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Ten geleide 

Integratie, een woord dat de laatste tien jaren meer 
en meer gebezigd wordt, was dit jaar het 
onderwerp op de jaarvergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven. 
De mogelijkheden voor integratie zijn op die dag 
van verschillende deskundige zijden belicht. De 
resultaten van plaatsing van dove kinderen op 
'gewone' scholen konden w e beluisteren in de 
lezingen van de praktijkmensen. De kritische toon 
ontbrak hier zeker niet. De theoreticus benaderde 
dit probleem weer op een andere wijze. 
Wil integratie in ons geval werkelijk goede 
resultaten geven, dan zullen zeker de mensen van 
het 'gewone' onderwijs meer moeten weten van 
het lesgeven aan dove kinderen. Omgekeerd zullen 
de leerkrachten bij het doven-onderwijs zich 
moeten gaan verdiepen in de gang van zaken bij het 
'gewone' onderwijs. Verder spelen nog zeer veel 
andere f aktoren een rol bij de volledige integratie. 
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. 
Deze voorzichtigheid viel ten aanzien van dit 
onderwerp te bespeuren, ook in de diskussies. 
De redaktie hoopt dat de bal, die in de Flevohof aan 
het rollen is gebracht, nog veel reakties zal 
oproepen en de gedachten van alle 
belanghebbenden bezig zal houden. 

redaktie. 

De Redaktie 

wenst allen die dit lezen een 

GEZEGEND KERSTFEEST 

en een 

Gelukkig en Voorspoedig 1977 

Verslag van de 
Algemene 
Ledenvergadering 

Verslag van de 58 ste Algemene Vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, gehouden op vrijdag 2 april 
1976 in de Flevohof te Biddinghuizen. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar waren de 
leden van de verenig ing en vele genodigden, 
waaronder ver tegenwoord igers van de 
onderwi js inspect ies, het Minister ie, de Nederlandse 
Dovenraad, de Nederlandse Federatie van Ouders 
van dove kinderen, de Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatie, de A.B.O.P., het K.O.V., de 
Volkshogeschool en Audio logische Centra voor het 
b i jwonen van de A lgemene Vergadering naar de 
Flevohof gekomen. 
De voorzit ter benadrukte in zijn we lkomstwoord de 
funct ie van deze bi jeenkomst als jaarli jks t refpunt 
voor alle bij het onderwi js aan en de opvoeding van 
doven in Nederland betrokkenen. 
Voor deze vergader ing was het in de were ld van het 
onderwi js aan dove kinderen alt i jd in de 
belangstel l ing staande, maar door het door de 
Minister van Onderwi js in zijn discussienota 
'Contouren van een toekomst ig onderwi jsbeste l ' 
gestelde met betrekking tot het speciaal onderwi js 
bi jzonder actueel geworden thema ' Integratie van 
auditief gehandicapten in regul iere 
onderw i j svormen ' gekozen. 

Omdat aan dit w o o r d Integratie vanui tverschi l lende 
visies verschi l lende betekenissen gehecht kunnen 
worden , had het bestuur het wensel i jk geacht de 
inhoud van de term integratie te beperken tot : 'het 
creëren van dusdanige situaties wat betreft 
organisat ie en mogel i jkheden binnen het regulier 
onderwi js , waardoor leerl ingen met (dreigende) 
ontwikkel ingsstoornissen binnen dit onderwi js 
kunnen bl i jven of waardoor leerl ingen, die het 
bu i tengewoon onderwi js bezoeken - al of niet met 
specifieke begeleiding - teruggeplaatst kunnen 
worden naar of geplaatst kunnen worden in vo rmen 
van regulier onderwi js ' . 
Aan de verschi l lende aspecten van deze vo rm van 
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integratie werd door de inleiders uitgebreid 
aandacht besteed. 
Drs. L. Westerburgeropende de rij van sprekers met 
de lezing 'Visies op de toekomstige ontwikkelingvan 
het Buitengewoon Onderwijs', waarin hij o.a. de 
consequenties van de huidige organisatie van het 
buitengewoon onderwijs en van h e t - met 
betrekking tot dei nteg rati egedachte-gestelde in de 
Contourennota schetste voor het welzijn van de 
betrokken leerlingen. 
In zijn lezing 'Lang- of kortlopende revalidatie van 
auditief gehandicapten in het kader van de 
integratie' sprak drs A. W. de Vos over de 
mogelijkheden en voorwaarden om auditief 
gehandicapten (terug) te plaatsen óf binnen het 
regulier onderwijs öf op een school voor 
slechthorenden - de kortlopende revalidatie - , 
waarbij inzake de overwegingen die tot een 
dergelijke overgang moeten leiden de 
toonaudiometrische gegevens niet meer het 
belangrijkste criterium vormen, maar veel meer het 
verbaal functioneren in relatie tot het performaal 
functioneren van de betreffende leerlingen. Bij de 
lezingen die volgden op de middagpauze, waarin 
door allen de maaltijd naar waarde genoten werd, 
lag het accent op de'onderwijsbegeleiding'. De heer 
G. H. van Riet gaf in zijn lezing 
'Onderwijsbegeleiding, historisch-organisatorisch 
gezien' een overzicht van de (gewenste) 
ontwikkeling en de huidige stand van zaken van de 
onderwijsbegeleiding. 

De lezingencyclus werd besloten door de heer J. J. 
Stoel ('Onderwijsbegeleiding bij het L.B.O.') en drs 
H. Eykman ('Onderwijsbegeleiding bij andere 
vormen van voortgezet onderwijs'), die beiden 
vanuit hun ervaringen met de begeleiding van 
auditief gehandicapten op reguliere scholen voor 
voortgezet onderwijs spraken over o.a. de concrete 
problemen bij overgang van school voor auditief 
gehandicapten naar het regulier vervolgonderwijs, 
de coachende taak van de onderwijsbegeleiders 

t.a.v. kinderen, school en ouders en de (wenselijke) 
ontwikkeling binnen het vervolgonderwijs. 
Verschillende onderdelen van de behandelde 
onderwerpen werden tijdens een geanimeerde 
discussie verder uitgediept en verduidelijkt. 
Na een woord van dank aan de inleiders voor hun 
boeiende en belangwekkende bijdragen en met het 
uitspreken van de hoop, dat de aanwezigen uit de 
verkregen informatie weer de benodigde inspiratie 
voor hun werk ten behoeve van de hen 
toevertrouwde dove kinderen en volwassenen 
zouden kunnen putten sloot de voorzitter de 
vergadering. H. J. de Snoo 

(secretaris) 

Amsterdam -
Ammanschool 
Voor de zomervakantie van 1975 ging de Heer J. C. 
Cramer met langdurig ziekte-verlof. Nu is hij 
definitief afgekeurd. 
Afscheid is er feitelijk nog niet genomen; dat komt 
nog. 
De Heer Cramer heeft zich voor onze vereniging 
jarenlang ingezet- eerst als hoofdredakteur-
daarna als penningmeester. 
Alles op de meest stipte en toegewijde wijze. < 
Van de Ammanschool was hij jarenlang 
Adjunct-Directeur. 
Eindeloos was zijn geduld vooral met de meest 
kwetsbare kinderen van de school. Hij begon te 
artikuleren en zette door, waar anderen de moed al 
hadden opgegeven. 
Om één naam te noemen, Carel: Rudi Sloots! 
Alles wees erop, dat er niet zoveel terecht zou komen 
van deze autistische jongen. Jij maakte hem tot 
L.T.S.er en tot de gelukkige man die hij nu is! 
Bedankt! 
Het ga je goed. redaktie. 
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Notulen van de huishoudelijke vergadering 

Notulen van de Huishoudelijke Vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, gehouden op vrijdag 2 april 
1976 in de Flevohof te Biddinghuizen. 

1. Opening 
Met het we lkom heten van de leden, die de reis 
huiswaarts nog even hadden uitgesteld, teneinde 
zich met bestuur bezig te houden m e t h e t w e l enwee 
van de verenig ing, opende de voorzit ter de 58ste 
Huishoudeli jke vergader ing. 

2. Bespreking vande notulen van de Huishoudeli jke 
Vergadering gehouden 
op vrijdag 14 maart 1975 in de Flevohof te 
Biddinghuizen. 
De notulen wo rden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen. 

4. Bespreking van het verslag van de 57ste 
Algemene Vergadering gehouden op vrijdag 14 
maart 1975 in de Flevohof te Biddinghuizen. 
Het verslag word t goedgekeurd. 

5. Financiën 
a. Bespreking financieel overzicht 1975 
De heer J. C. Cramer is van men ing , dat de t.b.v. de 
bestuursvergaderingen en de vergader ingen van de 
Werkgroep Maatschappeli jk Werk gemaakte kosten 
aan de hoge kant zijn. 
De voorzit ter antwoordt t.a.v. de 
bestuursvergaderingen dat het bestuur reeds 
besloten heeft minder f requent bij-een te komen en 
de ui tgaven tot het m i n i m u m te beperken en t.a.v. de 
Werkgroep Maatschappeli jk Werk, dat de ui tgaven 
in de afgelopen jaren vaak ver beneden de begrote 
bedragen zijn gebleven en dat de kosten voor 1975, 
gezien de verantwoorde wijze waarop is gewerkt, 
alleszins acceptabel zi jn. 
De heer J. J . Stoel ziet een mogel i jke oplossing in het 

terugbrengen van het aantal leden van t ien naar vijf. 
De voorzit ter wi js t op het feit, dat bij de meeste 
vergader ingen niet alle bestuursleden aanwezig zijn 
en dat bij een aantal van vijf bestuursleden in geval 
van ziekte of verhinder ing de school van het 
afwezige bestuursl id niet ver tegenwoord igd word t . 
Mevr. M. Huizinga en de heren J. J . Stoel en S. J . 
N ieuwenweg geven het bestuur respectieveli jk in 
overweg ing : 

- bij een der bestuursleden thuis te vergaderen, 
- te vergaderen in een der inst i tuten en 
- de taken binnen het bestuur te verdelen, 
waardoor wel l icht eff iciënter en daardoor minder 
frequent vergaderd zou kunnen worden . 
Naar aanleiding van het in de Toel icht ing -
behorende bij het f inancieel o v e r z i c h t - verwerkte 
voorstel tot contr ibut ieverhoging vragen mevr. M. 
Huizinga en de heer J . van Puyenbroek 
respectieveli jk naar: 
- mogel i jkheden o m het Ti jdschrif t goedkoper te 
drukken. (Verwezen word t hierbi j naar het 
maandblad 'Klik' van de St icht ing Nationaal orgaan 
Zwakzinnigenzorg) en 
- het percentage leden ten opzichte van het totale 
personeelsbestand van de inst i tuten. 
De voorzit ter antwoordt dat wat betreft het drukken 
van het Ti jdschrif t verschi l lende mogel i jkheden 
bekeken zijn door de besturen van onze verenig ing 
en de VeBoss, maar d a t - wi l men de huidige 
kwaliteit behouden - een goedkopere wi jze van 
drukken n ie tgevonden is en dat verreweg de meeste 
personeelsleden van de inst i tuten lid van de 
vereniging zijn. 

Teneinde het voortbestaan van de verenig ing en de 
voortzet t ing van de door de verenig ing geïnit ieerde 
act ivi tei ten, zoals schoolbezoek, de ui tgave van het 
Ti jdschrif t en het commiss iewerk, te waarborgen 
word t besloten de contr ibut ies: 
- m.i.v. 1 januari 1976 te verhogen van ƒ 4 0 - tot 
ƒ 5 0 - en van ƒ 3 3 - tot ƒ 4 0 - en 
- m.i.v. 1 januari 1977 te verhogen tot maximaal 
ƒ 60,- . 
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b. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit de heren H. 
Warr inga en S. A. Schutte, laat bij monde van 
eerstgenoemde weten dat zij de boeken uitstekend 
in orde heeft bevonden en stelt voor de 
penningmeester decharge te ver lenen. 
De vergader ing stemt hiermee met applaus in. 

c. Benoeming kascommissie 
De kascommissie voor 1976zal bestaan u i tbr . R. van 
Grinsven en de heer E. van Os (St. Michielsgestel). 

6. Voorstellen 
Geen. 

7. Het Tijdschrift 
De voorzitter is met het bestuur van mening dat, 
gezien de aflossing van de schulden over 1975 aan 
de drukker, de voor tvarendheid waarmee het 
bestuur van de Veboss de voor de vei l igstel l ing van 
de f inanciën voor het Ti jdschrif t benodigde 
maatregelen heeft genomen en de opstel l ing van 
een nieuw — de f inanciële verantwoordel i jkheid van 
beide besturen omschr i jvend — reglement voor het 
Ti jdschrif t , de f inanciële toekomst van het 
Ti jdschrif t , in tegenstel l ing tot vor ig jaar, met 
ver t rouwen tegemoet gezien kan worden . 
Een woo rd van waarder ing richt de voorzit ter aan de 
redact iekommissie voor de wi jze waarop zij er in 
slaagt steeds weer een naar inhoud en uiterli jk zeer 
goed verzorgd Ti jdschrif t te leveren. 
De vergader ing onderschri j f t dit, gezien het applaus, 
vol ledig. 

8. Bestuursverkiezing 
Aan de beurt van aftreden zijn mej . J. C. Ge lukende 
heer K. Breeman. Tot opvolgster van mej . J . C. Geluk 
word t mej . H. C. Kolthek benoemd. De voorzit ter 
dankt mej . J. C. Geluk voor haar eigen inbreng 
t i jdens de bestuursvergader ingen, ondanks de korte 
periode dat zij deel ui tmaakte van het bestuur. 
Tot opvolger van de heer K. Breeman, sinds 1962 -

waarvan vanaf 1970 als voo rz i t t e r -dee lu i tmakend 
van het bestuur, word t de heer J . Bomert benoemd. 
De scheidende voorzit ter dankt de bestuursleden 
voor de prett ige samenwerk ing en voor de 
plezierige sfeer waar in de vergader ingen verl iepen 
en wenst de vereniging het beste voor de toekomst. 
Het bestuur heeft de heer K. Koenen als kandidaat 
voor de funct ie van voorzit ter voorgeste ld. Met 
applaus benoemt de vergader ing de heer K. Koenen 
in deze funct ie. 

De nieuwe voorzit ter dankt de heer K. Breeman 
namens de leden voor het vele door hem t.b.v. de 
verenig ing verrichte we rken spreekt zijn waarder ing 
en bewonder ing uit voor de grond ighe id en 
vaardigheid waarmee de heer K. Breeman de vele 
vergader ingen voorbere idde en leidde, waardoor de 
bestuursleden alti jd het plezierige gevoel hadden 
dat er niets mis kon gaan. 

9. Mededelingen over de Europese Federatie van 
Nationale Verenigingen van Dovenleerkrachten 
Mevr. E. Storm-Polet geeft een kort résumé van de 
op 4 en 5 oktober 1975 te Essen gehouden 
tweejaarl i jkse tweedaagse conferent ie waarbi j 
onderwerp van gesprek was: 'Het gebruik van 
apparatuur bij het aanleren van spraak en taal bij 
audit ief gehandicapten; de mogel i jkheden en de 
beperkingen ervan' . 
De vo lgende conferent ie zal in 1977 in Frankrijk 
worden gehouden. 
In maart 1975 werd in Sigtuna (Zweden) een 
tweedaagse conferent ie gehouden voor mensen die 
opleidingen verzorgen voor de leerkrachten van de 
doveninst i tu ten. 
De heer J . van Puyenbroek uit kritiek op de 
organisatie van de in 1973 te Luxembu rg -eveneens 
handelend over de ople id ing van leerkrachten bij het 
dovenonderwi js - en de in 1975 te Zweden 
gehouden conferenties. 
Van de conferent ie te Luxemburg zijn tot op heden 
de toegezegde verslagen over de besprekingen niet 
verschenen en voor de conferent ie te Zweden waren 
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tot een week voor de aanvangsdatum nog geen 
juiste gegevens bekend. Mevr. E.Storm-Poletzal op 
de eerstvolgende bestuursvergader ing van de 
Federatie deze kritiek ter sprake brengen. 

10. Mededelingen over het commissiewerk 
a. Werkgroep Maatschappelijk Werk 
De Werkgroep Maatschappeli jk Werk is in 1975 
driemaal b i jeengekomen. De wens de doven meer 
bij het werk van de commiss ie te betrekken 
resulteerde in een vergader ing met de 
Voor l icht ingscommissie van de Nederlandse 
Dovenraad en de bespreking van het rapport 
'S ignalen ' van de Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatie met ver tegenwoord igers van 
bovengenoemde Raad. 
Onderwerp van gesprek was ook het 
maatschappeli jk werk los van de inst i tuten. 
Het nieuwe bestuur van de werkgroep bestaatu i tde 
dames T. Andr iesma (penningmeesteresse) en H. J. 
Hagt (secretaresse) en de heer G. Bosman 
(voorzitter). 

b. De U.D.O.commissie 
De U.D.O.-commissie, zichzelf commissie V.B.O. 
noemend, is in 1975 tweemaal bijeen geweest, 
waarbi j gesproken is over de organisatie van het 
voortgezet onderwi js op de verschil lende inst i tuten, 
over de betekenis van deelname aan de 
staatsexamens M.A.V.O., over het 
Middenschoolexper iment en het examenbeslui t 
LB.O. 

Afscheid werd genomen van de heer A. Cok, die 
jarenlang zitt ing heeft gehad in de commiss ie. 

c. De taaicommissie 
De taaicommissie bestaat niet meer. Pogingen deze 
commiss ie n ieuw leven in te blazen door haar te 
belasten met de samenstel l ing van een 
woordenboek voor doven zijn niet doorgezet, omdat 
naarde mening van het bes tuurde kans op realisatie 
van dit project, gezien de aard en de omvang ervan 

en de eraan verbonden kosten, groter is als het 
ui tgevoerd zou kunnen worden onder beheer van 
een bestaande st icht ing, met name de 
Stado-st icht ing, die binnenkort een taaltest voor 
doven, de Stado-test, zal u i tgeven. 
Het bestuur van deze st icht ing, bestaande uit de 
directeuren van de vijf inst i tuten, is om 
medewerk ing gevraagd. 

11. Rondvraag 
Geen vragen. 

12. Sluiting 
Met het uitspreken van de wens, dat het onderl inge 
contact en de open communicat ie tussen de leden in 
de toekomst nog zal toenemen sluit de voorzit ter de 
vergader ing. 

De voorzit ter: K. Koenen. 
De secretaris: H. J . de Snoo. 

Subsidie, t.b.v. de Vereniging ter Bevordering van 
het onderwi js aan Doven in Nederland. 

Hetbes tuur iszeerverheugd U t e k u n n e n meedelen, 
dat de Sticht ing Nationale Fonds tot bevorder ing 
van de Reva l ida t ie -evena ls in 1974 en 1 9 7 5 - o n z e 
vereniging zowel voor 1976 als voor 1977 een 
bedrag heeft toegezegd ter bestr i jding van de kosten 
van de Algemene Vergader ing. Mede door deze 
bi jdragen blijft het ui tvoeren doo rde verenig ing van 
verschi l lende andere activiteiten financieel 
mogel i jk. 

Het bestuur. 
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Lang of kortlopende revalidatie van auditief 
gehandicapten in het kader van de integratie 

Vóór de komst van de audiometrie werd een kind, 
dat tengevolge van een gehoorafwijking langs 
natuurlijke weg niet of nauwelijks tot 
spraakontwikkeling kwam doof genoemd. Een kind 
dat tengevolge van een gehoorafwijking slechts tot 
een gebrekkige spraakontwikkeling kwam was 
slechthorend. De vraag of een school voor dove 
kinderen of een school voor slechthorende kinderen 
geadviseerd moest worden werd dus voornamelijk 
bepaald op basis van een (taal)ontwikkelings 
criterium. 
Later werden criteria ontwikkeld op grond van 
gemiddelde gehoorverliezen. Het gebruik van de 
Fletcher-index, het gemiddelde gehoorverlies bij 
500, 1000 en 2000 Hz, kwam in zwang. Een kind met 
een praelinguaal verlies van gemiddeld 90 dB of 
meer werd - en wordt nog - als doof bestempeld. 
Lagere Fletcher-indices voor het beste oor geven 
aanleiding tot kwalificaties van licht tot ernstig o f -

in het Zuiden van het land - zwaar slechthorend. 
Het (vroegtijdig) gebruik van hoortoestellen en de 
mogelijkheden van het opnemen van 
spraakaudiog rammen - ook in het vrije veld met en 
zonder hoortoestel(len)-geeft echter aanleiding om 
aan de juistheid van het gebruik van (uitsluitend) 
toonaudiometrische criteria te twijfelen. Fig. 1 geeft 
het beeld van een toonaudiometrisch ongetwijfeld 
dove jonge vrouw, die spraakaudiometrisch - met 
volledige prothese, d.w.z. een oorhanger op beide 
oren - tot de licht slechthorenden gerekend kan 
worden. Fig. 2 daarentegen geeft het beeld van een 
rechts toonaudiometrisch slechthorende, maar 
spraakaudiometrisch zonder enige twijfel doof 
functionerende vrouw. 
Hierbij komt nog dat de communicatieve 
mogelijkheden van het zich ontwikkelende auditief 
gehandicapte kind niet alleen bepaald worden door 
zijn vermogen tot auditieve spraakwaarneming, 
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maar mede door zijn vaardigheid in het visueel 
waarnemen van de spraak, het spraakafzien, in het 
Zuiden van het land nog steeds liplezen genoemd. 
Van deze vaardigheid is nog steeds weinig bekend. 
Wel wordt hoe langer hoe duidelijker, dat deze meer 
gerelativeerd is aan de kinesthesie, het vermogen 
tot het combineren van een op zichzelf onvoldoende 
aantal waarnemingselementen tot een zinvol 
geheel, en mogelijk ook aan de sociale aanpassing 
dan aan intellectuele capaciteiten. Een ieder die in 
de wereld van de auditief gehandicapten thuis is 
kent goede en slechte spraakafzieners. Persoonlijk 
ken ik ze ook in de wereld der goed horenden. Het 
enige verschil is, dat goedhorenden deze in aanleg 
aanwezige mogelijkheid veelal niet nodig hebben en 
daarom onvoldoende ontwikkelen, auditief 
gehandicapten doen dit daarentegen wel. De 
noodzaak tot het inschakelen van deze functie wordt 
uiteraard des te groter, naarmate de mogelijkheden 
tot auditieve spraakwaarneming geringer zijn. Een 
volldige c.q. voldoende compensatie zien wij echter 
slechts zelden. Een voorbeeld is een nu bijna 17 
jarige congenitaal auditief gehandicapte 4e klas 
havo-leerlinge, die blijkens fig. 3 toonaudiometrisch 
ernstig slechthorend of doof is en 
spraakaudiometrisch ten minste slechthorend. Dit 
meisje hebben wij vanaf haar kleuterleeftijd op haar 
weg door het gewone onderwijs mogen volgen en 
begeleiden. Wij hebben nooit enige behoefte gehad 
om buitengewoon onderwijs te adviseren, ook niet 
op sociale of emotionele gronden. Aan dit voorbeeld 
van een geslaagde integratie hebben wij een 
betrekkelijk gering aandeel gehad. Aanleg-zeker tot 
spraakafzien - en een milieu met een goede opvang 
vormden de wezenlijke grondslag. Bij kinderen die 
toonaudiometrisch doof zijn komt het zonder veel 
bezwaar volgen van het gewone onderwijs weinig 
voor, bij kleinere gehoorverliezen gelukkig hoe 
langer hoe meer. Behalve de ca 500 auditief 
gehandicapte leerlingen van de onder beheer van de 
Ammanstichting staande vijf scholen begeleidt het 
Audiologisch Centrum Rotterdam diverse tientallen 

auditief gehandicapte kinderen op gewone scholen. 
Tussen wit en zwart zitten echter vele grijzen. Van uit 
de gekozen voorbeelden door redenerend moeten 
er vele duidelijk auditief gehandicapte kinderen zijn 
waarvoor na een lagere of kortere 
revalidatie-periode integratie op scholen voor 
horende kinderen tot de mogelijkheden behoren. De 
Ammanstichting kent ze van nabij, maar meent ook 
te weten bij welke kinderen dit wel of dit niet kan. 
Behalve verschillende audiometrische 
onderzoekstechnieken spelen hierbij andere 
methoden, in de eerste plaats die van de 
psycholoog, een belangrijke partij mee. 
De psycholoog bepaalt onder meer het niveau van 
het non-verbaal en het verbaal functioneren op een 
bepaald moment. Zij doet dit door het 'meten' van 
I.Q.'s (intelligentiequotiënten), die mogelijk beter 
O.Q.'s (ontwikkelingsquotiënten) kunnen heten, met 
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behulp van een daarvoor bruikbare en liefst goed 
geijkte test. Als ik goed geluisterd heb naar de uitleg 
van de ijking van deze tests, dan meen ik te hebben 
begrepen, dat bij de gemiddelde prestatie-uitkomst 
van zeer grote groepen kinderen van dezelfde 
leeftijd het getal 100 wordt gezet. Bij een 
gemiddelde, de normale ontwikkeling genoemd, 
behoort dus het I.Q. 100. Bij een langzamere 
ontwikkeling dan de 'normale' wordt een kleiner, bij 
een snellere ontwikkeling wordt een groter getal 
gevonden. Hieruit volgt voor mij - als leek op dit 
gebied - dat de scores van een zich gelijkmatig 
ontwikkelend, niet gehandicapt kind bij het gebruik 
van verschillende tests binnen de meetfout - ca 5 
punten - in het algemeen gelijk moeten zijn en dat 
het juist de onderlinge verschillen in uitkomsten zijn, 
die wijzen op een afwijkende ontwikkeling. 
Verder heb ik begrepen, dat het kind bij een 
non-verbale test allerlei opgaven, die zonder 
gebruik van taal worden aangeboden, 
verstandelijk-motorisch moet oplossen, bij een 
performale test via de taal aangeboden opgaven op 
dezelfde manier en dat het bij een verbale test via 
taal aangeboden vragen met behulp van taal moet 
beantwoorden. Deze taal kan zowel gesproken taal 
als schrifttaai zijn. De uitkomsten van een 
non-verbale en performale test geven aanwijzingen 
over de intellectuele potentie van een auditief 
gehandicapt kind. De in het algemeen lagere 
uitkomst van een verbale test zegt weinig over het 
grammaticaal of articulatorisch juist gebruik van de 
taal, maar wel iets over het verstandelijk kunnen 
handelen (manipuleren) met de taal en over het 
verbale denken. 

Gewapend met deze kennis ben ik-psychologisch 
wellicht niet helemaal verantwoord - eens gaan 
spelen met door de jaren heen verkregen test 
uitkomsten van auditief gehandicapte kinderen en 
heb deze uitgezet tegen de leeftijd van het 
onderzochte kind. Hierbij kwam ik tot verrassende 
uitkomsten, die nu nog specultatief aandoen, maar 
d ie-a ls ze bevestigd zouden worden-wel eens de 

sleutel zouden kunnen zijn tot het aangeven van de 
mogelijkheden tot meedoen in het gewoon 
onderwijs (integratie) van een bepaald kind. In 
Rotterdam werken wij nu enkele jaren, naar ik meen 
niet zonder succes, volgens deze methode, waarbij 
de sociale en emotionele mogelijkheden en kwade 
kansen van het kind niet uit het oog verloren 
worden. 

De figuren 4 tot en met 9 geven enkele uitkomsten 
van mijn lust tot het grafisch uitzetten van allerlei 
meetgegevens. Achter al deze lijnen zit een kind 
verborgen, dat wij - al is de schijn tegen - als kind 
kennen en als kind willen blijven zien. De 
toonaudiogrammen geven de gemeten 
gehoorverliezen in dB weer, als gewoonlijk uitgezet 
tegen de verschillende meetfrequenties in Hz. De 
spraakaudiogrammen zijn de in % gemeten 
foneemwaarneemvaardigheden, uitgezet tegen de 
intensiteit in dB van de aangeboden P.B.-woorden. 
De kromme links is de bij deze wijze van werken 
behorende ijkkromme van normaal horenden. De 
intensiteit van de genormeerde normaal luide 
spraak is in de figuren aangegeven. 
Als slot zijn de op een bepaalde dag bepaalde 
non-verbale of performale O.Q.'s (P) uitgezet tegen 
de leeftijd van het kind op die dag. Hetzelfde is 
gebeurd met de verbale O.Q.'s (v) 
Wat zien we? 
1. De'p' l i jnen, de lijnen van de ontwikkeling van de 
non-verbale c.q. performale intelligentie, lopen 
horizontaal, maar geven in een aantal gevallen een 
initiële stijging te zien, een soort 'doorbraak'. De 
helling van de gevonden stijgende lijnen lijkt steeds 
dezelfde te zijn en wel ca 15 punten per jaar. Deze 
stijging kan verklaard worden door aan te nemen, 
dat de directe omgeving van het kind - nog niet op 
de hoogte van de met de auditieve handicap 
samenhangende meest gewenste aanpak van het 
k ind - in den beginnen niet voor voldoende toevoer 
van adequaat non-verbaal geestelijk voedsel heeft 
kunnen zorgen, wat na het begin van de begeleiding 
wel gebeurde; de juistheid van deze 
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veronderstelling wordtvergrootdoorhetfeitdatwe 
dezelfde ontwikkeling hebben kunnen waarnemen 
bij oudere kinderen van gastarbeiders. 
2. De 'v' lijnen, de lijnen van de ontwikkeling van de 
verbale intelligentie-helaas pas meetbaar als deze 
groter dan ca 50 is - vertonen eenzelfde beeld. De 
verbale 'doorbraak' ijlt duidelijk na t.o.v. de 
non-verbale in de gekozen voorbeelden 4-7 jaar. 
3. Ook de 'v' lijnen gaan na de 'doorbraak' 
horizontaal lopen. Er lijkt tenslotte een constant 
blijvend verschil te ontstaan tussen non-verbaal en 
verbaal functioneren. Dit verschil lijkt verklaarbaar 
uit de blijvende beperkte 
taalwaarnemingsmogelijkhedenten gevolgevan de 
auditieve handicap. Wij hebben kunnen waarnemen 
dat dit verschil niet beïnvloed wordt door b.v. een 
overplaatsing van een school voor doven naar een 
school voor slechthorenden, d.w.z. naar een door 
sommigen 'beter' milieu genoemd. Wel mag 

verwacht worden dat in dit 'betere' milieu de via de 
taal verworven kennisoverdracht per tijdseenheid 
groter is. De overplaatsing is derhalve wel degelijk 
zinvol, maar is - naar onze observaties - voor het 
betreffend kind veelal geen gemakkelijke zaak. 

Welke conclusies kunnen we trekken? 
1. Integratie van auditief gehandicapte, ook z.g. dove 
kinderen in hetgewone onderwijs, lijkt mogelijk. Het 
lijkt verstandig hier mee te wachten tot na de 
'doorbraak'. Bereikt het verbale I.Q. een niveau van 
100 of meer en is er een redelijke performaal 
intellectuele, sociale en emotionele reserve dan kan 
deze integratie zonder veel reserve worden 
aangeraden. Begeleiding van het nieuwe milieu lijkt, 
meer nog dan die van het kind, gewenst. 
2. Komt het verbale I.Q. boven de 70a 80, maar blijft 
het onder de 100, dan lijkt een school voor 
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slechthorende kinderen, ook voor het volgen van 
voortgezet onderwijs het meest gewenst. Wil men 
proberen het kind op grond van andere 
eigenschappen, b.v. lager, middelbaar of zelfs hoger 
beroepsonderwijs laten volgen dan is z.g. 
onderwijsbegeleiding een absolute noodzaak. 
3. Komt of blijft het verbale I.Q. tussen 50 en 80 dan 
lijkt een school of afdeling voor ernstig 
slechthorenden of doven met profitabele 
gehoorresten de aangewezen oplossing. Als 
voortgezette opleiding lijkt in het algemeen 
individueel beroepsonderwijs met 
onderwijsbegeleiding aangewezen. 
4. De scholen voor doven zullen zich moeten gaan 
toeleggen op kinderen, waarvan het verbale I.Q. 
onder de 50, d.w.z. niet meetbaar blijft. Geen enkele 
vorm van integratie lijkt haalbaar. 
5. De z.g. toelatingscommissie ex art. 7 van het 
Besluit b.o. moet ook aflatingsbevoegdheden 
krijgen. De commissie, waaraan didactisch 
medewerker en maatschappelijk werker niet kunnen 
ontbreken, zal ter wille van de objectiviteit bij 
voorkeur los van de betrokken school moeten 
kunnen functioneren. Een overeenkomst met een 
nabijgelegen audiologisch centrum lijkt de 
aangewezen oplossing. 

drs. A. W. de Vos. 
Rotterdam. 

Effatha - Voorburg 
Voor het diploma gehoorgestoorden - A slaagden: 
Mej. C. A. Hey en mej. A. H. C. van der Kooy; 
Dhr. H. Huyding, W. F. S. van Lingen en H. Zwart. 

PROFICIAT 

Rudolf Mees Instituut - Rotterdam 
Voor het diploma gehoorgestoorden - A slaagden: 
Mej. M. Smooker en mej. G. van Hamersvelt; 
dhr. F. Landsbergen. 

PROFICIAT 

Ontwikkeling en 
organisatie van de 
studiebegeleiding 

Wanneer wij - vanmiddag - gaan spreken over de 
ontwikkeling en de organisatie van de 
studiebegeleiding van dove leerlingen in het 
regulier voortgezet onderwijs, vestigen wij 
gemakkelijk de indruk geheel nieuwe wegen te 
bewandelen. In feite is hetdenken over de integratie 
van dove leerlingen in het regulier voortgezet 
onderwijs echter niet zo nieuw. 
Op het congres van de A.V.O. in oktober 1928 in 
Amsterdam werd reeds gediscussieerd over de 
vraag of het geen aanbeveling zou verdienen om 
dove jongens en meisjes buiten de eigen school of 
het eigen instituut een vakopleiding te laten volgen. 
Hetzal duidelijk zijn dat men, gezien de toenmalige 
mogelijkheden, wel tot de konklusie moest komen 
dat het zeer wenselijk was dat aan de 
doofstommenscholen gelegenheid zou bestaan tot 
het ontvangen van vakonderwijs. 
Bij lezing van de jaarverslagen van de verschillende 
instituten uitdedertigerjaren blijkt evenwel dattoen 
reeds jaarlijks een aantal dove leerlingen deelnam 
aan kursussen en opleidingen buiten de eigen 
scholen voor doven. Ook toen al werd door de 
leerkrachten van de scholen voor doven een soort 
van studiebegeleiding gegeven. Met gepaste trots 
maken de jaarverslagen uit die jaren dan ook gewag 
van de vaak zeer goede examen-resultaten van deze 
dove leerlingen. Nadat in het begin van de veertiger 
jaren door de de direkteuren van de vijf instituten 
voor doven nog gezamenlijk een driejarige kursus 
voor doofstommen volgens het leerlingenstelsel 
was opgericht, ontstond op het einde van de 
veertiger jaren een duidelijk verschil van mening 
tussen de instituten over de vraag naar de leeftijd 
waarop de leerlingen de school of het instituut voor 
doven moesten verlaten, over het niveau dat deze 
leerlingen dan bereikt moesten hebben en over de 
mogelijkheden van integratie in het gewoon 
voortgezet onderwijs. Het antwoord op deze vragen 
was uiteraard mede afhankelijk van de 
mogelijkheden die ieder van de instituten aan zijn 
leerlingen kon bieden. 
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Als gevolg van de verschillende antwoorden die op 
deze vragen werden gegeven, richtten sommige 
instituten - waaronder Sint Michielsgestel - een 
eigen huishoud- en technische school op, terwijl 
andere instituten - zoals Rotterdam - aansluiting 
zochten bij bestaande scholen voor 
beroepsonderwijs aan gewone leerlingen. 
Belangrijk is dat de beide richtingen de algemene 
vorming van de leerlingen bleven toevertrouwen 
aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. Dit 
kon geschieden door deze leerlingen in te blijven 
schrijven als leerling van een school voor b.o. of 
door deze leerlingen te doen begeleiden door extra 
b.o. leerkrachten. 

Het was omstreeks 1950 dat de eerste dove 
leerlingen bij de scholen voor gewoon voortgezet 
onderwijs werden aangemeld. In het Rotterdamse 
jaarverslag van 1950 wordt het beginvan deze vorm 
van integratie wel heel summier aangeduid: 'In 
september vertrok een drietal meisjes naar de 
Rotterdamse huishoudschool. Zij maken het daar 
goed.' 
Het verschil in leeftijd waarop de dove jongens en 
meisjes van de verschillende instituten naar het 
gewone voortgezet onderwijs gaan, speelt ook nu 
nog een grote rol. 
Omstreeks 1960 werd de noodzaak van een goede 
studiebegeleiding zeer urgent. In het Rotterdamse 
jaarverslag lezen wij dan: 
'Hoe meer leerlingen onderwijs gaan volgen op l.t.s. 
en/of nijverheidsscholen en via deze opleiding 
terecht komen op voortgezette opleidingen, hoe 
meer leerlingen opgenomen worden in het 
leerlingstelsel, hoe meer een beroep gedaan zal 
worden op de visiting teachter voor het geven van 
aanvullend algemeen vormend onderwijs.' 
Ook op de instituten met een eigen huishoud- en 
technische opleiding ontstond -vooral ook door het 
tot ontwikkeling komen van de afdelingen voor 
v.b.o. - de vraag naar hogere opleidingen. Hoger 
algemene- en beroepsopleidingen die in feite niet 

meer door de Instituten zelf verzorgd konden 
worden. 
In het 'Gehoorgestoorde Kind' jaargang 1957 werd 
nog een pleidooi gehouden voor het samenbrengen 
van intelligente dove jongens en meisjes in een 
centrale school voor voortgezet onderwijs aan 
doven. Gebleken is toch wel dat de toenmalige 
beslissing om in samenwerking met de Overheid te 
zoeken naar een mogelijkheid om de studie van 
dove jongens en meisjes in het gewone voortgezet 
onderwijs over een breed terrein mogelijk te maken, 
de meest juiste is geweest. 
De studiebegeleiding, zoals wij die nu kennen, ging 
na een aantal gesprekken als experiment officieel 
van start in 1965. Op 12 mei van dat jaar stelde de 
toenmalige staatssekretaris - mr. Grosheide - een 
subsidie beschikbaar voor de voorbereiding tot, de 
aanpassing aan en de begeleiding bij het voortgezet 
onderwijs op middelbaar niveau van dove 
leerlingen. Dit experiment zou vijf jaar duren, 
waarna aan de hand van de verkregen resultaten zou 
worden beoordeeld of en zo ja op welke wijze een 
meer permanente vorm van vorenbedoeld 
onderwijs noodzakelijk was. In zijn brief verzocht de 
Staatssekretaris eveneens om hem na afloop van 
ieder kalenderjaar een verslag omtrent het verloop 
van het experiment te doen toekomen. 
Ik meen dat het juist is om een ogenblik bij deze brief 
stil te staan. Hij werd geschreven in een tijd dat de 
scholen voor b.o. nog ressorteerden onder het 
besluit b.l.o. 1949, terwijl de wet op het voortgezet 
onderwijsin de kamerswei aangenomen, maar nog 
niet ingevoerd was. Een echte school of afdeling 
voor v.b.o. bestond nog niet. De weinige - min of 
meer experimentele - afdelingen voor v.b.o. die 
bestonden, werden gedeeltelijk bemand door extra 
leerkrachten ex. art. 23.2. 

Het getuigt van grote visie, niet alleen van de kant 
van de aanvragers van deze subsidie, maar vooral 
ook van de zijde van het Departement van Onderwijs 
en Wetenschappen in de Inspektie dat de opening 
naar het voortgezet onderwijs (zowel het algemeen 
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als het beroeps) werd mogelijk gemaakt. Gezien de 
toenmalige situatie in het b.l.o. werd de subsidie niet 
alleen ter beschikking gesteld voor de begeleiding 
bij, maar ook voor de voorbereiding tot. 
De studiebegeleiding nam van het begin af aan een 
grote vlucht. In het rapport van de Commissie 
onderwijsnazorg van deze Vereniging (1969) is een 
inventarisatie opgenomen van het aantal 
schoolverlaters van de vijf Instituten voor Doven dat 
in de periode van 1964 t /m 1968 van de 
studiebegeleiding of onderwijsnazorg - zoals deze 
toen vaak genoemd werd - gebruik heeft gemaakt. 
Van een totaal van 518 schoolverlaters waren er 204 
dames of heren oud-leerlingen die nog verder 
gingen studeren. Van deze 204ontvingen er 170een 
vorm van studiebegeleiding, hetzij in kleine 
groepjes, hetzij individueel. In de jaren 1965 t/m 
1969 werd de studiebegeleiding gefinancierd door 
de afdeling Onderwijsvernieuwing en Planning van 
het ministerie van O. en W en langs de weg van 
toekenning van enige extra leerkrachten. Problemen 
kwamen op het einde van deze vijfjarige periode. 
Ondanks het grote sukses van de studiebegeleiding 
in de experimenteerperiode heeft het zeer veel 
moeite gekost om vanuit het experiment naar een 
permanente regeling te komen. Deze permanente 
regeling werd eindelijk een feit op 1 augustus 1975. 
De gesprekken die gevoerd moesten worden en de 
brieven die geschreven werden om tot dit resultaat 
te komen, vormen een boeiend hoofdstuk in de 
geschiedenis van het onderwijs aan doven in 
Nederland. Het zou echter te ver voeren om er hier 
nu dieper op in te gaan. 

De studiebegeleiding, zoals in de wettelijke regeling 
omschreven, heeft ten doel de begeleiding van dove 
jongens en meisjes oud-leerlingen van de Instituten 
voor Doven, die staan ingeschreven aan scholen, 
niet ressorterende onder de l.o. wet 1920, dan wel bij 
kursussen erkend door het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen. De studiebegeleiding wordt 
gegeven in die vakken waarin de leerling, gezien de 
aard van zijn handicap te weinig direkte informatie 

ontvangt, of te geringe mogelijkheden tot dialoog 
heeft, zodat hij als gevolg daarvan een achterstand 
dreigt op te lopen of reeds heeft opgelopen. 
Bij de discussies over de studiebegeleiding heeft de 
vraag: 
'Welk Instituut gaat welke leerlingen begeleiden' 
vaak een belangrijke plaats ingenomen. Anders 
gesteld luidt deze vraag: 
'Moet bij de studiebegeleiding gestreefd worden 
naar een landelijke- dan wel naar een regionale 
opzet?' 
Er zijn nogal wat argumenten aangevoerd om de 
stelling te ondersteunen dat er niet naar een 
regionale indeling gestreefd moest worden. 
Gewezen werd o.a. op de eigen methodische en 
didaktische aanpak van het onderwijs in de 
verschillende Instituten, op de verschillende 
onderwijsmogelijkheden van de onderscheiden 
Instituten en op het verschil in leeftijd waarop de 
leerlingen de verschillende Instituten verlaten. 
Bij nadere beschouwing houden deze argumenten 
naar mijn overtuiging geen stand. De vraag of er al 
dan niet gestreefd moet worden naar een regionale 
indeling is financieel wellicht interessant, maar in 
wezen is deze vraag niet de meest belangrijke. 
Belangrijk en wezenlijk is het recht van een dove 
leerling van een reguliere school of kursus om zelf 
het Instituut te kiezen, van waaruit hij begeleid wil 
worden. Los hiervan moet de vraag beantwoord 
worden in hoeverre ieder van de Instituten in staat is 
om op een verzoek om begeleiding positief te 
reageren. 

Een apart hoofdstuk vormen de leerkrachten die 
werkzaam zijn in de studiebegeleiding. Deze 
werkzaamheden kunnen een full-time of part-time 
karakter hebben en ze zijn gebaseerd op een 
betrekking van 29 lesuren per week, waarvan 20% 
taakuren kunnen zijn. 
In hetalgemeen wordt de begeleiding gegevendoor 
volledig bevoegde onderwijzers, die ervaren zijn in 
het onderwijs aan dove kinderen. Om de 
studiebegeleiding goed te kunnen geven is het bezit 
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van een of meer bij-akten aan te bevelen. De lessen 
kunnen zowel in een van de Instituten als bij de 
leerlingen thuis gegeven worden. De 'reizende 
onderwijzer' heeft hier nu officieel zijn intrede 
gedaan. 
Sprekend over de studiebegeleiding van dove 
leerlingen, rijst bij mij immerdevraag: Wat doen wij 
nu met die groep oud-leerlingen van onze scholen 
die niet in de gelegenheid is om van deze 
onderwijs-service te genieten omdat deze groep niet 
in staat is om op enigerlei wijze in het gewone 
voortgezet onderwijs te integreren. Wanneer de 
gewone jongen of meisje, die niet verder wil 
studeren aan de leerplicht heeft voldaan, wordt aan 
hem of haar middels de partiële leerplicht het recht 
gegeven om geleidelijk in de maatschappij in te 
groeien. De dove jongens en meisjes, die wij nu op 
het oog hebben, en die doorgaans enige jaren later 
van school komen, bezitten dit recht niet. Van hen en 
juist van de zwakkeren onder hen, wordt verwacht 
dat zij zich zonder de mogelijkheden van de partiële 
leerplicht aan de maatschappij zullen aanpassen. Ik 
weet dat velen van u zich inspannen om in de 
avonduren, geheel belangeloos deze jongelui te 
helpen, maar de vraag doet zich toch voor: Doen wij 
deze dove jongens en meisjes niet veel tekort? 
Om deze dove adolescenten echt te helpen lijkt het 
mij noodzakelijk dat wij tot de oprichting van een 
soort vormingscentra komen. Deze vormingscentra 
zouden dan aan de scholen voor doven verbonden 
moeten worden. De bedoelde jongeren moeten naar 
mijn mening, na het verlaten van de school het recht 
krijgen om deze vormingscentra gedurende een of 
twee jaar een dag per week te bezoeken om hen in 
sta attestellen hun kommunikatieop peil te houden. 
Ik geloof dat wij de mogelijkheden voor zulke 
vormingscentra zorgvuldig moeten onderzoeken. 
Wellicht is het verstandig om in dit verband te 
denken aan de mogelijkheden die de open school 
ons kan bieden. In haar eerste advies aan de minister 
(februari 1975) schrijft de commissie open-school: 
'De commissie wil prioriteit geven aan de kansarme 

groepen in de samenleving. Dat zijn groepen 
mensen die door allerlei omstandigheden in het 
begin van hun leven maar betrekkelijk weinig 
onderwijs en vorming gehad hebben, die nu qua 
basiskennis- en vaardigheden niet zo goed als lid 
van de samenleving kunnen functioneren als wel 
wenselijk zou zijn, en die er toch niet toe kunnen 
komen om de benodigde scholing en vorming in te 
halen.' 
Wij kennen zo een kansarme groep maar al te goed. 
Het lijkt mij tijd worden om eens met de commissie 
openschool te gaan praten. 

G. van Riet, 
St. Michielsgestel. 
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Begeleiding van dove leerlingen in he t L.B.O. 

Dat het volgen van onderwijs op een gewone school 
en het de hele dag met horenden omgaan voor onze 
leerlingen een hele opgave is, hoef ik voor dit 
gezelschap deskundigen, niet uiteen te zetten. 
Indien zo'noverQangnietgoed voorbereid wordten 
de leerlingen op de te gaan bezoeken school niet 
goed begeleid worden, loopt deze plaatsing op een 
grote fiasco uit. 

Bij een goede voorbereiding hoort natuurlijk in de 
eerste plaats de opleiding van de leerling in de 
dovenschool. Daarbij denk ik niet alleen aan de 
vorderingen met taal, of rekenen, maar ook aan hun 
sociale vorming, hun werkhouding, hun 
werktempo, hun wilskracht, hun 
doorzettingsvermogen en hun motivatie. 
Willen ze niet direct straatlengten achter komen bij 
andere leerlingen van het L.B.O. dan zullen wat taal 
betreft aan de volgende eisen voldaan moeten 
worden. 
Spreken. In een gesprek feitelijke gegevens kunnen 
uitwisselen (desnoods met een één-woord zin, of 
gebaar). 
Lezen. Blijk geven een eenvoudige test, met o.m. 
samengesteldezinnen, te hebben opgenomen, door 
vragen er over te kunnen beantwoorden. 
Spellen. Naar aanleiding van de gelezen tekst 
spellingsregels toe kunnen passen. 
Stellen. Met een aantal gegeven zinnen een goed 
lopend verhaal kunnen samenstellen. 
Een onvolledig verhaal af kunnen maken. 
Een voorval, of gebeurtenis schriftelijk weer kunnen 
geven. 
Dit is wat taal betreft het pakket dat de leraren en 
leraressen van de dovenschool het kind mee 
moeten geven, want vansystematischetaalopbouw 
zoals op de dovenschool is nugeen sprake meer. Het 
belangrijkste wordt nu namelijk het uit een tekst de 
essentiële gegevens kunnen halen. 
Rekenen. Ze moeten opgaven tot een goede 
oplossing kunnen brengen, waarop beroep moet 
worden gedaan op begrip, van vermenigvuldigen, 

delen, optellen en aftrekken van getallen groter dan 
0. (tot honderd). 
Uiteraard zijn breuken en tiendelige breuken hierbij 
inbegrepen. 
Verder moeten ze kunnen handelen met lengte- en 
oppervlakte-maten. 
Vooral het met begrip allerlei zakenkundige 
handelingen kunnen verrichten is belangrijk, want 
de ervaring leert, dat leerli ngen die kunstjes geleerd 
hebben het na een poosje afleggen tegen de 
leerlingen die inzicht hebben. Ditzelfde geldt 
uiteraard ook voor de taal. 
Leerlingen die aan deze eisen voldoen, kunnen het 
gewone L.B.O. gaan volgen. Zij die aan deze eisen 
niet kunnen voldoen, kunnen in Rotterdam naar de 
Algemene Beroepsschool, of naar een speciale klas 
van het L.H.N.O. Bij de laatste twee vormen van 
onderwijs hebben wij de vrijheid elke leerling op zijn 
niveau verder op te leiden. Dit geeft ons de kans 
meer aan systematische taalopbouw te doen dan bij 
de eerste twee typen. Uiteindelijk kunnen ook deze 
leerlingen op B-niveau (de huidige P-stroom) 
examen doen. 

Wanneer het kind bijna, of helemaal aan genoemde 
eisen voldoet, moeten we een plaatsing bij het 
'reguliere' onderwijs voorbereiden. 
Behalve uit gesprekken met de leiding, bestaat dit 
meestal ook uit inleidingen op een 
lerarenbijeenkomst waar gesproken wordt over 
alles wat samenhangt met het op school hebben (of 
krijgen) van dove leerlingen. 
Een van de belangrijkste factoren voor een 
succesvolle opvang van onze leerlingen is, dat staf 
en leraren praktisch unaniem achter de opname 
moeten staan. Natuurlijk zijn we er niet met één zo' n 
gesprek. Er zal veel practische informatie gegeven 
moeten worden zoals: 

'Ga a.u.b. niet voor het raam staan als U praat' 
'Loop niet heen en weer tijdens het lesgeven' 
'Praat niet als U iets op het bord schrijft' enzovoorts. 
Voor leraren bij het gewone onderwijs allemaal 
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zaken, waar ze erg aan moeten wennen. 
Trouwens de vier jaar dat een dove leerling op de 
school is, is het van het grootste belang contact met 
de leraren te onderhouden. 
Integratie van dove kinderen op een gewone school 
levert nl. niet alleen hen moeilijkheden op, maar 
levert ook de school (en leraren) de nodige 
problemen en beperkingen op. 
Zo zullen wij de leraren moeten vertellen dat ze de 
dove leerlingen aan moeten moedigen vragen te 
stellen. In het begin zal men er als 'outsider' nl. 
invliegen dat onze jongens en meisjes nogal 
gemakkelijk 'ja' knikken en zich achter hun doofheid 
willen verschuilen. 
Hetgrote probleem voorons is aanvankelijkdatmen 
wel begrijpt wat doofheid fysiologisch gezien 
betekent, maar dat men de verwoestende 
uitwerking vandedoofheidopdetaal nietziet. Maar 
neem dat die collega's, die ons fantastisch helpen, 
eens kwalijk. 
Tot zover de voorbereidingen en begeleiding van de 
te bezoeken school. U zult zich al afgevraagd 
hebben, waar blijft het kind en zijn ouders? 
Natuurlijk moeten ook zij voorbereid worden op de 
overgang naar een andere school. Dit gaat via de 
geijkte weg, besprekingen en bezoek aan scholen. 
Het is in de gesprekken met ouders wel eens 
opvallend hoe vaak zij en soms leerkrachten ook, 
wat schoolkeuze betreft, hoog opgeschroefde 
wensen hebben. Er wordt nogal eens aangekikt 
tegen de keuze van 'maar L.B. O.' voor hun kinderen 
resp. leerlingen. Toch geeftdezeopleiding doven de 
kans om op een 'horende' school niet constant op 
hun tenen te hoeven lopen en nietaltijd de minste te 
hoeven zijn. Door hun prestaties bij de sport, de 
handvaardigheidsvakken, of de algemene 
technieken krijgen ze kans hun zelfvertrouwen op te 
vijzelen, want bij dat soort vakken zijn ze, misschien 
door hun grotere motivatie, meestal net iets beter 
dan de rest van de klas. 

Als eenmaal de keuze gemaakt is, wordt met de 

ouders en het kind samen een bezoek aan de school 
gebracht. 
Alles wordt bekeken, er wordt kennis gemaakt met 
een aantal leraren, en indien al bekend, met de 
toekomstige klasseleraar. 
Bovendien krijgen de ouders van ons, als 
onderwijsbegeleiding te horen, dat zij te allen tijdea/ 
onze lessen bij kunnen wonen. De leiding van de 
school is bij deze afspraak aanwezig en gaat hiermee 
volledig accoord. 
Afspraken hiervoor maken is niet nodig. Dit doen we 
om de ouders meer betrokken te laten zijn bij het 
werk van hun kind, de ouders moeten nl. weten dat 
zij ook een stuk verantwoordelijkheid dragen voor 
het slagen van hun kind op deze school. We zeggen 
wel eens dat het milieu bij ons werk een zeer 
bepalende factor is. Bijvoorbeeld alleen al het 
stimuleren bij het huiswerk. Tot zover deze 
voorbereiding. 
Wat de begeleiding betreft hebt U al gemerkt, dat 
deze zich niet beperkt tot het helpen bij taal, rekenen, 
en andere vakken variërend van kinderverzorging 
tot electronica en van werktuigbouw tot 
permanentwave. Erzitook een stuk coaching in van 
leraren, ouders en de directe omgeving van onze 
leerlingen, nl. zijn/haar klasgenoten. 

Op dit moment werken we samen met twee 
technische scholen, twee nijverheidsscholen voor 
meisjes en een kappersvakschool. 
Op één van de technische scholen is één van onze 
leerkrachten de hele week aanwezig. Hij woont daar 
alle lerarenvergaderingen bij en helpt nu zelfs bij het 
maken van taaiprogramma's voor taalarme 
leerlingen. 
Over integratie gesproken. Het is toch opmerkelijk 
hoehetaanwezigzijn enhetwerken van onsop deze 
scholen blijkbaar van invloed is op het werk van de 
collega's daar. Uitspraken zoals 'Eigenlijk moeten 
wij aan sommige leerlingen de taal precies eender 
uitleggen zoals jullie doen', of 'Ik geef sinds ik doven 
in mijn klas heb beter les' en als laatste 'Ik merk dat ik 
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mijn lessen nauwkeur iger voorbere id ' , wi jzen in Er word t wel een groot beroep gedaan op hun 
deze r icht ing. doorzettings- en incasseringsvermogen. 

Twee andere onderwi jsbegeleiders pendelen 
tussen een aantal scholen, maar zijn daar elke dag 
een paar uur var iërend van 12 to t 20 uur per week. 
Deze manier van werken, het op de school helpen 
van de leerl ingen, heeft het voordeel dat 
misverstanden (en hoe v lug zijn die er niet in een 
horende omgeving) uit de weg geru imd kunnen 
worden. 
Voor de duidel i jkheid de leerl ingen zitten in groepjes 
van twee in een klas. Een andere vo rm van 
samenwerk ing is die met een ni jverheidsschool 
voor meisjes. Hier is één aparte klas voor dove 
meisjes gevormd. Een lerares, niet in dienst van de 
Ammanst i ch t ing , maar in dienst van het 
n i jverheidsonderwi js , met zo'n 25 jaar ervar ing in de 
omgang met doven, geeft daar de z.g. 
A.V.O.-vakken. De kinderen werken op verschi l lend 
niveau wan t ze variëren uiteraard veel in 
ontwikkel ing en leeft i jd. Uit eigen ervaring weet ik 
dat deze manier van werken deze lerares ontzettend 
veel voorbere id ing en correctiet i jd kost. 

Nu de leerl ingen die naar deze scholen gaan. 
Ondanks de zo goed mogeli jke voorbere id ing en 
begeleiding bij hun studie kri jgen zij het 
verschrikkeli jk moeil i jk. Het klinkt al lemaal leuk en 
aardig . . . m a a r . . . Het tempo van werken ligt veel 
hoger dan zij gewend waren. 

De schoolregels zijn over het algemeen strenger en 
worden nauwgezet toegepast. 

De schooldagen zijn lang, zij komen nl. ook in hun 
vri je uren of op hun vri je middag bij ons. 
Daardoor duurt een schoolweek voor hen in veel 
geval len dan ook 36 a 38 uur. De leraren en 
leraressen spreken v lug, vaak meteen 'stiff upper l ip ' 
en dan de wi ldgroe i om de mond bij sommige 
leraren! 

Toch zie je hen in de loop van hun schoolt i jd meer 
zel fvertrouwen kri jgen, ze worden ook volwassener 
t.a.v. hun handicap. In onze gesprekken met hen, 
ook een onderdeel van de begeleiding, proberen we 
hen te helpen bij het oplossen van allerlei 
problemen. We zien bi jvoorbeeld in het begin nogal 
vaak, dat ze de doofheid als motief hanteren, uit 
angst om fouten te maken. Ze wi l len nog al eens 
naar ons toekomen o m iets voor hen op te laten 
lossen bij een leraar of lerares. Als ze iets niet 
begri jpen moeten ze zelf contact opnemen met 
hun/haar leraar; gaat dit niet dan zullen we als tolk 
fungeren, maar meer ook niet. 
Wij doen niet het w o o r d voor hen. 
Zij moeten leren voor hun gebrek uit te komen en te 
zeggen wanneer ze iets niet verstaan hebben. 
Natuurl i jk is het sociale kontakt met de omgev ing 
sterk afhankeli jk van het karakter of de aard van het 
beestje. De leerl ing die open is, die naar zijn 
klasgenoten toegaat, redt het we l . Over het 
a lgemeen staan die klasgenoten wel klaar om 
notit ies te maken, zodat onze leerl ingen op de 
hoogte komen van verval len lessen, of 
boodschappen die via de intercom bekend gemaakt 
worden. Toch heb ik al die jaren geen blijvende 
vr iendschappen gezien tussen horende en dove 
leerl ingen, sterker nog, t i jdens de lunchpauze zie je 
de doven uit de verschi l lende klassen elkaar alti jd 
opzoeken. 'Ze hebben een stamtafel ' . 
Er zijn kontakten, - maar die l iggen in het zakelijke 
vlak. Een mooi voorbeeld hiervan is een drietal dove 
jongens, die tot s tomme verbazing van iedereen 
tienen haalden voor een repetit ie Nederlandse taal. 
Onbegri jpel i jk, de betrokken leraar keek ons al 
verwi j tend aan en zei: 'Hier is goed gerotzooid. ' Het 
was een taaltoets met mul t ip le choice 
beantwoord ing. Wat bleek nu? De s l imme vogels 
hadden het v ingeral fabet opgezocht en een 
goedhorende knappe klasgenoot de a, de b en de c 
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geleerd. De jongens gaven direkt toe dat hij hen 
geholpen had en toen ik vroeg: 'Is dat dan een vriend 
van jullie?' keken ze me heel verbaasd aan en gaven 
als antwoord 'Neen, maar knap!' 

De leerlingen komen zoals eerder al gezegd in 
groepjes van twee of drie bij ons. Dit is niet zo 
gunstig, want de ervaring heeft geleerd dat je met 
individuele hulp verder komt. Voor elke leerling 
staat 3 a 4 uur hulp per week, door samenvoeging 
van leerlingen kunnen we het aantal uren hulp tot 8 a 
9 uur opvoeren. Ze worden allemaal opgeleid voor 
het A, B of C niveau. Het laatste niveau is uiteraard 
alleen weggelegd voor de zeer intelligente, 
eerzuchtige en heel ijverige leerling. 
Het aantal uren hulp per week wordt wel eens 
uitgebreid, wanneer repetities of spreekbeurten 
voorbereid moeten worden. Dit gebeurt dan 's 
avonds, op zaterdag, of als het niet anders kan ook 
wel eens op zondagochtend. 
Een groot aantal van onze leerlingen gaat na het 
L.B.O. verder in het kader van het leerlingwezen, 
Bemetel, Smecoma, V.O.C. Bouw etc, slechts 
enkelen volgen tot nu toe het M.B.O. Ook deze 
oud-leerlingen worden dooronsgeholpen, maar dat 
valt buiten het kader van dit onderwerp en laat ik 
daarom rusten. 

Ertrekkenzich echter boven deze vorm van werken 
donkere wolken samen. De veranderingen die zich 
in de laatste 10 jaar in het L.B.O. voordoen zijn voor 
het gros van onze leerlingen in het nadeel. 
Werd vroeger het L.B.O. wel eens spottend 'De 
wachtkamer van het produktieproces' genoemd, 
een feit was evenwel dat het L.B.O. voor veel doven 
een ideale opleidingsmogelijkheid was, vanwege de 
vele praktijkvakken en de theorievakken, die 
volkomen praktisch gericht en aangepast waren. 
Maar de schrik slaat je om het hart als je leest dat er 
in heteerstejaar25uurperweek besteed moetgaan 
worden aan algemeen vormende vakken en in het 
tweede jaar minimaal 20 uur. 

In de resterende twee jaar volgt dan de 
beroepsvoorbereiding. In een vaktijdschrift voor het 
beroepsonderwijs las ik laatst: 
'De lees- en uitdrukkingsvaardigheid is bepalend 
voor het verwerken van de schriftelijke informatie 
van alle vakken.' Een waarheid als een koe, maar 
waar blijven we met onze dove leerlingen dan als het 
L.B.O. helemaal de verbale kant uitgaat? 
Ergens anders las ik een uitspraak van 
staatssecretaris de Jong die zei: 'HetC-niveau moet 
aan het 4-jarig M.A.V.O. niveau gekoppeld worden'. 
Dit kan voor een aantal van onze dove leerlingen op 
het gebied van de wis- en natuurkunde behaald 
worden, maar wat de 'taal'vakken betreft. Ik moet er 
niet aan denken. 

Dames en Heren, misschien heb ik allemaal bekende 
zaken verteld, mogelijk haalt u de schouders op en 
denkt u, die manier van werken is hopeloos. Ik weet 
ook dat deze wijze van opleiding didactisch niet de 
meest ideale is, maar als voorbereiding op de 
maatschappij is het wel een heel goede. 
Of ik niets te wensen heb? Natuurlijk. 
1e Meer leerkrachten voor deze begeleiding 1 op 5, 

maximaal 1 op 6. 
2e Een of twee logopedist(e)s bij dit werk, want 

door het vele werk en het hoge tempo dat we 
moeten draaien, schiet de articulatie er bij in. 

3e De mogelijkheid 'tolken' in te schakelen bij 
uitsluitend praatvakken,zoals maatschappijleer, 
geschiedenis en aardrijkskunde. 
Voor mijn part maakt de tolk in dat geval gebruik 
van de 'total communication' als de informatie 
maar over komt. 

Overigens hoop ik dat de discussie straks niet alleen 
over mijn laatste opmerking zal gaan. 

J. J. Stoel, Rotterdam 
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Onderwijsbegeleiding 
bij andere vormen van voortgezet onderwijs 

Dames en Heren. 

Na de uitstekende voordracht van de heer Stoel uit 
Rotterdam overz i jn ervar ingen als studiebegeleider 
met het Lager Beroepsonderwi js, is het thans mi jn 
beurt U iets te vertel len over onze ervar ingen, sedert 
de 50-er jaren in Sint-Michielsgestel opgedaan in 
onderwi jsbegele id ing bij andere vo rmen van 
voortgezet regulier onderwi js . 

Wel stel ik voorop dat ik, als laatste spreker van deze 
dag, hier en daar onvermi jdel i jk in herhal ingen zal 
verval len. Enerzijds zal ik derhalve uit mi jn betoog 
bepaalde beschouwingen achterwege laten omdat 
de heer Stoel op boeiende wijze soortgel i jke feiten 
en ervar ingen wis t te vertel len, anderzijds zal de 
herhal ing daarvan niet bezwaarli jk zijn, mi jn inziens, 
omdat daardoor de gezamenli jke ervaringen en 
parallelle feiten worden geaccentueerd. 

Toen in het najaar van 1975 de heer Van Riet mij 
u i tnodigde een voordracht te houden over onze 
ervar ingen bij het voortgezet regulier onderwi js , 
heb ik bewust 'Ja' gezegd. 
In de eerste plaats, omdat daardoor zich de 
gelegenheid voordeed een begin te maken met de 
inventarisatie van onze werkzaamheden in de 
afgelopen jaren. De noodzaak om via een enquête 
wat research te gaan plegen en ons werk te gaan 
evalueren leeft reeds ge ru ime t i j d ; door t i jdgebrek is 
daartoe to t op heden we in ig van gekomen. 
Daarnaast en in de tweede plaats, is deze 
ui tnodig ing ons zeer we lkom, omdat het gewoon 
belangri jk is in format ie te geven over onze 
akt ivi tei ten, w a a r o v e r - buiten de kleine groep van 
belanghebbenden - nog zo we in ig bekend is. 
Deze informat ie is nutt ig voor al len, die werkzaam 
zijn in het dovenonderwi js ; immers , de resultaten 
door hun vroegere leerl ingen bij het voortgezet 
onderwi js behaald zullen het perspektief op eigen 
werkzaamheid vergroten. 
De tweede groep, voor w ie deze informat ie 

belangri jk is, word t gevormd door de kol lega's in het 
voortgezet regulier onderwi js . Voor hen is het 
noodzakelijk geïnformeerd te zijn over de aard en de 
gevolgen van de handicap; daarnaast zal een beter 
inzicht in het doel en de werkwi jze van onze 
studiebegeleiding zowel voor hen als voor ons en 
dus voor onze 'bui tenleer l ingen' bi jzonder nutt ig 
zijn.O) 

In bovenomschreven kader zal ik t rachten, in het 
kort, iets te vertel len over onze opvat t ingen 
aangaande studiebegeleiding (doel) en over de 
werkwi jze. Zoals bij de meeste nieuwe 
organisat ievormen groeien werkwi jze en 
taakopvatt ing u i teen komplex van ervar ingen. In het 
vervolg van deze voordracht komen deze ervaringen 
automat isch aan de orde alsook de school typen, 
waar deze werden opgedaan. 

(1) Over het doel van studiebegeleiding. 
In de brochure 'ter informat ie 1974-1975', jaarli jks 
door het Instituut ui tgegeven, hebben wi j een eerste 
omschr i jv ing gegeven. Deze luidt: 

(Deze) studiebegeleiding word t gegeven in die 
vakken, waar in de leerl ing, gezien de aard van zijn 
handikap, te wein ig di rekte in format ie ontvangt o f t e 
geringe mogel i jkheden heeft to t dialoog en als 
gevolg daarvan een achterstand dreigt op te lopen 
of reeds heeft opgelopen. 

Om vooral dit laatste te voorkomen stelt de afdeling 
studiebegeleiding zich to t doel , vanaf het begin, 
kontakt te hebben met deze groep van 
oud- leer l ingen, o m de overgangsfase van 
dovenonderwi js naar 'horend' -onderwi js zo soepel 
mogel i jk te doen ver lopen. Een eerste kontakt 
voorkomt latere nar igheid. 

(1) Derhalve mijn dank aan het Bestuur van de Vereniging, 
die ons in de gelegenheid stelde de betrokken scholen uit 
te nodigen. 
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Zoals U wel hoort, het is een zeer konkrete 
doelstelling, rechtstreeks op de praktijk gericht: op 
prestaties; maar, het belang van studiebegeleiding 
ligt niet alleen in konsolidatie en verhoging van 
studieprestaties, is niet alléén een noodzakelijke 
steun, een morele hulp in een overgangsfase, het 
geven van studiebegeleiding is een stuk integratie!! 

Op tweeërlei wijze kan daarbij een onderscheid 
worden gemaakt: 
(a) integratie op langere termijn. Hier moet 
studiebegeleiding gezien worden als een vorm van 
nazorg. De taak van de nazorg is immers een 
begeleiding van de oud-leerling bij diens 
konfrontatie met de maatschappij en het streven 
naar de oplossing van problemen, die zich daarbij 
voordoen. In dat kader past ook de begeleiding bij 
een voortgezette studie aan scholen en instellingen 
van voortgezet regulier onderwijs. Daarom ook 
konformeert onze afdeling zich bewust en in alle 
zelfstandigheid steeds meer aan de Nazorg. 
Vandaar deze opvatting over integratie op langere 
termijn. 
Daarnaast echter, en in de eerste plaats is de soepele 
aanpassing van de buitenleerling binnen de nieuwe 
school, het gezin en de omgeving; een belangrijk 
aspekt van de studiebegeleiding; dat noem ik: 
(b) integratie op korte termijn. 
Immers, wanneer de scholen en instellingen van 
voortgezet regulier onderwijs voortbouwen op de 
basis, die door de scholen voor dovenonderwijs is 
gelegd, is dat ook integratie, maar dan in 
omgekeerde vorm, vanuit de maatschappij. 
Een tweetal uitspraken, afkomstig van twee 
verschillende schooldirekties, moge deze, hun 
opvatting illustreren: De ene luidt: 
Chili ligt niet 20.000 mijlen verweg, maar is vlakbij, in 
de klas, onder de katheder. 

En de andere uitspraak: 
Wievér kijkt ziet niet, wat er -v lak onderzijn ogen -
gebeurt. 

(2) Iets over de werkwijze. 
Wanneer ik ga spreken over de aktiviteiten van onze 
afdeling, moetik-teronderscheid-dezesplitsen in 
de werkzaamheden binnen het Instituut en de 
aktiviteiten buiten het Instituut. 

(a) Aktiviteiten binnen het Instituut. 
Deze gaan ervan uit dat studiebegeleiding 
preventief moet zijn. Zoals reeds uit het citaat uit 'ter 
informatie 1974-1975' blijkt willen wij niet wachten 
tot er moeilijkheden komen. 
Immers, in het begin was de situatie zo, dat 
studiebegeleiding meer een hulp op bestelling was; 
met als gevolg: grote problemen, veel tijdverlies en 
veel inspanning. 
Ons huidig principe is: zo vroeg mogelijk beginnen, 
aan het begin van het laatste schooljaar, door 
middel van oriënterende bijeenkomsten met de 
toekomstige kandidaten. Deze gesprekken dienen 
tot een wederzijdse informatie over 
toekomstplannen en de mogelijkheden, die er zijn; 
zij worden na het eerste schoolonderzoek 
begonnen. 
In de toekomst streven wij er naar zo vroeg mogelijk 
informatiete verstrekken zowel aan de leerlingen als 
aan de ouders; dit te doen aan het begin van het 
schooljaar; in overleg met het hoofd van het V.B.O. 
een 'ter informatie' te verstrekken over doel en 
werkzaamheden van de studiebegeleiding, wie deze 
geven. Hierbij inbegrepen een overzicht van wat er 
in het laatste jaar gebeurt. 
De vraag is uiteraard: Waarom zo vroeg hiermee 
begonnen? De reden daarvoor is, dat de 
aanmeldingen voor vervolgonderwijs steeds eerder 
in het jaar komen te liggen. 
De konsekwentie daarvan is dat ook de data voor 
beroepskeuzeonderzoek, de daaropvolgende 
besprekingen en het advies aan de ouders steeds 
vroeger komen te liggen. 

(b) Aktiviteiten buiten het Instituut. 
De studiebegeleiding buiten het Instituut is 3-ledig: 
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zij is pr imai r gericht op de buitenleer l ing zelf, 
daarnaast is er het regelmat ig kontakt met de school 
en niet in de laatste plaats met de ouders. 
Het kontakt met de school begint wanneer door de 
ouders, maar in de meeste geval len door onszelf de 
aanmeld ing van de oud-leerl ing plaats v indt . Ik kan 
U wel zeggen, dat dit soms het meest belangri jke 
moment is van de gehele studiebegeleid ing: zij is 
beslissend voor de toekomst ! De wijze waarop de 
introdukt ie plaats v indt is een belangri jk kr i ter ium. 
Ik herinner mij in dit verband de presentatie van een 
buitenleerl ing van mi j , een MTS-er Bouwkunde, die 
eventueel een stageperiode bij de ENCI in 
Maastr icht zou doorbrengen. Gezien een noodlot t ig 
voorval in het ver leden, was de chef van het 
Bouwbureau erg huiver ig i.v.m. bedri j fsrisiko. Toch 
ging het erom dat mi jn kandidaat de kans kreeg zich 
waar te maken mét zijn handikap en ondanks het 
bedri j fsr is iko; hij werd aangenomen en bij de 
beëindiging vanz i jn s tagevoegdedezechef van het 
Bouwbureau mi j toe : Als er in de toekomst weer 
zulke mensen zijn, stuur ze dan maar gerust. 
Als U daarom de vraag stelt: Hoe zijn de reakties? 
dan kan ik U alleen maar zeggen: zeer posit ief! Er is 
verbazend veel goodwi l l . Toch valt het mi j iedere 
keer weer op, hoe wein ig de mensen geïnformeerd 
zijn over doofheid en vooral over de konsekwenties 
daarvan. Di t t ref ik bij mensen meteen relatief hoger 
ontwikkel ingsniveau zelfs in grotere mate aan. 
Grote verbazing is er steeds, wanneer w i j vertel len 
over de bereikte resultaten, over de veelheid van 
ople id ingen en beroepen. 
Ter i l lustratie voor U enkele ci j fers: 
In de periode 1965-1975 zijn er ca. 363 
schoolverlaters geweest ; hiervan hebben er 98 
studiebegeleiding gehad.(1) 
In het a lgemeen kan gesteld worden, dat de 
beslissing over de aanname van onze kandidaten 
gunst ig beïnvloed word t door de informat ie die w i j 
geven over de mogel i jkheden van begeleiding. 
Deze word t op dit moment gegeven door 2 
fu l l t imers en 12 hulpbegeleiders; deze laatsten 

worden gerecruteerd uit het onderwi jzend 
personeel op het Instituut. 
In principe krijgt de n ieuwe 'bu i ten leer l ing '2 uur per 
week begeleiding. Deze is vooral het eerste jaar zeer 
intensief. Aangezien het echter de bedoel ing is dat 
hij of zij zelfstandig word t en zelf leert moei l i jkheden 
op te lossen, neemt het aantal uren in de volgende 
jaren af, temeer daar n ieuwe kandidaten onze 
aandacht vragen. 

Zoals reeds gezegd is er het kontakt met de school , 
aanvankeli jk met de direktie, later vooral met de 
mentor of klassedocent, in vele gevallen 
rechtstreeks met de betrokken leraar. Dit laatste is 
bijzonder belangri jk omdat steeds weer bli jkt hoe in 
een persoonl i jke ontmoet ing veel misverstand of 
onbegr ip uit de weg kan worden geru imd, hoeveel 
goodwi l l er, maar vooral ook, hoeveel gêne ten 
opzichte van de handikap. 
Na 6 a 8 weken is er de eerste ontmoet ing tussen de 
school en de afdel ing, waarbi j wederzi jds de 
ervaringen worden ui tgewisseld. Vooral voor de 
betrokken leraren erg nut t ig. Voor ons is er dan de 
gelegenheid, naar aanleiding van hun vragen, 
opmerk ingen te maken over leshouding, bordwerk, 
art ikulatie, diktaat, de toepassing van 
FM-apparatuur en toekomst ige examens. 

(1) Alg. vorm. 
onderwijs: 

Mavo-4: 
HBS: 
HAVO: 
Athen.: 
Adm. opl.: 

10 
2 
8 
1 
1 

22 

Beroepsopl.: 
LBO: 
tandt.: 
diversen: 
MBO: 
HBO: 

15 
2 

12 
28 
19 

76 
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Iets in het kort over de aktiviteiten met betrekking tot 
de ouders. Deze passen evenzeer in het kader van 
begeleiding. Voorons immers is het resultaat van de 
studie in grote mate afhankelijk van de sociale 
aanpassing van de student, en wel binnen het gezin, 
de omgeving (vrienden), de school (de klas), 
verenigingen, hobbies, vakantie. Belangrijk is hoe 
de man of vrouw in kwestie zich opstelt. Je bent 
voortdurend bezig met perspektiefvergroting van 
hun point of view. In dit verband noem ik onze 
aktiviteiten ten aanzien van de reisvereniging Vinea 
Domini in Friesland, die jongerenreizen organiseert, 
en waar steeds meer leerlingen van ons aan 
meedoen. 
Hoever iemand in zijn hobbies, in zijn omgang met 
medemensen kan gaan is afhankelijk van zijn 
karakter. Ik heb een oud-leerling van mij, een 
afgestudeerd MTS-er Werktuigbouw, die lid is van 
een parachutistenklub en regelmatig sprongen 
maakt. Daarnaast gaat hij dit jaar voor de tweede 
maal mee op het zeilschip 'De Eendracht'. U wel 
bekend! 

Tot slot van deze voordracht een aantal konklusies, 
op grond van onze ervaringen bij het voortgezet 
regulier onderwijs: 

(1) Het toenemende aantal 'buitenleerlingen' is het 
gevolg van de oprichting van de afdelingen voor 
V.B.O.; dit is zeer duidelijk sedert de start van de 
Mavo-opleiding. In 1974: 8 geslaagden en in 1975: 
11; er werden geen kandidaten afgewezen. 
De aanstelling van 3 fulltime leerkrachten, waarvan 
één in de vorm van 12 hulpbegeleiders: zij is een 
duidelijk gevolg van bovenvermeld feit. 
De groeiende belangstelling bij de kollega's binnen 
het dovenonderwijs, zoals die o.m. tot uitdrukking 
komt in de skripties voor de B-opleiding. 
De toenemende differentiatie in beroepskeuze en 
opleidingen bij onze leerlingen. 
De resultaten die door hen worden behaald; bijna 

zonder uitzondering voltooien zij met goed gevolg 
de opleiding die zij begonnen zijn. 
Al deze faktoren tesamen wettigen de overtuiging, 
dat er een vergroting van het perspektief op de 
toekomst aanwezig is bij de auditief gehandikapte 
mens. 
(2) De tijd is aangebroken te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn een feed-back te krijgen bij 
onderwijs en opvoeding. Ofschoon het bezoeken 
van reguliere scholen goede resultaten geeft te zien, 
toch menen wij, dat er bijvoorbeeld t.a.v. een juiste 
formulering, aan een goede analyse van 
informatieve opdrachten veel aandacht dient te 
worden gesteld. 
Zo vragen wij speciale aandacht voor de 
meervoudige keuzevraag (Multiple Choice System), 
die bij vervolgopleidingen steeds meer wordt 
gehanteerd. 
Mijn ervaring in deze is, datde MC-vraagstelling een 
ongunstige invloed uitoefent op de prestaties en 
deze tien tot twintig procent omlaagdrukt. 
Bovendien blijkt steeds opnieuw, hoe weinig inzicht 
juistdedocenten Nederlands en die van de moderne 
talen hebben t.a.v. de problemen waarmee de 
auditief gehandikapte leerling worstelt. Niettemin 
wil ik onze eigen mensen erop attenderen, dat het 
kennen van meerdere equivalenten van een bepaald 
woord of uitdrukking, van de gevoelswaarde 
daarvan, een grote steun voor hen betekent niet 
alleen bij de moedertaal maar vooral bij de moderne 
talen. De lage scores worden doorgaans veroorzaakt 
door gebrek aan vokabulaire kennis. 
Voor mij de vraag: in hoeverre kan het voortgezet 
buitengewoon onderwijs in deze iets doen, in 
hoeverre is een voorbereiding op de latere 
meervoudige keuzevraag daar reeds mogelijk. 
(3) Er is grote en daadwerkelijke aandacht nodig, van 
onszelf en van allen die met de opvoeding en 
onderwijs aan dove leerlingen bezig zijn, voor de 
mentaliteitsontwikkeling van onze toekomstige 
leerlingen. 
In de eerste plaats t.a.v. zijn kritische instelling 
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tegenover eigen kennis, eigen prestaties. 
Daarnaast t.a.v. zijn zelfstandigheid in de studie: 
weet hij hoe te studeren? hoe hij, of zij het huiswerk 
moet indelen; hoe hoofdzaken van bijzaken dienen 
te worden onderscheiden? Kortom, in hoeverre 
krijgt de leerling in zijn vooropleiding de kans 
zelfwerkzaamheid te ontwikkelen. Helaas ontbreekt 
mij hier de tijd hier op dit moment dieper op in te 
gaan. 
(4) Nog eenmaal kom ik terug op wat ons inziens de 
meest belangrijke voorwaarde is tot integratie: de 
noodzaak van een sociale aanpassing. 
In dit kader van studiebegeleiding willen wij - met 
klem - en op grond van onze ervaringen, aandacht 
vragen voor de eis, dat studie én student in een 
groter geheel dienen te worden gezien: als een 
totaliteit, met recht op een eigen persoonlijkheid, 
'k wil U in dit verband citeren uit een brief, die mijn 
kollega,mej. Dolmans mij schreef in de dagen, dat ik 
deze voordracht aan het voorbereiden was. Het leek 
mij bijzonder juist o m - n a het verhaal dat ik hier heb 
afgestoken - haar thans het laatste woord te geven 
en iets te laten zeggen wat heel diep uit haar hart 
komt en gebaseerd is op zeventien jaar ervaring met 
onderwijsbegeleiding bij andere vormen van 
voortgezet regulier onderwijs: 
Maar hier wil ik toch nog eens op wijzen. Een goede 
aanpassing, een goed sociaal gedrag zijn 1000x 
belangrijker voor het zich happy gevoelen en 
gelukkig zijn, dan een hele berg diploma's. 
Beter goed functioneren op een qua intelligentie iets 
lager niveau, dan een hoger niveau bereikt hebben 
en niet of slecht sociaal te functioneren. Het goed 
sociaal functioneren geeft zijn winst en werpt 
vruchten af in alle omstandigheden des levens (-). 
Nu de jongelui door hun studie in andere 
werkmilieus gaan verkeren is het nodig ze hierop 
voor te bereiden en hier dus bij de opvoeding 
rekening mee te houden. (-) 
Maar voor alles een goed en gelukkig mens (te zijn). 
Studie is geen middel om vrije tijd te vullen. Studie is 
geen geneesmiddel voor eenzaamheid. Studie mag 

geen statussymbool zijn. 
De studie moet ingepast zijn in zijn gehele 
ontwikkeling als mens en daar een juiste en vooral 
geen overgewaardeerde plaats in hebben. 
Men is niet geslaagd als mens, als men iets geleerd 
heeft, maar wel als men als mens weet te leven, 
gelukkig te zijn, goed aangepast is, zijn doofheid 
verwerkt heeft. Studie is niet alleen zaligmakend, als 
je ze dat bijbrengt, dan zijn we er! 

Drs. H. A. Eijkman 

Groningen 
Op 16 december hebben we afscheid genomen van 
Henk Oostinga, die van zijn welverdiend pensioen 
gaat genieten. 
Toen in 1952 de Tine Marcusschool werd gesticht, 
werd Oostinga tot onderwijzer benoemd; eerst voor 
de klas, later als hoofd heeft hij meegewerkt aan de 
ontwikkeling van het onderwijs aan de 
slechthorende leerlingen in Groningen. Hij maakt nu 
gebruik van de regeling om er 2 jaar eerder uit te 
gaan; zelf vindt hij het belangrijk dat de leiding van 
de school nu in jongere handen kan overgaan. 
We hebben Oostinga leren kennen als iemand die er 
bovenal op uit was een goed klimaat te scheppen, 
waarin het onderwijs kan bloeien. Hij had het 
vermogen met iedereen vriendschappelijk om te 
gaan, waardoor hij veel wrijvingen kon voorkomen. 
Buiten het instituut geniet hij landelijke bekendheid 
in de voetbalwereld: jarenlang gaf hij 
radioreportages van voetbalwedstrijden. Henk, 
hartelijk dank voor alies wat je voor de leerlingen en 
voor ons hebt gedaan. 

Klaas de Nekker, als lid van het hoofdbestuur geen 
onbekende in de Veboss, volgt hem op. Wij wensen 
hem veel sterkte voor de toekomst. 

redaktie. 
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Instituut voor Doven 
- St. Michielsgestel 

Voor het examen Gehoorgestoorden-onderwijs, 
Diploma B, slaagden op 7 en 8 oktober j . l . : 

- De heren M. Bögels, J. Soetens en A. van 
Zandbeek. 
Scriptie: „Hoe is het". Een onderzoek naar de 
vraag: Hoe voelen oudleerlingen van de 
Maria-school van het Instituut voor Doven te St. 
Michielsgestel zich thuis in de samenleving. 

- Dhr. A. v.d. Boom. 
Scriptie: „Passief en actief gedrag in de klas en 
taalverwerving." 

- Dhr. F. v.d. Bosch. 
Scriptie: „Het verlatenheidssyndroom." 

- Mej. A. Essers. 
Scriptie: „Socialisatie van twee groepen 
oudleerlingen van de school voor V.B.O. van het 
Instituut voor Doven te St. Michielsgestel". 

- Mej. L. de Leuw. 
Scriptie: „Tapeto retinale degeneratie bij 
pre-linguaal dove kinderen". 

- Dhr. M. Spoor. 
Scriptie: „Reken- en telmachines als didaktisch 
hulpmiddel bij het onderwijs in cijferend 
vermenigvuldigen en delen". Met lof geslaagd! 

Op 29 oktober slaagden: 

- Mevr. B. Hoeks-Paalman. 
Scriptie: „Opvoeding, waartoe en waardoor? 
„Over het verwachtingspatroon van leerkrachten 
t.o.v. het te bereiken volwassenheidsniveau van 
hun leerlingen. 

- De Heren: N. Smulders (met lof) en F. Straates. 
Scriptie: „Een onderzoek naar het verstaan van 
figuurlijke taal door dove kinderen". 

- Dhr. P. Willems. 
Scriptie: „De manier van onderling 
communiceren van een groep dysphatisch dove 
jongens van Eikenheuvel". 

PROFICIAT. 

Schagen 

Op 12 november j . l . werd te Schagen de 
„Burgemeester De Wilde School", voor kinderen 
met hoor- en/of spraakmoeilijkheden, officieel 
geopend. 
Wij wensen bestuur, collega's en kinderen van harte 
geluk met deze fijne school. 

redaktie. 

Sint Marie - Eindhoven 

Mede door Uw gelukwensen en blijken van 
sympathie, bij gelegenheid van ons zilveren 
jubileum, is het voor ons allen een fijn feest 
geworden. 
Hartelijk dank daarvoor. 

Kinderen en Collega's 

Kopie 
vóór 1 
zijn. 

voor hel 
januari 

expressie-
1977 bij de 

nummer 
eindred 

dient 
aktie te 

88 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

Amsterdam 

Groningen 
Rotterdam 
St. Michielsgestel 
Voorburg Z.H. 

J. C. Ammanschool 
Dependance I.D.O. 
Doveninstituut H.D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Instituut voor Doven 
'Effatha' Instituut voor Doven 

J. Sluyterstraat 9 
Nieuwe Uilenburgerstraat 96 
Guyotstraat 2 
Ammanplein 2 
Theersestraat 42 
Effathalaan 31 

020-178617/178637 
020- 231437 
050-122243 
010-132280 
04105-3031 
070-987370 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 

Amsterdam 

Arnhem 
Beek (bij Nijmegen) 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 

Enschede 
's-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Heerlen 
Leiden 
Nijmegen 

Rotterdam 

Rijswijk Z.H. 
Schagen 
Utrecht 

Zwolle 

Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Wylerberg 
Paus Pius XII school 
De Skelp 
Inst. St. Marie - school-
Inst. St. Marie - school-
Inst. St. Marie - internaat-
Prof, dr. H.C. Huizingschool 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hansenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Martinus van Beek-
internaat 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool 
LD. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burgemeester De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
School voor kinderen met 
hoor- en spraakstoornissen 

J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Pr. Irenestraat 94 
Brantsenstraat 1 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Schuitmakerswal 2 
Don Boscostraat 5 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Meezenbroekerweg 12 
Vrouwenkerkhof 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beynenstraat 16 

Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 12 
Blaardorpstraat 12 
Baan 163 
Terracottastraat 1 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Engstraat 69 

020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-736495 
085-423293 
08895-1790 
076-146606 

05120-14974 
040-432776 
040-441754 
040-431087 
053-318313 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-314049 
045-717308 
071-134065 
080-559584 
080-233429 

080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 

05200-12959 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de 
eindredaktie. 




