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Ten geleide

Medio 1975 werd het rapport 'Audiologische
Centra' openbaar. Het betreft hier een rapport,
samengesteld door een werkgroep, welke op
verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Volksgezondheid in 1972 door de Gezondheids-
raad werd samengesteld. De werkgroep kreeg
als opdracht mee, dat ze zich moest beraden
over o.a. de uniformiteit, de aard en omvang van
de dienstverlening, de relatie tot andere gezond-
heidsvoorzieningen, de ruimtelijke spreiding, de
juiste opzet (o.a. doelstelling en werkwijze),
het organisatorisch kader van funktioneren van een
audiologisch centrum.
De Staatssecretaris zegt in zijn opdracht aan de
werkgroep, dat uit het door deze werkgroep op te
stellen advies eventueel konklusies getrokken
zullen kunnen worden voor de erkenningsnorm
voor toepassing van de ziekenfondswet.
De werkgroep is samengesteld onder auspiciën
van de Gezondheidsraad. Ze bestond uit 22 perso-
nen. Als leden werden diegenen uitgenodigd,
die op het terrein van de totale audiologische
zorg een specifieke deskundigheid bezaten.De uit-
nodiging was 'è titre personel'.
Bij de samenstelling van de werkgroep is er naar
gestreefd om zoveel mogelijk disciplines van de
multidisciplinaire audiologische zorg vertegenwoor-
digd te hebben. Zo vindt men in de lijst van
deelnemers de K.IM.O. artsen met 4 personen
vertegenwoordigd; de fysici-audiologen met 6
personen (allen hoofden van audiologische
centra); 2 psychologen, één orthopedagoog,
2 maatschappelijk werkers, 3 logo-akoepedisten,
2 leden van de Fida en 2 medici.
Alle leden waren tot geheimhouding verplicht over
de aktiviteiten van de werkgroep.
In het rapport lezen we verder, dat er momenteel
44 instellingen zijn die een voorlopige erkenning
hebben gekregen als audiologisch centrum. Het be-
treft hier 6 centra, die aan universiteiten zijn
verbonden; 18 niet universitaire centra en 20
scholen voor slechthorenden en doven.
Bekijken we nu nog eens kritisch de samenstelling
van de werkgroep vanuit deze 3 soorten centra,
dan komen we tot de volgende konklusies:

- De 6 universitaire centra zijn 6 maal vertegen-
woordigd (waarvan 3 maal door het hoofd van
een centrum);

- De 18 niet-universitaire centra zijn 7 maal
vertegenwoordigd (waarvan 3 maal door een
hoofd van een centrum);

- De 20 scholen waren éénmaal vertegenwoordigd
(door de orthopedagoog Drs. J. van Dijk van het
Instituut voor Doven te St. Michielsgestel).
Er was géén vertegenwoordiger van een van de
hoofden van deze 20 audiologische centra.

Een van de konklusies van het rapport van de
werkgroep is: 'dat zij het ongewenst acht dat de
scholen zelf nog langer als audiologisch centrum te
boek blijven staan, óók niet voor eigen leerlingen'.
Nergens in het rapport wordt hiervoor een duide-
lijke argumentatie gegeven. Overal vindt men het
'beter dat' en 'gewenst dat', maar nergens 'omdat'.
In het belang van de multi-disciplinaire aanpak
van onze kinderen, waarvan de audiologische zorg
een geïntegreerd deel uitmaakt, is het van het
grootste belang, dat we een ernstig protest laten
horen bij de Staatssecretaris, zowel tegen de
samenstelling van de kommissie (waarvan de
bouwstenen hierboven zijn aangedragen), als tegen
een aantal konklusies.
Op ieder instituut of school rust hier een morele
plicht.

de hoofdredaktie.

Dank en welkom

Dhr. J. Hagens heeft zich wegens drukke werkzaam-
heden moeten terugtrekken uit de redaktie.
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Mhr. Hagens, heel veel dank voor het vele,
belangeloze redaktie-werk. Sterkte en sukses in de
toekomst.
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en veel sukses.

de redaktie.
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De betekenis van de electrocochleografie voor het
Audiologisch Centrum

Lezing, gehouden tijdens de 16e 'Dag der Akoupedie'.
Utrecht, april 1975.

Electrocochleografie is een onderzoekmethode van het
gehoor bij de mens, die voortgekomen is uit het
electrofysiologisch onderzoek van het gehoor bij
proefdieren. Als begin daarvan rekent men meestal
de ontdekking van het microfonisch cochlea-effect
(CM) door Wever en Bray in 1930. Bij de
proefdieren leverde het verdere onderzoek grote
resultaten op (Davis en vele anderen): meting van
de samengestelde actiepotentiaal van de gehoorzenuw
(AP), actiepotentialen van afzonderlijke zenuwvezels,
de ontdekking van de sommatiepotentialen (SP). Bij de
mens ging dit onderzoek veel moeilijker doordat de
te meten electrische potentialen op geluidstimuli in
dezelfde orde van grootte waren als de normaal
aanwezige electrische achtergrondactiviteit.
De ommekeer kwam toen door gebruik te maken
van een computer voor een speciaal doel, de zgn.
'middelaar', men deze slechte signaal-ruis (achter-
grond) verhouding kon verbeteren. Deze methode
vond eerst toepassing bij de evoked response
audiometrie waarbij gebruik gemaakt werd van kleine
veranderingen in het EEG op geluidstimuli. Korte
stukjes EEG, bv. van 1 sec. werden afgeleid van de
top van de schedel, direct volgend op een geluid
stimulus, meestal een toonstoot. Dit stukje EEG
wordt in de middelaar punt voor punt in het geheugen
opgenomen en bij de volgende geluidpuls wordt het
dan geproduceerde stukje EEG er punt voor punt bij
opgeteld. De met het geluid samenhangende
responsen in het EEG worden dan volledig opgeteld,
de achtergrond activiteit daarentegen met de wortel
uit het aantal optellingen. Dit betekent een verbetering
van de signaal-ruisverhouding met een factor
\ /N, als N het aantal gegeven geluidsimpulsen is. Fig. 1
laat bij een normaalhorende de responsen zien, zoals
deze bij verschillende toonsterkten gemeten zijn.
Mits de apparatuur op de juiste wijze geijkt is, is het,
zoals uit metingen bij normaal horenden en patiënten
is gebleken, heel goed mogelijk een audiogram te
meten, dat overeenkomt met het subjectief bepaalde.
Er zijn echter nogal wat moeilijkheden bij de
toepassing bij kinderen. Deze moeten rustig zijn om
de stoorsignalen beperkt te houden en als men dit
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Fig. I.
Golfvormen van evoked auditory responsen afgeleid van de
schedel als reactie op toonstoten van 1000 Hz bij verschillende
intensiteiten.

door sedatie wil bereiken, worden de responsen •
hierdoor soms te sterk beïnvloed. Toen wij deze
methode toepasten hadden wij het gevoel dat
slechts bij de helft van het aantal onderzochte
kinderen een betrouwbare toondrempelmeting
mogelijk was voor een aantal frequenties.
Hoewel al eerder cochleapotentialen bij de mens
gemeten waren, was het pas in de laatste jaren '60,
dat de electrocochleografie zich begon te ontwikkelen.
Het werd al spoedig duidelijk, dat hierbij meting van
de AP verreweg het belangrijkste is en bij de metingen
tracht men zelfs een eventueel aanwezige CM,
meestal electronisch, uit de response te elimineren.
Een belangrijk punt is de wijze van de afleiding van de
potentialen. Wij gebruiken in navolging van Aran en
anderen de zgn. transtympanale methode, waarbij een
geïsoleerde fijne naald (0,2 mm) door het trommel-
vlies heen op het promontorium komt te rusten. Bij het
gebruik van andere afleidplaatsen is de bereikbare
AP - achtergrond verhouding altijd ongunstiger en dit
beperkt de diagnostische mogelijkheden. Evenals bij de
evoked response audiometrie wordt een 'middelaar'
gebruikt voor verbetering van de S/R verhouding.
Het geluid, korte toonstoten van een bepaalde
frequentie, wordt 500-900 maal aangeboden met
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Fig. 2.
Golfvormen van samengestelde actiepotentialen a/s reactie op
toonstoten van 1000 Hz bij verschillende intensiteiten.

een herhalingsfrequentie van ca. 7 per sec. Voor het
aanbieden van het geluid wordt een luidspreker met
exponentiële hoorn gebruikt die vrij dicht boven de
patiënt geplaatst wordt. Fig. 2 laat de responsen
bij een normaal horende zien voor 1000 Hz bij sterkten
(boven de normale drempel) als aangegeven. Het is
duidelijk dat de amplitude toeneemt en dat de plaats
waar de negatieve top komt na het begin van de
toonstoot (de zgn. latente tijd) afneemt met
toenemende geluidsterkte. Als men deze procedure
voor een aantal frequenties wil toepassen dan wordt
het gehele onderzoek nogal tijdrovend. Daarom hebben
we een snelle methode ontworpen waarbij een
geluidstimulus is samengesteld uit 6 korte toon-
stootjes, met een sterkteverschil van 10 dB en een
tijdverschil van 10msec. Daar met de zwakste
toonstoot begonnen wordt is de onderlinge
beïnvloeding gering. Dit is ook het geval met de totale
geluidsstimuli, daar deze met een herhalingsfrequentie
van 2 per sec. gegeven worden. Fig. 3 laat in de

50 100 dB

50 msec
Fig. 3.
Golfvormen van samengestelde actiepotentialen bij de snelle
drempelbepaling.
Bovenste deel: schematische voorstelling van de met 10 dB
per stoot stijgende reeks geluidspulsen f50-100 dB), waarvan
de herhalingsfrequentie 2/sec is.
Middelste deel: golfvormen bij een normaal horende.
Onderste deel: golfvormen bij een patiënt, die het verschijnsel
van „recruitment" vertoont: drempel bij 70 dB maar actiepo-
tentiaal bij 100 dB is gelijk aan die bij de normaal horende.

middelste grafiek de responsen zien van een normaal
horende op toonstoten van 50 tot en met 100 dB en in
de onderste die van een patiënt op toonstoten van
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gelijke sterkte. In het eerste geval is 50 dB duidelijk
boven de drempel, bij de patiënt ligt de drempel bij
70 dB. Tevens doet zich de merkwaardigheid voor
dat de responsen op stoten van 100 dB gelijk zijn.
Hieruit zou men kunnen concluderen, dat er bij de
patiënt sprake is van wat bij psycho-akoestische
bepalingen recruitment wordt genoemd. U begrijpt dat
het nogal wat moeite gekost heeft om de apparatuur
zo te ijken, dat drempelmetingen mogelijk waren. In
het kort komt het hierop neer: Bij normaal horende
proefpersonen werd in de opstelling' de drempel
(attenuator waarde) subjectief bepaald. Daarna werd
bij patiënten die een gering geleidingsverlies hadden
de response amplitudo bij de eerder subjectief
gevonden drempelwaarde gemeten. Dit geschiedde bij
geleidingsslechthorenden tijdens het plaatsen van
trommelvliesbuisjes, uiteraard met inachtneming van
de subjectief gemeten drempelverhoging. Het bleek,
dat voor de standaard-audiometrie-frequenties de AP
drempelwaarde 0,1 H was. Daarna hebben we per
definitie het geluidniveau boven de normale toon-
drempel (HL), dat een response van 0,1 n
produceerde ECoG drempel genoemd. Fig. 4 geeft
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als voorbeeld het audiogram en electrocochleogram
van een patiënt met een dipvormig perceptief
verlies.
De vraag kan gesteld worden: Hoe kan men spreken
over perceptief verlies terwijl er geen beengeleidings-
drempel gemeten is. Daarvoor zijn uiteraard
aanvullende gegevens nodig. Een daarvan is de
input-output curve met een logarithmische schaal voor
de response amplitude. Fig. 5 toont de I-O curve voor
een normaal horende (geen drempelverschuiving),
een geleidingsslechthorende (wel drempelverschuiving,
maar voor lage response amplituden dezelfde helling
als bij de normaal horende) en dan nog de I-O curven
voor een patiënt met de ziekte van Menière en een
met een haarcelverlies. In de laatste twee curven is de
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Fig. 5.
Input-output curven voor actiepotentialen bij verschillende
pathologieën.



helling voor de laagste geluidstimuli tweemaal zo steil;
we zullen hier spreken van recruitment.
De volgende vraag is: Waarom is in het ene
geval sprake van ziekte van Menière en wordt in
het andere geval gesproken van een haarcel-
verlies? Om dit aan te tonen kunnen we gebruik
maken van een ander soort curven, de zgn.
amplitudo-latentie curven, waarin bij een be-
paalde toonfrequentie de meetwaarden voor de
meest negatieve pieken van alle gemeten res-
ponsen in een amplitudo-latentie coördinaten-
stelsel worden uitgezet. In Fig. 6 zijn voor 15
normaal horende in de grafiek de regressielijn
en de 2 CT grenslijnen getekend. Brengen we de
meetwaarden voor patiënten die klinisch een
Menière hebben (open cirkels) in de grafiek, dan
is het beeld precies zoals bij normaal horenden,
want vrijwel alle punten liggen binnen de 2 a
grenslijnen voor normalen. Daarentegen liggen
de punten voor de niet-Menières zeker bij lage
amplitudo waarden vrijwel alle buiten de „lage
2 a lijn". Dit laatste wil zeggen dat hoge laten-
tiewaarden zelfs bij lage amplitudes niet voor-
komen. Opgemerkt kan worden, dat voor de A-T
diagrammen logarithmische schalen gebruikt
worden. Voor de diagnose zijn belangrijk
de helling van de regressielijn en de latentie bij
de amplitude van 1 u. Met behulp van deze
gegevens kan men differentiëren tussen normaal
gehoor, geleidingsverlies, Menière en haarcel-
verlies.
Natuurlijk zijn de uitkomsten niet altijd even
duidelijk en dan kan men met behulp van een
computer, waarin de groepsgegevens van
bekende gevallen zijn ingevoerd, een kans-
verdeling voor de verschillende diagnoses
bepalen. Verder zijn er soms ook nog addi-
tionele kenmerken in de afzonderlijke responsen,
die van belang kunnen zijn. Wil men er zeker
van zijn met een SP te maken te hebben,
dan laat men de AP verdwijnen door een zeer
hoge herhalingsfrequentie te kiezen voor de
toonstoten, zodat de AP volkomen adapteert.
De betekenis van de SP is nog zeer onzeker:
het ontbreken ervan is een sterke aanwijzing
voor het ontbreken van de buitenste haarcellen
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Fig. 6.
Amplitudo-latentie grafiek voor actiepotentialen bij verschillende
pathologieën. 0e getrokken lijn geeft de regressielijn bij
normaal horenden en de onderbroken lijnen geven de 2 a
grenzen. De open cirkels geven de waarden gevonden bij
Menière-patienten en de gesloten vierkanten die patiënten met
haarcellaesies,

in de basale winding. Bij vergelijking van de
responsen bij verschillende intensiteiten tussen
een normaalhorende en een Menière patiënt is
opvallend de relatief grote negatieve SP, de snel
met de intensiteit afnemende amplitude (re-
cruitment) en de toch lange latenties.
Bij brughoektumoren worden weer andere res-
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ponsen gevonden. Hier is typerend de typische
negatieve „na-response" en de uiteindelijk zeer
lange latenties met vaak een sprong in het
latentieverloop.
Met het bovenstaande hebben we een korte
schets gegeven van de mogelijkheden, die de
elektrocochleografie biedt, niet alleen bij de
drempelbepalingen, maar ook bij de diagnose-
stelling.
Als antwoord op de vraag welke de betekenis
is van de electrocochleografie voor het Audio-
logisch Centrum zou ik dit als volgt willen
samenvatten: in die gevallen, waarin geen be-
trouwbare drempel te bepalen is, geeft ECoG de
mogelijkheid tot een objectieve drempelbe-
paling van het perifere gehoor met de moge-
lijkheid tot het geven van een (waarschijnlijk-
heids)diagnose; in die gevallen waar de drempel-
meting wel mogelijk is, kan ECoG (aanvullende)
gegevens leveren voor de diagnose.
Toch zal voor een Audiologisch Centrum de
belangrijkste betekenis wel zijn de mogelijkheid
tot toondrempelbepaling bij jonge kinderen bij
wie dat op de gebruikelijke wijze niet moge-
lijk is. Om u hierover een indruk te geven zal
ik een overzicht geven van het gebruik van
ECoG (een klinische methode) ten behoeve van
het audiologisch centrum aan de KNO-afdeling
van het Academisch Ziekenhuis in Leiden.
In ruim 3V2 jaar, dat ECoG gedaan werd,
kwamen op het A.C. ca. 600 kinderen in de leef-
Tabel I
Vergelijking van observatieaudiometrie met electrocochleografie

aLU O c
UJ "D

•o

UJ o n:

> 95 dB
60-90 dB
0-60 dB

1
3
0

13
12
12

1
13

14
16
25

Totaal
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37 14 55

tijd tot en met 4 jaar voor gehooronderzoek. Bij
10 kinderen (1,7%) was het niet mogelijk enige
aanwijzing over het gehoor te krijgen. Met ECoG
werden in 3 gevallen geen AP's gevonden; in de
andere gevallen varieerde het gehoor van normaal
tot 60 dB verlies. Bij 55 (9,2%) kinderen werden
met de conventionele methoden wel aanwijzingen
gevonden voor de gehoorscherpte, maar onvoldoende
betrouwbaar zodat ECoG noodzakelijk geacht werd.
Een vergelijking van de resultaten wordt gegeven
in tabel I. Bij de subjectieve drempelbepaling
werden de reacties op geluidgevend materiaal, toon-
en ruisstoten waargenomen en op grond hiervan
werden de verliezen bepaald voor de frequentiege-
bieden 500-1000 Hz, 1000-2000 Hz en bij 4000 Hz.
Deze waarden werden vergeleken met de gemeten
ECoG drempels en ten slotte werd het gemiddelde
van de verschillen bepaald en in de tabel weer-
gegeven. Wat u nu het meest zal interesseren is in
hoeverre de observatiedrempelbepaling bevestigd
werd door de ECoG meting (d.w.z. binnen ± 15 dB).

Uit de tabel blijkt, dat in het geval van ,,totale
uitval" op een uitzondering na (1 op de 14) de
resultaten gelijk waren.
Met iets meer uitzonderingen, 4 op de 16, was
er ook nog goede overeenstemming, wanneer het
ECoG verlies 60-90 dB was.
In de groep met een ECoG verlies van 0-60
dB was er slechts in de helft van de 25 gevallen
overeenstemming, in alle andere gevallen was het
observatieresultaat slechter. Dit is eigenlijk wel
begrijpelijk: in bijna alle gevallen betrof het kinderen
met een vertraagde ontwikkeling, die in de test-
situatie ook vertraagd, d.w.z. met een verhoogde
drempel reageerden.

De hieruit voor de Audiologische Centra te trekken
conclusie zou kunnen zijn, dat verwijzing voor
electrocochleografie vooral in aanmerking komt voor
die jonge kinderen, bij wie een betrouwbare
hoordrempelbepaling niet mogelijk is, maar die zeker
geen zeer ernstig of totaal verlies hebben.

Verantwoording: Dit onderzoek werd gedeeltelijk
mogelijk gemaakt door steun van de Nederlandse



Werkwijze bij de
toelating van
nieuwe leerlingen

Stichting voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO) en de Stichting „Het Heinsius Houbolt
Fonds".

A. Spoor - D. W. Odenthal - J. J. Eggermont.
Academisch Ziekenhuis - Leiden
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Mededeling

Op 2 november 1972 is opgericht de 'Nederlandse
Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap' (ANELA
= Association Néerlandaise de Linguistique

Appliquée) en deze is aangesloten bij de Al LA
(= Association Internationale de Linguistique
Appliquée).
Doel: Het bevorderen van de wetenschapsbeoefening
op het terrein van de toegepaste taalwetenschap.
Niet alleen wetenschappelijke onderzoekers maar
ook onderwijsgevende uit alle sectoren van het
taalonderwijs en de taaitherapie zijn welkom als lid.
Belangstellenden kunnen zich richten tot het:
Secretariaat: Centrum voor Talenonderwijs.
Landbouwhogeschool, Stadsbrink 389, Wageningen.
Tel: 08370 - 82552/82557.

B. T. Tervoort

De P. J. Evertseschool voor voortgezet buitengewoon
onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kin-
deren te Rotterdam streeft ernaar iedere leerling
de meest adequate opleiding te bieden. Dat is leuk zult
U zeggen. Inderdaad is dat leuk, maar het is niets
meer dan het intrappen van een open deur. (Terzijde
willen wij even opmerken dat de deur van de P.J.
Evertseschool altijd openstaat.) Dit streven is gelukkig
verre van uniek in ons vaderlands B.O. De bedoeling
van dit artikel is niets anders dan U kennis te laten
maken met de werkwijze die wij bij de indeling van
nieuw aangeboden leerlingen volgen.
De toelating op een school voor B.O. is wettelijk
geregeld. Hiervoor is een toelatingscommissie
benoemd. Worden de kinderen eenmaal op onze school
geplaatst, dan moet nog worden bepaald welke
richting zij gaan volgen. Op het ogenblik kennen we
aan onze school de volgende mogelijkheden:
- opleiding voor het staatsmavo- c.q. staatshavodiploma.
- opleiding voor het Leao-diploma - symbiose pro-
gramma met een school voor lager beroepsonderwijs..
- opleiding voor een schooldiploma in een aangepaste
richting.
De aspirant-leerlingen komen in het vroege voorjaar
twee hele dagen bij ons op bezoek. Zij kunnen dan de
sfeer van de school een beetje proeven; zien oude
schoolkameraadjes terug die al een jaar of langer bij
ons op school zitten, kunnen versnaperingen kopen
in de kantine, zien de leerkrachten, de logopedistes
en het andere personeel. Dit alles blijkt door de meeste
toekomstige leerlingen als zeer belangrijk te worden
ervaren: het is in zijn totaliteit een teken, dat een
periode in hun leven wordt afgesloten en aan iets
geheel nieuws wordt begonnen.
Gedurende deze dagen moet ook enig schriftelijk werk
gemaakt worden. Voorheen betrof dit alleen de vakken
taal en rekenen, tegenwoordig zijn ook aardrijkskunde
en geschiedenis toegevoegd. Het schriftelijk taalwerk
kent een aantal vaste onderdelen. Steevast moeten de
leerlingen naar aanleiding van een tekst een aantal
vragen beantwoorden. De tekst is zon 50 regels lang.
De laatste keer waren er 28 meerkeuzevragen bij. Het
belangrijkste is natuurlijk dat de leerlingen laten zien
dat ze de tekst begrepen hebben. Dat moet blijken uit
het kunnen combineren van bepaalde tekstgegevens,
de verklaring van bepaalde moeilijke woorden en
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zinnen. Uit een tekst over patriciërs in de Romeinse tijd
kunnen ze bijvoorbeeld begrijpen, dat patriciërs voor-
name burgers zijn, als ze kunnen combineren dat alleen
de Romeinse keizer en de voornaamste partriciers
op beklede zetels zaten en verder iedereen op gewone
stenen banken. Ook moeten ze weten te zeggen,
wat betekent: 'Een eind verder waaierde de menigte
uiteen.' en bijvoorbeeld een woord als 'kolossaal'.
De hele clou wordt meestal afgevraagd in een samen-
vatting. Vaak kom je als leerkracht dan ook te
weten tot welke conceptvorming het kind nu is ge-
komen naar aanleiding van wat het gelezen en ge-
antwoord heeft. Om dat te weten te komen, kun
je de kinderen ook een telegram laten maken.Natuur-
lijk moeten ze ook een aantal spreekwoorden kunnen
thuisbrengen. Ze zeggen dan gewoon welke betekenis
bij welk spreekwoord hoort.
'Als kat en hond leven' hoort dan bij: 'Die twee jon-
gens hebben altijd ruzie.'
Ook wordt gekeken of ze een aantal voegwoorden op
de juiste manier kunnen gebruiken: bijvoorbeeld om-
dat, zodat, maar, want, hoewel, en of. Daarmee moe-
ten ze zinnen aan elkaar maken. Ze moeten dan ook
doorhebben dat er vaak iets verandert in de woordvolg-
orde, bijv.: Piet krijgt een fiets. Hij gaat over.
Met het woordje 'als' erbij wordt dat dan: 'Piet krijgt
een fiets, als hij over gaat!' Vanzelfsprekend willen we
ook weten of ze goed kunnen schrijven: voor de
werkwoorden is vaak een aparte oefening. Soms
worden de stukken van een zin ook nog door elkaar
gegooid, bijv.: in/het doel/de bal/de voetballer/
werkwoord: schoppen. Daar moet dan van gemaakt
worden: De voetballer schopt de bal in het doel.

De laatste keer was er nog een mooie opdracht
bij. Bij een open mond moesten een aantal opdrachten
uitgevoerd worden. De leerlingen moesten goed uit-
kijken wat links en wat rechts was, wat boven en onder
en wat voor of achter. De opdrachten waren:

Wat je in de geopende mond kunt zien.

1. tong
2. huig
3. gehemeltebogen
4. amandel
5. harde gehemelte
6. snijtand
7. hoektand
8. kies

Vragen:
1. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waar de huig zit.
2. Nummer 5 is het harde gehemelte. Schrijf nu op

waar we het zachte gehemelte vinden.
3. Als dit je eigen mond is, en je rechter amandel is

ontstoken (ziek) zet dan in de tekening een kruisje
op de ontstoken amandel.

4. Waarom zou de naam gehemelte gekozen zijn voor
de bovenkant van de mondholte?

5. Er zit een rotte tand in de mond (op de tekening
zwartgemaakt). Welke tand is dat?

Door op deze manier te werk te gaan, proberen
wij diverse facetten van het taalgebruik enigs-
zins na te gaan: het begrijpen van een tekst, het woord-
gebruik, het inzicht in figuurlijk taalgebruik, het kunnen
leggen van ruimtelijke relaties, zinsbouw en in verband
met het schriftelijk taalgebruik de spelling.

Als de leerlingen een respectabel aantal jaren op de
basisschool hebben doorgebracht, weten ze heel
wat van rekenen af. In veel gevallen klopt dat ook wel.
Met de hoofdrekensommen zitten ze op bekend terrein.
Eveneens is het niet zo moeilijk te bepalen hoeveel
vierkantjes in een rechthoek of hoeveel kleine kubussen
in een grote passen. Ingewikkelder is het echter, als
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iets dergelijks bij driehoeken wordt gevraagd. En hoe-
veel lijnen kunnen ze tussen zes getekende punten
trekken? Echt vreemd wordt het, als blijkt dat kapitein
Blub, een toch ervaren zeerob, niet over een kaart
van een eiland Bwele beschikt. Wel heeft hij allerlei
weerdiagrammen, die moeten worden vergeleken.
Op het exotisch eiland Bwele tenslotte gebruiken de
inboorlingen klokken met slechts zeven cijfers en één
wijzer. Er wordt nu van de kinderen gevraagd, zich
in te leven in de rekenproblematiek van deze primi-
tievelingen.

De klokken op het eiland Bwele hebben maar één
wijzer en zeven cijfers.
Op de klok hiernaast is het nu drie uur.

Hoe laat is het over twee uur?
Hoe laat was het twee uur geleden?..
Hoe laat is het over zes uur?
En over twaalf uur?
Hoe laat was het zes uur geleden?...
Hoe laat was het tien uur geleden?...

3 + 2 = 5

4 + 6 = 3

5 + 6 = 4

5 - 4 = 1

2 - 6 = 3

3 - 5 = 5

2 x 3 = 6

2 x 5 = 3

3 x 6 = 4

Kijk hierbij goed naar de klok.

Maak nu met behulp van de klok van Bwele de
volgende sommen:

4 + 4 =

3 + 5 =

3 - 4 =

1 - 6 =

4 x 2 =

5 x 3 =

Met deze klok kunnen de inwoners van Bwele ook
vreemde rekensommen maken. Kijk maar:

Op de klok van Bwele is 2 x 3 = 6. Daarom is de
helft van zes 3.
Verder is 2 x 5 = 3. Daarom is de helft van drie 5.
Vul nu zelf verder in:
2 x 4 = 1. Daarom is de helft van één
Op dezelfde manier is de helft van vijf

Nog bonter maken de inwoners van het nabije Iwale
het, die met slechts vier cijfers rekenen. Tenslotte
komen er nog enige tabellen en rijen voor die af-
gemaakt moeten worden, benevens redactiesommen.
Door deze soms wat merkwaardige opgaven pogen wij
er achter te komen, hoe het gesteld is met het
ruimtelijk, logisch en analytisch inzicht van de nieuwe
leerlingen; of ze in staat zijn bepaalde getalrelaties te
doorzien; in hoeverre echt getalbegrip aanwezig is; en
hoe het met de rekenvaardigheid staat.
Kwam een gedeelte der rekenopgaven uit zeer uit-
heemse eilanden, de opdrachten wereldoriëntatie zijn
van even vreemde oorsprong. Met de eenvoudige
kennis, dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is, en
1672 voor ons een rampjaar was, komen de leerlingen
niet ver in Beland en Cerijk, twee niet bestaande
landen, die blijkens een jaartallenlijstje elkaar regel-
matig met wisselend sukses bestrijden. De aanleiding
is meestal een hongersnood of een olievondst.
Gemakkelijk is in het staatje te vinden, hoelang ene
koning Jelmer III regeerde. Om echter uit te zoeken,
waardoor het inwonertal van de stad Citajar in 1914
meer dan verdriedubbelde, vormt een heel probleem.
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De staatkundige indeling, natuurlijke gesteldheid, en
middelen van bestaan beider landen kunnen van een
viertal eenvoudige kaartjes worden afgelezen. Een-
voudig is op één hiervan te zien, welke stad een pont-
verbinding met het eiland Eye heeft. Maar waarom
vinden de mensen het niet prettig om in Citafli
te wonen?
Met dit soort vragen proberen wij in de eerste plaats
na te gaan, of de nieuwe leerlingen in staat zijn
aardrijkskundige en historische gegevens af te lezen
en te gebruiken, in de tweede plaats, of ze deze kunnen
combineren, zelfveronderstellingen kunnen opperen en
conclusies trekken. Inzicht en kennis van begrippen
staan bij dit alles voorop. Om leerlingen van ver-
schillende scholen een zo eerlijk mogelijke kans te
geven, hebben wij voor deze fictie met zo reëel
mogelijke gegevens gekozen.
Tussen het schriftelijk werk door worden de leerlingen
één voor één weggeroepen voor een mondeling
onderzoekje. Bij dit gesprek zijn, behalve de leerling,
één of twee leerkrachten Nederlands en één of twee
logopedistes/akoepedistes aanwezig. Het gesprek
draagt in de meeste gevallen een vrij oppervlakkig
karakter. Het kan gaan over allerlei zaken die in de
interessesfeer van de leerling liggen, zoals hobbies,
de school, het gezin, toekomstplannen, enz.
De leerling mag een stukje lezen en navertellen, er
enige vragen over beantwoorden, een verhaaltje ver-
tellen naar aanleiding van een plaatje, enz.
Dit gesprek is bedoeld om na te gaan of het kind
adequaat reageert op bepaalde taaluitingen. Gelet
wordt op de uitdrukkingsvaardigheid, eventuele af-
wijkingen in spraak en/of stem, de verstaanvaardigheid,
de fantasie, de leestoon, de gelaatgerichtheid, bij de
spontane spraak vooral ook afwijkingen in het taal-
gebruik en voor zo ver mogelijk de instelling van de
leerling. Het gesprek wordt opgenomen op de band, en
de resultaten worden neergelegd in een verslagje. Lo-
gopedisch gezien is hier uiteraard slechts sprake van
een eerste kennismaking. Mochten er bij bepaalde
kinderen bijzonderheden worden opgemerkt, b.v.
licht motorische stoornissen, vermeende taalstoor-
nissen, onverklaarbaar slechte articulaties e.d., dan
kunnen deze kinderen, na overleg met de basisschool,
nogmaals wat uitgebreider worden onderzocht.
De opdrachten voor het schriftelijk werk zijn door
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een team van leerkrachten van de P.J. Evertse-
school uitgezocht en/of opgesteld. Om een indruk
te krijgen van de moeilijkheidsgraad zijn deze opgaven
bij wijze van proefwerk (zonder vermelding van het
doel) aangeboden aan de leerlingen van de reeds
bestaande eerste klassen.
Tijdens het maken van het werk, mogen de aspirant-
leerlingen vragen wat ze niet begrijpen en wordt er
uitvoerig uitgelegd wat de bedoeling is. We hopen
hierdoor een examensfeer te vermijden. Wel wordt de
geboden hulp later genoteerd om geen vertekend beeld
te krijgen.
Hoe worden al deze gegevens nu verwerkt? Bij de
correctie van het schriftelijk werk wordt per onderdeel
een indruk gegeven en een percentielscore opge-
steld. Hieruit kan blijken in welk onderdeel een kind
uitblinkt, of juist niet.
Dikwijls correleert een bepaalde score met die van een
ander onderdeel, b.v. ruimtelijk inzicht verbaal/wis-
kundig, een enkele keer ook niet en kan er sprake
zijn van een toevalstreffer of -misser. Over het totale
werk kan nu ook een gemiddelde worden vastge-
steld, dat weer in een percentielscore kan worden
omgezet.
Dan worden de resultaten van het mondeling en het
schriftelijk werk vergeleken. Omdat het gehele onder-
zoek het werk is van een aantal leerkrachten/logo-
pedistes, kan tot een zo duidelijk mogelijk beeld van
de leerling gekomen worden.
Gewapend met deze feiten trekt het team van de P.J.
Evertseschool naar de toeleverende scholen, waar een
gesprek plaats vindt met de leerkrachten en toe-
leverende scholen, waar een gesprek plaats vindt met
de leerkrachten en logopedistes van die scholen. In
dit gesprek wordt per leerling onze indruk verge-
leken met die van de eigen leerkrachten. Ook de
dossiergegevens en de reportage van de psycholoog
komen hier ter sprake. Komen alle opvattingen aardig
overeen, dan wordt plaatsing in een bepaalde richting
afgesproken.
De uiteindelijke controle op onze bevindingen wordt
ons gegeven in het rapport van de toelatings-
commissie. Meestal kan worden gesteld, dat beide
meningen volledig met elkaar in overeenstemming zijn,
een enkele keer ook niet. Dan volgt een nader beraad
met b.b. de psychologen om eventuele discre-



Probleem van methode-
keuze en aandacht
voor rekentaal

panties in de meningen weg te kunnen werken.
Zijn de leerlingen eenmaal op onze school ingedeeld,
dan wordt gedurende het eerste schooljaar (maar ook
later als dat nodig blijkt) gekeken of de leerling terecht
in een bepaalde klas is geplaatst, of dat we onze
mening moeten herzien. Zo kan het gebeuren dat een
leerling in de loop van, of na een jaar alsnog naar het
reguliere onderwijs gaat, of van richting verandert
binnen onze school.Ook nadat er van richting is ver-
anderd, blijven alle mogelijkheden open.
Voor een goed begrip van onze werkwijze nog even
het volgende:
- Het onderzoek mag beslist niet het karakter krijgen
van een toelatingsexamen, al zijn we er niet voor 100%
in geslaagd die indruk weg te werken.
- De resultaten van het onderzoek zijn voor ons slechts
een eerste indruk van het kind.
- Interpretering van de resultaten berust goeddeels
op intuïtie.
Wij staan open voor iedere suggestie en elke vorm
van kritiek.

Jopie Houbrink
P.J. Evertseschool
Rotterdam

Leiden

Op 26 april j.l. was het feest in Leiden.
De leerlingen, hun ouders en uiteraard het
hele team van 'De Weerklank' hebben in opperbeste
stemming een 'feestelijk versierde heipaal' vanaf het
huidige 'eeuwenoude' schoolgebouw naar het
nieuwbouwterrein gedragen.
Daar viel Inspecteur Akkermans de eer te beurt om
de eerste paal te slaan voor de nieuwe 'Weerklank'.
Na afloop was het feest voor iedereen!
Onze gelukwensen bij deze 'mijlpaal'.

redaktie

De reeds jaren in gebruik zijnde rekenmethode op de
Ammanschool - Naar aanleg en tempo - bleek het
vorig jaar door het slijtageproces aan vernieuwing toe.
De voor de hand liggende vraag was: moeten we ons
beperken tot de noodzakelijke aanvulling óf moeten we
de kans waarnemen een geheel nieuwe methode aan
te schaffen. Een werkgroep rekenen zou zich over
de keuze beraden en advies uitbrengen aan het school-
team. Als het advies zou zijn: een nieuwe methode
aanschaffen dan zou tevens overwogen moeten
worden of dat al of niet een wiskundig georiën-
teerde zou moeten zijn.
In een aantal bijeenkomsten van de werkgoep hebben
hebben we een viertal rekenmethodes besproken,
die we ter aanzage hadden ontvangen.
Hier volgen ze.
/. Getal in beeld: M alm berg, Den Bosch;
a. handleiding eerste leergang;
b. map met taken, oefeningen enz. voor de II.
opm.: wiskundig ingesteld;
aan de orde komen:
van verzameling naar getal; ordenen, werken met ge-
tallen; getallen, hoe ze heten; meten; onderzoek van
de ruimte;

2. Denken en rekenen: Malmberg, Den Bosch;
a. werkschrift 20 t/m 27;
gebroken getallen; werken met getallen; onderzoek
van de ruimte;
meten; tabellen plaatjes en puzzels;
b. werkblocs e, f en g;
wiskundig ingestelde methode;

3. Hoj, rekenen; wiskundig rekenen voor de basis-
school;
Educatieve uitg. J. M. Meulenhoff B.V. Amsterdam
1973;
a. basisboek I en II;
b. oefenboek la, Ib, Ila. llb;
Wiskundig, duidelijke illustraties en kleurrijk;

4. Op veilig spoor: Ten Brink, Meppel b.v.
C. Glimmerveen, S. van der Werff;
Rekenen in niveaugroepen;
a. docentenboek;
b. docentenhandleiding (losbladig in ringband)
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c. aanvankelijk rekenen Hokus Pokus (goede, kleurrijke
illustraties)
d. werkbladen bij struktuurrekenen;
e. op veilig spoor 1.
op veilig spoor 2. rekenen in niveaugroepen;
f. idem: toetsopgaven;

Volledigheidshalve noteren we hier ook de reken-
methodes die op de Ammanschool worden gebruikt.

/. Naar aanleg en tempo H. J. Lugtmeijer en J. Boers;
N. V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen
als aanvulling:

2. Nieuw rekenen voor het basisonderwijs - hoofdre-
daktie B. Bruinsma;
Bosch & Keuning N.V. Baarn;
zeer mooi en kleurrijk geïllustreerd;

3. Rekenen voor de basisschool J.C. van Gerven e.a.;
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch;
deel 1 en 2 zijn voor de eerste klas;
vanaf deel 3 zijn er ook controletaken;
duidelijke en kleurrijke illustraties,
minder duur van uitvoering dan 2.

In de beoordeling en het uiteindelijk advies hebben
we ons niet alleen laten leiden door de eigen ervaring
- wat de wiskundig gerichte methode betreft kon dat
overigens maar één kollega - maar ook door de
ervaring van kollega's op enkele andere scholen
(Instituut voor Doven, St. Michielsgestel; twee
scholen voor slechthorenden). Het bleek dat op ge-
noemde scholen de ervaring met wiskundig georiën-
teerde methodes niet bepaald positief was.

De voorlopige conclusies waren:
'Denken en rekenen':
- zou een goede instruktie nodig hebben;
- is erg wiskundig;
- geeft géén materiaal om cijferen te leren;
- de stelling dat in de 5e klas wel iets doorbreekt,
blijkt niet overeen te stemmen met de praktijk.

'Hoj Rekenen':
Geeft naast de wiskundige richting ook cijfermateriaal
tot de 3e klas.
N.B. De nieuwe richting is nog in studie bij Wiscobas.
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Advies zal gegeven worden als hun studie-onderzoek
klaar is. (dit zou nog enkele jaren vragen).

- De wiskundig gerichte methodes lijken op dit
moment (nog) niet voldoende hanteerbaar voor onze
dove kinderen en... moeten we daar de leerkrachten
niet aan toevoegen;
- de enkele leerlingen van onze school die deze rich-
ting bij het vervolgonderwijs nodig zullen hebben, kun-
nen de eventuele omschakeling tóch wel verwerken;
- daarom öf de bestaande methode opnieuw aanvul-
len öf een nieuwe maar toch traditionele methode
nemen.

Slotconclusies:
Na bespreking met het gehele schoolteam waren de
slotconclusies:
1. vooralsnog niet overgaan tot de aanschaf van een
wiskundig georiënteerde methode maar de tot nu
gebruikte methode (Naar aanleg en tempo) handhaven
en aanvullen;
2. naar behoefte eventueel aanvulling zoeken door
gebruik te maken van de reeds gebruikte boekjes
van 'Nieuw rekenen voor het basisonderwijs' en
'Rekenen voor de basisschool' eventueel in losse
pagina's als rekentaken te gebruiken;
3. het wordt wenselijk geacht dat de werkgroep
probeert een lijst samen te stellen, waarin taal-
kundige begrippen worden opgenomen die in verband
met het rekenen noodzakelijk moeten worden bijge-
bracht.
Op dit laatste punt komen we dadelijk terug.

Als een soort anti-climax nog het volgende.
Enkele weken geleden las ik in het Katholiek School-
blad (september '75) onder de titel 'Nieuwe aanpak
rekenonderwijs verovert maar langzaam terrein; klok
wordt hier en daar teruggezet' een artikel, waarin J.
van de Pavert als slotconclusie het volgende schrijft.
'Vernieuwing van het rekenonderwijs is niet tegen
te houden, omdat ze een psychologische noodzaak
vertegenwoordigt (welke?B.G.) en is geïntegreerd in
een totale ontwikkeling die alle terreinen van onze
cultuur beheerst.'
Schrijver van genoemd artikel vindt het onbegrij-
pelijk, dat er elk jaar opnieuw schoolteams een besluit



nemen om een andere methode aan te schaffen
'die de traditie van het theoretisch getinte conventio-
nele rekenonderwijs rustig voortzet.'
Een schrale troost voor ons is dan, dat we geen
nieuwe traditionele methode hebben aangeschaft,
maar 'slechts' de oude methode opnieuw hebben aan-
gevuld en daarbij wat moderner gerichte boekjes
ter aanvulling gebruiken.

De meest voor de hand liggende vragen zijn nu:
1. is de slotconclusie van het zojuist aangehaalde
artikel ook toepasselijk voor het rekenonderwijs aan
gehoorgestoorden ?
2. zo ja, zijn er dan methodisch-didaktische fouten
gemaakt door kollega's waar wij om advies vroegen en
die na hun ervaringen negatief reageerden?
3. wat zijn de eventuele ervaringen van kollega's in
andere scholen, scholen voor doven, maar ook scholen
voor slechthorenden?

Aansluitend op het bovenstaande is onze vraag:
als U iets kunt bijdragen om daardoor een duidelijker
beeld te geven van de te volgen weg, neem dan even
tijd, pin U vast op een streefdatum en leg iets vast
op papier. Van de ervaringen en suggesties van kolle-
ga's willen we graag leren.

Tot slot nog een paar regels over de lijst van taal-
kundige begrippen die in verband met rekenen nood-
zakelijk moeten worden behandeld.
Na enig overleg hebben we besloten uit elk deeltje
van de rekenmethode 'Naar aanleg en tempo' de
taalkundige begrippen in alfabetische volgorde te zet-
ten. Elk begrip dat al eerder aan bod is geweest
werd bij elk volgende deeltje vanzelfsprekend als
bekend verondersteld en weggelaten.
Het bleek een heel karwei, maar eind september waren
we met de zo volledig mogelijke lijst zover en deze
zal nu op stencil worden gezet.
Hierdoor krijgt elke leerkracht de mogelijkheid snel
te overzien welke nieuwe 'rekentaal' in een bepaald
deeltje aan bod dient te komen. We hopen dat een en
ander naar wens zal funktioneren en wellicht kun-
nen we U te zijner tijd berichten hoe de ervaringen
van onze kollega's hiermee zijn, tenzij tenzij we

tóch nog te zijner tijd als team zouden beslissen
om over te gaan tot het gebruik van een wiskundig
georiënteerde rekenmethode.
Als we dan óók nog positieve resultaten zouden
boeken met onze wiskundeprogramma's voor de
basisschool, dan laten we zeker iets van ons horen.

B. Gerits
J. C. Ammanschool
Amsterdam

Amsterdam
Op 27 april j . l . is de nieuwe Ammanschool
in gebruik genomen.
Jarenlang zijn er plannen over gemaakt.
Eén jaar duurde de bouw.
Bij in gebruikname al te klein om alle leer-
lingen te kunnen bergen.
De school staat naast de school voor slecht-
horenden en het nieuwe audiologisch
centrum in Amsterdam West.
Een prachtig gebouw!
Er volgen nog 'feesten'.
De dependance - de I.D.O. afdeling - verhuist
te zijnder tijd naar het oude gebouw aan het
Hortusplantsoen.

Aan alle betrokkenen onze gelukwensen.

redaktie
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Ademhaling

De ademhaling is te verdelen in: levensademhaling
en spreekademhaling.
Bij de levensademhaling verhouden zich in- en uit-
ademing als 3:4.
Bij de spreekademhaling is dat anders: korte in-
ademing lange uitademing.
Deze spreekademhaling beheersen dove kinderen
niet. Wij moeten het hun leren. Hulpmiddelen daarbij
zijn de blaas- en brabbeloefeningen.
Voorbeelden van blaasoefeningen:
- kaars uitblazen
- door slangetje of rietje in het water blazen
- bellen blazen
- bellen in de lucht houden door ertegen te blazen
- watje wegblazen
- in eikaars haar blazen (zie je opwaaien)
- vingers één voor één wegblazen
- met handen een bloem vormen - 't waait - er
tegen blazen - bloemen maken wiegbewegingen
- een licht voorwerpje aan een draad ophangen en
laten wegblazen
- vis van alluminium folie door baan blazen
- tegen papiertje blazen
- veertje blazen
- ping-pong-balletje wegblazen
- papieren molentje laten draaien door er tegen te
blazen

Adembeheersingsoef eningen:
- kaars net niet uitblazen - kaars op verschillende
afstanden
- verschillende kaarsen achter elkaar uitblazen
Denk er bij het bellen blazen door een pijpje aan,
dat geen synthetisch middel gebruikt wordt, want ze
zuigen vaak nog op in plaats van te blazen.

Denk bij deze oefeningen om een goede houding
van de kinderen:
- liefst staan
- geen opgetrokken schouders
- geen bolle wangen
- niet alle adem uitblazen zodat ze rood aanlopen
- opletten dat ze niet tegelijkertijd door hun neus
meeblazen
- ook aandacht vestigen op ruiken
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Stemoef eningen
De volgende voorbeelden kunnen nagevolgd worden
en in de klas in de situatie gespeeld en uitgebreid
worden.
1. als een auto door de klas rijdend brrrr (lippen-
triller; met stem)
a. later een stukje rijden op brrrr - stop - en wach-
tend brraa - brraa - brraa - weer verder rijden op
brrr.
2. een vinger als vlieg laten rondgaan en mm
zeggen of
a. zelf als vlieg rondvliegen op mm
inademen - armen opzij - op mm uitademen en
armen langzaam laten zakken.
3. met armen of handen bewegend rondlopen op
bebebe
later mamama - wewewe — wawawa.
4. als bij met vinger rondbewegen op mm — de bij
gaat op een bloem zitten (andere hand vormt bloem-
kelk) mamama - vliegt weer weg op mm.
Dit moet uit de praktijk aangevuld worden.
Klank laten aanhouden door de stemgeving met een
handbeweging van links naar rechts te begeleiden
paaaaaaaaaa
pieieieieieieie
brrraaaaaaaaapapa enz.
5. door klas kruipen als:
poes - mauw
hond - waf
eend - wawawa
vogeltje, kip - piepiepie
paard in galop - hop-hop-hop paa-paa kan ook
vliegen als vliegtuig - oe

6. m wat lekker.
a. hap-hap-hap (iets eetbaars/iets eten) m.
7. bababa - een soort babbelen met elkaar.
8. brraa - draaibeweging met armen — armen wijd
op 't eind.
a. brroo - wijzen op ronde mond.
b. brroe -vinger wijzend naar voren uit middelpunt.
c. brrieaa - omhoog en daarna wijd.
d. brro - expressie - (o, wat is dat?)
e. brrè - expressie - iets van ba in uitdrukking
(kinderen vinden dit erg leuk):
9. er komt een muisje aangelopen - met vingers



over arm wandelen naar hals - daarbij zeggen:
pa-pa-pa-pa (lopen) prr (buitelen)
poo-poo-poo zo ook met ie-aa-ee enz.
Alle klanken kunnen zo geoefend worden; ook met
ma-ma - ta-ta - ba-ba (in overleg met articula-
trice)
de leerkracht doet het bij zichzelf net als de kinderen -
later om de beurt bij één van de kinderen - ze
moeten dan meepraten.
10. met vuisten op knieën slaan - of echt op de
trommel bom-bom-bom.
11 klappen - lalala.
12. bewegingsspelletjes als:
a. draai 't wieletje nog eens om (brr).
b. twee handen op je knieën.
c. dit zijn mijn wangetjes.
d. wip-wip.
e. klap eens in je handen.
f. enz. zelf aanvullen
spijker in muur slaan - pa-pa-pa-paa (laatste slag).
boom omhakken - paa-paa-paa.
zagen - w-w-w- of z-z-z als dat lukt.
band oppompen - f-f-f-f.
scheppen - beweging + (scb)ep - (sch)ep.
elke hand in een auto - brr - botsing (handen tegen
elkaar) boem.

Bewegen en stemgeven op vast ritme
Wij gebruiken het liedje:
goe-dan a-vond speel-man
bom bom bom bom bom bom
mijn va-der laat vra-gen
bom bom bom bom bom bom
of je vanavond spelen kan
voor die kleine poppedeine
en de grote bim-bam
leder kan zelf een liedje uitzoeken - 't gaat
om een vast ritme waarop allerlei instrumenten
nagebootst kunnen worden -
trommel — bom-bom
piano - ping-ping
fluit - fu-fu
trompet - tè-tè-tè
gitaar - lalala
viool - foeoeoe
zingen - lalala

(de kinderen vinden dit erg leuk) je kunt hierop
allerlei variaties aanbrengen - allemaal hetzelfde
instrument of 2 op de trommel - 2 op de trompet enz.
of allemaal een eigen gekozen instrument 't kan
zittend - lopend - staand.

Voorbereidende oefeningen voor de artikulatie
De spreekmusculatuur: dit zijn de spieren die je ge-
bruikt om te spreken - moet ook geoefend worden,
lip - tong - en kauwoefeningen geven.
Deze oefening kun je op ieder moment - dus ook in
verloren ogenblikken doen - voor de kinderen is het
een leuk spelletje.
goed kauwen - doen of je iets eet - kauwen
(mond dicht),
kauwen (mond open),
koek happen.
niet malen - niet voor - achterwaarts
kaakbeweging met stemgeving van links naar rechts
met gesloten lippen geeuwen.

Tongoefeningen:
- tong uitsteken met tong in brede en smalle stand
- heffen dalen met tong uit de mond
- lippen aflikken
- tanden aflikken
- likken als een poes
- tong zo ver mogelijk uitsteken en terugtrekken
- tongkruloefening: zuurstok recht op boventanden en
dan een stukje ervan laten likken
- tongranden naar elkaar toe
- mond wijdopen - met tongpunt precies het midden
van de bovenlip laten aantippen
- heffen achterste deel van de tong: dropje midden
op tong en tegen gehemelte laten drukken
- lalala met stem
- tong gefixeerd tegen ondertanden gootje maken

Lipoefeningen:
- ie - oe ronden - ontronden.
- iets oprapen met de lippen.
- potlood op bovenlip vasthouden.
- potlood tussen de lippen.
- blazen (door rietje).
- lippen r. (vervolg pag. 36)
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Doven en het mavo-4 examen

De klas, die in 1974 het Udo eindexamen zou
afleggen, bestond uit zes zwaar doven, vier jongens
en twee meisjes. Stuk voor stuk zeer pientere
kinderen. We besloten het Udo-examen af te nemen
op Mavo-3 niveau.
Als gekommitteerden waren bij dit examen aanwezig
de heer Bouwen, inspekteur voor het b.o. en de
heren Jansen en Klaasen van de Alexander Graham
Bellschool in Amsterdam.
Deze drie heren toonden zich uiterst tevreden over
de resultaten van het examen. Vijf van de kandidaten
kregen een diploma met de aantekening: 'Geëxa-
mineerd op Mavo-3 niveau'.
Een meisje haalde dit niveau niet. Zij kreeg een
normaal Udo-diploma.
Drie jongens werden geplaatst op een tandtechnisch
laboratorium.
Met hun diploma op Mavo-3 niveau werden ze
toegelaten tot de school in Utrecht, die ze één
keer per week bezoeken.
Een meisje werd typiste bij het Ziekenfonds.
Adrie - een meisje - wilde graag naar de Havo
en daarna naar de bibliotheekschool.
Johan wilde weg- en waterbouwkunde studeren op
de M.T.S.
Voor toelating tot de door hen gewenste scholen

(slot pag. 35)

Deze oefeningen geven een paar mogelijkheden aan,
maar kunnen en moeten door het werk in de prak-
tijk uitgebreid en aangevuld worden.
In bovengenoemd stuk is de ritmiek nog niet verwerkt.
De ontwikkeling van het ritmegevoel, het be-
wegen op ritme, het stemgeven op een bepaald
ritme, het spreken in het juiste ritme, de plaats
die de trommel daarbij in kan nemen; dit alles ingepast
in de bordles en bij het vertellen van een verhaal is
weer een onderwerp apart.
Het hoort echter wel in het geheel thuis, daarom
noem ik het ter aanvulling toch even.

J.C. Ammanschool
Amsterdam

hadden ze een Mavo-4 diploma nodig. Daar we
beseften, dat het Mavo staatsexamen voor
doven (hoe intelligent ook) op onoverkomelijke
moeilijkheden zou stuiten, zochten we naar een
andere mogelijkheid.
Door bemiddeling van kollega Helder kwamen we in
kontakt met de Mavoschool in de Folkingstraat
alhier.
De direkteur van die school, dhr. Oppenhuizen, de
leraren en leraressen waren dadelijk bereid Adrie
en Johan in de examenklas op te nemen. De
samenwerking tussen deze Mavo voor horenden en
ons Instituut was voorbeeldig.
Als er moeilijkheden waren, dan kwamen Adrie
en Johan naar het Instituut, waar ze werden
geholpen door de heren Bruins (natuur- en schei-
kunde), Tijssen (wiskunde), Thies (biologie), Helder
(handelsvakken) en ondergetekende (Nederlands en
Engels).
De tentamens voor Nederlands en Engels werden
door mij afgenomen op de 'horende' Mavoschool,
in het bijzijn natuurlijk van de betreffende leraar
of lerares.
Zowel voor de horende leerlingen als voor onze dove
pupillen is het een leerzaam jaar geweest.
De horende kinderen maakten nu eens van zeer
nabij de moeilijkheden mee, die veroorzaakt
worden door de doofheid, terwijl Adrie en Johan
merkten, dat ook bij horende scholieren niet altijd
alles van een leien dakje gaat.

Adrie en Johan slaagden voor het examen 1975
met de volgende cijfers:
Adrie - Nederlands 7, Engels 6, Wiskunde 6,
Handelskennis 7, Biologie 8, Geschiedenis 8.
Johan - Nederlands 7, Engels 5, Duits 6, Natuur-
kunde 8, Scheikunde 8, Wiskunde 8.
Adrie en Johan bezoeken nu de school van hun keuze
en de resultaten zijn bevredigend.

Groningen.
L K. Werkman.
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Het voortgezet buitengewoon onderwijs aan het
Koninklijk Instituut voor Doven en de integratie

In 'Ouderkontakt' leest men regelmatig over in-
tegratie van gewoon en buitengewoon onderwijs;
als bijdrage in de discussie hierover volgt nu een
kort overzicht van de integratie die door de school voor
Voortgezet Buitengewoon Onderwijs van het instituut
is gerealiseerd.
In de z.g. contouren-nota schetst de minister van
onderwijs een toekomstbeeld voor de komende 25 jaar.
Voordat minister van Kemenade zijn huidige
functie ging uitoefenen, was hij hoogleraar in de
onderwijs-sociologie, d.w.z. dat hij zich niet alleen
bezig hield met „onderwijskunde" maar ook met de
relatie tussen onderwijs en maatschappij; hij hecht
veel belang aan de betrokkenheid van de mensen
in en rond het onderwijs waarmee een kwart
van de totale overheidsuitgaven is gemoeid. Bij
het buitengewoon onderwijs is die betrokkenheid in
eigen kring altijd groot geweest maar nu komt
ook uit andere kringen meer belangstelling en meer
begrip voor het gehandicapte kind.
En zo rijst de vraag of de enorme groei van het
buitengewoon onderwijs - nu al 20 verschillende
vormen - niet dient te worden afgeremd en of
de mogelijkheid tot integratie van gewoon en buiten-
gewoon onderwijs niet zorgvuldiger moet worden
onderzocht.
Hoewel wij van mening zijn dat voor het dove kind
het buitengewoon onderwijs - in dit geval de school
voor doven met gespecialiseerde leerkrachten en
speciale apparatuur - noodzakelijk is, staan wij open
voor de mogelijkheid van integratie in de scholen
voor horenden. Graag willen we hier iets vertellen
over de ervaring op het gebied van integratie
die we hebben opgedaan met leerlingen van de school
voor V.B.O. van het Koninklijk Instituut voor Doven
H.D. Guyot' te Groningen.

Integratie op de L.T.S.
Het lager technisch onderwijs omvat 2 jaar algemeen
vormend onderwijs en 2 jaar beroepsgericht technisch
onderwijs; het eerste jaar algemeen vormend
onderwijs wordt geheel gevolgd op onze school voor
V.B.O. waarbij de leerkracht handenarbeid de
algemene technieken voor zijn rekening neemt. De
overige 3 jaren volgt de leerling dan het onderwijs
op de L.T.S., daarbij begeleid door een leerkracht

van het V.B.O. die een aantal uren per week op
de L.T.S. aanwezig is, terwijl theoretische vakken weer
in het V.B.O. worden verzorgd.
Voor onze leerlingen zijn er op de L.T.S. de volgende
mogelijkheden:
1. alle vakken op de L.T.S. volledig volgen. Dit is
alleen mogelijk voor leerlingen met goede hoorresten
(solo-apparatuur) en goede intelligentie; dit jaar
hebben we één leerling in de 4de klas fijnmetaal.
2. alleen de praktische vakken op de L.T.S. volgen.
De theoretische vakken worden in ons V.B.O. ge-
geven en wel zo dat de leerlingen op hetzelfde niveau
komen als de L.T.S.-leerlingen, zodat zij het volledig
L.T.S-examen kunnen afleggen en het volledig L.T.S.-
diploma kunnen behalen; dit jaar hebben we 2
leerlingen in de 3de klas fijnmetaal en één in het
tweede jaar algemeen vormend onderwijs.
3. alleen de praktische vakken op de L.T.S. volgen,
doch deze leerlingen kunnen niet theoretisch op
hetzelfde niveau komen als de L.T.S.-ers. Toch krijgen
ook zij nog een kans bij het nieuwe examenprogramma
op A, B, en C niveau, waarbij zij deel kunnen nemen
aan het schoolonderzoek voor de theoretische vakken;
mocht ook dit niet mogelijk zijn dan kan een
getuigschrift worden uitgereikt dat zij met goed gevolg
het praktijk- schoolonderzoek hebben afgelegd, terwijl
de school voor V.B.O. een getuigschrift geeft
dat zij de theorie-lessen hebben gevolgd. In deze groep
hebben we één leerling in de 4de klas elektro-
techniek.

Integratie in het L.H.N.O.
Eén leerling volgt vrijwel alle lessen op de huis-
houdschool, daarbij begeleid door een leerkracht
van het V.B.O. die wekelijks kontakt heeft met de
leerkracht en de adj. directrice van de school
voor L.H.N.O.; deze leerling heeft deelgenomen aan het
schoolonderzoek en legt in 1976 eindexamen af.
Een andere leerling met uitstekende hoorresten zit op
dezelfde huishoudschool in het eerste jaar van de
opleiding Kinder en Jeugdverzorging; zij wordt
eveneens begeleid door dezelfde leerkracht.

Integratie in het M.A.V.O.
In juni 1974 werd aan onze school voor V.B.O.
het eindexamen afgenomen op M.A.V.O.-3 niveau, na
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zorgvuldig overleg met directeur en docenten van
een M.A.V.O.-school te Groningen; bij dit eind-
examen - ook wel U.D.O.-examen genoemd
(Uitgebreid Doven Onderwijs) - fungeerden de rijks-
inspecteur van het B.L.O. en een tweetal collega's
uit Amsterdam als gecommitteerden.
Twee van de geslaagden volgden gedurende de cursus
1974/75 de lessen op de M.A.V.O., daarbij begeleid
door onze docenten, in nauwe samenwerking met de
collega's van de M.A.V.O. In juni 1975 slaagden
beiden voor het diploma M.A.V.O.-4 en thans volgen
zij de lessen op de H.A.V.O. en op de M.T.S.
Wat zijn nu de ervaringen met de genoemde
integratie op scholen voor horenden.
Als we met onze leerlingen beginnen, kunnen we vast-
stellen dat ze het wel moeilijk vinden maar dat ze
zich tegelijkertijd toch ook wel enigszins uitverkoren
voelen; aan de ene kant worden ze wat zelfstandiger,
maar aan de andere kant stellen ze de steun van
het V.B.O. op hoge prijs en ze brengen zelfs hun
vrije middag op het V.B.O. door. Het grootste probleem
vormt de taal van de schoolboeken: onze taalarme
dove leerlingen hebben hier moeite mee en docenten
zijn vaak niet in staat om hen deze taal
duidelijk te maken. Begeleiding door onze V.B.O.-
docenten en - indien mogelijk - door de ouders
is dan ook belangrijk, terwijl soms ook de horende
klasgenoten hier hulp kunnen bieden.
Deze horende leerlingen ervaren de integratie als
interessant en willen over het algemeen wel mee-
werken; zo worden de doven betrokken in aktiviteiten
buiten schoolverband. We hebben de indruk dat de
meisjes op de huishoudschool meer toenadering
zoeken dan de jongens op de L.T.S. De horende
L.T.S.-ers vinden het wel een winstpunt dat ver-
schillende zaken nog eens extra worden uitgelegd.
Tenslotte onze collega's van de diverse scholen.
We kunnen zonder meer zeggen dat zij van harte bereid
zijn om mee te werken aan deze integratie maar
dat velen het toch wel moeilijk vinden: er moet veel
worden uitgelegd en opgeschreven, er doen zich
nogal eens misverstanden voor en dit alles bevordert
nu niet bepaald de gang van zaken in de les. Soms
komt het voor dat de leerkracht het onprettige
gevoel heeft dat hij de dove leerling niet voldoende
heeft kunnen helpen en dat hij tevens tekort ge-
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schoten is ten opzichte van de horende leerlingen;
hier is begeleiding door de leerkracht van het V.B.O.
dringend noodzakelijk doch niet altijd mogelijk.
De docenten noemen als positief punt de vaak goede
gemotiveerdheid van de doven; zij zijn streng
geselecteerd en grondig voorbereid.
Daarnaast valt het op dat de integratie dikwijls een
gunstige invloed heeft op de horende leerlingen;
deze krijgen begrip voor de handicap van de doofheid
en spannen zich vaak in om hun dove klasgenoten
te helpen.
De docenten van het V.B.O. zijn dankbaar voor
de medewerking van hun collega's van de scholen
voor horenden, met wie telkens weer uitvoerig wordt
overlegd hoe we samen verder moeten om deze
vormen van integratie zo goed mogelijk te doen
slagen.

Groningen
A. van Beers

(vervolg van pag. 40)

Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaande
gegevens op U overkomen als een stortvloed van in-
formatie, wij begrijpen echter heel goed dat het in
vele gevallen niet mogelijk is een boek te vinden
dat aan al deze eisen voldoet.
Maar probeert U eens met behulp van deze handleiding
een boek aan te schaffen dat zoveel mogelijk aan
de eisen voldoet.
Leest U een boek b.v. even door voordat U tot
aankoop overgaat.
Wij hopen dat wij U hiermede van dienst zijn geweest.
Mocht U vragen hebben dan zijn wij altijd te
bereiken.

Rotterdam
Cora Hopkooper
Tineke de Geus



De kleuterbibliotheek

In januari 1975 zijn wij in de twee klassen met spraak-
gebrekkige kleuters van de Dr. F. Hogewindschool
gestart met een kleuterbibliotheek.
Aanleiding hiertoe was het feit, dat de meeste van onze
kleuters naast een spraakgebrek een enorme
taalachterstand hebben.
Bovendien konstateerden wij, dat er thuis weinig
werd voorgelezen en dat een aantal ouders hier het
belang nog niet van inzagen.
Om de ouders te informeren over het gebruik,
de mogelijkheden en het belang van voorlees- en
platenboeken, hielden wij een ouderavond.
Voor de pauze werd er een lezing gegeven, waarvan
de ouders een samenvatting mee naar huis kregen. 7ae
Na de pauze bespraken de ouders in discussie-
groepjes, die geleid werden door leidsters en
logopedistes, de voor- en nadelen van de aanwezige
kleuterboeken.
Het enthousiasme was groot en de resultaten zijn
nog steeds positief te noemen.
vVij kunnen dit systeem dan ook eenieder, die met
jonge kinderen werkt, aanbevelen.
Samenvatting van de lezing over De Kleuter-
bibliotheek.
De bedoeling van deze bibliotheek is dat ieder kind
gedurende één week een boek mee naar huis
krijgt, waarmee het kind met behulp van de ouders
of oudere broertjes en zusjes intensief bezig kan zijn.
Na deze week zullen wij op school de kinderen
de gelegenheid geven iets over het boek te
vertellen.

Algemeen doel
I De taalontwikkeling bevorderen en de taalachter-
stand die de meeste van onze kinderen hebben over-
bruggen.

Waarom taalontwikkeling?
a. De kleuterperiode is een gevoelige periode voor de
taal, die we moeten aangrijpen om het kind zoveel
mogelijk taal aan te bieden.
b. De taal is een belangrijk contactmiddel voor: de
uiting van gevoelens, het stellen van vragen,
het mededelen.
c De taal is bijzonder belangrijk voor het denken,

taal en denken gaan samen als men geen
taal heeft kan men niet denken.
Het kind heeft twee vormen van taal nl. de
passieve taal en de actieve taal. De passieve taal is
de taal die wel wordt begrepen, maar nog niet door
het kind wordt gebruikt.
Deze passieve taalschat kunnen wij bevorderen door
voor te lezen en de moeilijke woorden die we tegen-
komen te verklaren.
De actieve taal is de taal die het kind zelf ge-
bruikt. Deze actieve taal kunnen wij bevorderen
door het kind platenboeken te geven waarvan het
zelf mag vertellen.
II Nog een belangrijk punt van deze kleuterbibliotheek
is dat het kind zuinig leert zijn op een boek en hoe
het een boek moet hanteren.
Een boek is geen speelgoed.
Een aantrekkelijkheid voor het kind is, het zelf omslaan
van de bladzijden, zo leert het kind het boek in de
juiste volgorde bekijken, let U er echter wel op dat
het kind niet achter elkaar door bladert.
Om nu de achterstand in de taalontwikkeling van onze
kinderen te overbruggen staan ons vele hulpmiddelen
ter beschikking.

/ Het voorleesboek
Door iets te vertellen of voor te lezen laten we het
kind iets zien met taal, waardoor het gebeuren
beleefd wordt.
Voorlezen is het samen bezig zijn met kind en boek.
Om nu te zorgen dat een kind zo lang mogelijk
geboeid blijft luisteren moeten we proberen om een
verhaal zo goed mogelijk voor te lezen.
Een goede manier om de aandacht van het kind erbij
te houden is het stellen van vragen en het betrekken
van het kind bij het verhaal.
b.v. dit is een jongetje, ben jij ook een jongetje.
dit dier heeft een staart, heb jij ook een staart.
Wanneer U dit doet houdt u dan wel de leiding
in eigen hand, anders raken U en Uw kind de draad
van het verhaal kwijt.

Waarom lezen we voor?
a. Het is een fijne ontspanning
b. We oefenen de luisterbereidheid van het kind,
het leert dus luisteren op een prettige manier, zonder
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dwang kunnen en willen luisteren zijn namelijk een
eerste vereiste om zelf tot taalgebruik te komen,
c. Het kind hoort nieuwe woorden, dus uitbreiding
van de woordenschat; woorden die in een verhaal
voorkomen, waarvan we denken dat de kinderen ze nog
niet kennen, proberen we zoveel mogelijk te verklaren.

De inhoud van een verhaal.
De inhoud van een verhaal proberen we zoveel
mogelijk aan te passen aan het ontwikkelingsstadium
en de belangstelling van het kind.
Jonge kinderen horen graag verhalen over de dingen
die in hun dagelijkse leventje gebeuren, zoals ver-
halen over kinderen van hun eigen leeftijd die naar
school gaan of met mama boodschappen gaan doen,
naar de dokter gaan enz.
Ook horen de kinderen graag verhalen over
probleempjes waar ze zelf ook wel eens mee te
maken hebben, zoals verhalen over kinderen die niet
willen eten, zich vies maken, niet naar bed willen of
ondeugend zijn.
Na deze periodes horen de kinderen graag verhalen
over dieren, bloemen, sprookjesfiguren en verhalen
over technische onderwerpen zoals auto's, vliegtuigen,
het verkeer en andere landen.

Er zijn dus verschillende soorten boeken.
a. boeken die gaan over alledaagse dingen
b. boeken uit de speelwereld
c. boeken waarin verschillende begrippen worden
behandeld
d. boeken over verre landen
e. dierenboeken
f. sprookjesboeken.

De opbouw van een verhaal.
a. De verhalen mogen niet te gecompliceerd zijn,
moeten dus voor het kind makkelijk te begrijpen zijn.
b. Niet meer dan één hoofdpersoon, dat geeft ver-
warring en dan verslapt de aandacht.
c. Niet meer dan één gebeurtenis in een verhaal.
d. We proberen rekening te houden met de jaarge-
tijden, dus geen verhaal over een sneeuwman als
het zomer is.
e. Het zelfde verhaal kan gerust meerdere keren
verteld worden.

Kinderen vinden het prettig punten van herkenning te
horen.
Laat U de kinderen ook eens zelf verder vertellen.
f. Het kind het verhaal niet direkt nadat het voor-
gelezen is terug laten vertellen.
Een kleuter kan dit niet, hij moet het eerst verwerken.
Bovendien heeft hij na een tijd te hebben stilgezeten
behoefte aan beweging.
We kunnen bijvoorbeeld wel als we een verhaal
niet helemaal afgemaakt hebben, de volgende dag aan
het kind vragen: 'Waar waren we ook al weer ge-
bleven'.
Een boek of verhaal hoeft namelijk niet in één keer
worden uitgelezen, als het kind echt geen aandacht
meer heeft dan kunt U beter ophouden.
g. Als U de mogelijkheid heeft betrekt u er dan ook
eens een poppekast, dier of pop bij, dit spreekt de
kinderen altijd erg aan.

// Het platenboek
Waarom platenboeken.
a. De actieve taalschat wordt bevorderd.
Het kind moet zelf onder woorden brengen wat het ziet.
b. De ontwikkeling van het waarnemen wordt
bevorderd.
c. De fantasie en het voorstellingsvermogen worden
bevorderd.
leder bekeken plaatje brengt het kind in verband met
zijn eigen leven.
d. De wereld van het kind wordt door het platen-
boek uitgebouwd zoals boeken over onderwerpen
waarmee het kind in werkelijkheid zelden of
nooit in aanraking komt. b.v. dieren, planten, andere
landen, platen van de boerderij (voor de stads-
kinderen) en platen van de stad (voor de kinderen
die buiten wonen).

De uitvoering van een platenboek
a. Stevige uitvoering
b. Aantrekkelijke afbeeldingen; voor jonge kinderen
weinig onderwerpen op één bladzijde.
c. De tekst en de illustraties moeten bij elkaar staan.

(vervolg op pag. 38)
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