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Ten geleide 

CREATIVITEIT 

Omdat een uitvoerig exposé over creativiteit niet 
gewenst wordt, hoef ik mijn tijd niet te verdoen met 
indrukwekkende, maar overal lekkende definities. 
Creativiteit istoch al nauwelijkstedefiniëren zonder 
het begrip eerst grondig dood te maken. Waarmee 
we midden in het onderwerp zitten; je kunt immers 
alleen wat leeft dood maken. Creativiteit is levende 
werkelijkheid. Over creativiteit denken, kan pas 
vanuit eigen beleving. 

Naar hartelust denkend zie ik een aantal contouren 
waarin creativiteit gestalte krijgt in een relatie tot 
schoonheid: (Lelijke "scheppingen" bespreken we 
niet; het moet niet te filosofisch worden.) 

Creativiteit in het dagelijks bestaan: werk, vrije tijd. 
Creativiteit om de creatie: kunst. 

Natuurlijk is er ook een "creativiteit" om de 
commercie. Daarover lijken voorlopig de 
aanhalingstekens voldoende. 

Creativiteit als vervoermiddel, om een leven zinvol 
te laten rijpen tot schoonheid. Woorden en papier 
schieten te kort. 

De ervaren tijdschriftlezer zal nu onvermijdelijk het 
begrip "niveaus" voelen aankomen; wij gaan daar 
gewoon niet op in. 

Creativiteit in het werk! Bestaat dat nog wel? 
"Werk" is "uit"; "vrij" is "in". Er moet nog wel wat 
gedaan worden natuurlijk, maar vlug dan en graag 
koffie. 
Dat is niet kritisch bedoeld en ook wat overtrokken. 
Maar het is wel een gegeven waarmee je te maken 
hebt. Leerlingen, schoolwerk makend, noteren 't 
liefst alleen 't antwoord. Niet alleen bij Wis- en 
Natuurkunde maar zelfs bij talen en 
wereldoriëntatie. Het creatieve voorafgaande 

proces van begripsvorming verloopt amorf. Een 
complex gebeuren krijgt, vaak gissend, gestalte in 
één woord of getal. Geen, tastend maar creatief, 
formuleren in de taal, dat uniek en creatief 
expressie-middel: „In den beginne was het Woord". 

Dat is niet de leerlingen aan te rekenen. 
De leermiddelen zijn er minstens op ingesteld! Alles 
is vervierkeuzevraagd, of zo goed als. 

Dat is niet de uitgevers aan te rekenen. Zij hebben 
het niet bedacht. Hun denken gaat niet verder dan de 
markt reikt. 

Is hier dan weer de maatschappelijke 
ontwikkelings-zonde-bok aan het werk geweest? 
Het heeft er alle schijn van. Het zou best eens waar 
kunnen zijn, dat: "Meer en uitgebreider 
systematische kennis samengeperst wordt in een 
relatief kleiner of gelijk tijdsbestek (ondanks 
verlengde "leerplicht")", zoals men wel hoort 
beweren door H.H. Pedagogici. 

Ja, en het moet dan wel haast zo zijn, dat tengevolge 
daarvan een sluipend, doch consequent 
toenemende efficiëntie leidt tot af slijpen van alles 
wat tijd vraagt en "nutteloos" is. 

Dezelfde efficiëntie die daarentegen leidt tot 
verworvenheden als vierkeuze-vragen, 
vakkenpaketten, rekenlinealen en -machines. Met 
veel geheugenfunkties; om "nuttige" 
herseninhouden vrij te maken; voor nuttiger zaken 
en hogere snelheid. Dezelfde efficiëntie die, zonder 
ons creatief ingrijpen, ons milieu grondig kan 
vervuilen. 

Daar schiet mij ineens het woord "elitair" te binnen. 
Waar het vandaan komt vraag je jeaf. Het heeft niets 
met onderwijs te maken. Onderwijs mag zelfs niet 
eens elitair zijn. Vroeger, heel vroeger, kon alleen 
een sociale toplaag met voldoende financiële 
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middelen zich (laten) "vormen". Gewoon zonder 
beroepskeuze, zich ontplooien als een bloem (meer 
of minder geurig, maar tóch). Zij móésten wel, want 
zij werkten nagenoeg niet! 

Mooi toch wel, dat het onderwijs van onze tijd 
(vrijwel) kosteloos is. Jammer daarentegen, dat 
scholen en cursussen voor creatieve vorming, met 
vele soorten creatieve technieken niet bij het 
kosteloos onderwijs horen. Zij zouden dan 
scholengemeenschap kunnen hebben met het 
"nuttige" onderwijs. 

Er moet flink door je ouders worden betaald om hier 
een "vakkenpakket" te mogen samenstellen dat 
recht doet wedervaren aan je persoonlijke "profiel" 
i.s.n. 

Bouw dit luchtkasteel eens even mee: 
In de morgenuren de gewone, bekende leervakken, 
al of niet met heuristiek projektsausje, en 's middags 
(en 's avonds) de hele school, groepsgewijs en door 
elkaar geschud, bezig met naar keuze muziek, zang, 
dans, toneel, sport, beeldende expressie, 
handvaardigheids en D.H.Z.-technieken, sport 
(binnen en buiten), film, foto, excursie, sociale 
projecten naar buiten, kortom allerlei zaken waarin 
men zichzelf kan leren ontdekken en zijn o.l.v. het 
getalenteerde, kundige lerarenbestand van de net 
genoemde scholen en cursussen. 
Gevolgen kunnen niet uitblijven: 
Minder gefrustreerde, agressieve, negatieve, 
neurotische, dissociale, werkschuwe, ontevreden, 
angstige, verslaafde, pillenslikkende, extreme en 
onvolwassen persoonlijkheids-structuren. Je kunt 
blijkbaar niet ongestraft een wezenlijk deel van de 
mens wegrationaliseren; zijn "oppervlaktewater" 
vervuilt. 
Meer evenwichtige, zelfbewuste, medemenselijke, 
positieve, bereidwillige, actieve, tevreden, 
opbouwende, behulpzame, wijze, gezonde en 
volwassen dito's. 

Voor definanciële haalbare kaarters: Wat de eerste 
categorie de maatschappij, ons allen, kost, is meer 
dan de kosten van het tot realiteit gewekte 
luchtkasteel. Reken het zelf maar na; niet wachten 
op de elkaar tegensprekende onderzoekresultaten. 

Voor de rijpere kaarters: De tweede categorie is op 
zichzelf de prijs tenvolle waard! 

Een luchtkasteel. Inderdaad. Maar neem nu eens 
even aan dat plotseling het begrip werkloosheid 
politiek oninteressant zou worden. Niet helemaal 
ondenkbaar trouwens. Als de zg. 
"diepte-investeringen" (zoek dat maar even op) 
eenmaal een zekere drempel gepasseerd zijn, dringt 
het vanzelf wel tot HH. deskundigen door, dat 
werkloosheid in hoofdzaak slecht verdeelde vrije 
tijd is, in handen van een nieuw ontstane 
"bevoorrechte" klasse. Daar moet welspoedig eens 
genivelleerd gaan worden. Misschien zit er wel een 
nieuwe partij in (toch weer politiek interessant). 
Nivellering aan de top, spreiding van inkomen 
(macht spreidt dan vanzelf) èn nivellering aan de 
basis, spreiding van vrije tijd (machteloosheid 
verdwijnt geheel). Het program van de P. v. 't E. (de 
"e" van evenwicht, ja). 

Die vrij tijd kan dan vast niet gevuld worden met de 
uit kunststof opgetrokken "series" en plastic 
"spelletjes" van onze efficiënte TV-producenten; of 
met vissen; of met voetballen(-kijken). 

Hadden we nu maar dat kasteel reëel gebouwd!! 

Trachten wij niettemin toch positiefte eindigen. Wie 
namelijk goed toeziet merkt wel dat de bouw al 
voortgang heeft gevonden. De enorme 
belangstelling voor het scheppend bezig zijn, die 
blijkt uit de gonzende activiteit van vele "scholen" 
en cursussen betekent een stevig fundament voor 
het op te trekken gebouw. Wat 
"kosten-baten"-planners vaak meer zegt: het 

2 



rectificatie 

betekent reedseen economische stimulans voor het 
bezorgde bedrijfsleven. 
De druk op en uit de scholen wordt groter en groter. 
Wel is het nog mogelijk geweest dat om zgn. 
"financiële redenen" het aantal uren op de scholen 
voor V.O. werd teruggedraaid, hetgeen betekende 
dat de creatieve vorming de klap moest opvangen; 
wat het zwaarst i s . . . enz. Maar de algemene 
verbazing en verslagenheid hierover is evenwel ook 
een teken. 

Och ware het dat de komende Middenschool een 
exponent mocht zijn van de gesignaleerde 
ontwikkeling. Wensen wij allen dat de organen die 
zich buigen over de realiseringsplannen voor de 
middenschool een grote plaats inruimen voor het 
creatieve moment; doen zij dit, dan zal de 
middenschool zo'n doorslaand succes blijken te zijn, 
dat de stemmen vanuit het genootschap der 
"norm"-bewakers en territoriumbegrenzers 
mompelend ondergaan in hettriomfantelijk gedruis 
van zelfwerkzame leerlingen en hun ouders. 

Ouders, op U komt het aan. Waarover de 
deskundigen waarmee U te maken hebt voor de 
toekomstvan Uw kind het ook oneens mogen zijn, 
op één punt zijn zij eenstemmig. 
"De ouders beslissen!!!", beamen zij nederig; en 
kijken U wetenschappelijk en gesprektechnisch aan. 
Welnu dan ouders en ouderverenigingen, steekt Uw 
beslissende stem niet onder de korenmaat! 
In het scheppend bezig zijn wordt Uw kind een beter 
(mede-)mens. 

C.J. Moraal 
Groningen. 

Rectificatie - Het Gehoorgestoorde Kind -17 e 
jaargang no. 4. 

In het artikel "Lang- of kortlopende revalidatie" 
van drs A.W. de Vos zijn de volgende hinderlijke 
fouten geslopen. 
1. in fig. 1 is de codering met en zonder 
hoortoestel(len) verwisseld. 
2. in de figuren 2 t /m 9 had het legendum in de 
linkerbovenhoek moeten zijn o AD,xAS en ADS. 
3. in de gepubliceerde toonaudiogrammen 
betekent het teken "v " dat de hiermee 
aangegeven zuivere tonen door de betrokkenen 
gevoeld zijn. 
4. het woord "gerelativeerd" in de6e regel van de 
1e kolom van pagina 71 moetzijn "gerelateerd". 
5. achter het woord "geheel" in de 9 e regel van de 
Ie kolom van pagina 71 staat ten onrechte een 
komma. 
6. de werkwoordsvorm "behoren" in de 7e regel 
van de 2e kolom van pag. 71 moetzijn "behoort". 
7. achter "non-verbale" in de 8e regel van de 1e 
kolom van pagina 73 is de komma weggevallen. 

redaktie 

GEVRAAGD: 
Wie kan mij helpen aan de volgende nummers 
van Het Gehoorgestoorde Kind: 
1953 - nummer van augustus. 
1954- nummer van april. 
1966- no 3-7e jaargang. 

Gaarne opsturen aan: H. A. Landman. 
Brandsepad 2. 
Rotterdam. 3014. 
DankU. 



Spelen met muziek op de Enkschool 

Toen wij in augustus 1975 startten met de school 
voor kinderen met hoor en spraakstoornissen in 
Zwolle, kwamen we in een oud noodgebouwterecht, 
omdat de verbouwing van ons eigen schoolgebouw 
nog niet klaar was. 
Behalve onze school huisde in dat gebouw een 
afdeling van het Stedelijk Conservatorium. Een der 
leraren wist ons te vertellen dat er een aantal 
studenten was, dat stage moest lopen op lagere 
scholen, omdat ze op het conservatorium de richting 
schoolmuziek gekozen hadden. 
Aangezien wij geen vakleerkracht muziek konden 
aanstellen, maar wel studenten konden laten 
hospiteren, namen we contact op met de mensen 
van het conservatorium. Al gauw kwamen Peeke, 
Arnold en Wilma, die erg enthousiast waren en ons 
bepaalde plannen voorlegden. 
Vanuit didaktisch oogpunt bezien konden wij ze wel 
begeleiden; op muziektherapeutisch gebied 
moesten ze vooral door experimenten tot eigen 
conclusies en werkmethoden komen. 
Dit resulteerde na eenjaar in een spel datopgevoerd 
werd door alle leerlingen van de school. In dit spel 
(Het Oinkbeest) stonden vooral de beweging en de 
eigen weergave van bepaalde gegevens centraal. 
Het geheel stond onder leiding van Arnold. Het werd 
een groot succes. De leerlingen waren er zo mee 
bezig en werden zo in beslag genomen door een 
ongekende exploratiedrang op dit velen van hen 
onderkende gebied, dat de eigenlijke uitvoering niet 
al leen een spel van kinderen voor publiek werd, maar 
een spel van kinderen, dat zo goed overkwam dat de 
ouders, leerkrachten en belangstellenden allen 
spontaan meespeelden en dit was de uiteindelijke 
bedoeling, al hadden ze zelf nooit gedacht dat het zo 
zou lopen. 

We zagen allen in dat dit de weg was waarop we met 
onze kinderen verder moesten. Arnold had zijn 
stagetijd bij onsopschool beëindigd, maarbeloofde 
het volgend jaar terug te komen om ons verder in 
deze richting te helpen. 
Dit jaar zijn we dan ook in groep 1 gestart meteen 

nieuw project, in groep 2 meteen sinterklaasspelen 
in groep 3 met een aansluitend spel op het 
onderwerp "Rechtszaken" waar de leerlingen uit 
deze groep uitvoerig mee bezig zijn. (groep 1 leeftijd: 
6-8 jaar, groep 2 leeftijd 8-10 jaar, groep 3 leeftijd: 
10-13 jaar). 

Waarom zo'n project? 
Na een jaar lang min of meerexperimenteren zijn we 
tot de conclusie gekomen dat we met muziek wel 
degelijk mee kunnen helpen aan de totale vorming 
van onze kinderen. 
Dit is alleen dan mogelijk als we uitgaan van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
kinderen. 
Vooral in de eerste groep komen nogal wat kinderen 
voor met een achterstand in de motoriek. 
Daarom nemen we als uitgangspunt: het begeleiden 
van de motorische ontwikkeling. 
Verder kan muziek helpen ter bevordering van: 

- sociale ontwikkeling 
- concentratie 
- ruimtelijk oriëntatie 
- de ontspanning 
- het waarnemingsvermogen 
- een betere ontwikkeling van de stem 
- taalgebruik. 

Hoe proberen we dat nu? 
We geven als voorbeeld het project "Jam van llona" 
uitgevoerd in groep 1. Belangrijk hierbij is dat we 
zoveel mogelijk ruimte laten voor de eigen 
interpretaties van de kinderen. 

Les 1. 
Het verhaaltje werd verteld aan de kinderen. Hier 
volgt in het kort de inhoud: 
llona ligt 's avonds in bed en denkt na. Ze gaat de 
volgende dag beginnen op een fabriek. Hoe zou het 
daar zijn? De volgende dag komt llona op de fabriek 
en de directeur laat zien wat ze moet doen. Ze moet 
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jampotjes van de lopende band afpakken, etiketten 
erop plakken en in een doos zetten. Ze begint aan 
haarwerkenpraatwatmetanderevrouwendiedaar 

ook werken. 
De andere vrouwen vertellen dat ze vroeger onder 
het werk weleens een liedje zongen, maar toen de 
directeur de band sneller liet lopen moesten ze 
snellerwerkenenkondennietmeerzingenonderhet 
werk. 
Op een gegeven moment heeft llona zin om haar 
naam op een etiketje te schrijven wat ze ook doet. 
Een tijdje laterwordt de directeuropgebelddooreen 
klant diezegt: Jam van llona isdat van U?Neehoor, 
zegt de directeur, alle jam is van mij. Even later belt er 
weer iemand op met hetzelfde verhaal. De directeur 
gaat naar llona toe en vraagt of llona haar naam op 
alle etiketjes wil schrijven. 
Door deze nieuwe naam stijgt de verkoop. De 
directeur wil een stempelmachine kopen die de 
naam llona opde etiketjes kan stempelen, llona moet 
weer aan de band gaan werken. Het gevolg is dat de 
bandsnellerkan gaan lopen, zodat de directeur nog 
meer kan gaan verkopen. 
llona ligt die avond in bed en denkt hierover na. Maar 
ik heb het wel goed door, wat de directeur wil, denkt 
ze, en dat moeten we de kinderen gaan vertellen. Na 
dit verhaaltje een gesprek met de kinderen over 
verschillende woorden en begrippen, die hierin 
voorkomen zoals fabriek, lopende band, directeur, 
etiketjes, enz. 
In de loop van de week heeft Erica (de leerkracht) dit 
verhaal nog eens met de kinderen doorgenomen. 

Les 2. 
Tijdens deze les hebben we verschillende 
onderdelen van het verhaal uitgespeeld met de 
kinderen. De lopende band, de directeur, je naam op 
de etiketjes schrijven. Het is erg belangrijk dat de 
kinderen ook voelen wat er gebeurt als de band b.v. 
sneller gaat lopen, als je de hele dag je naam op een 
etiketje moetschrijven. Het gevolg hiervan isookdat 
ze het veel beter onthouden, ook de voor hen erg 

moeilijke begrippen als lopende band, fabriek, 
stempelmachine, (taalontwikkeling). Het sociale 
aspect neemt bij het uitspelen van verschillende 
situaties natuurlijk een belangrijke plaats in, vooral 
de lopende band situatie, waarjeersamenvoorzorgt 
dat de jampotjes in de doosterechtkomen, en dat de 
dozen in het magazijn komen. Als hier een schakel 
ontbreekt, klopt het hele proces niet meer. Maak bij 
het uitspelen ook gebruik van de fantasie van de 
kinderen. Een lopende band, hoe zou die er uitzien? 
Hoezouden de mensen in de f abriekerachter,eropof 
ernaast zitten? Zeg dan vooral niet "nee, dat is fout", 
maar laat het ze zelf ontdekken, zorg dat je de 
begeleider blijft van hun proces. 

Les 3. 
In deze leszijn we begonnen met het uitspelen van de 
lopende band situatie, wat voorbereid was door 
Erica, die de situatie met de kinderen in de 
tussenliggendadagen had uitgediept. 
De kinderen hadden alle lege jampotjes 
meegenomen van huis en dit resulteerde in een 
gesprek over verschillende soorten jam. (hierop 
aansluitend zou je ook met de kinderen zelf jam 
kunnen gaan maken). 
Hierna vertelde ik dat de vrouwen aan de lopende 
band altijd een liedje zongen tijdens hun werk. 
Wat voor liedje dan? 
Ik las de tekst voor die in het boekje stond: 

potje pakken 
een twee hop 
van de band 
een twee hop 

Deze tekst een paar keer met de kinderen 
doorgesproken, waaruit toen een spreekritme 
ontstond. 
Wie van jullie zou weten hoe ze dit liedje zongen? 
Niemand wist het. Dan zullen we het samen eens 
proberen. Ik gebruikte de gitaar als 
begeleidingsinstrument en speelde hierop het 
spreekritme van de tekst. De kinderen spraken de 



tekst hardopmee. Opeen gegeven moment kwam er 
een van de kinderen met een begin van een 
melodietje. Van dit begin hebben we min of meer 
samen een melodie gemaakt, alleen bleek toen dat 
de tekst er niet helemaal meer bij paste. Ook dit 
probleem werd snel opgelost door een zin te 
herhalen. De tekst die toen ontstond was de 
volgende: potje pakken 

een twee hop 
van de band 
potje pakken 
een twee hop 

Dithebbenwetoeneenpaarkeergezongenenuitde 
kinderenzelf kwamen al wat bewegingen erbij nl. die 
van potje van de band pakken. 
Omdat de kinderen zelf jampotjes meegenomen 
hadden konden we deze hierbij mooi gebruiken 
Samen met de kinderen hebben we er nog drie 
coupletten bijgemaakt. 

Plaatje pakken 3. 
een twee hop 
naam erop 
plaatje plakken 
een twee hop 

plaatje plakken 4. klaar is het potje 
een twee hop een twee hop 
lijm erop i n de doos 
plaatje plakken klaar is het potje 
een twee hop een twee hop 

Hierna hebben we alle coupletten nog een paar keer 
gezongen. Als de kinderen bij het zingen gaan 
bewegen is het bijna altijdzo dat hetzingen achteruit 
gaat. 

Het is dan belangrijk dat ze de tekst en de melodie 
goed kennen. De bewegingen mogen tijdens het 
zingen ook nooit te moeilijk zijn, omdat het anders 
ondoenlijkvoorhenwordtomheteenenanderuitte 
drukken,daarvoorgebruiktmendetaal.Speelvooral 
in op de bewegingen die de kinderen uit zichzelf al 
tonen tijdens het zingen. 
Wel is ons gebleken dat bewegingen tijdens het 
zingen, hoe eenvoudig of klein die ook mogen zijn 
een enorme steun is bij deze kinderen voor het 
onthouden van tekst en melodie. 
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Doordat vooral slechthorende kinderen over het 
algemeen snel iets vergeten is het zinvol dat een 
liedje niet alleen in dat ene muziekuurtje in de week 
gezongen wordt; samenwerking metdeleerkrachtis 
onontbeerlijk. 

Tijdens de handenarbeidles in deze week heeft Erica 
met de kinderen verschillende tekeningen gemaakt 
over dit projekt (vingerverven). Het was opvallend 
hoeveel initiatieven de kinderen toonden. De een 
tekende llona in bed, de ander tekende de lopende 
band, weereen andertekende alleen de directeur 
De tekeningen hebben we in de klas opgehangen als 
decoratie voor dit project. 

Les 4. 

Deze les hebben we gebruikt voor het uitspelen van 
het hele verhaal. We hebben de rollen verdeeld 
waarbijdekinderenzelf mochten kiezen watzegr'aaq 
speelden. Wij grepen alleen in als erteveel kinderen 
voor een bepaalde rol waren (b.v. llona). 
Het zelfgemaakte liedje, wat zich afspeelt aan de 
lopende band, hebben we twee keer verwerkt in het 
verhaal. 
Tijdenshetuitspelen van hetverhaal laten wezoveel 
mogelijkvrijheidaandekinderen,alsdelijndieinhet 
verhaal zit maar ongeveer gevolgd wordt. Wel 
besteden we veel aandacht aan de rol die iemand 
speelt; als iemandde rol van llona speelt dan looptzii 
ook als llona, dan werkt ze als llona en zingt als llona 
(het zich kunnen verplaatsen in een ander). 

Ook het sociale aspect speelt hierbij een belangrijke 
rol, je moet de ander tijd en ruimte geven om ziin rol 
te spelen. 

Na deze les besloten we het geheel te presenteren. 

Suggesties voor het verder uitwerken van dit 
project: 

- klankcollage (wat hoor je voor geluiden in de 
fabriek? Dezezou je op een bandrecorderop kunnen 
nemen en tijdens de presentatie afdraaien) Deze 

geluidenzoujemetdekinderenzelfkunnenmakenof 



Ervaringen uit muziek-
en danswereld 

naar een fabriek toe gaan en daar de geluiden 
opnemen. Een bezoek aan een fabriek zou toch wel 
zinvol zijn na, voor of tijdens het project. 
- film over een fabriek 
- de kinderen allerlei materiaal uittijdschriften laten 
verzamelen, dat als decoratie gebruikt kan worden 
tijdens de presentatie b.v. 
- kringgesprek over fabrieksarbeiders, arbeidsters 
en werkeloosheid. 

Arnold Wellink 
Erica Kindt 

Zwolle 

HET 
GEHOORGESTOORDE 
KIND. 

Wie bedenkt er een nieuwe naam voor ons 
tijdschrift? 

Suggesties van de redaktie ( zie notulen van 
10-11-76) zijn: 

a) Spraak - Taal - Gehoor. 
b) Horen, zien en spreken. 

Nieuwe namen vóór 1 mei 1977 aan een van de 
redaktie-leden doen toekomen, zodat op de 
redaktie-vergaderingvan11mei'77eenvoorstel 
aan de beide besturen gedaan kan worden. 

redaktie 

Wanneer de oudere kinderen de lessen gaan volgen 
op de V.B.O.-scholen verandert hun interesse. Ze 
houden er niet meer van om speel-liedjes te maken 
zoals ze op de lagere school deden. Zij willen het 
anders doen, maar weten nog niet hoe. 
Ze voelen hun tekort hierin en worden dan soms 
moedeloos. Al hun eigen vondsten vinden ze gek en 
niet uitvoerbaar. 

De groepen leerlingen onderling verschillen nogal 
wat kunnen en interesse betreft; niettemin blijven ze 
over het algemeen graag komen behoudens enkele 
uitzonderingen, wat dan nog meestal tijdelijk is. 
Vooral als ze thuis broers of zussen hebben, die ook 
aan muziek doen of veel plaatjes spelen, stijgt de 
interesse van de dove. 

Altijd zullen we de muziek in verband moeten 
brengen met andere kunsten, maar vooral met de 
danskunst. Muziek speelt in ruimte en tijd, zo ook de 
dans. Muziek is weerte geven in figuren en lijnen, die 
afwisselen naargelang tijd en ruimte. 
De lessen moeten voorde kinderen een ontspanning 
zijn, maartegelijkertijd discipline bijbrengen, ledere 
klas leerlingen vraagt naargelang aanleg en 
belangstelling een eigen manierom de muziek weer 
te geven. De kinderen die van sport houden vragen 
om krachtigedansenen pittige muziek. Zij willen iets 
presteren, terwijl de leerlingen die meer van normen 
en schone lijnen houden om sierlijke en mooie 
dansen vragen. Zij genieten dan van hun eigen 
vloeiende beweging en ritme. Zij die de voorkeur 
geven aanc/z-a/rcaenspe/willen het liefst een verhaal 
dansen; het moet een inhoud hebben; hoe 
boeiender, hoe fijner. 

Al deze leerlingen moeten zich kunnen bewegen in 
alle mogelijke situaties, als een bepaald dier, een 
volwassen mens, maar ook als een gefantaseerde 
figuur. 

Om dit Xe kunnen moeten ze zich ieren-spannen-en 
vooral ook - ontspannen-, want dit is nodig voor het 
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ontstaan van iederkunstwerk.Zonderdatontstaater 
geen schepping en is er geen scheppende fantasie-. 

Verkeerde spanning is de wortel van alle fouten en 
moeilijkheden. EEN JUISTE HOUDING MOET AAN 
ALLES VOORAFGAAN, zoals ook een viool eerst 
gestemd moet worden voor hij bespeeld kan 
worden. 
Om een juiste spanning te krijgen, moet men eerst 
het tegenovergestelde ervaren, ONTSPANNING, 
relaxen. 
De ontspanning komt bij een rustige en regelmatige 
ademhaling. Alle stijve en moeilijke bewegingen 
worden soepeler en vooral ook sprekender bij een 
goede ademhaling. 
Wanneer een kind zich wil bewegen in een vloeiend 
ritme zal het zich moeten ontspannen. Wanneer het 
een bepaald ritme wil voortbrengen zal het gebruik 
moeten maken van een lichte en van een sterke 
spanning. 
Een sterke spanning, wanneer het lichaam een 
sterke, gespierde beweging moet maken, wanneer 
het een zeer spannend moment moet weergeven -
een lichte spanning wanneer de oplossing komt en 
de kracht wegebt, want ritme is het verschil in 
spanning, de opeenvolging van tension en relaxion. 
Onze lessen zullen nooit slagen, wanneer de 
kinderen nietgeïnteresserd zijn; wanneer zij de 
vibratie verstaan als alleen maar een stoten van orgel 
of drum,zullen zij nooit enig idee van muziek krijgen. 
Ze moeten leren onderscheiden wat geluid en wat 
muziek is. Muziek is een weefsel van 
melody-harmony en ritme. Daarin voelen we kracht 
en ruimte en ti jd, waaronder ik versta spanning en 
ontspanning. 

Op deze leeftijd is het belangrijk de kinderen te leren 
genieten van pure muziek, muziek zonder spel. De 
noten en aksenten hebben zij leren gebruiken en 
verstaan in de spelen, die zij hebben gemaakt op de 
lager school. Nu willen we proberen de muziek als 
zodanig te leren verstaan. De contrasten in de muziek 
moeten ze leren onderscheiden, leren begrijpen en 
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voelen, dan pas zal de muziek betekenis voor hen 
gaan krijgen. 

Wanneer de kinderen naar de muziek luisteren, 
beweeg ik mijn hand zoals de muziek bij mij 
overkomt.Hetzij klassieke muziek- volksdansmuziek 
of pop-muziek. Zij volgen de bewegingen van mijn 
hand en proberen zo de muziek te volgen. Daarna 
luisteren ze opnieuw en trachten mee te doen met 
hand, vinger of hoofd, of alleen in gedachte. 
Daarna gaan we de geschikte beweging op de muziek 
samen zoeken. Crescendo en decrescendo in de 
muziek doen vanzelf de spanning en ontspanning 

ontstaan. Vervolgens proberen we de muziek weerte 
geven in figuren en lijnen. 
De kinderen beginnen door te krijgen hoe uit een 
eenvoudige opeen volg ing van geluiden een melodie 
ontstaat. Zij gaan de verschillende delen van de 
muziek herkennen, contrasten van lagere en hogere 
gedeelten.de verschillende ritmesen hetterugkeren 
van een bepaald thema in de muziek. Wanneerze een 
dans hebben geleerd, kunnen ze genieten van de 
muziek door de dans in gedachte uit te voeren. Ze 
zitten of liggen dan op de grond en luisteren naarde 
muziek. Sommigen bewegen hun hoofd of handen, 
andere zitten stil zonder zich te bewegen, maar hun 
ocpsn verraden hun aandacht; eveneens bewijst de 
ontspannen uitdrukking op hun gezicht hun plezier 
erin. Wan neer ze zover zijn heeft de muziek betekenis 
voor hen gekregen. 

Toen het vorig jaar een klas naar de muziek - de 
donauwals - luisterde - nadat ze die al menigmaal 
hadden gedanst - zei er een meisje na afloop: "Hé, 
deze muziek vind ik het mooiste, die vergeet ik nooit 
meer". 
Ze trok daarbij een gezicht van machtig en zalig-. 

In maartvan hetvorigjaargaf ikeen les aaneen klas 
van zes jongens, een leuke homogene groep, 
waarvan men goede resultaten kan verwachten. 
Daar ze (door gebrek aan een leerkracht in muziek) 
een paar jaar geen muziek hadden gehad, hadden ze 
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de overgang gemist van speelliedjes en dansen op 
bestaande muziek. Huntrainingwasopgehouden bij 
het voelen van korte melodietjes, gespeeld op het 
orgel en korte gezongen zinnen; zij bleven 
vasthouden aan het maken van eigen muziek. Ze 
deden dat graag en we maakten daarom een verhaal 
dat gemakkelijk kon worden gespeeld. 

Een leeuwwandelde door het bos. Hij kwam metzijn 
poot in een val terecht. Jagers kwamen voorbij en 
hoorden de leeuw brullen. Twee jagers wilden de 
leeuw doodschieten, maar een jager vond dat laf. Hij 
bevrijdde de leeuw uit de val. Om dat staaltje van 
moed te vieren namen ze een teug wijn uit hun 
veldfles. Terwijl ze daar zaten kwam ertot hun schrik 
een grote slang naar hen toe geschuifeld. Ze 
schrokken en vluchtten weg. De dappere jager die de 
leeuw bevrijd had, had daar geen gelegenheid meer 
voor. Juist op het moment dat de slang wilde 
toeschieten, kwam ineens de geredde leeuw te 
voorschijn en bevrijdde de jager door de slang te 
doden. 

Op dit verhaal wilden we een dans maken. In plaats 
van zelfde muziek te maken, vroeg ik hen of we geen 
bestaande muziek konden nemen. Ik kende een -
Componist - die mooie muziek had gemaakt op een 
leeuw. Ook de namen van componisten moeten ze 
leren kennen. Groot protest! Dat was goed voor 
horende mensen, maar niet voor hen. Ik zette toch 
maar door en speelde de muziek van Saint Saens: 
"The Lion". 
Zij vonden de muziek maarzo-zo. Het was allemaal 
hetzelfde. Ik gaf het nog niet op en zei: "Dat is niet 
waar". Ik gaf ze allemaal een Engels boekje met een 
verhaal erin van een leeuw. Grote verontwaardig ing: 
"Dat kunnen we niet lezen". "Nee" zei ik verbaasd, 
"ik wel" . 
"Natuurlijk" was hun antwoord "ji j hebt dat 
geleerd". "Met de muziek is dat precies hetzelfde" zei 
ik. Als ik muziek hoor, die ik nog niet eerder heb 
gehoord, kan ikook nietzeggen, welke noten datzijn. 

Maar dat hoeft ook niet. Ik weet dan ook niet altijd 
welke instrumenten er worden bespeeld, maar ook 
dat is niet belangrijk. Ik luister alleen naar de 
beweging van de muziek. Ik zal jullie laten zien wat ik 
bedoel". 
Terwijl ik opnieuw de muziek speelde deed ik met 
mijn hand mee. Ze keken toe en luisterden. Bij het 
brullen van de leeuw gaf ik een teken. Toen het 
afgelopen was, waren zetoch niet content; ze zeiden 
niet veel, tot er eentje tegen zijn buurman zei: "Niet 
zo, poe-poe-poe zo als op het orgel maar zo" hij 
bracht zijn handen aan zijn mond en met zijn mond 
maakte hij een beweging van blazen, "dat is de 
leeuw" zei hij. Ik draaide de muziek opnieuw. Toen 
pas begonnen zij heel gespannen te luisteren. Het 
enthousiasme groeide en op het eind van de les 
konden ze zonder hulp de leeuw spelen, en op het 
juiste moment sprongen ze op en brulden. Zelfs het 
masker kon worden opgezet, want ze hoefden 
niemand te zien, ze konden het alleen. Zes trotse 
jongens verlieten enthousiast het leslokaal. Zij 
hadden geleerd dat muziek meer was dan alleen 
maar noten. 

In dezelfde week had ik een andere groep zeer 
leergierige jongens. Zij wilden wel samen dansen, 
dat ging ook zeer goed. Ook moest het staccato 
muziek zijn met langzaam gezongen tekst. 
Toch wilde ik dat ze ook zelfstandig- een gedeelte 
konden dansen - ieder voor zich - zodat ze niet altijd 
afhankelijk waren van de jongens met minder 
gehoorverlies. Natuurlijkwasergrootprotestvande 
andere kant. 
Ik liet hen een posterzien, een fel gekleurde, maar 
heel even, zodat ze niet goed gezien hadden wat het 
voorstelde. Ze vonden de poster mooi en wilden hem 
tegen de muur punaisen. Ik rolde hem op en vroeg: 
"Wat staat erop"? 
Ze wisten het niet. 
"En jullie vonden hem mooi en wilden hem 
ophangen". 
"Ja de kleuren vinden we mooi". 
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"Welke kleuren"? 
"Nou dat geeft toch niets, hij is mooi, mooie kleuren, 
gewoon mooi".Zehaddenerduseen prettige indruk 
van gekregen. "Zo is het nou met muziek ook", zei ik, 
"Ik hoor stukken van de muziek zonder te weten 
welke instrumenten er bespeeld worden, welke 
noten het zijn. Maar ik vind het mooi, het is plezierig 
om er naar te luisteren. Hoe meer ik er naar luister, 
hoe mooier ik het v ind". Er kwam geen commentaar 
meer, en ze begonnen met meer aandacht te 
luisteren naar de muziek die ik opnieuw speelde. 
Na enige tijd van intense oefening, dat is nog steeds 
mijn ervaring, zullen ze de verschillende delen van de 
muziek gaan herkennen.Alszij ontdekken dat muziek 
niet bestaat uit alleen maar slagen op de drum en 
stotenophetorgel,maardatheteenklankrijkgeheel 
vormt, zoals een schilderij kan boeien door een 
prachtige mengeling van kleuren, dan gaat voor hen 
een nieuwe wereld open, dat hun innerlijk leven zal 
verrijken. 

Zr. Irena vanZeland 
St. Michielsgestel. 

BERICHTVAN DE EUROPESE FEDERATIE. 

Op 27 november 1976 had de jaarlijkse 
raadsvergadering plaats, ditmaal in het "Institut de 
Jeunes Sourds" te Nancy. Een aantal belangrijke 
zaken kwam aan de orde: 

1. Rapportage van congresdagen 
2. Het tijdschrift Pro Surdis. 
3. Het uittreden van Engeland als lid. 
4. Financiële problemen. 
5. Aftreden van de voorzitter en verkiezing van een 
nieuwe, alsmede verkiezing van een nieuwe 
secretaris. 
6. congres 1977 

zie pag. 13 
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Studiebijeenkomst van 
de werkgroep 
muziek en beweging 
voor gehoorgestoorden 

op vrijdag 6 februari 1976 tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Vereniging ter bevordering van 
het onderwijs aan slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen in Nederland in het 
conferentieoord 'De Blije Werelt' te Lunteren. 

Deze bijeenkomst van onze werkgroep is anders 
verlopen dan de 10 voorafgaande bijeenkomsten. 
We bedoelen 'anders' in organisatorische zin; 
hetzelfde was het basisprincipe: uitwisselen vanuit 
de praktijk. 
Tijdens de vorige bijeenkomst was uitvoerig van 
gedachten gewisseld over de vraag of we als 
werkgroep de uitnodiging zouden kunnen 
waarmaken om de bijeenkomst van onze werkgroep 
te laten samenvallen met de jaarlijkse bijeenkomst 
van genoemde vereniging in Lunteren. Een 
voorbereidingscommissie is in november 1975 om 
de tafel gaan zitten enopvri jdag6februari '76is het 
opgestelde draaiboek afgewerkt. 

Na een kort woord van welkom aan de werkgroep 
door het bestu ursl id mej.T. Muschter werd door Ben 
Gerits in het kort gememoreerd, dat de werkgroep 
sinds 18 december 1971 funktioneerten twee keer 
per jaar een bijeenkomst organiseert bij een van de 
kollega's op de betreffende school. 
De werkwijze issimpel en doeltreffend: in de ochtend 
het bijwonen van enkele lessen van de uitnodigende 
kollega('s) en in de middag een gedachtenwisseling 
o.m. over de bijgewoonde lessen vanuit de eigen 
praktijk. Het blijkt steeds opnieuw voor ieder niet 
alleen een impuls te betekenen, maar het "biedt 
tevens de kans kritisch te blijven tegenover 
gehanteerde methodieken en nieuw ontwikkelde 
inzichten op het gebied van muziek en beweging in 
het algemeen, meer in het bijzonder voor dove en 
slechthorende kinderen." (zie de informaties over de 
werkgroep in Het gehoorgestoorde kind: 1972, pag. 
66 en 1974, pag. 8 e.v.) 

Achtereenvolgens wordt een stuk praktijkinformatie 



geboden door 
- Mieke Geertzen, 
- Joost Klopper, 
- Elly Klöpping en 
- Evert van Dijk. 
Hier volgt een korte samenvatting. 

1. Suggesties voor de praktijk door Mieke Geertzen. 
Echospel met klappen enz. Let u op de houding? 
Lekker rechtop... 
- ritmestrukturen herhalen; 
- manieren van klappen: 1, 2, of 3 vingers, hele 
hand, hol, plat; 
- op de knie klappen; 
- de voet doet mee, de hak blijft daarbij op de grond; 
- afwisselend: in de hand klappen, op de knie, voet 
erbi j ; 
- alsorkest: maatmetdevoetaangeven.dandaarbij 
afwisselend: klappen,knippen met de vingers,opde 
knie; 
- moeilijke vorm: de leerkracht doet wat voor, 
terwijl de II. dat herhaalt geeft de Ikr, weer iets 
nieuws, enz. 
- met woorden idem: rode kool, suikerbiet; 

Als winterthema het volgende: 
- stamp 
- 4x brrr in crescendo; 
- wat is het koud: van fluisteren, spreken, 
crescendo: 4x 
- 4x brrr: crescendo; 
- wat is het koud 4x: ieder op eigen manier 
(toonhoogtevariatie) 
- woorden a.d.II. vragen: 
wat eet je in de winter? 
dan als canon bv: bruine bonen, erwtensoep, 
boerenkool, hutspot; 
kououououououd:crescendo; 

- stamp 

2. Zang- en bewegingslesje voor jonge 
slechthorende kinderen, door Joost Klopper en 
Marianne Peters. 

Lied: "De Dierentrein" (uitg. Gehrelsvereniging) 
Inleiding: dieren gaan met de trein mee; ze vinden 
het fijn en maken geluid. Doe maar. We kiezen drie 
verschillende geluiden. Schrijf op het bord. Welke 4 
kinderen willen 'muis' zijn? Kom maar in de trein 
zitten. (4 hoepels: 0000) Vraag: Hoe heet zo'n trein 
met muizen? 
Antwoord: een muizentrein. Juist dat praten we 
samen. 

Lied: 

- spreken:erzitten1-2-3-4-muizenindetrein(ophet 
bord) in de muizentrein - in de muizentrein; 
- improvisatie: de klas spreekt de tekst opnieuw, 
maar als ik de vier muizen aanwijs, piepen ze elk een 
keertje; 
- zingen en piepen; 
- het bovenste herhalen met 4 nieuwe dieren, bv. 
koe; 

Bewerking: '>"*** 
- in wat voortrein zitten de dieren? een gewone gele 
of zo'n mooie stroomtrein? (afbeelding) Goed, dusin 
de stoomtrein. Wat zie je bij zo'n trein? Wat voel je? 
Wat hoor je? Vertellen en doen. 
In de trein loopt een meneer met een pet op. Dat is de 

Hij blaast op een... Wie wil de kondukteurzijn? Goed 
jijj blaast, dan zijn wij de trein. Daar gaat-ie: fluit, 
tsoek,tsoek etc. -stampen; 
- We vertrekken en de trein verdwijnt in de verte (in 
de stilte); 
detrein komt in de verte aan-dichterbij-vlak langs je 
heen - en verdwijnt weer in de verte; 
- zingen en de bewerking samen. 

3. Muziekles voor +10 jarigen, slechthorenden en 
spraakgebrekkigen door Elly Klöpping. 

Alles in de les speelt om het liedje: 
pakje laarzen, pak je jas, 
moeder breit een wollen das, 
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loop maar in de regen, loop maar in de wind, 
loop door de plassen mijn lieve kind. (uit: Hoy, een 
lied,13) 

Aspecten: 
- hoortraining: toon overnemen van tenorfluit of kl. 
staaf; korte melodische zin nazingen; 
- melodie beluisteren, eerst geïmproviseerd op 
sopraanfluit, later overgaand in bovenstaand liedje; 
meeklappend horen wanneer melodie uit is; 
- herkenning - van gefloten liedje; 
- ritme - notatie van bord spreken en klappen; 
- spelen met begrippen: lang, groot, hoog n.a.v. de 
tekst; 
- liedje zingend uitspelen, tekst- en 
bewegingsimprovisatie vanuit de groep. 
a) toon overnemen van tenorfluit. Idem so-la-so-mi 
als korte melodische zin voorspelen-nazingen. Dit 
zinnetje vormt de beginregel van het liedje 'pakje 
laarzen'. 
b) op sopraanfluit melodie improviseren, waarbij de 
groep meeklapt en luistert wanneer het 'uit' is. 
Overgaan maar het aan te leren liedje, dat voor de 
groep nieuw kan zijn of al in een vorige les geleerd is. 
c) Het liedje voorzingen, tekst van bord of kaart 
meelezen. Samen zingen, letsoverde tekst vertellen. 
d) Spelen met woorden uit het liedjeopeen gegeven 
ritme van het bord: 

J J n J n n n J 
los los tweeling los tweeling tweeling tweeling los 

- das, das, wollen das hele lange wollen das; 
- laars, laars, regenlaars, hele hoge regenlaars; 
- plas, plas, regenplas, hele grote regenplas. 
NB. Ook zonder hu lp van tekst spelen met het ritme, 
door gebruik van slaginstrumenten, om beurten en 
samen. 
e) Liedje nog eens doorzingen, tekstimprovisatie 
geven en vanuit de groep zonodig bewaren voor 
volgende les. 

f) Liedje eerst in kring uitspelen, dan vrij door het 
lokaal. Bewegingen eerst zelf geven, 
bewegingsimprovisatie vanuit de groep bewaren 
vooreen volgende les. (zie ook uitwerking in Hoy, een 
lied.) 

4. Literatuur en tips voor beginners, door Evert van 
Dijk. 

Naast de literatuurlijst die door de werkgroep is 
samengesteld en werd aangeboden, gaf spreker een 
toelichting op de door hem samengestelde kleine 
keuzelijst voor beginners, die we hier laten volgen. 
Voor degenen die met muziek willen beginnen bij 
slechthorenden menen wij goed te doen een 
keuzelijst te geven met een paar kanttekeningen. 
1. E. Klöpping. Muzikale vorming van slechthorende 
kinderen. Het gehoorgestoorde kind 1968, pag. 
82/112/142. Een drietal artikelen waarin 
mogelijkheden en ervaringen worden aangereikt 
door iemand die sfeervol les geeft. 
2. Chris Rabé. Zingen van allerlei dingen, deel 1,2,3 
voor g. I.o. klas 1 + 2 , 3 + 4,5+ 6; De Toorts, Haarlem. 
3. Thea en Nico Zaat. Hoy een liedboek, 227 pag; 
Gehrelsvereniging, Nijmegen. Deze uitgave wil een 
bundel zijn, waarin ideeën worden aangereikt om 
vanuit het lied, via speelse activiteiten te komen tot 
intensiever beleving van het lied. Persoonlijk vind ik 
het jammer dat er weinig suggesties in staan voor 
Orff-instrumentarium. 
4. Pierre van Hauwe. Muziekvoordejeugd; inleiding 
tot het Orff-Schulwerk. New Sound, Amsterdam, 
1965. 
I Het "eigen slagwerk" in de praktijk. 
II De Speeltechniek van het klein slagwerk. 
III De speeltechniek van de staafinstrumenten. 
IV De didaktiek en haar praktische toepassing. De 
mogelijkheden van het Orff instrumentarium staan 
in vier deeltjes aangegeven met concrete 
voorbeelden. 
5. Jo van Eijnsbergen-van der Kolk. Liedrepertoire 
voor het basisonderwijs. De Toorts, Haarlem, 80 
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pagina's. Deze uitgave wil een leidraad zijn bij het 
kiezen van geschikte liederen voor ieder leerjaar van 
het basisonderwijs en mogelijkheden laten zien om 
vanuit het zingen en spelen der liederen te werken 
aan de muzikale vorming. 
6. F. Bertens, W. Dirriwachter. Speel de Balalaika; 
Zwijsen, Tilburg. 
Speelhoeken liedboek. Liederen en suggesties voor 
Orf-instrumentarium. 
Bruikbaar vanaf 5 t /m MAVO. 
7. Annie Langelaar. 50 kleuterliedjes, Muusses, 
Purmerend. 
8. Dien Kese.a. Kinderzang en kinderspel, deel 1,2 en 
3. De Toorts, Haarlem 
9. Jop Polman, e.a. Nederlands Volklied, De Toorts, 
Haarlem. Voorwie wil kennis maken met de moderne 
muziekopvoeding die meer aansluit op de 
avant-garde muziek, noteren wij de volgende 
uitgaven: 
10. Magrit Küntzel-Hansen. Muziek met kinderen, 
Callenbach, 1975,152 pag. 17.50 Het 
experimenteren, het omgaan en spelen met geluid 
en klank staan centraal. Suggesties voor kleuters en 
de laagste klassen van de l.s. Aanbevolen. 
11. W. Breckhoff e.a. Musikbuch Primarstufe A., 
Hermann Schroedel Verlag, Hannover, Duitsland 
(bestelnr. 16061) Er is een leerlingenboeken een 
handleiding. Een boek vol suggesties rond 
omgevingsgeluiden waarnemen, verbeelden, 
verklanken enz. voor kleuters. We hebben zeer 
prettige ervaringen met dit boek. 
12. Gertrud Meyer-Denkmann. Experimenten met 
klank en vorm op jeugdige leeftijd. 
Wolters-Noordhoff, 1974, 64 pag. (8,40) Zeer veel 
werkvormen. Van harte aanbevolen voor 6-12 
jarigen. 
13. Dré Brugmans, Wim van Dijk, Jan van 
Oostendorp, Groningen. Muzikale vorming, Reader 
I, Wolters-Noordhoff, 1975, 200 pag. (16,90) 
Een verzameling exerpt-vertalingen van 
buitenlandse literatuur betreffende moderne 
muzikale vorming voor kleuters-middelbare 

scholieren. 
Samengesteld door Evert van Dijk, 
Lupinestraat 28, Beuningen. (Gld.) 

Bovendien gaf hij enkele suggesties voor zelf te 
maken instrumenten. Een en ander was geïnspireerd 
op de inzichten en ontwerpen van de musicus 
Mauricio Kagel. Spreker brak een lans voor het 
principe om het kind kansen te geven en zelf 
ontdekkingen te laten doen met geluiden. 
Helaas ontbrak de tijd voor verdere 
gedachtenwisseling. We hadden de indruk dat de 
ruim 80 aanwezigen dik tevreden waren over deze 
bijeenkomst. In de middag hield de kunstenaar Abde 
Brouwer een uiteenzetting met dia's over humor en 
fantasie in de handenarbeid. Alleszins de moeite 
waard. 

Ben Gerits-koördinator. 
C. Franckstraat 5 
Castricum. 

ad 1 
Diverse raadsleden uitten klachten over veel te late 
rapportage van gehouden congresdagen in 
Luxemburg en Essen. Voorzitter en 
congressecretaris weten dit aan de tijdrovende 
correcte vertalingen in het frans, alsmede aan de 
vakanties, en aan de drukkerij. Met klem werd 
verzocht om verslaggeving op korter termijn. 
Hiernaar zal gestreefd worden 

ad 2. 
Het tijdschrift Pro Surdis. 
Hieromtrent werd besloten: 
- Het moet een schakel zijn tussen de diverse 
europese landen; 
- informatie verstrekken over te houden 
congressen her en der; op de hoogte houden van 
belangrijke vakliteratuur; experimenten en 
wetenswaardigheden uit diverse landen melden; 
- adressen publiceren van scholen die door 
collega's uit binnen- en buitenland bezocht kunnen 
worden, zie pag. 18 
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Ouderparticipatie 

In het volgende artikel willen wij uiteenzetten hoe op 
de Mgr. Hermusschool te Amsterdam de 
ouderparticipatie tot stand gekomen is en hoe dit op 
de dag van vandaag functioneert. 

De ouderparticipatie bij het slechthorende 
onderwijs krijgt andere gestalte dan bij het G.L.O. 
Hetfeit dat de gezinnen ver uit elkaar wonen, maakt 
het erg moeilijk om de ouders in de school te laten 
participeren. Dit gebeurt wel veel binnen het G.L.O., 
waar ouders bijv. helpen in het 
documentatiecentrum, meegaan met zwemlessen, 
meehelpen in de speelleerklas, met leesgroepjes, 
assisteren bij handenarbeid, enz. Bij het 
slechthorende onderwijs komt naast de 
overbrugging van de geografische afstand tussen 
de school en het gezin, het feit dat de s.h.-kinderen 
aanvankelijk moeite hebben met het overbrengen 
van schoolervaringen aan de ouders. Zodoende is er 
ook een figuurlijke afstand tussen school en gezin. 
Dit is een belangrijke reden, waarom een intensief 
kontakt tussen ouders en school een noodzaak is. 
Anderzijds moet de onderwijzer kunnen inspelen op 
de informatie uit het gezin. Ook de onderwijzer in het 
s.h.-onderwijs moet weten hoe het kind thuis is, hoe 
het de handicap verwerkt, hoe de ouders het 
opvangen. 
Ouders en onderwijzers moeten samen proberen 
het kind zo goed mogelijk te helpen bij zijn 
socialisering. De onderwijzer wordt geacht 
deskundig te zijn op het gebied van die handicap. Zij 
kunnen de ouders een brok speciële informatie 
geven. 

Hoe was de situatie een aantal jaren geleden? 
Al sinds lange tijd bestaan er voor de ouders de 
volgende mogelijkheden om op persoonlijke wijze 
met leerkrachten, hoofd, logopedisten en andere 
begeleiders van hun kinderen in kontakt te treden: 
- Kontakt met de sociaal-medisch werkster bij 
plaatsing van de kinderen op de Mgr. 
Hermusschool, de psycholoog en het hoofd der 
school. 

- Er is veelvuldig schriftelijk en persoonlijk kontakt 
met de leerkrachten uit de kleutergroepen. 

- In de kernafdeling ontvangen de ouders een 
cijferrapport, dat ze op de hoogte stelt van de 
vorderingen in de schoolse vakken. Aan het eind van 
hetschooljaar ontvangen de ouders een geschreven 
verslag over het gedrag en de houding van de 
leerling in de groep. Tevens wordt hierin vermeld op 
welk niveau hun kind staat in vergelijking met een 
gewone basisschool. De ouders kunnen hierop 
reageren. 

- Tijdens het bezoek aan de schoolarts (eenmaal 
per 2 jaar) kunnen de ouders het hoofd en de 
leerkrachten te spreken krijgen. 

- Op de oudermiddagen is er gelegenheid om met 
het hoofd, met de klasseonderwijzer(es) en met de 
logopedisten te praten. Deze oudermiddagen 
bestaan hierin, dat er in het bijzijn van de ouders les 
wordt gegeven en dat daarna mogelijkheid is tot 
kontakt met genoemde personen en met elkaar. 
- De leerkrachten komen één keer per jaar op 
bezoek in elk gezin. Ook proberen de logopedisten 
aan deze huisbezoeken deel te nemen. 

- Op de jaarlijkse algemene vergadering is het ook 
mogelijk in de z.g. wandelgangen met andere 
ouders of met hetteam van de school van gedachten 
te wisselen. Meestal bestaat het programma van 
zo'n ouderavond uit een lezing (en deze wordt 
tegenwoordig gevolgd door een jaarvergadering 
van het oudercommité). 

Naast bovengenoemde kontakten liggen er nog 
zijdelingse banden, ook in de persoonlijke sfeer, met de 
schoolarts en de sociaal medische werkster van het 
Gemeentelijk Audiologisch Centrum. Zij spelen 
informatie door naar het schoolteam. 

Bezinning op deze situatie. 
De hierboven beschreven kontakten zijn bijna alle 

14 



individueel. D.w.z. een ouder (ouderpaar) treedt in 
persoonlijk kontakt met één persoon van het 
schoolteam. Bij schriftelijk kontakt, zoals dit bestaat 
bij de jaarverslagen over de leerlingen, is meestal 
sprake van eenrichtingsverkeer. 
Naast het grote nut van deze persoonlijke kontakten 
voor de begeleiding van het kind, de ouders en het 
gezin, kunnen ook enkele tekorten gesignaleerd 
worden t.a.v. deze vorm van ouderparticipatie: 
- De ouders zijn onvoldoende op de hoogte van 
eikaars problemen omdat ze nauwelijks gericht 
kontakt met elkaar onderhouden. Toch is dit van het 
grootste belang voor steun, informatie en acceptatie 
van en over de handicap van het kind. 
- In een kort persoonlijk gesprek met een 'autoriteit' 
durven verschillende ouders zich niet helemaal te 
uiten. De dieper liggende problemen en vragen 
komen onvoldoende naar voren, hetgeen een 
optimalesocialiseringduidelijkindeweg staat. Ook 
de leerkracht wordt belemmerd in een juiste 
diagnosestelling t.a.v. het kind: het kind kan 
daardoor niet adequaat geholpen worden. 
- Hoewel erindewandelgangenopdeouderavond 
wel gelegenheid istot onderling ouderkontakt, bleef 
dit toch meestal beperkt tot oppervlakkige zaken en 
korte discussies, waaruit nauwelijks beslissingen 
konden volgen. (Bijv. beslissingen in het belang van 
de hele school). 

Nieuwe mogelijkheden voor communicatie: 
ouderkontakt in regiogroepen. 

Organisatie van het ouderkontakt in regio-groepen 
Alle nadelen overwegende, is uit het schoolteam het 
initiatief naar voren gekomen, te starten met een 
groepering van de ouders, teneinde te komen tot 
onderlinge fundamentele gesprekken over 
onderwijs en opvoeding. 
Op 27 april 1972 is men op een algemene 
ouderavond gestart met 10 groepen. Gekozen werd 
voor groepen ouders, die per regio bij elkaar horen. 
(Bijv. groep Umuiden e.o., groep De Streek, enz.). 

Deze werkwijze heeft als voordeel, dat er minder 
schroomzal bestaan wat dieper liggendegevoelens 
te uiten t.o.v. ouders, die in dezelfde situatie zitten. 
Ze wonen dicht bij elkaar. (Dit zal wel nooit een 
eerste avond gebeuren, maar een gezellige en 
ontspannen sfeerzal dit zeker niet in de weg kunnen 
staan.) 

Dit functioneert tot op de dag van vandaag. De 
regio's komen minstens tweemaal per jaar bij elkaar 
en bespreken diverse onderwerpen, die door de 
vertegenwoordigers bekend gemaakt worden aan 
de andere regio's, de school en het bestuur van het 
oudercomité. 

Dit bestuur is gekozen uit de vergadering van de 
regio-vertegenwoordigers. Aanvankelijk zaten er in 
het bestuur drie personen uit tamelijk ver uit elkaar 
gelegen plaatsen. Na twee jaar werken, bleek dit niet 
zo soepel te functioneren en koos men drie dicht bij 
elkaar wonende bestuursleden. Zo bestaatthans het 
bestuur uit drie Amsterdammers. Dit werkt veel 
plezieriger en maakt onderling kontakt om de 2 a 4 
weken mogelijk. 

Het kontakt tussen de regio-vertegenwoordigers en 
het schoolteam verloopt via het hoofd van de 
school. 

De F.O.S.S. 
Sinds juni 1973 is het mogelijk dat elk oudercomité 
van een school voor slechthorende- en/of 
spraakgebrekkige kinderen, een vertegenwoordiger 
stuurt naar de Federatie van Vertegenwoordigers 
van Ouders van Slechthorende en Spraakgestoorde 
kinderen. Op deze wijze participeren alleouders van 
deze kinderen op landelijk niveau in het onderwijs 
en verdiepen zich in de gezamenlijke problematiek 
rond hun kinderen. 

Het functioneren van de regio-groepen 
Als spoedig bleek, dat de regio's voorzagen in de 
welbekende behoefte. Er werd druk vergaderd en de 
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voorstellen aan de school waren talrijk. In de 
verslagen van die avonden vindt men hier veel over, 
doch niets over pedagogische inzichten van de 
ouders. 
Toch hadden de eerste uitingen van collectieve 
inspraak een duidelijke signatuur: er werden nogal 
wat persoonlijke klachten geuit, die het aantal 
serieuze plannen ver overtroffen. 
Doch spoedig ging het karakter van de 
regiovergaderingen van 'klaagmuur' over naar 
onderwerpen die wat dieper lagen. Duidelijk is hier 
het 'schroomeffect' te merken: 
klachten, die in de persoonlijke kontakten met het 
team niet zo naar voren kwamen, konden nu 
gemakkelijkworden gespuid. Na een tijdje waren de 
klachten 'op' en waren de gespreksonderwerpen 
veel duidelijker in verband te brengen met 
opvoeding en socialisatie van de kinderen. 
Maar er zijn nog enkele factoren, die het optimaal 
functioneren van de groepen in de weg staan. 
Of werkelijk alle persoonlijke problemen, die 
verband houden met opvoeding van s.h.-kinderen, 
inderdaad op de gespreksavonden naar voren 
komen, is moeilijk te beoordelen. Er moet, denken 
wij, een hechte vriendschap tussen ouderparen 
ontstaan, om dit mogelijkte maken. Niet iedereen is 
nl. bereid de 'vuile was' bespreekbaar te maken. 

Tijdens de gespreksavonden worden de besproken 
onderwerpen genotuleerd. In vele gevallen gebeurt 
dit erg summier. Enkel de naam van het besproken 
onderwerp noteren is onvoldoende en stimuleert de 
andere groepen niet tot standpuntbepaling. 

Verder zijn er vaak moeilijkheden met de 
vertegenwoordigersvande regiogroepen. Hetkomt 
voor dat een groep moeilijk een geschikte 
vertegenwoordiger uit zijn midden kan vinden. Dit 
stimuleert óf het gesprek, óf het aantal 
bijeenkomsten niet. 

De deelname aan de regio-vergaderingen is niet 

maximaal. Met ouders van buitenlandse kinderen 
(Spaanse, Portugese en Marokkaanse) is moeilijk 
kontakt te maken. Ook is er een groep ouders, die 
zich niet op de hoogte wil stellen van de meningen 
en ervaringen van de andere ouders. Hierin valt nog 
veel te verbeteren. 

Het functioneren van het dagelijks bestuur van het 
oudercomité 
Nadat het bestuur zo samengesteld was, dat de 
leden van het dagelijks bestuur uit één stad 
kwamen, zijn de bijeenkomsten frequenter 
geworden. Ook het feit, dat de voorzitter nogal 
makkelijk even bij de school langs kan komen, 
draagt bij tot een soepeler kontakt met de school. 
Het bestuur stelt zich o.a. tot taak alle ouders te 
activeren en hen zo dicht mogelijk bij de school te 
betrekken. Ofschoon het comité en het dagelijks 
bestuur in het bijzonder hierin hun sporen hebben 
verdiend (het doorspelen van 
gespreksonderwerpen, het verzorgen van de St. 
Nikolaasaktiviteiten, de bijdrage aan de F.O.S.S., de 
organisatie van een feest op school n.a.v. de eerste 
heilige communie en de verzorging van 
ringleidingen), menen wij toch enkele leemtes te 
moeten signaleren. 

Hetbestuurzouzichzo breed mogelijk op de hoogte 
moeten stellen van de artikelen in allerlei 
tijdschriften op het gebied van slechthorendheid 
(Omega, De Oorschelp, Het gehoorgestoorde kind). 
Eventueel kan de samenvatting en de verspreiding 
van belangwekkende artikelen aan capabele 
mensen worden gedelegeerd, (een taak voor het 
schoolteam?). Ook zou de oriëntatie van groot 
belang kunnen zijn voor de totale visie van het 
bestuur op het probleemgebied, daar men anders 
het gevaar loopt slechts te denken en te handelen 
vanuit de beperkte eigen invalshoek d.w.z. alleen 
vanuit de ervaringen met het eigen kind. Ook kan 
daardoor worden vermeden, dat de opvoeding van 
slechthorende kinderen altijd hetzelfde zou zijn als 
van horende kinderen. 
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Het zou aanbevel ing verd ienen wanneer het bestuur 
de regio-groepen op t i jd zou activeren een geschikte 
n ieuwe ver tegenwoord iger te kiezen. 
Het bestuur moet veel gespreksonderwerpen 
lanceren, om gesprekken over huis-, tu in - en 
keukenproblemen te vermi jden. Hieruit blijkt weer 
de noodzaak van een brede kijk op de algehele 
problemat iek. Gelukkig steunt en st imuleert de 
F.O.S.S. hierin de oudercomités. Het bestuur zou 
misschien door bezoeken op school meer op de 
hoogte kunnen raken met de gang van zaken op 
school. Dit bevordert het bespreekbaar maken van 
meer op de inhoudel i jke kant van het onderwi js 
gerichte onderwerpen. (Dit in samenspraak met het 
schoolteam). 

De samenwerking van het oudercomité met het 
schoolteam, -m.n. de onderwijzers 
Het kontakt tussen het school team en het 
oudercomi té loopt via het hoofd van de school. Zij 
bezoekt de vergader ingen, zij helpt mee om het 
dageli jks bestuur goed te laten funct ioneren, zij 
moet hen coachen en zij geeft de informat ie vanuit 
het oudercomi té door aan de rest van het team. 
Er bestaat verder geen kontakt tussen de twee 
groepen: het team (behalve met het hoofd dan) en 
het comi té. Dit valt te betreuren, want op die manier 
gebeuren er bepaalde dingen niet. Zaken, zoals het 
meedenken met het team over het leerplan, het 
geven van informat ie over pedagogische inzichten, 
hulp bij hu iswerkbegele id ing, etc. zouden nog 
gereal iseerd kunnen worden . 
Om dit tekort enigszins op te heffen, is er 
afgesproken, dat er bij de 
regiover tegenwoordigers-vergader ingen, die 
tweemaal per jaar plaatsvinden, behalve het hoofd 
ook een leerkracht aanwezig zal zijn. Dit kan steeds 
een andere zi jn, zodat het hele team de kans krijgt de 
regiover tegenwoordigers en hun werkwi jze te leren 
kennen. 

Het effekt op het kind 
Als de ouders er echt toe kunnen komen o m 

prob lemen en vragen open met elkaar en /o f 
onderwi jzers en verdere kontakt-personen te 
bespreken, zal dit leiden to t een vo lkomen 
ontspannen houding van de ouders t.o.v. hun 
s lechthorend kind en e.v. andere kinderen uit hun 
gezin. De ouders hebben een grotere kans to t 
vol ledige acceptatie van hun kind. 
Hierdoor zien ze hun kind beter in zijn uniciteit en 
staan vol ledig open voor de prob lemen van hun 
kind. Dit w i l natuurl i jk niet zeggen dat er dan geen 
p rob lemen meer zi jn. De ouders kunnen ze vanuit 
hun ontspannen houding en gesteund door het 
velerlei kontakt met anderen, die hun prob lemen 
goed begr i jpen, of zelfs delen, nu veel beter aan. 

Natuurl i jk was het niet mogel i jk dit onderwerp hier 
ui tgediept te behandelen. Op mogel i jke vragen of 
onduidel i jkheden wi l len w i j graag ingaan. Ook zijn 
we zeer ben ieuwd hoe op andere scholen 
ouderpart ic ipat ie werkt. Misschien heeft U 
suggesties voor ons. 

Lia Steen-Spoelstra, 
André Braun, 
Ton Broerse. 
Amsterdam. 

Mgr. Hermusschool . 

LITERATUURLIJST 

1. P. H. MUSSEN. 
De psychologische ontwikkeling van het kind. 
Utrecht 1966. 
2. J . PETERS, E.A. 
Ouderparticipatie in theorie en praktijk 
Hoofdstuk 5 Ouderpart ic ipat ie bi j het B.O. Leiden 
1974. 
3. WERKGROEP UNIE. 
Ouderparticipatie, school en ouders, cahier voor het 
christelijk onderwijs 
Kampen, z.j. 

17 



zwemmen 

4. Rapport uitgebracht door de Nederlandse 
Gezinsraad. 
Ouderparticipatie in het basis- en kleuteronderwijs 
Den Haag 1972. 
5. D. ZUITHOFF EN M. TH. SCHILP. 
Gezinsproblematiek rondom het gehandicapte kind 
I en II 
t.s. voor Revalidatie. 16e jaargang no. 6. 
6. A.P.J.M. VAN DEN HORST. 
Over het gevoelsleven van gehoorgestoorde 
kinderen 
Uitgifte onbekend, Amsterdam, z.j. 

ad. 3 
Engeland zag zich, door de huidige economische 
situatie, genoodzaakt uit te treden als lid van de 
Federatie. 
Secretaris Mike Hanson sprak de hoop uit, dat deze 
beslissing slechts van tijdelijke aard zou zijn. 

ad. 4 
Om de financiële problemen van de Federatie 
mogelijk te kunnen verzachten, is door het bestuur 
van de Federatie een beroep gedaan op de Unesco 
om geldelijke steun. Het wachten is op een (gunstig) 
antwoord. 

ad. 5 
DeheerJ. Bonier legdezijnfunktie als voorzitter neer. 
Met algemen stemmen werd tot "Madame la 
Presidente" gekozen. Mevrouw Rut Madenbrink uit 
Zweden. 
I.p.v. de engelse, en dus scheidende, secretaris werd 
gekozen de Heer Per Kahrström, eveneens uit 
Zweden, zie pag. 21 

Al meer dan tien jaar heeft het R.M.I. (Rudolf Mees 
Instituut) de mogelijkheid om een groep kinderen te 
laten zwemmen in het Prinses Beatrixbad. Dit 
zwembad, op nog geen vijf minuten lopen van de 
school, is een speciaal oefenbad, dat geheel is 
aangepast voor het zwemmen van lichamelijk 
gehandicapten. 
Het water heeft een temperatuur van ruim 30°. De 
badkuip is 12 1/2 bij 15 m. De diepte looptvan 1-2m. 
Rondom het bad is een laag gelegen looppad, zodat 
men gemakkelijk over de rand heen kan reiken. 
Naast dit speciale oefenbad ligt een gewoon 
zwembad, dit bad is vanuit het Beatrixbad goed 
bereikbaar en alle kinderen die de zwemkunst zo ver 
machtig zijn dat zij hun diploma kunnen gaan halen, 
gaan samen met de zweminstructrices/therapeutes 
uit het Beatrixbad een aantal malen oefenen in het 
"grote" bad en wennen zo aan een veel drukkere 
omgeving, aan een grotere wateroppervlakte én aan 
water met een temperatuur van ± 22°. Het diploma 
zwemmen van alle leerlingen van het Beatrixbad 
vindt plaats in dit zwembad. 
Het zwemonderwijs in het Beatrixbad is 
"therapeutisch" zwemmen. Onder leiding van een 
revalidatie arts wordt er na de toelatingskeu ring een 
behandelingsplan opgesteld, samen met de 
zwemtherapeutes/instructrices en een leerkracht 
van de school. Is het kind onder behandeling van een 
physiotherapeut dan wordt ook deze ingeschakeld. 
Elk halfjaar worden alle kinderen door de revalidatie 
arts opnieuw gezien en besproken. Na de keuring 
stapt de dokter ook nog een poosje het water in om 
van nabij te ervaren hoe gemakkelijk communicatie 
tot stand komt als de afstand gering is óf hoe moeillijk 
het is een bepaald kind zelfs dan tot communicatie te 
brengen. De dokter heeft onmiddellijk het gebaar 
"zwemdokter" gekregen. 

Welke kinderen van het R.M. I. gaan in het Beatrixbad 
zwemmen? 
a) leerlingen die lichamelijk gehandicapt zijn, 
b) leerlingen die op een laag verstandelijk niveau 
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functioneren en daardoor ook een achterstand 
hebben in de ontwikkeling van hun motoriek en sinds 
eenjaar 
c) een aantal kleuters, die een slecht 
bewegingspatroon hebben zonder dat er sprake is 
van een functioneren op laag intelligent niveau of dat 
er een duidelijk lichamelijk manco aanwijsbaar is. 
Tweezwemtijden zijn ervoorhetR.M.I. beschikbaar, 
elk voor vijftien kinderen. 

a) E. is een jongen van tien jaar. Hij is spastisch. Hij 
loopt goed maar hij heeft een typisch 
achteroverhellende houding. Voor E. bleek het erg 
moeilijk zijn hoofd in balans te houden als hij zijn 
armen bewoog. Omdat hij liep hebben we de nadruk 
gelegd op de beweging van de armen. We kozen 
nadat hij voldoende watervrij was en zich met 
armbandjes om goed kon voortbewegen de 
rugcrawl als aan te leren slag. Hij moest nu afleren 
zijn hoofd teveel achterover te houden. De 
armbeweging werd hem passief aangeleerd, terwijl 
hij metzijn benen mochtfi etsen. Steeds weerwerden 
zijn armen rithmisch bewogen, totdat E. ontdekt dat 
hij dat zelf kon. Daarna kwam vanzelf het 
borstzwemmen aan de beurt. Had E. bandjes om, dan 
zwom hij, voorover, alleen fietsend met zijn bejnen, 
redelijk snel. Hij hield zijn hoofd ver achterover, de 
armen langs het lichaam. Zonder de bandjes bleef hij 
op deze manier niet boven. Lang heeft het geduurd 
voordat E. zover was dat hij de schoolslag maken 
kon. Steeds weer ging zijn hoofd zover achterover 
dat hij zijn hele schoudergordel fixeerde. 
E. leerde zwemmen, voorover- en op zijn rug en hij 
dook met plezier een verloren zwemvlies op. Toen 
mocht E. mee naar het grote bad. Het koude water 
bezorgde hem meer stijfheid en een panische schrik. 
Na een aantal malen proberen hebben we, toen bleek 
dat zijn pleziervan het zwemmen afging, het oefenen 
in het "koude" bad gestopt. 
Een jaar later was het E. zelf die naar een diploma 
ging vragen. Nu verliep het zwemmen in het koude 
water probleemloos. Sinds december is hij de trotse 

bezitter van diploma Aen kan metzijn klasgenootjes 
gewoon meedoen aan hetschoolzwemmen 
adB) 
L. istwaalfjaar. Hij heeft twee zwemdiploma's en hij 
heeft deze zomer erg genoten van een abonnement 
van het open luchtbad in zijn woonplaats. Elke dag 
weer ging hij met zijn broer of meteen vriendje mee. 
OokgaatL. nu meemethetschoolzwemmen vaneen 
groep leeftijdsgenoten. Het lijkt allemaal zo gewoon. 
Toch zijn we erg blij met dit resultaat. Een lange tijd 
van intensief oefenen is er aan vooraf gegaan. L. is 
eenjongenfunctionerendopdebiel niveau. Hij heeft 
erg slappe spieren en hij kwam maar erg moeizaam 
tot coördinatie van zijn bewegingen. Ook is L. 
dysfatisch. Hij heeft veel hoorresten, kan een woord 
wel herhalen, maar de betekenis dringt niet door. 
Vooral aan dit manco is veel aandacht besteed en al 
doende is hem kennis van zijn lichaamsschema 
bijgebracht. We hebben getracht "begrippen" te 
vullen. 

Vier jaar heeft L. mee mogen zwemmen en nu heeft 
hij deze extra zorg niet meer nodig. 
adC) 
In het afgelopen jaar zwom er als "experiment" een 
kleutergroep. Vijftien kleuters, een deel duidelijk 
gehandicapt, een aantal met slechts ongerichte, 
ongecoördineerde of onrustige bewegingen, 
waardoor zij in de articulatielessen slechte of geen 
resultaten boekten. 
Na ruim een jaar hebben zes van deze kinderen, 
inmiddels leerlingen van de basisschool, hun 
diploma Aen zij kunnen in elk bad verder zwemmen. 
We vinden het jammer dat we nu een aantal van hen 
uit moeten keuren om anderen weer de ruimte te 
geven. Het experiment is zeer geslaagd. We gaan 
met veel enthousiasme door en hopen in de 
toekomst voor alle kleuters een vorm van 
zwemonderwijs te kunnen creëren en aldus een 
aantal functies spelenderwijs in te oefenen, die 
anders bij deze kinderen opzettelijk moeten worden 
aangeleerd. E.H. van Hameren. 

Capellea.d. IJssel 
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Een en ander uit buitenlandse tijdschriften 

Uit de dikke stapel tijdschriften haalde ik Pro Infirmis, 
no1,1976.HetiseenZwitserstijdschriftmetartikelen 
in Frans, Duits en Italiaans. Een blad voor revalidatie. 
Dit nummer is speciaal gewijd aan de doofheid. 
Allereerst gaat Prof. K. Graf in op de Rode Hond. Wat 
het is, vóórkomen en maatregelen. In Zwitserland. 
Allereerst gaat Prof. K. Graf in op de Rode Hond. Wat 
het is vóórkomen en maatregelen. In Zwitserland 
komen elk jaar 100 tot 200 rodehondkinderen voor, 
waarvan 10 tot 20 gehoorbeschadigingen hebben 
Het risico bij besmetting van de moeder is voor het 
kind in de eerste maand van de zwangerschap 50% 
en in de4-deen 5-de maand 5 a 10%. Nade5-de 
maand gaat het embrio zelf antistoffen produceren. 
Een rodehondkind dat geboren wordt is besmettelijk 
en scheidt nog maanden levend virus uit. Inenting is 
mogelijk. Het beste is meisjes die de school verlaten, 
in te enten. Inenten bij zwangerschap heeft te veel 
risico's, evenals een zwangerschap binnen 5 
maanden na de inenting. Bij besmetting tijdens de 
zwangerschap kunnen twee maatregelen genomen 
worden: 1. De eerste dagen van de zwangerschap 
kan er een serum ingespoten worden. De uitwerking 
is niet helemaal zeker. 2. Als men er mee instemt: 
abortus. 

Het tweede artikel gaat over opsporing van doofheid 
bij kinderen, hoe de stand van zaken is in Zwitserland. 
In onze streken kennen we mensen die zeggen: Laat 
onze kinderen zo lang mogelijk in hun eigen 
omgeving, laat ze a Is kleuter meedoen met de andere 
kinderen en gewoon meedoen op de lagere school. 
De schrijver Dr. A. Mathiszegtweereens: "Zo vroeg 
mogelijk beg innen met de opvoeding en taalopbouw 
bij het gehoorgestoorde kind. De bekroning op dit 
vroegewerkisgroterdan bijeen latereaanpak."Dan 
kom ik op het derde artikel, waar het gaat over de 
integratie. Ook in Zwitserland denkt men hier veel 
over en werkt men eraan. Men eist hier en daar, dat 
onze leerlingen in gewone scholen worden 
opgenomen. Dr. Armin Löwe wordt hierbij 
aangehaald. Maar hij geeft zelf enkele eisen, die men 

dan moet stellen aan deze leerlingen: o.a. Duidelijk 
spreken, goed kunnen aflezen, behoorlijke 
hoorresten en een meer dan middelmatige 
intelligentie hebben, enz. De schrijver H. Hagi ziet 
het voorde leerlingen dan niet zo zitten. Hij vond 
maar enkele leerlingen, die aan deze eisen zouden 
kunnen voldoen. Hij zegt dat op zichzelf deze theorie 
een prachtige oplossing zou zijn. Maar in ieder geval 
is het onze plicht nieuwe kennis te beproeven, in de 
huidige in te passsenen zo op weg naar een optima Ie 
opvoeding van onze doven, het doel steeds meer te 
naderen. 

In de Volta Review 1976 no 3, zag ik een advertentie 
van de Lucia Indicator. Een apparaat meteen scherm 
voorop, waarop de karakteristiek van de 
spraakklanken d.m.v. lampjes zichtbaar wordt 
gemaakt. 
Dit nummer bevat ookeen ontroerende brief van een 
op 6 jarige leeftijd doofgeworden vrouw aan een 
vriendin, die pas haar gehoor heeft verloren en haar 
probeert op te beuren. 

Uit enkele artikelen blijkt, dat de A.G. Bell Asociation 
een sterk voorstander is en blijft van de Orale 
methode. De schrijf ster va neen van de artikelen wijst 
opdesuccessen,diemeninhetverledenheeftgehad 
enopeenondezoekvanhetGallaudetCollege(1971) 
naar de oorzaken van slechte resultaten, die men hier 
en daar heeft. Dat de orale methode daarvan de 
oorzaak was, bleek niet aan te tonen te zijn. 
The Teacher of the Deaf, jan 1976 begint meteen 
artikel over het gebruik van de ringleiding en de 
moeilijkheden, die daarbij optreden, b.v. het 
doordringen van signaal elders, optreden van 
harmonische en intermodulaire vervorming, z.g. 
dode plekken in de klas, ongelijkheid van signaal van 
microfoon van het hoorapparaat en ringleiding. Het 
artikel is voorzien van een groot aantal frequentie 
karakteristieken, gevonden bij het controleren van 
de ringleidingen in diverse klassen en scholen. Een 
elctrotechnicus blijkt dan geen overbodige luxe te 
zijn. 
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Dan is er een artikel over de stand van zaken bij het 
doven-en gehoorgestoorden onderwijs in Ghana. In 
vergelijking met de andere Afrikaanse landen staat 
Ghana er goed voor. Dit onderwijd begon in 1957. 
Reverend Andrew Forster begon het onderwijs in 
gebaren en vingerspelling zonder gesproken taal 
ook voor slechthorenden. Nu is men algemeen 
overgegaan tot de orale methode. Daarbij leren de 
kinderen hun streektaal en Engels. Er is een groot 
talenprobleem in Ghana vanwege de vele talen en 
dialekten van deze talen. Men schat, dat er 4000 l.l in 
aanmerking komen voor het doven- en 
slechthorenden onderwijs, daarvan zijn er 1500 
bekend en 500 hiervan ontvangen les in een 9 tal 
scholen. Deze scholen moeten wel kostscholen zijn 
in dit land. Sommige leerlingen zijn al in de 20, als ze 
aangemeld worden bij een school. Omdat kinderen 
een economische waarde vertegenwoordigen 
komen van de normale kinderen al een 50% niet naar 
school, ondanks verplicht onderwijs. Ze kunnen 
immers beter op het land werken. 
De oorzaken van de doofheid daar zijn velerlei. 
Malaria geeft het grootste percentage: 15%. 
Meningitis 10%, verder erfelijkheid, 
middenoorontsteking, rode hond, enz. Men ontdekte 
een dorp waar 12 % van de bewoners doof is: 62 
(waarvan 20 kinderen) van de 500 inwoners. Er is nu 
een vaste doven leerkracht in dat dorp. 
Men werkt hard aan de opleiding van leerkrachten. 
Vrouwelijke zijn vaak moeilijk te krijgen, want die 
geloven, dat ze bij aanraking van gehoorgestoorden 
later zelf aan dove kinderen het leven schenken. 

In hetzelfde blad over "Samenwerking" las ik, dat de 
Portley House School in Caterham nogal wat 
wisseling van personeel heeft. In september van 
vorig jaar wel 50%. Ze hebben daar een team 
gevormd buiten het direkte onderwijs. Ditteam blijft 
steeds maar ideeën aandragen bij de leerkrachten 
van de school. Zo blijkt men die wisseling van 
personeel op te kunnen vangen. Ze gebruiken op die 
school een idee, dat ze opgedaan hebben in Gestel. 

Ze hebben foto's gemaakt van iedereen op school zo 
dat men ze makkelijk kan kopiëren. Men kan die 
gebruiken bij het maken van een verslag van de 
klassegesprekken. Wat iedereen gezegd heeft, zet 
men in de "ballonnen" bij de foto's van desprekers, 
net als bij strips. 
Ze noemen dat photo-faces. 

In Revue Générale 1976 no 3, staat een uitgebreid 
verslag van het bezoek van Dhr. Dissoubray uit Parijs 
aan Gestel. Dhr. Dissoubray is diep onder de indruk 
hoe de orale methode daar wordt toegepast. Jonge 
collega's die nog Frans in hun studiepakket hadden, 
kunnen hierin het kort lezen hoe men in Gestel werkt. 

Dit nummer bevat meer interessante artikelen, zoals: 
Integratie, Cued Speech, Taalontwikkeling en 
motoriek. Taalontwikkeling en auditieve training, en 
een artikel overeen systeem om moeilijk af te lezen 
klanken met een vloeiend gebaar bij het spreken te 
onderscheiden. Het systeem noemt men A.K.A 
Dit is wel de moeite waard om door te nemen. 

Veel moest er blijven liggen, tenzij U een tijdschrift 
oppakt en gaat lezen voor uzelf. Aan de ene kant 
ontdekt U nog eens wat en aan de andere kant 
ontwikkelt U Uw "Moderne Talen". Pak ze! Sterkte! 

Av.d. Heij. 
Groningen. 

ad. 6 
Het komende - drie daagse - congres zal gehouden 
worden in Bordeaux op 2, 3 en 4 september 1977. 
Lezingen en discussieszullen handelen over de 
belangrijkheid van het lezen voor de dove mens. 
Juiste formulering van dit thema zal door het 
ontvangende land t.z.t. gegeven worden. 

H.H.M.Boudens 
Rotterdam 
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Het aanvankelijk rekenonderwijs 

inleiding: 
Wil men tot een adequate aan pak en program mering 
komen van het aanvankelijk rekenonderwijs bij dove 
leerlingen dat dient men allereerst de volgende twee 
vragen te beantwoorden: 
1. Wat is rekenen? 
2. Wat zijn de hedendaagse opvattingen en inzichten 
over de wijze waarop normale kinderen leren 
rekenen. 

In dit artikel wil ik ingaan op het rekenonderwijs voor 
horende kleuters, in een volgend artikel zullen de 
implicaties hiervan voor het rekenonderwijs aan 
dove leerlingen nader bekeken worden. Tevens zal 
dan verslag worden uitgebracht van een onderzoek 
bij deze leerlingen naar de beheersing van een aantal 
fundamentele rekentaal begrippen. 

Om antwoord te geven op de vraag "Wat is 
rekenen?" kunnen we het beste aansluiten bij de 
definitie, die van Gelder (1950) hiervan geeft: 
"Rekenen is handelen in relatie tot het kwantitatieve 
aspect van de werkelijkheid met behulp van een in de 
cultuur aanwezig reken-systeem". Het rekenen is 
dus een ordeningsmiddel, waardoor we greep 
kunnen krijgen op het kwantitatieve aspect van de 
wereld om ons heen. Dit kwantificeren vereist 
alvorens we met getallen en ons rekensysteem gaan 
werken dat kinderen beg rip van hoeveelheid krijgen. 
Dit vereist een bepaald psychologisch 
ontwikkelings-niveau. Algemeen kunnen we 
zeggen, dat het kind een bepaalde objectieve, 
zakelijke, wat gedistantieerde wijze van omgang met 
de wereld moet hebben. Een te pathische, door het 
gevoel teveel bepaalde wijze van omgang met de 
wereld belemmert deze ontwikkeling. Door het 
handelend-bezigzijn met de wereld in communicatie 
met anderen, worden de psychologische functies; 
het ruimtelijk voorstellingsvermogen, de taal en het 
logisch redeneren, als fundamentele componenten 
voor het rekenkundig en kwantitatief inzicht 
ontwikkeld. 

Op deze fundamenten voor het rekenen zullen we in 
§1 verder ingaan. 

Detweedevraag heeft betrekking op het rekenen zelf. 
De opvattingen en inzichten van Dienes, Picard, 
Piaget en Galperin zijn hier vooral van belang. Het 
zijn vooral hun ideeën die in de huidige 
onderwijs-rekenmethodes hun gestalte vinden. In 
§ 2 zu I len we hier verder op ingaan. Van uit § 1 en §2 
zijn zo een aantal leerdoelen te destilleren die in het 
aanvankelijk rekenonderwijs hun aandacht 
behoeven. 
Deze leerdoelen zullen in § 3 aan de orde komen. 

§ 1 Psychologische ontwikkelingsvoorwaarden bij 
het kwalificeren. 
In de inleiding is reeds vermeld, dat rekenen een 
ordeningsmiddel is waarbij van het kind een 
gedistantieerde wijze van omgang met de wereld 
verwacht wordt. Men kan spreken van een zekere 
"rekenrijpheid". Hoeontwikkeltzichdeze"rijpheid". 
Hetkindontdektvanuitzijn handelend bezigzijn,zijn 
eigen lichaam en omringende wereld. Vanuit de 
ontdekking van zijn eigen lichaam ontdekt en 
projecteert hij de ruimte om hem heen. Zo ontstaat 
een eerste distantie tussen kind en wereld. 
Vervolgens wordt door de taai-ontwikkeling deze 
distantie tussen kind en wereld verder bevorderd. De 
taal stelt de mens door de taalbehandeling zelf in 
staat naar de handeling te verwijzen zonder de 
handeling uitte voeren (v. Gelder, 1967). 
We worden ons bewust van onze vrijheid tegenover 
de wereld. Ook de handelingen zelf worden door de 
sturende en controlerende functie van de taal 
efficiënter en meer bewust uitgevoerd. Deze taal 
ontwikkelt zich vanuit dit handelend bezig zijn. De 
ontwikkeling van de taal moeten wij dus niet teveel 
als een onafhankelijke zelfstandige functie zien. 
V.d. Laan (1975) waarschuwt voor deenkei op taal 
gerichte cognitieve stimulerings-programma's. Hij 
vraagt zich af of men zich in de voorschoolse periode 
reeds met specifieke taaitraining moet bezighouden 
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en of meer algemenene handelservaringen niet 
nuttiger zijn. 
Ook Galperin (1972) ziet de taal als onmisbare 
schakel om vanuit het materieel handelen met 
hoeveelheden tot een mentaal handelen te komen. 
Deze taal moet communicatief zijn, dus geen eigen 
innerlijke-taal of esoterische-code zijn. "Alleen als 
het kind zo formuleert dat dit niet alleen hemzelf, 
maar ook anderen duidelijk is, kan het leerproces 
door volwassenen gecorrigeerd en gestimuleerd 
worden", aldus Galpering. 
Het dove kind wordt door zijn taal-handicap dus al 
direct bedreigd in zijn ontwikkeling naar een zekere 
rekenrijpheid. Niet alleen omdat de taal als taal zich 
moeizaam ontwikkelt, waardoor het dove kind 
moeilijkheden vindt bij het categoriseren van 
objecten, het vormen van begrippenen het abstract 
redeneren (v. Uden 1967), maar ook omdat de 
positieve werking van de taal op het beleven en 
structureren van handelingservaringen langer op 
zich laatwach ten. Hetspelgedrag van dovekinderen 
vertoont daardoor ook al typische kenmerken: het 
spel blijft teveel afhankelijk van de waargenomen 
visuele wereld; het spel wordt ofte snel afgebroken 
of men gaat er te lang meedoor; dus afwisselend 
zowel afleidbaarheid als rigiditeit. Dit allesalsgevolg 
van een gebrekkige taai-sturing en een gebrek aan 
vrijheid door afwezigheid van innerlijke 
taalplanning. 
Het spel is daardoor ook minder fantasie-rijk 
(rollen-spelen) en meer actie-dominant (IJsseldijk, 
1971). 
Volgens Furth (1966) echter is de achterstand die 
dove leerlingen vertonen bij sommige kwantitatieve 
conservatieproeven niet zozeer verklaarbaar door 
taalachterstand maar veeleer door gebrek aan 
ervaringen. Hoe dit ook zij, wij kunnen ons wel 
afvragen in hoeverre dove kinderen door een te 
beschermende wijze van opvoeden door ouders, 
internaatspersoneel en door het instituutsleven op 
zich al een aantal ervaringshandelingen worden 
onthouden (boodschappen doen, koken, knutselen, 

timmeren enz.) die belangrijk zijn voor het beleven 
van kwantitatieve aspecten van onze leefwereld en 
zo de ontwikkeling van een zekere rekenrijpheid 
vertragen. 

Naast deze behandelingservaringen en de 
taalontwikkeling blijkt voor het rekenen de 
psychologische functie van het visueel-ruimtelijk 
organisatie-vermogen belangrijk te zijn. 

Rekenen is een ordeningsmiddel waaraan het 
visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen vooraf 
gaat. Wij oordelen over meetbare en telbare 
hoeveelheden nadat wij deze hoeveelheden als bij 
elkaar horend wensen te beschouwen en visueel als 
figuur uit de achtergrond destilleren. Ook 
meet-activiteiten vereisen vooraf een bepaalde 
visueel-ruimtelijke schatting, hoe de uitkomst 
ongeveer zal zijn. Dit visueel-ruimtelijk 
voorstellings-vermogen ontwikkelt zich vanuit een 
gedifferentieerd lichaamsplan-kennis. Vanuit het 
eigen lichaamsschema (links, rechts; voor, achter 
enz.) wordt de buitenwereld geprojecteerd. 
Kinderen met ruimtelijke oriëntatie moeilijkheden 
hebben dan vaak ook moeilijkheden met hun eigen 
lichaamsschema. Vanuit het empirisch onderzoek 
(v.d. Laan 1974 en Hamel 1974) toont men deze 
samenhang tussen rechtvaardigheid en inzicht in 
ruimtelijke verhoudingen ook steeds aan. Bij v.d. 
Laan correleerde zo het mechanisch cijferen hoog 
met de uitvoering van ruimtelijke-taak opdrachten. 
Bij Hamel correlleerde de factor, die diverse aspecten 
van het getalbegrip meette, het hoogst met de 
non-verbale ruimtelijke "reasoning" factor van de 
AKIT intelligentie-test. 

Waarschijnlijk is dit verband tussen 
ruimtelijk-voorstellingsvermogen en rekenen niet 
enkel een causaal gegeven. Bannatyne (1974) haalt 
veel onderzoekaanwaaruit blijkt datdeze ruimtelijke 
factor ook hoog correleert met "abstract-reasoning 
ability". Hoge scores op visueel ruimtelijke tests 
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gaan samen met hoge scores op tests voor logische 
denkvaardigheid. 
Bij het beschrijven van de basisfuncties (handelen, 
taal, visueel-ruimtelijke oriëntatie en logisch 
denken) moeten we dus niet denken aan aparte 
psychologische functies maar meer aan een 
conglomeraat van wederzijds afhankelijke en 
beïnvloedende deelfuncties. 
De logische denkactiviteiten vinden wij bij kinderen 
terug in de vorming van steeds abstractwordende 
beg rippen.Galperin spreekt van de ontwikkel ing van 
een rationeel dingschema. De kinderen leren hun 
speeldingen te benaderen als voorwerpen met vele 
eigenschappen (kleur, vorm, gewicht enz.) en op 
grond van deze eigenschappen leren zij voorwerpen 
met elkaar vergelijken. De kinderen leren op grond 
van deze af/aanwezigheid van eigenschappen, 
objecten te sorteren en te rangschikken: 
Sorteer en rangordenings handelingen die 
noodzakelijk zijn willen de kinderen vergelijkingen 
maken tussen bepaalde soorten hoeveelheden. 

§ 2 Rekenonderwijs en de opvatting van Dienes, 
Picard, Piageten Galperin. 
De opvattingen van Dienes en Picard hebben mede 
hun invloed uitgeoefend op de wijze waarop het 
rekenonderwijs in de basisschool uitgeoefend 
moest worden. Zij pleitten vooral voor een integratie 
van het traditionele rekenen en de moderne 
wiskunde. 
Door het rekenen te plaatsen in de 
verzamelingenleerzagen zij mogelijkheden om het 
rekenen en wiskunde meer met elkaarte integreren. 
Motieven voor hen waren: 1. Het toegenomen 
belang van de wiskunde voor het alledaagse leven. 
Er is een groeiende behoefte aan wiskundig 
gevormde mensen. 
2. De overtuiging dat kinderen al vroeg met 
wiskundige begrippen kunnen leren omgaan. 
De huidge rekenmethodes Getal in Beeld, Denken en 
Rekenen, en Operatair Rekenen zijn allen op de 
ideeën van Picard en Dienes geënt. 

Zo komen in deze rekenmethodes de volgende 
aspecten aan bod: 
1. Aspecten uitde vormleer-meetkunde. Het leren 
herkennen van driehoeken, kubussen, vierkanten, 
pyramide's enz. en eenvoudige eigenschappen van 
deze figuren door concrete ervaringen leren kennen. 
2. Aspecten van het meten. De introductie van 
meeteenheden, de benaderingen van metingen, 
meten van lengte, oppervalkte, ti jd, gewicht en 
temperatuur. 
3. Aspecten van de waarschijnlijkheidsleer. 
4. Aspecten van grafieken en tabellarische 
beschrijvingen van functies. 
5. Aspecten van de verzamelingsleer (equivalente 
verzamelingen maken, orderelaties tussen en 
binnen verzamelingen maken en de één-één relatie 

'als middel tot hoeveelheidsvergelijkingen). 

V. Achten (1971) en Koster (1974) geven uitgebreide 
informatieover deze op wiskundige basis 
georiënteerde rekenmethodes. 
Piaget heeft door zijn studies over de cognitieve 
ontwikkeling en de ontwikkeling van het getalbegrip 
ook indirect bijgedragen tot een meer genuanceerde 
opvatting van het rekenonderwijs. 
Kennis is voor Piaget vooral handelingskennis, het 
zijn niet de dingen zelf maar veeleerde handelingen 
metdingendietotbegrip, kennis voeren. Het begrip 
bal is voor het kleine kind gebonden aan het 
actie-ding bal. Door de handelingen komen wij tot 
bepaalde sensomotorische handelingsschema's die 
geinterioriseerd worden. Via deze voorstellingen 
van de actie-schema's komt het kind tot het oplossen 
van problemen. De betekenis van de 
taalontwikkeling voor het ontstaan van deze 
voorstellingen acht Piaget van ondergeschikt 
belang. Taal is voor Piaget meer gericht op 
communicatie als op kennisverwerving. We 
verwerven kennis door verinnerlijking van onze 
handelingen. Door de handelingen komt het kind ook 
tot kwantitatieve ervaringen en inzichten, tot 
getalbegrip. (wordt vervolgd) 
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