische woordgroepen, of zelfs bijzinnen 
(Levin en Turner 1963, Rode 1974-1975). Deze 
eigenschap correleert bovendien met de mate van 
goed lezen (cf. de Leeuw 1970). 

Men heeft tot voor kort wel onderscheid gemaakt 
tussen mensen die hoofdzakelijk visueel en andere 
die hoofdzakelijk articulatorisch en/of auditief zouden 
lezen. De eerste zouden sneller en beter lezen dan de 
tweede. Dit is volgens McGuigan (1974) niet waar 
gebleken: ook die snelle lezers articuleren latent, 
uiterst snel, en bovendien geeft het ritme van hun 
oogbewegingen weer dat ze ook naar ritmische 
woordgroepen lezen. 
Het goede lezen zou dus geconditioneerd zijn door 
snel zien, snel integreren met ritmisch spreken 
en contextueel interpreteren. 

4. Jong geleerd oud gedaan? 
Ook bij horende kinderen werd gevonden, dat een 
begin met lezen op kleuterleeftijd (4 jaar) correleert 

met een beter lezen op 6-7-jarige leeftijd. Op 
8-9-jarige leeftijd echter bleken geen significante voor
delen meer (Durkin 1974-1975). Ditzelfde is ook 
gevonden bij dove kinderen die al dan niet een 
Voorschool hadden gevolgd (Craig 1964). M.i. moet 
dit liggen aan het nivelleringseffect in de klas. 

B. Waar lopen prelinguaal dove kinderen het meest 
gevaar te gaan falen? 
1. Typische verschillen tussen het lezen van doven 
en horenden. 
a. Fasen in de leesontwikke/ing. 
Een typische fase bij dove kinderen is het ideo-
visueel lezen. 
Wij zeiden boven reeds, dat horende kinderen twee 
fasen vertonen, die men gewoonlijk aanduidt met 
aanvankelijk en voortgezet lezen. Strikt genomen 
begint het voortgezet lezen op + 10-jarige leeftijd. 
We hebben ook gezien dat dit samenhangt met de 
leesfunctie, overgaan van woordlezen naar context-
lezen. Dit alles gold 'receptief lezen' = het uit lezen 
opdoen van ideeën, die men nog niet had. (Wij 
hanteren deze term anders als Malmquist-Brus 
1974, die hem gebruikten voor on-creatief lezen; 
zo beperkt bedoelen wij de term niet.) 

Wij menen bij dove kinderen van drie fasen te moeten 
spreken (1968, 1972). Bij hen nl. gaat aan het 
receptief lezen nog een fase vooraf: het ideo-visueel 
lezen: het in schriftbeeld terugvinden van ideeën die 
men reeds had. Hierover zal waarschijnlijk vanmiddag 
wel tot U gesproken worden. 

Het receptief lezen hebben wij verdeeld in een 
vocabulair-fase en een structuur-fase. Ik wil die niet 
zonder meer gelijk stellen met resp. woord- en 
context-lezen, maar meer met conceptualisatie en 
attentie voor structuren (cf. Shank 1968, 1970 
cit. Kempen 1974). Er zijn nl. talrijke texten, die men 
direct door de concepten, vertegenwoordigd door de 
woorden en eventuele woordgroepen verstaat, zonder 
dat de structuur een noodzakelijke of nuttige rol 
speelt, bv. 'Jan duwt de kar', zal conceptueel wel 
even duidelijk zijn als 'De kar Jan duwt'. Als men 
de woorden van het geheel maar verstaat, zal ook die 
laatste zin wel verstaan worden, ook al heeft men 
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geen of te weinig weet van de structuur ervan. 
Maar bij 'Marietje plaagt gemakkelijk' of 'Wie gaf Jan 
een hand?' wordt de zaak anders. 

Zo hebben we eens (1969) met drie vaklui samen 
de leestest van Bakker vierde leerjaar geanalyseerd, 
de toetsvragen ingedeeld in: vragen die door goede 
vocabulaire-kennis kunnen beantwoord worden, en 
andere vragen waarbij enige structuur-kennis nodig is. 
Met structuur bedoelen we hier: 
onderwerp en gezegde onderkennen; 
idem verschil tussen hoofd- en bijzin; 
idem een onderbroken woordgroep (tangbouw); 
onderwerp en passief of actief voorwerp (lijdend 
voorwerp, meewerkendvoorwerp); 
de passieve vorm ontdekken; 
semantische structuren als figuurlijke betekenis, 
betekenisverschuiving, taaihumor e.d. 
Het bleek dat de vocabulaire-fase zich eerder 
ontwikkelt dan de structuurfase. Deze laatste begint op 
ons Instituut pas bij ± 12-13 jaar goed op gang te 
komen. 
Genoemde vocabulaire-fase (die reeds onvermijdelijk 
lijkt, willen we gewoon normale taal leren en niet 
een program-taal) is bovendien noodzakelijk in onze 
reflecterende methode. We willen de kinderen nl. 
zoveel mogelijk de taalvormen zelf laten ontdekken. 
Dit vooronderstelt een althans globaal verstaan 
van het taaigeheel via het gegroepeerde vocabulaire: 
een zin die zelfs globaal niet begrepen wordt, is 
moeilijk tot grondslag te nemen om taalvormen te 
leren ontdekken. Er moet reeds context lezen bestaan, 
vóór men aan de structuurfase toe kan komen. 
Toch zullen wij zo aanstonds zien dat sommige 
kinderen in de onvermijdelijke vocabulair-fase ver
zanden omdat ze lijden aan 'woord-lezen' (zie onder). 
Daarom moet de vocabulaire-groei niet alleen maar 
door woordjes leren bewerkstelligd worden: de nieuwe 
woorden en uitdrukkingen moeten steeds in context, 
dus vooral in gesprekken, verder ook in leeslessen 
gebruikt worden, ook al blijft de contextuele 
herkenning voorlopig nog globaal. Zo vond Hammer-
meister (1971) dat dove gebarenmakende volwassenen 
wel soms in vocabulaire vooruit gegaan waren 
maar niet in lezen: blijkbaar hadden ze de nieuwe 
woorden te zeer als losse woorden opgenomen en/of 
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verwerkt. Dit gold ook voor studenten van het 
Gallaudet College, waar dit reeds eerder geconstateerd 
was (Babbidgerapport 1965). We komen tot dit 
schema: 

lezen 
ideo-visueel 

receptief» 
.vocabulaire-fase 

•structuur-fase 

b. Direct visueel lezen? 
Het ideo-visueel lezen van de Voorschool en lagere 
klassen draait in zekere zin de volgorde om: niet 
woorden die in gesproken vorm reeds bekend zijn, 
in schriftbeeld terugvinden of daarin omzetten, zoals 
bij horende kinderen, maar uit het schriftbeeld naar 
gesproken woorden komen. Bij veel, volgens onze 
methode de meeste, woorden is het schriftbeeld 
er al, vóór het kind die spreken kan. Wat heeft dit 
voor gevolg? 
Wij vonden bij ons onderzoek (1974) twee soorten 
gewone dove kinderen: kinderen met een minder 
vlotte motoriek, die in het algemeen sterker waren in 
het simultaan visuele geheugen, o.a. in het schrift
beeld, die wat hun spontane woordgeheugen betrof 
meer afhankelijk bleken van dat schriftbeeld; 
en kinderen met een vlotte motoriek, die bij hun 
spreken meer motorisch ingesteld bleken, minder 
afhankelijk van het schriftbeeld, maar merkwaardiger
wijze bij het spontane woordgeheugen iets minder 
goed voor de dag kwamen. Het schriftbeeld bleek 
ook bij deze kinderen toch belangrijk in het spontane 
woordgebruik. 

Vervolgens bleek, dat de minder vlotte praters niet in 
taal achter hoeven te blijven. 
M.i. komt deze afhankelijkheid van het schriftbeeld 
van twee oorzaken: het spreekbeeld is nog iets te 
vluchtig om vast genoeg in het geheugen geprent 
te kunnen worden, en het eerste vaste kennismaken 



met de meeste woorden was, volgens onze methode, 
die van het schriftbeeld. 
Bij hetzelfde onderzoek bleken de kinderen met minder 
vlotte motoriek cijfer-series even goed vooruit als 
achteruit te kunnen nazeggen. Het verschil met de 
kinderen met vlotte motoriek, die dit gemiddeld niet 
zo goed konden, was significant. Als ze inderdaad die 
cijfers in hun voorstelling vóór zich zien, kan men 
verwachten, dat ze die even goed vooruit als teruguit 
kunnen nazeggen. 

Dit alles gold nog jonge kinderen tot 10 jaar. Wij 
weten niet hoe zich dit later kan gaan wijzigen. Als 
ik op het getuigenis van sommige intelligente dove 
kinderen (met minder vlotte motoriek) mag afgaan, 
zien zij cijfers en ook woorden vóór zich en vertalen 
ze op een of andere manier het schriftbeeld in 
spreekbeeH. Aldus zei het ook Ir. Nanninga tegen mij, 
die zoals bekend, eerst hoofdzakelijk via grafisch 
gesprek de taal geleerd heeft en pas met 6 jaar 
begon te leren spreken. - Sommige dove kinderen 
kunnen (dan ook) uiterst snel lezen, tot zelfs 
9-10 woorden per seconde. Schriftelijke opdrachten 
bv. van 34 woorden, beantwoorden ze meteen correct, 
na nauwelijks 4 seconden tijd genomen te hebben 
om ze te lezen. 

Wij kunnen m.i. veilig aannemen, dat er een aantal 
dove kinderen en volwassenen is, die de taal 
hoofdzakelijk schriftelijk bezitten, en een ander aantal 
waarbij het spreken meer voorop staat. Dit klopt met 
een onderzoek van Conrad (1973, dat een onderzoek 
van Eberhardt 1940 bevestigt): sommige dove pubers 
konden de vragen op leeslessen goed beantwoorden 
na de leesles hardop te hebben voorgelezen, en 
andere juist niet. Hij noemde die laatste 'visualisers" 
en de eerste 'articulators'. Dit bracht echter geen 
verschil in leesniveau met zich mee: beide soorten 
kinderen konden even goed lezen. (Het verschil tussen 
'visualisers' en 'articulators' was ook gekenmerkt 
door een verschil in manier van letters onthouden.) 
We hebben hier dus een verschil in leesgedrag 
met alle of verreweg de meeste horenden. Volgens 
McGuigan's onderzoek, zijn alle horenden 'articulators'; 
wanneer dat niet is, is er een afwijking. 

2. Vier knelpunten in de ontwikkeling van het lezen 
bij doven. 

a. Het ritmisch groeperen van woorden: 
Wij zagen dat de ritmische groepering van de woorden 
bij het lezen van horenden een grote rol speelt. 
Mij is geen onderzoek bij doven hieromtrent bekend. 
Wel is mij herhaaldelijk gebleken, dat kinderen 
die bij het oplezen van opdrachten de woorden 
niet of niet juist groeperen, op willekeurige plaatsen 
pauzen inlassen enz., de texten meestal minder goed 
verstaan. Ze lezen woord voor woord, wat wijst op 
woord-lezen (zie onder). Vaak ook bewegen ze hun 
hoofd bijna bij elke lettergreep, gepaard met 
moeilijkheden in de ademhaling. 

Wij vonden bij ons onderzoek voor het geheugen van 
zinnen (1966 zie 1972), dat ritmisch voorgesproken 
zinnen significant beter onthouden werden dan alleen 
maar nageschreven zinnen. Dit ritmisch spreken lijkt 
uiterst belangrijk om via het geheugen een goed 
overzicht van de zin als geheel te verkrijgen. 
Vervolgens: het ritmisch groeperen en het vinden van de 
juiste accentuatie blijken een belangrijke zaak, ook 
voor doven, zowel voor het doorzien van de structuur 
van de zin als voor de semantische relief-vorming. 
Het lijkt dus noodzakelijk dat ook de zogenaamde 
'visualisers' dit ritmisch groeperen, door hardop lezen, 
goed leren. Wij mogen verwachten dat dit hun 
(visuele) geheugen zal ondersteunen door goede 
segment-vorming van de zinnenCcluster-effect' cf 
Miller, G. 1954). 

b. De groei van de woordenschat: 
Hier ligt één van de gevaarlijke knelpunten in ons 
leesonderwijs. Als wij op 10-jarige leeftijd bij de 
kinderen een woordenschat van 6300 willen halen, 
dan vraagt dit per schooldag 7 nieuwe woorden 
leren. Bovendien hebben deze zeer frequente woorden 
veel betekenissen, gemiddeld 5, d.w.z. dat ze iedere 
schooldag 35 nieuwe woordbetekenissen zouden 
moeten leren, wat geen haalbare kaart is. We 
mogen blij zijn als ze dit op 16-jarige leeftijd halen. 
Hier ligt zeker één der redenen, waarom zoveel dove 
kinderen niet over een 9-jarige leesniveau heenkomen.' 
ze kennen niet genoeg woorden en die woord
kennis is niet flexibel genoeg (1974). 
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c. Het woord-lezen: 
Een tweetal studies, LaGrone (1936) en Blea (1967) 
handelen over de oogbewegingen van dove kinderen 
bij het lezen. Ze bevestigen elkaar: dove kinderen 
maken meer fixaties dan horende van hun eigen 
leeftijd, en ook duren hun fixaties langer. Ze 
functioneren als horende kinderen die nog aan woord-
lezen hangen, nog onvoldoende tot context-lezen 
gekomen zijn. Dit hangen aan de woorden is uiterst 
gevaarlijk. We hebben hier m.i. een tweede uiterst 
gevaarlijke reden waarom het lezen van zoveel dove 
kinderen op het 9-jarig leesniveau vastloopt (cf. 
Miller J. 1958). Dit hóeft echter weer niet zo te zijn. 
Dezelfde Blea vond op een goede orale school op 
12-13-jarige leeftijd niet minder context lezen dan 
10-jarige horende kinderen. 

d. Gebrek aan verbaal gesprek. 
'Verbaal gesprek' staat tegenover 'gebaren-gesprek'. 
Over de gebaren zullen wij onder spreken. We 
zagen echter boven reeds, hoe ook horende kinderen 
bij communicatieve armoede belemmeringen in leren 
lezen ontmoeten, nl. gebrekkige transparantie van 
de woorden, gebrek aan empathie en bemoeilijkt 
'tussen de regels door' verstaan. 

Conclusie: 
De leesbarrière bij 'fourth grade reading' = 9-jarig 
leesniveau lijkt hiermee verklaard: door gebrek aan 
verbaal gesprek en ritmiek, door te langzame 
vocabulaire-groei en door woordlezen. 
Lane (1974) vond, in een longitudinale studie, dat 
dove kinderen, eenmaal door die gevaarlijke barrière 
heengekomen, als een pijl vooruit schieten, van jaar tot 
jaar sneller vooruitgaan, onder alle opzichten: 
woordenschat en taalbeheersing. Hoe meer woorden 
flexibel en contextueel in de geest aanwezig zijn, hoe 
meer nieuwe woorden als het ware gaan aanslaan en 
wortelschieten. 

IV. 
Enkele adviezen om de gesignaleerde gevaren 
te omzeilen of om mislukkingen te herstellen 
Furth (1972) meent ons te moeten troosten met 
de teleurstellende leesresultaten in de geest van: 'Het 
kan nu eenmaal niet anders en plaag die doven 
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niet verder!'... We zullen ons bij zijn advies en 
defaitistische instelling niet aansluiten. 
We hebben een 'inventory' samengesteld om het lees
niveau van dove kinderen te bepalen en om leestests 
te kunnen valideren. Hij bestaat uit 94 items en omvat 
de volgende aspecten: 
1. De motivatie van de kinderen; 
2. Ontwikkeling van goed technisch lezen; 
3. Het algemeen taai-functioneren als achtergrond; 
4. Ideo-visueel lezen; 
5. Lezen in de vocabulair-fase; 
6. Lezen in de structuur-fase. 
Deze 'inventory' kan de leerkracht ook zelf hanteren 
om achterstanden of eventueel stoornissen zelf op tijd 
te diagnostiseren. 

1. De motivatie 
We zeiden boven reeds, dat we de 6300-woorden-
schat slechts met moeite kunnen halen. Dit voor
onderstelt niet alleen een goed geheugen bij het 
kind, maar ook een goede motivatie, een persoonlijke 
inzet en wil om te leren. Volgens verschillende 
onderzoekingen (Hamp 1972, Redgate 1972) hangt 
hier nauw mee samen de houding van de ouders, 
met name, in deze, of ze zélf lezen en hun kind 
daarin voorgaan. M.i. moet men de ouders reeds bij 
de hometraining hierop wijzen. Dit voorgaan in en 
stimuleren van lezen hoort evenzeer tot hun taak als 
het leren liplezen, hoorapparaat leren gebruiken e.d. 
- Vervolgens kunnen de ouders zeer sterk meewerken 
in het voortdurend optrekken van de woordenschat, 
o.a. door een klapper aan te leggen (zie onder). 
Het bleek bovendien (Myklebust 1964), dat hoe meer 
een woordenschat groeit, hoe sterker ook de taai
motivatie toeneemt, wat een soort sneeuwbal-effect 
veroorzaakt, leder nieuw woord valt dan als het ware 
in een steeds vruchtbaarder grond (zie boven Lane 
1974). 

2. Ontwikkeling van het technisch vlot lezen 
a. Het moest niet nodig zijn op te merken, dat bij 
dove kinderen de ogen op geregelde tijden goed 
moeten worden onderzocht. Uit de litteratuur is het 
duidelijk (bv. Suchman 1967, Myklebust 1964, 
Pollard en Neumaier 1974), dat bij ongeveer de helft 
van de dove kinderen een of andere oogafwijking 



aanwezig is. Als men op een dovenschool slechts 
weinig brillen ziet, is er zeker iets mis. 
b. De woorden moeten goed gezet worden vanaf het 
begin, d.w.z. dat het woordbeeld, ook naar de 
ervaringsinhoud, scherp is en vlot herkend wordt. 
Daartoe is behalve goede betekenisgeving, ook een 
goede fonematische en grafische analyse nodig. Uit 
meerdere onderzoekingen (1973) is bekend, dat bij 
ongeveer 20% van de horende kinderen de intermodale 
integratie merkbare moeilijkheden oplevert, o.a. die van 
schriftbeeld en spreekbeeld der woorden, verder ook 
die van code en inhoud. Dit percentage zal bij dove 
kinderen zeker niet minder zijn. Men bedenke 
bovendien dat het synchroom waarnemen van 
schriftbeeld en spreekbeeld bij hen bemoeilijkt is. 
Myklebust en Brutten (1953) concluceerden bij dove 
(gebarenmakende) kinderen dat hun zien minder 
gestructureerd was. Hayes (1955) kon bij goed 
(oraal) opgevoede doven (Clarke School) aantonen, dat 
zulks geenszins het geval hoeft te zijn. Dit werd 
bevestigd door Embref bij een steekproef van dove 
kinderen van horende ouders en van horende kinderen 
van dove ouders (cit. Blea 1967). De bevinding van 
Myklebust en Brutten moge echter wel een waar
schuwing zijn. 

Als dit grondwerk in de Voorschool en de lagere 
klassen niet goed is gedaan, zal men in hogere klassen 
meer en meer leesmoeilijkheden gaan ondervinden, 
c Proeven hebben aangetoond, dat ook bij doven het 
tempo van het in het geheugen opnemen van 
geschreven of gedrukte woorden door oefening kan 
worden opgevoerd, en wel tot 3 woorden per seconde 
op 11-14-jarige leeftijd (Farquhar en Gough 1940) 
en tot 5 è 7 woorden per seconde op 18-19-jarige 
leeftijd (Yoder 1942 op Gallaudet College), 
d. Een reëel gevaar voor het ontwikkelen van het lezen 
ligt in de gebaren. Wij wezen reeds op gevaren 
voor minder gestructureerd zien. Hamp (1972) vond 
wel, dat dove kinderen van dove ouders die thuis 
hoofdzakelijk in gebaren converseerden, gemiddeld 
iets sneller in woordenschat vooruitgingen dan dove 
kinderen van horende ouders, en dat deze vooruitgang 
correleerde met beter lezen. Maar dit gold slechts 
tot op een woordenschat van ± 2000 woorden, 
die met de gebaren parallel liepen. Daarna immers 

begint de groei te stagneren, tenzij de kinderen 
bijzonder intelligent zijn of een bijzonder goed 
geheugen hebben. De ervaring leert nl., dat gebaren
makende dove kinderen nieuwe woorden waarvoor 
ze geen gebaar hebben, slechts moeilijk onthouden. 
Deze ervaring is onlangs experimenteel bevestigd door 
Rosinskaya (Moskou, cit. Oléron 1972). Omdat er niet 
meer dan hooguit 4000 gebaren bestaan, kan men 
hieruit afleiden, dat de gebarenmakende dove 
kinderen groot gevaar lopen de barrière van de 
9-jarige leesleeftijd niet te zullen doorbreken. 
Bovendien bevorderen gebaren het beelddenken. 
Blea (1967), die dove kinderen op 'combined 
schools' vergeleek met die op een goede orale school, 
spreekt zelfs van 'word-hostil ity': '...making the deaf 
child wordhostile, causing frustration and rebellion 
against pleasurable, independent reading', zij zoeken 
'compensation in the non-verbal area', o.a. in rekenen 
sport e.d. 

In plaats van 'word-hostile' te worden, of slechts 
'woord-onverschillig', moet het kind juist 'woord
nieuwsgierig' en 'woord-weetgierig' worden. Alleen op 
deze basis kan men verwachten, dat het niet alleen 
zijn woordenschat zal uitbreiden, maar ook, door de 
sterke motivatie, de woorden goed zal onthouden. Het 
moet zo zijn, dat de nieuwe woorden steeds beter 
in een 'woord-vruchtbare bodem' terecht komen (zie 
boven). 

3. Alles op alles zetten om de woordenschat uit 
te breiden 
a. Berkhout sprak reeds jaren geleden van een 
'vermijdingstendens' bij leerkrachten van doven. 
In plaats van steeds nieuwe woorden en uitdrukkingen 
(uiteraard in zinsverband, zie onder) 'er in te werpen', 
blijven ze in een klein vijvertje van steeds weer 
dezelfde woorden rondzwemmen. Enkele voorbeelden 
uit het 'Brabantse': 

wel: 
bijna niemand 
vlug werken 
veel (dit of dat) 
begrijpen 
goed 
fout 

niet of weinig 
haast niemand 
opschieten 
dingen... 
snappen 
correct 
verkeerd 
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ze houden niet van elkaar 
ik denk dat... 
kapot 
het voornaamste 
een groot verschil 
niet doen! 
klaar 
enz. 

ze mogen elkaar niet 
ik vermoed dat... 
stuk 
het belangrijkste 
dat scheelt veel 
laat dat! 
af 
enz. 

Of uitdrukkingen als: van de gelegenheid gebruik 
maken, werken voor de kost, ik kom dadelijk, stel 
je niet zo aan, tot straks, enz. enz. 
b. Kinderen van 6-12 jaar kunnen soms blijk geven 
van een zekere 'verzamel-woede' voor de gekste, vaak 
ook waardeloze dingen. Waarom zou deze neiging 
niet te benutten zijn voor de woordenschat? Eventueel 
zou men gekleurde kaartjes kunnen gebruiken, 
waarop de nieuwe woorden met één of meer zinnen 
worden geschreven, om dan in een album geplakt 
te worden, eventueel alfabetisch. Ook de ouders 
zouden hier aan mee kunnen werken. Daarbij moet 
speciaal aandachr besteed worden aan de 
homoniemen, betekenisverschuivingen, figuurlijke 
betekenissen, ironisch en/of humoristisch woord
gebruik, algemene woorden, enz., waarvoor men 
eventueel telkens kaartjes van een andere kleur zou 
kunnen uitkiezen. 

c. In dezelfde lijn ligt het leren gebruiken van hef 
woordenboek, liefst een waarbij elk woord met zijn 
betekenis(sen) ook zinnen worden weergegeven, dus 
een 'sentence-dictionary' (cf. Neal 1965), zie onder. 
d. Het lijkt niet ondienstig voor de leerkracht om van 
tijd tot tijd bv. de basis-woordlijsten van DelaCourt 
te raadplegen, om zichzelf te controleren (zie 
DelaCourt 1937, Vannes 1962). 

4. Het 'context-lezen' bevorderen, het 'woord-lezen' 
voorkomen of overwinnen 
a. Reeds op de Voorschoot kan en moet met 
context-lezen begonnen worden. 
Het wil mij voorkomen, dat de identificatie-oefeningen, 
indien overladen en eenzijdig toegepast, debet staan 
aan 'woord-lezen' in latere jaren. Men dient m.i. zo 
spoedig mogelijk te starten met hele zinsneden en 
zinnen, wat o.a. kan als men de 'vang-methode' 
en 'hst spelen van een dubbelrol' zoals elders 
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beschreven (1968, 1972) toepast. Daar hoeven 
eigenlijk nog niet eens identificatie-oefeningen aan 
vooraf te gaan. Die gespreksmethode levert leeslesjes 
op, die aanleiding geven tot lezen in context (zie de 
lezing van deze middag van Mej. Elles van de Leur). 
b. De belangrijkste en onmisbare context van de 
woorden is het gesprek (zie boven). Slechts in het 
gesprek zullen de woorden tot leven komen. 'Het 
gesprek is de volle vorm van de taal' (v. Ginniken 
1922). We zeiden daar-juist dat dit reeds in de Voor-
school kan beginnen. Omdat een echt gesprek altijd 
een uitwisseling van gedachten is, wordt op deze 
wijze het 'tussen-de-regels-door-lezen' ontwikkeld. 
Eigenlijk is lezen immers een gesprek met de schrijver 
of met de personen in het boek. Als die gespreks-
houding niet ontwikkeld is, zal het leren lezen van 
gewone leesboeken stagneren. Dit gesprek zal in de 
Voorschool in het algemeen nog veel 'grafisch gesprek' 
bevatten. Men kan ook het mondeling gesprek als 
volgt visualiseren, bv. 

c. Beelddenken voorkomen 
'Beelddenken' of 'plaatjes-denken' ('iconic thinking') of 
'filmisch denken', stelt, vanwege de taalloosheid, 
de beelden min of meer los van elkaar: het visuele 
is nu eenmaal zo, in tegenstelling tot het auditieve, 
vibratieve en motorische. Taalloos filmisch denken is 
tot op zeer grote hoogte niet-begrijpend passief 
denken. 



Reeds de overladen identificatie-oefeningen met 
plaatjes of voorwerpen geven aanleiding tot beeld-
denken, in die zin, dat het kind primair let op het 
plaatje en niet op de woorden. 
Ook de opzet van de leeslesjes moet reeds op de 
Voorschool los komen van het beelddenken. Bv. 
vinden wij een volgende weergave gevaarlijk: 

Jan en 

t 
Jan 

P et spelen 

o 

sneeuw 

me t 

V 

5 n eeuw 

* 

Piet 

Zulk een weergave doet het kind niet alleen teveel 
op de plaatjes letten, maar rukt ook de zin uit elkaar 
in losse woorden. 

Wanneer de leeslesjes in het begin aldus van zin tot 
zin worden samengesteld, voedt men het kind tot 
zowel beelddenken als woord-lezen op. Geen wonder 
dat het echte lezen aldus niet op gang kan komen. 

d. Geen zinnen metselen uit tevoren gegeven reeksen 
van losse woorden 
Er zijn nog steeds taalmethoden voor dove kinderen 
in zwang, die ook m.i. rechtstreeks, zonder het wellicht 
te willen, op woord-lezen aansturen, nl. door al op de 
Voorschool of in de lagere klassen alsmaar woorden 
in lange lijsten te categoriseren, onder kopjes als: 
wie? wat? - wat doet...? - hoe? e tc , of ook 
categorieën als: kleuren, meubels, kleren etc , zelfs 
van voorzetsels: voor, achter, onder, op, in etc. 
Dit categoriseren moet natuurlijk gebeuren, maar kan 
ook in gespreksvorm, en in leeslesjes worden vast
gelegd, in plaats van in losse woorden. 
Bij het vragen leren, moet men m.i. niet uitgaan van 
geprepareerde vraagwoorden met woordlijsten, maar 

van de reële vragen van de kinderen, waarover 
elders is geschreven (1968, 1972). 

e. De zinnen via accentgroepen (= ritmische eenheden 
van woorden) ontleden 
Het valt m.i. niet te ontkennen, dat de 'phrase-
structure', vroeger in de spraakkunst erg verwaarloosd, 
een belangrijke rol speelt zowel in de taalverwerving 
van het normaal horende kind (cf. Levelt 1974), 
als in het geheugen van zinnen (Miller G. 1954) en dus 
in hun overzichtelijkheid, als tenslotte in de structurele 
opbouw van de zin. 

Deze accentgroepen moeten allereerst door ritmisch 
spreken geleerd worden, dus door zinnen goed ritmisch 
na te spreken en door veel oefening in hardop 
gefraseerd voorlezen. Aldus komen de woorden steeds 
in een ritmisch gegroepeerde en gemakkelijker te 
automatiseren context. 
We moeten er echter ook acht op slaan, als we 
schrijven, een zin liefst bij een spreekpause af te 
breken, bv. 
niet: Moeder heeft ons getracteerd en we zijn 
gisteren fijn uit geweest. 
maar: Moeder heeft ons getracteerd en we zijn 
gisteren fijn uit geweest. 
of: Moeder heeft ons getracteerd en we zijn gisteren 
fijn uit geweest. 

Deze goed aangevoelde accentgroepen geven ook kans 
de tangbouw te verstaan, dus woorden die ver van 
elkaar verwijderd zijn toch als één woordgroep 
te begrijpen, bv. 

Hoe denk je dat hij het touw los kreeg. 

Hoe kreeg hij het touw los? 

Dan zullen we hopelijk minder gemakkelijk op de 
eerste vraagzin een antwoord krijgen als: 'Met mijn 
verstand', als antwoord op alleen: [Hoe denk je] ..., 
waarbij de grote context kennelijk niet werd overzien. 
Als we de kinderen een leesles of een zin laten 
overschrijven, zou ik hen eerst vragen de juiste 
accentgroepen op te zoeken, en dan die zin(nen) 
dienovereenkomstig over te schrijven, dus 

Niet bv.: Moeder heeft (kijken) gns getracteerd en 
(kijken) we zijn gisteren fijn uit (kijken) geweest. 
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Maar: Moeder heeft ons getracteerd (kijken) en we 
zijn gisteren (kijken) fijn uit geweest. 

f. Het behandelen van een leesles steeds vanuit 
het geheel 
M.i. moet men een leesles primair niet door afvragen, 
zeker niet van regel tot regel, behandelen, maar 
door discussies, door gesprek. 
Dit kan, als men de kinderen na het stillezen 
provoceert, door iets te zeggen wat rechtdraads tegen 
de kern van het leesstuk ingaat, bv. bij een leesstuk 
over een jongen die na een lange ziekte blij weer 
naar school ging: 'Ik vind dat maar gek! Wie gaat er 
nu blij naar school?'... Aldus kan men een discussie 
uitlokken die meteen naar de kern van het leestuk 
doorstoot. Vanuit die kern komt men dan langzamer
hand tot de details. 

Het is ook mogelijk de kinderen vanaf ongeveer 
de 2e-3e klas te oefenen in het juist formuleren van 
vragen over de leesles: 'Hoe kwam het toch dat Jan blij 
weer naar school ging? Daar gaat het verhaal over...'. 
Een ander middel om (oudere) kinderen te trainen 
in het benutten van de hele context, is wellicht 
de 'close-procedure' van Taylor (1953): elk 5e woord 
in een leesstuk is vervangen door een streep, bv. 

Angst 
De heer Otis, ambassadeur van de Verenigde Staten 
in Engeland, bood Lord Cauterville aan zijn oude 
kasteel te kopen. Iedereen zei: 'Hij is stapelgek, 
want het spookt in dat kasteel'. Ook Lord Cauterville 
meende hem te moeten waarschuwen. 'Eens was mijn 
grootmoeder zich aan het omkleden voor een feest, 
en opeens voelde ze twee koude dode handen op 
haar schouders. Ze gilde het uit en het werd doodstil. 
Toen ze later van feest weer thuis 
kwam ze steeds 's avonds stem
geluid de bibliotheek. Het gevolg 

, dat ze hele nachten 
meer kon slapen. Ook ze geen 
personeel meer Sindsdien staat het 
oude leeg".... 
Toen zweeg Lord Maar de ambas
sadeur pakte papier en schreef een 
koop-contract... 
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De kinderen kunnen dan heel duidelijk ervaren, dat 
ze voor het invullen van de ontbrekende woorden 
de context moeten benutten. Dit lijkt hun te kunnen 
helpen om het woord-lezen te overwinnen (Marshall 
1970 bij horenden). Verder komt hierbij bijna de hele 
spraakkunst te pas (Meyer 1974) Taylor zelf vond een 
correlatie van 0.75 tussen het vlot kunnen invullen 
van zulk een 'geperforeerde' text en kunnen lezen, 
bevestigd door Bornuth (1967) en, op horende lagere 
schoolkinderen, door Kohier (1968) op de volgende 
aspecten van lezen: 

(1) de mate van woordkennis, inclusief betekenis
verschuivingen e.d.; 
(2) het vlot verstaan van feiten (bv. de kleine boom 
groeide niet); 
(3) het overzien van de volgorde van gebeurtenissen; 
(4) begrijpen wat uit een text is af te leiden 
ofschoon het er niet uitdrukkelijk in vernoemd wordt 
(bv. zou de boom op goede grond staan?); 
(5) het doorzien van oorzakelijk verband; 
(6) het vatten van het centrale idee of de algemene 
inhoud van het leesstuk; 
(7) het vatten van de hoofdbedoeling van de auteur. 

5. Moet de actieve taal geheel samenvallen met de 
passieve taal? 
In sommige methoden (bv. Miller M. 1968, 1974, 
Kreye 1972 en vele anderen) wordt het passieve 
taalverstaan zo gekoppeld aan het actieve, dat beider 
woordenschat practisch samenvalt. In zekere zin 
bepaalt het actieve taalgebruik het passieve: alleen dat 
woord of die zin wordt verstaan die ook actief gebruikt 
kan worden of actief is ingeoefend. Op deze wijze 
wordt er practisch niet van een spontaan gesprek 
uitgegaan, en ontwikkelt zich dit pas zeer laat. Het 
is niet zo zeer het kind dat uit een arsenaal van 
een passieve taalschat zijn eigen actieve uitingen kiest 
(zoals een horend kind doet), maar die laatste worden 
hem als het ware uit de belevenissen in de mond 
gegeven. 
Practisch wordt m.i. een zelfde werkwijze gevonden 
in alle methoden die geprogrammeerde taal aan de 
kinderen leren. 
M.i. zegt Kreye terecht (ofschoon ten nadele van zijn 
eigen methode!), dat in zijn methode slechts 
'hochbegabte Gehörlosen' tot echt lezen komen 



(waarmee bedoeld wordt een leesniveau minstens van 
10-jarige horende kinderen). Inderdaad, want de 
woordenschat kan zo niet goed van de grond komen, 
groeit veel en veel te langzaam. Bovendien ontwikkelt 
het gesprek zich onvoldoende, wat het 'dialogisch 
lezen' afremt, het lezen tussen de regels door; het 
blijft bij 'logisch lezen', zoals hun de taal min of meer 
geleerd is. Tenslotte bevatten de leesboeken van 
horende kinderen meteen zoveel ander soort taal
structuren, die niet geleerd zijn, en is de kijk op de 
zin zo beperkt en vastgeschroefd en vaak zo analytisch, 
dat er zich geen globaal vlot verstaan van nieuwe 
taalgehelen ontwikkelen kan. 

6. Moet de spraakkunst apart van het lezen/eren 
geleerd worden? 
In veel methoden heeft men aparte lessen voor lezen 
en voor spraakkunst, die aanvankelijk weinig of niets 
met elkaar te maken hebben. Zo bv. bij Groht (1958) 
en Hart (1974), zo ook in de Clarke School Curriculum 
Series (1972). 
Het dilemma: programtaai en weinig gesprek, of vrije 
taalverwerving in gespreksvorm en te weinig taal
vormen-onderwijs, menen wi j te kunnen omzeilen door 
onze reflecterende methode: geef steeds normale 
omgangstaal, met veel gespreksvormen, na het 
gesprek vastgelegd in goed opgezette leeslesjes, en 
leer daarin de taalvormen ontdekken (d.i. door 
terugbuiging, door reflecteren op wat reeds globaal 
verstaan werd). Die leeslesjes moeten aan bepaalde 
eisen voldoen: we zeiden reeds: steeds normale 
taal gebruiken; 

veel 'zeg-zinnen' inlassen, maar ook zinnen die langer 
zijn dan men gewoonlijk zeggen zal; 
niet steeds de chronologische volgorde aanhouden; 
ook orectische, ironische, metaforische taal gebruiken 
e.d. 

Elders is beschreven (1968, 1972) hoe men met deze 
leeslesjes reeds op de Voorschool leesoefeningen kan 
geven. Van jongsaf worden de kinderen aldus gewend 
aan context-lezen. De spraakkunst wordt differen
tiërend en niet construerend geleerd, niet vanuit de 
elementen naar het geheel, maar omgekeerd. De 
context blijft steeds op de voorgrond staan, en wel 
de context van het gesprek. 

Austin en Kirby (1974) namen de volgende leerproef 
op horende volwassenen, om die alsnog tot lezen 
te brengen via een test-retest-'design'. De controle
groep werd in lezen getraind door één leraar en in 
spraakkunst door een andere, wat 144 lesuren in 
beslag nam; de experimentele groep werd getraind 
door één en dezelfde leraar zowel voor lezen als 
spraakkunst, met 108 lesuren. Beide groepen waren 
zowel in lezen als in spraakkunst vooruitgegaan, 
maar de tweede significant het meest. Bij een 
onverwachte herhaling van de retest, 3 maanden 
later, bleek dit typische verschil constant te zijn 
gebleven. 

V. 
Mogeli jke hulp aan die prelinguaal doven die niet 
tot echt lezen kwamen 
N.B. 1. We spreken hier niet over de 'lifelong 
education' of de 'education permanente' (cf. Lengrand 
1970), wat meer de nazorg betreft. 
N.B. 2. Wij formuleerden in de titel met opzet 
'kwamen' omdat het m.i. onjuist is a priori èl te gauw 
te stellen: dat en dat kind zal niet tot lezen komen. 
Volgens ons laatste onderzoek was het aantal 
16-19-jarige leerlingen dat in het geheel niet receptief 
kon lezen, dat op het niveau van ideo-visueel lezen 
was blijven hangen, practisch nihil. Ze hadden allen 
enige mate van receptief lezen in de vocabulaire-fase 
bereikt, een behoorlijk aantal reeds dicht aan de 
structuurfase aan, en slechts een zeer klein aantal dat 
weinig maar toch nog enkele significante punten 
boven zuiver gokken uit kwam, dat dus toch tot enige 
eenvoudige vorm van receptief lezen gekomen was. 
Het is moeilijk te voorspellen, hoever zich dat kan 
gaan uitbreiden. 

1. Speciaal opgezette litteratuur 
a. Er bestaan meerdere tijdschriften die op een of 
andere wijze speciaal voor doven gesticht zijn, maar 
ik ken er géén, die bereid zijn zich aan een basis
woordenschat van ± 3600 te houden en al te 
ingewikkelde taalstructuren te vermijden. Men schrijft 
meestal gewoon zo alsof alle doven kunnen lezen 
op het niveau van normaal horenden! Volgens mij 
moet er zo'n tijdschrift komen. 
b. Wellicht mag ditzelfde gezegd worden over 
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leesboeken, eventueel studieboeken op bepaalde 
gebieden, die belangrijk zijn. 
c. Gepaard daaraan zou ik willen pleiten voor de 
uitgave van een nieuw woordenboek, dat zich tot de 
bv. 10.000 meest frequente woorden in lees-
litteratuur beperkt, en die woorden behoorlijk 
illustreert, zowel waar nodig met tekeningen als 
altijd met zinnen. Dus een soort 'sentence-dictionary' 
als van Neal (1967). Daar zouden wellicht ook jongere 
dove intelligente kinderen gebruik van kunnen maken, 
om ze aldus te leren zich vlot van een woordenboek 
te bedienen en om tot zelfstandig lezen te komen op 
een jeugdiger leeftijd als nu het geval is. 

2. Functioneel lezen extra behandelen 
Met 'functioneel lezen' bedoel ik een lezen met een 
zeer beperkt doel, bv. 
a. Beschrijvingen van apparaten, van de regels van 
een spel e.d. (zie boven). 
b. Hier hoort in het bijzonder bij: de taal van het 
beroep waarvoor het betrokken kind wordt opgeleid. 
c. Ook eventueel de taal van zijn/haar hobbies, 
van bekende sporten en spelen als voetbalcompetitie, 
hockey, olympiades e.d. 
d. Verder de taal die in winkels, warenhuizen en 
kantoren gebruikt wordt. 
e. Uitdrukkingen en termen die met de T. V. samen
hangen, het lezen van de programmabladen e.d., 
de taal die in kranten vaak terugkeert e.d. 
f. Last but not least: de taal van het weerbericht, 
waarvan ze zo de inhoud duidelijk kunnen leren 
ervaren. 

3. Tenslotte meen ik, dat de video-recording een 
prachtige gelegenheid biedt, om het lezen van de 
moeilijke lezers uit te breiden: 
a. Men kan hen ervaringen doen opdoen die vroeger 
nagenoeg onmogelijk te geven waren, bv. wat is een 
Tweede-Kamer-zitting? Wat is een voorzitter? Wat is 
een rechtszitting, een advocaat? Wat is het blussen 
van een brand? Wat is een staking, een kantoor, 
een koopmansbeurs? etc. etc. 
b. De mogelijkheid bestaat om over cassettes te 
beschikken, die men zo vaak men wi l kan vertonen, 
om deze moeilijk lerende kinderen met geleerde te 
doen onthouden. Men kan de opname op elk gewenst 
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moment stopzetten om bepaalde zaken uit te leggen 
etc. 
c. Deze opnamen kunnen niet alleen mondeling en in 
leeslessen behandeld worden, men kan ze ook van 
ondertitelingen of neventitelingen voorzien, die men 
prepareert juist op de gewenste momenten. Die 
titelingen kan men later weer in leeslessen verwerken. 
Ons Instituut heeft door het ijveren van onze directeur 
een eigen studio voor video-opnamen ingericht, 
verzorgd door een vrijwilligers-team uit ons personeel. 

Slot 
Ik zou willen eindigen met deze gevleugelde woorden 
van Alexander Graham Bell, die op het gebied 
van leren lezen door doven zo'n baanbrekend werk 
heeft verricht: 'I would have a deaf child read books 
in order to learn language, instead of learning the 
language in order to read books'... Ik zou er de 
voorkeur aan willen geven een doof kind te leren 
boeken lezen om taalvormen te leren, in plaats van 
het taalvormen te leren om het tot boeken lezen 
te brengen. 

A. van Uden pr., 
St. Michielsgestel 

inhoud 
I. Hat belang van laren lezen voor prelinguaal doven. 
1. Het leesmateriaal. 
2. De taai-belemmerde dove. 
3. De communicatie-belemmerde dove. 
4. Cultuur en persoonlijkheid. 

I I . De veelal teleurstellende resultaten van het leesonderwijs. 
1. Verschillende onderzoekingen wijzen op een soort barrière. 
'Paragraph reading'. 
Vocabulair. 
2. Moet dit alles per se zo teleurstellend zijn? 

I I I . De psychische functies die bij goed lezen betrokken 
zijn, en waar de prelinguaal doven het meest gevaar lopen 
te falen. 
A. Factoren bij horende normale lezers. 
1. a. De saccadische bewegingen der ogen. 
b. Woord-lezen i.t.t. context-lezen. 



c- Oorzaken. 

Oyslexieën. 

d- 'Goklezen'. 

2- De groei van een flexibele lees-woordenschat ( 'sight-voca

bulary'), ook in contextueel verband. 

3- Het vooruit lezen Ceye-voice-span). 

4- Jong geleerd, oud gedaan? 

" • Waar lopen prelinguaal dove kinderen het meest gevaar te 
9aan falen? 

'• Typische verschil len tussen het lezen van doven en horenden 
a- Het ideo-visueel-lezen, de vocabulaire- en de structuurfase. 

b- Direct visueel lezen? 

2- Vier knelpunten in de ontwikkel ing van het lezen bij doven. 
a ' Het r i tmisch groeperen van woorden. 

°- De groei van de woordenschat. 
c- Het woord- lezen. 

d. Gebrek aan verbaal gesprek. 

Conclusie 

'V . Enkele adviezen o m de gesignaleerde gevaren te 

omzei len of o m mis lukk ingen te herste l len. 

Een ' inventory' . 

'• De motivatie. 

2. Ontwikkeling van het technisch vlot lezen. 
a- Onderzoek van de ogen. 

b. Het goed zetten van de woorden. 
c- Het tempo opvoeren. 

d- Gebaren voorkomen. 

». Alles op alles zetten om de woordenschat uit te breiden. 
a- Geen 'vermi jdings-tendens' . 
D- De 'verzamel-woede' benut ten. 

c Woordenboeken leren gebruiken. 

d- De groei van de woordenschat controleren. 

^- Het 'context-lezen' bevorderen, het 'woord-lezen' voorkomen of 

overwinnen. 
a- Geen overladen identi f icat ie-oefeningen, de 'vang-methode' 

toepassen. 
D- Gesprekken visualiseren. 
c- Beelddenken voorkomen. 

"• Geen zinnen metselen uit tevoren gegeven reeksen van 

'osse woorden. 
e- De zinnen via accentgroepen (= r i tmische eenheden van 

woorden) ont leden. 

'• Het behandelen van een leesles steeds vanuit het geheel. 
5 Moet de actieve taal geheel samenvallen met de passieve 
taal? 

°- Moet de spraakkunst apart van het lezen-leren geleerd worden? 

V. Moge l i j ke hulp aan die prel inguaal d o v e n die niet to t 
echt lezen k w a m e n . 
1. Speciaal opgezette litteratuur. 

a. Ti jdschrif ten. 

b. Leesboeken. 

c. Woordenboeken. 

2. Functioneel lezen extra behandelen. 
3. Video-recording. 

Slot. 
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De redaktie van 
HET GEHOORGESTOORDE KIND 
wenst alle lezers en lezeressen een 

GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1976 

Het belang van goed te 
kunnen lezen voor 
doven 

Toen wij St.-Michielsgestel voorgoed verlieten, 
kwamen wij uit een beschutte omgeving en werd een 
gerichte begeleiding voor altijd afgesloten. Wij 
moesten voortaan, ondanks onze handicap, als 
volwaardigen, een plaats kiezen in de maatschappij, 
waar wi j : 
a. relaties moesten aanknopen; 
b. contacten leggen; 
c. contracten sluiten, i.v.m. onze werkkring; 
d. converseren met collega's in ons werk; 
e. onszelf verder ontwikkelen en voortbouwen aan 
datgene, waarvoor het fundament in St.-Michielsgestel 
is gelegd. 

Het is dus een eerste vereiste, dat wij voortaan 
zelf voor een verdere ontwikkeling zorgen. 
Wij moeten ons immers waar maken in ons werk, 
op de plaats, waar we staan, willen we vooruit 
komen in de maatschappij. 
Wij willen niet opgesloten blijven in eigen kring, 
maar wij willen de groei van inzicht en de geestelijke 
rijping van onszelf voorop stellen. 
Dit vraagt wilskracht en inspanning. 
Het is velen van ons gelukt, dank zij de goede 
begeleiding, die wij destijds ontvingen met het oog 
op onze vorming tot zelfstandige mensen. 
Immers wij zijn nu niet meer onder mensen met 
dezelfde handicap als wi j : wij staan temidden van 
anderen, die onze begeleiding niet kennen en die 
voortaan met ons contact zullen hebben, en waar zij 
zich, o.a. door middel van het gesproken woord, 
dus door gesprekken, vergaderingen, lezingen, radio-
en televisieuitspraken, enz. verder kunnen ontwikkelen, 
daar zijn wi j vaak op het geschreven woord aan
gewezen. Daarom zal het geschreven woord meer nog 
dan het gesproken woord, voor ons een levens
verrijking moeten betekenen. Immers, ook door lezen 
haal je een culturele achterstand in; je leert 
onderscheiden. Door veel en gevarieerd lezen krijg je 
begrip voor vele zaken in het wereldgebeuren en leer 
je meer zelfstandig denken. Lezen brengt de wereld 
bij je thuis en het hedendaags gebeuren, Je wordt 
met de neus gedrukt op alles, wat in de wereld 
dichtbij en veraf gebeurt, op mentaliteits- en 
cultuurveranderingen, rampen, woning- en 
hongersnood, oorlog, enz. Ik deed hier slechts een 
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greep uit vele mogelijkheden. Daardoor leef je meer 
mee met alles om je heen en krijg je meer begrip 
voor de wereldsituatie. 

Daarbij komt ook, dat een boek, een tijdschrift, 
een folder, voor ons soms een meer betrouwbare 
gids is dan het gesproken woord, omdat dit niet 
altijd duidelijk en goed bij ons overkomt, omdat de 
spreker niet goed articuleert en er dus wel wat van het 
gesproken woord verloren gaat. Daarom is het mijns 
inziens nodig, veel te lezen. En ik zou op de eerste 
plaats willen noemen: 
a. Dag- en Weekbladen. Ik denk aan politiek; 
stromingen op allerlei gebied; polemieken; sport; 
ingezonden stukken, waardoor je met het heden
daags wereldgebeuren wordt geconfronteerd en je met 
anderen hierover van gedachten kunt wisselen; aan 
boekbeoordelingen, filmkritieken, enz. 
b. Goede, voor ons geschikte wetenschappelijke 
boeken, waardoor onze kennis en ons inzicht worden 
verrijkt. 
Ik denk hier aan boeken, die betrekking hebben 
op onze werkkring en op onderwerpen, die onze 
interesse hebben. 
Maar ook boeken met een goede strekking; 
amusementslectuur. 
Ik ga er vanuit, dat het goed geschreven boeken zijn 
van goede schrijvers in goed Nederlands. 
c. Tijdschriften: godsdienstige en wetenschappelijke, 
die de algemene ontwikkeling bevorderen en die ons 
interesseren. 
d. Folders, die soms een goed inzicht geven in 
bepaalde onderwerpen op velerlei terrein; 
e. Televisie-uitzendingen en documentaties, mits er 
een goede, leerzame tekst onder staat. 
f. Puzzles oplossen met veel moeilijke woorden. 

Door lezen word je minder afgeleid en kun je meer 
putten uit de bronnen, omdat je het gelezene 
nog eens en opnieuw kunt naslaan. Door dit alles 
betekent lezen toch wel iets meer dan een vulling 
van lege uren, méér dan een afleiding, want je 
krijgt meer besef voor de rijkdom en waarden van het 
leven, die er altijd wel zijn, maar die wi j niet altijd 
zien en horen. 

Ik ga er vanuit, dat we dan kritisch lezen. Dit zal 
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onze algemene vorming ten goede komen, omdat we, 
na het bovengenoemde, ook uitdrukkingen beter 
begrijpen en vreemde woorden leren gebruiken. 

Ook volgt uit 'goed lezen', dat wi j nog beter verslagen, 
rapporten, brieven leren schrijven, de strekking van een 
betoog weer kunnen geven, onze moedertaal beter 
beheersen, scherper onze gedachten kunnen 
formuleren en conclusies kunnen trekken. 
Dit alles betekent een geweldige uitbreiding van onze 
woordenschat en onze ontwikkeling. 
Kortom: goed en veel lezen verrijkt ons leven in vele 
opzichten en in vele situaties. 
Ik heb eens het volgende gelezen: 
'Loop voor je leven om het hart gezond en het 
prestatievermogen goed te houden.' 
Ik zou willen eindigen met een variant hierop: 
'Lees voor je leven om je geest gezond en je 
prestatievermogen goed te houden.' 

Wim Noom, 

Meneer van Uden heeft me uitgenodigd om een 
kleine voordracht te houden over het belang van goed 
kunnen lezen voor dove mensen. Ik beschouw het als 
een eer voor U enkele belangrijke ervaringen van het 
lezen toe te lichten. Nochtans is het een moeilijke 
opdracht, omdat ik het vanzelfsprekend acht, dat zowel 
horende als dove mensen goed kunnen lezen. Maar 
het lezen heeft voor de doven wel een ruimere 
betekenis. Zelf ben ik voortdurend sterk afhankelijk 
van het geschreven woord. In Wageningen, waar ik nu 
aan de Landbouwhogeschool studeer, kan ik geen 
kolleges en lezingen volgen. Dus dan ben ik steeds 
aangewezen op diktaten en aantekeningen van 
anderen. 

Toen ik op de kleuterschool zat, leerde ik lezen. 
Ik kan me moeilijk herinneren, hoe ik ontdekte dat 
er een associatie is tussen geschreven en gesproken 
woorden. Wel had ik plezier in het herkennen van 
woorden en aan voorwerpen of begrippen woorden 
toe te kennen. 
Dat er leesboeken in veelheid waren, wist ik pas, toen 
ik op tienjarige leeftijd voor een tijdje ziek werd. 
Ik mocht van mijn klassejuffrouw niet achterop raken. 
Zij bracht elke keer een leesboek uit de 



bibliotheek van een horende lagere school mee. Op het 
Instituut waren er toen nog geen leesboeken 
die voor ons geschikt waren. In die tijd ging ik voor 
het eerst naar een volgend boek vragen. Ik had de 
smaak in het lezen te pakken gekregen. Dat bleef 
voortduren totdat ik ongeveer achttien jaar was. Toen 
kreeg ik veel meer kontakt met horende mensen, 
'k had meer interesse in het optrekken met hèn, zodat 
er voor lezen minder tijd overbleef. De behoefte 
aan het lezen bleef wel bestaan. Kritischer werd 
ik wel. Ik begon bewuster boeken die ik wilde lezen, 
uit te kiezen. Boeken met literaire waarde, met 
Persoonlijke visies van de schrijver. En dat allemaal 
onder begeleiding van leraren Nederlands, van wie ik 
les had. 

Tegenwoordig besteed ik veel meer aandacht aan 
kranten, weekbladen en korte verhalen. Ik heb niet 
zoveel tijd meer als weleer. Naast mijn werk moet ik 
beslist ook kontakt met de anderen blijven onder
houden. 
Waarom wil ik lezen en waarom is het zo belangrijk 
voor mij? Deze vraag geldt zeker ook voor andere dove 
mensen. 
Door het lezen kun je informatie verkrijgen, die door 
het gemis van het gehoor anders gemakkelijk aan je 
voorbij kan gaan. Niet alle informatie komt naar je toe. 
Je moet er zelf naar toe gaan. Dat kan heel goed 
met behulp van lezen. 
•"er verduidelijking het volgende voorbeeld: op de 
televisie worden herhaaldelijk problemen als gevolg 
van steeds sneller groeiende wereldbevolking 
behandeld. Veelvuldig komen er diskussiegesprekken 
met deskundigen voor. De doven kunnen de woorden 
niet direkt opvangen. Dat wordt dus bijhouden van 
tijdschriften! 

Op deze manier ga je dan informatie over aktualiteiten 
en problematieken opslaan, om ze vervolgens in je 
denkproces verder uit te werken. Je hebt hierdoor 
een betere basis om met anderen van gedachten te 
kunnen wisselen. Het van deze mogelijkheid gebruik 
maken hangt wel sterk af van de inzet en de 
belangstelling van de persoon zelf. 
Door het lezen kun je ook gemoedstoestanden van 
de schrijvers gadeslaan, die volkomen nieuw voor je 
zijn of van dien aard dat je jezelf ermee kunt 
'dentificeren. Je voelt je hierdoor meer betrokken 

bij het leven. Je gaat anderen ook beter begrijpen 
en dat komt het kontakt dat je met hen hebt, ten 
goede. 
Door veel te lezen kan je taaluitdrukkingsvermogen 
in belangrijke mate verhoogd worden. Je woorden
schat wordt aangevuld en de vastgeroeste taalfouten 
komen aan het licht. 
Ik weet van mezelf, dat vaardigheid in het taalgebruik 
me een gevoel van volwaardigheid geeft in deze 
samenleving en dat ik hierdoor ongeremder met de 
anderen spreek. Maar dit laatste lukt me niet altijd 
even goed, wat mij een gevoel van onmacht kan 
geven. 
Met dit betoog hoop ik U enkele persoonlijke 
ervaringen omtrent het lezen duidelijk gemaakt te 
hebben. 

Toos Kroef 

Groningen 
Bij het overlijden van M e j . G. M . Woltjer 
Op 25 augustus werd op de begraafplaats Esserveld 
Mej. G. M. Woltjer begraven. Zij was de dochter van 
een van onze vroegere direkteuren. Als zodanig is 
zij haar hele leven nauw betrokken geweest bij het 
instituut. Maar zij heeft ook meer dan 40 jaar in 
het instituut gewerkt. Eerst als secretaresse van de 
direkteur. Later bij de administratie en tenslotte vele 
jaren als bibliothecaresse. In deze funktie zullen ook 
velen van buiten het instituut kontakt met haar 
hebben gehad. 

Op 1 jan. 1975 is zij met pensioen gegaan. Zij 
onderging toen juist een oogoperatie. Tegen de 
vakantie was haar gezondheid weer zo goed, dat zij 
met haar vriendin een reis naar Italië ging maken. 
Daar liep zij door een val zulke ernstige verwon
dingen op, dat zij aan de gevolgen daarvan overleed. 
Helaas heeft zij niet lang van haar pensioen mogen 
genieten. Zij ruste in vrede. 

A. v. d. Heij 
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Het leren lezen in de voorschool 

Als we in het algemeen beschouwen wat het doel 
en het belang is van het leesonderwijs, zouden we 
kunnen zeggen, dat we het kind: 
a. In staat willen stellen, datgene te verstaan en te 
verwerken wat tot zijn ontwikkeling en vorming 
geschreven wordt. 
b. Daardoor kan het een ruimere deelname hebben 
aan het sociale en culturele leven. 

Geldt dit voor het gewone LS. kind, dan toch zeker 
voor onze dove kinderen: 
a. Wij moeten onze doven door 'lezen' in gesprek laten 
komen met de ander. 
b. Het lezen moet als het ware een compensatie zijn 
voor de eenzaamheid, waarin iedere dove min of 
meer zal moeten leven. 
c. Het is voor de dove mens een bron van ontwikkeling 
die wij horenden verplicht zijn te geven. 
Over de noodzaak van het leren lezen, hoeven we hier 
denkelijk niet verder uit te weiden, na de lezing van 
Dr. van Uden! We zullen ons dan ook beperken 
tot het wat en hoe op de kleuterschool in het algemeen 
en meer in het bijzonder op de kleuterafdeling 
van een dovenschool. 
Om ons dan nog meer speciaal bezig te houden 
met de ontwikkeling van het leren lezen op onze 
school te St. Michielsgestel. Tot mijn spijt weet 
ik erg weinig af, van de manier waarop U te werk 
gaat in uw school. Het zou zeer interessant zijn 
daarover met elkaar van gedachten te wisselen! 

Aan het aanvankelijk leesonderwijs op de gewone 
kleuterschool wordt momenteel veel aandacht 
geschonken aan het lezen, met name het voor
bereidend lezen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de 
vorderingen van het kind bij het leesonderwijs in 
hoge mate afhankelijk zijn van de ervaring, die het 
kind in de kleuterjaren heeft opgedaan, m.b.t. de 
gesproken taal. 
Leren lezen vraagt niet alleen om een voldoende 
ontwikkeld waarnemen, maar we zullen er ook op toe 
moeten zien, dat het kind belangrijke vorderingen 
maakt bij 
het verwerven van de taal 
en het denken. 
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Men noemt de taal wel het voertuig van de 
gedachten! (Malmquist) 
We zullen dan straks ook zien, dat we op onze 
voorschool trachten, taal en denken evenzeer te 
ontwikkelen als het lezen en dit a.h.w. er aan vooraf 
te laten gaan. 
(als ik over lezen spreek, moet U dat natuurlijk 
goed verstaan - N.L - het ideo-visueel lezen. Deze 
term zaf ik later in mijn betoog uitleggen). 
We zouden ons kunnen afvragen, of het wel 
verantwoord is, onze kleintjes zo vroeg tot lezen te 
brengen. 
Als U hiervoor belangstelling hebt, zou ik U aanraden 
het boekje van Doman eens te lezen: KLEINE 
KINDEREN KUNNEN LEREN LEZEN. 

Hij beschrijft hierin, hoe kinderen reeds op de leeftijd 
van 2 a 3 jaar, - ook kinderen met een hersenletsel -
tot lezen kwamen. 
Door de televisie kwam men tot de ontdekking, dat 
kleuters, woorden, die duidelijk en groot op het scherm 
verschenen, na enige tijd vanzelf lazen. Denkt U maar 
aan woorden in de reclame, zoals: 
'COLA-OMO- SHELL' etc. 

Wij volwassenen hebben vaak de fout gemaakt, 
dat we de letters te klein schreven, terwijl de oogzenuw 
van het jonge kind nog te weinig ontwikkeld is. 
Wij moeten daar als onderwijsmensen dan ook op 
bedacht zijn en duidelijk en groot op het bord 
schrijven. (Op papier voorschrijven) 
Men zegt wel eens, dat de periode tot 5 jaar 
beslissend is voor de hele toekomst van het kind. 
We zouden hem in deze beslissende jaren de kans 
moeten geven zijn honger naar ervaring te 
bevredigen. 
Doman zegt: 'Het kind heeft in deze periode een 
aangeboren drang om te leren.' 
Nu kan de kleuter nog gemakkelijk en zonder 
inspanning veel leren zonder daar bewust moeite 
voor te doen. 
Tussen zijn zesde en tiende jaar krijgt hij daar veel 
meer moeite mee! Löwe in zijn boek: 'LESESPIELE 
FUR BEHINDERTE KINDER' geeft enkele voorbeelden 
van gehandicapte kinderen, waaronder gehoor
gestoorden, die voor hun zesde jaar konden lezen. 



Hij stelde vast, dat gehoorgestoorde kinderen door 
het lezen: 
~ beter gingen liplezen; 
- de hoorresten beter ontwikkelen; 
- het spontane spreken eerder tot stand komt 
- het vroeger spreken in meerwoordzinnen bewerkt; 
- en de spraakvormen verbeteren. 
Harris spreekt in zijn boek 'LANGUAGE FOR THE 
PRESCHOOL DEAF CHILD' van 'READING 
READINESS'? dus het klaarmaken voor het eigenlijke 
lezen. 
Het lezen, zegt hij, is het voornaamste werktuig 
gedurende de schooljaren. Moeilijkheden bij het leren, 
zal het kind een achterstand geven bij elk ander 
onderwerp. 

Daarom moeten we zo vroeg mogelijk een goede 
grondslag leggen voor het lezen. 
I n het algemeen is een kind klaar voor het echte 
lezen, als zijn totale ontwikkeling hem in staat stelt 
de verschillende aktiviteiten, die nodig zijn om te leren 
'ezen, te volbrengen. 
We zullen er dus attent op moeten zijn, dat de 
verschillende elementen zoals: 
motorisch controle 
het verstaan van woordjes 
het aflezen (en U zult hier ongetwijfeld zelf nog 
heel wat kunnen aanvullen) tot ontwikkeling zijn 
gekomen, alvorens tot het 'lezen' over te gaan. 
Maar dan zullen we ook zo snel mogelijk te werk 
boeten gaan, om het kind zijn honger naar ervaring 
te bevredigen; hierbij tegemoet komend aan zijn 
natuurlijke nieuwsgierigheid. 

Dr. Moore tenslotte van de universiteit van Jale 
beweert, dat het gemakkelijker is een driejarig kind 
'ezen te leren, dan een 5- é 6-jarig kind. (montessori!) 
Nadat ik in het kort voor U heb uiteengezet het 
doel en belang van leren lezen, wilde ik graag wat 
meer op de praktijk ingaan. 

Voorbereidende oefeningen op het leren lezen 
needs in de hometraining en wisselklas is men 
gestart met gelaatgerichtheid van het kind. 
Het brabbelen is zoveel mogelijk opgevangen en het 
l'plezen heeft een aanvang genomen. 

Enkele woordjes zijn spelenderwijs aangeleerd. 
Motorische- en ritmische oefeningen worden in 
spelvorm gegeven; hoortraining is een dagelijks 
terugkerende bezigheid. 
Als een doof kindje deze training reeds heeft 
genoten voor het op de voorschool komt, heeft 
het reeds een enorme voorsprong op kinderen die 
rechtstreeks van thuis komen. 
Al deze onderdelen worden op de kleuterafdeling 
nog intenser benaderd en uitgebreid, tegelijkertijd 
starten we ook met de z.g. identificatie- oefeningen. 
Deze identificatie-methode is afkomstig van Decroly. 
Wij hebben deze methode gecombineerd met die van 
Ewing. De laatste ging uit van woorden die de kinderen 
al kunnen liplezen. 

De identificatie- oefeningen ondersteunen immers het 
instrumenteel gebruiken van de taal. (Ewing) 
a. Het nut van de identificerende methode is, om 
het symboolkarakter van de woorden sterker te maken. 
b. Om het liplezen, wat al op gang is gekomen nog 
beter te kunnen leren. 
c. Door identificatie kan men langere taalgehelen 
geven, langere dan op dat moment door liplezen 
te volgen zijn. 
Wij zeggen hem voor en schrijven het op, globaal, 
we leggen er a.h.w. een intentie, een bedoeling in. 
Enigszins in tegenstelling met de identificatie-methode 
staat de anticiperende methode. 
vb. Raymond...daar..Jn mijn tas. O, wat zit er in 
mijn tas? 
Een pop. Een mooie pop. 
Ja, pak de tas, mijn tas. 
Pak de pop maar. 
Wat een mooie pop. 

We wekken a.h.w. een bepaalde verwachting op bij 
het kind; dit geeft een zekere spanning. 
Daardoor worden de woorden nog duidelijker 
signalen van de dingen die komen gaan. 
Het kind zal door de anticiperende methode ook beter 
leren liplezen; Het moet immers met volle aandacht 
kijken naar de leerkracht. De identificerende methode 
steunt meer op de imitatiedrang en de anticiperende 
steunt meer op het conditioneren. 
(Zie hiervoor ook het groene boek van Dr. van Uden): 
Speciale oefeningen. 
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Identificeren van dezelfde voorwerpen. 
Identificeren van voorwerp- plaatje 
Identificeren van voorwerp- geschreven woord 
Identificeren van plaatje- geschreven woord 
Alles gaat gepaard met het gesproken woord! 
Als het woord goed is afgelezen en nagesproken 
én gekoppeld aan het voorwerp, dan kan men het in 
een eenvoudige context zetten: 

Raymond vang de bal! 
(dit ook laten doen!) 
Dit is zoals boven genoemd, het instrumenteel gebruik 
van de taal. Het woordje heeft betekenis in de taal, 
heeft een bedoeling. 
We moeten dus het instrumentele gebruiken van de 
taal niet achter stellen bij de identificatie oefeningen. 
Als de kinderen op de voorschool komen en weinig 
of geen liplezen kennen, dan zul je moeten beginnen 
met identificatie-oefeningen. 
Hier komt dus iets van de methode van Bell om 
de hoek kijken: 

In plaats van gebaren blijven te maken, kun je beter 
die taal opschrijven. 
Wel proberen met liplezen zoveel mogelijk steeds 
vóór te komen. 
Bijna gelijktijdig met deze identificatie- oefeningen 
moeten we het instrumentele taalgebruik inschakelen. 
Als wij horendentaal gebruiken, dan is die taal een 
instrument van 
communicatie 
conversatie 
omgaan met anderen 
Terwijl identificatie meer een denkkwestie is, is het 
instrumenteel gebruik meer 
gericht 
intentioneel 
dialogisch. 

Het begrip ideo/visueel lezen 

Ideo-visueel: 
Uitgaande van het idee en dit onmiddellijk verbinden 
met het schriftelijk idioom. 
Of zoals Dr. van Uden zegt: 
Het kind verstaat alleen teksten, die uitdrukken 
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wat het al weet, die dus neerslag zijn van zijn 
ervaringen. 
Eenvoudig gezegd: Wat je begrijpt, moet je zo zeggen ! 

Ideo- visueel lezen is lezen van wat men zelf alleen 
of mede beleefd heeft; men leest wat men van te 
voren al weet. 
Het staat in tegenstelling tot receptief lezen. Hierbij' 
gaat het erom door lezen te komen tot een nieuw 
idee. 

Nogmaals, het idee, dat is de voorstelling, het 
begrip, de gedachte komt op de eerste plaats en 
wordt onmiddellijk met een zichtbare taalvorm 
geassocieerd. 

Door middel van de identificatie-oefening (zoals we al 
eerder zagen) komt het kind door ervaring-aan
schouwing en taal tot zuivere begrippen. Als ze weten 
wat woorden betekenen, kunnen we ook met het 
ideo-visueel lezen van zinnen beginnen. 
De grondslag en de achtergrond van het lezen 
is het gesprek van persoon tot persoon, van hart tot 
hart. 

Het ideo-visueel le"zen is nog geen lezen in de 
eigenlijke betekenis; het blijft een voorbereiden op... 
Aan het receptief lezen moet bij dove kinderen vooraf 
gaan het ideo-visueel lezen. 
Het idee is er, dan komt het visuele symbool in dat 
idee. Het idee maakt het gedrukte of geschreven 
schriftbeeld levendig. Belangrijk hierbij is het 
mondeling gesprek. 
Het mondeling gesprek mag niet in het gedrang 
komen, omdat het schriftbeeld meer formeel is. 
Daardoor zou ook het lezen in gedrang komen. 
De kinderen moeten leren denken 

indenken 
meedenken en meevoelen. 

Om tot goed lezen te komen - ik bedoel weer de 
voorbereiding tot receptief lezen - kunnen we bij de 
II. op de voorschool de volgende facetten ontwikkelen: 
a. Het lezen van de eigen beleving is de grondslag 
van de beleving van anderen. Daarom leggen we die 
beleving vast in de z.g. logboeken of associatie-
boeken, (hierover straks meer) 
Twee redenen: 
- De schrijftaal wordt levendiger door de eigen 
beleving (pers. noot); 



- De inleiding bij horende kinderen op het lezen is 
het vertellen. 
Bij dove kinderen kun je pas sprookjes vertellen, 
als ze 6 of 7 jaar oud zijn. 
Compensatie: leren lezen van eigen beleving. 
Je kunt wel : een sprookje over één van de kinderen 
vertellen. Eigen fantasie laten doorwerken. 
b. Een goede woordenschat is nodig. 
~ De woordenschat moet los zijn d.w.z. de complexen 
moeten voortdurend doorbroken worden. 
- De woordenschat moet door de leerkracht steeds 
uitgebreid worden, maar ook in verschillende situaties 
geplaatst worden. 
vb. Het vliegtuig is in de lucht. 
Wat een donkere lucht, (het weer) 
Ik ruik een vieze lucht. 
De lucht is blauw. 
Zo wordt de taal a.h.w. doorzichtig voor het kind 
en blijft het niet bij die ene betekenis hangen. 
• Breng veel variaties aan in het gesprek. 
Niet alleen zeggen: dat is fout. 
maar ook: dat is nieUgoed. 
dat is verkeerd. 

c. Voor het lezen wordt verondersteld een overgave 
en aanvoelen, soepel maken van de fantasie, maar 
ook een overgave van zichzelf. 
Bij dove kinderen hebben we daar enkele middelen 
voor: 
het gesprek 
ontwikkelen van de motoriek 
muziek leren 
pantomine en dans 
zich leren uitdrukken in bewegingen 
en ook 'het doen alsof', zich in een andere rol 
mdenken. Daardoor ontwikkelt zich het gevoelsleven, 
de fantasie enz. één der basisfunkties, nodig voor het 
lezen. 

De ontwikkelingsgang van leren lezen op basis 
v an het gesprek 
1- Het voornaamste fundament van het leren lezen is 
het uitgaan van het gesprek. 
Het orale ritmische gesprek; taal als een echte 
uitwisseling van gedachten. 
De moeder en/of de leerkracht kijken naar wat het 

kind wil zeggen en geven het kind de juiste woorden 
daarvoor. 
Moeder en onderwijskracht spelen zodoende een 
dubbelrol: 
- vangen wat het kind wil zeggen; we noemen dat de 
vangmethode. 
- vervolgens zegt ze, wat ze zelf wil vertellen; het kind 
kan dit verstaan via de situatie, (koekje) 
Onnodig te zeggen, dat dit laatste even belangrijk 
is; laat men dit achterwege dan ontstaat er geen 
gesprek! 
Door het gesprek voorkomt men 'woordlezen', men 
voedt op tot gedachtelezen, zinnen lezen. In het gesprek 
is zowel de passieve als de aktieve taal aanwezig. 
Het kind gebruikt alleen inhoudswoorden, de moeder 
(koekje) vult functiewoorden in. Lus jij een koek. 
2. We gaan dit gesprekje in eenvoudige zinnetjes 
op het bord zetten. We doen dit met de z.g. praat-
ballonnen. In een normale 2e- 3e jaars voorschool 
kunnen de leerlingen de tekst proberen mee te 
praten. 
3. Langzamerhand komen er meer zinnetjes en dan 
kom je tot een klein verhaal, wat de kinderen zelf 
beleefd hebben. 
We kunnen hierbij gebruik maken van plaatjes of 
foto's en met tekeningen. 
4. Een vierde stap is het gebruik van associatie
schriften of logboek, leder kind heeft een eigen logboek 
met belevenissen van hemzelf. Daarnaast zijn er 
associatieschriften van de lesjes van het bord met 
illustraties en eigen tekeningen van de kinderen. 
Deze schriften vervangen a.h.w. de leesboekjes. 
Ze gaan mee naar de hogere klassen en de kernschool, 
waar de kinderen hun eigen boek met veel plezier 
teruglezen. 
Het lezen van eikaars logboeken (Waar dus 
belevenissen van ieder kind apart instaan) geeft a.h.w. 
een langzame overgang van het lezen van eigen 
beleving naar het lezen van belevingen van anderen. 
5. De tekeningen en teksten zijn een paar maal 
gefotocopiëerd. De tekeningen kunnen gekleurd 
worden en de teksten losgeknipt. Het is de bedoeling 
deze teksten door de kinderen weer in goede volgorde 
te laten leggen. 
Zo worden ze dan gedwongen om echt te lezen wat 
er op staat. Later kan men de tekeningen wat 
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verminderen, zodat de teksten het belangrijkste 
worden. 
Hierbij moet er steeds gepraat en gepraat worden! 
6. Het lesje van het bord wordt nogmaals 
opgeschreven, maar nu zonder praatballonnen en 
dezelfde lesjes in iets andere vorm. 
Er komen nu veel zegzinnen, uitroepen, ook al eens 
verleden tijd en omkeringen van de tijdsvolgorde. 

Dus niet alleen maar bewerende zinnen gebruiken, 
maar ook 
- vragende zinnen 
- roepzinnen 
- wenszinnen 
onvolledige zinnen 
Graag zou ik tot slot nog willen wijzen op enkele 
fouten, die binnen kunnen sluipen en waar we 
attent op moeten zijn: 

1 . Een gebrek aan goed zetten van de woorden 
Een woord moet een naam zijn van verschillende 
objecten, plaatjes, acties, situaties, vormen enz. om 
ze abstract te maken. 
Bovendien is van belang: de goede integratie van de 
grafische en gesproken vorm. 
De 5 vormen van een woord d.w.z. de gesproken, 
liplees-, gehoorde, geschreven en gelezen vormen 
moeten goed geïntegreerd zijn in elkaar. 
B.v. het woord bloem moet herkend worden via 
liplezen, 'horen' 
de geschreven vorm, 
moet de gesproken 
en de geschreven woorden 
oproepen. 

2. Gebrek aan echt gesprek 
Gesprek = uitwisselen van gedachten. Veel onder
wijzers geven niet genoeg aandacht aan spontane 
uitingen, hoe stuntelig ook, van hun kinderen. Er is 
geen discussie; gedachten worden aan de kinderen 
aangeboden, niet van hen gevangen, ze moeten volgen 
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en luisteren; hun spontane gedachten wensen en 
ideeën worden nauwelijks gebruikt. 
Daardoor worden de kinderen niet voldoende geoefend 
in intuïtief begrip, in 'lezen tussen de regels.' 

3. Een ander gevolg aan gebrek aan gesprek is, 
is een gebrek aan 'empathie' in de kinderen 
We hebben dit nodig én intuïtief gevoel van iemands 
gedachten, om goed te leren lezen. Trainen door taal 
in gesprekken! 

4. Te veel geprogrammeerde aktieve taal 
We moeten normaal dagelijks Nederlands gebruiken. 
De opzet van de lesjes moet niet te simpel zijn. 
Vaak wordt de tijdsvolgorde precies gevolgd. Hierdoor 
worden de kinderen opgevoed tot beelddenken; 
elke zin suggereert een plaatje, een lesje loopt van 
plaatje naar plaatje. 
In een gesprek wordt de tijds-volgorde ook niet 
gevolgd, ook niet in normale leesboeken. Je moet de 
tijds-volgorde omkeren, dat maakt de leeslesjes veel 
levendiger. 

vb. Jan heeft een vlinder gevangen. 
Peter plaagt de vlinder. 
Jan laat hem wegvliegen. 
De vlinder is weg. 

'Kijk'! Ik heb een vlinder gevangen' riep Jan. 
'Peter niet plagen hoor'! 
Jan liet hem wegvliegen... Oh! 
'Waar is hij nu?' Weg! 

5. De 'show-klas' 
Sommige leerkrachten trainen hun kinderen in het van 
buiten leren van zinnen. Een buitenstaander zal zich 
verwonderen over de taal die het kind gebruikt. Maar 
de kinderen weten alleen maar, wat ze tonen en 
kennen dat erg goed, maar niets anders. Het 
denken van de kinderen blijft teveel vastgeschroefd 
in concrete ideeën. 

6. Te weinig uitbreiding van de woordenschat 
Reeds in het gesprek zal de leerkracht meer en 
meer woorden, idioom, uitdrukkingen enz. moeten 
gebruiken. 

v.b. op het bord staat: In het leeslesje komt te staan: 
Dat is fi jn, zegt Saskia. Saskia zei: Wat fijn zeg! 
Bennie ziet het. 'Jawel' zegt Bennie, 'ik zie het'. 



Lezen in de kernafdeling 

Maar vooral in de leeslesjes moet die woordenschat 
uitgebreid worden. Als de kinderen overgaan naar 
normale leesboekjes is de eerste moeilijkheid niet 
zozeer de structuur van de taal, maar een gebrek 
aan woordenschat: teveel woorden zijn onbekend. 
Dit werkt erg frustrerend! 

E. A. M. v. d. Leur 
St. Michielsgestel 

Stichting 'Doof-Blinden' . 

Op 21 maart 1974 werd de Stichting 'Doof-Blinden' 
opgericht. Het doel is het bevorderen van het welzijn 
van doof-blinden. De Stichting tracht dit doel te 
bereiken door: 
a. diensten in het kader van het maatschappelijk werk; 
b. diensten in het kader van de (re)socialisatie, 
waaronder te verstaan: communicatiebevordering, 
zelfstandigheidstraining, revalidatie; 
c. het geven van voorlichting en advies door 
middel van publikaties en verslaglegging van haar 
activiteiten; 
d. het stimuleren en bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek naar de preventie van doof-blindheid 
en naar methodische revalidatie; 
e. het concretiseren van die activiteiten die nodig 
zijn voor de welzijnsbevordering van de doof-blinden. 
Nadere inlichtingen: Bureau Stichting 'Doof-blinden', 
p/a Eisenhowerlaan 142, 's-Gravenhage, Tel. 070-
550255. 

Het leesonderwijs is in scholen voor dove kinderen 
een belangrijke zaak. In hun later leven is 'kunnen 
lezen' voor hen één van de voornaamste informatie-
mogelijkheden. 
Lezen heeft te maken met de gedrukte of geschreven 
vorm van de taal. 
In de onderwijssituatie speelt die geschreven vorm van 
de taal bij dove kinderen eerder een rol dan bij 
horende kinderen. 
De spraakwaarneming van het jonge dove kind via 
lipbeelden en eigen spreekbewegingen is een globale 
waarneming. Ze weten dèt er gesproken wordt. In de 
geschreven vorm van de woorden kunnen wij hen 
echter al gauw onderscheidbare woordvormen 
aanbieden. Dit is van groot belang voor hun 
taalontwikkeling. 
Ook bij het leren spreken speelt de geschreven vorm 
van de woorden een belangrijke rol. 
Bewustmaking van eigen spreekbewegingen en 
technisch lezen (d.w.z. het omzetten van de geschreven 
vorm in de gesproken vorm) ontwikkelen zich aan 
en met elkaar. 
De geschreven vorm van de taal blijft een belangrijke 
rol spelen in het onderwijs aan dove kinderen. 
Want ook al wordt in de loop der jaren de 
motorisch-kinaesthetische vorm van het woord 
volledig en geautomatiseerd, het liplezen blijft een 
onvolledige vorm van taalwaarnemen. In veel les
situaties is de geschreven vorm van de taal onmisbaar 
voor het overdragen van de leesstof. 
De geschreven vorm van de taal speelt bij dove 
kinderen wel een andere rol dan bij horende 
kinderen. 
Het schrift is in de cultuur van klanktaal-gebruikende 
mensen ontstaan als taalvorm, waarmee men tijd 
en afstand kon overbruggen. Het is een afgeleide 
taalvorm. Voor veel klanktaal-gebruikende mensen is 
geschreven taal een bijproduct van hun gesproken 
taal. 
Ook voor horende kinderen zijn de woorden en zinnen, 
die ze leren lezen, neerslag van hun eigen klinkend 
taalbezit. 
Die geschreven woorden hebben voor hen 'verborgen 
mogelijkheden'. Bij hardop lezen (en later ook bij 
stil-lezen) komen die 'verborgen mogelijkheden' te 
voorschijn: de geschreven woorden gaan weer klinken, 
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weer leven. Ze worden weer de hun bekende 
acoustische taalvorm met alle acoustische 
mogelijkheden (melodie, accenten, ritme) om de taai-
uitleg te structureren en om de bedoeling van die 
taaluiting over te brengen. 
Deze verborgen mogelijkheden van geschreven taal zijn 
ons zo vertrouwd, zijn zo deel van ons 'leven met 
de taal', dat het goed is ons af te vragen hoe dove 
kinderen die geschreven taal beleven. 
Voor hen is de geschreven vorm op vrij jonge 
leeftijd een zelfstandige taalvorm naast de motorisch-
kinaesthetische vorm van het eigen spreken en 
de lipbeelden van het spreken van anderen. 
Door veel oefenen moeten deze vormen ineengroeien, 
facetten worden van de mogelijkheid om taal waar 
te nemen en te uiten. 

De geschreven taal die dove kinderen aanvankelijk 
ideo-visueel en later sprekend en begrijpend lezen 
heeft geen 'verborgen mogelijkheden': er staat, 
wat er staat. 
Het leren doorzien van de structuren in de taal, 
het leren vatten van de bedoeling van een taaluiting 
is voor hen een langdurig proces van training en 
bewustmaking gedurende hun taalontwikkeling. 
Het kunnen lezen groeit daarom aan en met de 
taalontwikkeling. 
Lezen is echter niet alleen het doorzien van structuren 
en het vatten van bedoelingen (al ervaren we dagelijks 
in ons onderwijs welke problemen dit voor dove 
kinderen meebrengt). Het is ook een meedenken 
met, een reageren op, een wereld opbouwen, waarbij 
je zelf betrokken raakt naar aanleiding van de inhoud. 
Ook hieraan moet in het taalonderwijs aan dove 
kinderen aandacht geschonken worden. Ze moeten 
eerst leren 'tussen de regels door' te préten, om 
later 'tussen de regels door' te kunnen lézen. 

Twee belangrijke facetten in het leren lezen van 
horende kinderen zijn: 
1. De techniek van het lezen machtig worden, 
dat is: de geschreven symbolen kunnen omzetten 
in klanksymbolen. 
2. Het leren 'op toon' lezen, dat is het leren 
overzien van taalvormen en taalstructuren en er dan de 
eigen 'klinkende' taal van maken, dat wil zeggen die 
taalvorm, die hun leven lang al vormend en gevormd 

100 

wordend verweven is met hun denk- en belevings
wereld. 
Voor dove kinderen is het technisch lezen geen 
onderdeel van 'leren lezen' maar van 'leren spreken'. 
Voor hen is 'leren lezen' ervaren, dat je eigen 
belevingen vastgelegd kunnen worden met geschreven 
woorden en dat je later aan de hand van die woorden 
die belevingen weer kunt oproepen. Om dan via deze 
ervaring te leren met behulp van geschreven woorden 
een belevingswereld van anderen op te bouwen. 
Ze moeten daarbij ook, net als horende kinderen, 
taalvormen en taalstructuren leren overzien. In hun 
geval is het niet een leren herkennen van deze 
vormen en structuren, maar een leren kennen. 
Iets vertellen over de praktijk van dit leesonderwijs 
aan dove kinderen van 6-13 jaar is mijn opdracht 
voor deze lezing. 

De gegevens daarvoor heb ik verkregen door 
gesprekken te voeren met de collega's in de 
betreffende groepen, door het bijwonen van lessen 
en door mijn eigen wijze van leesles geven nog eens 
onder de loupe te nemen. 
Ik heb ze als volgt gegroepeerd: 
A. Gegevens over de inhoud van de leesstof. 
B. Gegevens over de wijze van lesgeven. 
C. Gegevens over de verwerking van de leesstof. 

A. De inhoud van de leesstof 
We kunnen ten aanzien van die inhoud drie fasen 
onderscheiden: 
1. Het ideo-visueel lezen van de verwoording van 
de eigen belevingen. 
2. Het lezen van zelfgemaakte verhalen, van bewerkte 
leesboeken en van verhalen naar aanleiding van de 
schoolfilm. 
3. Het lezen van de boeken van de basisschool, 
van bibliotheekboeken en van de lesstof van bijbelse 
verhalen, van biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. 
De wijze van lesgeven en de verwerking van de 
leesstof wordt bij iedere fase aansluitend besproken, 
ad 1. Een beleving (aanvankelijk die, waarbij alle 
leerlingen betrokken zijn) of een gesprek wordt 
schriftelijk vastgelegd op het bord (en als het daarvoor 
geschikt is ook op een stencil). 
Bij het tot stand komen van die verwoording hebben 
de leerlingen een actief aandeel: we lokken 



commentaar uit, we laten reageren op, we vergelijken. 
De leerlingen moeten als het ware 'in gesprek' zijn 
met de regels op het bord. 
We schrijven niet alles op. We praten 'tussen de regels 
door'. De les moet overzichtelijk samengesteld 
worden wat betreft de taalgehelen en wat betreft 
de beschreven situatie. 
Deze les wordt de volgende dag 'gelezen', d.w.z. 
de geschreven taal wordt weer begrepen, de inhoud 
wordt opnieuw 'beleefd'. De les hardop voorlezen met 
levendige mimiek en pantomimiek helpt daarbij. Als 
de inhoud er zich toe leent 'spelen' we de les. 
Wat de verdere verwerking betreft: woordgroepen 
kunnen ritmisch gesproken en gelezen worden; 
situaties, personen en zaken kunnen getekend en 
benoemd worden. 

De zelf geschreven of gestencilde lessen worden mee 
naar huis genomen en daar nog eens 'doorgenomen'. 
De moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk opgevoerd: 
1. de lessen worden langer. 
2. de verwoording wordt meer genuanceerd. 
3. ook individuele belevingen worden gezamenlijk 
verwoord. We zoeken daarvoor wel die belevingen 
uit, die we ook in de ervaringswereld van de klas
genoten aanwezig veronderstellen. 
4. we lezen een 'geslaagde' les nog eens na enkele 
dagen of na enkele weken. 

ad 2. De zelf gemaakte verhalen gaan over 
gefingeerde kinderen, die van alles beleven. Het 
zelf maken van verhalen heeft didactische voordelen: 
a. Je kunt de leerlingen actief bij het regel voor 
regel groeiende verhaal betrekken. Hun ideeën kunnen 
in de les verwerkt worden of als oppositie de bedoelde 
mogelijkheid meer naar voren halen. 
b. Je kunt zelf de onderwerpen kiezen. Je kunt 
aansluiten bij wat thuis, in de groep of buiten op 
de speelplaats of in de natuur in de belangstelling 
staat. Je kunt sociaal gedrag belichten (bijv. een 
verhaal over: wat je vindt, mag je niet zomaar houden), 
c Je kunt rekening houden met het feit, dat je het 
verhaal wilt spelen. Je zorgt dan voor korte 'zeg-
teksten en veel actie. 
d. Je kunt op een prettige manier pas besproken 
nieuwe begrippen en pas besproken structuren toe-
Passen. 

In deze fase vindt de overgang plaats naar wat ik 
meer 'echt' lezen zou willen noemen: de verhalen 
worden nu als 'leesstuk' aangeboden. 
Samen met de leerlingen brengen we nu de belevings
wereld, die achter de woorden en zinnen schuilgaat, 
te voorschijn. Dit doen we door met het verhaal 
'in gesprek' te komen: 
we vergelijken met eigen belevingen; 
we vragen ons dingen af; 
we geven onze mening; 
we bespreken eikaars commentaar. 
We praten weer, net als bij de belevingslessen, 
'tussen de regels door'. De regels van het verhaal 
zijn als het ware de rustpunten in het gesprek. 
Dit gesprek moet wel strak geleid worden, anders gaat 
de lijn van het verhaal verloren. Wat niet 'ter zake' 
is, moet afgesneden worden, of, als het belangrijk 
is, bewaard worden voor een taalles. 
De leerkracht eindigt de les met een levendige 
voordracht van het verhaal of van een deel van het 
verhaal. 

In deze fase treffen we ook de bewerkte lees
boeken aan. Ook bij deze manier van werken hebben 
we het didactisch voordeel van het in de hand hebben 
van de vormgeving: toepassen van nieuwe begrippen 
en besproken structuren, aanpassing van 'zegteksten' 
en actie. Ook is het soms gewenst het verhaal 
wat te stroomlijnen, zodat 'de draad' goed te volgen 
blijft. 
De verwerking van de leesstof in deze fase: 

1. We oefenen in het ritmisch lezen van woordgroepen 
en in het fraserend lezen van zinnen. 
2. We tekenen personen, zaken en situaties uit de 
leesles en benoemen die. 
3. We maken invullessen. 
4. We zoeken de sprekers op van de 'zeg'-teksten. 
5. We maken zinnen 'goed', waarvan een onderdeel 
niet meer klopt met de inhoud van de zin uit 
de leesles. 
6. We vragen naar feiten uit de leesles. 
7. 'Wat hoort hier niet bij' opgaven met benoemingen 
uit de leesles. 

ad 3. In de laatste fase worden de boeken van de 
basisschool gebruikt. We gaan er van uit, dat de 
leerlingen nu over een redelijk taalbezit beschikken: 
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een woordenschat, inzicht in tal van taalstructuren 
en vertrouwdheid in het omgaan met geschreven taal. 
Bij het lezen in deze fase kunnen we twee vormen 
onderscheiden: 
A. Het lezen in de recreatieve sfeer. 
B. Het lezen om kennis te verwerven. 
De laatste vorm van lezen wordt beoefend bij de 
zaakvakken. Ook hier ontstaat het leesstuk 
aanvankelijk als neerslag van besproken situaties, 
feiten, bekeken platen, dia's en films. Later is het 
leesstuk (samengesteld door de leerkracht of uit de 
boeken voor de betreffende vakken) uitgangspunt voor 
gesprekken over de lesstof. 
Bij het lezen in de recreatieve sfeer (de eigenlijke 
vulling van de leesles) blijft voor dove kinderen lang 
gelden, dat het 'oefenen' in lezen is. We moeten 
daarom bij onze leeslessen waakzaam zijn, dat dit 
oefenen niet met onlustgevoelens beladen wordt. 
Onze kinderen moeten kunnen ervaren, dat lezen een 
plezierige bezigheid is, dat je in het verhaal met 
andere kinderen kunt meedenken en meeleven. 
Het is daarom goed de moeilijkheidsgraad van de 
leesboeken wat af te wisselen. 

1. Als vormgeving en inhoud gemakkelijk 
aanspreken kunnen we 'vlot' doorlezen. 
Het bespreken kan zich beperken tot de inhoud van de 
leesstof. We vragen reacties, conclusies, meningen 
over de globale gang van zaken in het verhaal. 

2. Als vormgeving en inhoud wat 'op niveau' zijn 
voor de leerlingen, is het noodzakelijk eerst of ook de 
vormgeving te bespreken. Het betreft vaak de 
verwijswoorden; de betekenis en gevoelswaarde van 
woorden, uitroepen en uitdrukkingen; de betekenis van 
zinsstructuren en zinsverbanden, enz. Dit bespreken 
moet 'gericht' zijn, voor-de-leerlingen-merkbaar leiden 
tot een meer genuanceerd begrijpen van het verhaal. 
Want ook bij zulke leesstof moet de gang van het 
verhaal hoofdzaak blijven. 

De w i j ze van lesgeven in deze fase 
De leesles kan op verschillende manieren worden 
ingekleed: 
1. De leerkracht leest regel voor regel fraserend 
en met duidelijk waarneembaar ritme voor. Na iedere 
regel volgt (indien nodig) bespreking van vormgeving 
en inhoud. Als het hoofdstuk uit is, leest de leer

kracht het geheel nog eens dramatiserend (of alleen 
maar levendig) voor. 
2. De leerkracht leest eerst het hoofdstuk 
dramatiserend voor. Na de bespreking als in 1. 
genoemd, lezen de leerlingen om de beurt het 
ritmisch gesproken voorbeeld van de leerkracht na, of 
ze proberen zelf het goede zinsritme te vinden. 
3. Een alinea (en dit kan uitgebreid worden tot enkele 
alinea's of tot een hoofdstuk) wordt door alle 
leerlingen hardop of stil gelezen. De leerlingen 
informeren naar woorden en uitdrukkingen, die ze niet 
begrijpen. De leerkracht informeert naar woorden en 
zinnen, waarvan hij vermoedt, dat ze niet begrepen 
worden. Dan volgt bespreking van de inhoud. Tot 
besluit kan weer levendig worden voorgelezen of 
zakelijk het verloop van de gebeurtenissen worden 
gerecapituleerd. 

4. De leerlingen lezen om de beurt hardop voor, 
fraserend en met toepassing van mimische 
begeleidingsverschijnselen. Na elke zin kijken ze even 
op 'of iemand wat vragen wi l ' . Die ' iemand' kan 
ook de leerkracht zijn, die dan een kans heeft een 
vraag te stellen over wat 'tussen de regels door' 
gelezen moet worden. 
5. Een meer zelfstandig lezen. 
De leerlingen lezen voor zichzelf en mogen vragen, 
wat ze niet begrijpen. We stellen ons verder tevreden 
met een begrijpen naar eigen inzicht. Na elk hoofdstuk 
stellen we gezamenlijk in enkele zinnen de loop van 
het verhaal vast. 
6. Bibliotheekboeken. Als deze vorm van lezen 
aanslaat, worden bibliotheekboeken op een 
vergelijkbaar niveau van school uit, zonodig met wat 
aandrang meegegeven. 
Ons aandeel in de verwerking is dan belangstelling 
tonen, een enkele vraag stellen, aanmoedigen. 
Belangstelling en hulp van de ouders is hier bij 
onmisbaar. 
Op welke manier we onze leesles inkleden is mee 
afhankelijk van 
1. de aanspreekbaarheid van onze leerlingen. Ik 
bedoel hiermee hun ervaringsniveau, hun taalniveau 
en hun vaardigheid in spraakwaarnemen. 
2. de moeilijkheidsgraad van de leesstof. 
De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door 
a. de overzichtelijkheid van de zinnen. Dit betreft 
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de druk, de lengte van de zin en het doorlopen van 
de zin op de volgende regel; 
b. de samengesteldheid en de aard van de beschreven 
situaties: (Een situatie is eenvoudig als ze evident 
is, d.w.z. doorzichtig, eenduidig en uit de eigen 
belevingssfeer,) 
c. de samengesteldheid van de gesprekssituaties; 
d. de samengesteldheid van de zinsstructuren. 

Een manier van lesgeven kan voor een bepaalde 
periode worden volgehouden. Bijv. voor een bepaald 
leesstuk passen we die wijze van lesgeven toe, die het 
best bij de moeilijkheidsgraad van het boek voor 
die leerlingen past. 
We kunnen ook een bepaalde wijze van lesgeven 
enkele maanden achtereen toepassen. Voor onzekere 
leerlingen ontstaat dan een vertrouwd raken met 
de manier van werken. In dat vertrouwde patroon 
ontstaat vaak een grotere durf om actief mee te 
denken over de inhoud van de leesles. 
In een groep waar het lezen goed op gang is, kan 
afwisseling van wijze van lesgeven prettig zijn om 
eens op te schieten in een boek of om eens diep 
te graven in bepaalde situaties. 
Per leerling kunnen zich bij dit verwerken enkele 
problemen voordoen. 
Voor een enkele leerling in een groep kan zelfstandig 
stillezen een te zware opgave zijn. Ze kijken dan 
naar de regels en verwerken niets. 
Voor moeilijksprekende leerlingen, kan het zelfstandig 
hardop lezen een te zware opgave zijn. 
2e hebben zoveel aandacht voor de spreek-
bewegingen nodig, dat de inhoud van het gesprokene 
niet aan bod komt. Ze passen dan alleen de technisch 
kant van het lezen toe. 

De verwerking van de leesstof 
We kunnen een leesles ook op verschillende manieren 
verwerken. 
1- We stellen enkele vragen, die uit de begrepen 
situaties beantwoord kunnen worden of die 
informeren naar hun reactie daarop. De leesboeken 
zijn dicht. 
Soms is het nodig om met enkele zinnen de 
gedachtengang te leiden. 
De vragen en antwoorden komen tijdens dit gesprek 

op het bord. Het aantal vragen moet niet te groot 
zijn (4 a 6), anders duurt deze verwerking te lang. 
Tot besluit mogen de leerlingen de vragen aan de 
leerkracht stellen (en) of aan hun mede-leerlingen. 
Na een periode van op deze manier oefenen komen 
alleen de vrégen op het bord. 
Deze wijze van werken leent zich goed in de aanloop
periode van fase 3 en bij leer- en taalzwakke 
leerlingen. 
2. De leesboeken blijven open. 
De leerlingen mogen de tekst raadplegen bij het 
vinden van het antwoord. 
We dragen er zorg voor, dat het antwoord niet altijd 
woordelijk in de tekst te vinden is. We vragen 
naar feiten, maar ook naar conclusies uit feiten, ook 
naar reactie op de feiten. 
Ook nu kunnen vragen en antwoorden op het bord 
komen of alleen de vrègen. Bij een goed ingeoefend 
raken in deze wijze van werken kunnen we ook de 
leerlingen vragen laten formuleren. 
3. We vragen de leerlingen de hoofdzaken van 
het verhaal op te schrijven. Dit moet wel 'voorbeeld' 
worden. Aan het begin van iedere leesles recapituleren 
we aan de hand van enkele vragen de inhoud van 
het vorige hoofdstuk of we stellen af en toe 
gezamenlijk een 'korte inhoud van het voorafgaande' 
samen. 

De voorbereiding van de leesles 
We zorgen, dat we zelf de inhoud van het verhaal 
goed voor ogen hebben. 
We kunnen vaak in een bespreking van een bepaalde 
situatie voorbereidend werk doen voor nog komende 
situaties. 
We weten dan ook welke begrippen en welke situaties 
wel of niet zo belangrijk zijn voor het begrijpen van 
het verhaal. 
De leesles zélf bereiden we voor, door ons af te 
vragen: welke begrips- óf taalvormen-problemen zich 
zullen voordoen en hoe we die didactisch het best 
kunnen oplossen (materiaal, platen enz.); 
welke vragen we zullen stellen bij het verwerken van 
de les; 
welke feiten niet onvermeld mogen blijven bij het 
vaststellen van de gang van het verhaal. 
Wat betreft de begripsuitbreiding en de taalkundige 
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problemen is het ook zinvol de leesles 'na' te 
bereiden en taalstof uit de leesles in een volgende 
taalles te verwerken. 

In het begin heb ik gezegd, dat kunnen lezen zo 
waardevol is voor dove mensen: een informatie-
mogelijkheid waarvoor ze van niemand afhankelijk zijn. 
Ik wil besluiten met de waarde van het oefenen in 
lezen te benadrukken. We zijn ons allemaal bewust 
van de waarde van dit 'oefenen' voor de taal
ontwikkeling en voor het meer frequent bezig zijn met 
taal. We zeggen dan ook, dat een belangrijke 
doorbraak tot stand is gekomen als begrippen en 
uitdrukkingen, waarmee ze door eigen leesactiviteit 
in aanraking zijn gekomen, spontaan in eigen taal
gebruik worden toegepast. 

Ik meen echter, dat dit oefenen in lezen ook van 
groot belang is door de houding van 'er bij betrokken 
zijn', die we van ze vragen, door de kansen die het 
biedt tot genuanceerd begrijpen van motieven voor 
handelingen en van reacties op gebeurtenissen. 
Dit zijn voor dove kinderen, die zo geneigd zijn af 
te gaan op wat-voor-ogen is wezenlijke ervaringen. 

N. Rog, Voorburg 

In de discussie kwamen de volgende punten aan de orde: 

1. Hoe leren de kinderen de bedoeling van het accentueren? 

Dr. A. van Uden wees op het grote belang van het uitgaan 

van de taalui t ingen van de leerl ingen zelf. Bv. Kees zegt 

geëmot ioneerd: 'Hond, bui ten, waf, waf ! ' Wi j formuleren dan met 

het accent, dat in die ui t ing zit: 'De hond buiten heeft geblaft'. 

2. Welke eisen moeten gesteld worden aan zelfgemaakte lees-

lessen, wa t betreft de taalvormen en de wijze van uitdrukken? 

We wi l len immers komen tot het lezen van echte leesboeken. 

Het gaat ons bij de genoemde zelfgemaakte leesboeken niet in 

de eerste plaats om 'vereenvoudiging' van de taalstructuren. 

Ze zijn we l zo eenvoudig, dat jonge leerl ingen ze kunnen 

'doorzien'. 

Het gaat ons bij deze wijze van werken er om, te komen tot 

een goede overgang tussen belevingsles en leesles. 

Ook hebben we daarbij de mogel i jkheid ons aan te passen 

aan bestaande behoeften in een bepaalde groep (sociale vorming, 

'speel ' tekstenl 

Bijv.: 'Mama, mama ! ' 

'Ja. Kees, wa t is er?' 

'Ik heb een portemonnee gevonden' . 

Mama pakt de portemonnee en kijkt er in. 

'Er zit veel geld in, Kees'. 
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'Ik doe het geld in m'n spaarpot, mama. ' 

'Nee Kees, dat mag niet'. 

'Waarom niet?' 

'Het geld is niet van jou ' . 

'Je moet de portemonnee aan de polit ie geven, iemand heeft 

dat geld verloren'. 

De vervolgles beschreef een bezoek aan het pol i t iebureau. 

3. Het is niet eenvoudig om over een leesles een echt gesprek 

te voeren. Het is niet al leen: het stellen van vragen en het vinden 

van antwoorden. Het is meer: reageren op de inhoud van de les. 

De opmerkingen van de leerl ingen verwoorden en ter discussie 

stellen. 

Bij het verwerken van de leesles acht ik echter het vraag-

en antwoordspel wel van grote waarde. Z o n les kan worden een 

levendig gebruik van taal, die vorm geeft aan situaties en 

probleemstel l ingen uit de leesles. 

4. De wensel i jkheid van controle op de groei van de woorden

schat. Het gevaar van maar bli jven rondzwemmen in een klein 

vijvertje is niet denkbeeldig. 

5. Hoe kunnen ouders thuis belangstel l ing wekken voor 

leesboeken? 

Kleine dove kinderen zijn dol op plaatjes kijken en oudere 

kinderen op t.v.-kijken en beeldverhalen. Het samen bekijken en 

bespreken van deze t.v.- en beeldverhalen en daarbij de kinderen 

laten merken dat de teksten 'sturend' en 'corr igerend' werken 

bij de interpretatie, kan st imulerend werken om die teksten goed 

te bekijken. 

Redaktie-vergadering, 29 oktober 1975. 

Besluiten: - Alle Instituten en scholen voor dove, 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
ontvangen de notulen van de redaktie-vergaderingen 
in meervoud. Verzoek: Laat deze notulen circuleren. 
- Op veler verzoek, zal op de binnenzijde van de 
achterpagina een lijst van alle scholen voor dove, 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
gepubliceerd worden (namen - adressen en telefoon
nummers). Verzoek: Geef wijzigingen onmiddellijk door 
aan de eindredaktie. 
- In het vervolg kunnen ook boekbesprekingen 
(vakliteratuur) opgenomen worden. 
- Het eerste nummer van de 1 7e jaargang zal een 
praktijknummer zijn. Overwin uw schroom en schrijf 
vanuit uw dagelijkse praktijk. 

redaktie 



Voortgezet lezen 

Om te beginnen zouden we ons best eens de vraag 
kunnen stellen, of spreken over voortgezet lezen wel zo 
veel zin heeft, waar maar zo bitter weinig dove 
kinderen het tot lezen brengen. We kunnen natuurlijk 
ook zeggen, dat sommigen toch tot lezen komen en 
dus ook tot voortgezet lezen en dat wij dan daarop 
voorbereid moeten zijn en vandaar dit praatje. 
Wat is nu eigenlijk voortgezet lezen? Het is heel 
moeilijk daar een definitie van te geven, maar wel 
is een begrenzing van het begrip mogelijk. Waar 
eindigt het bijv.? Wel, dat is eenvoudig: bij de dood, 
de senilitas, de beroerte. Tot zo lang blijft het lezen-
in ontwikkeling. Het stimuleren van die 'na'-
ontwikkeling staat op het ogenblik nogal in de 
belangstelling, want velen, die overigens voortreffelijk 
lezen, zijn ontevreden, willen vlugger lezen, beter 
begrijpen, beter onthouden om de niet eindigende 
stroom vak-literatuur of zomaar algemene informatie 
althans enigszins te kunnen bijhouden. 

Het begin van het voortgezette lezen is een nog 
veel markanter punt. Voor een kind is dat: het afwezig 
zijn, omdat het geheel aanwezig is in het boek, geheel 
geïdentificeerd, met rode oortjes eventueel, kortom: 
echt lezen. Als we proberen vast te stellen, wat dat 
precies is, dan is dat heel moeilijk, maar het 
observeren en constateren van het verschijnsel is heel 
eenvoudig. Dit merkwaardige keerpunt nu komt steeds 
terug bij elke nieuwe taal, die we leren, maar dan is 
het: het plotseling bemerken, dat men zonder vertaling 
leest, dat men leest in de taal zelf. 
Het bereiken van dit keerpunt hangt van het vervullen 
van enkele voorwaarden af, die echter tot het 
'leren lezen' behoren, dus daarover nu niets. 
Het voortgezet lezen is bereikt, wat moet er nu 
verder gebeuren? Om dit te demonstreren het 
volgende: er bestaat een tamelijk bekend boek van 
Hf en Petrov 'De Twaalf Stoelen'. Een komisch boek, 
dat in vele talen vertaald is ook. Daar is bijv. de 
vermakelijke beschrijving van die ingenieurs die met 
hun gezinnen op en in elkaar leven in een oud 
herenhuis helemaal verdeeld in kleine vertrekjes van 
bordpapier en jute. Niemand komt rond van het salaris, 
iedereen ziet en hoort iedereen, de vrouwen doen 
wonderen op het gebied van kleding en make-up. 
Wie dat zö leest en ervan geniet, heeft gelijk. Zó 

en niet anders is dat boek beroemd geworden. 
Maar wie iets meer van die tijd weet en van dat 
vreemde schrijvers-duo, leest anders. Die ziet de 
ongelooflijke woningnood voor zich en de met opzet 
onder eikaars toezicht geplaatste intellectuelen, bang. 
Met vrouwen, die proberen door persoonlijke relaties 
het lot van hun man niet te hoeven delen, vandaar 
die kleertjes. Geen komisch boek maar een rauw stuk 
werkelijkheid, versluierd verteld door een Esopus. 
Eén ding merken we op: wat hier het voortgezet lezen 
bepaalt, is buitentaals weten, 'pragmatiek' volgens de 
moderne linguistiek. 

Maar wie deze pragmatiek nu niet bezit, leest die 
met minder plezier? In dit geval integendeel en dit 
verschijnsel zullen we als regel bij onze kinderen 
tegenkomen: lezen, lezen met plezier, maar lezen op 
grond van toch allerlei misverstanden. Niettemin: 
lezen! 
Voor we ons nu beraden op wat ons te doen staat, 
dit: het kind is 'trots op' of 'blij met' het uitgelezen 
hebben van een boek. Het ziet dit liever niet 
negatief getoetst. Het kind vindt het gelezen hebben 
van zo en zo veel boeken iets heel fijns (en 
terecht) en het wenst in deze race niet beentje 
gelicht te worden. M.a.w. we bederven hartgrondig het 
plezier, als we nu zo'n boek uitvoerig gaan uitpluizen 
en navragen en doen overlezen enz. D.w.z. die 
training dient ergens anders in de werkbreedte te 
gebeuren maar niet aan dit boek. Dat is dus 
vooropgesteld. Maar wat trainen we nu precies ten 
behoeve van het voortgezette lezen? Natuurlijk nog 
steeds taal en vooral woordenschat maar vooral 
pragmatiek d.w.z. we geven inhoudelijk onderwijs, wat 
de 'zaakvakken' betreft en dan heel ruim genomen 
en ook wat de actualiteit betreft. De moderne 
taalkunde ziet heel goed in, dat taalverstaan en taal
gebruik afhangen van de pragmatiek, al vraagt ze zich 
ook af, of die pragmatiek nu wel of niet tot de 
taalkunde behoort. 

Tot ons werk behoort het zeker. In de eerste plaats 
een doorlopende zorg voor het goed functioneren van 
het causale denken en het kunnen relativeren. Maar 
daarnaast gewoon kennis; kennis van allerlei. 
Zo gaf ik eens een meisje, dat voortreffelijk lezen 
kon een eenvoudig Zuid-Afrikaans boekje. Qua taal 
gaf dat geen enkele moeilijkheid, maar toch mislukte 
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het lezen door een simpel gemis aan weten over de 
Boerenoorlog, over de Trek enz. Weten wij nu 
zoveel meer daarvan? Nee, vaak maar heel weinig 
méér en dat vaak ook nog onjuist. 
Dat is het vreemde daarvan. Velen zijn beter gaan 
lezen door het geijkte onjuiste beeld van de neger-
slavernij, het tsarisme, de 'nobele' Lenin, koloniale 
uitbuiting enz. Ik pleit natuurlijk niet voor onjuiste 
vulling, maar het is wel duidelijk, dat bij kennis-
aanvulling het vooral de vulling is, die het doet. Laten 
we ons ook hierin niet vergissen: als ik pleit voor 
kennisuitbreiding, dan wil dit niet zeggen: plaatjes 
kijken, dia's kijken, werkelijkheid kijken, maar vooral 
het in taal gezette en in taal overgebrachte weten, 
dat achter het plaatje, die dia, de werkelijkheid 
aanwezig is. 
Onderhand begeleiden we de lectuurkeuze. Het kind 
weet niet, wat het kiezen moet en kiest vaak een 
verkeerd boek. Een boek bij nader inzien toch niet 
kunnen lezen is een nederlaag, laten we dat niet 
vergeten. Er is niet zo heel veel voor nodig om een doof 
kind van het lezen af te brengen, ervan te overtuigen, 
dat lezen een hopeloze zaak is. Kunnen lezen(iets: 
een woord, een zinnetje, een verhaaltje, een boek) 
is een overwinning en wel één van de zuiverste 
want er is geen verliezer. Kunnen lezen geeft een 
geweldig triomfgevoel. Zo heb ik een professor met 
een boek in handen zien zitten in een voor hem 
volkomen ontoegankelijke taal en terwijl hij op de 
titel wees, zei hij: 'Hier staat, wacht eens even, dat heb 
ik samen met mijn vrouw zitten ontcijferen, o ja, 
hier staat: defectologia'. En hij klopte daarbij voldaan 
op dat boek. En hij had gelijk. 
Niet kunnen lezen is een pijnlijke nederlaag, die om 
compensatie vraagt. Als dat 'afwenden' wordt, 
schamper spreken over 'de taal der horenden', 
'onbelangrijk', 'kinderachtig' enz. dan is dat heel erg. 
Als dat vechten wordt, om te laten zien, dat het 
wel lukt, dan is natuurlijk alles in orde. 
Bij de boekenkeuze zijn er vaak mechanische factoren, 
die toch heel belangrijk zijn. Het formaat, de dikte, 
de lettergrootte, de bladspiegel, al dan niet 
geïllustreerd, het feit, dat die of die het al dan 
niet gelezen heeft enz. Hoe belangrijk later ook de 
overwinning op de 'turf' mag zijn, in het begin moeten 
we er erg mee oppassen. Want 'ik ben al op blz. 10' 
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'ik ben al op de helft', al zulke zaken tellen heel 
zwaar. Het zijn inponderabilia, allemaal, ook het kind, 
dat wil blijven doorlezen, want het boek is bijna uit. 
Ook het kind, dat niet meer beginnen wil voor die 
laatste tien minuten, omdat het 'weet', dat afbreken 
in dit leesstadium geen 'morgen hervatten' is, maar 
morgen helemaal opnieuw moeten beginnen, omdat de 
draad nog niet vast gehouden kan worden. 
Want het is nog lang geen volmaakt lezen. Als 
het kind even opkijkt, kan het moeilijk terugvinden, 
waar het was op die blz. Een woord, dat het komt 
vragen kan het moeilijk terugvinden in de tekst. 
Dichtslaan van het boek is een groot ongeluk. Het kind 
zal nog jaren tekort schieten in skimming en scanning. 
En ook dit verdient training: het doorbladeren van 
een boek om te zien, of het iets is, of er iets in staat 
over..., wat er in staat over... enz. 
Enkele vragen mogen we van het begin af aan wel 
stellen, omdat ze niet tot een nederlaag-gevoel 
leiden: Waar gaat het over? en Hoe vond je het? 
Vragen, die aanvankelijk heel eenvoudig beantwoord 
hoeven te worden: 'Over een paar mensen'. 'Mooi. ' 
Maar die kunnen uitgroeien tot: een samenvatting van 
de inhoud, een oordeel, dubbel zelfs: over de personen 
en hun handelen, over de schrijver. Dit lijken 
vérverwijderde doelen, maar er zijn kinderen, die dit 
kunnen bereiken, mits we ze niet verhinderen. 
Eén ding hoort natuurlijk bij het voortgezette lezen: 
een positieve instelling t.o.v. het lezen, een voort
durende wandelende propaganda zijn voor het lezen 
van de leerkracht. Opvallend vind ik het, dat doven 
in hun club-bladen wel vaak schrijven over mondelinge 
contacten met horenden, maar nooit over lees
ervaringen, terwijl het lezen de enkeling veel meer 
aansluit op samenleving en cultuur dan het spreken. 
Persoonlijk begin ik al met heel kleine kinderen te 
laten merken, dat ik iets weet, omdat ik dat 
gelezen heb. Ik zorg ervoor, dat ze mij ook vaak zien 
lezen. Dat ze zien, hoe ik lach (bijv.) om iets, dat 
in letters tot mij komt. Een soort eerbied betoon 
ik het geschreven woord. Ik benadruk de autoriteit 
daarvan: 'Laten we het maar eens opzoeken'. 
Maar natuurlijk zijn er moeilijkheden, leder, die een 
vreemde taal leert, weet, dat het moeilijkst leesbaar 
zijn de belletristische, literaire uitingen. Dat, waar het 
hart van het kind naar uitgaat, de droomfabriek, is het 



minst toegankelijk. Een tragische bijzonderheid, 
waaraan we weinig kunnen veranderen, omdat de 
droomfabriek zeer veel woorden gebruikt en omdat 
ze telkens met een heel nieuwe plot en een nieuwe 
cast optreedt. 
De meer technische aspecten van het voortgezette 
lezen zijn ook heel weinig toegankelijk. Zo weten 
We niet, of doven wel subvocaliseren, en zo ja, of 
dat hetzelfde is als bij ons, of dat het met gebaren 
gebeurt. 
Back-skipping' afleren is ondoenlijk. Regressie 

aanbevelen is misschien met vrucht mogelijk, we 
kunnen althans één soort regressie aanbevelen: 
het twee maal lezen van iedere zin. Dat is op zichzelf 
een heel goed middel, omdat dan vaak het 
onbegrijpelijke alsnog 'in patroon' valt. 'Doorlezen' 
daarentegen is ook een wijs advies; heel veel valt 
dan alsnog in patroon. Toch zal er veel opgezocht 
boeten worden in een woordenboek of een ency
clopedie en een tot in de puntjes verzorgd 
alfabetiseren is dan ook een grondvoorwaarde voor 
het lezen. 
Over één ding hebben we nog niet gesproken, 
over de tijdsfactor. Alle prestatie-metingen laten zien, 
dat de dove ver achterblijft bij de s.h. en die weer ver 
hij de horenden. Er is geen sprake van inhalen, 
Integendeel, de achterstand wordt relatief steeds 
groter. D.w.z. dat eigenlijk het dove kind bij ons 
verdwijnt op een leeftijd, dat onze taak nog in het 
geheel niet voltooid is. Wat doen we daar aan? 
Vragen, vragen. 
Een ander ding is echter niet zo'n probleem, als 
Wel eens verondersteld wordt: de 'kinderachtige aard' 
van wat dove kinderen eerst op een te late leeftijd 
kunnen lezen. Het triomfgevoel van te kunnen 
ontcijferen is nl. zó sterk, dat het alle inhoud voor 
lief neemt en wel gedurende een lange aanloop 
Periode. Juist het feit, dat de stof geen enkel 
Probleem biedt, zodat ontcijferen direct gelijk staat 
aan begrijpen, is zo aantrekkelijk. Kinderachtig 
natuurlijk. Zo lees ik van Roeskaja Mysl zelfs het 
vrouwenhoekje, de recepten van tante Masja, alles! 
Waarbij nog meespreekt, dat het blad moeilijk te 
krijgen is: het hebben is al een overwinning. Zo is 
het een genot om er kinderachtig te kunnen uit
klappen, dat ik Rosanowa in het origineel lees en niet 

op een vertaling van Oléron hoef te wachten. Enz. 
Maar natuurlijk, op de duur, op de lange duur, wordt 
het noodzakelijk kinderen lectuur te verschaffen, 
die bij hun leeftijd past en hoort. En zoals alles 
in ons vak: dat kan wel eens niet zo eenvoudig zijn. 

Dick van der Vliet, Amsterdam 

Verslag van de Algemene Vergadering van de 
Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen 
in Nederland, tijdens de conferentie in 
'De Blije Were l t ' te Lunteren, op 13 februari 1975. 

De waarnemend-voorzitter de heer J. v. d. Hoeven 
opent de vergadering. Hij noemt zich waarnemend-
voorzitter, daar hij tussentijds de heer J. Hesse is 
opgevolgd. 
Genodigden, leden, buitengewone leden en ereleden 
heet hij welkom. De Cor Emousschool kan weer niet 
aanwezig zijn, zodat koppeling van de conferentie
datum aan de voorjaarsvakantie nog maar eens 
bekeken moet worden. Hij spreekt in zijn openings
woord over enige hangijzers zoals de z.g. kwestie 
logopedie, waarvan de onderwijskundige erkenning 
zeer belangrijk is en de vergoeding van hoortoestellen. 

Agenda: 
De notulen van de Algemene Vergadering, gehouden 
op 28 februari 1974 en gepubliceerd in 'Het 
gehoorgestoorde kind' d.d. sept. 1974, worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

De heer J. Greefhorst, secretaris, doet verslag 
van het werk over het afgelopen jaar. 

De heer Spanhoff geeft een toelichting op de verstrekte 
begroting en verantwoording over 1974 en op de 
begroting over 1 975 en geeft benevens een toelichting 
bij de voorgestelde contributieverhoging. De kosten zijn 
opgelopen en subsidie is uitgebleven. Er komt een 
vraag betreffende de vergoeding reiskosten voor de 
conferentie. De heer G. J. Geilleit zag gaarne een 
balans, ondanks de goede toelichting en wees tevens 
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op een andere organisatievorm voor de conferentie 
en wel in samenwerking met een landelijk pedagogisch 
centrum. Het voorstel contributieverhoging wordt 
aangenomen. 

De heer Goossens brengt verslag uit namens de 
kascommissie. De boeken waren in orde. 
De penningmeester wordt door de vergadering 
decharge verleend onder dankzegging voor de door 
hem verrichte werkzaamheden. De Hoogewindschool 
zal een nieuwe kascommissie voor volgend jaar 
vormen. 

Ingekomen stukken 
- Er is een brief van leden, die zich vorig jaar 
niet gekozen achten in het bestuur. 
- Een bedankbrief van de heer Verschoor voor het 
hem verleende erelidmaatschap. 
- Een brief van de heer W. v. d. Engh over contact 
met de vereniging, dat er volgens hem wel had 
moeten zijn, maar er niet is. 

Tijdschrift 
Broeder Marcus-van Veen geeft een overzicht ve.i net 
wel en wee van ons tijdschrift. Meer wee dan wel. 
Gaarne wil hij van het bestuur een duidelijk 
standpunt, t.a.v. onder andere: 
- de zelfstandigheid van de redactie; 
- de mogelijkheid van een goede planning; 
- het op redelijke termijn antwoord krijgen. 

Dit laatste wordt hem toegezegd. 
De redactie wordt dank gebracht voor haar vele werk. 

Bestuursmutaties 
Tussentijds zijn afgetreden de heren J. Hesse en 
K. W. Kortschot. Beiden worden hartelijk bedankt 
voor het werk, dat zij deden voor de vereniging. 
Als nieuwe bestuursleden worden gekozen: mej. 
G. Muschter uit Amsterdam en de heer L. v. d. Bulck 
uit Rotterdam. 
Als voorzitter en secretaris worden respectievelijk 
gekozen de heren J. v. d. Hoeven en J. Greefhorst. 

Opzet conferentie 
Met de correspondenten van de scholen zal contact 

worden opgenomen over de volgende conferentie. 
Er wordt gesproken over de opzet. Er komt een 
diskussie over één dag conferentie of twee dagen. 
Naar aanleiding hiervan wordt besloten een enquête 
te houden. Tijdens deze diskussie is er een bezielende 
toespraak van de heer Evertse. 
Indien er een tweedaagse conferentie komt zal deze 
gehouden worden op 5 en 6 februari 1976. 

Rondvraag 
De heer J. Breman: Hij vraagt of het bestuur de 
moeilijkheden, die er zijn ontstaan door vakken-
verandering bij de opleiding Gehoorgestoorden niet 
aanhangig kan maken bij het Seminarium. 
De heer Breve: Hij vraagt eveneens i.v.m. de 
opleiding of er geen generaal pardon kan komen, 
opdat alsnog de scripties ingeleverd kunnen worden. 
De heer G. J. Geilleit: Hij heeft een brief geschreven 
over horizontale samenwerking en wilde daar wel eens 
antwoord op hebben. 
De heer J. Verschoor. Kan de naam hoor- en spreek-
moeilijkheden niet eens gelanceerd worden ter juister 
plekke i.p.v. de nu gebruikte terminologie. 

Na de aanwezigen bedankt te hebben voor hun 
medewerking sluit de nieuwe voorzitter J. v. d. Hoeven 
de vergadering. 

M. J. Mobach 
2e secretaris 
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