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Ten geleide Het aanvankelijk reken
onderwijs 
Vervolg 

In het 2e nummer van de 18e jaargang van 
Het Gehoorgestoorde Kind het vervolg van het 
artikel van drs. F. IJsseldijk over 'Het aanvankelijk 
Rekenonderwijs'. Het geheel is een belangwekkend 
artikel voor leerkrachten aan scholen voor dove en 
slechthorende kinderen. Dr. van Uden, pr., heeft 
op verzoek van de redaktie het boek: 'Develop
mental features of visual communication' van Dr. 
B. Th. M. Tervoort, besproken. 
Dr. van Uden kennende heeft hij van deze boek
recensie een uitgebreid artikel gemaakt, dat zeker 
de moeite van het bestuderen waard is. 
Mogelijk worden sommigen er zó door gegrepen, 
dat ze ook het boek willen bestuderen. Wat let U! 
Dr. Cremers in 1 976 gepromoveerd op: 'Hereditaire 
aspecten van vroeg kinderlijke doofheid', snijdt 
in zijn artikel het belangrijke probleem van de 
erfelijkheid aan. Voor geïnteresseerden een 
stimulans om zich daar eens verder in te ver
diepen. 
Van Ir. F. W. Umbach ontvingen wij een artikel 
over een ringleidingsysteem. Zeker de moeite 
waard om daar kennis van te nemen. 
Het 3e nummer van de 1 8e jaargang zal een thema
nummer over hoortraining zijn, terwijl het 4e 
nummer artikelen zal bevatten van de jaarlijkse 
kongressen van de beide verenigingen, die dit 
tijdschrift uitgeven. 

de redaktie 

Per 1 juli 1977 trekt De Weerklank in 
het nieuwe schoolgebouw. 

Robijnstraat 1 - Leiden 
Tel. 071 - 765149 

Een gelukwens voor De Weerklank 

Getalbegrip komt volgens Piaget niet tot stand door 
te tellen of door visuele associaties tussen getal en 
getalvoorstellingen. Getalbegrip berust op een 
handelend bezig zijn met de dingen. 
Een ander belang rijk aspect voor het rekenonderwijs 
zijn Piagets inzichten over de stadia van de 
cognitieve ontwikkeling. De kinderen van 2 - 7 jaar 
bevinden zich in een pre-operatief intuïtief stadium. 
Het denken is nog zeer gebonden aan eigen 
ervaringen, er is een irreversibel denken, de kinderen 
kunnen zich moeilijk verplaatsen in de perceptiesen 
denkwijzen van anderen. Hun denken is nog teveel 
afhankelijk van perceptuele indrukken. 
Zolang kinderen in dit stadium van cognitieve 
ontwikkeling verkeren kan er ook nog geen sprake 
zijn van conservatie; het besef dat de kwantiteit van 
hoeveelheden constant blijft ondanks uiterlijke 
veranderingen. 
Bv. Men legt twee verzamelingen knopen op 
identieke wijze op tafel, de kinderen zullen zeggen 
dat beide verzamelingen evenveel zijn. Legt men nu 
een verzameling knopen uiteen, dan zal volgens het 
oordeel van het kind deze verzameling ineens meer 
worden. Dezelfde verschijnselen vindt men bij 
uiterlijke veranderingen van gewichten en volumina. 
Water in een hoog, smal glas is meer als hetzelfde 
water in een laag, breed glas. Het kind is in zijn 
oordelen over kwantiteiten nog teveel visueel 
gebonden. Ook hettelproces kan de beoordeling van 
gelijkheid dan niet bewerkstelligen. 
Het kind is in dit stadium van cognitieve ontwikkeling 
ook nog niet toe aan echt getalbegrip, dit komt 
volgens Piaget pas rond het 7e jaar, of later. 
Piaget staat nogal sceptisch tegenover allerlei 
trainingsprogramma's met als doel deze cognitieve 
ontwikkeling te versnellen. De cognitieve 
ontwikkeling is volgens hem meer 
biologisch-genetisch bepaald. Er wordt dan wel 
verondersteld dat het kind vanuit het milieu 
voldoende ontwikkelingskansen gehad heeft. 
Lovell (1973) beschrijft zeer lezenswaardig welke 
niveaus van ontwikkel ing de kinderen doormaken bij 
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hun begripsvorming van kwantitatieve 
gegevenheden zoals massa, gewicht, tijd, lengte en 
volume. 
Voordat het kind aan getalbegrip toe is en kan 
conserveren gaan hieraan twee activiteiten vooraf 
nl. het klassificeren en hetseriëren. Willen wij ergens 
getal aan toekennen, dan dieneh wij de dingen eerst 
als bij elkaar horend te kunnen beschouwen. Dingen 
horen bij elkaar op grond van een of meer 
gemeenschappelijke kenmerken. Bv. de 
verzameling dames- en herenschoenen, het aantal 
auto's merk X enz. We moeten in staat zijn dit 
kenmerk gemeenschappelijk te zien aan het aantal 
dingen waartoe zij tot één verzameling behoren. Wij 
kunnen klassificeren naar één of meerdere 
kenmerken, wij kunnen ook hiërarchieën van klassen 
maken. 

Naast dit klassificeren is voor getalbegrip het kunnen 
seriëren van belang. De dingen op volgorde kunnen 
leggen. Het kind denkt bij het getal 8 aan een 
groepering van 8 elementen, maar moet tevens idee 
hebben dat 8 tussen een verzameling van 7 en 9 
elementen in staat. In de ontwikkeling van het tellen 
valt in een bepaald stadium op, dat dit klassificeren 
en seriëren bij het kind nog geen eenheid is. Het kind 
kent wel de telvolgorde, maar beseft nog niet, dat het 
laatst getelde voorwerp (bv. de achtste) tevens de 
totale hoeveelheid getelde voorwerpen (nl. acht) 
karakteriseert. Rang en klasse getal vallen nog niet 
samen. Het aanwijzend telwoord drukt nog geen 
begrip van hoeveelheid uit. 
Davydow (1972) geeft vanuit psychologische 
onderzoekingen een goede beschrijving van deze 
ontwikkeling van het aftellen naar resultatief tellen. 

Naast deze opvattingen van Picard, Dienes en de 
bevindingen van Piaget verdienen voor het 
rekenonderwijs de ideeën van Galperin onze 
aandacht. 
Galperin ziet getalbegrip vooral groeien vanuit de 
practische bezigheid van het meten. Kinderen leren 
de wereld kwantitatief te benaderen, doordat zij 

eigenschappen van objecten leren onderkennen, die 
opgevat kunnen worden als meetbare grootheden 
(lengte, oppervlakte, volume). Galperin noemt dit 
het verwerven van het rationeel dingschema. Vanuit 
de meethandelingen worden dan getallen 
geïntroduceerd die de relatie aangeven tussen de 
gemeten grootheid en de arbitrair gekozen maat. Het 
meten geeft volgens Galperin een goed inzicht in het 
begrip eenheid. Als wij de hoeveelheid van een 
verzameling bepalen wordt doorgaans geen 
aandacht besteed aan wat wij als eenheid van onze 
hoeveelheidsbepaling nemen. Welk criterium van 
klasse nemen wij als wij de hoeveelheid van een 
kopje graankorrels willen bepalen? 
Eén schepje graankorrels, één graankorrel of een 
bepaalde standaardbeker? Wat wij één noemen is 
vaak een arbitrair gekozen maat. 
Kinderen dienen voorgetalbegrip deze relatie tussen 
eenheid en gekozen maat goed te begrijpen. Vandaar 
dat Galperin een voorstander is om vooral vanuit het 
meten inhoud te geven van wat een getal is. Als we de 
praktijk van het rekenen nagaan blijkt ook inderdaad 
dat het meest gerekend wordt met maatgebonden 
getallen. Getallen die gevonden worden als uitkomst 
van een meting. (Tijd, lengte, temperatuur, volume 
enz.) 

Hoe moeten wij kinderen leren meten? Galperin 
onderscheidt de volgende stadia. 
1. Eerst moeten kinderen dingen leren te 
beschouwen als een complex van afzonderlijke, 
relatief zelfstandige eigenschappen (kleur, vorm, 
lengte enz.) Objecten kunnen zien alseen bundeling 
van eigenschappen is een procesmatig verloop, 
waarbij het omgaan en vergelijken van materialen en 
de daarbij die begeleidende taalontwikkeling een 
belangrijke rol spelen. 
2. De volgende fase is dat eigenschappen opgevat 
worden als kwantiteiten, dus als meetbare 
grootheden, die opgebouwdzijn uit een hoeveelheid 
van gekozen maat eenheden. Aanvankelijk worden 
vaak bepaalde lichaamsmaten (één duim, één stap) 
als eenheden gebruikt. 
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3. Als laatste stap komt dan de introductie van het 
getal. De gemeten eigenschap wordt opgevat als een 
verzameling gekozen maateenheden, die met 
behulp van getallen geordend kan worden. (Vooreen 
gedetailleerde beschrijving van een 
meet-trainingsprogramma voor kleuters naar de 
ideeën van Galperin wordt verwezen naar Koster 
1974, blz. 67 en blz. 159 e.v.) 
Galperin is dus een voorstander van het eerst leren 
meten voordat kinderen leren tellen. Pas nadat door 
het meten het begrip, meetbare grootheid en het 
begrip eenheid van hoeveelheid, enige inhoud 
krijgen, wordt gestart met het tellen. 
Deze opvattingen en onderzoekingen van Picard, 
Dienes, Piageten Galperin hebben de inzichten voor 
een adequate programmering van het 
rekenonderwijs verbreed. Hettellen als klassieke 
methode om inzicht en handelingsvaardigheid met 
hoeveelheden te verkrijgen is daardoor enigszins in 
diskrediet geraakt. Het telproces als rekenkundige 
handeling veronderstelt een aantal cognitieve 
vaardigheden zoals klassificeren, ordenen, 
conserveren, begrip van éénheid waaraan kinderen 
vaak niet toe zijn. Ofschoon het vroeg leren tellen 
vanuit deze inzichten weinig zinvol lijkt, ligt aan de 
andere kant het feit dattellen een culturele gewoonte 
is, die kinderen al vroeg van hun ouders leren en zij 
tellen als automatisch verbaal aftel spelletje een 
leuke bezigheid vinden. Koster stelt dan ook dat 
binnen de nieuwe rekenprogramma's teveel 
aandacht besteed wordt aan de mathematische 
logische onderbouw van het getal, terwijl te weinig 
wordt uitgegaan van detelvaardigheden die hetkind 
reeds beheerst en van de onderwijsmogelijkheden 
om deze vaardigheden inzichtelijk te maken. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de 
ontwikkeling van getalbegrip een vrij theoretisch 
begrip is waaraan wij vele aspecten kunnen 
onderscheiden: getal als nummer, als uitdrukking 
van een volgorde-relatie, als uitdrukking van 
hoeveelheid en als uitdrukking van een maat. 

Aspecten die bij het aanvankelijk rekenonderwijs alle 
aandacht behoeven. 

In deze paragraaf werd vanuit het wiskundig 
oogpunt van Picard en Dienes, vanuit de studies van 
Piaget over de ontwikkeling van kennis en 
getalbegrip, vanuit de ideeën van Galperin over 
rationeel dingschema, meetbare grootheden en de 
eenheid als gekozen maat en vanuit de culturele 
gewoonte van hettellen aandacht besteed aan enige 
zaken die voor het rekenonderwijs van belang zijn. 

§ 3 Leerdoelen voor het aanvankelijk 
rekenonderwijs. 
Uitgaande van hetgeen in § 1 en § 2 over het rekenen 
gezegd werd, kunnen we tot een aantal 
rekenvoorwaarden komen waaraan bij het 
aanvankelijk rekenonderwijs aandacht besteed 
moet worden. 
Basaal ligt aan het rekenen de handeling, de 
ontwikkeling van taal en het visueel-ruimtelijk 
voorstellingsvermogen ten grondslag. Meer 
specifiek kunnen we de volgende activiteiten 
noemen: 
1. Klassificeren 
2. Ordenen. 
3. Eén-één relatie. 
4. Conservatie. 
5. Meten. 
6. De getallenrij. 

Deze rekenvoorwaarden zijn niet onafhankelijk van 
elkaar, bij iedere rekenactiviteit in de klas zullen een 
combinatie van deze aspecten aan de orde komen. 
Met deze integratie van de diverse aspecten moet 
men rekening houden als apart ingegaan wordt op 
bovengenoemde voorwaarden. 
Welke concrete leeractiviteiten zijn nu voor iedere 
voorwaarde te beschrijven? 

Taal: Het accent van de taal bij het rekenonderwijs zal 
vooral vallen op het juist leren herkennen en 
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benoemen van kwantificeerbare aspecten in de 
leefwereld van de kleuter. Dus het herkennen en 
benoemen van hoogte, breedte, lengte, volume, 
wiskundige vormen, snelheid, tijd. Het benoemen 
van deze kwantificeerbare eigenschappen is iets dat 
geen absoluut karakter draagt. Begrippen als grote 
jongen, dik boek, veel potloden zijn steeds relatief. 
Het is groot, dik, veel in vergelijking met wat een kind 
geleerd heeft groot, dik, veel te vinden of wat in 
direkte vergelijking met andere voorwerpen groter, 
dikker, meer is. 
Het begrip voor de relativiteit van deze begrippen 
krijgt bij de meeste werkbladen doorgaans te weinig 
aandacht. De begrippen worden dan te veel 
aangeleerd als absolute eigenschappen die bij dit 
plaatje horen. De fles die op dit plaatje groot 
genoemd werd kan in een andere contekst dan niet 
meer klein zijn. Behalve deze meetbegrippen zijn de 
begrippen die het handelen met hoeveelheden 
aanduiden belangrijk. Begrippen als erbij doen, 
weggooien, verliezen, verdwijnen, overblijven, 
verdelen enz. zijn allen begrippen die rekenkundige 
handelingen aanduiden. 
Verder verdient de taal aandacht die hoeveelheden 
door kwantitatieve begrippen aanduidt. Dus 
begrippen als iets, een hoopje, een snufje, een 
handvol, een heleboel, altijd, soms enz. 
Als laatste zijn er de begrippen die bet rekking hebben 
op de ruimtelijke rangordering, positie en richting, 
zoals tweede, laatste, middelste, rechtsboven, 
vooraan, zijkant, de volgende enz. I.v.m. allerlei 
conservatie-proeven en trainingen wordt veel 
waarde gehecht aan het goed gebruik van de 
werkwoorden "l i jken" en "zi jn". Het water "li j kt" wel 
meer, maar " i s " het ook meer? 
In een volgend artikel zal nog uitvoeriger ingegaan 
worden op dit taalaspect bij het rekenonderwijs aan 
dove kinderen. 

Visueel-ruimtelijke voorstellingen. 
Omdat het startpunt bij het visueel-ruimtelijk 
voorstellen bij de kennis van het eigen 

lichaamsschema ligt, verdient bij kinderen die 
moeilijkheden hebben met deze ruimtelijke 
oriëntatie, vooral dit punt aandacht. 
Kunnen deze kinderen allerlei lichaamsstanden 
imiteren; hebben zij een goede links-rechts 
oriëntatie? In programma's van Dumont (1971) en 
Bannatyne (1975) kunt U talloze voorbeelden voor 
training van dit lichaamsschema vinden. Belangrijk 
is dat kinderen bij deze oefeningen voldoende taal 
krijgen aangeboden. De verbale sturing bij de 
ruimtelijke oriëntatie (rechterhand omlaag, 
linkerbeen een stap opzij enz.) kan juist bij kinderen 
met ruimtelijke moeilijkheden een steun zijn. 
Bij het visueel-ruimtelijk voorstellen denken we 
vooral aan: discriminatie-oefeningen t.a.v. 
richtingen en omkeringen; het maken van 
kwantitatieve schattingen, hoeveel appels gaan er in 
deze doos, hoeveel vellen papier kunnen we op dit 
bord plakken enz.; het oefenen van ruimtelijke 
voorstellingen d.m.v. puzzels, tekeningen maken, 
posities laten aanwijzen als voorwerpen gedraaid of 
gekanteld worden en voortzettingen van bepaalde 
figuurpatronen vinden. 

Deze ontwikkelingen van taal en visueel-ruimtelijk 
voorstellingsvermogen liggen ook aan de basis van 
de meer specifieke rekenvoorwaarden. Taal en 
ruimtelijke ontwikkelings-aspecten zullen dus bij 
genoemde voorwaarden steeds weer naar voren 
komen. 

ad 1 - 2: Klassificeren en ordenen: 
Dingen horen bij elkaar, er wordt getal aan 
toegekend op grond van één of meer 
gemeenschappelijke eigenschappen. Kinderen 
moeten verzamelingen maken die aan één of meer 
criteria voldoen. Hierin kunnen met de vele 
voorwerpen die in een klas aanwezig zijn talloze 
oefeningen gegeven worden, de kinderen kunnen 
aan elkaar ook opdrachten geven. De moeilijkheid 
kan gevarieerd worden naar het aantal criteria. 
Bv. Maak een verzameling van alle zwarte schoenen 
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in de klas, resp. alle zwarte schoenen zonder veter. 
Laat de kinderen de klassificatie-criteria ook zelf 
ontdekken. Welke eigenschappen hebben deze 
voorwerpen allemaal gemeenschappelijk? Waarom 
leg je deze voorwerpen in één groepje? 
Kinderen moeten ook leren inzien, dat voorwerpen 
vele eigenschappen hebben waardoor het dan weer 
eens tot de ene klasse en dan weer tot de andere 
klasse kan behoren. 

We vormen van hetzelfde materiaal dus steeds 
andere verzamelingen en vragen aan de kinderen of 
ze ook nieuwe groeperingen kunnen maken. 
Met de logiblokken kunnen geschikte opdrachten 
gegeven worden, waarmee verzamelingen elkaar 
overlappen. Het overlappende gebied behoort dan 
tot de doorsnede van twee verzamelingen, het is een 
deelverzameling van twee verschillende 
verzamelingen, bv. de rode cirkels: 

Met dergelijk deelverzamelingen kunnen we ook 
onderzoeken of kinderen in taal al deel-geheel 
problemen kunnen oplossen. We kunnen vragen: 
Zijn er meer rode cirkels dan rode vormen? Telt het 
kind bij de rode vormen dan ook de rode cirkels mee? 
Behalve deze klassifikatie-oefeningen zijn er vaak 
binnen één verzameling een aantal 
seriatie-oefeningen te bedenken. Bv. Leg de 
verzameling rode linten op volgorde van lengte, de 
verzamelingen boeken op dikte, dezelfde 
verzameling boeken op volgorde van grootte enz. 

Bij deze seriatie-problemen gaat het vooral om de 
manier waarop de kinderen een volgorde vinden. 

Gaan de kinderen af op duidelijke perceptuele 
ordenings-verschillen of gaat het kind de elementen 
van de verzamel ing paargewijs vergelijken. Gebruikt 
het kind bij deze vergelijking een methode? Gaat het 
at random vergel ijken of begint het systematisch met 
de kleinste, of dunste en neemt dan vervolgens door 
vergelijking de kleinste, dunste van de overgebleven 
elementen. 
Voor getal begrip is belangrijk, dat klassificatie en 
seriatie processen gesynthetiseerd uitgevoerd 
worden. 
Begrijpen kinderen bv. deze combinatie oefening. 
Gegeven deze vergelijking: 

• O F J O B O O 
Welk element moet nu in deze verzameling gekleurd 
worden? 

Oplossing van een dergelijk probleem vereist dat 
kinderen het onderscheid cirkels-vierkanten maken 
en inzien dat het om het tweede vierkant gaat. 

ad 3: Eén-één relatie: 
De één-één relatie is een goede 
afbeeldings-methode om, nog voordat kinderen 
kunnen tellen, hoeveelheidsvergelijkingen tussen 
verzamelingen te maken. Verzamelingen hebben 
evenveel elementen als het aantal elementen van de 
ene verzameling correspondeert met het aantal 
elementen uit de andere verzameling. 
Door verbindingslijnen van elementen uit 
verzameling A te trekken naar elementen uit 
verzameling B, kunnen kinderen ontdekken welke 
verzameling de meeste of minste elementen heeft. 
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Bv. 

Een dergelijke werkwijze leert de kinderen bij 
vraagstukken van meer-minder en evenveel af te zien 
van hun eerste perceptuele indrukken en bevordert 
een meer cognitief handelingsschema. Welke indruk 
de elementen van een verzameling ook geeft (lang, 
groot, dik) dit is onbelangrijk als het gaat om 
hoeveelheids vergelijkingen, dan telt enkel het 
aantal elementen. 
Kinderen moeten op grond van een dergelijke 
werkwijze vraagstukken van meer/meeste -
minder/minste - evenveel bij vergelijkingen tussen 
twee, drie of vier verzamelingen kunnen oplossen. 

ad 4: Conservatie: 
Kinderen die het conservatie-begrip van 
verzamelingen begrijpen geven hierdooraan dat een 
bepaald niveau van mentaal functioneren bereikt is. 
Zij hebben het vermogen om dingen met elkaar in 
verband te brengen, relationeel te denken, zij kunnen 
compenserend denken en in gedachten terugkeren 
naar het uitgangspunt. De behoudsbegrippen van 
aantal, volume, gewicht zijn niet meer afhankelijk 
van uiterlijk waarneembare gelijkenissen, maar een 
gevolg van logische denkprocessen. Het kind kan 
handelen in de voorstellingen. Het begrijpen van 
deze conservatie-principes is het belangrijkste 
kenmerk van het niveau van mentaal functioneren 
van kinderen van 7 tot 11 jaar; een kind begrijpt nu, 
dat een aantal elementen in hoeveelheid constant 
blijft ongeacht hun ruimtelijke positie. 

( b v . ooo 
oooo o l o o o o o o o o ) . 

Bij vraagstukken omtrent conservatie gaat het nietzo 
zeer om het juiste antwoord van meer - minder of 
evenveel, maar meer om de verklaring, die kinderen 
hiervoor geven. 
Vanuit de verklaringen kunnen we afleiden hoe 
kinderen denken. Het bereiken van dit mentaal 
niveau van functioneren is volgens Piaget niette 
beïnvloeden door pedagogisch-didactische 
stimulansen. Het is een ontwikkeling in 
denk-processen (mentaal handelen) waar 
ervaringskennisgeeninvloedopheeft. Piaget(1953) 
(cit. Koster 1974) zegt er letterlijk het volgende over: 
"Het iseen grote foutte veronderstellen dat een kind 
het begrip voor aantal en andere wiskundige 
begrippen alleen door onderwijs aanleert. 
Integendeel hij ontwikkeltzezelftot een opmerkelijke 
mate, onafhankelijk en spontaan. Als volwassenen 
proberen voortijdig een kind wiskundige begrippen 
op te leggen, is zijn wetenschap louter verbaal: het 
echte begrijpen ervan komt pas met zijn 
verstandelijke groei". 
Over deze pedagogische beïnvloedings-
mogelijkheden is echter nog lang niet het laatste 
woord gezegd (zie bv. Hamel, 1974 met een aantal 
leerexperimenten op dit gebied en Hfdst. 8 "Piaget 
en het onderwijs", in Elkind 1974). 

Onderzoek van Koster (1974) en Furth (1963) geven 
aanwijzingen dat de telvaardigheid van de 
proefpersonen en het niveau van taalontwikkeling 
variabelen zijn die de leeftijd waarop kinderen 
kunnen conserveren mede beïnvloeden. 
Didactisch lijken voordeconservering van aantal een 
drietal aspecten van belang, nl. 
1. Kinderen leren hoeveelheidsvergelijkingen 
maken met behulp van éénéén relaties. 
2. Kinderen veel ervaringen geven, waarbij in 
communicatie met de leerkracht de werkwoorden 
"l i jken" en "zi jn" belevingsvolle inhoud krijgen. 
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Beideaspectentrainen hetkind nietdirectop visuele 
indrukkken te reageren. 
3. De overtuiging van Piaget dat elke kennis 
handelingskennis of op handelen teruggevoerd kan 
worden. 
Intelligentie en wiskunde zijn systemen van 
operaties. Operaties zijn handelingen die zich 
innerlijk voltrekken en reversibel geworden zijn. 
Conservering van aantal vereist ook zulke mentale 
operaties, verinnerlijkte handelingen. Het kind komt 
tot operaties als van meet af aan een instelling op 
actief-practisch handelen geëist wordt. Het kind 
komt niet tot conservering als het nooit gehandeld 
heeft met zand, water, blokken, gewichten, doppen, 
kralen enz.). Bij deze kenniswerving is het 
non-verbale handelen op zich niet louter alleen 
belangrijk. De verbale sturing en begeleiding van het 
kind zelf en nog meerde verbale communicatie 
tussen kind en volwassenen zullen tijdens dit spel 
aspecten zijn die het handelen zo leerzaam maken. 

ad 5: Meten: 
Bij het leren meten zijn de volgende aspecten te 
onderscheiden: 
1. Kinderen moeten de kwantif iceerba re grootheden 
bij hun speel-materiaal kunnen ontdekken. 
Zij moeten weten welke meetdimensie bedoeld 
wordt met lengte (lang-kort), breedte (breed-smal), 
dikte (dik - dun), hoogte (hoog - laag), oppervlakte 
(groot-klein), volume (veel-weinig), gewicht (licht-
zwaar), temperatuur (koud-warm) en snelheid (vlug 
langzaam). Zowel het herkennen als h«t benoemen 
van deze dimensies zijn hierbij van belang. 
2. Kinderen leren ontdekken dat een bepaald 
kwantificeerbare grootheid, eigenschap of dimensie 
in vele objecten aanwezig is, dat deze objecten met 
betrekking tot deze dimensie met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Bij dit meten onderscheidt v. Eerde 
(1974) de volgende stappen: 

a. Direct vergelijken. Objecten kunnen met 
betrekking tot een bepaalde dimensie soms direct 

met elkaar vergeleken worden. Doortwee vlakken op 
elkaarte leggen kunnen we soms zien welk het 
grootste oppervlak heeft. 
Kinderen moeten door vergelijkingen objecten op 
volgorde van lengte, breedte, dikte en oppervlak 
kunnen leggen. Het liefst dezelfde objecten voor de 
verschillende vergelijkingen gebruiken, zodat men 
een goed idee heeft of het kind naar de juiste 
dimensie meet. 

b. Het introduceren van een eenheid, een maat om 
mee te vergelijken. Het beste kan het lichaam als 
eerste maat gebruikt worden als het gaat om 
vergelijkingen van lengtes. Vele gestandaardiseerde 
maten zoals voet, duim vinden ook hun oorsprong in 
deze lichamelijke betrokkenheid. De kinderen leren 
vervolgens dat iedere kwantif iceerba re dimensie zijn 
eigen meetprocedure heeft. Lengtes worden 
gemeten met rechte meeteenheden, deze 
meeteenheden kunnen langer of korter als de te 
meten lengte zijn. We kunnen op een meetlat 
afstrepen hoe lang iemand is, we kunnen ook meten 
hoeveel maal de bepaalde meeteenheid op de te 
meten lengte gaat. 
Het meten van gewicht kan aanvankelijk ook met het 
lichaam gebeuren. We gebruiken onze handen als 
weegschaal en laten kinderen schatten wat het 
zwaarste is. Vervolgens wordt een bepaald gewicht 
als meeteenheid geïntroduceerd en wordt met een 
weegschaal gewogen hoeveel meeteenheden 
bepaalde voorwerpen wegen. 

c. Na deze introductie van een maat leren we de 
kinderen dat elke eigenschap beschouwd moet 
worden als een grootheid die opgebouwd is als een 
hoeveelheid aangelegde maten. Door verschillende 
meeteenheden te nemen wordt het kinderen 
duidelijk dat de uitkomst van de meting afhangt van 
degekozen meeteenheid. Ditlaatstepuntvereistveel 
aandacht. We kunnen slechts objecten met elkaar 
vergelijken als de meeteenheid hetzelfde is. 
3. Kunnen kinderen gebruik maken van een maat om 
objecten op bepaalde dimensies met elkaarte 
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vergelijken. Het gaat hier dus om de praktijk van het 
meten. 

4. Kinderen leren inzien dat meten een andere 
exactheid geeft als het tellen. Meten is altijd slechts 
bij benadering vast te stellen. 

In "Het rekenen van de kleuter" (Erades e.a. 1974) 
staat een goed didactisch programma voor dit leren 
meten beschreven. Ook in "Het begin" (Chambers, 
1971) staan leuke ideeën voor meet-procedures 
vermeld. 

ad6: De getallenlij: 
De waarde van het tellen voor het aanvankelijk 
rekenonderwijs moet zeker niet overschat worden. 
Er is reeds gewezen op werkzaamheden van het 
klassificeren, de één-één relatie en de constantie van 
aantal die voor het werken met hoeveelheden 
fundamenteler zijn als het tellen. 
Tellen wordt te vaak als louter een verbaal 
mechanisme aangeleerd, zonder dat kinderen dit nu 
zinvol kunnen gebruiken. 
Naast het gevaar van dit verbaal automatisme moet 
gewezen worden op het gevaar van de 
gebondenheid van het tellen aan bepaalde visuele 
structuren (rekenlottos). Dit fixeert het getal te veel 
aan bepaalde concrete voorstellingen. Het tellen 
vereist vooral een formele, abstracte instelling. 
Welke leeraspecten zijn zo al te onderscheiden. 

1. Allereerst de functie van het tellen. 
Kinderen moeten beseffen, datje kunttellen als je de 
hoeveelheid van iets wilt weten. Dat je deze 
hoeveelheid direct kunt tellen als dit discontinue, 
losse voorwerpenzijn en dat continue hoeveelheden 
pas te tellen zijn door introductie van maat 
eenheden. 

2. Het leren van de volgorde van de telwoordenrij. 
Omhettellenzoveelmogelijkalszinvolleactiviteitte 
leren, kan het beste uitgegaan worden van 

gelijktallige verzamelingen. Bij elke klasse van 
gelijktallige verzamelingen behoort één getal, een 
naam als gemeenschappelijke eigenschap van die 
verzamelingen. Vervolgens de klassen ordenen, 
waarbij iedere klasse van verzameling één element 
meer bevat dan zijn voorganger. 

3. Het leren van afstellen van hoeveelheden. 
Hetopzeggen van de telwoordenrij kunnen koppelen 
aan het aftellen van hoeveelheden. De telhandeling 
(aanwijzen of wegzetten van objecten) dient 
synchroon met het opnoemen van de getallenrij te 
verlopen. 

4. Verband leggen tussen aftellen (primair aftellen) 
en de bepaling van het aantal (resultatief tellen). 
De kinderen moeten leren dat het antwoord op de 
vraag: "Hoeveel blokjes liggen hier?", wordt 
bepaald door het laatst genoemde telwoord. 
VolgensKarpova (1972) maakthetkindaanvankelijk 
nog verschil tussen de hoeveelheid van de dingen en 
de volgorde daarvan. Volgens haar kan de 
identificatie van het laatste telwoord uit de rij met het 
resulterend aantal het beste aangeleerd worden, 
door met het uitspreken van het laatste telwoord een 
armgebaar over de getelde verzameling te maken. 
Het kind moet dus de hoeveelheid van een aantal 
dingen kunnen bepalen als wel het 4e of 10e ding uit 
een rij voorwerpen kunnen aanwijzen. 

5. Het automatiseren van hettellen door middel van 
tellen, terugtellen, doortellen. 
Bv. Hetterugtellen vanaf het laatste genoemde cijfer 
of vanaf een willekeurig genoemd cijfer. 
Het doortellen vanaf een bepaald cijfer. 

6. Kinderen moeten beseffen, dat hettellen als 
hoeveelheidsbepaling noch afhankelijk is van de 
vorm, grootte van de getelde voorwerpen, noch van 
de volgorde waarin de voorwerpen bij hettellen aan 
de beurt komen. We kunnen zowel van links naar 
rechts, als van rechts naar links tellen. 
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7. Passieve beheersing van de te lwoordenr i j . 
Kan het kind op opdracht een verzamel ing blokken 
maken of een opgegeven aantal keren bepaalde 
handel ingen (tikken, punten zetten, aantal passen 
zetten) u i tvoeren. Kan het kind aanwijzen waar een 
bepaald aantal plaatjes, blokken l iggen. 

8. Begri jpt het kind de relat ietussen getal len en meer 
- m i n d e r - evenveel . Kan het kind bij een aantal 
getal len zeggen wat het meeste, minste is of bij twee 
getal len meer of minder. 

9. De actieve en passieve beheersing van 
c i j fe rsymbool (5, 4), w o o r d s y m b o o l (vijf, vier) en de 
integrat ie daarvan ook met de te lwoordenr i j . 

F. IJsseldijk 
Instituut voor Doven 

St. Michielsgestel 
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Geen foto's 

Korrekties bij: Het aanvankelijk rekenonderwijs. Het 
Gehoorgestoorde Kind - 18e jaargang - no. 1. 
1. Blz. 22, tweede kolom bij de titel van § 1: 
'kwalificeren', dit behoort te zijn 'kwantificeren'. 
2. Blz. 23, eerste kolom eerste regel: 'handels
ervaringen', dit moet zijn 'handelingservaringen'. 
3. Blz. 23, eerste kolom, elfde regel: 'Galpering' 
behoort te zijn 'Galperin'. 
4. Blz. 23, tweede kolom, vijfde regel: 'behandelings
ervaringen' behoort te zijn 'handelingservaringen'. 
5. Blz. 23, tweede kolom, zes en twintigste regel: 
'rechtvaardigheid' behoort te zijn 'rekenvaardigheid'. 
6. Blz. 24, twee na laatste regel, eerste kolom: 
'huidge' behoort te zijn 'huidige'. 
7. Blz. 24, tweede kolom, achttiende regel: 'van 
Achten' behoort te zijn 'van Achter'. 
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Boek-recensie 

TervoortB.Th.M. "Developmental features of visual 
communication. A psycholinguistic analysis of deaf 
children's growth in communicative competence", 
Statistical analysis by Verberk A.J.A 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 
1975. - Het werk is voorzien van een schrijvers- en 
zaak-register. Het omvat X en 361 blz. en kost ƒ 70,-. 

Dit belangrijke boek is een herdruk (wat ingekort en 
hier en daar verbeterd) van een rapport in 1967 
uitgebrachtbijhef'Departmentof Health, Education 
and Welfare (Vocational Rehabilitation 
Administration)" te Washington D.C, welk 
Amerikaans federaal departement dit onderzoek 
financieel mogelijk heeft gemaakt. Uiteraard 
vermeldt de literatuur-lijst dan ook geen studies na 
1966. 
Tervoort is thans hoogleraar in de algemene 
Taalwetenschap aan de Gemeentelijke Universiteit 
van Amsterdam, en Verberk lector in de 
MethodenleerSubfaculteit Sociale Wetenschappen, 
S.H. Friesland, te Leeuwarden. 

Het werk bestaat uit 5 hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1. beschrijft de opzet. 
Hierbij wil ik graag de volgende historische notities 
maken. 

Tervoort deed in 1950 -1953 een onderzoek over het 
taalgedrag van dove kinderen in de vrije tijd onder 
elkaar. Hij filmde op ons Instituut te 
Sint-Michielsgestel twee meisjes van 12 jaar Bea en 
Everdien, beide echt prelinguaal doof, van een 
normale maar niet bijzonder goede intelligentie, zeer 
spontaan en onbevangen in hun optreden, in een 
onderling gesprek zoals ze dat gewoon waren te 
doen, pratende, dramatiserende en gebarende. Met 
veel moeite wist hij die film (een stomme film van 15 
minuten) te analyseren: de kinderen moesten 
allereerst zelf vertellen wat ze tegen elkaar gezegd 
hadden; vaak echter wisten ze dat zelf niet meer, 

moesten klasgenoten en ook oudere kinderen erbij 
gehaald worden, om zo precies mogelijk in schrift te 
vertalen wat er gezegd was. Dit onderzoek is zijn 
proefschrift geworden, voor de promotie te 
Amsterdam in 1953. 
Van 1957- 1958 studeerde Tervoort verder in de 
Verenigde Staten. In 1958 maakten wijlen Mgr. J.C. 
van Overbeek,destijdsdirecteurvan ons Instituut, en 
ondergetekende een studie-reis door de Verenigde 
Staten, gecoached door Tervoort, om kennis te 
nemen van de 5 vormen van doven-onderwijs 
aldaar: zuiver orale opvoeding (internaten en 
dagscholen), geïntegreerde opvoeding van dove 
kinderen op scholen (gewoon lager onderwijs) voor 
horenden, opvoeding in spreken en vingerspelling, 
opvoeding in spreken, vingerspelling en gebaren. 
Op het eind van die reis werden wij ontvangen door 
Mrs. Marij Switzer, destijds hoofd van het 
"Department of Health, Education and Welfare". Zij 
vroeg ons een onderzoek te doen op dove kinderen. 
Ons voorstel wastoenhetonderzoek van 1950-1953 
te herhalen op dove kinderen in Amerika (dat werden 
de "Indiana School for the Deaf" te Indianapolis en 
de "North Carolina School for the Deaf" te 
Morganton) en twee Nederlands-talige scholen in 
Europa (dat werden het Koninklijk Instituut voor 
Dove meisjeste Brussel-Ukkel en het Koninklijk 
Instituut voor Doven te Groningen). 
Sint-Michielsgestel deed bij dit onderzoek 
uitdrukkelijk niet mee. De studiezou diachronisch en 
longitudinaal moeten zijn: d.w.z. in 1958 twee 
kinderen telkens van 7 tot en met 11 jaar, in 1959 
dezelfde twee kinderen, in 1960 idem en zo 6 jaar lang 
tot en met 1964. Dit dure project kreeg de instemming 
van genoemd department, en Tervoort werd 
gevraagd, of hij de uitvoering ervan op zich kon 
nemen, hetgeen geschiedde. Hij vroeg en verkreeg 
de medewerking van Verberk als mathematisch 
psycholoog. Het resultaat is het voorliggend boek, 
geschreven in 1964-1967. 
Alles bijeen zijn 48 kinderen onderzocht, op elke 
school 6 paren, van uiteindelijk 7 tot 17 jaar oud, 
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normale, echt prelinguaal dove kinderen, naar 
intelligentie, afkomst en voorafgaande behandeling 
zoveel mogelijk gelijk gehouden. Het waren echter 
kinderen die onder elkaarzeer veel gebaren 
gebruikten, in feite "gebarende dove kinderen". 
Uitingen in alleen spreken of alleen vingerspelling 
kwamen zeer weinig voor. Er is geen controle-groep 
genomen van dove kinderen diezuiver oraal werden 
opgevoed. De conclusies die hieronder worden 
weergegeven, gelden dus alleen voor deze 
gebarende-vingerspellende-sprekende dove 

kinderen. 

Elk paar werd jaar op jaar gedurende 10 minuten 
gefilmd. De twee kinderen zaten daarbij apart, niet 
gezien tenzij door Tervoort, die zelfde films opnam. 
Het kostte geen moeite ze met elkaar in gesprek te 
krijgen. Ze gedroegen zich ontspannen en geheel op 
hun gemak. De vertaling van de uitingen in schrift en 
codes geschiedde zoals boven beschreven. Ook hier 
echter moest de hulp van anderen worden 
ingeroepen. 

In dit eerste hoofdstuk wordt het probleem 
behandeld van een zekere twee-taligheid in zovere 
datde kinderen esoterische communicatiemiddelen 
gebruiken, alleen bekend binnen dit milieu (het 
Griekse esoteros betekent letterlijk "meer voor 
ingewijden"), en tegelijkertijd of afwisselend 
exoterische middelen (het Griekseexoteros betekent 
letterlijk "meer naar buiten", nl. ook duidelijk voor 
buitenstaanders). Tot de esoterische 
communicatie-middelen worden dan gebaren 
gerekend, niet alleen echter de conventionele 
typische doven-gebaren maar ook eventuele 
natuurlijke of zogenaamde "Volks- Gebarden", 
dramatisaties e.d., ofschoon deze laatste middelen 
niet steeds esoterisch zijn in de strikte zin; en tot de 
exoterische communicatie middelen wordt ook 
vingerspelling gerekend, gezien als lucht-schrift en 
dus, hoewel geen oraal, toch een verbaal 
communicatie-middel; vingerspelling is echter niet 

exoterisch inde striktezin. Uiteraard worden ook het 
"articulatorisch gestuurd spreken" en het liplezen of 
het spraakafzien esoterisch genoemd. Van de 
esoterische communicatie middelen wordt gezegd, 
dat ze hoofdzakelijk op visuele waarneming 
gebaseerd zijn, en van de esoterische in oorsprong 
op acoustische waarneming. Verder wordt echter 
van het hele "visuele-acoustische 
communicatie-systeem" van deze dove kinderen 
gezegd dat het op hoofdzakelijk visuele waarneming 
berust en een soort overgang vormt van niet-taal 
naar taal. 

Er wordt deze belangrijke opmerking gemaakt, dat 
ieder die bij doven kinderen werkt, dient te weten, 
hoe de kinderen onderling con verseren, om door zijn 
taaldidactiek enerzijds derailleringen te voorkomen, 
anderzijds ingeslopen fouten te ontdekken en te 
corrigeren, en tenslotte de gewenste taalverwerving 
met succes te bevorderen. 

Hoofdstuk 2. behandelt het vocabulair, dat de 
kinderen benutten. 
Bij de vertaling van de gesprekken moesten de 
diverse tekens onderscheiden worden, welke dan 
door woorden (eventueel samengestelde woorden) 
werden weergegeven. Er konden 5 code-vormen 
onderscheiden worden, in volgorde van frequentie: 

1. Het kind gebruikte alleen gebaren, zonder spreken 
of vingerspelling, 
en 2. Het kind gebruikte gebaren met spreken erbij. 
Deze twee codevormen kwamen verreweg het 
meeste voor. 
3. Het kind sprak en vingerspelde daarbij. 
4. Het kind gebruikte alleen vingerspelling. 
5. Het kind gebruikte alleen spreken. Dit laatste kwam 
uiterst weinig voor. 
NB.1 De combinatie gebaar met vingerspel ling, zoals 
die in het systeem van Van Beek (1827) voortdurend 
gebruikt wordt, blijkt bij deze kinderen niet te zijn 
voorgekomen. 
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2. Deze kinderen vertoonden dus een duidelijke en 
zeer significante voorkeur voor de gebaren en de 
gebaren-combi naties. 

Deze analyse deed ongeveer 72.000 "tekens" 
onderkennen. 

Een tweede moeilijkheid was, of en hoe in deze 
tekens grammaticale teken-soorten in de zin van 
woord-soorten konden onderscheiden worden. Van 
de puur-gebaren wordt gezegd, dat die niet in 
woord-soorten zijn onderte brengen. Tervoort 
meent dat dit wel kan met tekens die een verbale 
inslag hebben, hetzij door de combinatie 
gebaar-spreken, vingerspelling-spreken, of alleen 
vingerspellen, alleen spreken. Hij past hierop de 
termen toe: zelfstandig naamwoord, werkwoord, 
bijvoeglijke naamwoord, bijwoord en functor (bv. 
voegwoorden, lidwoorden, voornaamwoorden, 
voorzetsels e.d.). Diverse variantie-analyses laten 
dan zien, dat deze kinderen bij hun verbale uitingen 
een enorme voorkeur hadden voor de zelfstandige 
naamwoorden, op alle leeftijden, zodat de andere 
woordsoorten relatief slechts weinig aan bod 
kwamen. Toch was er enige geringe groei, naarmate 
het verbale meer naar voren kwam, tot de 13-jarige 
leeftijd. Daarna weinig of zelfs niet meer. Zij 
concluderen dan ook, dat deze dove kinderen min of 
meer in de naamgeving bleven hangen, waarvan de 
oorzaak een te visuele gedrags- en denk-instelling 
zou zijn. Echter geven zij ook taalkundige redenen: 
het zeer weinig voorkomen van functors en het 
nagenoeg geheel ontbreken van morfologie 
(vervoegingen, verbuigingen). 

Het typische in dit esoterische taalgebruik isdan ook 
hetsubstantivische benoemen en het ontbreken van 
grammaticale verbindingen tussen de tekens. - Als 
conclusie geven de auteurs, dat het overdreven 
gebruik van plaatjes met na men, het categorise ren in 
lijsten van losse woorden, verder het te weinig 
benutten van het gesprek en het te laat of niet tot 

lezen komen, taaldidactisch oorzaak kunnen zijn van 
deze taalarmoede. 

Hoofdstukken 3. en 4. behandelen de zin. 
Moeilijk was het in series tekens zins-eenheden te 
onderscheiden: waar begint een nieuwe zin? Waar 
eindigt die? Er konden echter sommige kenmerken 
hiervoor in de codes onderscheiden worden, en 
verder bleek het mogelijk de intentionaliteit van de 
betrokken teken-serie na te gaan. Aldus kon men 
ongeveer 13.000 zinnen onderscheiden. - Uiteraard 
komen ook hierde vijf genoemde code-vormen weer 
terug. Het bleek dat er twee soorten zinnen waren: de 
zinnen waarvan de teken-volgorde geleek op die van 
de Engelse, resp. Nederlandse volgorde, en de 
zinnen waarbij geen regelmatige volgorde kon 
worden gevonden. Bij deze laatste spreekt Tervoort 
van een esoterische visuele structuur. Het aantal van 
de eerste soort neemt met de leeftijd toe. Het blijft 
echter bij zeereenvoudigezinnetjes vanten hoogste 
5 tekens. Hier zit na het 13 e levensjaar wederom 
weinig of geen groei meer in. Bij de Amerikaanse 
dove kinderen bleek de teken-volgorde (gemiddeld 
bij de kleine helft van de zinnen correct) overeen te 
komen met de woordvolgorde zoals die door de 
zogenaamde Fitzgerald Key wordt aangegeven. 
Deze werd dan ook in de klassen overal gebruikt. 

Wie 
Wat? 

Mijn 
peter 

Wat 
doet? 

werkt 

Wanneer? Waar? 

op het 
veld. 

Bij de Nederlandse kinderen was die volgorde 
gemiddeld slechts bij ongeveer 25% der zinnen 
correct. Zij gebruikten de Key niet. Zou dit de 
verklaring van deze achterstand zijn? De Engelse 
zinstructuur is in het algemeen simpeler dan de 
Nederlandse met al zijn tangconstructies. Wij weten, 
hoe wijlen Timmer (destijds directeur van Effatha te 
Voorburg) in de geest van de Fitzgerald Key heeft 
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gewerkt (vergelijk ook de methode van Baldrian in 
Duitsland en Oostenrijk), maar dat zijn zin-schema's 
heel wat ingewikkelder moesten worden dan de Key. 
Bv. kan een Nederlands kind niet zeggen: "Ja,omdat 
gij woont in België", maar een Engels kind wel. Een 
verdere vraag blijft dan ook nog hoe vaak de 
volgorde van de Key in feite klopt met de 
zogenaamde visuele volgorde (eventueel 
"actor-action-goal"): "Gij woont in België", "Mijn 
peter werkt op het veld"....Wie zal dat uitmaken? De 
fouten die de kinderen tegen de Engelse, resp. 
Nederlandse zindstructuur maken, kunnen 
teruggebracht worden tot 4: weglatingen, 
omkeringen, vervangingen en overbodigheden. 

Merkwaardig lijkt de redenering van Tervoort 
betreffende de correctheid van zinnen puur in 
gebaren geuit, mits overeenkomende met de 
volgorde van de Key, geduid als "perfect English", 
waaruit hij de importante conclusie trekt, dat " taal" 
onafhankelijk is van de code die gebruikt wordt. Als 
men eenmaal stelt, dat de pure gebaren niet in 
woordsoorten te onderscheiden zijn (dus geen 
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden etc), is 
het dan geen contradictie in een serie gebaren via de 
verbale vertaling toch de Keyteontdekken?lsdan die 
verbale vertaling niet het "perfect English" in plaats 
van de oorspronkelijke serie gebaren? Daarbij moet 
verder opgemerkt worden dat dit "perfect" toch nog 
zeer primitief is, zelfs bij 17-jarige dove kinderen. 

Wat de uitingen met verbale inslag betreft: de vraag 
blijft of de invloed van de gebaren op de woorden niet 
zó groot is, dat ze die vaak in hun grammaticale 
categorie-loosheid zullen betrekken. Met andere 
woorden een verbale vertaling kan mooier lijken dan 
ze is. Bv. het zinnetje "Mijn peter werkt op het veld" 
(blz. 112) was aldus gezegd: 

Mijn peter 
gebaren 
+ 
spreken 

werkt 
gebaren 
+ 
spreken 

op 
gebaren 

het 
gebaren 

veld 
gebaren 
+ 
spreken 

Verondersteld dat het kindechtm/yV? en werkt gezegd 
heeft (niet dus mij en werken), dan vraagt men zich 
toch af hoe de exacte vertaling zou moeten zijn, 
wellicht aldus: 

Naarmijnpeter draaienwerkt erop daar platveld. 

Terecht zegt Tervoort, dat de taalstructuur van deze 
kinderen-zo die er al is-niet de flexibiliteit bezit van 
die bij horende kinderen, maar voortdurend de 
invloed van bepaalde didactieken verraadt. De 
Fitzgerald Key is per slot van rekening slechts een 
artificieel visueel hulpmiddel, waarvan niet apriori 
mag worden aangenomen dat hij de echte 
taalstructuur weergeeft. 

5e Hoofdstuk: conclusies. 
Tervoort zegt, dat de kinderen van zijn onderzoek een 
goede steekproef waren van de meerderheid der 
dove kinderen zoals die op internaten leven. Hij 
"claimt" daarmee een zekere geldigheid van zijn 
onderzoek voor al deze kinderen. Dat kan wel 
kloppen. Hij zal echter weten, dat er ook internaten 
voor doven zijn, waar de kinderen ook onder elkaar zo 
goed als geenconventionele gebaren gebruiken. Het 
zou belangrijk kunnen zijn op die kinderen eenzelfde 
soort onderzoek te doen. Verschillende 
onderzoekingen op de communicatie van zeer 
jeugdige horende kinderen, onlangs nog bevestigd 
door Ling (1974), laten zien hoe hun communicatie 
nog hoofdzakelijk mimisch-, melodisch-, 
gesticulerend-, dramatiserend is tot ongeveer 
2'/2-jarige leeftijd: op die leeftijd wordt de 
communicatie hoofdzakelijk oraal-verbaal. Maar 
Hirsch (1923) toonde aan dat normaal horende 
volwassenen in Duitsland minstens 823 
"Volksgebarden" gebruiken, waarvan kleuters er 
reeds zo'n 500 overnemen. Enkele peilingen op ons 
Instituut suggereren, dat die omslag naar 
hoofdzakelijk orale communicatie bij 
niet-meervoudig gestoorde dove kinderen op 8 -
9-jarige leeftijd ligt, dus ± 6 jaarlaterdan bij normaal 
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horende kinderen. Verder zou het belangrijk kunnen 
zijn eenzelfde onderzoek te doen op dove kinderen 
van dagscholen die goed onderwijs krijgen en thuis 
goed oraal worden opgevangen, en tenslotte op 
dove kinderen die geheel geïntegreerd in scholen 
voor normaal horenden worden opgevoed. De 
UNESCO (1974) heeft dergelijke onderzoekingen 
aanbevolen. - Met moet dus voorzichtig zijn met uit 
deze, zeker waardevolle studie, voorbarige 
conclusies MOOT alle dove kinderen te trekken, zowel 
feitelijke als normatieve. 

Een eerste conclusie die de auteurs trekken is: dat 
spreken en taal niet hetzelfde zijn. Kinderen die niet of 
weinig of slecht spreken kunnen toch nog wel 
groeien in taal (bedoeld Engels resp. Nederlands)... 
M.i. althans tot op zekere hoogte! - Een tweede 
verwante conclusie is, statistisch aangetoond, dat 
spreken en taalverwerving twee verschillende 
soorten vorderingen zijn. Ook dit geldt m.i. alleen 
voor deze kinderen in hun specifieke 
levensomstandigheden, inclusief de didactiek die bij 
hen gevolgd is. 

Tervoort trekt ook enige didactische 
gevolgtrekkingen, o.a. dat een orale opvoeding 
nauwelijks kan slagen tenzij de hele omgeving oraal 
is, in de klas en buiten de klas; verder, dat taal niet 
enkel een denk-systeem is, maar ook zijn sociale 
aspecten heeft. Zijn onderzoek lij kt deze conclusies te 
rechtvaardigen. 
Een verreikende conclusie, die m.i. door dit 
onderzoek niet gedekt wordt, is dat dove kinderen, 
die zuiver oraal kunnen leven en ondanks dat 
gelukkig en ontspannen zijn, slechts uitzonderingen 
vormen. Het "ondanks dat" suggereert een 
tegenstelling waarvoor men graag een bewijs zou 
zien. Dat de 48 kinderen van dit onderzoek zich bij 
deze korte gesprekjes gelukkig en ontspannen 
hebben gedragen, zegt natuurlijk niet veel. 
Verschillende onderzoekingen (Kates 1972, 
Markides 1976) hebben aangetoond, dat oraal 

opgevoede dove kinderen flexibeler denken dan die 
in gebaren met wat spreken opgevoed werden. Dit 
reflecteert zich ook in hun gedrag o.a. als ze 
geëmotioneerd zijn: bij gebaren neemt men minder 
afstand t.o.v. eigen emoties. Of de dove kinderen bij 
spreken, liplezen en horen met de normale 
gesticulatie en mimiek minder ontspannen zouden 
zijn dan gebaren-makende dove kinderen, waag ikte 
betwijfelen: het hangt er m.i. maar van af hoe ze van 
jongaf zijn opgeleid. 
Een andere verreikende conclusie, die m.i. niet door 
dit onderzoek gedekt wordt, is dat succes in taal 
mogelijk is via gebaren en met weinig of geen spraak. 
Men kan zich afvragen of de beperkte groei in taal, 
zoals die in deze studie naar voren komt, wel zonder 
meer een succes kan worden genoemd tenzij de 
betekenis van dit woord wordt afgezwakt tot "enige 
vooruitgang". Van de andere kant wordtterecht ook 
gezegd - en daar geven de resultaten van dit 
onderzoek wel aanleiding toe - dat het ontwikkelen 
van spraakde beste voorbereiding is om normaal uit 
te groeien en zo gehumaniseerd mogelijk te denken. 
Beide conclusies lijken echter niet geheel met elkaar 
te kloppen. Bovendien zou men bij de laatste 
conclusie in plaats van "spraak" graag "verbale 
ontwikkeling" gelezen hebben. Het is nl. mogelijk, 
dove kinderen die niet of nauwelijks kunnen leren 
spreken, via grafisch gesprek en vingerspelling tot zo 
goed als normale taalbeheersing te brengen. Dit 
geldt zelfs voor doof-blinden, neem Helen Keiler. 

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek, 
alsmede uit dat van 1953, is, dat de leerkrachten en de 
opvoeders (inclusief de ouders) kennis moeten 
nemen van de spontane omgangscodes die hun 
dove kinderen onder elkaar, in het algemeen buiten 
de klas gebruiken, zoals boven reeds is gezegd. De 
leerkracht met name mag niet oppervlakkig werken, 
niet menen dat, als kinderen een woord of een zin 
goed uitgesproken hebben ze ook de inhoud ervan 
beheersen. Hij moet de taaibegripsvorming telkens 
en telkens peilen. Een heel frappant voorbeeld uit het 
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onderzoekvan 1953washetgebruikvan het woordje 
"moest" door één van de twee dove kinderen, Bea. 
Zij bedoelde daar niet de tweede vorm van het 
werkwoord moeten mee, maar "heel erg moeten", in 
de geest van "meest", ook weer niet als een echte 
superlatief, als "moest van alles" of iets dergelijks, 
maaralsabsolutevorm begrepen. Deleerkrachtwas 
onkundig van dit "misbruik" en misverstand. 

Toen Tervoort zijn studie van 1953 voltooid had, 
werden wij ons meer dan ooit bewust van het gevaar 
van dit soort communicatie, ook van het gevaar 
gelegen in de discrepantie tussen het taalgedrag 
binnen en buiten de klas. We stonden toen voor de 
keuze: ofwel de kinderen in een soort "total 
communication" te gaan opvoeden, zoals de 
directeurTh. Slits (1864-1876) reeds getracht had, 
ofwel radicaler dan tot dan toe overtegaan naareen 
zuivere spreekmethode ook in het internaat, in de 
geest van de Clarke School, Lexington School, St. 
Josefs en Central Institute te St. Louis, e.d. scholen. 
Ons bezoek aan de Verenigde Staten, boven 
vermeld, alsmede de successen van de 
geluidsmethode bij het spreken leren en in meerdere 
klassen, hebben ons doen besluiten tot het tweede. 
De geschiedenis daarna heeft doen zien, dat die 
keuze een juiste geweest is. We maakten steeds 
kleiner groepen van kinderen, in principe zó dat de 
groep van de klas dezelfde is als de groep in de vrije 
tijd, met een nauwe samenwerking tussen beider 
personeel. Zodoende konden "gebaren-uitvinders" 
hun vondsten niet meer aan talrijke kinderen kwijt. 
Ook ontmoetten de kinderen bijna nooit meer 
oud-leerlingen die gebaren gebruikten. Ook het 
personeel van de vrije tijd kreeg een grondige 
opleiding in de juiste behandeling van dove 
kinderen. Sinds in 1955 de hometraining van start 
was gegaan, groeide het aantal ouders dat volop in 
deze opvoeding wilde en kon meewerken. Ons 
internaat werd veranderd in een semi-internaat 
waarbij de kinderen minstens 140 dagen per jaar 
thuis zijn. Door deze maatregelen zijn wij er in de loop 

van enkele jaren in geslaagd de conventionele 
doven-gebaren zo goed als geheel uit te bannen. 
De klas, waaruit de twee kinderen van de film 1950 -
1953 genomen waren (Bea en Everdien), en welke 
eigenlijkachtergeraaktbleektezijn (dit benadeelt het 
onderzoek van toen geenszins), werd door één van 
onze beste leerkrachten jarenlang grondig 
behandeld, waarvan het succes duidelijk was. In 
januari van ditjaar(6-1-1977) ontving ikvan Bea, nu 
39 jaar, gehuwd meteen oud-leerlingen moeder van 
drie horende kinderen, een brief, waarvan ik niet kan 
nalaten althans een gedeelte hieronder weer te 
geven (haar moeder is onlangs overleden): 

"Ja, wij hebben hier de laatste maanden erg druk 
gehad en ik was ook zo bedroefd geweest over mijn 
lieve moeder. Ik mis haarerg, maar ik moet gewoon 
verder gaan leven met mijn man en 3 kinderen 
zonder lieve moeder. Wij zijn erg blij, dat wij zoveel 
voor haar gedaan hebben en blij gemaakt. 
Met mij gaat 't nu iets beter en mijn vader ook! Hij 
krijgt binnen kort een gezinsverzorgster. Da's goed 
voor hem en ook voor mijzelf, want ik doe hier ook 
veel voor onze 3 jongens en mijn man 
Ze zijn nu al zo groot. Ze heten Lawrence, Erwin en 
Mauriceen12,10en9jaaroud.'tTijdgaatzovlughe! 
Wij leven hier heel gelukkig en wij houden zoveel van 
elkaar; daar ben ik erg blij om! 
Mijn broers en zusters zijn allemaal getrouwd, 
behalve de jongste is nu 23 jaar oud. Twee zusters 
wonen in Canada. De oudste woont al bijna 12 jaar in 
Canada en de andere zus nu 5 jaar. 
Mijn moeder was 3 keer op vacantie geweest in 
Canada. Gelukkig wel voor haar! 't Zal wel 
onvergetelijk voor mijn 2 oudste zusters he! 

Wij menen de studie van dit helaas erg dure boek te 
moeten aanbevelen, met name de studie van de 
talrijke voorbeelden die Tervoort geeft. De inzichten 
en de didactiek zullen er wel bij varen. 

A. van Uden pr. 
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Erfelijkheid sinformatie 
en vroeg-kinderlijke 
doofheid 

Inleiding 

Bij ongeveer de helft van de mensen, die sinds hun 
eerste kinderjaren doof zijn, blijkt de doofheid erfelijk 
bepaald te zijn. Dit betekent, dat in ongeveer de helft 
van de gezinnen met één doof kind er een relatief grote 
kans bestaat dat er in dat gezin wederom een doof 
kind geboren wordt. Ongeveer drie kwart van de doven 
die huwen, huwt met een andere dove of slecht
horende. Uit één van de drie huwelijken van doven 
onderling worden wederom één of meer dove kinderen 
geboren. 

De kennis van de oorzaken van doofheid, welke reeds 
in de kinderjaren manifest is, is de laatste decennia 
sterk toegenomen. Hierdoor is het moge/ijk geworden 
in vele gevallen met een grote mate van zekerheid 
of waarschijnlijkheid de kans op dove nakomelingen 
in het individuele geval te voorspel/en, juist wanneer 
reeds in een gezin een doof kind geboren is of wanneer 
een of beide ouders doof zijn. De behoefte aan een 
dergelijke erfelijkheidsinformatie wordt groot geacht, 
terwijl juist weinig belanghebbenden op de hoogte 
blijken van de mogelijkheden hieromtrent informatie 
in te winnen. 

Onder vroeg kinderlijke doofheid wordt een zodanig 
mate van doofheid of slechthorendheid bij kinderen 
verstaan, dat zij onder meer om te leren spreken 
aangepast onderwijs behoeven op een school voor 
doven of slechthorenden. 

Een dergelijke vorm van doofheid blijkt vaak bij 
meerdere leden van een gezin of familie voor te 
komen. Op grond hiervan is men reeds lang geleden 
tot de conclusie gekomen, dat hier waarschijnlijk 
erfelijke faktoren in het spel zijn. Reeds in het begin 
van deze eeuw vermeldde de Wilde (1919), dat het 
percentage consanguine huwelijken onder ouders van 
dove kinderen erg hoog was. De frekwentie van deze 
consanguine huwelijken bleek te verschillen afhanke
lijk van de geloofsovertuiging. Dit vindt onder meer zijn 
oorzaak in het feit, dat beletselen tussen verwanten 
om elkaar te huwen verschillend zijn voor onder andere 
joden, katholieken en protestanten. Cremers (1976) 
vermeldde, dat met behulp van stamboomonderzoek 



in 1 5% van de gezinnen met een of meer dove kinderen 
een verwantschap tussen de ouders gevonden kan 
worden. Een dergelijke verwantschap bleek vaak pas 
aangetoond te kunnen worden in de vijfde of zesde 
generatie. Hij concludeerde dat het bestaan van een 
dergelijke verwantschap tussen de ouders van een doof 
kind een sterke aanwijzing vormt voor het erfelijk 
bepaald zijn van de doofheid van dat kind. 

Fraser (1974) verrichtte een onderzoek naar de oor
zaak van de doofheid bij 3535 personen die vanaf 
hun eerste kinderjaren doof waren. Hieruit bleek, dat 
er bij ongeveer 50% van deze personen sprake was van 
een erfelijke aanleg hiervoor. Meestal is de erfgang 
autosomaal recessief. Gezien dit percentage van 50% 
zal het duidelijk zijn dat er in gezinnen met een 
doof kind of een dove ouder een relatief grote kans 
bestaat op herhaling van deze doofheid. Een ander 
bekend verschijnsel bij deze problematiek is het feit, 
dat doven frekwent onderling huwen: ongeveer 60% 
van de oudleerlingen van het Instituut voor Doven te 
Sint Michielsgestel blijkt te huwen en wel in ongeveer 
75% met een andere dove of slechthorende. 
Uit één van de drie huwelijken tussen doven onderling, 
worden wederom één of meer dove kinderen geboren 
(Fay 1 898), de Wilde 1919, Stevenson en Cheeseman 
1956, Brown 1967). Deze ervaringen deden be
seffen, dat het juist voor deze groep van dove mensen 
en hun ouders van belang is, om geïnformeerd te 
worden omtrent de etiologie van hun doofheid en de 
betekenis daarvan voor hun verdere nakomelingen. 
Hiertoe diende nagegaan te worden of het mogelijk 
was en zo ja, met welke mate van zekerheid, om de 
oorzaak van de doofheid te achterhalen. Voor ongeveer 
80% van een groep van 100 kinderen, allen leerling 
van het Instituut van Doven te Sint Michielsgestel, 
bleek de oorzaak van de doofheid met zekerheid of 
voldoende waarschijnlijkheid vastgesteld te kunnen 
worden (Cremers 1976). Hierbij dient opgemerkt te 
worden, dat voor het verschaffen van individuele 
erfelijkheidsinformatie ook een waarschijnlijkheids-
diagnose toereikend kan zijn. 

Door Bax (1965) is een onderzoek verricht naar de 
frekwentie van het Pendred syndroom, een combinatie 

van vroeg kinderlijke doofheid en een schildklier-
stoornis. Deze diagnose kan gesteld worden met 
behulp van de kaliumperchloraattest, waarbij radio
actief jodium gebruikt wordt om de stoornis in de 
synthese van het schildklierhormoon te meten. 
De frekwentie van dit syndroom onder dove kinderen 
is zeker 5%. Meer dan 90% van de ouders van dove 
kinderen verleenden hun medewerking aan een onder
zoek naar de oorzaak van de doofheid bij hun kind, 
wanneer zij daartoe benaderd werden (Bax 1965, 
Cremers 1976). Daaruit blijkt een zekere behoefte of 
nieuwsgierigheid naar de oorzaak van de stoornis van 
hun kind. Ouders van dove kinderen zijn slechts bij 
uitzondering op de hoogte van de mogelijkheid om in 
verschillende centra in Nederland informatie in te 
winnen omtrent het mogelijk erfelijk bepaald zijn van 
een aandoening en de betekenis daarvan. Het aantal 
aanvragen om erfelijkheidsinformatie gericht aan de 
Werkgroep voor Erfelijkheidsadviezen te Nijmegen (ter 
Haar 1976), bedraagt slechts 1 % van het totaal aantal 
aanvragen aan deze werkgroep. Men mag hieruit 
concluderen, dat er nog een grote niet vervulde 
behoefte aan erfelijkheidsinformatie bestaat bij ouders 
van dove kinderen en bij doven zelf. 
De betekenis van het verschaffen van erfelijkheids
informatie kan meerledig zijn. Het meest in het oog 
springend is, dat er waarschijnlijk minder kinderen 
geboren zullen worden uit juist die verbintenissen, 
waarin de kans op dove kinderen duidelijk verhoogd is. 
Men geeft de betrokkenen meer inzicht in de kans op 
het al of niet gehoorgestoord zijn van hun nakome
lingen. Door het verschaffen van dit inzicht omtrent de 
overerving van deze aanleg is het mogelijk onnodige 
schuldgevoelens bij deze ouders weg te nemen. Een 
belangrijke voorwaarde bij deze voorlichting is, dat de 
betrokkenen nadrukkelijk om deze informatie vragen. 
Daar in de meeste gevallen de erfgang autosomaal 
recessief is, is het juist de combinatie van een bepaald 
ouderpaar, eventueel verwanten van elkaar, die de 
verhoogde kans op dove nakomelingen bepaalt. Minder 
vaak ligt de genetische last bij één ouder, namelijk 
bij dominant autosomale of recessief X-chromosomale 
overerving. 

Teneinde het verschaffen van erfelijkheidsinformatie 
betreffende vroeg kinderlijke doofheid in de toekomst 
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ook daadwerkelijk bereikbaar te maken voor de be
langhebbenden is het in de allereerste plaats van be
lang, dat voor ieder kind waarbij de doofheid is vast
gesteld, alle daarop betrekking hebbende gegevens 
systematisch verzameld worden en nauwkeurig 
worden vastgelegd. Direct, of eventueel later, dient de 
vraag naar de etiologie van het gehoorverlies voor 
alle gevallen van vroeg kinderlijke doofheid beant
woord te worden. Het ligt voor de hand om een 
dergelijk onderzoek interdisciplinair te verrichten in 
verband met het syndromale karakter van een belang
rijk deel van de gevallen, waarbij kenmerken van een 
syndroom door verschillende specialisten onderkend 
kunnen worden. Er zijn zeker 141 verschillende 
erfelijke vormen van vroeg kinderlijke doofheid vast 
te stellen in combinatie met een grote variatie aan 
andere afwijkingen (Cremers 1976), ieder met een 
specifieke overerving. Met het oog op de soms 
gecompliceerde overwegingen bij het bepalen van 
de kans op dove nakomelingen, in het bijzonder bij 
huwelijken van en tussen doven, verdient het aan
beveling ook een geneticus toe te voegen aan het 
team dat erfelijkheidsinformatie verschaft. 
Gezien de sterk toenemende behoefte aan genetische 
informatie lijkt het gewenst, dat een dergelijke inter
disciplinaire werkgroep niet incidenteel geformeerd 
moet worden, maar veeleer als routine team iedere 
vroeg kinderlijke doofheid moet onderzoeken en de 
bevindingen nauwkeurig moet vastleggen mede met 
het oog op een latere behoefte aan informatie. Juist 
van de leiding van scholen voor doven en slecht
horenden, van de leiding van audiologische centra, 
als ook van medici die op dit gebied deskundig zijn, 
mag verwacht worden, dat zij zich ervoor zullen 
inzetten dat dergelijke interdisciplinaire teams gevormd 
kunnen worden. 

Dr. C. W, R. J. Cremers, arts 
Nijmegen 

Noot 

Voor een goed begrip van de erfeli jkheid en haar betekenis is het 

nodig te weten dat er verschil lende vormen van erfel i jkheid 

bestaan, welke ieder een eigen wijze van overerving hebben. 

In geval van een autosomaal dominant bepaalde aandoening, hoeft 

slechts één van beide ouders de aandoening in meer of mindere 

mate te hebben om deze aan zijn kinderen te kunnen overdragen. 
Een voorbeeld van een autosomaal dominant bepaalde eigenschap 
is de bruine kleur van de ogen. 

In geval van een autosomaal recessief bepaalde aandoening 

ontstaat deze afwi jk ing bij het kind alleen wanneer beide ouders 

tot de betreffende aanlegfaktor bi jdragen. Daarvoor is het niet 

nodig dat de ouders zelf deze aandoening daadwerkel i jk hebben. 

Zo de beide ouders in geval van een autosomaal recessief 

bepaalde aandoening de aandoening zelf niet hebben, maar zij 

we l beiden de aanlegfaktor daartoe bij zich dragen, is de kans voor 

ieder van hun kinderen om die aandoening daadwerkel i jk te 

krijgen 25%. Zo beide ouders li jden aan een geheel identieke 

autosomaal recessieve aandoening kr i jgen al hun kinderen eveneens 

deze aandoening. Een voorbeeld van een autosomaal recessief 

bepaalde eigenschap is de b lauwe kleur van de ogen. 

In geval van een recessief X-chromosomaal bepaalde aandoening 
is de moeder de drager van de aanlegfaktor zonder zelf aan 
de aandoening te l i jden. Zij kan de aanlegfaktor aan haar zonen 
doorgeven en zo dat het geval is lijdt die zoon aan die aandoening. 
In geval de moeder de aanlegfaktor aan een dochter overdraagt, 
is deze dochter, evenals haar moeder, drager van de aanleg
faktor zonder zelf aan de aandoening te l i jden. De man die de 
aandoening heeft kan deze alleen aan zijn dochters overgeven, 
welke dochters dan weer drager van de aanlegfaktor zijn zonder 
zelf aan de aandoening te l i jden. Een voorbeeld van een dergeli jke 
aandoening is de bloederziekte, zoals Haemofi l ie A en B. 
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Afscheid en welkom 
Tijdens de redaktie-vergadering van 10 november 
1 976 kondigde dhr. S. J. Nieuwenweg - J. C. Amman-
school, Amsterdam - aan, dat hij zich uit de redaktie 
zou terugtrekken, omdat hij het 'van hoger hand' 
wat kalmer aan moest doen. De redaktie betreurde 
dit besluit, maar kon uiteraard niets anders doen dan 
het respecteren. 
De Heer Nieuwenweg beloofde zelf voor een opvolger 
te zorgen. 
Op de redaktie-vergadering van 11 mei 1 977 mochten 
wij dan ook dhr. F. H. Diepbrink - J. C. Amman-
school, Amsterdam - welkom heten. 
De redaktie wil dhr. Nieuwenweg bijzonder hartelijk 
danken voor het vele werk, dat hij in de loop van 
de jaren heeft verricht. 
Kopie-vergaren is geen kleinigheid en zelf schrijven of 
kollega's aan het schrijven krijgen is geen sinecure. 
Hartelijk dank, heer Nieuwenweg, van de hele redaktie. 
De heer Diepbrink heten wij van harte welkom 
en wij wensen hem bijzonder veel sukses bij het 
werk voor 'Het Gehoorgestoorde Kind'. 

de redaktie 

Een ringleidingsysteem 
voor scholen voor 
slechthorenden 

Reeds enige jaren wordt in de vakgroep Meettechniek 
en Instrumentatie van de afdeling Elektrotechniek 
gewerkt aan ringleidingsystemen voor scholen voor 
slechthorende kinderen. Dit werk heeft tot nu toe 
geresulteerd in installatie van een dergelijk systeem in 
twee scholen terwijl er kontakten terzake zijn met twee 
andere onderwijsinstellingen. 

De oorsprong van deze ontwikkeling ligt in Amsterdam 
waar destijds ir. D. Bosman (nu THT) en ir. G. J . M. 
Joösten van het Nat. Lucht- en Ruimtevaartlabora
torium gevraagd werden te adviseren over de commu
nicatie-installaties voor de Prof. H. Burgerschool 
te Amsterdam. Dat leidde tot de ontwikkeling van 
een speciaal ringleidingssysteem met de eigenschap 
dat vlak naast elkaar gelegen klassen onderling geen 
hinder van elkaar ondervinden. Een theoretische 
achtergrond bij het ontwerp werd ontwikkeld door 
prof. E. de Boer van het Wilhelmina Gasthuis in 
Amsterdam. 
Met de komst van prof. Bosman naar Twente kwam 
ook dit projekt mee. Binnen zijn vakgroep werd vooral 
door ir. F. W. Umbach en ing. B. Cleine verder ge
werkt met als resultaat een eenvoudiger, praktischer 
en daardoor goedkoper ontwerp. Het zijn uitvoeringen 
op basis van dit ontwerp die inmiddels zijn aangebracht 
in de scholen voor slechthorende kinderen in 
Enschede en Schagen. 
Aan installaties t.b.v. de communicatie tussen leer
kracht en leerlingen in klaslokalen voor slechthorende 
kinderen kunnen o.m. de volgende eisten gesteld 
worden: 
1) De docent moet vrij kunnen praten tegen alle 
leerlingen in zijn klas zonder storing door het com
municatiesysteem van naast gelegen klassen. 
2) De kinderen moeten zich binnen het lokaal vrij 
kunnen bewegen zonder gehinderd te worden door 
snoeren aan koptelefoons e.d. 
3) Indien mogelijk dient de installatie gebruik te 
maken van het eigen hoorapparaat dat de kinderen 
dragen (dat aangepast is aan zijn individuele gehoor-
afwijking) 
4) De storing door geluiden van buiten, klassege-
roezemoes e.d. dient op een aanvaardbaar niveau 
te blijven. 
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5) Klassikale apparatuur als grammofoon, filmapparaat 
e.d. dient op de installatie aangesloten te kunnen 
worden. 

Nu treft het dat in de meeste hoorapparaten een 
voorziening aanwezig is die aangewend kan worden 
om dit doel te bereiken. Bij normaal gebruik van een 
hoorapparaat wordt geluid via een microfoontje in het 
apparaat opgevangen en omgezet in een elektrische 
spanning. Deze spanning wordt versterkt en toe-
gevoerd aan een oortelefoontje waarin de elektrische 
spanning weer omgezet wordt in geluid. Het nadeel 
van deze manier is dat alle omgevingsgeluiden op
gevangen worden en iedereen die wel eens aan zo'n 
hoorapparaat geluisterd heeft weet hoe storend dit is. 
Ons oor werkt namelijk selecterend waardoor storende 
geluiden onderdrukt worden t.o.v. geluiden die we wel 
wensen te horen. Deze selecterende werking van ons 
oor gaat verloren bij gebruik van een hoorapparaat. 
Dat is b.v. bij telefoneren erg lastig (ook bij het naar de 
radio of t.v. luisteren in een kamer waar geroezemoes 
is). 
Men heeft hier wat op gevonden door het hoor
apparaat uit te rusten met een zgn. telefoonstand. 
In deze toestand wordt het elektrisch signaal dat aan 
de oortelefoon toegevoerd wordt niet verkregen van de 
microfoon maar van de zgn. luisterspoel. Zo'n luister
spoel is gevoelig voor het magnetisch veld zoals dat bv. 
opgewekt wordt binnen in de telefoon in een telefoon
hoorn en daarin oorzaak is van de beweging van het 
membraan dat de hoorbare geluidstrillingen opwekt. 
Dit magnetisch veld blijft niet beperkt binnen de 
telefoon maar straalt ook over een zekere afstand 
naar buiten en kan daarom met zo'n luisterspoel 
opgevangen worden. Door het gebruik van deze luister
spoel i.p.v. het microfoontje wordt de geluidsweg 
a.h.w. kortgesloten met als voordeel dat ook andere 
geluiden niet opgevangen worden en dus niet storen. 

Het is daarom mogelijk een storingsvrij communicatie
kanaal tussen docent en leerling te realiseren door 
gebruik te maken van deze telefoonstand van het 
hoorapparaat. Daartoe dient in het klaslokaal een 
magnetisch veld opgewekt te worden afgeleid van het 
signaal uit de docentenmicrofoon. Dit is mogelijk op 
dezelfde wijze als dat in een telefoon gebeurt namelijk 

door een elektrische stroom te sturen door een lus-
vormige draad. Omdat deze draad meestal in de wan
den van een lokaal verwerkt wordt spreekt men in 
zo'n geval van een 'ringleiding'. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het gebruik 
van zo'n ringleiding niet beperkt is tot lokalen voor 
scholen. Men treft ze ook aan als voorziening voor 
slechthorenden in gelegenheden als concertzalen, 
vergaderruimten e.d. (In het laatste geval overigens 
niet alleen t.b.v. slechthorenden!). Ook individueel 
kunnen slechthorenden van zo'n ringleiding gebruik 
maken b.v. om in de huiskamer naar de radio of t.v. te 
luisteren. 

Het nadeel van zo'n eenvoudige ringleiding in klas
lokalen is dat het opgewekte magnetisch veld niet 
beperkt blijft tot het lokaal zelf, maar doorstraalt naar 
naast gelegen klassen, net zo als het magnetisch veld 
in een telefoon ook naar buiten treedt en daar met 
een luisterspoel opgevangen kan worden. Met zo'n 
enkelvoudige ringleiding kan dus nooit in nabij gelegen 
klassen tegelijkertijd van dit kunstmatige communi
catiekanaal gebruik gemaakt worden. Het bijzondere 
van het ontwikkelde ringleidingsysteem is nu dat het 
een magnetisch veld opwekt dat wel ruimtelijk 
beperkt blijft tot één lokaal. 
We kunnen ons de uitstraling door een ringleiding 
voorstellen door vergelijking met een staafmagneet. 
Beide wekken eenzelfde magnetisch veld op. 

Brengen we ons de proef met ijzervijlsel in herinnering 
waarmee het magnetisch veld van een staafmagneet 
aangetoond werd. Het ijzervijlsel ordende zich volgens 
het patroon van de magnetische krachtlijnen die van 
de noordpool naar de zuidpool van de magneet lopen. 

van een stufaagnaei \ v ^ X \ * X 

Maken we de magneet erg breed dan krijgen we het 
volgende patroon 
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We kunnen het klaslokaal dan denken in de ruimte 
boven de magneet. In die klas heerst op een bepaalde 
hoogte (de luisterhoogte) een vrij konstante sterkte van 
het magnetisch veld. 

compensatie m.b.v. kleine magneten 

Er zijn echter ook krachtlijnen die aan de zijkanten 
van de magneet rond lopen en een magnetisch veld 
in de naburige klaslokalen veroorzaken. Om deze uit
straling tegen te gaan moeten we dus zorgen dat de 
krachtlijnen aan de uiteinden van de magneet ge
compenseerd worden. 
Als eerste aanpak kunnen we daartoe kleinere mag
neten met tegengestelde noord-zuid richting aan 
weerskanten van de grote magneet plaatsen. De 
krachtlijnen van deze kleine magneten lopen in een 
richting tegengesteld aan die van de grote magneet 
en zullen deze compenseren. 

Een nadere nalayse van dit idee leert dat compen
satie met één enkele magneet aan het uiteinde on
voldoende resultaat geeft o.a. omdat het veld binnen 
het klaslokaal ongunstig beïnvloed wordt. 

Een meer verfijnde methode is het vervangen van de 
ene grote magneet door een aantal kleinere die 
afwisselend de noord- en zuidpool boven hebben. Het 
gevolg is echter dat er plaatsen in het lokaal zijn 
waar door de afwisselende noordpool zuidpool werking 
uitdoving optreedt d.w.z. plaatsen waar de mag
netische veldsterkte nul is. Dit bezwaar kan opgeheven 
worden door twee stelsel magneten te gebruiken 
die ruimtelijk ten opzichte van elkaar verschoven zijn 
zodanig dat de nulpunten van het ene stelsel opgevuld 
worden door maxima van het andere stelsel. Tech
nisch wordt zon magneetveld verkregen door in de 
vloer van het klaslokaal een mazennet van ring
leidingen te leggen met optimaal gekozen grootten en 
aangepaste stroomsterkten door de mazen. De foto 
geeft weer hoe dit gerealiseerd is in de prof. Huizing-
school. 

Voor de ontwikkeling van het ringleidingsysteem en 
het toetsen van het ontwerp in de praktijk is veel 
medewerking verleend door de prof. Huizingschool. 
In deze school zijn een aantal variaties van het systeem 
aangebracht. In de normale klaslokalen zijn buizen
netten aangebracht voor een ringleidingsysteem dat 
afschermt naar naast gelegen lokalen. Naar behoefte 
zal hierin later een bedrading aangebracht worden. 
Kompleet geïnstalleerd zijn de systemen in de lokalen 
voor praktisch onderwijs zoals huishoud- en handwerk-
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lokaal. Daar deze lokalen twee aan twee boven elkaar 
liggen, moest hier niet alleen een afscherming naar 
opzij, maar tevens naar boven resp. beneden gerea
liseerd worden. Ondanks de betonvloer ertussen is dit 
zeer bevredigend gelukt. De school is uitermate te
vreden met de verkregen resultaten. 
Een verdere ontwikkeling van hulpmiddelen voor de 
communicatie in scholen voor slechthorenden in de 
vakgroep betreft een microfoonvoorkeurschakeling. Dit 
is een middel om ongestoorde communicatie van leer
ling naar docent te bereiken. In de klas worden een 
aantal microfoons opgehangen waarin de leerlingen 
kunnen spreken. Om de storing door klassegeluiden te 
onderdrukken wordt nu automatisch alleen die 
microfoon ingeschakeld waarin het sterkste geluid 
geproduceerd wordt. Om door elkaar praten te voor
komen gebeurt het uitschakelen met een vertraging. 
De toetsing van dit ontwerp in de praktijk zal ge
beuren in samenwerking met de school in Schagen. 

Voor de sturing van het ringleidingsysteem is een 
speciale versterker nodig met daarin een fasedraaier 
die twee spanningen levert die onderling 90° uit 
fase zijn. Voor deze fasedraaier wordt een ontwerp ge
bruikt van ir. Vermeij. 

ir. F. W. Umbach 
vakgroep Meettechniek en Instrumentatie 

THT-afdeling EL 

Groningen 

Afscheid van de Heren Arends en Van Beers van 
het Koninklijk Instituut voor Doven te Groningen 
Half februari was het dan zo ver, dat de beide heren 
afscheid namen. Ze maakten gebruik van de mogelijk
heid met vervroegd pensioen te gaan. Ze zijn nu alle
bei 63 jaar. Ondertussen hebben ze toch meer dan 
40 jaar aan het Instituut gewerkt. 
De heer Arends was van 1968 hoofd van de voor-
school en de kernafdeling en de heer Van Beers 
van 1969 hoofd van de V.B.O. school. 
Ze hebben in hun lange loopbaan heel wat voor het 
dovenonderwijs gedaan en heel wat leerlingen en 
medewerkers op velerlei gebied meegemaakt. Dat zij 
gewaardeerd werden, bleek alleen al uit het feit, dat 
aan de mogelijkheden van hen afscheid te nemen bijna 
geen eind kwam. 
Allereerst bijeenkomsten voor de kinderen. 
De heer Arends kreeg van zijn leerlingen een prachtig 
fototoestel en de heer Van Beers een schitterend 
tennisracket. De leerlingen blijken hun 'bazen' in hun 
'flitsende' aktiviteiten niet te onderschatten. 
Toen kwam het officiële afscheid op donderdagmiddag 
17 februari. 
De afscheidswoorden waren niet van de lucht en vele 
ouders, collega's, vrienden en bekenden kwamen 
afscheid nemen. 
Bij het ophalen van vele oude herinneringen werd 
hartelijk gelachen. Tenslotte namen de collega's elk 
in eigen kring afscheid van hun hoofden, tijdens een 
gezellige avond enkele dagen later, waarbij de af-
scheidskado's werden aangeboden. 
Uit de dankwoorden bleek, dat beiden deze manier van 
afscheid nemen geweldig hebben gewaardeerd. 
Wij wensen hen een fijne toekomst in goede ge
zondheid. 

A. v.d. Heij 
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Instituut St. Marie Boekbespreking 
- Eindhoven 

Met ingang van 1 augustus 1977 wordt de afdeling 
voortgezet onderwijs van het instituut een zelfstandige 
school voor voortgezet onderwijs. Tot hoofd van deze 
nieuwe school is benoemd: dhr. G.Geilleit, het huidige 
hoofd van de school in de Don Boscostraat. 
Tot opvolger van dhr. Geilleit als hoofd van kleuter
en kernafdeling in de Don Boscostraat is benoemd: 
dhr. J.v.d. Heijden, sinds 1 augustus 1976 adjunct
hoofd van deze school. 
We wensen beide heren èn hun schoolteams veel 
succes toe. 

Het instituut St. Marie telt nu 3 scholen met 
± 285 leerlingen. Ruim de helft van deze leerlingen 
is tevens op het internaat geplaatst. 
a) School Don Boscostraat 5: kleuterafdelingen voor 
kinderen met hoor- en spraakmoeilijkheden, kern
afdelingen voor kinderen met hoor- en spraak
moeilijkheden (± 1 50 leerlingen). Hoofd: J.v.d. Heijden. 
b) School Don Boscostraat 18: school voor basis
onderwijs + een voortgezette opleiding voor kinderen 
met meerdere handicaps, waarin ook een afdeling 
voor onderwijs aan kinderen van buitenlanders is 
opgenomen (± 80 leerlingen). Hoofd: H.G.de Bakker. 
c) School Don Boscostraat 7: school voor voortgezet 
onderwijs aan kinderen met hoor- en spraakmoeilijk
heden (± 55 leerlingen). Hoofd: G.J. Geilleit. 
Deze school heeft de volgende streams: 
1) Huishoud-afdeling: voor die kinderen, die het 
reguliere huishoudonderwijs niet kunnen volgen 
(2 groepen). 
2) 1 Groep I.V.I.O.-onderwijs. 
3) 2 Brugklassen Leao-Mavo: eerste jaar. 
4) 2 Brugklassen Leao-Mavo: tweede jaar. 
5) 2 Mavo-klassen: derde jaar. 
Wij hopen met bovenstaande uiteenzetting de 
structuur van het instituut St. Marie voor de buiten
staander wat doorzichtiger te hebben gemaakt. 

de redaktie 

Spraak en taal: door H.A. Drost, logo-akoepedist aan 
de afdeling Logopedie-Foniatrie van de Afdeling 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Academisch 
Ziekenhuis te Leiden. 
Drost zegt in de ondertiteling, dat het een audio
visueel trainingsprogramma is voor kinderen met 
een vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling en voor 
kinderen met partiële articulatiedefecten. 
Drost heeft deze methode ontwikkeld voor de 
individuele behandeling van patientjes op de logo
pedische afdeling van het ziekenhuis te Leiden. 
Zoals prof. Huizing terecht in het voorwoord opmerkt, 
ontbrak tot voor enige jaren een gerichte instructie
methode voor een intensieve, langdurige taaieducatie 
van kinderen met spraak- en taalachterstanden. 
Drost heeft met zijn methode in een grote leemte 
voorzien. Hij gaat uit van de stelling, dat vele spraak-
en taalgestoorde kinderen een slecht ontwikkelde 
auditieve waarneming en een niet goede apperceptie 
bezitten, ondanks het normale drempelaudiogram. Er 
zijn kinderen met een ernstige achterstand in de 
spraak-/taalontwikkeling, die niet of nauwelijks op 
spraakstimulaties reageren. Het schijnt alsof ze het 
fysiologisch vermogen tot passief en actief beluisteren 
missen. Soms lijkt het of ze zich moeilijk kunnen 
concentreren op iets, dat via de auditieve weg wordt 
aangeboden. Bij het spraakonderwijs moet steeds weer 
gewacht worden tot de juiste luisterhouding aanwezig is 
Omdat deze kinderen een slechte auditieve concen
tratie bezitten, waardoor er een slechte perceptie 
ontstaat van de auditieve aanbiedingen, is er nauwe
lijks sprake van enig initiatief vermogen en auditieve 
feed-back. Vandaar dat Drost de kinderen een'taalbad' 
aanbiedt, dat er op gericht is, dat de kinderen steeds 
beter leren luisteren. Vanuit dit luisteren komt dan in de 
meeste gevallen het spreken vanzelf. 
Wij gebruiken de methode Drost al enkele jaren 
op onze afdeling spraakgestoorde kleuters. Logo
pediste en klasse-leerkracht werken nauw samen. En 
met succes. 

Ik zou dan ook iedere leerkracht, die verbonden is 
aan een afdeling spraakgestoorde kinderen, dit 
boekje van harte ter lezing willen aanbevelen. Het 
kan je een heel stuk in de goede richting sturen. 

Uitgever: Vermande. G.J.Geilleit 
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Vergadering N.VA. 

Enkele notities n.a.v. lezingen op de Vergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie op 
16 april '77 in het Anthonie-van Leeuwenhoek-
ziekenhuis te Amsterdam. 

I Hoortoestellen: 
Ir.G.van der Vuurst de Vries (Philips en F.I.D.A.). 
In 1976 zijn in Nederland 30.065 hoortoestellen 
verstrekt, waarvan: 
- kasttoestellen 12% 
- oorhangers 83% 
- hoorbrillen 5% 

Geschatte verhoudingen: 
- Eerste aanschaf: 70% 
- Herhalingsaanschaf: 30% 
Verstrekkingsniveau in Nederland: 2,18 per 1000 in
woners. 
Opm.: Herhalingsaanschafperiode: 

- in Nederland ± 5 jaar 
- in U.S.A. ± 3,6 jaar 

Voor het jaar 1981 verwacht men een verkoop van 
± 37.000 hoortoestellen. 
H oortoestel verstrekking via: 
- K.N.O.-arts: ± 8 1 % 
- Audiologisch Centrum: ± 15% 
- Anders: ± 4% 

Aanleiding eerste aanschaf: 
± 78% via: eigen initiatief: gezin/familie; 
< 5% via: initiatief van de huisarts! 
Vermoed wordt, dat ± 2,9% (= 400.000 Neder
landers) duidelijk problemen heeft met horen 
(= Hörbehinderten), wat niet gelijk is aan een verlies 
> 30 db (= Hörgeschadigten). 

II Slechthorendheid en het beperkte nut van het 
hoortoestel: 
Prof. R. Plomp (Soesterberg, Vrije Universiteit -
Amsterdam). 
1) Onder de 20-jarigen is zeker 1% auditief gehandi
capt (gemiddeld verlies > 24 db). Ongeveer 70% van 
alle gehoorgestoorden heeft presbyacusis. 
2) Uit zijn berekeningen volgt, dat ± 3,5% van de 
Nederlandse bevolking potentiële hoorapparaat-
dragers zijn. 

3a) Hoorklachten beginnen met spraakverstaans-
vaardigheidsproblemen, wanneer er veel mensen 
aanwezig zijn en wanneer er veel nagalm is. Daarna 
pas: slechter spraakverstaan in een rustige omgeving. 
3b) Er mag worden aangenomen, dat bij presbyacusis 
tot ± 75-jarige leeftijd dezelfde auditieve problemen 
optreden als bij jeugdige gehoorgestoorden. Na 
± 75-jarige leeftijd kan de mentale retardatie gaan 
meespelen. 
4) Bij elke 10 db toename van het stoorniveau 
(boven de 30 dbA) wordt vereist, dat de spraak-
aanbieding 10 db toeneemt. 
5) In een rustige omgeving is ± 1 5 db achtergrond
geruis aanwezig. Dan zal het gemiddeld spraakniveau 
± 50 db zijn (dus ± 34 db signaalruis-verhouding). 
Is het achtergrondgeruis meer dan 30 db, dan moet 
bij elke 10 db toename van de ruissterkte het spraak
niveau ± 10 db toenemen. 
6) Bij sensorineuraal gehoorverlies geldt voor het 
spraakverstaan met betrekking tot het spraakniveau, 
dat elke 3 db in een stille omgeving ongeveer 
overeen komen met 1 db in een lawaaierige omgeving: 

Dat wil zeggen: 
Behaalt men in een stille omgeving 80% spraak
verstaan bij een aanbieding van 75 db dan heeft men 
in een lawaaierige omgeving 75 + 75/3 = 100 db 
aanbieding nodig om 80% spraakverstaan te behalen. 
7) Wanneer men 2 personen voor 50-100% wil 
verstaan, is er slechts ± 7 db gunstiger ligging van 
signaal-ruis-verhouding nodig. 
8) Bij normale ruissituaties in normale leefsituaties 
geeft het hoortoestel bij een gemiddeld gehoorverlies 
van 24 db of minder weinig profijt. 
Bij een gemiddeld gehoorverlies van ± 35 db geeft 
het hoortoestel wel profijt in een rustige omgeving, 
echter weer niet bij een ruisniveau van meer dan 40 db. 
9) Horen met 2 oren (normaalhoren/stereophonische 
aanpassing) geeft voor spraakverstaan 4-5 db winst 
i.v.m. de hoofdschaduw en ± 3 db winst i.v.m. het 
stereophonisch effect. 
Opm.: Een hand achter de oorschelp houden geeft 
± 3 db winst, vooral voor de hogere frequenties! 

C.M.I.Bogaartz 
Eindhoven 
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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 9 020-1 78617/1 78637 
Nieuwe Uilenburgerstraat 96 020-231437 
Guyotplein2 050-122243 
Ammanplein 2-8 010 -132280 
Theerestraat 42 04105-3031 
Effathalaan31 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 PiusXII 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.Everstschool-V.B.O. 
LVV. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burgemeester De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

J.Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardstraat 236 
Pr. Irenestraat 94 
Brantsenstraat 1 
Rijksstraatweg 1 78 
Dirk Hartogstraat 10 
Schuitmakerswal 2 
Don Boscostraat 5 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Meezenbroekerweg 12 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beynenstraat 16 

Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Terracottastraat 1 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 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 
071-765149 
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 
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