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Ten geleide 

Dames en heren, in welke hoedanigheid u ook naar 
Lunteren, naar de 24ste conferentie van de Veboss 
bent gekomen, hartelijk welkom. 

Zijn wij op de goede weg, vroeg Pille zich af bij de 
conferentie van maart 1967. 
Is het verantwoord deze kinderen - en dat zijn onze 
kinderen - speciaal onderwijs te geven? 
Vlietstra, de oud hoofdinspecteur voor het 
buitengewoon onderwijs, gaf daar bij een Congres 
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag een 
antwoord op: 
'De gehandicapte mens heeft bij het treffen van 
voorzieningen geen gunsten te vragen. Hij heeft 
recht om te eisen.' 
Wij als uitvoerders van die eisen zullen ons vandaag 
de dag de vraag van Pille weer moeten voorleggen. 
Zijn wij op de goede weg? 
Is het verantwoord deze kinderen speciaal 
onderwijs te geven? 
Wel, uw bestuur is van mening deze vraag met een 
volmondig ja te moeten beantwoorden en wij 
zullen hier met elkaar gestalte aan moeten geven. 
U zult bemerken dat de Vereniging, waarvan u lid 
bent, en die wij met elkaar zijn, aan het veranderen 
is. 
Was het vroeger niet alleen een veel kleinere groep, 
die als werkgemeenschap tweemaal per jaar 
bijeenkwam om het onderwijs te bestuderen, thans 
zijn we een Vereniging aan het worden, die tussen 
twee conferenties in ook van zich laat horen. 
Met in ons vaandel, dat wij de behartiging van de 
belangen van het onderwijs aan slechthorende en 
spraakgestoorde kinderen voorstaan, menen wij dit 
ook te moeten doen. 
Wij menen dit te kunnen illustreren met aan te 
geven, dat wij tussen de conferenties door goede 
werkkontakten hebben met groepen binnen onze 
Vereniging zoals de logopodisten, de 
kontaktpersonen van de scholen, de schoolleiders, 
de medewerkers aan de scholen voor v.b.o. enz. 
Naar buiten met de FOSS, de Vereniging voor het 
onderwijs aan doven, de rijksinspectie en naar wij 
hopen binnenkort ook met de Nederlandse 

Vereniging voor Slechthorenden. 
Dit alles heeft tot gevolg dat er een veelheid van 
werkzaamheden is waar we ons mee bezighouden. 
We willen trachten u een aantal voorbeelden te 
geven: 
- de contourennota van de Minister van Onderwijs 
over het onderwijs rond het jaar 2000; 
- de spreiding van scholen voor slechthorenden en 
spraakgestoorde kinderen; 
- de problemen rond de logopedie op onze 
scholen; 
- het rapport van de Gezondheidsraad over de 
Audiologische Centra; 
- het dubbelgehandicapte slechthorende kind; 
- de filosofie rond onze scholen voor v.b.o.; 
- de tijd door de overheid beschikbaar gesteld voor 
psychologische medewerking aan onze scholen. 

Ter gelegenheid van ons derde lustrum in 1967 zei 
de heer Vlietstra, dat de eenmans zaak in het gehele 
buitengewoon onderwijs afgedaan heeft. 
Het kind in de school voor slechthorenden lijdt aan 
een communicatiestoornis. Laten wij als werkers in 
deze scholen zorgen dat men dat niet van ons kan 
gaan zeggen. 
Laten wij zorgen te werken volgens de Weense 
revalidatie definitie, die inhoudt dat we het samen, 
met diverse deskundigen, moeten doen. 
De Minister van onderwijs heeft zijn gedachten over 
ons onderwijs op papier gezet. Laten wij, als 
werkers bij deze tak van onderwijs, ons hierover 
beraden en er voor zorgen dat we gezamenlijk 
hierover een standpunt innemen. 
De screening van het gehoor van peuter en kleuter 
begint op gang te komen. Maar zijn we er nu? 
Wat gebeurt er met het niet-goedhorende kind. Het 
komt ons voor, dat het in veel gevallen alleen maar 
bij een constatering blijft. Wij hopen dat hierin 
spoedig een verandering ten goede komt. We 
weten ons hierbij gesteund door de heer Holl, onze 
hoofdinspecteur, die ons toegezegd heeft hier over 
kontakten te zullen opnemen met de 
geneeskundige hoofdinspectie. 
Uw bestuur had het afgelopen jaar een goed 
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kontakt met de hoofdinspecteur. 
Tijdens dat kontakt zijn we op veel punten heel wat 
wijzer geworden. 
Zo weten we nu ook dat iedere inspecteur een 
boekje met ongepubliceerde regels in zijn 
binnenzak draagt. 
Wij zijn dit het grijze boekje gaan noemen. 
Wij vinden dat boekje erg leuk en nuttig, maar we 
zouden willen - en we denken dat het hele 
buitengewoon onderwijs er zo over denkt - dat het 
van een grijs boekje een zwart-wit boekje wordt, 
waardoor we meer inzicht in het geheel kunnen 
krijgen en het niet steeds een gissen blijft van wat 
wel en wat niet kan. 
We spraken met de hoofdinspecteur ook over de 
psychologenuren. We waren blij tijdens die 
bespreking te vernemen, dat het aantal uren werd 
uitgebreid van 1 1/3 uur tot 2 uur per groep per 
week. U heeft over deze uitbreiding ook kunnen 
lezen in de onderwijs-vakbladen. 
Diep teleurgesteld waren wij dan ook later van hem 
te moeten vernemen, dat deze regeling niet van 
toepassing is voor ons type scholen. 
Zou uw bestuur de hoofdinspecteur zó hebben 
misverstaan? 
En zou het bestuur van het N.F.O. dit in het overleg 
met het ministerie op 5 september 1975 ook hebben 
gedaan? 

In Nederland zijn er momenteel 25 scholen waar 
slechthorende en spraakgestoorde kinderen 
speciaal onderwijs kunnen ontvangen. 
We hebben het idee, dat deze scholen behoorlijk 
over het land gespreid zijn, uitgezonderd dan de nu 
nog zwarte vlek: Zeeland. 
Er gaan nog wel eens stemmen op, dat er daar en 
daar nog behoefte aan een school is. 
Opvallend is dan dat deze kreet komt uit de wereld 
van de audiologen, waardoor men het idee krijgt 
dat er bij elk audiologisch centrum een school 
behoort te zijn. Dit idee heeft bij ons echter nog 
geen ingang kunnen vinden. 
Mocht het nodig zijn ergens een nieuwe school te 
beginnen, dan is het zaak dat de belangen van het 
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kind gewaarborgd zijn en dus voorop staan. 
Kwaliteit van onderwijs en begeleiding, zowel op 
sociaal-, medisch- als tandheelkundig gebied zijn 
voor ons kernpunten. 
Dit jaar komt er weer een nieuwe school bij en wel in 
Schagen. 
De wijze waarop deze school tot stand is gekomen, 
juichen wij van harte toe. Hier hebben we een 
voorbeeld van wat door samenspraak tussen 
overheid, ouders en mensen uit het onderwijs voor 
elkaar kan komen. 
Wij hopen dat ook deze school, zoals Vlietstra, Holl 
en Kingma dat stellen in hun boek 'De 
onderwijskundige en sociale zorg voor 
gehandicapte jeugd in Nederland', wordt: 'De 
ontmoetingsplaats van onderwijzers, medici, 
psychologen, maatschappelijk werkers, 
logopedisten, akoepedisten, audiologen'. 

Graag willen we uit dit boek nog iets citeren wat 
ons dan brengt bij het 30ste advies van de 
Gezondheidsraad, het zo genoemde rapport Koster, 
dat handelt over de audiologische centra. 
'Bij het veld winnen van de gedachte, dat 
buitengewoon onderwijs meer is dan een zuivere 
onderwijskundige aangelegenheid - en dit is ook 
een historische zaak - kwam men geleidelijk tot de 
conclusie, dat iedere soort van buitengewoon 
onderwijs een gebouw vraagt, dat karakteristiek is 
voor deze soort. Lettende op het wezen van het 
buitengewoon onderwijs vraagt een school voor dit 
onderwijs meer dan lokalen om les te geven; ze 
vraagt ook ruimten voor andere aktiviteiten. 
Een school voor gehoorgestoorden moet een 
audiologische afdeling hebben'. Tot zover dit citaat. 
Nu over naar het rapport Koster. Een rapport 
waarbij wij opnieuw de vraag willen stellen: Zijn we 
op de goede weg? 
Een rapport dat op vele punten discutabel is, 
opgesteld door een commissie die bestond uit: 
2 artsen, 1 vertegenwoordiger van de handel, 2 
psychologen, 2 orthopedagogen, 1 maatschappelijk 
werker, 3 logo-akoepedisten, 4 kno-artsen en 6 
audiologen, die het onderling ook niet bepaald met 



elkaar eens waren en uiteindelijk dan toch maar een 
aantal aanbevelingen hebben gedaan aan de 
Minister en de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waarmee we in 
het slechthorende - en naar wij aannemen ook in 
dove-onderwijsland - allerminst zijn ingenomen. 
Het bestuur stelt zich dan ook voor in overleg met 
de Vereniging voor onderwijs aan doven hierop 
terug te komen. 
'n het begin stelden we reeds, dat we bezig zijn ons 
te bezinnen op de inhoud van ons werk. 
Dat betekent tevens herziening en aanpassing van 
ons huishoudelijk reglement. Wij hopen dat u het 
komend jaar hieraan, via uw kontaktpersonen, uw 
medewerking wilt verlenen, zodat wij u het volgend 
jaar, bij de viering van het vijfde lustrum van onze 
vereniging, een hernieuwde versie kunnen 
voorleggen. 
Tot slot nog een paar opmerkingen: 
1) Het vorig jaar hebben we ons boos gemaakt over 
twee zaken: 
a) Het ontbreken van de medewerkers van de Cor 
Emousschool, omdat zij geen vrij konden krijgen. 
Dank zij de medewerking van de Haagse Wethouder 
van Onderwijs zijn zij er nu wel. 
b) De kwestie van de logopedie. 
Hierover bereikte ons in het begin van het jaar, via 
onze vertrouwensman, vanuit het Haagse 
Binnenhof het bericht, dat op 5 maart a.s. de 
interdepartementale commissie weer bijeenkomt 
en dat zij voor 1 mei het eindrapport uitbrengt aan 
de betrokken bewindslieden. 
Volgens onze zegsman zal de regeling er zeer goed 
uit komen te zien en zal zij zeker de goedkeuring van 
de werkers in het veld kunnen wegdragen. 
2) Op 12 maart 1975 overleed op bijna 80-jarige 
leeftijd Zuster Marie, die vanaf de oprichting in 1951 
tot 1965 het Instituut St. Marie te Eindhoven heeft 
geleid. De ouderen onder U zullen zich deze 'sterke 
vrouw' herinneren als een van de grote 
deskundigen op het gebied van het onderwijs aan 
en de opvoeding van slechthorende en 
spraakgestoorde kinderen. Vanaf het begin was zij 
aanwezig op onze conferenties en naar haar 

woorden werd steeds met grote aandacht 
geluisterd. Het past ons om haar enkele 
ogenblikken in stilte te gedenken. Zij ruste in vrede. 

Wij beginnen nu aan de 24e conferentie van de 
Veboss. Uw bestuur heeft getracht het programma 
overeenkomstig uw wensen samen te stellen. Wij 
wensen U een paar goede dagen toe. 

J. v.d. Hoeven, 
voorzitter. 

OPROEP 
Het Gehoorgestoorde Kind. 
Nummer 1 van de 18e jaargang: 
EXPRESSIE-NUMMER 

GAARNE KOPIE! 
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Jaarverslag secretaris 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de 
veranderde instelling van de Vereniging. Was tot 
enige jaren geleden de VeBOSS een vereniging die 
tot doel had het contact te houden en te verstevigen 
tussen de werkers aan de scholen, langzamerhand 
ging de Vereniging zich meer toeleggen op het 
verzorgen van specialistisch werk. 
Tijdens en na de conferentie '75 ontstond een 
stroming om de conferentie anders op te zetten. De 
leden wilden naar twee totaal verschillende dagen, 
zodat men op de eerste of de tweede dag kon 
komen. De eerste dag moest theoretisch zijn, de 
tweede dag praktisch. Na veel werk om de enquête 
uit te schrijven en weer terug te krijgen was de 
uitslag zo, dat een g rote groep twee aaneengesloten 
dagen wilde, met duidelijk verschillend karakter. 
Men had dan nog de keus om naar de eerste, de 
tweede of beide dagen te gaan. Als U de opkomst 
ziet op de beide conferentiedagen en het totaal 
aantal overnachtigen dan blijkt, dat men veelal voor 
twee dagen heeft gekozen. 
Meer en meer ging de Vereniging zich toeleggen op 
vakbondswerk, voorzover het de bevordering van 
het onderwijs aangaat. Dat het ook hier gaat om een 
breed terrein zal duidelijk zijn. Vandaar dat in dit 
korte bestek slechts enkele punten aangestipt 
kunnen worden. 
- Het bevorderen van goede opleidingen voor 
onderwijsgevenden. 
- Het aandringen op democratisering van de 
school-organ isatie. 
- Het pleiten voor voldoende bij- en 
herscholingsmogelijkheden en faciliteiten 
daarvoor. 
Dit alles had tot gevolg dat de vergaderingen steeds 
frequenter werden. Kwam het bestuur vorig jaar 8 
keer bijeen, dit jaar is het 14 keer geweest. De 
uitspraak: Het bestuur is iedere vrijdagmiddag te 
vinden in Het Rotsoord te Utrecht doet 
langzamerhand al opgang. 
Door het veelvuldig vergaderen was het - om 
financiële redenen - noodzakelijk naar een ander 
vergader-onderkomen te zoeken. 
Gelukkig hebben we in Het Rotsoord te Utrecht een 
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ideale vergaderplaats gevonden, waarvoor we het 
hoofd, de heer Bosman, enorm dankbaar zijn. 
Niet alleen de bestuursvergaderingen werden in Het 
Rotsoord gehouden, maar ook de twee 
hoofdvergaderingen, de vergaderingen van de 
logopodisten en van de contactpersonen. Alleen de 
vergadering met het D.B. van de vereniging tot 
bevordering van het onderwijs aan Doven en de 
FOSS werden nog in De Oude Tram te Amersfoort 
gehouden. 
Ook in het afgelopen jaar heeft het bestuur zich weer 
veelvuldig bezig gehouden met de kwestie 
logopedie. Was vorig jaar 1 jan. '75 een datum die bij 
logopedie hoorde, nu is dat 1 maart '76. Op deze 
datum zal door de regering een rapport openbaar 
gemaakt worden waarin de logopedie en een aantal 
andere zaken geregeld worden. Dit is dan het 
resultaat van veel besprekingen van het bestuur en 
gedelegeerden met kamerleden, werkgroepen en 
ministers, zowel van Onderwijs en Wetenschappen 
als van Financiën en de Hoofdinspekteur. 
Het bestuur hoopt dat nu eindelijk duidelijkheid 
komtin deze zaak, dat er eindelijk regels en normen 
bekend gemaakt worden, zodat scholen maar ook de 
gemeenten weten waar iedereen aan toe is en, dat 
de kinderen, die onder onze hoede geplaatst zijn, de 
logepedische hulp krijgen waar ze recht op hebben. 
Zo gauw werkelijk definitieve berichten van het 
Ministerie komen zullen wij U zo spoedig mogelijk 
berichten. 
Dit jaar is ook een begin gemaakt met de inbreng van 
de contactpersonen voor de conferentie. Op de 
vergadering met deze mensen is uit de leden naar 
voren gekomen de opzet voor deze conferentie. 
De wens werd geuit vooral praktische ervaringen 
met elkaar uit te wisselen. Dat is ook de opzet van de 
werkwinkels zoals die morgen gehouden worden. 
Omdat het onmogelijk is dat iedereen alles kan 
volgen, kwam de vraag naar voren omeen verslag te 
maken van deze bijeenkomsten, zodat die later 
gepubliceerd kunnen worden in het 
conferentie-nummer van het Tijdschrift. 
In de vergadering met de hoofdinspekteur zijn een 
aantal belangrijke zaken aan de orde gekomen. 



Voor de KNO-arts is een norm opgesteld van 2 
uur/groep/jaar, voor teamwerk en onderzoek. 
Om voor de audioloog een duidelijke norm te 
krijgen, heeft de VeBOSS een enquête 
uitgeschreven. De uitslag hiervan, met een norm 
voor de audioloog zal op de komende 
hoofdenvergadering meegedeeld worden. 
Vooral het punt over de psycholoog was voor 
iedereen een openbaring. 
Het aantal uren psycholoog voor onze scholen zou 
van 1 1/3 naar 2 uur per groep/week gaan. Ik zeg hier 
duidelijk zou, want enige weken later, toen de 
VeBOSS dit al openbaar gemaakt had, kwam er een 
rectificatie. 
Het aantal uren psycholoog bleef 1 1/3 uur. 
Alleen wat de klasseassistenten en de klassegrootte 
betreft werden in het gesprek enige vooruitgangen 
geboekt. 
De uitwerking hiervan is: 
Het is mogelijk én voor de klassen zeer jeugdigen én 
voor de aanvangsgroepen slechthorenden één 
assistent aan te stellen. 
Wat betreft de klassegrootte werd opnieuw gestart 
met een onderzoek dat al eerder door de heer Hesse 
was gedaan. Het ligt in de bedoeling naar een 
groepsgrootte van 8-10 te gaan. 
Met de FOSS hebben we dit jaar regelmatig contact 
gehad. Tijdens deze vergaderingen werden ideeën 
uitgewisseld en aangevuld, omdat beide groepen 
veelal bezig zijn met dezelfde problemen. De sfeer 
van deze besprekingen was en is altijd zeer 
openhartig. 
Met de FOSS is ook gesproken over het maken van 
een inventarisatie voor wat betreft de scholen, de 
afdelingen, de internaten en de staffunktionarissen. 
Deze enquête zal zo snel mogelijk na de conferentie 
uitgaan. 
Samen met de voorzitter van de FOSS ben ik bij de 
Hoofdinspekteur geweest om te spreken met de 
voorzitter van het staatsexamen MAVO. 
Nadat alle problemen van voorgaande jaren 
uitgesproken waren werden door bovengenoemde 
commissie toch enkele toezeggingen gedaan. Deze 

waren o.a. een soepele opstelling van de voorzitter 
van de examenkommissie. Zoveel mogelijk 
leerkrachten uit de S.H.scholen bij S.H.candidaten. 
Het is dan wel nodig, dat iedere leerkracht zich 
beschikbaar stelt voor het examineren. Ik wijs hierbij 
nogmaals op de brief van de VeBOSS, die 
kortgeleden naar de VBO-leerkrachten is gegaan. 
Verder is met de FOSS gewerkt aan de 
solo-apparatuur, waar toch wel voorzichtig mee 
omgegaan moet worden. Er is nogal indringende 
reklame gemaakt door enkele firma's. We zullen zeer 
allert moeten zijn op deze zaak. Als voorlaatste 
groep waarmee vergaderd werd noem ik het 
dagelijks bestuur van de vereniging tot bevordering 
van het onderwijs aan doven. Tijdens deze 
vergadering kwam natuurlijk het tijdschrift aan de 
orde. Hierover leven nog steeds vragen, die in de 
komende vergaderingen tot een oplossing zullen 
komen. Intussen is ons eigen blad Hoor's 
gepubliceerd. 
Als laatste wil ik de tijdelijke werkgroep logopedie 
noemen. Deze groep heeft zeker haar inbreng gehad 
in de ontwikkeling van de kwestie logopedie. Van 
deze werkgroep zijn verschillende verzoeken 
gekomen om kontakten te leggen met de vereniging 
voor lo en fo en de vereniging voor audiologie. 
Hierover zal het bestuur zich nader beraden. 
In Amsterdam is men bezig een normering op te 
stellen voor meervoudige gehandicapte 
slechthorenden. Er zijn normen gemaakt die 
gecontroleerd worden op scholen in Amsterdam, 
om zo te komen tot een landelijke indeling. De heer 
v.d. Horst en Dr. Schierbeek zitten voor de VeBOSS 
in deze commissie, die onder leiding staat van 
Inspekteur v.d. Waart. 
In het afgelopen jaar zijn een drietal scholen 
toegevoegd aan de reeds bestaande scholen voor 
slechthorenden en spraakgebrekkige kinderen. Dit 
zijn de scholen in Zwolle en Schagen en de 
VBO-school in Nijmegen. 
Het bestuur zal in het komende jaar weer op volle 
sterkte aanwezig zijn door de aanmelding van een 
3 tal nieuwe bestuurscandidaten. Dit voltallige 
bestuur is zeker nodig om alle zaken die de VeBOSS 
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Verslag van de 
Algemene 
Ledenvergadering 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging tot Bevordering van het Onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen in 
Nederland, tijdens de Conferentie in 'De Blije 
Werelt' te Lunteren op 5 februari 1976. 

aangaan naar behoren te kunnen verzorgen. 
Er zijn nog vo ldoende punten die de aandacht van 
het bestuur vragen. 
Dit zijn o.a. 
- Het rapport Koster, dat b innen 14 dagen 

word t verstuurd. 
- De afwikkel ing van de kwestie logopedie. 
- De wi jz ig ing in de statuten en het huishoudel i jk 

reglement. 
- De opleid ing van de medewerkers aan scholen 
voor s lechthorenden en spraakgebrekkigen de 
voorbere id ing van het jub i leum in 1977. 
Ik besluit hier dan ook met de spreuk achter op het 
eerste Hoor 's : Hij die zegt: 'De verenig ing met de 
lang naam, deze doet n iets ! ! ! 

Hij make het hard. ' 

'Ik noem zwart geen wit en wit geen zwart 
Ik noem niet een vreugde wat mij was een smart.' 
Vraagt u: 'Is het goed of kwaad om doof te zijn?' 
Dan zeg ik u: 'Het is een kwaad alleen in schijn!' 

Joachim du Bellay 

Doorbroken isolement, door David Wright. 

Een zeer lezenswaardig boek, dat boeit door zijn 
warme menselijkheid en humor. 
Het zal zeker allen, die dagelijks met gehoor
gestoorde kinderen werken, aanspreken en motiveren. 

Aanbevolen. 
red. 

De voorzit ter, J . v .d. Hoeven, opent deze 
vergader ing en heet allen harteli jk we lkom. Hij mist 
de heer P. Evertse. Later komt de mededel ing dat hij 
ziek is, maar op de vo lgende jub i leumconferent ie er 
weer graag bij zal z i jn. 
De notulen van de vergader ing op 13 februar i 1975, 
die gepubl iceerd zijn in het t i jdschri f t van december 
1975 worden zonder op- of aanmerk ingen 
goedgekeurd. 

Sekre ta r i aa t 
De heer J. Greefhorst, sekretaris, geeft een overzicht 
van het gedane werk in het afgelopen jaar. Dit 
ove r z i ch two rd took i n het t i jdschri f t opgenomen. Hij 
geeft de veranderde instel l ing van de Vereniging 
aan en licht d i t toe met de vermeld ing vaneen aantal 
zaken, waar het bestuurz ich het afgelopen jaar mee 
belastte zoals: kontakten met inspekties, kontakten 
met hoofden van scholen, kwestie logopedie, 
schoolvest ig ingen, normer ing , FOSS, Vereniging 
voor S.G. etc. 
Het bestuur vergaderde veertien maal en deed dat 
op „Het Ro tsoord" in Utrecht. 

Financiën 
Op voorstel van de kaskommissie, die gevormd was 
door leden werkzaam op de Dr. F. Hogewindschool , 
verleent de vergader ing de penningmeester 
décharge. 
De heer J . G. G. Spanhoff vertelt de gang van zaken 
op f inancieel gebied aan de hand van een uitgereikte 
begrot ing en veran twoord ing . De nieuwe 
kaskommissie word t gevormd door leden 
werkzaam op de Mgr. Hermusschool . 
Er is nog ƒ 8300,— te innen aan kontr ibut ie. Dit zal 
nu spoedig kunnen gebeuren, omdat de regeling 
betreffende acceptgirokaarten rond is. 
Wat het t i jdschri f t betreft zijn de f inanciën voor het 
komendejaar rond, maa rhe t i s wel zo, dat deze zaak 
de vo lgende keer ter sprake moet komen. 
De heer Leraar reageert op laatsgenoemde zaak en 
informeert naar de koppel ing van kosten enerzijds 
en kontr ibut ie en andere inkomsten anderzi jds. Een 
verhoging van de kontr ibut ie lijkt hem mogel i jk. 
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Ingekomen stukken 
- opgave van een drietal bestuurskandidaten. 
- rapport Koster. Dit wordt verstuurd aan de 
scholen. 

Tijdschrift 
Broeder Marcus brengt verslag uit en deelt o.m. 
mee, dat verslagen van de redaktievergadering aan 
de scholen gestuurd worden 'opdat zij weten, wat de 
redaktie doet' zegt hij. Er komt een praktijknummer, 
gevolgd door eventueel nog een tweede. Kopie is er 
nog in portefeuille, maar hij spoort ieder aan kopie in 
te zenden. 
De dank van het bestuur voor het vele werk door de 
redaktie gedaan is zeer groot. 
De voorzitter, J. v.d. Hoeven, bevestigd dit door 
Broeder Marcus de hand te drukken. 
Mevr. Henka van Houten vindt de naam: „Het 
gehoorgestoorde kind" niet erg fijn. Broeder Marcus 
stelt voor suggesties in te sturen. 

Bestuursmutaties 
Afscheid van mevr. Houtzager-Schilpzand. Om 
persoonlijke reden verlaat ze het bestuur. J.v.d. 
Hoeven bedankt haar voor haar inbreng en werk en 
laat deze dank blijken middels een envelop met 
inhoud. 
De heer J. v.d. Bijl is eveneens tussentijds 
afgetreden vanwege zijn benoeming tot 
Rijksinspekteur. Op formele wijze is een week voor 
deze vergadering afscheid van hem genomen. 
Erzijn vakatures voordesekties: zeerjeugdigen, het 
spraakgestoorde kind en logepedie. Door de 
benoemingen van mevr. S. de Boer - Foppema, 
Gerard J. A. van Miltenburg en S. R. v.d. Veen wordt 
in deze vakatures voorzien. 

Datum conferentie 
De volgende conferentie wordt gehouden op 3 en 4 
februari 1977. 

Rondvraag 
De heer J. Leraar vraagt aandacht voor kontakt met 
het buitenland in samenwerking met de FOSS. Dit 

wordt genoteerd. 
Tevens vraagt hij aandacht voor het probleem van 
de onderwijskundige nazorg. Dit werk niet laten 
beïnvloeden door financiën is zijn zienswijze. 
De heer J. v.d. Hout vraagt om een kontaktgroep op 
de conferentie voor leerkrachten lichamelijke 
oefening. 
De heer J. Greefhorst doet mededeling over 
VeBOSS/werkgroep logopedie. Er zal eerst kontakt 
zijn met de Vereniging voor logopedie en foniatrie. 
De voorzitter, de heer J. v.d. Hoeven, bedankt een 
ieder voor zijn aanwezigheid en sluit deze 
vergadering. 

M. J. Mobach 

Goed bericht uit 
Amsterdam 
Van mej. Muschter, hoofd van de Mgr. 
Hermusschool, vernamen wij dat er een start 
gemaakt is met de bouw van een 'definitieve' 
school. 
Na ruim 17 jaar in houten noodlokalen te hebben 
doorgebracht, is dit een verheugend bericht. 
Proficiat collega's en kinderen 

red. 
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Werkwinkel Logopedie 

Doel: 
Het uitwisselen van ervaringen en methoden door 
logopedisten werkzaam aan scholen voor 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Programma: 
A. Gerda Broederen Collega's, logopedisten aan de 
dr. F. Hogewindschool te Rotterdam, geven een 
verslag van hun werkzaamheden. 
B. Gesprekken in kleinere groepjes. 

De logopedisten aan de dr. F. Hogewindschool 
werken volgens een vast kader, per geval 
aangepast. Zo is hun werk overzichtelijk voor hen 
zelf en overdraagbaar aan anderen. Maar al te vaak 
werken logopedisten te weinig systematisch, zodat 
er kostbare tijd verloren gaat. 

Spraakgebrekkigen 
Met de kleuters (vanaf 3 jaar) werkt men in groepjes, 
geleid door twee logopedisten. 
Gewerkt wordt aan de voorwaarden voor het leren 
spreken. 
Het belangrijkste hiervan is het oproepen van 
sociaal gedrag en verder het stimuleren van 
taaigerichtheid, auditieve discriminatie en het 
opwekken van verbale kommunikatie. Er is dus nog 
geen articulatie-oefening. 
Daarnaast worden de kinderen ook individueel 
behandeld. Men werkt veel met het programma van 
Drost (Leiden), zowel in de groep als bij de 
individuele behandeling. 
Zonodig oefent men meer de motoriek, mond- en 
lipoefeningen, blaas- en zuigspelletjes. 
Verder maakt men in de individuele behandeling 
gebruik van: 
- Het Drost-programma: 'Spraak en Taal' van 

Drost. 
- Klank- en rijmoefeningen. Stroken van drie 

plaatjes. 
- Wijs de opgenoemde plaatjes aan. 
- Leg de opgenoemde plaatjes in de goede 
volgorde. 
- Wat rijmt er niet? 
- Zelf sorteren. 

- Motorische oefeningen van St. Michielsgestel. 
Ritme - zinsmelodie - intonatie. 

- In een aantal klassen gebruikt men: 'Le bon 
depart'; dit als ritme-training, maar ook voor het 
voorbereidend schrijven. 

- Uitbreiding van de woordenschat; hetaankweken 
van interessen. Hiervoor worden plakboeken 
gebruikt van de 'Hamburger Bildserie', die 
oorspronkelijk bedoeld zijn voor slechthorende 
kinderen. 

- Voor taal- en zinskonstruktie wordt gebruikt: 
Het Amerikaans kompensatie-programma voor 
kinderen uit gedepriveerde milieus. 

- Das Bildersprachbuch 
- Zelfgemaakte werkbladen voor het trainen van 

lidwoorden, enkel- en meervoud enz. 
- Een blokjesprogramma; leg een blokje neer voor 

elke lettergreep die je hoort of voor elk woord in 
een zin. 

- Voor ritme en konsentratie: 
Koördinatie-oefeningen met de handen; de 
motoriek wordt beter gestruktureerd en het kind 
gaat er beter door schrijven. Dit is een voorloper 
voor het 'blokjes-programma'. 

Slechthorenden 
Slechthorende kleuters worden ook in groepjes 
verdeeld. 
- Auditieve training. Dit gaat naar vermogen, daar 

het hier veel moeilijker ligt. Er wordt vooral gelet 
op sociaal gedrag: Let op elkaar, wees 
taakgericht. 

- De artikulatie-behandeling van Drost is mogelijk 
als deze visueel ondersteund kan worden. 

- Taaioefeningen; met alle programma's in de 
aanwezige klappers. 
Zonodig worden ook ritme-oefeningen gedaan. 

- Mond- en slikgewoonten worden verbeterd met 
behulp van werkbladen en volgens het boekje 
'Afwijkende mondgewoonten' van Beiboer, 
Damsté e.a. 

- Op latere leeftijd, als de kinderen nog niet alle 
vaardigheden onder de knie hebben, worden er 
weer groepjes gevormd. 
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Vragen 
- Is er een taakomschrijving voor logopedisten aan 

dit soort scholen? 
Het is niemand bekend. 

- Vanaf welke leeftijd heeft U kinderen op school? 
Spraakgebrekkigen vanaf 3 jaar. 
Slechthorenden vanaf 5 jaar. 

- Wordt er precies bijgehouden hoever men met 
het programma is? 
Men houdt persoonlijk de stand van zaken bij. Er is 
geen algemene rapportage (zou men wel willen!). 

- Vindt er een onderzoek plaats vóór de 
behandeling? 
Onderzoek en behandelingsplan worden in 
onderling overleg vastgesteld. Er wordt ook veel 
tijd genomen voor de overdracht van een kind 
naar een andere logopediste. 

- Wat kost het Amerikaans 
Kompensatie-programma? 
f 125,— per 5 sets. 
Gevraagd wordt of er belangstellenden zijn om 
gezamenlijk tot aanschaf over te gaan. 

Hierna deelt degroep zich op en gaat men in kleinere 
groepjes met elkaar over een systematische aanpak 
van de logopedische behandelingen spreken. 

Werkwinkel: 
school-ouders-begeleiding 

INLEIDING 
Wij (= Mevr. Trudy Muschter en Jan van der 
Hoeven) willen beginnen met enkele meer 
theoretische gedachten, om dan samen te zien wat 
de praktijk biedt. 
Vanaf het eerste contact met de school wordt het 
gehoor- of spraakgestoorde kind geconfronteerd 
met een zgn. multidisciplinair team. Dit team kan, 
afhankelijk van de school, bestaan uit: de pedagoog, 
de psycholoog, de KNO-arts, de audioloog, de 
logopedist, de jeugdarts, de maatschappelijk 
werker. 
Deze multidisciplinaire benadering past goed in de 
internationale revalidatiegedachte. Ter illustratie 
willen wij U twee definities van revalidatie geven. De 
ene spreekt van: 'het gecoördineerd en 
gecombineerd aanwenden van maatregelen op 
medisch-, en sociaal-, onderwijskundig- en 
arbeidstechnisch gebied dat de gehandicapte op de 
voor hem optimale plaats in de maatschappij moet 
brengen en houden'. De zgn. Weense 
revalidatie-definitiezegt: 'revalidatie is een complex 
van maatregelen en activiteiten, waarmee beoogd 
wordt de lichamelijke-, geestelijke-, sociale-, 
beroeps- en economische vermogens van 
mindervaliden tot de individueel hoogst bereikbare 
graad op te voeren en/of in stand te houden'. 
Revalidatie kan zowel op volwassenen als op 
kinderen betrekking hebben. Revalidatie heeft 
steeds betrekking (en bleek reeds hierboven) op 
mindervaliden. Daaronder moeten we verstaan zij 
die in lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk opzicht 
gehandicapt zijn. Revalidatie als vorm van 
begeleiding kan dan plaats vinden op o.a.hetterrein 
van de gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijk werk, etc. 

Laten we ons nu nader bepalen tot de revalidatie op 
het onderwijs-terrein. In principe zou daar ieder 
teamlid aan begeleiding kunnen doen, maar er zijn 
twee figuren die meer nog dan de andere 
deskundigen direct te maken hebben met het kind 
en zijn gezin, nl. de onderwijskracht en de 
maatschappelijk werker. Beiden hebben daarin een 
eigentaak, maarzezullenevenwel nietbuitenelkaar 
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kunnen. In overleg met elkaar en de andere 
teamleden zal steeds weer bepaald moeten worden, 
wie wat doet. 
Doel van deze inleiding is het vinden van aanzetten 
voor een gezamenlijke gedachtenwisseling. Vanuit 
onze werkkring willen we nu de taak van de 
maatschappelijk werker(-ster) aangeven. 
Daartoe zijn we nagegaan wat de diverse 
maatschappelijk werkers verbonden aan de scholen 
doen, aan de hand waarvan geprobeerd is een 
doorsnee werkomschrijving te geven. 
Allereerst werpt zich de vraag op: wat is 
maatschappelijk werk? We zouden daarop willen 
antwoorden: maatschappelijk werk is welzijnswerk. 
Het is een vorm van sociale dienstverlening 
waardoor maatschappelijk werkers d.m.v. een 
procesmatige begeleiding, systematisch en 
methodisch gericht, dus langs wegen der 
geleidelijkheid, hun cliënten trachten in staat te 
stellen tot het oplossen, resp. tot het leren hanteren 
van de problemen, die een belemmering zijn of 
kunnen worden voor een normaal maatschappelijk 
functioneren. 
Het maatschappelijk werk aan scholen voor 
slechthorenden en/of spraakgestoorden is 
gespecialiseerd maatschappelijk werk (vgl. de 
verhouding huisarts - specialist). De taak van de 
maatschappelijk werker, verbonden aan een school, 
is drieledig: 
a. t.o.v. kind en ouders (cliënt) 
b. t.o.v. het team 
c. t.o.v. derden 
In het gunstige geval wordt de handicap vroegtijdig 
onderkend en kan de maatschappelijk werker al op 
jonge leeftijd met het kind van start gaan. Met name 
denken we dan aan de 'home-training', of liever 
'ouderbegeleiding' (parent-guidance). Deze 
ouderbegeleiding zal zich veelal vooral op de 
moeder richten, omdat het jonge kind zich het meest 
aan haar hecht. (Zie b.v. Prof. Hartup: 'Hechting van 
baby's en jonge kinderen' in Psychologen over het 
kind dl. 3) 
We moeten deze partnership tussen moeder en kind 
aangrijpen door via de moeder de ontwikkeling van 
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het kind te begeleiden, waardoor het zich optimaal 
ontplooit en leert leven met de mogelijkheden van 
zijn restgehoor. Als het kind ouder is, kunnen we het 
meer rechtstreeks benaderen en trachten een relatie 
op te bouwen. 
Doel van dit alles is te komen tot een zo goed 
mogelijk functioneren in de maatschappij. 
Belangrijk daarbij is alle betrokkenen voldoende te 
informeren, dus: 
- ouders en kind informeren over onderzoek, 
toelatingsprocedure, teamsamenstelling en -taken. 
- het team informeren over het kind en zijn 
omgeving en omtrent wensen en verwachtingen 
van de cliënt. 
-derden (werkgevers, vrijetijdsorganisaties, andere 
hulpverlenende instellingen) informeren, echter 
uitdrukkelijk met instemming en toestemming van 
de cliënt. 
Al het werken moet erop gericht zijn om enerzijds de 
slechthorende/spraakgestoorde bereid te vinden 
met zijn handicap te leven en om anderzijds zijn 
directe omgeving en andere situaties waarin de 
gehandicapte komt te verkeren zover te krijgen dat 
men de gehandicapte aanvaardt met de 
mogelijkheden die hij heeft. 
De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van 
de plaatselijke situatie. Het zou hier te ver voeren 
daarop in te gaan, maar dit kan in het gesprek wel 
naar voren komen. 

GESPREK: 
Op verzoek van de gespreksleider gaf een van de 
leerkrachten van de Mgr. Hermusschool uit 
Amsterdam een overzicht van de manieren waarop 
op deze school getracht wordt de ouders meer bij de 
school te betrekken en ze zo ook te begeleiden. 
In de daarop volgende gedachtenwisseling bleek 
dat er nog bijzonder veel vraagtekens te plaatsen 
zijn. Daarom werd de groep, mede op verzoek van 
een aantal deelnemers, opgesplitst in drie 
discussiegroepen. In deze groepen werd gedurende 
een half uur gesproken over een aantal problemen 
en vragen, zoals bleek uit de door enkele groepen 
naderhand gegeven samenvatting: 



1. Slechts op twee scholen, en dan nog enkel op de 
kleuterafdeling, zijn de ouders direct bij school 
betrokken. Ze bezoeken regelmatig de klas. 
2. Daarde school met een overladen programma zit, 
zal het brengen van de kinderen tot een grotere 
redzaamheid vooral een taak van de ouders zijn. 
3. Over het algemeen vond men het erg belangrijk 
om ouders in de klas te halen: de kinderen wennen 
ook aan andere sprekers (flexibeler spraakafzien). 
4. Er werd gewezen op het belang van opvang en 
begeleiding van ouders vóór de plaatsing van het 
kind op school. 
5. Ouders hebben een zeer belangrijke taak in de 
sociale begeleiding van hun kind, omdat alleen zij in 
staat zijn de begeleiding aan te passen aan de 
individuele wensen en behoeften van het kind. 
Een mogelijkheid zou zijn om de ouders in kleine 
groepjes ervaringen en problemen te laten 
bespreken. Er werd gewezen op het probleem van 
die ouders die dat niet willen, maar die juist het 
meest geholpen dienen te worden. 

AFSLUITING: 
Mochten tijdens een volgende conferentie weer 
werkwinkels in de organisatie worden opgenomen, 
dan zal er getracht worden om als uitgangspunt 
enkele concrete vraaginstellingen te formuleren. 
Er werd op gewezen dat ieder zijn gedachten en 
ideeën naar voren kan brengen in ons tijdschrift. Met 
name de praktijknummers zouden daar geschikte 
gelegenheden toe zijn. 

J. Hagens. Nijmegen 

Werkwinkel: 
Stemtherapie 

Op vrijdagmorgen was er werk aan de winkel. 
Een-gelukkig niet te grote-groep, heeft zich onder 
leiding van de dames Wijkerslooth en Hagers bezig 
gehouden met de Accentmethode van Prof. Svend 
Smith. 

Doel van deze vorm van spraak- en stemtherapie is 
om mensen met diverse stoornissen (functionele 
stemstoornissen, bepaalde verlammings
verschijnselen (o.a. van de m. transversus), 
gehemeltedefecten, stotteren, broddelen) de nodige 
training te geven om een natuurlijke manier van 
stemgeven en een goede articulatie te ontwikkelen. 

Er worden in Nederland cursussen gegeven om de 
methode te leren. Uit de ervaring blijkt, dat een 
logopedist die in staat is, na voldoende instructie, 
met volle overtuiging de methode toe te passen, 
daarmee goede resultaten boekt. Dit was reden 
genoeg om eens met deze vorm van therapie kennis 
te maken. Dat kan alleen door doen. 
Algauw stond dus de hele groep te 'Smith-en' en om 
zelf te ervaren, hoe eruitgegaan wordt van het 
ritmisch bewegen van het gehele lichaam, om zo te 
komen tot een goed gereguleerde ademhaling en 
een natuurlijke stemgeving. Geleidelijk wordt in de 
oefeningen toegewerkt naar het ritme van 
gesproken taal. De accenten worden aangegeven op 
een trommel of tambourijn. Omdat heel eenvoudig 
begonnen wordt, is een geleidelijke opbouw 
mogelijk, totdat er een steeds betere ademtechniek, 
stemgeving en articulatie ontstaan. Tegelijkertijd 
wordt door de oefenstof een betere concentratie 
gekweekt. 

Wie belang stelt in de methode kan in het 
maandblad Logopedie en Foniatrie dec. 1973, blz. 
221-230 een beschrijving vinden door de heer H. 
Sprengers met een lijstje van door hem 
geraadpleegde literatuur, waarop o.a. 'De 
pathologische stembandfunctie' (door dr. P. H. 
Damsté) voorkomt. 
De ochtend was welbesteed. 

M. C. van Zalingen 
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FOSS informatie 

Dames en heren, 

Namens het bestuur van de Foss wil ik Uw 
vereniging graag danken voor het feit dat wij weer in 
de gelegenheid gesteld worden het geluid van de 
ouders te laten horen. 
Voordat ik nu verder ga U iets te vertellen over de 
aktiviteiten van onze federatie van het afgelopen 
jaar, wil Ik U eerst nog even in herinnering brengen 
wat de Foss nu precies is. 
Foss staat voor federatie van vertegenwoordigers 
van ouders van slechthorende en van 
spraakgestoorde kinderen. 
De Foss, opgericht in juni '73, is een bundeling van 
ouderverenigingen of ouderkommissies verbonden 
aan scholen voor s.h. en spr.gest.kinderen. Er zijn nu 
bijna 27 scholen in ons land (2 in oprichting nl. 
Schagen en Goes en in september startte de school 
in Zwolle); terwijl de school in Nijmegen zich splitste 
in 2 scholen nl. de v.b.o. afdeling werd een aparte 
school 

De Foss loopt iets op de ontwikkelingen vooruit en 
heeft nu al ongeveer 27 vertegenwoordigers in de 
ledenvergadering. 
Elke school heeft dus een vertegenwoordiger in de 
federatie. Deze vertegenwoordigers kozen een 
bestuur van 7 leden. Er is geprobeerd zoveel 
mogelijk alle hoeken van het land in het bestuur te 
vertegenwoordigen. De Foss vertegenwoordigt op 
deze manier ongeveer 3000 ouderparen van s.h. en 
spr.gest. kinderen. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de Foss 
oudergroeperingen opneemt- bijvoorbeeld 
gegroepeerd rond de audiologische centra. 
Het doel van de Foss: het behartigen van de 
geestelijke en materiële belangen van s.h. en 
spr.gest. kinderen en hun ouders, voorzover deze 
belangen niet plaatselijk kunnen worden behartigd. 
Eén van die belangen b.v. is de kwestie van de 
logopedie! Er is al eerder over gesproken vandaag, 
maar wij willen U onze informatie niet onthouden. 
Vorig jaar vertelden we U, dat wij ons als ouders 
aansloten bij diegenen, die proberen een redelijke 
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oplossing voorde kwestiete vinden nl.deerkenning 
dat logopedie-onderwijskundig geïndiceerd moet 
zijn. Langs onze eigen kanalen proberen we druk uit 
te oefenen om deze zaak rond te krijgen. In mei van 
het afgelopen jaar organiseerden we via deze 
kanalen een gesprek met de ministers van 
Kemenade en Duisenberg. We waren blij dat een 
deputatie van de Veboss en de tijdelijke werkgroep 
logopedie, de delegatie versterkten met hun 
deskundige inbreng. We hebben de ministers, naar 
onze mening, kunnen overtuigen, dat de kosten voor 
logopedische hulp op onze scholen moeten worden 
gerekend tot de kosten van het onderwijs. 
In de werkgroep, die zich nu al geruime tijd bezig 
houdt met de normering en met nog een aantal 
andere zaken, zijn 7 departementen + de 
Ziekenfondsraad vertegenwoordigd. 
In ieder geval is er eenheid van opvatting en we 
verwachten het definitieve rapport tegen half maart, 
volgens onze informatie. 

Wanneer dit rapport er eenmaal is, zullen wij, Foss 
en Veboss, ons samen moeten beraden over de dan 
te nemen stappen. 
We zullen hierbij het advies van het ministerie van 
onderwijs niet kunnen missen. 
We moeten nl. voorkómen, dat het rapport in een la 
verdwijnt. 
Wij van onze kant, verzekeren U, dat wij net zo lang 
drukblijven uitoefenen tot de zaak helemaal rond is. 

Staatsexamen mavo 
Samen met de Veboss streeft de Foss naar een 
rechtvaardige regeling van de mavo- en andere 
staatsexamens. 
Men, de staatskommissie, is wel bereid informeel 
een eind aan onze verlangens tegemoet te komen, 
met name in die gevallen, waarin geen examinator 
uit de eigen kring aanwezig is. 
We willen er in ieder geval óók nog eens bij U op 
aandringen, Uw eigen vereniging deed dit ook al, 
geeft U zich op om elders te examineren, hoe meer 
mensen zich opgeven des te soepeler zal een en 
ander verlopen. 



Uit onze laatste informaties blijkt dat men zich op het 
departement inspant om de zaken zo goed mogelijk 
geregeld te krijgen. 

Solo-apparatuur 
Hiermee bedoelen we een microfoon-zender, die 
draadloos om de hals van de leerkracht hangt, 
terwijl het kind een ontvanger heeft, al of niet via een 
ringleiding aangesloten op het eigen hoortoestel. 

Ons uitgangspunt voo/ wat betreft deze apparatuur 
is geweest: Hulp aan het slechthorende kind, dat de 
school voor slechthorenden verlaat (heeft 
afgelopen) en voor wiegeen ander, aan de handicap 
aangepast schooltype bestaat. Een keuze dus tussen 
een niet aangepaste school of geen school. 
Een kind dat op een school voor slechthorenden 
d.m.v. klassikale apparatuur het onderwijs kan 
volgen, moet dit in zekere zin ook met aangepaste 
apparatuur op een niet aangepaste school kunnen, 
wanneer er tenminste aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 

Tot de belangrijkste voorwaarden behoren de 
bereidheid en de mogelijkheden van de school om 
volledig mee te werken, de aanpassings-
mogelijkheden en intelligentie van het kind, de 
mogelijkheid van een goede service verlening t.a.v. 
de apparatuur. 

Wij hebben de indruk dat er hier en daar sprake is 
van een groeiende onrust bij ouders: de vraag is dan 
of hun kind voor een solo-apparaat in aanmerking 
kan komen (het financiële probleem speelt dan ook 
al gauw). Het is bij deze onrust vaak moeilijk uit te 
maken wat centraal staat; het kind of het 
verwachtingspatroon van de ouders. 
Hoe men dit ook wil oplossen, in ieder geval dit: 
wanneeroudersbij U komen om te informeren naar 
deze solo-ap.; voor U de ouders doorstuurt naarde 
audiologische centra, wijst U de ouders er dan op 
dat het erg individueel is: wat voor het ene kind een 
zegen is, kan voor het andere kind rampzalig zijn: 
want er spelen zoveel nieuwe factoren mee wanneer 

ouders hun kind op een gewone school willen 
plaatsen. 
Wijst U de ouders op de Foss-nota's over de solo-ap. 
In iedere school ligt een informatie-map, waarin 
deze nota's te vinden zijn.' 
Wat betreft de huidige stand van zaken het 
volgende: 

Als Foss hebben we nu al weer enige jaren geleden 
bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
aangedrongen op het in bruikleen stellen van 
solo-ap. via de audiologische centra. Het 
financieringsprobleem zou daarmee de wereld uit 
zijn. En hoewel deze wens nog niet is vervuld, 
kunnen we U wel het volgende melden: 

Als resultaat van de Foss-bemoeiingen draait 
momenteel onder supervisie van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen een proefprojekt in 
de werkgebieden van de audiologische centra van 
Groningen en Leiden. 
Dit van overheidswege gesubsidieerde projekt heeft 
tot doel een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in 
zaken als keuze van apparatuur, begeleiding van 
kinderen, ouders en leerkrachten, de service, enz. 
Om hier ook geen ijdele hoop te wekken: we zijn 
bizonder blij met deze start, maar de mogelijkheden 
van het projekt zijn nog betrekkelijk beperkt, omdat 
de verleende subsidie geen mogelijkheden biedt 
ook elders in het land proefprojekten op te zetten. 
Wanneer men dus niet in de buurt zit bij Groningen 
of Leiden, dan zal men althans voorlopig plaatselijk 
naar oplossingen moeten zoeken. 

Het V.B.O.: (en de regionalisatie daarvan): 
Opeen suggestie van de Foss formeerde het bestuur 
van Uw vereniging een kontaktgroep v.b.o. scholen 
van 7 leerkrachten, die de zaak van het v.b.o. gaat 
bekijken. Deze groep zou moeten proberen te komen 
tot het maken van een pré-advies. 

Nieuwe scholen 
Volgende week, donderdag 12 februari, zal in 
Schagen de eerste paal geslagen worden voor de 
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school voor kinderen met hoor-en/of 
spraakmoeilijkheden. 
Dat is dan een jaar nadat op 9 januari 1975 de 
hoofdinspekteur van het Buitengewoon onderwijs, 
de heer Holl, het noodzakelijk achtte, dat in de kop 
van Noord-Holland een dergelijke school moest 
komen. 
Vanaf het eerste gesprek met de hoofdinspekteur 
heeft de Foss een belangrijke stem gehad in de 
realisering van dit plan. 
Dank zij een bizonder goede samenwerking tussen 
de Inspekteur van het buitengewoon onderwijs in 
Noord-Holland, de burgemeester van Schagen en 
de vertegenwoordiging van de Foss is in een 
tijdsbestek van 1 jaar het totale plan tot stand 
gekomen. 
Dat er hier sprake is geweest van een goed overleg 
en een staaltje van ouderparticipatie illustreert wel 
het feit dat juist de ouders de beslissende stem 
hebben gehad in de keuze van het nieuwe 
schoolhoofd. 
Het is een goede zaak gebleken dat het nieuwe hoofd 
van de school in October '75 werd benoemd, terwijl 
de school nieteerdergaatdraaien dan augustus '76. 
De oprichtingskommissie was van mening dat het 
nieuwe hoofd van de school zelf de apparatuur en 
verdere inrichting moest kiezen, wat nu inmiddels 
gebeurt. 

Intussen is er van verschillende zijden in Zeeland 
ook het een en ander gebeurd. Men is het eens 
geworden over de vestigingsplaats van de in 
Zeeland te stichten school, nl. Goes. 
Men hoopt daar in augustus te starten in een 
bestaand gebouw. 
Ook in deze voorbereidingskommissie zitten 
ouders, die wij als bestuur van de Foss met raad en 
daad proberen bij te staan. 

De in september gestarte school in Zwolle kreeg 
direkt na de start al een ouderkommissie. Dit kon zo 
snel gebeuren omdat er al een jaar lang een 
vertegenwoordiger van de ouders van de toen nog 
op te richten school meedraaide in de 
ledenvergaderingen van de Foss. 
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We schreven enige nota's 
Ten eerste: Een nota met algemene informatie over 
het slechthorende kind. 
In deze nota wordt een overzicht gegeven van de 
problemen waarmee ouders van slechthorende 
kinderen geconfronteerd worden. Leest U vooral 
deze nota die in de informatie map te vinden is. Uw 
kritische op- en aanmerkingen erop worden door 
ons op prijs gesteld. 
In aanvulling op deze nota is er een nota over het 
spraakgestoorde kind in voorbereiding. Mevrouw 
Van Houten zal U daarover straks meer vertellen. 

Ten tweede: De basisnota ouderparticipatie. We 
kozen voorlopig voor een nota omdat een enquête 
naar de vormen van ouderpart. op de diverse 
scholen een enorm tijdrovend karwei zou zijn. 
We leggen er in deze nota de nadruk op dat overleg 
niet erg zinvol is wanneer beide partijen - school en 
ouders - niet beschikken over alle informatie die er 
is. 
Het gebeurt nog wel eens dat er aan ons gevraagd 
wordt, n.a.v. een bepaalde kwestie, of door de 
school of door de ouders: kan de Foss hier iets aan 
doen? 
De Foss wil zo graag dat U de ouders, de 
ouderkommissies, vanaf het begin bij een zaak 
betrekt. Of dit nu de bouwvan een nieuwe school is, 
of een nieuwe vorm van samenwerking met een 
audiologisch centrum of het vaststellen van de 
vakanties. 
Probeert U de ouders mee te laten denken. Het is 
misschien even wennen, maar'tvalt in iedergevalte 
proberen. 
Midden maart wordt deze nota in de vorm van een 
brochure uitgegeven. 

Foss-folders 
We hebben een folder, waarin informatie wordt 
gegeven over de ouderfederatie. 
In de folder is een lijst opgenomen waarop de 
namen van alle scholen te vinden zijn, met de 
plaatsen waar ze gevestigd zijn. Bovendien is 
vermeld wat voor soort onderwijs er gegeven 



wordt: kleuter - basis - v.b.o. Deze folders zijn 
bestemd voor huisartsen, schoolartsen, k.n.o.- en 
kinderartsen, audiologische centra, 
konsultatieburo's enz. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze folder, laat U 
ons dat dan even weten. We hebben een aantal 
exemplaren bij ons. Voor de goede orde vertel ik u 
nu al dat er in de folder een fout staat. Onder het 
hoofd: gelegde kontakten staat „Hoofdinspektie van 
het bijzonder onderwijs"; dit moet zijn: 
buitengewoon onderwijs. 

Subsidie 
De Stichting St.Joris schonk ons een bedrag van 
ƒ 7.500,— Dit bedrag stelt ons in staat onze 
voorlichtende taak te vervullen nl. de 
vermenigvuldiging en verspreiding van de zoeven 
genoemde informatie. 

Contouren-nota 
Bij het lezen van deze nota werden voor ons een 
aantal zaken steeds duidelijker: 
We moeten samenwerken met U als Veboss en ook 
met de federatie van ouders van dove kinderen. 
We zullen kontakten moeten leggen met het 
buitenland om gebruik te kunnen maken van de 
ervaringen daar. 
We zullen zeer op onze hoede moeten zijn. 

de nieuwslezers, programma keuze. 
Het bleek goed te zijn eens kontaktte hebben met de 
t.v.wereld. Zij van hun kant willen nl. erg graag 
weten hoe het allemaal over komt. 
Er werd ook nadrukkelijk gezegd: Wanneer U op- of 
aanmerkingen hebt of een suggestie: laat het dan 
weten. 

Kontakten N.V.R. 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze 
vereniging werd een kongres gehouden. De Foss 
bracht hier de stem van de ouders naar voren. Dat 
bleek nodig, want men had b.v. niet aan de groep 
spraakstoornissen gedacht toen de 
discussie-groepen opgezet werden. 

Werkgroep gehandicapten 
Tenslotte wil ik u nog zeggen, dat we in het 
afgelopen jaar heel goede kontakten hebben gehad 
met uw bestuur. We vergaderden 4 keer met elkaar. 
We hopen deze, voor ons zeer noodzakelijke 
kontakten voort te zetten. 

Mevr. K. Jager-Greven 

Verzekering hoorapparatuur 
Het blijkt bij landelijke aanpak op een 
onvoorstelbare administratie uit te lopen. Er is een 
informatie-bulletin in de map. 
Plaatselijk initiatief lijkt verder de beste weg, nieuwe 
ontwikkelingen kunnen altijd aan ons doorgespeeld 
worden. 

Gesprek met NOS 
Samen met de nederlandse vereniging voor 
slechthorenden en de federatie ouders van dove 
kinderen hadden we onlangs een gesprek met de 
heer De Troye, programmakommissaris televisie. 
Aan de orde kwamen o.a. de ondertiteling, het 
geven van steuntitels, de spraakafzienbaarheid van 

Uit goede bron vernamen wij, dat per 1 januari 1977 
de school voor slechthorende en spraakgestoorde 
kinderen in Goes van start gaat. 
De werkgroep, die deze school gaat realiseren 
zetelt in Middelburg, Dam 31. 
Wij wensen Goes een goede start. 

red. 
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Spraakgestoorde kinderen 

In eerste instantie wil ik U voorlezen wat er staat in 
de Onderwijskrant voor Nederland over het 
onderwerp: Scholen voor ernstig 
spraakgebrekkigen. 
'In dit onderwijs kunnen twee groepen kinderen 
worden onderscheiden: Kinderen met 
gehemeltedefecten en kinderen met andere 
spraakgebreken, zoals een gestoord spraakorgaan 
of ernstige vormen van stamelen. Door de 
verbeterde operatietechnieken kunnen veel 
kinderen van de eerst bedoelde groep vrij snel 
doorstromen naar het gewoon lager-onderwijs, of 
als zij wat ouder zijn, omdat de behandeling meer 
tijd kost, naar het gewone voortgezette onderwijs. 
Die vrij snelle doorstromingsmogelijkheden 
bestaan ook voor de leerlingen van de tweede groep 
dankzij de aangepaste aanpak en begeleiding op de 
scholen voor ernstig spraakgebrekkigen.' 
De schrijvers van dit verhaal zijn duidelijk niet op de 
hoogte van de moeilijkheden en mogelijkheden 
anno 1976. 
De situatie die hieruit naar voren komt is bepaald 
niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De 
spraakstoornissen, die ontstaan bij schisiskinderen 
zijn uitgebreid besproken in het pas verschenen 
boek van het Palatum-team in Groningen -
Multidisciplinaire behandeling van patiënten met 
lip-, kaak- en gehemeltespleten. 
Hoewel de correcties plastisch steeds beter worden 
uitgevoerd blijken de problemen op het gebied van 
de spraak heel duidelijk. 
Het opvangen van alle benodigde tandheelkundige 
hulp binnen de school (zoals dit in Amsterdam 
gebeurt) moet voor kinderen en ouders een enorme 
ontlasting zijn. Vanzelfsprekend geldt dit evenzeer 
voor de logopedische hulp. Terwijl er in dit boek een 
hoofdstuk wordt gewijd aan de psycho-sociale 
aspecten van het kind met schisis is het 
onbegrijpelijk datnergens sprake is van een speciale 
school óf een aparte afdeling aan een school voor 
slechthorenden kinderen. 
De opvatting van de Onderwijskrant dat de 
doorstroming van de tweede groep naar het GLO 
goed verloopt dankzij de aangepaste aanpak en 
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begeleiding, is ook een vertekening van de 
werkelijkheid. 
De realiteit is dat b.v de Alexander 
Roosendaalschool 3 logopedisten heeft voor 254 
kinderen. Wanneer de nieuwe normering van kracht 
wordtzal ditaantal kunnen worden uitgebreid tot 10. 
Dan pas zal er sprake zijn van een goede begeleiding 
en een verantwoorde aanpak. Dat de huidige situatie 
zeer frustrerend is voor logopedisten-school-
kinderen-ouders is zondermeer duidelijk. 
Hoe het mogelijk is dat hetzelfde Ministerie dat het 
licht deed zien aan de Contourennota ook de 
onderwijskrant uitgeeft is nogal onduidelijk. De 
Contourennota is een enorm stuk werk en over de 
politieke achtergronden is al voldoende 
gediscussieerd. 
In het hoofdstuk gewijd aan het speciale onderwijs 
dat U allen zeker bekend is, komt het 
spraakgestoorde kind evenals het gehoorgestoorde 
kind voor bij de nieuw te vormen school voor 
compenserend onderwijs. 
In de Countourennota wordt er uitdrukkelijk op 
gewezen, dat kinderen weleens te snel 
doorverwezen worden naar het buitengewone 
onderwijs. 
Als ouders protesteren wij duidelijk tegen de 
opvatting, dat in eerste instantie het gewone 
onderwijs de aangewezen weg is. 
Eerst mislukken en dan naar het buitengewone 
onderwijs als blijkt dat het niet gaat, is voor onze 
kinderen de verkeerde weg. 
Wij missen zeer pijnlijk de aankondiging van snelle, 
hooggekwalificeerde en voldoende hulp aan de 
kinderen, die nu op het buitengewone onderwijs 
zijn. Goede hulp, die er voor kan zorgen, dat b.v. een 
grootaantal spraakgestoorde kinderen doorkunnen 
schuiven van het buitengewoon onderwijs naar het 
gewone lager onderwijs. Daar waar de handicap 
vaak niet zichtbaar en moeilijk aantoonbaar is, zullen 
ouders/school en medici extra allert moeten zijn. 
Plannen voor de toekomst zijn uitstekend maar 
gebrek aan hulp nu en het verminderen van strikt 
noodzakelijke opvang in de toekomst vraagt om een 
duidelijk protest. 



Wij moeten voorkomen, dat onze kinderen het kind 
van de rekening worden. 

Naast de situatie in de scholen is ook het feit dat de 
commercie zich gaat bezighouden met 
spraakproblemen een punt dat onze aandacht 
vraagt. Er komen langzamerhand boeken op de 
markt over spraakstoornissen, naast de al 
bestaande vakliteratuur. 
Ik noem hier b.v. 'Om zo te leren spreken'-verbale 
communicatiestoornissen bij motorisch gestoorde 
kinderen - van mevr. Lelarge-Oremus. Vanuit de 
medische wereld komt er eveneens meer aandacht 
voorde problemen van onze kinderen. Ik noem U de 
oprichting van de vereniging voor Foniatrie. Op het 
congres, dat wij bijwoonden, was veel tijd en 
aandacht ingeruimd voor kinderen met 
spraakstoornissen. 
Het verslag van de conferentie zal over enige tijd 
verkrijgbaar zijn. Er zijn aanwijzigingen, dat in de 
gestoorde taal- en spraakontwikkeling van 
autistische kinderen de sleutel zou kunnen liggen tot 
het afwijkende gedragspatroon. 
Onzerzijds zal daarom ook aan dit aspect aandacht 
moeten worden besteed. Wij zullen overwegen 
contact op te nemen met de B.B.A.K.O. - landelijke 
stichting ter behartiging van de belangen van 
autistische kinderen. 
Voorbereidingen worden getroffen voor een 
symposium overspraakgebrekkige kinderen-door 
de werkgroep auditief gehandicapten van het 
Nederlands Instituut van Psychologen. 

Wat betreft de opvang van kinderen met 
spraakstoornissen binnen de scholen voor 
slechthorenden zijn wij blij met de uitbreiding van 
de mogelijkheden in Zwolle en Schagen. Over 
opvang van spraakgestoorde kinderen in Groningen 
wordt een gesprek gevoerd. 

Hoe in de toekomst het samengaan van deze 
groepen kinderen binnen één school zich zal gaan 
ontwikkelen is vooralsnog een open vraag. 
Het vertrek van de Heer v.d. Bijl als hoofd van de 

Alexander Roosendaalschool is voor alle ouders een 
gevoelig verlies. 
Ook als FOSS zijn wij hem zeer erkentelijk voor de 
ontstane open samenwerking. 
Het verheugt ons daarentegen dat wij in de persoon 
van de Heer v.d Bijl binnen de landelijke inspectie 
van het buitengewone onderwijs een zeer 
deskundig plejter voor de belangen van spraak
gestoorde kinderen hebben gekregen. 

Mevr. Henka van Houten 

Eindhoven 
Op 30 september en 1 oktober vierde het Instituut 
St.Marie te Eindhoven haar 25-jarig bestaan. 
Personeel en kinderen (ruim 400 'man'!!!) brachten 
in een gezamenlijke viering dank aan God voor alles 
wat tot nu toe bereikt is. 
Daarna stortte iedereen zich in allerlei 
'kermisachtige' toestanden; genoten we van een 
echte clown; aten we samen frites; beluisterden wij 
de politie-harmonie (de politie-agenten zijn onze 
goede buren) en vermaakten wij ons in alle 
mogelijke lokaliteiten van het Instituut. 
Toen op 1 oktober 's middags alle kinderen 'op 
weekend'waren, kwam het voltallige personeel nog 
eens bijeen om - onder het genot van het een en 
ander - wat na te babbelen en uit te blazen! 
Sint Marie, ad multos annos! 

red. 
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Een en ander uit buitenlandse tijdschriften 

In Talk', nr. 78, blz. 10 enz. staat een uitgebreid 
artikel over Total communication'. Aan het eind staat 
een overzicht van een onderzoek aan verschillende 
instituten. Iets uit het artikel: Totale communicatie 
verbetert de taalvaardigheden, dit staat tegenover 
de mening van velen, dat gebaren de taalontwikkeling 
in de weg staan. Velen zijn dan ook naïef, als 
zij de orale methode blijven volgen. Totale communi
catie geeft ook mogelijkheden voor verdere studie. 
Het blijkt de integratie van de mensen te helpen. 

Totale communicatie op de voorschool geeft blijvende 
voordelen bij het verdere onderwijs. Het blijkt dat 
kinderen met een uitgebreide orale voorschool-
training, het niet beter doen bij het verdere onderwijs 
dan kinderen, die niet op een voorschool zijn geweest. 
Verder op blz. 18 enz. een artikel over apparaten, 
die gesproken taal in geschreven taal weergeven. De 
beste machine, die we nu hebben, kan maar een 
paar honderd woorden herkennen en dan nog van 
een beperkte groep sprekers. Die machine heeft tien 
keer zoveel tijd nodig om het woord te herkennen, als 
wij om het uit te spreken. 

Dan op blz. 20 enz. over discipline. Hoe moeten we 
discipline bijbrengen. Moeten we meer of minder 
straffen, of moeten we ontzien? Zie het artikel. 

In 'Hörgeschadigten Padagogik' maart 76 staat op 
blz. 41 enz. een uitgebreid artikel over het gebruik 
van t.v. in school. Via de intercom is het mogelijk een 
fi lm aan te vragen bij de schoolstudio. Binnen enkele 
minuten is het mogelijk de f i lm in de klas te ver
tonen. Dit houdt dan in een enorm uitgebreid systeem 
apparaten, een groot archief en een studio. 
De afgedrukte foto's laten zien, wat deze school in 
Stegen/Freiburg aan apparatuur enz. te bieden heeft, 
enorm! Het artikel gaat in op het gebruik: voor wie, 
door wie, hoe, enz. Er zit een geweldig stuk werk in, 
en geld. Maar er zijn goede dingen mee te bereiken. 
Op blz. 2 enz. van dit tijdschrift gaat Dr. S. Prillwitz 
ook in op het probleem spreek- en gebarentaal. 
Hij komt tot de conclusie, dat er geen tegenstelling 
is, zoals men tot dusver van mening is, maar dat 
gebarentaal een gunstige invloed heeft op vele punten 
in de ontwikkeling van het kind. Zoals ook op de ont
wikkeling van de spreektaal. 

Als U van semantiek houdt, dan vindt U op blz. 30 
e.v. genoeg stof. 

Tussen de litteratuur in onze bibliotheek kwam ik de 
kwartaaluitgave 1 jan. 1976, van het Provinciaal 
Instituut van Brabant te Sint-Agatha-Berchem tegen. 
Dit instituut is bestemd voor zowel 'gehoors-' 
als 'gezichts-' gestoorden. De nieuwjaarswensen zijn 
er in te zien in gewoon schrift, vingeralfabeth en 
braille. De artikelen zijn zowel in het Nederlands 
als in het Frans, en niet vertaald in de andere 
taal. Boven een artikel staat: 'Doven hebben hun 
telefoon, de Dotel.' Een Belgische ingenieur B. Bal, 
heeft dit ontwikkeld. Met een zuignap wordt dit 
apparaat aangesloten op de telefoon. De werking is 
verder als de telex. 

Een ander opschrift luidt: 'Nederlands woordenboek 
in Braille,' Het Prisma Nederlands woordenboek wordt 
in Braille uitgegeven. Dit is even vlot gezegd, maar 
het werk bestaat uit 12 delen en neemt één 
meter boekenplank in beslag. 

Dan 'Revue générale', 4de kwartaal 75. Deze bevat 
een uitgebreid verslag van het 7de Wereldcongres 
voor doven te Washington in 1975. Er is in 9 
commissies gewerkt, zoals: Onderwijs, Psychologie, 
Communicatie. De commissie Onderwijs erkende het 
recht van de dove op onderwijs met inbegrip van 
voortgezet- en hoger onderwijs. Bij de integratie in 
het horende onderwijs denkt men aan het in
zetten van tolken naast de docent en het gebruik 
van totale communicatie. 
De commissie 'Communicatie' zag het naast elkaar 
bestaan van verschillende gebarensystemen. Er 
moet gewerkt worden aan één systeem van gebaren. 
Een boek hierover en hiermee zal moeten worden 
samengesteld. Dan was hier ook de vraag naar 
ondertiteling op de t.v. 
Niet alles kan ik hier aanhalen. 
Ook in dit tijdschrift wordt ingegaan op totale 
communicatie: blz. 216 e.v. Maar er is ook een 
ander onderwerp: 'Cued Speech', blz. 210 enz. Dat 
wil zeggen het gebruik van gebaren, die de ge
sproken taal ondersteunen. Een 12-tal sleutels zijn er, 
die het lipbeeld „vervolmaken". 8 gebaren die de 
medeklinkers en 4 gebaren, die de klinkers voorstellen. 
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Niet of moeilijk af te lezen klanken kunnen 
duidelijk gemaakt worden. Ook bij heel kleine kinderen 
is het al toe te passen (6 maanden b.v.). Horende 
kinderen en hun leerkrachten kunnen dit leren en 
zo de integratie van dove leerlingen bevorderen. Er 
zijn in de U.S.A. en Australië opmerkelijke resultaten 
mee bereikt. 

Vervolgens 'Revue générale' 1ste kwartaal 1976. 
Allereerst een gedeeltelijk verslag van het congres 
van aug. 75 in Tokio. Zelfs dit korte verslag geeft al 
een massa stof. Het is onmogelijk alles aan te halen. 
In één stuk zag ik staan, (Dr Davis), dat acupunctuur 
toch teleurstellend is, ondanks alles wat er gezegd 
is. 
Het aanbrengen van elektroden in het slakkenhuis blijkt 
doof geworden volwassenen vreugde te geven, omdat 
ze weer enkele geluiden horen. Voor doofgeborenen 
blijkt het voordeel voorlopig nul te zijn. Ergens 
anders staat, dat we goed moeten bedenken, dat 
we geen gevoelige perioden voor de taalontwikkeling 
moeten laten voorbijgaan. Op dit gebied moet nog 
veel worden onderzocht. Als we te laat zijn gaat 'de 
deur dicht' en er vindt een anatomisch en psycho
logisch afbraakproces plaats. 'De plasticiteit' van de 
hersenen schijnt de eerste twee levensjaren groot te 
zijn. Van twee jaar af blijkt deze aanpassing af 
te nemen. Een zelfs ernstige beschadiging van een 
hersenhelft brengt een grote reorganisatie van de 
hersenfuncties met zich mee, en een overnemen 
van functies door een ander gedeelte. 
Ook dit nummer bevat meer o.a. over hoorapparatuur, 
maar alles is niet te bespreken. Ik geef de raad: 
'Neem en lees'. 
Als U in een tijdschrift een artikel ziet, dat U 
zo belangrijk vindt, dat er meer aandacht aan moet 
worden besteed, dan kunt U mij dat laten weten. 

A. v.d. Heij 
Groningen 

Boekbespreking 

O m zo t e leren spreken 
W. J . C. Le Large Oremus. 

Een uitstekende handleid ing voor eenieder die, 
beroepshalve of anderszins te maken heeft met 
l ichameli jk gehandicapten met 
communicat iestoorn issen, waaronder dus ook de 
kinderen met gehoorstoornissen ressorteren. 
Na een helder overzicht van de normale 
ontwikkel ing van het communicat iesysteem, v indt 
men in duidel i jke en - ook voor een leek in deze 
mate r ie -begr i j pe l i j k taal op een rijtje staan, w a t e r 
aan die normale goede ontwikkel ing kan mankeren, 
en wat men doen kan o m het taalcontact te 
st imuleren en te verbeteren. 
Het boekje getuigt niet alleen van een gedegen 
theoret ische kennis van tal van zaken, maar ook van 
een schat aan ervar ing. 

Vooral in de practische aanwi jz ig ingen voel t men, 
hoeveel wi jshe id en inzicht door de schrijfster werd 
verworven in vele jaren moedig werken, proberen 
observeren en geloven in wat mogel i jk kan worden , 
leder van ons kan van haar leren! 
Van harte aanbevolen! 

H. Boudens 
Rotterdam 

Jussen, H en Krüger, M.: Manuel le 
Kommunikat ionshi l fen bei Gehör losen. 
Das Fingeralphabet. 
Carl Marho ld Ver lagsbuchandlung, pp. 171. 
Ber l in-Charlot tenburg, 1975. Prijs DM 20. 

Meer dan w ie ook was de recensent ben ieuwd naar 
bovenvermelde ui tgave, omdat hij ten nauwste 
betrokken is bij het onderwi js aan een groep dove 
kinderen te Vught, welke mede met behulp van 
v ingerspel l ing (handalfabet) onderwezen worden . 
Over de rol van 'schri jven met je v ingers in de lucht ' 
in de opvoeding van dove kinderen gaat het boekje 
van Jussen en Krüger. Al herhaalde malen zijn n l . 
pogingen ondernomen aan te tonen dat dove 
kinderen welke v ingerspel len sneller tot goede taal 
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komen, dan de kinderen welke via spreken en 
liplezen alleen een moedertaal moeten verwerven. 
Na een werkelijk uitstekende inleiding over 
vingerspelling en soorgelijke systemen, komen de 
schrijvers op pag. 86 tot het formuleren van het doel 
van hun onderzoek, nl. de voor- en nadelen van dit 
systeem te onderzoeken, alsmede in hoeverre deze 
methode geschikt is voor kleine dove kinderen, m.n. 
als hulp bij het spreken leren. 
Men begintin 1970 aan 51 dove kinderen dit systeem 
te leren. (G.M.S. heeft het: Graphembestimmtes 
Manual System). Het onderzoeksverloop moet voor 
de schrijvers een lijdensweg zijn geweest. De 
aanvankelijke opzet alleen homogene groepen, niet 
meervoudig gehandicapten, aan het onderzoek te 
laten deelnemen, mislukte volkomen. Slechts in 2 
van de 7 groepen kon de oorspronkelijke formule 
gerealiseerd worden (p. 90). Je vraagt je dan wel af, 
welke waarde men aan de uitkomst van de studie 
mag hechten. 
Niettemin, spreken de schrijvers van een positieve 
rol van het vingerspellen in het 
taalontwikkelingsproces (p. 96). Speciaal wordt 
G.M.S. aanbevolen voor meervoudig 
gehandicapten. Voor welk type multipel gestoorde 
kinderen dan wel, daarover doet men geen uitspraak 
om de eenvoudige reden, dat men geen verfijnd 
diagnostisch onderzoek heeft uitgevoerd. 
De stelling dat vingerspelling het spreken niet remt 
(p. 96) is in zijn algemeenheid beslist onjuist. De 
russische onderzoekingen welke aangehaald 
worden zijn niet overtuigend, immers, zelfs indien 
we langzaam spreken gaat dit nog veel sneller dan in 
het allerhoogste tempo van vingerspellen. Zeker bij 
meer gevorderde leerlingen zal, indien tegelijk 
gesproken en gespeld wordt, dit ten nadele zijn van 
het spreektempo, wat uiteraard de 
verstaanbaarheid ernstig benadeelt. De schrijvers 
zeggen deze vertraging nauwelijks aangetroffen te 
hebben. Ik vraag me dan wel af hoe de kwaliteit van 
het spreken geweest is. 
Interessant is het onderzoekgedeelte waar over de 
informatiewinst van vingerspellen t.a.v. liplezen 
gesproken wordt. Natuurlijk kunnen dove kinderen 
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beter de'daktylemen'(=vingerstanden) aflezen dan 
de visemen bij het liplezen. Indien men spelt en 
spreekt tegelijk geeft deze combinatie nauwelijks 
winst, dit betekent dat het kind vnl. naar de vingers 
blijft kijken en alleen in de periferie de mond nog 
waarneemt. Dit is een ongunstige zaak omdat op 
deze wijze het liplezen sec door het vingerspellen 
verdrongen wordt. Deze belang rijke conclusie wordt 
door Jussen en Krüger echter niet getrokken. 
Het belangrijkste probleem van het onmiddellijke 
geheugen voor vingerspellen wordt afgedaan door 
te refereren aan een onderzoek met 17 meervoudig 
gehandicapte kinderen, welke niet meer dan een 
serie van 4 letters konden onthouden. Op grond van 
zeer oppervlakkige onderzoekingen komen de 
auteurs op pagina 116 e.v. tot de conclusie 

a. dat via een oraal-manuele 
communicatiemethode de informatieoverdracht 
beter wordt, 

b. dat de vrees bij velen dat vingerspellen nadelig 
op het spreken werkt ongegrond is, 

c. dat dove kinderen welke met de gecombineerde 
methode van vingerspelen en spreken zijn 
opgevoed een hoger niveau bereiken bij het 
begrijpend lezen in vergelijking met zuiver oraal 
opgevoede kinderen, 

d. dat m.n. meervoudig gehandicapten moeite 
hebben met perceptie en reproductie van langere 
gespelde eenheden. 

Het is de stellige mening van de recensent dat deze 
zware conclusies absoluut niet uit het aangedragen 
materiaal te trekken zijn. 
Wil men meer uitsluitsel krijgen van de rol welke 
vingerspellen in de opvoeding van dove kinderen 
kan spelen, moet men of wel met een goed opgezet 
onderzoek voor de dag komen of met een fijnzinnige 
analyse van een aantal gevallen. De schrijvers doen 
echter geen van beide. 

Wel wordt terecht melding gemaakt van de 
problemen bij de ouders. 
Problemen van tweeërlei aard: het systeem zelf 



accepteren (het is vreemd, je kind is duidelijk 
anders) en de moeilijkheid van het zelf spellen en 
vooral van het lezen van de vaak zonder pauzes 
aangeregen serie van gespelde letters. Problemen 
waarmee wij noch in Nederland, noch in Duitsland 
klaar gekomen zijn. 
Samenvattend zou ik 'Manuelle 
Kommunikationshilfen bei Gehörlosen' willen 
omschrijven als een boekje met veel informatie over 
het systeem van het vingerspellen bij 
gehoorgestoorde kinderen; het onderzoek naar het 
effect van G.M.S. waarvan gewag wordt gemaakt, 
kan niet serieus genomen worden. Rechtvaardigt 
daarom in gene dele de verstrekkende conclusies 
welke geformuleerd worden. 
Vormen van manuele communicatie hebben een 
plaats in het dovenonderwijs, 'gewone' dove 
kinderen moeten er ver van gehouden worden, voor 
sommige typen meervoudig gehandicapten kan 
vingerspelling (en het schrift, maar hierover zeggen 
de auteurs te weinig) een zegen zijn. Om te pleiten 
vooreen 'simultane Anwendung von Finger-Schrift-
und Lautzeichen' (pp. 132) vooralle dove kinderen, 
is op zijn minst ongenuanceerd en gaat voorbij aan 
de vele dove kinderen welke zonder manuele hulp 
goed hebben leren spreken. 

Drs. J. van Dijk 
St. Michielsgestel. 

Rammel, G. Die Gebardensprache. Versuch einer 
Wesenanalyse. Carl Marhold Verlagsbuch-
handlung, Berlin - Charlottenburg, pp. 131, Prijs DM 
16,80. 

De lezer welke een outsider is in het gebied van het 
dovenonderwijs zal het verbazen dat nog zo recent 
een boek verschijnt over gebaren bij doven. Immers, 
'dove kinderen leren spreken', aldus de titel van een 
zo juist verschenen proefschrift 1) en indien dit 
proces te veel vermengd wordt met gebaren zal dit 
nadelig werken op de zo typisch menselijke aanleg 
pratend met zijn omgeving te communiceren. Dit is 
althans in Nederland tot nu toe een vrij algemeen 

aanvaard uitgangspunt. De konsekwente 
pedagogische didaktische uitwerking van dit 
principe heeft het mogelijk gemaakt datthans in ons 
land er tal loze dove mensen zijn die redelijk tot goed 
hebben leren spreken en daarerg gelukkig mee zijn. 
Waarom dan bij onze oosterburen een uitvoerig 
pleidooi om gebaren weer in het onderwijs in te 
schakelen, want dit is de strekking van het boek van 
Rammel. De auteur bedoelt echter niet op de eerste 
plaats het systeem van gebaren, zoals wij dat 
kennen uit vroeger dagen. Toen werd de 
doofstomme een echte gebarenfaa/ onderwezen, 
waarbij de gebarentekens congruent waren met de 
woordvolgorde en de syntaxis van de normaal 
gesproken taal. leder woord krijgt nl. in dit systeem 
zijn eigen gebaar, wat soms dicht bij het zgn. 
natuurlijke gebaar staat, echter ook een vrij 
kunstmatig karakter kan hebben. Alleen ingewijden 
kennen deze taal. Rammel spreekt wel over dit 
gebarensysteem, maar het is zijn mening dat het 
alleen maar gebruikt kan worden 'ineinerSchulefür 
lernbehinderte Gehörlose oder geistig behinderte 
Hörgeschadigte' (p. 36). Gedeeltelijk kan men met 
deze instelling instemmen, alhoewel het voor zeer 
zwak begaafde dove kinderen toch moeilijk zal zijn 
de gebaren volgens grammatikale regels te leren. 
Wat echter de auteur vooral aanmoedigt is het 
gebruik van die gebaren, welke spontaan in de 
relaties met het kind ontstaan. 

Deze zouden opgetekend en verspreid moeten 
worden is zijn suggestie. Het is echter wel de 
bedoeling dat men tot het dove kind blijft spreken, 
maar dat men zonodig de'gebaren'gebruikt om zijn 
bedoeling te verduidelijken. Ons commentaar 
hierop is, dat indien men dit enkele jaren doet men 
er zeker van kan zijn dat de kinderen in deze code 
(want van een echte taal is natuurlijk geen sprake) 
gaan denken en de spreektaal op de tweede plaats 
komt. Dit heeft tot gevolg dat het kind ook de typisch 
'gebaren-syntax' gaat volgen, welke niet congruent 
is aan die van de gesproken taal. De auteur ziet het 
niet zo zwaar, want zo zegt hij: bij de 'forgesetzte 
Lautsprachanbildung' zal deze syntaxis wel 
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beslissend op de gebaren gaan inwerken, (p.87). 
Jammer dat Rammel de onderzoekingen van 
Tervoort niet kent (hij vermeldt ze althans niet) 
welke aantoonden dat wanneer kinderen in gebaren 
onderling communiceren, dit hun moedertaal 
wordt, met eigen regels, welke zelfs niet met strakke 
zinsschema's meer te veranderen zijn. 2) 
Zo kan men op tal van punten de standpunten in dit 
boek naar voren gebracht critiseren. Dit is echter een 
beetje oneerlijk, omdat in de inleiding de schrijver 
zegt, geen empirische studie te hebben verricht, 
maar dat hij een analyse wil maken van het 
'Gebardenproblem-komplex'. 
Indien de schrijverzich hiertoe beperkt had, zou men 
daar vrede mee kunnen hebben. Echter voortdurend 
geeft hij van zijn mening blijk over de rol welke 
gebaren in de opvoeding van het dove kind zouden 
moeten spelen. De negatieve invloed van gebaren 
op taalkundige abstractie en dus op lezen, op het 
spreken en op de gehele sociale opvoeding komt 
onvoldoende naar voren. 
Voor wie is dit boekje bestemd? Niet voor degenen 
die 'iets meer willen weten over gebaren'. Practische 
informatie wordt er weinig gegeven. Misschien kan 
dit werkje gebruikt worden door studenten in de 
dovenpedagogiek en - didaktiek, mogelijk bij de 
steeds verder oplaaiende discussies over de rol van 
manuele communicatie in de gehoorgestoorden 
pedagogiek. 

Drs J. van Dijk 
St. Michielsgestel 

Effata - Voorburg 

Vrijdag 21 mei 1976 is een historische datum 
geworden in de geschiedenis van 'Effatha'. 
Welgeteld vijf collega's vierden toen hun zilveren 
jubileum op ons instituut. 
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de 
dames J. v. Hartingsveld en C. M. Toussaint en de 
heren K. J. v. Bochelen, C. Terpstra en S. W. B. 
Voortman organiseerde het bestuur van Effatha een 
boottocht voor het schoolpersoneel. 
Om half vijf ging het grote gezelschap in Alphen a/d 
Rijn aan boord. Een collega, die de boot had gemist, 
enterde ons schip onderweg en kon zich zo in het 
feestgedruis storten. 
In de Kaagsociëteit stond een voortreffelijk koud 
buffet voor ons klaar. Maar voor wij ons aan al dat 
heerlijks te goed konden doen werden de 
jubilarissen toegesproken door de voorzitter van het 
bestuur en de directeur van ons instituut. Ook 
namens de ouders van onze leerlingen werden zij 
hartelijk bedankt voor de vele jaren van toewijding 
aan het dove kind. Daarna werden de kado's 
overhandigd. 
Het inmiddels hongerig geworden personeel 
ontfermde zich over het koud buffet en spoedig 
waren de bodems van de schalen zichtbaar. 
Aan het slot van de maaltijd sprak iedere jubilaris 
een welgemeend dankwoord uit met daarin 
verweven de wens om met Gods hulp nog lange tijd 
in het dovenonderwijs werkzaam te mogen zijn. 
De terugtocht naar Alphen werd nog even spannend 
omdat halverwege in open wateren op een andere 
boot overgestapt moest worden. 

red. 

1) Van Uden, A.: Dove kinderen leren spreken. 
Universitaire pers 1974. 
2) Tervoort B. en Verberk, A.: Final Report: Analysis 
of communicative structure patterns in deaf 
children. Groningen 1967. 
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„Gaat U met Uw gymnastieklessen 
met de tijd mee?" 
(Een vraag aan klasse-onderwijzers die wekelijks de gymnastieklessen verzorgen van 
hun groep slechthorendelspraakgestoorde kinderen.) 

We hopen dat U deze vraag bevestigend kunt 
beantwoorden en dat U bij het geven van deze 
lessen doelbewust bezig bent met bewegen in zijn 
vele facetten. 
Meerdere malen hebben we de laatste jaren op 
onze studieconferenties gesproken en gediscussieerd 
over taal en rekenen, de aanbieding daarvan enz. 
En dit heeft ons alleen naar ik hoop tot nieuwe 
plannen en inzichten gebracht wat betreft onze lessen 
op school. 
Vol enthousiasme zijn we in onze groep vaak bezig 
met nieuwe taalmethodes enz. Na zo'n uur van 
inspanning staat dan als verademing op het 
rooster: gymnastiek. 
Natuurlijk mogen we ons op deze lessen eens 
heerlijk ontspannen, maar maken wij als klasse
onderwijzers nog iets meer van deze les, dan alleen 
maar ontspannend bezig zijn? 
Op de kweekschool/pedagogische academie leerden 
we dat op de gymnastiekles o.a. oefenstof 
gegeven moest worden om de spiergroepen die 
tijdens de vele 'zitlessen' op school verslappen, 
weer te verstevigen; maar . . . . denken we daar 
anno 1976 nog aan? En denken we ook nog aan 
andere doelen of zien we de gymnastiek toch 
maar als een uurtje van ontspannen en dingen 
doen die met 'leren' niets of weinig te maken hebben? 
Wij hopen, dat U met deze les toch wel degelijk 
bepaalde doelen voor ogen staan. Natuurlijk hebben 
uw spierversterkende oefeningen voor de buik
en voetspieren een doel en mogen we ons op de 
gymnastiekles wel degelijk eens ontspannen, maar 
alleen daarbij mag het niet blijven. 
Ontwikkelen van een sportief gedrag in een groep, 
het met elkaar iets presteren, een bepaalde 
individuele prestatie leveren e.d. kunnen U voor de 
geest staan bij het samenstellen van Uw 
gymnastiekles. 

Maar in 1976 dacht ik dat het hoog nodig werd 
dat we bij onze gymnastieklessen bij het basis
onderwijs voor slechthorende en spraakgestoorde 
kinderen ook vooral aan het volgende moesten denken: 
Het ziet er naar uit dat onze leerlingen van nu, als 
ze volwassen zijn over meer vrije ti jd zullen 
beschikken dan wij nu doen. Het leven in een 

maatschappij met veel vrije tijd vraagt om een 
zinvolle besteding van deze vrije ti jd. Een gedeelte 
van onze leerlingen zal in de toekomst zijn/haar 
vrije tijd met sport gaan vullen. 
Kunnen we onze slechthorende en spraakgestoorde 
leerlingen ook voorbereiden op deze nuttige 
vrijetijdsbesteding voor later? Natuurlijk kunnen we 
dit en de gymnastieklessen kunnen ons hier zeker 
bij helpen. 
We kunnen onze gymnastieklessen zo inkleden dat 
we van eenvoudige oefenstof met een bal (zoals 
vangen, werpen, doelen enz.) komen tot een 
samenspel, tot een .groepsspel, om tenslotte tot 
een spel als korfbal, basketball, of volleyball in hun 
eenvoudigste vorm te komen (deze oefen-leergang 
moet over meerdere jaren verdeeld zijn). 
Al oefenende en spelende zullen we tot de ontdekking 
komen dat bepaalde leerlingen in een spel gaan 
opvallen door hun goede manier van spelen. 
Voor een bepaald spel zal een zekere voorliefde 
ontstaan. Als de groep zover is, praat dan met de 
kinderen over de mogelijkheid tot aansluiting bij een 
sportvereniging. 
Bezoek bijv. met een groepje leerlingen een 
trainingsavond van een bestaande korfbalclub in de 
buurt. Nodig een trainer of clubleider uit bij U 
op school te komen met een groepje leeftijdsgenoten 
van Uw leerlingen. Zo kunnen er contacten gelegd 
worden tussen onze slechthorende/slechtsprekende 
leerlingen en jonge leden van een korfbalclub. 
Tot dit eerste contact en het je als slechthorende 
aanmelden bij een club komen onze leerlingen maar 
vaak al te moeilijk. Help ze hier dan bi j ! 
Als we op deze manier iets kunnen doen om onze 
leerlingen 'iets te geven' voor hun latere leven, 
zoals een zinvolle vrijetijdsbesteding in de sport 
kan zijn, dan is de meerdere moeite en inspanning 
die we ons als klasseleerkracht moeten getroosten 
om onze leerlingen zover te brengen, toch zeker 
goed besteed! 
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We weten dat op enige van onze scholen 
vakleerkrachten voor het vak lichamelijke oefening 
aanwezig zijn en de vakmensen deze doelen 
beslist voor ogen staan, maar op onze meeste 
scholen zijn géén vakleerkrachten en daarom collega's 
klasse-onderwijzers hier ligt voor ons een taak 
om op het gebied van de sport onze slechthorende/ 
spraakgestoorde leerlingen te helpen, de voor hen 
moeilijke stap naar een sportvereniging te maken. 
Volkomen bewust ben ik me van het feit dat ik 
helemaal niet gesproken heb over de verschillende 
vormen van slechthorendheid en de consekwenties 
hiervan op de gymnastieklessen voor deze 
leerlingen, maar mijn bedoeling was om U even te 
laten meedenken over de globale aanpak en 
opbouw van onze gymnastieklessen in deze t i jd ! 

A. den Ouden, Rotterdam 
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