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Ten geleide 

25 jaar VeBOSS 

Het Bestuur van de VeBOSS heet U allen bijzonder 
hartelijk welkom op de conferentie van de thans 
25-jarige VeBOSS. 
De eerste conferentie van de Vereniging, toen nog 
Werkgemeenschap, werd gehouden in het koude 
Meenthuis te Blaricum. 
Er waren ongeveer 50 deelnemers van de toen 
nog maar 4 scholen. 
Nu zijn we hier met ongeveer 4 3 0 deelnemers, 
terwijl er nu in Nederland 27 scholen voor kinderen 
met hoor- en/of spraakmoeilijkheden zijn, waarvan 
er vier voor voortgezet onderwijs. 
Wie zich het Meenthuis nog kan herinneren, weet 
dat er in de conferentiezaal een heel groot raam zat, 
waardoor je uitkeek op het Uselmeer en het was 
of je naar een levend schilderij keek, dan eens licht, 
dan eens donker, dan een gladde zee en dan weer 
woest met huizenhoge golven. Zo lijkt ons ook de 
geschiedenis van het onderwijs, waar wij voor staan 
en waar andere sprekers deze morgen zeker op 
terug zullen komen. 
Wij zijn er nooit zo vóór, om iedereen met naam 
en toenaam op onze conferentie welkom te heten, 
maar deze keer willen we graag een uitzondering 
maken voor een aantal speciale gasten; we bestaan 
immers maar eenmaal 25 jaar! 
Een eerste welkom aan ons ere-lid, de heer Piet 
Evertse; U zult vandaag zeer zeker meer van hem 
horen. 
Helaas moesten twee mensen, die we erg graag in 
ons midden zagen, verstek laten gaan. Het is de 
heer Van Kemenade, onze Minister van Onderwijs, 
die graag in ons midden had willen zijn en had 
willen spreken; verder de heer Holl, onze hoofd
inspecteur, die verplichtingen elders heeft. Voor 
hen beiden zijn er echter zeer waardige plaats
vervangers, te weten de heer Mosterd, direkteur 
speciaal onderwijs van het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen, en de beide inspecteurs Rede-
meijer en Vao Rijnbach. Hartelijk welkom. 
Welkom ook aan onze vrienden van de FOSS. 
Welkom Jan, Katrien en die andere vaders en 
moeders; dit kan zo maar, want we participeren 
aardig met elkaar. 
Participatie, ouderparticipatie, een 'rot' woord, 
aldus mevr. Smit-Kroes bij de officiële ingebruik

stelling van de Burgemeester De Wilde-school in 
Schagen. Je kunt het beter dóen! 
Wel , wij menen te mogen stellen, dat het in het 
landelijk overleg wel goed zit. We hopen dat dit aan 
de basis ook zo zal zijn, waarbij we toch willen 
stellen, dat het niet zo gemakkelijk is als het lijkt, 
immers we hebben allen onze eigen verantwoor
delijkheid en dan kan het wel eens moeilijk zijn. 
Met de bereidheid echter van het te willen en in 
heel goed overleg met elkaar, moet het lukken. 
Welkom ook aan de FIDA, de handel, die ons een 
congresmap heeft geschonken. Dank daarvoor! 
U bent voor het eerst in onze kring en toch hebben 
we het gevoel, dat u er al jaren bijhoort. We zien 
in u niet direkt de handel, maar meer de mensen, 
die het in de praktijk mogelijk maken, dat onze 
kinderen erbij kunnen horen. 
Welkom uiteraard ook aan de beide Instituten, die 
de voortgezette vakopleiding voor het Buiten
gewoon Onderwijs verzorgen. 
Het is niet mis, wat U de studenten tracht bij te 
brengen. Met ons zult U blij zijn, dat er collega's 
bereid zijn om naast hun dagelijks werk ook nog 
eens de studie ter hand te nemen. We mogen dit 
beslist niet onderschatten. 
Welkom ook aan onze vrienden uit het onderwijs 
aan doven; de vertegenwoordigers van de Neder
landse Vereniging voor Slechthorenden en de ver
tegenwoordigers van de vakbonden voor onderwijs
gevenden. Dat verder alle kongresleden van harte 
welkom zijn, behoeft geen betoog. Welkom 
allemaal! 

Als we spreken over 'Den Haag' en iets wat niet 
goed zit, dat weet iedereen in onze scholen, of hij 
nu les geeft of les krijgt, waar het over gaat. Dan 
valt het woord logopedie. 
Nu is het niet zo, iets wat wel eens wordt gesug
gereerd, dat dit een zaak is van de laatste twee of 
drie jaar. Eenieder, die al langer meeloopt in deze 
sector van het onderwijs én die weet dat de VeBOSS 
al 25 jaar bestaat, zal het met ons eens zijn, dat de 
logopedie toch zeker wel 25 jaar 'in het slop' zit. 
Maar die zal ook mét ons moeten getuigen, dat het 
in de laatste twee, drie jaar bespreekbaar is ge
worden in politiek Den Haag. Over dit laatste zijn 
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we bijzonder verheugd, want dit betekent toch, dat 
met name de Minister van Onderwijs, bereid is om 
naar ons te luisteren en met allen, die daarbij be
trokken zijn, te praten over de vraag: 'Is logopedi
sche hulp op scholen voor slechthorenden en 
spraakgestoorden 'medisch' of 'onderwijskundig' 
geïndiceerd?' 
Uit gesprekken met de Minister is ons gebleken, 
dat hij het onderwijskundig aspect laat prevaleren. 
Eergisteren werden de stemmingen over de onder
wijsbegroting 1977 op het Haagse Binnenhof 
gehouden. 
Over de uitslag van die stemmingen zijn we ver
deeld blij. 
Blij door het aannemen van de motie Smit-Kroes en 
het amendement Van Ooijen, waarin de Kamer 
duidelijk heeft aangetoond achter de Minister te 
staan, déér waar het betreft de onderwijskundige 
indicatie van de logopedie op onze scholen. 
Voor dit begrotingsjaar is door aanneming van het 
amendement Van Ooijen drie miljoen gulden ekstra 
beschikbaar gekomen, waardoor 50 logopedisten 
méér aangesteld kunnen worden ter verbetering van 
de logopedische hulp op onze scholen. 
Teleurgesteld dat men nog niet zover is gegaan, als 
gesteld in de motie Smit-Kroes, dat de logopedie 
verwezenlijkt kan worden tot één klokuur per kind 
per week. 
Een en ander schijnt samen te hangen met het nog 
niet behandelde rapport van de interdepartementale 
werkgroep randvoorzieningen buitengewoon onder
wijs, uitgebracht aan de bewindslieden van onder
wijs en wetenschappen, volksgezondheid en milieu
hygiëne, als mede aan die van financiën en binnen
landse zaken. 
In concreto betekent een en ander nu: 
a| De erkenning van de onderwijskundige indicatie. 
b) Een eerste aanzet van drie miljoen gulden voor 
50 extra logopedisten in 1977. 
c) De één-klokuur-motie, waarop men zeker nog 
door zal gaan. 

Hierbij zal zeer zeker ook de nota randdiensten 
buitengewoon onderwijs door de kamerleden be
trokken worden. 
Naast de logopedie staan er in deze nota voor ons 

nóg wel een paar punten om over van gedachten te 
gaan wisselen, ook al kost het ons weer wat extra 
vrije ti jd. Immers, de aktiviteiten van het bestuur 
dienen nog steeds in kostbare vrije tijd te ge
schieden. Hetgeen nu bereikt is in de kwestie 
logopedie, is voor ons duidelijk het resultaat van 
een gezamenlijk optreden van de FOSS en de 
VeBoss bij de betrokken bewindslieden en kamer
leden. 
We weten goed dat we er nog niet zijn, maar het is 
voor ons wel duidelijk, dat als we allemaal apart 
aktie zouden hebben gevoerd, we niet zover waren 
gekomen. Ook voor het vervolg hopen we geza men
lijk te kunnen optrekken. 

Tot slot nog graag even uw aandacht voor het 
volgende: 
In 1976 verscheen in het Tijdschrift voor Sociale 
Geneeskunde een studie over behoefte en omvang 
met betrekking tot de zorg voor slechthorende 
kinderen van ons lid, de K.N.O.-arts dr. Schierbeek. 
Wij zijn van mening, dat we dit niet onvermeld 
mogen laten. 
Statistische gegevens maken het waarschijnlijk, 
dat rond de 735 kinderen tussen de 3 en 14 jaar, op 
grond van onvolkomen diagnostiek niet het voor 
hen gewenste, aangepaste onderwijs ontvangen. 
De vraag van de schrijver is dan ook: 'Is dat in dit 
land op dit moment denkbaar?' Hij geeft hierop 
zelf al een antwoord en wij menen dit óók te moe
ten beamen. Hij zegt: 'Inderdaad lijkt dat zeer goed 
mogelijk, vooral als men denkt aan de leeftijds
groep van 3 tot 5 jaar. 
Steeds weer worden kinderen aangemeld, die veel 
ouder zijn, nadat ze in het gewone onderwijs heb
ben gefaald. 

Redenen voor die té late opsporing en aanmelding 
kunnen zijn: Er heeft nooit een screeningsonder-
zoek, waarbij we denken aan de methode Ewing, 
plaats gehad. 
De té lange verwijsketen, met de vaak optimisti
sche woorden: 'Wacht maar rustig af, straks praat 
hij je de oren van het hoofd.' 
Op grond van gedrags- en leerproblemen werd het 
kind, zonder een adequaat gehooronderzoek, tot 
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een andere vorm van buitengewoon onderwijs 
toegelaten. 
Vaak spelen ook afweer en onbegrip in het gezin 
van het slechthorende kind een belangrijke rol. 
Opvoeren van vroegtijdige opsporing is dringend 
nodig. 
We zullen ons hier sterk voor moeten maken. 

We staan weer aan het begin van de conferentie. 
Het programma hiervoor is samengesteld in nauw 
overleg met de werkers in het veld. We hopen van 
harte, dat het een goede conferentie zal worden en 
namens het bestuur wens ik U allen dan ook twee 
goede dagen toe. 

J . van der Hoeven, voorzitter. 

Groningen. 

Bij het overlijden van collega Jaap Hekman, 
2 0 september 1977. 

Enige tijd geleden werden we opgeschrikt door het 
bericht, dat Jaap op school onwel was geworden en 
naar het ziekenhuis was gebracht. Vandaar bereikten 
ons weer betere berichten. Hij mocht zelfs even naar 
huis, maar Jaap moest weer voor nader onderzoek 
worden opgenomen. 
Een zware hersenoperatie bleek toen noodzakelijk. De 
dag na de operatie moest er weer geopereerd worden 
vanwege een complicatie. Meer dan een week leefden 
we in spanning. Maar nu is Jaap niet meer. We missen 
hem en zijn gulle lach in de school. 
In 1960 kwam hij hier op school. Hij heeft heel wat 
kinderen onder zijn hoede gehad in al deze jaren. Hij 
heeft zijn werk blijmoedig en optimistisch gedaan. 
Dit optimisme had hij wel nodig bij zijn dubbel- en 
meervoudig gehandicapte leerlingen. Hij wist ook, dat 
we bij deze kinderen steeds weer een stapje terug 
moeten doen om aanknopingspunten te vinden. Jaap 
zocht en vond die aanknopingspunten. Weinigen weten 
hoe moeilijk dat is. 
Te jong, 44 jaar, is hij heengegaan. Onze gedachten 
gaan uit naar zijn vrouw en drie zoons. Wij wensen hen 
sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

Van werkgemeenschap 
tot werkwinkel 

Het was op 1 5 en 16 november 1 952 dat de scholen 
voor slechthorende kinderen in Nederland hun eerste 
bijeenkomst hielden in het Meenthuis in Blaricum. 
Je kunt je daarbij afvragen waarom en ook waarom 
toen pas. 
Reeds in 1913 wordt er apart onderwijs aan slecht
horenden gegeven en in 1923 wordt dat onderge
bracht bij het buitengewoon onderwijs. 
Van de eerste jaren weten we erg weinig; er staat 
vrijwel niets op papier en van de pioniers zijn er nog 
maar weinigen over. Ik heb wel eens een poging ge
daan collega's te laten registreren wat er nog bekend 
is. Wat denkt U, zouden we Piet Evertse nog eens 
vragen om dit eens op zich te nemen? Al was het 
maar in een aantal gesprekken, die op de band opge
nomen worden? 
Voor ons lijkt de periode t/m de tweede wereldoorlog 
er één waarin weinig gebeurde, als we kijken naar het 
feit dat het aantal scholen constant bleef (drie) en dat 
er weinig ontwikkelingen waren op didactisch gebied. 
Toch moeten onze collega's van toen ook geworsteld 
hebben met de problemen die wij ook kennen. 
Of was het zo dat men wel de gevolgen van de slecht
horendheid kende maar dat de eigenlijke problematiek 
van het slechthorende kind nog niet gezien werd? 
Hoe het ook zij het begin van de vijftiger jaren gaf de 
eerste stoot tot de huidige ontwikkeling te zien. 
De logopedie en de audiologie kwamen als steunende 
disciplines ons te hulp. Daardoor echter werden de 
problemen voor de mensen in de scholen meteen ook 
ingewikkelder. Het besef begon te groeien dat het 
onderwijs aan slechthorende (en weldra ook spraak-
gebrekkige) kinderen niet het op een zacht pitje geven 
van gewoon onderwijs is. Men begon behoefte te 
krijgen aan overleg, verdere studie. 
Vandaar dat, toen ik in 1952 het verzoek kreeg van 
enkele collega's om een studiebijeenkomst te organi
seren, de realisatie geen enkel probleem opleverde. 
In winterse omstandigheden hebben we daar in Blari
cum een bijeenkomst gehad, waar iedereen beladen 
met initiatieven vandaan kwam. Terecht werd aan deze 
groep de naam Werkgemeenschap gegeven en de 
eerste jaren kwamen we zelfs twee maal per jaar in 
onze weekends bij elkaar. 

Uit het werk zelf ontstond de behoefte aan studie en 
verdieping. 
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De leerkrachten in die tijd behaalden vrijwel allemaal 
het diploma logopedie en foniatrie. Daarnaast werden 
nu op ons verzoek cursussen audiologie georgani
seerd. Pas later ontstond de mogelijkheid om via het 
Seminarium voor Orthopedagogiek en de Leergangen 
een min of meer gerichte opleiding voor dit onderwijs 
te volgen. 
In dit tijdperk bleef de Werkgemeenschap de rol ver
vullen van studieconferentie en ontmoetingscentrum. 
In de loop der jaren zijn tientallen lezingen gegeven, 
discussies gevoerd, weekends gehouden waarin we 
zelf actief bezig waren. Ik heb de verslagen van al die 
jaren nog eens doorgebladerd en ik ben geïmponeerd 
geraakt door wat er in al die jaren geboden is. Het zou 
alleszins de moeite waard zijn het belangrijkste te 
bundelen tot een uitgave - een jubileumuitgave -
zodat deze waardevolle bijdragen niet in stoffige 
archieven blijven liggen. 
Steeds duidelijker werd in de volgende jaren dat de 
zorg voor het slechthorende kind multidisciplinair 
diende te zijn. Men begon te spreken over revalidatie 
vanuit verschillende uitgangspunten. Ons onderwijs is 
daar een vorm van. Het is, geloof ik, juist te stellen dat 
er een veelomvattende zorg dient te zijn voor de kin
deren, die in hun communicatie gestoord zijn. 
Daarbij dienen wij ons als mensen van de school
praktijk goed te realiseren wat er in feite gaande is. 
Want, wat is er gaande? 
Achteraf beschouwd was er een stormloop van uit 
verschillende wetenschappen op het in zijn gehoor en 
spraak gehandicapte kind. 
Laten wij echter niet vergeten dat, in de leeftijdsfase 
waar wij het over hebben, de schoolperiode enorm 
belangrijk is. In ons geval dreigen wij wel eens over
spoeld te raken door de audiologie, de linguistiek, de 
psychologie, en nu de orthopedagogiek. 
Maar vrienden, het is nog steeds zo als je vraagt: 'Maar 
professor wat moet ik hiermee voor de klas beginnen', 
dat de goede man dat niet weet. En de man of vrouw 
voor de klas wordt, net als vroeger, dagelijks gecon
fronteerd met de problemen van het kind met gehoor-
en spraakmoeilijkheden. 
Ondanks de audiologie blijft een slechthorend kind 
slecht horen en ondanks de logopedie blijft een slecht
horend kind slecht en een doof kind soms vrijwel on
verstaanbaar spreken, en ondanks de linguistiek blijft 

de normale taal voor onze kinderen een systeem, dat ze 
nooit helemaal begrijpen en ondanks de orthopedago
giek is het een afschuwelijke opgave onze gehandi
capte kinderen tot acceptatie en normaal funktioneren 
te brengen. 
Van de vijftiger jaren af tot nu is de groei van het 
buitengewoon onderwijs voor slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen enorm geweest. 
Van vier scholen in 1952 tot 27 scholen (en nog een 
paar in oprichting) nu, is een enorme sprong en een 
verheugend feit. Het betekent nl. dat zo langzamer
hand de achtergebleven gebieden gaan verdwijnen. 
Daarbij zie ik zeker niet over het hoofd, dat nog steeds 
kinderen te lang moeten reizen om de betreffende 
school te bereiken. 
De deelname aan onze conferenties steeg uiteraard 
gelijk met de toename van het aantal scholen. Van nog 
geen 60 tot deze zaal vol. 
Nogmaals beste vrienden: Ik beschouw dit als een 
verheugend feit. En daar is lang niet iedereen het mee 
eens. 
Als ik het goed zie zullen wij elkaar in de naaste toe
komst hard nodig hebben. 
Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij 
ons moeten verdedigen. En u allen weet dat dit in feite 
een hoogst merkwaardige zaak is. 
Slechthorendheid is een wel zo ernstige handicap dat 
het hele leven van onze kinderen erdoor gekleurd 
wordt. Wij weten dat met veel geduld, toewijding en 
vakmanschap resultaten te behalen zijn, die aanvanke
lijk voor onmogelijk gehouden werden. 
Dat hebben we met zijn allen gedaan, eerst alleen, met 
af en toe een k.n.o. arts, die samen met een school
zuster alle looporen nakeek, later met behulp van uit
voerige teams van specialisten. 
In de loop van de jaren zijn onze middelen sterk uit
gebreid, is ons inzicht verdiept en weten we ook steeds 
beter waar onze beperkingen liggen. 
Wij weten ook dat het gewone onderwijs nog steeds 
niet in staat is het slechthorende en ernstig spraak-
gebrekkige kind te geven wat het nodig heeft. Het 
ontbreekt doodgewoon aan middelen, mogelijkheden 
en bekwaamheden. 
Maar in dit opzicht hebben wij de wind tegen. Men uit 
de kreet: Het afwijkende moet teruggedrongen worden. 
Ik weet echter nog steeds niet hoe. 
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De oplossing die dan gevonden is luidt: Laat deze 
kinderen (zo veel mogelijk) binnen het basisonderwijs 
met begeleiding. Dat klinkt goed en het verkoopt goed. 
Maar, dat zo veel mogelijk en die begeleiding, zijn nou 
net de onbekenden, die niet zo maar op te lossen zijn. 
Wie bepaalt dat zo veel mogelijk? Een ding weet ik 
zeker: Met kinderen mag je niet experimenteren. Als in 
het voortgezet onderwijs aan de A.G. Bell-school 27 
van de 140 kinderen eerst in het basisonderwijs mis
lukt zijn dan is dat een signaal, dat we niet mogen 
verwaarlozen. 
Over begeleiding wil ik nog wat kwijt: 
In de ontwikkeling van het onderwijs zijn we in het 
tijdperk gekomen van de begeleiding. Ik heb soms de 
indruk dat alles en iedereen begeleid moet worden: 
Leerkrachten, scholen, kinderen, onderwijsprocessen, 
ouders. 

Je moet begeleid worden als je werkt, als je studeert, 
als je ziek bent en als je gezond bent of je wilt of niet. 
Maar als je om begeleiding vraagt, als het echt nodig is 
dan is er geen geld voor. 
In ons gespecialiseerde onderwijs hebben we niet zo'n 
behoefte aan deze begeleiding. Wij zijn veel meer 
gebaat met gerichte hulp uit andere disciplines als dat 
nodig is. 
Wij hebben zeker geen behoefte aan begeleiders, die 
ongevraagd op ons dak geschoven worden, omdat ze 
toevallig wat gestudeerd hebben in de pedagogiek, 
maar die de praktische orthopedagogiek eerst van ons 
moeten leren. En dat is wat er gaande is. 
Ik durf te stellen, dat de begeleiding van slechthorende 
en spraakgestoorde kinderen door ons dient te ge
schieden, samen mét en met steun vén specialisten 
aan de school verbonden, eventueel in werkverband 
met een audiologisch centrum dat voor de kinderen in 
de schoolleeftijd een dienstenverlenend instituut be
hoort te zijn. 
Veel is er te doen. 
Problemen van opleiding, van salariëring, van gelijke 
examenrechten om maar een paar grote hoofdstukken 
te noemen. 
Daarbij hebben we elkaar nodig. We zullen moeten 
blijven studeren, we zullen steeds weer moeten aan
tonen, dat we het goed doen, of bijsturen tot we het zo 
goed mogelijk doen. 

Laat u daarbij niet van de wijs brengen door kreten uit 
wetenschappen, die nog moeten bewijzen waarde te 
hebben voor de specifieke problemen waar wij mee te 
maken hebben. 
Daarmee wijs ik wetenschappelijke hulp niet af, 
integendeel. 
Maar het werk in de klas is, mits het goed gedaan 
wordt, een stuk orthopedagogiek dat zo maar niet door 
anderen over te nemen is. 
Nogmaals wij zullen goed moeten zijn, erg goed, want 
het gaat om onze kinderen. 
Onze vereniging wens ik toe, dat zij het karakter van 
een werkgemeenschap mag houden. Ik heb zelf wat 
moeite met de werkwinkel, moet ik u eerlijk zeggen. 
We hebben niet zo veel te verkopen. We moeten 
samen werken! 
Maar ik denk wel dat we hetzelfde bedoelen. 
Ik wil u van harte feliciteren met het 25 jarig bestaan 
van ons werkverband. Ik wens u toe, dat vele jonge en 
enthousiaste collega's zullen staan te dringen om een 
taak in dit geheel te vervullen. 
U allen wens ik een goede conferentie en een sfeervol 
feest toe. 

L Pille. 

Rotterdam. 

Rudolf Mees Instituut. 

Vlak voor de zomervakantie hebben wij onze collega, 
Pauline Leeflang-Zwagerman, die bijna 25 jaar aan ons 
Instituut verbonden was, ten grave gedragen. 
Moedig, en dankbaar voor elk uur dat ze het leven nog 
léven kon, heeft ze het einde verwacht en aanvaard. 
Wij allen op school zullen haar gave en sterke persoon
lijkheid missen. 

Moge zij rusten in vrede. 
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Wensen en verlangens van de Foss 

Bij een 25-jarig jubileum, en derhalve ook bij Uw 
jubileum, passen gelukwensen, aldus een veel voor
komende geldende opvatting. Uit hoofde van mijn 
funktie - en ik doel nu uitdrukkelijk niet op mijn 
'funktie' als voorzitter van de FOSS! - ben ik echter 
zo vaak geconfronteerd met jubilea en heb ik zo 
dikwijls iets moeten zeggen, dat het uitgesloten was op 
dit punt niet langzaam maar zeker genuanceerder te 
gaan denken. Mijn huidige opvatting is dat je met een 
jubileum twee kanten op kunt, te weten: 
óf je houdt het stil en niemand zegt iets, of hoeft iets te 
zeggen; 
öf je geeft publiekelijk aandacht aan het gebeuren en 
je roept datgene over je af wat anderen dan jijzelf gaan 
zeggen en dat heb je dan niet meer in de hand. 

En als dit laatste het geval is, is het doorgaans niet een 
zaak van enkel gelukwensen, maar ook een kwestie 
van het opmaken van een tussentijdse balans. Een 
balans die ik wil laten uiteenvallen in twee delen: 
- een blik in tevredenheid en dankbaarheid op wat tot 
nu toe tot stand is gebracht en 
- onmiddellijk daaropvolgend - en dit mede teneinde 
ieder gevoel van zelfvoldaanheid aanstonds de kop in 
te drukken - een blik op datgene wat nog moet, wat 
gewenst is. 

Deze benadering van een jubileum bevalt mij beter dan 
de spreuk die zegt: 
'wie geprezen wil worden 
kan niet beter doen dan doodgaan' 
en de achtergrond daarvan begrijpt u ongetwijfeld. 

Het bestuur van de FOSS had er geen problemen mee 
dat haar voorzitter de u net gemelde opvattingen ook 
hanteert als voorzitter van de FOSS en u hebt voor 
mij gekozen door het jubileum te vieren. 
Welaan, dan nu mijn verhaal aan u met een 'FOSS-bril' 
op, vanuit het standpunt van de ouders gezien, door 
een wat oudere 'FOSS', die zich overigens nog alles
behalve oud voelt. 

Ik wens de initiatiefnemers van uw vereniging geluk 
met de visie die zij 25 jaar geleden hadden. 
Ik bewonder allen, die hun beste krachten gedurende 
25 jaren gaven en ik betreur de gemiste kansen, omdat 

de harde werkers ongetwijfeld niet alle steun gekregen 
zullen hebben waarop zij recht hebben (maar dit is een 
zin die meerdere bestuurders wel eens zullen uiten). 

Wi j van de FOSS zijn dankbaar én erkentelijk voor de 
plaats die u ons hebt gegeven en gegund; dankbaar 
ook voor de dialoog die mogelijk werd. Verheugd over 
de samenwerking tussen uw bestuur en het onze: een 
treffend voorbeeld hierbij is wel onze gezamenlijke 
krachtsinspanning (met uiteraard de hulp ook van 
anderen) om de kwestie van de logopedie rond te 
krijgen. Ik kom daar verder nog op terug. 
En zo hebben we in vele vergaderingen vele punten 
aan de orde gehad om hieraan eendrachtig te werken. 
En we zijn, dacht ik, vrienden gebleven; als er al eens 
een enkel rimpeltje in het water leek te komen, waren 
we er snel bij om de oorzaak van dat rimpeltje op te 
sporen en te elimineren. En we hebben ook samen 
feest gevierd, al jaren achtereen. Wat mijzelf betreft: 
Ik ben begonnen als een soort verstekeling in Lunteren 
vele jaren geleden en ik eindig als partner in het geheel. 
Maar tenslotte hebben we dan ook iets zeer belang
rijks dat ons bindt: n.l. de kinderen die ons zijn gegeven 
en u toevertrouwd. Dat mag bij alles wat we doen ook 
nooit uit de gedachten gaan. 
En daarom mogen we voor de toekomst ook best wat 
kritisch, wat veeleisend zijn in ons gezamenlijk 
opereren. Want de wensen die we hebben en die ik 
zal uitspreken, zijn eigenlijk niet alleen aan u gericht, 
maar over uw hoofden ook aan onszelf, aan de 
ouders en aan de overheid. 

Ik raakte de kwestie van de logopedie aan. Een zaak 
die ons reeds jaren lang bijzonder hoog zit; en in het 
spoor van de logopedie draaien diverse andere rand-
voorzieningen mee. 
De laatste ons bekende informatie is de volgende: 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen 
waarbij erop werd aangedrongen de logopedie uit het 
rapport van de werkgroep randvoorzieningen buiten
gewoon onderwijs te lichten en met voorrang te 
behandelen (motie Smit-Kroes/Ginjaar-Maas). 
Tevens werd een amendement aanvaard waarin werd 
gevraagd terzake ƒ 3.000.000 ter beschikking te 
stellen uit de begroting van Onderwijs (amendement 
Ooyen). 
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Omtrent de uitwerking valt nog niets te zeggen. 
Het stemt inmiddels tot voldoening te weten dat we nu 
- in ieder geval voor wat betreft de logopedie - een 
stevige steun in de rug hebben gekregen in de vorm 
van uitspraken van de Tweede Kamer. 

Hoewel er dus voortgang is, moet ik hier toch opmerken 
dat deze zaak veel te lang heeft geduurd. De insiders 
weten hoezeer op een en ander is aangedrongen, we 
hebben regelmatig overleg met kamerleden, we 
spraken met de Minister van Onderwijs en Financien. 
Het lang verwachte rapport is eindelijk uit. De bespre
kingen in de Tweede Kamer (de begrotingsbehandeling 
van onderwijs) werden vertraagd; 't zou aanvankelijk 
in december j . l . zijn; de jongste stand van zaken 
noemde ik net en we zijn niet (meer) zonder hoop. 
We hebben allen naar mijn mening een grote zelf
discipline opgebracht door nog steeds binnen het kader 
van het normale overleg te blijven. Ik hoop dat dit 
binnen zeer korte termijn zal worden beloond met 
snelle doeltreffende maatregelen. Het mag en kan een
voudig niet meer fout gaan. Het is jammer dat de 
Minister niet hier is, ik mis hem zeer bij uw jubileum. 
Hij had 't dan nog eens van ons en van u kunnen horen. 
Maar ik richt me dan maar over uw hoofden heen tot 
hem. Zijn vertegenwoordiger - ik doel hier op de heer 
Mosterd - is tenslotte hier. 
Ik hoop dat het in dit land ook nog mogelijk blijkt op 
een normale wijze zonder akties en zonder ander 
kabaal rechtvaardige wensen op redelijke termijn in ver
vulling te zien gaan. Zeker bij dit Kabinet, dat toch de 
steun aan de zwakkeren zo hoog in haar vaandel heeft 
staan, moet zulks kunnen. En het zou toch beschamend 
zijn indien het Kabinet de zaak niet afhandelt binnen 
de periode die haar nog rest en die tijd is kort. 

Wat zijn nu - naast datgene wat tot tevredenheid 
stemt, onze gezamenlijke akties daaronder begrepen, -
de wensen. 

In de eerste plaats wil ik U wijzen op de noodzaak de 
gelederen zo gesloten mogelijk te houden. En met 
enige vrijmoedigheid wil ik zeggen dat die gelederen 
niet altijd gesloten zijn, om welke reden dan ook. Ook 
niet bij de ouders overigens, want die vallen ook nog 
in te veel 'soorten' uiteen. Wij weten en erkennen dat 

en streven naar een grotere samenhang, o.a. door naar 
vermogen te participeren in de Gehandicaptenraad i.o. 
en door lid te zijn van de Ned. Ver. voor Revalidatie, dit 
naast akties 'ad hoc'. 
Maar ook in Uw wereld zie ik soms scheidingen in 
meerdere of mindere mate, die ik soms niet begrijp en 
vrijwel altijd betreur. Ik doel hierbij o.a. op de soms 
nog voelbare scheidslijn tussen de wereld van de 
doven en die van de slechthorenden (en spraak-
gestoorden). 
Alsof deze scheiding mathematisch zou zijn aan te 
geven. Naar mijn gevoel spelen zoveel factoren een 
rol, dat de grenzen steeds meer vervagen zoals ook de 
begrippen doof en slechthorend van betekenis wisselen 
naarmate de tijd verstrijkt. Ik zou die scheidingen 
geslecht willen zien, ik zou de bezwaren die ik soms 
als emotioneel ervaar of die ik gebaseerd acht te zijn op 
argumenten, die eertijds wellicht goed waren maar die 
later meer historische dan wezenlijke waarde hebben, 
willen opheffen. Voor mij zie ik in toenemende mate 
slechts één wereld van gehoorgestoorden (om het 
woord auditief gehandicapten niet te gebruiken) en 
spraakgestoorden. 
Verder heb ik gemerkt dat Uw (verenigings-)front soms 
doorbroken kan worden door wat ik zou willen noemen 
akties en daden (soms in paralelle richting) van min of 
meer solistische aard - uiteraard wel goedbedoeld -
van bijvoorbeeld bepaalde groeperingen, die zich -
terecht of ten onrechte - niet meer happy voelen, of 
van één of meer scholen die op eigen houtje gaan 
opereren. Ook is het mij opgevallen dat er soms een 
grote schroom is om anderen te laten delen in datgene 
wat men zelf incidenteel boven water heeft gehaald! 
Een reden voor dit alles is natuurlijk altijd wel aan te 
geven, maar U moet wel beseffen dat U Uw positie 
daardoor in sterke mate verzwakt. 
Mijn wens voor U is: 'één gesloten front met een zó 
hechte onderliggende bouw dat alle verschillen snel en 
krachtig binnen eigen huis kunnen worden opgelost.' 
Dat daarbij niet altijd een ieders haan koning kan 
kraaien is evident. 

Wij als FOSS betrekken dit standpunt overigens ook 
volledig op onszelf. Vandaar ook van meet af aan onze 
opvatting dat we zelf weinig kunnen maar met vele 
anderen samen wel. Dit is trouwens één van de voor-
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naamste drijfveren geweest bij de oprichting. Ik 
noemde U al ons participeren in de Gehandicaptenraad 
in oprichting. Wij begrijpen het streven van mevr. van 
Veenendaal, die destijds als staatssecretaris van C.R.M, 
hiertoe de stoot gaf, volledig. Wij begrijpen ook de 
opmerkingen, die ons bereiken in de trant van: 'Jullie 
ouders moet je verenigen, dan pas kun je wat'. Zoals 
gezegd: Coördinatie is geboden. Daarom ook noemde 
ik de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie en 
daarom ook adviseren wij geen doublures van beide 
instellingen op te zetten. 
Mijn eerstgenoemde wens was in feite de belang
rijkste; een wens met een stukje ingebouwde kritiek 
zoals U zult hebben begrepen. Maar het is ook zo van 
belang. Want als die zaak rond is zal de rest gemakke
lijker, soepeler lopen. 

Ik heb - dames en heren - overigens nog meer op 
mijn lever: misschien vrij veel, maar ik zal 't toch maar 
brengen al was 't alleen al om U en ons in voldoende 
mate te motiveren met hetzelfde élan voort te gaan 
als aanwezig was bij Uw pioniers, waarvan ik er tijdens 
Uw congressen één heb leren kennen als een niet uit 
te blussen man. 

Er is - vinden wij - dringend nodig een goede filosofie, 
welke ten grondslag moet liggen aan het stichten van 
basisscholen voor gehoorgestoorde- en spraak-
gestoorde kinderen. Soms verheugen wij ons en soms 
verbazen we ons ook. Soms vinden we dat 't lang 
duurt. Ik wil in dit verband een aantal plaatsnamen 
noemen: Schagen, Zwolle, Amersfoort, Goes. Lang 
geleden dacht ik in mijn betrekkelijke onschuld dat 
alles wel goed geregeld zou worden. Later heb ik be
dacht dat dat te optimistisch was. En ik blijf mij der
halve afvragen: Hoe moeten we nu verder? 
Dat doet de Minister trouwens ook in zijn contouren
nota met alles wat daaruit te voorschijn is gekomen. 
Nog klinkt mij in de oren wat één van de hier aan
wezigen hier jaren geleden op een congres zei: 'Gooit u 
geen oude schoenen weg voor u nieuwe hebt'. 

Dan is er natuurlijk ook zeer dringend een filosofie 
nodig met betrekking tot het voortgezet buitengewoon 
onderwijs. En dit punt hebt u in studie. Maar het moet 
niet in studie blijven, het moet er ook uit komen. De 

tijd dringt zeer en als ik mij niet vergis, leven er in uw 
wereld verschillende opvattingen. En wij als ouders 
moeten weten wat er met de kinderen moet en kan. En 
bij dit punt speelt naast het vraagstuk van een even
tuele regionalisatie ook mee de vraag naar de nood
zaak van het v.b.o.: Welke soorten v.b.o. zijn nodig en 
voor wie en waar liggen de grenzen van het mogelijke. 
Uw vereniging en ook de Foss worden te zijner tijd in 
het overleg gevloerd als we niet samen één duidelijke 
visie op tafel kunnen leggen. 

Onverbrekelijk met het vorenstaande is verbonden de 
noodzaak van zo goed mogelijk geformuleerde selectie
criteria, al zullen deze dan ook enigermate globaal 
blijven. Men heeft mij meerdere malen gezegd dat dit 
niet zou kunnen, omdat elk kind verschillend is. Maar 
dat weiger ik te geloven omdat men dan nóóit mensen 
zou kunnen selecteren. 
Men kan tenslotte langs empirische weg veel duidelijk 
maken; maar dan is wél een sterke samenwerking op 
landelijk niveau nodig. Hierbij past een grote openheid 
en objectiviteit wanneer het gaat om de vraag waar 
en hoe een gehoorgestoord of spraakgestoord kind 
moet worden geplaatst; eventueel ook een plaatsing of 
overplaatsing bij of naar het normale onderwijs. 
De beslissingen die hier genomen worden zijn van on
noemelijke zwaarte en grijpen diep in het leven van de 
kinderen in. En juist hier kan emotionaliteit vernielend 
werken. En ik aarzel niet om dit ook hard en duidelijk 
tegen de ouders te zeggen. Een onjuist verwachtings
patroon van ouders kan een kind de mist in sturen, 
voorgoed. 
Wij vinden het wenselijk en noodzakelijk dat aandacht 
wordt besteed aan het tot stand brengen, c.q. instand
houden, van contacten tussen Uw en onze scholen en 
die scholen, die tot het 'zgn. normale' onderwijs 
behoren. 
Ik dacht dat dit mede een goede bijdrage is aan de 
integratiegedachte. Het is van belang voor zowel de 
kinderen die op onze scholen blijven alsook voor die 
kinderen die misschien kunnen 'overstappen'. Ik hoef 
hier niet uit te wijden over de mogelijkheden, U kent 
beter dan ik waarschijnlijk de voorbeelden. 

Een zaak die veel meer aandacht moet krijgen is de 
begeleiding van gehoorgestoorde- en spraakgestoorde 
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kinderen die bij het normale onderwijs zijn onder
gebracht (of ze nu al dan niet van onze scholen 
afkomstig zijn). Uw bestuur en het onze weten dat er 
misschien op een enkel punt al mogelijkheden kunnen 
zijn. Verder geloof ik dat u en wij meer aandacht moe
ten geven aan de mogelijkheden die Uw scholen en de 
audiologische centra bieden in stimulerende en organi
serende zin. Ik zou een en ander zeker niet alleen aan 
de school en adviesdiensten willen overlaten. U hebt 
zoveel ervaring dat het bijzonder dom zou zijn daar 
geen gebruik van te maken (zeg ik nu tegen de over
heid!). 

Als tussenpunt een opmerking over de pogingen van de 
zijde van de FOSS om ook de - wat wij noemen 'losse-
ouders' - te bereiken. Onder 'losse-ouders' verstaan 
wij hen die gehoorgestoorde en/of spraakgestoorde 
kinderen hebben bij het normale onderwijs. De organi
satie van de FOSS kan hen opvangen. Een georgani
seerde groep van tenminste 10 ouders kan zich aan
melden. We hebben inmiddels hoop dat de mogelijk
heid van een begin er in zit. Ik verwijs U terzake naar 
de publicaties in Omega, waar de FOSS een vast 
plaatsje heeft. En aangezien ik mij niet kan voorstellen 
dat iemand van U Omega niet leest verwijs ik gemaks
halve. 

In ons wensenpakket komt natuurlijk voor het projekt 
van de solo-apparatuur. Ook daar gaf Omega al een 
duidelijke explicatie. Momenteel loopt - onder super
visie van de audiologische centra te Groningen (prof. 
Ritsema) en Leiden (de heer Spoor) - een naar mijn 
gevoel bijzonder goed opgezet projekt, waarvoor een 
subsidie is verleend door de Min. van Onderwijs - op 
verzoek en aandrang van de FOSS. Wij hopen dat dit 
proefprojekt kan worden verbreed (o.a. meer geld) en 
dat het die aandacht krijgt die het verdient. Het is géén 
wondermiddel, maar wat klassikaal met apparatuur 
kan, kan soms incidenteel bij het normale onderwijs 
ook. 

Wij willen de ouderparticipatie graag nader gestalte 
geven en uitdiepen. Wij willen de situatie bereiken 
waarbij wij niet slechts geduld worden doch aanvaard 
als partner, op de wijze waarop wij ons in de loop der 
jaren als partner aanvaard voelden in Uw vereniging -

althans binnen Uw bestuur. En dit moet doorwerken 
naar alle scholen. En daar kan ik - als ik dat zou willen -
U hele blijde maar ook droeve zaken over melden. Wij 
hebben in een brochure ons standpunt uiteengezet. 
Deze brochure hebben we bij ons in een behoorlijk 
aantal. Ik beveel lezing bij U aan. Wij hopen op pro
gressie, zowel in kleine zaken, alsook in grote, b.v. de 
oprichting van scholen. Een goed recent voorbeeld was 
de oprichting van de school in Schagen, waarbij de 
ouders volledig waren betrokken. 

Een optimale voorlichting rondom de problematiek van 
de gehoorgestoorden en spraakgestoorden is nodig. 
Vele initiatieven werden en worden genomen, zowel bij 
U als bij ons. Toch wil ik niet nalaten hier te zeggen dat 
we er nog lang niet zijn. Professionele voorlichting 
is geboden, waarbij ik de aandacht wil vestigen op de 
medische opleidingen en de opleidingen op de kleuter-
kweken en de pedagogische akademies. Middels een 
oriënterend onderzoek waarmee we bezig zijn, is ons 
duidelijk geworden dat er nog een groot terrein braak 
ligt. Teneinde in ons eigen programma regelmatig een 
stap verder te zetten hebben we een informatie
brochure gemaakt waarin reeds eerder gemaakte 
bulletins zijn verwerkt. De brochures hebben we voor U 
bij ons. De brochures komen 'vers van de pers' tenge
volge waarvan de bijbehorende inlage nog ontbreekt. 
Ter vervanging daarvan hebben we er onze eerste 
voorlichtingsfolder bijgedaan. Voor wat ons betreft: We 
hopen dat U ook onze voorlichtingsmap kent die - als 
't goed is - op uw scholen aanwezig moet zijn. 
En als U suggesties hebt of aanmerkingen, laat 't ons 
weten via onze vertegenwoordigers. 

Bijna aan het einde van mijn toespraak gekomen wil ik 
- met een variant op het bekende gezegde: 'en toch 
moet Carthago verwoest worden' - stellen dat 'de 
spraakgestoorden in Nederland meer aandacht behoe
ven'. 
Toen ik de FOSS binnenwandelde wist ik daar bijzon
der weinig van. Ik ben in de 4 FOSS-jaren grondig 
omgeturnd: er was - mag ik wel zeggen - geen ont
komen aan. Hopelijk heeft dit streven op velen dezelfde 
uitwerking gehad en wel blijvend. 

Dames en heren: Ik ben zo optimistisch dat ik u én ons 
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VeBOSS -jaarverslag 

deze uitgebreide waslijst van wensen durf voor te 
leggen - een incomplete lijst overigens. Een optimisme 
dat stoelt op de wetenschap dat velen van u dagelijks 
hun schouders onder het geheel zetten met een groot 
enthousiasme en met een stevig uithoudingsvermogen. 
Ik ken vele bezielde lieden onder u. En ik weet dat er 
veel in stilte gebeurt; zonder reclame, onbaatzuchtig, 
vanuit een zekere gegrepenheid. Het is ook deze instel
ling, die ons verder moet brengen, ons moet dragen. 

Ik ben hiermee aan het slot van mijn verhaal gekomen, 
een verhaal dat tevens ten dele kan dienen als mijn 
zwanenzang omdat ik in maart a.s. zal afhaken: Mijn 
rit in de FOSS is dan ten einde. 
Maar ik kan u zeggen dat nieuwe - en verse - paarden 
al bijna weer in het tuig zijn gehesen: Mét u willen zij 
er graag voor een volgende periode weer induiken. 

Veel sterkte en veel sukses wens ik u toe. 
Ik dank u - en dit meer in persoonlijke zin - voor de 
vriendschappelijke banden die ik met velen van u had. 
En tenslotte wens ik u een goed congres en een fijn 
feest toe. 

J. Elzinga, voorzitter. 

fc De Redactie van 
Het Gehoorgestoorde Kind 
wenst U een 
Gezegend Kerstfeest en 

\\ een Gelukkig en 
Voorspoedig 1978. 

Op 20 februari 1 976 begon weer het nieuwe werkjaar 
van de VeBOSS. Na de conferentie, waarvan iedereen 
de verslagen in Het Gehoorgestoorde Kind van oktober 
1 976 kon lezen, werd eerst een inventarisatie gemaakt 
van de projecten, die nog open stonden en de nieuwe 
projecten die gestart moesten worden. 

Dit waren o.a.: 
- De reglementen van de VeBOSS, die nodig aan 
wijzigingen toe waren. Hiermee is het bijna tot een 
afronding gekomen. 
Veel leden hebben hun opmerkingen hierover door
gegeven. Het was echter niet mogelijk de nieuwe 
reglementen voor deze algemene vergadering klaar te 
krijgen. U krijgt hierover nog bericht. 
- Het rapport zeer jeugdigen, waarmee men nu ook 
voor het hele onderwijs in de Kamer bezig is. 
- Het rapport over de Audiologie, als gevolg van het 
rapport Koster. 
- De logopedie, die toch nog de gemoederen het hele 
jaar bezig heeft gehouden. 
- De filosofie rond het V.B.O. waarover nu wat 
definitieve afspraken gemaakt zijn met de hoofden van 
de V.B.O.-scholen. 
- Het tijdschrift met al zijn neven facetten zoals: De 
redactie, de distributie en de betalingen. 
- De contouren nota met al zijn eigen problemen. 
- De kwestie rond het juiste aantal psychologen-uren. 

Bij elkaar zouden dit al genoeg punten zijn geweest 
om tijdens het hele jaar de 1 0 vergaderingen zinvol te 
maken. Er komen echter altijd dingen bij, zodat be
paalde punten opgeschoven moeten worden. 
Ik denk hierbij aan de verschillende vergaderingen met 
de FOSS, de vergaderingen met de contactpersonen, 
de hoofden en de hoofdinspecteur. Al deze vergade
ringen zijn zeer zinvol geweest. 
Door het jaar heen hebben we getracht U informeel 
over belangrijke punten te informeren door middel van 
het blad HOOR 'S. Alles wat er aan nieuws kwam 
hoefde op deze manier niet tot de conferentie of 
hoofdenvergadering te wachten, maar kwam sneller 
bij U dan in het verleden. Tot nu toe zijn er over dit 
blad alleen maar positieve reacties bij het bestuur 
binnengekomen. 
Toch zijn er enkele punten, die ik hier afzonderlijk wil 
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memoreren. Ik denk op de eerste plaats aan het Rap
port Randdiensten dat, nu ik schrijf, nog niet openbaar 
is, maar toch in de nabije toekomst gepubliceerd en 
hopelijk aangenomen zal worden. 
Hierin komen de zolang verwachte cijfers t.a.v. logo
pedie, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten enz. 
voor ons onderwijs. 
Verder noem ik de normeringen t.a.v. de administra
tieve krachten, de conciërges en de assistenten voor de 
aanvangsgroepen. 
Ik denk aan de vergadering van de contactpersonen 
op 7 mei 1976, waar de basis voor deze conferentie 
gelegd werd. 
De vergadering met de FOSS en de Inspecties over de 
staatsexamens 1 976 en de afspraken voor de komende 
examens. 
De scholen in Schagen en Nijmegen die officieel 
geopend werden. 
In de laatste vergaderingen heeft het bestuur zich o.a. 
bezig gehouden met de taakverdelingen binnen het 
bestuur, zodat ieder zijn eigen verantwoordelijkheden 
krijgt, die allen samen komen binnen het bestuur. 
Op deze manier wil het bestuur zich nog intensiever 
bezig houden met de bevordering van het onderwijs 
aan alle slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
in Nederland. 

J. H. M. Greefhorst, secretaris. 

St. Marie - Eindhoven. 

Geslaagd voor het diploma Gehoorgestoorden A: 
Mevr. C. Oude Ophuis en dhrn. A. Cornelissen, 
Th. van Esch en A. de Groot. 

PROFICIAT! 

Aan de prof. H. Burgerschool 
school voor slechthorende kinderen 
Johan Jongkindstr. 6, Amsterdam-Overtoomse 
Veld 

wordt gevraagd een 

HOOFD 

Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van de 
voor het b.l.o. wettelijk vereiste bevoegdheden. 

Praktische ervaring en theoretische verdieping 
m.b.t. het onderwijs aan dove-/slechthorende 
kinderen is gewenst. 

Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen 
van dit blad te zenden aan Burgemeester en 
Wethouders, Stadhuis, kamer 257, onder ver-
me/ding van nummer 6042/9. 
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Verslag van de algemene ledenvergadering van de VeBOSS gehouden 

tijdens de jaarlijkse conferentie in 

„De Blije Werelt" te Lunteren op 3 februari 1977 

I. J . v. d. Hoeven, de voorzitter, opent deze vergade
ring die niet alleen nodig is, maar ook statutair ver
plicht. Hij spreekt de wens uit, dat de vergadering 
goed mag verlopen. 

I I . Ingekomen stukken. 
1. Er is een brief binnengekomen van de heer J. Pille, 
namens de Amsterdamse scholen en de school in 
Haarlem, in welke brief navraag gedaan wordt over 
de procedure van de vaststelling van de deelnemers-
prijs voor de conferentie. 
De heer Pille geeft een toelichting op zijn brief. Hij 
vraagt het volgende: Hoe is het bedrag samengesteld 
en had dit niet met de leden overlegd kunnen worden. 
De penningmeester, J . Spanhoff, geeft een overzicht 
van de opbouw van het bedrag; kosten centrum, 
aparte zaalhuur, sprekers en apparatuur komen bij de 
persoonlijke kosten. Na een enquête bleek 75 è 80% 
van de deelnemers het bedrag vergoed te krijgen. Wie 
door deze snelle procedure in moeilijkheden komt, kan 
het op de hoofdenvergadering aanhangig maken, 
waar tevens de reiskostenvergoeding ter sprake zal 
komen. 
Vanuit de vergadering wordt bezwaar gemaakt tegen 
doorberekening van de overnachting. 
Een volgende maal zal tijdig de prijs bekend gemaakt 
worden. 

2. Een schrijven van de heer Bergman. 
Hij vraagt naar de reden van het uitstel van de statuten 
behandeling. Dhr. Kloos antwoordt, namens het 
bestuur, dat de gehele procedure uitgesteld moest 
worden i.v.m. een nieuwe wettelijke regeling. 

3. Een schrijven van de FOSS waarin mededeling 
wordt gedaan over het verschijnen van twee nota's: 
Informatienota over slechthorende en spraakgestoorde 
kinderen en Basisnota Ouderparticipatie. 

4. Een brief van de firma Lintel over een fi lm, die op de 
conferentie vertoond zal worden. 

I I I . De notulen van de vorige ledenvergadering pas
seren zonder veranderingen en worden goedgekeurd. 

IV . Jaarvers lag secretar is . 
Over dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. 

V. Jaarvers lag penn ingmees te r . 
Over de hoogte van het bedrag voor het tijdschrift 
wordt gezegd, dat een oude schuld het bedrag deed 
stijgen. 
Er zal een contributieverhoging moeten komen tot 
veertig gulden. 
Vergadering gaat akkoord. 
De kascommissie, bij monde van de heer Klaassen, 
stelt voor de penningmeester décharge te verlenen, 
hetgeen de vergadering deed. De P. J. Evertse-school 
zal de nieuwe kascommissie vormen. 

V I . He t t i j dschr i f t . 
Broeder Marcus bedankt ieder die kopie voor het t i jd
schrift ingestuurd heeft. De eindredactie bestaat nu 
voor het vierde jaar uit leden van onze vereniging; de 
partner zal dus het volgend jaar de eindredactie voor 
het tijdschrift moeten leveren. Er zal een nieuw 
reglement verschijnen. De oude naam van het t i jd
schrift zal nog een jaar moeten meegaan. De werk-
winkelverslagen zijn van harte welkom. 
Bloemen en een hartelijk applaus zijn de waarderingen 
van de vergadering voor het werk van de redactie. 

V I I . De volgende conferentie zal gehouden worden op 
23 en 24 februari 1978. 

V I I I . De voorzitter sluit de vergadering, nadat er geen 
vragen of opmerkingen voor de rondvraag geweest zijn. 

M. J . Mobach. 

Drachten. 

Op 17 november j . l . is de eerste steen gelegd van 
DE SKELP. 
Kinderen en kollega's: Onze gelukwensen. 

92 



Notulen van de huishoudelijke vergadering van de Vereniging 

ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven in Nederland, 

gehouden op vrijdag 25 maart 1977 in de Flevohoff te Biddinghuizen 

1 . Opening. 
Met de constatering, dat het moeilijk blijft om ook bij 
de Huishoudelijke Vergadering de zaal vol te krijgen, 
opent de voorzitter om 1 5.45 uur de vergadering. 

3. Bespreking van de notulen van de Huishoudelijke 
Vergadering gehouden op vrijdag 2 april 1976 in de 
Flevohof te Biddinghuizen. 

Naar aanleiding van een vraag van de heer J. C. Cramer 
inzake punt 10c, werd medegedeeld dat verschillende 
terzake deskundige personen zijn benaderd met het 
verzoek zich aan de hand van een aantal door het 
bestuur opgestelde vragen te bezinnen op het samen
stellen van een woordenboek voor doven. 

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Binnengekomen is een brief van de Nederlandse 
Federatie 'Ouders van dove kinderen' met het verzoek 
aan de vereniging om er bij de minister op aan te 
dringen de part-time opleiding van leerkrachten bij het 
onderwijs aan doven te wijzigen in een dagopleiding. 
Deze brief zal op de eerstkomende bestuursvergadering 
behandeld worden. 

4 . Bespreking van het verslag van de 58ste Algemene 
Vergadering gehouden op vrijdag 2 april 1976 in de 
Flevohof te Biddinghuizen. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

5. Financiën. 
a. Bespreking financieel overzicht 1976. 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. 
De contributie voor 1 978 zal niet verhoogd worden. 
b. Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestaande uit de heren R. van Grins-
ven en E. van Os heeft de boeken in orde bevonden en 
stelt voor de prnningmeesteresse décharge te verlenen. 
c. Benoeming nieuwe kascommissie. 
De kascommissie voor 1977 zal bestaan uit de heren 
P. L van Dijk en J. Th. de Zoete. 
6. Voorstellen. 
Geen. 

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement. 

De volgende wijzigingen, noodzakelijk geworden door 
de jaarlijkse vaststelling van de contributiebedragen, 
worden goedgekeurd: 
- lid a. en lid b. van artikel 2 van het Huishoudelijk 
Reglement komen te vervallen en worden vervangen 
door een nieuw lid a. 
- Nieuw lid a. luidt: 
De leden en buitengewone leden betalen contributie 
volgens jaarlijks door de Algemene Vergadering van de 
Vereniging vast te stellen schalen. In afzonderlijke 
gevallen kan van de contributieregeling worden afge
weken. 
- Lid c. van artikel 2 wordt lid b. 

8. Het Tijdschrift. 
- De heer H. A. Landman heeft de wens te kennen 
gegeven zijn functie als administrateur van het Tijd
schrift te willen neerleggen. 
De voorzitter herinnert aan de voortreffelijke wijze 
waarop de heer Landman het vele en door ondermeer 
financiële problemen vaak moeilijke en ondankbare 
werk heeft verricht. Omdat nog niemand zich voor deze 
functie beschikbaar heeft gesteld machtigt de ver
gadering het bestuur een eventuele kandidaat voorlopig 
te benoemen. 
- Met het bestuur van de Veboss is tweemaal verga
derd. De beide besturen zijn er niet in geslaagd een 
goedkopere wijze van drukken van het Tijdschrift te 
vinden en tevens de kwaliteit van de uitvoering te 
handhaven. 
Er is nog geen nieuwe naam voor het Tijdschrift 
gevonden. 
De financiële problemen rond het Tijdschrift zijn 
opgelost. 

9. Bestuursverkiezing. 
De heer A. Cok treedt tussentijds af. 
De voorzitter dankt hem voor zijn altijd stimulerende 
inbreng, waardoor vaak nieuwe zaken in gang werden 
gezet. 
De heer G. J. Bosman wordt tot opvolger van de heer 
Cok in het bestuur benoemd. 
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw E. Storm-
Polet en de heer H. J. de Snoo. Beiden worden her
benoemd, ook in hun functies van respectievelijk 
penningmeesteresse en secretaris. 
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10. Mededelingen van de Europese Federatie van 
Nationale Verenigingen van Dovenleerkrachten. 
Deze mededelingen zullen in het Tijdschrift verschijnen. 
Het tweejaarlijkse congres van de Federatie zal in 
oktober 1977 in Bordeaux worden gehouden. 
Het congresthema is nog niet vastgesteld. 

1 1 . Mededelingen over het commissiewerk. 
a. Werkgroep Maatschappelijk Werk. 
De werkgroep heeft een driedaagse studie-bijeen
komst gehouden in de Volkshogeschool te Bakkeveen. 
De resultaten hiervan rechtvaardigen een voortzetting 
van deze wijze van contact tussen de maatschappelijk 
werk(st)ers. 
Een kort verslag van de bijeenkomst zal in het Ti jd
schrift verschijnen. 
b. De commissie V.B.O. 
Geconstateerd wordt, dat de commissie zich ont
wikkeld heeft in de richting van een hoofdenberaad 
over de in hoofdzaak schoolorganisatorische zaken. 
Gepoogd zal daarom worden nieuwe vormen van 
overleg tussen leerkrachten van scholen of afdelingen 
voor V.B.O. te vinden en didactische onderwerpen 
meer centraal te stellen. De eventuele financiële conse
quenties van de plannen zullen met het bestuur 
besproken worden. 

12. Rondvraag. 
De heer J. van Puyenbroek verzoekt het bestuur zich te 
bezinnen op mogelijkheden tot een betere communi
catie tussen bestuur en leden. Tevens merkt hij op dat 
er door het overvolle - overigens goede - programma 
te weinig gelegenheid was voor informeel contact. 
De heer E. Haverkort constateert dat de nieuwe 
regeling ter stimulering van het schoolbezoek niet 
functioneert. 
De voorzitter antwoordt dat een en ander in het 
bestuur besproken zal worden en vraagt de leden 
eventuele suggesties door te geven aan de bestuurs
leden op de scholen. 

13. Sluiting. 
Met de mededeling dat de volgende Algemene 
Vergadering gehouden zal worden op vrijdag 3 maart 
1978 in de 'Blije Werelt' te Lunteren sluit de voor-
zitter de vergadering. D e v o o r z i t t e r K K o e n e n 

De secretaris: H. J . de Snoo. 
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Kort verslag van de 59e 
Algemene Vergadering van de 
Vereniging ter Bevordering van 
het onderwijs aan Doven 
in Nederland, gehouden op 
vrijdag 25 maart 1977 in de 
Flevohof te Biddinghuizen 

Het verstaanbaar spreken door het dove kind - door de 
veelal teleurstellende resultaten een onderwerp van 
voortdurende zorg in het onderwijs aan doven - stond 
op deze vergadering centraal. 
'Meester in het vak wordt niet degene die passief is'. 
Met deze woorden onderstreepte de voorzitter de 
noodzaak voor de werkers in het veld om actief deel te 
nemen aan gesprekken met anderen, die met kennis 
van zaken op deelgebieden hulp kunnen bieden bij het 
vinden van nieuwe methoden van behandelen en les 
geven, die kunnen leiden tot een betere realisering van 
de doelstellingen van ons onderwijs. 
Hieraan een bijdrage te leveren was de bedoeling van 
het bestuur bij het opstellen van het programma. 
De inleiders stonden voor de moeilijke opgave dit 
programma uit te werken in een vorm die het een ieder 
mogelijk maakte de aangedragen gegevens te vertalen 
in de praktijk van alle dag. 
Getuige de enthousiaste reacties van de bezoekers aan 
de vergadering zijn zij hierin volledig geslaagd, mede 
dankzij de visualisering van de gegeven informatie via 
perfecte videobeelden. 

H. J . de Snoo, secretaris. 

'Effatha' - Voorburg. 

In de loop van het jaar 1977 kregen wij er weer een 
aantal nieuwe kollega's bij. 
In volgorde van aankomst waren dat: 
Dhr. R. J. Kuiper, Mej. G. van Urk, Mevr. Hoogzaad-
Koot, Dhr. R. C. van Harten, Dhr. L van den Berg, 
Mevr. Dekker-Bothof, Dhr. A. Hobo, Mej. H. Kouwen-
hoven, Dhr. W. J. Rensen en tenslotte Dhr. A. Weiland. 
We hebben afscheid moeten nemen van Mej. M. C. 
Kolkmeyer, die met pensioen ging. Ook Mej. R. Ver
meer verliet ons, om in de evangelisatie te gaan 
werken. 



Berichten van de Europese Federatie 

Spanje en Italië hebben de wens te kennen gegeven, 
opgenomen te mogen worden in de Federatie. Beide 
landen zullen t.z.t. een officieel verzoek daartoe richten 
aan het Bestuur van de Federatie. 

De financiële situatie van de Federatie is zeer ongunstig 
te noemen. De Unesco is bereid geldelijke steun te 
verlenen, op voorwaarde dat waarnemers uit de ont
wikkelingslanden worden toegelaten bij congressen 
e.d. De Raad is van mening, dat hiertegen geen 
bezwaar bestaat. 

Enige onvrede werd uitgesproken t.a.v. de organisa
torische gang van zaken bij - of liever vóór - vergade
ringen en congresdagen. Er schort nogal eens wat aan 
exacte en snelle berichtgeving en informatie. 
Onder meer daérdoor, was er nog te geringe deelname 
aan de toch zeer waardevolle bijeenkomsten van 
opleiders van leerkrachten. 
De inbreng van deze ervaren mensen uit diverse landen, 
hun onderling overleg, het uitwisselen van hun ideeën 
en vragen over trainingsprogramma's zijn mede
bepalend voor 'Het gezicht van het dovenonderwijs' nü, 
en in de toekomst. 
Suggesties omtrent verbetering en verdieping van deze 
specialistische bijeenkomsten worden gaarne inge
wacht bij het bestuur van de Federatie, of bij een van 
de Nederlandse Raadsleden: 
B. Storm-Polet, Ammanschool te Amsterdam of 
H. H. M. Boudens, Rudolf Mees Instituut te Rotterdam. 

Het volgende congres - als de financiën het toelaten 
zal dit drie dagen duren in plaats van twee - wordt 
gehouden in Oslo, april 1979. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het reeds eerder voor
gestelde onderwerp - Het Lezen - hoofdthema zijn op 
dit komende congres. 

H. H. M. Boudens. 

De voornaamste lezingen die gehouden werden, zijn 
reeds in september aan alle instituten toegestuurd, 
zodat ieder van U in de gelegenheid is (geweest) van 
behandelde zaken kennis te nemen. 
In de geladen en soms felle discussies, alsmede in 
gesprekken in de wandelgangen, bleek maar al te zeer, 
dat er - zoveel landen, zoveel meningen - zijn als het 
over integratie gaat en dat we nog lang niet toe zijn 
aan een europees gedragspatroon t.a.v. dit probleem. 
Of dat nodig is, is een tweede. 
Dat aan vele - gunstige - voorwaarden voldaan moet 
zijn en moet worden om een ernstig auditief gehan
dicapt kind 'over te leveren' aan het gewone onderwijs
systeem, daarover bleek geen twijfel te bestaan. 
Want om werkelijke, en dus volledige, integratie te 
kunnen bereiken is méér nodig dan voor kunnen 
participeren. 
Participatie, in alle vakken dan wel in bepaalde onder
delen van het programma van horenden, kan nl. ook 
leiden tot groter isolement van het gehoorgestoorde 
kind. 
We moeten dus wel goed weten wat we doen én 
waarom én hoe én ... voor wie. 
De vele problemen rondom de mogelijkheden tot 
integreren van dove leerlingen, zijn tijdens dit te korte 
congres niet opgelost. Niettemin waren deze dagen 
zeer waardevol voor wie zich terdege op dit onder
werp had voorbereid en/of er direct mee te maken 
had, en die dus mee kon denken. 
Of we onze leerlingen al dan niet op scholen voor 
horenden plaatsen, een van ónze taken zal altijd blij
ven, hen zo weerbaar en zo sterk mogelijk te maken; 
door hen de harde waarheid en de beperking van 
hun auditieve handicap met moed te leren dragen en 
zó te integreren in het leven zelf. 

H. H. M. Boudens. 

Op 2 en 3 september 1977 vond het 5e congres 
plaats in Bordeaux. Thema van voordrachten en dis
cussies was de vraag, of onderwijs aan ernstig dove 
kinderen te realiseren is binnen het kader van het 
onderwijs aan horenden. 

Kleine, grappige tekeningetjes, cartoons e.d. 
van leerlingen of van U zelf, kunt U sturen naar 
de eindredaktie van dit blad. Mogelijk kunnen 
we daar iets mee doen in ons tijdschrift. red. 
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Het reglement voor het Tijdschrift van de Vereniging ter bevorderin 
van het onderwijs aan doven in Nederland en de Vereniging ter 
bevordering van het onderwijs aan slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen in Nederland. 

Het Tijdschrift 
art. 1. De Vereniging ter bevordering van het onder
wijs aan doven in Nederland en de Vereniging ter 
bevordering van het onderwijs aan slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen in Nederland verzorgen 
gezamenlijk de uitgave van een tijdschrift. 

De Redactie 
art. 2. Beide verenigingen benoemen een gelijk aantal 
redactieleden met een minimum van 5 per vereniging. 
De redactie benoemt uit haar leden de hoofdredac
teur. 

art. 3. De hoofdredacteur vervult gedurende 5 jaar 
deze functie. Eventueel kan de hoofdredacteur deze 
functie langer vervullen. 

art. 4. De hoofdredacteur regelt in overleg met de re
dactie de plaatsing en verdeling van de artikelen en 
wel zodanig, dat iedere vereniging ongeveer de helft 
van het tijdschrift vult. 

art. 5. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud 
van het tijdschrift. 

art. 6. De redactie ziet er op toe, dat geen artikelen 
geplaatst worden in strijd met de principes van beide 
verenigingen. 

art. 7. De redactie komt tenminste eenmaal per jaar 
bij elkaar ter bespreking van de belangen van het 
tijdschrift. 

De Administratie 
art. 8. De administrateur wordt gekozen door de 
besturen der beide verenigingen. 

art. 9. De administrateur heeft de zorg voor het finan
cieel beheer van het tijdschrift, de expeditie van het 
tijdschrift en doet jaarlijks rekening en verantwoording 
van zijn beheer aan de besturen der beide vereni
gingen. 

De Financiën 
art. 10. Het tijdschrift wordt bekostigd uit bijdragen 
van de Vereniging van het onderwijs aan doven in 
Nederland en de Vereniging ter bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige 

kinderen in Nederland, in verhouding tot het aantal 
leden. 

art. 11. De administrateur stelt aan het eind van het 
jaar de begroting op voor het komende jaar. Per kwar
taal verstrekken de penningmeesters van beide ver
enigingen één vierde van het door hun vereniging te 
betalen gedeelte van de begroting als voorschot. 
Aan het eind van elk kalenderjaar stelt de administra
teur de definitieve afrekening op. 

art. 12. Buitengewone financiële uitgaven kunnen 
alleen gedaan worden na sanctie door de beide bestu
ren. 

Algemeen/slot 
art. 13. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist de redactie voorzover het redactionele zaken 
betreft. In alle andere gevallen beslissen de besturen. 
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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.SIuyterstraat9 020-178617 /178637 
Nieuwe Uilenburgerstraat 96 020-231437 
Guyotplein2 050-122243 
Ammanplein2-8 010 -132280 
Theerestraat 42 04105-3031 
Effathalaan31 070 -987370 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 

Amersfoort 
Amsterdam 

Arnhem 
Beek (bij Nijmegen) 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 

Enschede 

's-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Heerlen 
Leiden 
Nijmegen 

Rotterdam 

Rijswijk Z.H. 
Schagen 
Utrecht 

Zwolle 

Prof. Dr. H. C. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G.Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Wylerberg 
Paus Pius XII school 
De Skelp 
Inst. St. Marie-school-
Inst. St. Marie-school-
I nst. St. M arie-V. B.O. school 
Inst. St. Marie-internaat-
Prof.dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
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. 
L.W. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burgemeester De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J.Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Schuitmakerswal 2 
Don Boscostraat 5 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 1 5 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Meezenbroekerweg 12 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beynenstraat 1 6 

Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Terracottastraat 1 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-20938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
08895-1790 
076-146606 

05120-14974 
040-432776 
040-441754 
040-439772 
040-431087 
053-318313 
053-847382 
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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