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Scripties 

Het oplossen van onze dagelijkse schoolproblemen valt 
vaak niet mee. Onze conferenties zijn in dat opzicht 
erg nuttig: elk jaar probeert men bij het opstellen van 
het programma in te haken bij de behoefte aan infor
matie en uitwisseling van ervaring, die er bij ons leeft. 
Ook ons tijdschrift heeft, vooral met zijn praktijknum-
mers, er veel aan gedaan om ons dagelijks werk in de 
school te stimuleren. Wat is er de oorzaak van dat er 
nog veel te wensen overblijft? 

Ten eerste zijn onze groepen kinderen erg verschillend. 
Je hebt leeftijdsgroepen die gelegen zijn tussen het 
derde en het achttiende jaar, je kunt een verdeling ma
ken naar de ernst en de aard van de slechthorendheid, 
de doofheid, het slechte spreken of de bijkomende 
handicaps terwijl oudere leerlingen worden gesplitst 
m groepen met een meer technische en een meer in-
tellektuele opleiding. 
Ten tweede vertonen de scholen en de omstandig
heden waaronder je in die scholen kunt werken een 
grote verscheidenheid. Neem alleen maar het verschil 
tussen de grote scholen en de scholen die op het mini-
mum-leerlingenaantal zitten. 
En tenslotte zijn we allemaal verschillende mensen met 
onze persoonlijk aanpak van dezelfde problemen. 

Het zal dus vaak gebeuren dat je in de beschrijving 
van een onderwijsprobleem je eigen situatie niet her
kent. Toch willen we graag een antwoord krijgen op 
bepaalde vragen. Vragen over de didaktiek van bepaal
de vakken, over het benaderen van moeilijke leerlingen 
'n onze klas, vragen over onze schoolorganisatie, over 
het opstellen van een schoolwerkplan enz. 

Op veel van deze vragen is al eens antwoord gegeven. 
Maar dat is dan op een andere school gedaan. Mis
schien is daar iets van opgeschreven en is het rapport 
in een diepe la terechtgekomen waar niemand het 
terug kan vinden. Als je het zo bekijkt kom je al gauw 
tot de conclusie dat er behoefte is aan een dokumen-
tatiecentrum voor onze takken van onderwijs, waar 
informatie ligt opgeslagen die voor iedereen toeganke
lijk is. 
Ook bestaan er honderden scripties, die door ons voor 
de opleiding zijn gemaakt. De onderwerpen voor de 
scripties zijn vaak uit de onderwijspraktijk genomen: 
je kunt een kind in zijn ontwikkeling volgen, je kunt in 
een groep een leer- of behandelingsmethode toepas
sen en beschrijven. In de regel zal zo'n studie niet al
leen voor de schrijver of schrijfster van belang zijn. 

Wordt er na de opleiding nog iets met het werkstuk 
gedaan? Soms laat men het op school aan anderen 
lezen, meestal verdwijnt de scriptie in een kast. Maar 
zitten er geen mensen op andere scholen die met het
zelfde onderwerp bezig zijn? Zij zouden gebruik kunnen 
maken van al die tijd en energie, die aan het tot stand 
komen van de scriptie werd besteed. 

Daarom heeft Uw redaktie het plan opgevat om van nu 
af aan korte samenvattingen van scripties in 'Van 
Horen Zeggen' op te nemen. In dat korte stukje moeten 
in elk geval de naam van de scribent, het adres van de 
school en de titel van het werkstuk vermeld staan; 
daarnaast een korte beschrijving van het bestudeerde 
onderwerp en de resultaten die het onderzoek heeft 
opgeleverd. Geïnteresseerde kollega's, al dan niet in 
opleiding, kunnen dan kontakt opnemen met de schrij
ver of schrijfster om het ter inzage te krijgen. 

We zouden graag zien dat iedereen die kort geleden 
een scriptie klaar kreeg even een briefje stuurt aan de 
redaktie; dit geldt ook voor hen die er langer geleden 
een gemaakt hebben en waarvan het onderwerp nog 
aktueel is. Met iemand van de redaktie die bij U in de 
buurt woont kunt U bespreken in welke vorm de sa
menvatting gegoten moet worden. 

Wilt u al te bescheiden studiegenoten of kollega's een 
aansporing hiertoe geven? 

Ook andere artikelen waarin we praktijkervaring, didak-
tische tips e.d. aan elkaar kunnen doorgeven zijn van 
harte welkom. 

Redaktie. 

Agendanotitie 

De meeste lezers van dit blad zullen een schoolagenda 
hebben, waarin dus al een groot gedeelte van het vol
gende kalenderjaar om invulling vraagt. Misschien is 
het een goed idee om de data van de jaarvergadering 
(congres, c.q. conferentie) van volgende jaar nu al te 
noteren. 
Dat is voor de leden van de Vereniging ter Bevordering 
van het Onderwijs aan Slechthorende en Spraakge-
brekkige kinderen: 28 en 29 februari 1980. 
Voor de leden van de Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Doven: 22 en 23 mei 1980. 
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Openingswoorden van de 

VeBOSS-conferentie 

1-2 februari 1979 

De voorzitter, dhr. J. van der Hoeven, sprak tweemaal 
een openingswoord: eenmaal ter opening van de con
ferentie in haar geheel en eenmaal ter opening van een 
der onderdelen: de jaarvergadering. De eerste toe
spraak nemen we gedeeltelijk op, de tweede in zijn 
geheel. 

Het programma voor deze conferentie is, zoals gezegd, 
samengesteld in nauw overleg met de vertegenwoordi
gers van de scholen. Bewust is er gekozen voor de in
deling zoals U die in het programma vindt: vanochtend 
twee inleidingen en vanmiddag heel veel werkwinkels 
en een mogelijkheid om de inleidingen van vanochtend 
verder uit te diepen. Bewust is er ook gekozen voor 
een vbo-programma voor de zeven VBO-scholen die 
er nu zijn, en waarvoor Het Maatman uit Enschede het 
programma heeft samengesteld. 
Als U het programma verder beziet, komt U tot de ont
dekking dat de tweede dag een hele expressieve doe-
dag zal zijn. Gerekend wordt op uw aller medewerking 
en we zijn zeer benieuwd hoe dit alles zal verlopen. De 
medewerking van de Stichting Kunstzinnige Vorming, 
het Pantomimetheater Rob van Reijn en de Academie 
voor Expressie in Woord en Gebaar stellen we bijzon
der op prijs. 

Voordat het bestuur u straks bij de jaarverslagen in zijn 
algemeenheid verslag zal uitbrengen over het gevoerde 
beleid en de kontakten die er geweest zijn met het 
Ministerie van Onderwijs, de Rijksinspectie, de FOSS, 
de dovenorganisatie en zo vele andere zaken, meent zij 
dat zij bij de opening van de algemene vergadering 
toch uw aandacht moet vragen voor een drietal specia
le zaken. 

1. Het afgelopen jaar is er op verzoek van een groep 
leden werkzaam in de spraakgestoorden-sector een 
enquête gehouden o.a. met betrekking tot het funktio-
neren van de jaarlijkse conferentie. 
Zonder hier nu diep op deze enquête in te gaan, menen 
wij toch gelezen te hebben dat de conferentie er duide
lijk is voor allen die werkzaam zijn in het onderwijs 
aan slechthorenden en spraakgestoorden, dus voor al
le leden van de Vereniging en waar mogelijk toege
spitst op de diverse werkgroepen die we binnen de 
Vereniging kennen. 

Wat ons zo in zijn algemeenheid is opgevallen, dat er 
zoveel conferentie-onderwerpen genoemd worden die 
in feite als lesstof thuishoren bij de Instituten die de 
voortgezette opleiding verzorgen, het seminarium in 
Zeist en de leergangen in Tilburg. Het is dan bedroe
vend te moeten bemerken dat het Seminarium dit jaar 

geen specialisatie spraakgestoorden heeft georgani
seerd omdat er een te gering aantal cursisten zou zijn. 
Wij kunnen dit niet helemaal volgen. Voor zover ons 
bekend zouden er zeker voldoende kandidaten voor een 
kursus zijn. De objectiviteit gebiedt ons om, nu er een 
enquête is gehouden onder de afd. spraakgestoorden, 
ook iets dergelijks te doen bij de slechthorenden en het 
vbo. 
Voor hen die nog niet zo lang bij ons horen is het wel
licht goed te weten dat er momenteel in Nederland 32 
scholen voor slechthorenden en spraakgestoorden zijn 
t.w.: 
22 scholen voor slechthorenden en spraakgestoorden; 
2 scholen voor meervoudig gehandicapte slechthoren
den en spraakgestoorden 
1 school voor spraakgestoorden en 
7 scholen voor voortgezet buitengewoon onderwijs. 
Zie hier waar onze leden vandaan komen. 

2. In 1975 is door de Gezondheidsraad aan de Staats
secretaris voor Volksgezondheid een rapport overhan
digd waarin een advies werd gegeven met betrekking 
tot het treffen van maatregelen rond de Audiologische 
Centra. 
Dit rapport heeft nogal wat stof doen opwaaien, stof 
dat mede veroorzaakt werd door onze Vereniging. Naar 
onze mening komt bij de uitvoering van dit rapport de 
audiologische hulp aan onze leerlingen in de school 
volledig op de tocht te staan. Het mag algemeen be
kend zijn, dat de huidige Staatssecretaris ook moeite 
heeft met het rapport en dat dit ook bij andere organi
saties zo ligt. 
Voor ons bestuur is dit alles dan ook aanleiding - gelet 
ook op de huidige ontwikkelingen - om zeer binnenkort 
met anderen rond de tafel te gaan zitten om ons te 
gaan bezinnen over de audiologische zorg in Neder
land. 

3. Wie wel eens naar de Troonrede heeft geluisterd 
zal het bekend zijn dat het onderwijs een aanhoudende 
zorg van de Regering is. Wij zouden ongeveer hetzelf
de kunnen zeggen over de logopedie. We zouden bijna 
niet meer weten wat we bij de opening van een jaar
vergadering zouden moeten zeggen als dit probleem 
nog eens opgelost is. 
We hoeven hier ons echter nu nog geen zorgen over te 
maken, want het is beslist nog niet zo ver. 
Was er bij de vorige begrotingsbehandeling van Onder
wijs door de partijen nog een half uur per leerling uit te 
halen, dit maal was er niets te halen. 
Vanuit politiek Den Haag hebben we echter de stellige 
garantie gekregen dat zij bij de behandeling van de 
nota Randvoorzieningen zeer beslist aandacht zullen 
geven aan onze logopedie. Mogelijk wordt het dan toch 
nog het zo begeerde 'uur'. 

Jan van der Hoeven, voorzitter. 
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Kan het onderwijs voor 

gehoor- en spraakgestoor-

den een therapeutische 

bijdrage leveren voor 

sommige kinderen met 

ontwikkelingspsychosen ? 

°Ü een dergelijke vraag, voelt de lezer dat het antwoord 
aan het eind van de beschouwing 'ja' zal luiden. Ook al 
zal de vraag voor veel onderwijsgevenden en andere 
hulpverleners bij deze vorm van buitengewoon onder
wijs onverwacht zijn. Dit ondanks het feit dat elk van U 
een gerede kans loopt onder Uw spraak- en/of gehoor
gestoorde pupillen kinderen aan te treffen bij wie men 
l n de omgang van het ene sociale en contactuele mis
verstand in het andere vervalt. De 'vreemde kinderen' 
die bij ons verwarring en verbijstering doen ontstaan. 
U moet er dan op bedacht zijn dat U dan een kind aan
treft met een van de vormen van ontwikkelingspsycho
se dat tevens duidelijk tekenen van gestoorde gehoor-
en/of spraak-taal ontwikkeling vertoont. Alleen dit laat
ste vormde de indicatie tot toelating tot Uw school. 
In Uw kring hoort men wel het begrip 'pseudo-autis-
me noemen. De contactstoornis zou een gevolg zijn 
van zintuig en/of de taai-spraak problematiek. De kans 
l s groot dat ik, als ik het kind in een kinderpsychiatrisch 
milieu had ontmoet, de stelling had horen verdedigen 
dat het niet of slecht of eigenaardig spreken een secun
dair gevolg is van de psychotische contactstoornis. 
Een onvermogen, een gebrek aan motivatie of zelfs on
wil om via behoorlijk gearticuleerde en gevormde taal 
met de medemens te communiceren. Vooral bij autis
tische kinderen met hun actieve contactafweer lijkt dit 
ook suggestief. Bij de symbiotisch-psychotische kinde
ren met hun kinderlijk verwarde drukte en hun contact-
honger ondanks hun contactstoornis kan dit echter niet 
aangevoerd worden. Hun eigenaardig taalgebruik en 
typische spreekgewoonten worden als uitdrukking van 
nun chaotisch verwarde belevingswereld gezien. Dat 
het een onderdeel van de stoornis in engere zin kan 
krUgen, zal niet snel bedacht worden. 

pas wanneer men met beide gebieden kennis kan ma
ken, ontdekt men hoeveel ontwikkelingspsychotische 
kinderen spraak/taal- en soms ook gehoorsproblemen 
hebben en omgekeerd. 
Het is me ook opgevallen dat psychotische kinderen 
vaker dan toevallig in instituten voor doven zijn te vin
den. Nu vaker dan voorheen, nu contactstoornis min
der reden voor afwijzing is. Zoals men mij meedeelde 
Werd voorheen een derde van de dove kinderen aan de 

gewone dovenschool afgewezen, omdat resultaat van 
het gebruikelijk spraakverwervingsonderwijs niet was 
te verwachten. Naast verminderde verstandelijke ver
mogens waren dit vaak juist de psychotische kinde
ren. Nu er wel meer toelating is, wordt het hier duide
lijk dat de ene handicap geen automatisch gevolg is 
van de andere. Het verschil met niet psychotische dove 
kinderen is te in het oog lopend. Dat indien aanwezig 
deze beide vormen van handicap elkaar wel erg ver
sterken is uiteraard erg waarschijnlijk. 
Hebben we hier met dubbel-gehandicaptheid te maken 
zonder dat het intellect in engere zin geleden behoeft 
te hebben? (Uiteraard wel geleden kan hebben!). De 
gedachte aan» dubbel-gehandicaptheid dringt zich op 
omdat er enerzijds volkomen contactgave kinderen zijn 
met de verschillende vormen van hoorstoornissen en 
ontwikkelingsdisfasiën en anderzijds knap verbaliseren
de autisten. Een hemelsbreed verschil in de aard van de 
stoornis. 

Maar toch komen de combinaties, vooral bij bewijsbaar 
hersenbeschadigden, van de beide groepen van handi
caps zo vaak voor dat het toeval onwaarschijnlijk 
wordt. Vooral als men met eigen ogen ziet gebeuren 
dat een duidelijk autistische kleuter door gecombineer
de logopedische-speltherapeutische behandeling tot 
spreken komt en dan het beeld heel langzaam van kin
derpsychose naar een gemengde ontwikkelingsdisfasie 
verschuift, realiseert men zich dat ook het best verba
liserende psychotische kind altijd de taal op een eigen
aardige manier blijft gebruiken op een onpersoonlijke 
wijze. Alsof het niet zijn meest eigene directe uitings
vorm is, alsof hij het langs een omweg als het ware als 
een vreemde taal heeft moeten leren. Dan ontkomt 
men niet aan de indruk dat ook hij in zijn kleutertijd een 
meer dan normale barrière bij het ontwikkelen van de 
taal heeft moeten overwinnen. De spraak komt meestal 
ook bij hem duidelijk verlaat op gang. Je denkt hier ook 
duidelijk aan een continueren van de beide probleem
groepen. Met aan de ene pool weinig taalgestoorde 
duidelijk ontwikkelingspsychotische kinderen en aan de 
andere kant sociaal-contactueel gave kinderen met de 
diverse handicaps die de spraak/taal-verwerving be
moeilijken. 
Dit in analogie met van Engeland die binnen de groep 
van de ontwikkelingspsychosen een dergelijk conti
nuüm vaststelde met aan de ene pool het autistische, 
afgesloten, contact-afwijzende kind (Kanner) en aan de 
andere kant het contact-hongerige maar chaotisch ver
warde exuberante doch eveneens contactgestoorde 
symbiotisch psychotische kind (Mahler). 
Elk kind heeft wel kenmerken van beiden. Een ver
schuiving van een autistisch beeld naar het prognos-
tisch meer gunstige symbiotische beeld treedt ook bij 
de individuele ontwikkeling, al of niet door behande
ling ondersteund op. Duidelijk versnellingen in deze 
ontwikkeling vormen de momenten van eerst verbaal 
en meest later geschreven taalgebruik (dus wanneer 
het kind leert spreken en schrijven). 
Het zoeken naar zuivere beelden als primair autisme 
(Kanner) of de tussen 18 en 24 maanden uitbrekende 
symbiotische psychose (Mahler) heeft weinig zin. 
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Analoog hiermee lijkt er tussen de stoornissen van het 
ontwikkelingspsychotische kind in al zijn aspecten en 
die van de taal/spraak- en soms ook hoorstoomissen, in 
hun zuivere vorm toch zo verschillend, meer gemeen
schappelijks te bestaan dan we vroeger ooit gedacht 
hebben. 
Dit verband is overtuigend aangetoond door de beken
de Engelse kinderpsychiater Michael Rutter, ook bij U 
geen onbekende. Met een uitvoerig onderzoek bij 
tweelingen, waarvan minstens een van beide autis
tisch, maakte hij het zeer waarschijnlijk dat de psycho
se gemakkelijker optreedt bij hersenbeschadiging als er 
reeds in erfelijke aanleg een neiging tot langzamer en 
moeizamer spontane taalontwikkeling bestaat. 
Deze visie van Rutter zag ik onderstreept door mijn 
ervaring in de kinderkliniek de Ederhorst te Ede, waar
bij uitvoerig neurologisch onderzoek tekenen van weef-
selverlies in de linkerhersenhelft, in het middendeel en 
ter hoogte van de slaap te zien gaf bij vier van de vijf 
onderzochte psychotische kinderen. Dit bij oorspronke
lijk rechtshandigheid; ondanks de hersenbeschadiging 
reageerden ze allen gunstig op behandeling. Bij drie 
van de vijf was logopedische hulp een wezenlijk onder
deel van de totale behandeling. De plaats van bescha
diging komt sterk overeen met die bij kinderen met 
taal/spraak-verwervingsstoornissen zonder psychose. 
Bij psychotische kinderen is de ruimtelijke oriëntatie en 
het visuele onderscheidingsvermogen meest opmerke
lijk goed, in tegenstelling tot hun ernstig gestoorde 
tijdsbesef en hun eigenaardigheden met de taal. Het 
doet me denken aan de noodzakelijk versterkte oriënta
tie op de buitenwereld via het gezichtsvermogen zoals 
dove, slechthorende en sensorisch disfatische en ge
mengd motorisch-sensorisch disfatische kinderen die 
moeten ontwikkelen. 
Op de nog vele andere symptomen van het psychoti
sche kind ga ik bij dit betoog kortheidshalve niet in. 

Ook uit iets anders blijkt de grote verwevenheid van de 
stoornissen bij deze beide groepen probleemkinderen. 
Telkens blijkt uit de voorgeschiedenissen dat de 
psychose of ontstaat of verhevigt op de leeftijd van 
18 a 24 maanden. Dat kan zowel van autisme als 
van de symbiotische vorm gezegd worden. Het zal 
U niet ontgaan, dat dit juist de leeftijd is waarop 
het kind normaliter twee woordjes aaneen gaat 
voegen om door de combinatie meer en anders uit 
te drukken dan de simpele optelling van de beide 
woordjes apart. Het allereerste begin van taaivor
ming in engere zin, dat als zodanig ook door de 
omgeving verstaan wordt. Het normale kind zal 
wel kunnen zeggen 'pap eten' en wel 'pop slapen' 
doch niet 'pop eten' of 'pap slapen' daar deze laat
ste geen zinvolle mededelingen bevatten en de 
beide eerste wel. Deze zelfde leeftijd lijkt ook kri
tisch te zijn wat de ontwikkeling van de psycholo
gische autonomie betreft waardoor het kind in een 
iets later stadium zich spontaan met 'ik' kan gaan 
aanduiden. 

De taal in engere zin en de autonome persoonlijkheid 
lijken gemeenschappelijke voorwaarden tot hun ont

wikkeling bij de natuurlijke rijping van het hersenor-
gaan te hebben. 
Pieter-Jan is een voorbeeld van een kind, dat op het 
moment waarop het spreken van losse woordjes be
hoorde over te gaan naar de tweewoordzinnetjes, plot
seling alle spraak weer verloor. Er ontwikkelde zich in 
enkele maanden tijd vanuit ogenschijnlijke ongestoord
heid een klassiek autistisch beeld. Tussen zijn 4e en 6e 
jaar is hij in intensieve behandeling geweest. Contact-
verbeterende speltherapie met logopedische adviezen, 
structurerende opvoeding, medicijnen (orap). Het so
ciale en emotionele contact verbeterde duidelijk en een 
meer normaal kinderlijke vrolijkheid ontstond. Hij 
kwam tot het spreken van 14 losse woorden. Hij com
bineerde éénmaal twee woorden, maar het taalgebruik 
verdween na een korte kinderziekte onnaspeurlijk en 
voorgoed, hoewel de stemmings- en contactverbete
ring bleef aanhouden. Inmiddels ruim 6 jaar geworden, 
leken zijn kansen op maatschappelijk worden nu bij
zonder klein, ondanks het feit dat er tekenen van een 
oorspronkelijk goede intelligentie waren, (fabelachtig 
vormgevoel, uitzonderlijk goede ruimtelijke oriëntering, 
bijzonder knappe manipulaties om tot zijn autistische 
bevredigingen te kunnen komen). De behandeling werd 
opgegeven. Achteraf hebben we ons gerealiseerd dat 
er juist bij hem een poging gewaagd had moeten wor
den om hem de taal bij te brengen door hem te leren 
lezen en eventueel schrijven. 

We kwamen tot deze overtuiging toen we de verbluf
fende resultaten zagen van het werk van een leerkracht 
in een doveninstituut bij een dove autistische jongen 
tussen diens 12e en 14e jaar. Deze jongen had voor
dien vele jaren het gewone dovenonderwijs bezocht 
doch nooit op de gebruikelijke wijze leren spreken. 
Bij deze leerkracht kreeg hij alsnog via zeer individuele 
hulp een kans, die van de spraak afzag, maar die hem 
via een beloningssysteem en door nauwkeurig op zijn 
interessen te letten wel goed leerde lezen en schrijven. 
Ik zag hem via het 'geschreven gesprek' met zijn onder
wijzer communiceren over de belevenissen in het zie
kenhuis van zijn afwezige zieke vriend. Het autistische 
aspect was volgens de berichten geëvolueerd in het 
wat kinderlijk vrolijk drukke meer symbiotisch gekeerde 
beeld met veel contactbehoefte en neiging tot l i
chaamsaanraking zoals we dat ook wel na ontwikke
ling van de spraak zien ontstaan. Zowel bij deze dove 
jongen als bij onze horende Pieter-Jan was de spraak-
ontwikkeling fundamenteel geblokkeerd. Na deze erva
ring zou ontwikkelingsbevordering via het lezen en 
schrijven bij Pieter-Jan mogelijk ook haalbaar zijn ge
weest. 

Thans enkele voorbeelden van meer voorkomende en 
onderling toch steeds weer verschillende mengbeel-
den van psychotische kinderen met taal-spraakproble-
matiek. Problematiek die in onderdelen vaak lijkt op, 
maar toch weer anders is dan de stoornissen bij de 
emotioneel gave kinderen met taalverwervingsproble-
men. Ze plegen gebaat te zijn met een gemeenschap
pelijke didaktische benadering. Een gemeenschappelij
ke benadering waarbij de leerstof nagenoeg geheel 
visueel geïnstrueerd en verwerkt kan worden en waar-
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bij het leren lezen en schrijven vooraf gaat aan of gelijk
tijdig plaatsvindt met het leren spreken, zodanig dat 
de spraak de steun ondervindt van de schriftelijk ver
worven taal. 'Het geschreven gesprek'. Voor vele niet 
of slechtsprekende psychotische kinderen dus even
eens een voorkeursbehandeling die alleen uitgevoerd 
lijkt te kunnen worden in een groep waar alle kinderen, 
ongeacht of het om gehoorstoornis, disfasie of psycho
se gaat, bij deze behandeling gebaat zijn. Zodra er blijk
baar kinderen zijn in de groep die op zuiver verbaal ge
geven instructie vlot met begrip reageren, ontstaat er 
een kortsluiting doordat de leerkracht zich tot die kin
deren gaat richten, waardoor de visueel afhankelijken 
m de kou komen te staan. 
Ik hoop met mijn voorbeelden de wenselijkheid tot toe
lating van de duidelijkst spraak/taal-gestoorde psycho
tische kinderen tot Uw scholen te bepleiten. 

'• Op 10-jarige leeftijd is Tineke met haar symbiotische 
Psychose op een M.L.K.-school, met extreem veel 
schoolverzuim. Het lijkt alsof moeder het kind letterlijk 
als een jonge peuter aan zich is blijven binden, al heb
ben haar andere kinderen tijdens hun ontwikkeling zich 
hier zelf uit vrij gemaakt. Tineke spreekt druk verward 
voor zich heen, zo slordig afgesleten dat het nauwelijks 
of niet verstaanbaar is. Met het toedienen van het me
dicament therflurine verbeterde ze zodanig, dat ze met 
blikgericht contact in verstaanbare korte zinnetjes kon 
converseren en op vragen gericht antwoord geven. Het 
is steeds weer vreemd te zien, hoe door zo'n uitge
kiend medicament zo'n verward psychotisch kind meer 
mens wordt. De spraak werd nu beter onderzoekbaar. 
Het bleek dat Tineke de gesproken taal redelijk goed 
begreep en voldoende gehoor had. Niettemin placht ze 
intensief naar de mondbewegingen van de spreker te 
kijken, zoals ook b.v. een sensorisch disfatisch kind dat 
kan doen of een slechthorend kind. Deze afwijkingen 
echter had ze geen van beide. Ook kan ze opmerkelijk 
goed liplezen, zoals slechthorende kinderen ter onder
steuning en kompletering van het gehoorde dat kunnen 
ontwikkelen. Ook hield ze vaak de hand voor de mond 
bij het spreken om de spraakvorming door de tastzin via 
de uitstromende lucht kinestetisch te ondersteunen. 
De spraak bleef, ook nadat het leerproces opnieuw op 
gang gekomen was, aan de snelle opgewonden kant, 
maar verbeterde sterk wat verstaanbaarheid en com
pleetheid betreft evenals het taalgebruik. 
Dit leek tenslotte voldoende grond om overplaatsing 
naar een behandelingsinternaat met M.LK.-onderwijs 
te wettigen, ook al was de taalproblematiek overtui
gend. 

' I - Kees, thans 6 jaar, is voor zichzelf en zijn ouders tot 
aan zijn vierde jaar een ramp geweest wegens onbeïn
vloedbare driftbuien bij het minste en geringste, waar
bij hij zichzelf heftig voor het hoofd sloeg en zich de 
stem schor schreeuwde. Keek daarbij vaak zo uitda
gend dat het voor de ouders vaak op ondeugd leek. 
Voor het kind zelf echter was de ellende onvoorstel
baar. Met het medicament dépiperon werden deze 
driftbuien aanzienlijk minder frequent. Met vijf jaar 
werd Kees met het oog op de schoolprognose naar ons 

toegezonden nadat in een kinderdagverblijf er wel 
spraakontwikkeling op gang gekomen was. 
Deze bleef echter een volkomen raadsel. Tijden lang, 
soms wel een half uur achter een, was het een volko
men onverstaanbaar binnensmonds privétaaltje. 
Plotseling bij een wat beter contact konden er goed ver
staanbare en grammaticaal redelijk gevormde zinnetjes 
uitkomen. We hebben er heel wat over gediscussieerd 
onder welke condities Kees nu zijn abracadabra of 
onder welke hij nu verstaanbaar Nederlands wenste te 
spreken. Door de gestructureerde pedagogische aan
pak werd het gehele toestandsbeeld van het kind rusti
ger, ook werd de spraak steeds beter. Toen de Reynell-
test afneembaar werd, bleek dat zijn emoties, stabili
teit en zekerheid sterk beïnvloed werden door de mate 
waarop verbale instructie door visuele instructie via 
plaatjes en speelgoed e.d. ondersteund werd. Bij goede 
visuele ondersteuning liet Keesje, met zijn anders zo 
duidelijk psychotische trekken, zich door goedmoedige 
plagerige foutieve suggesties niet van de wijs brengen. 
Hij bleek tot onze verbazing bij een onderzoek voor een 
kleuterklas van een school voor gehoor- en spraakge-
stoorden visueel gegeven opdrachten tot op leeftijds
niveau te kunnen uitvoeren met een natuurlijke zeker
heid alsof hij zijn leven lang zo geïntegreerd was ge
weest. Liet zich niets wijs maken en ging ons gl im
lachend aankijkend zijn gang. Toen de opdrachten zui
ver verbaal gingen worden, werd Kees onzekerder en 
onzekerder en bij verder doorgaan zou hij beslist in psy
chotisch gekleurde paniek-drifttoestand gedreven kun
nen worden. De ervaren onderzoekers lieten het er niet 
op aankomen. Maar in het verleden moest dat vaak 
ongeweten gebeurd zijn. Taal kunnen horen en wat 
woorden betreft kunnen begrijpen, is nog iets anders 
dan taal zonder enkel ander hulpmiddel adequaat kun
nen verwerken, zo blijkt uit de problematiek van Kees. 
Kort vóór zijn zesde jaar werd Kees aangenomen. De 
slag om de kalender was op de nipper gewonnen en 
Kees kon naar zijn ouders terugkeren. 

III. Tenslotte iets over de 8-jarige Joost, een stil kind 
met duidelijke armoede aan blikcontact. Hij kijkt alleen 
op uitdrukkelijk verzoek aan en gaat op typisch-psy-
chotisch eigenzinnige wijze zijn eigen gang, hoewel hij 
veel meer op anderen let dan hij laat merken. Vertelt 
ook wel spontaan over thuis en over zijn broertje. De 
spraak is zeer laat in de kleutertijd op gang gekomen, in 
de kleuterklassen van een school voor spraak- en ge
hoorgestoorde kinderen. Het autistisch aspect is voor
heen uitgesprokener geweest, ai was het lang niet zo 
klassiek als b.v. bij Pieter-Jan. 
Joost is nu in de kerngroep. Als men schrijvend met 
hem bezig is, bemerkt men bij het hardop lezen duide
lijk, hoezeer het schriftbeeld hem bij het spreken helpt. 
Met het spreken is het nl. nog helemaal niet zo best ge
steld. De gesproken taal blijkt hij behoorlijk goed te 
verstaan. Maar hij kan soms fluisterend en onver
staanbaar binnensmonds voor zich heen babbelend 
hele monologen houden. Wanneer ik hem, zonder blik
contact vraag de poes te aaien, raakt de voorpoot van 
de steeds als mascotte meegedragen teddybeer steeds 
heel even de vacht en de staart van de kat. Als de poes 
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rustig blijft doorspinnen, komt Joost even met zijn 
handje in eigen persoon. Als hij enthousiast wordt, ko
men er enkele goede zinnetjes uit, waarbij lange woor
den toch duidelijk ingekort en verhaspeld worden. Bij 
vreugdevolle verrassing van een stuk speelgoed kan 
Joost niet steeds op het juiste woord komen maar pro
duceert wel redelijke vervangers. Als Joost niet de ty-
pisch-psychotische/geïsoleerde manier van de eigen
gang-gaan had, het wel erg spaarzame blikcontact, zijn 
mascotte-beer die voor hem verbindingsfiguur tussen 
hemzelf en de buitenwereld is, zou je wat de spraak be
treft aan een vooral motorisch dysfatische toestand 
denken. Maar nu zijn zijn psychotische kenmerken, ook 
na jarenlange didaktisch juiste aanpak, te veelvuldig 
om van pseudo-autisme in verband met de taalhandi-
cap te kunnen spreken. 

Tot zover de voorbeelden. 
Uit contact met schoolleiders op Uw congres bleek, dat 
ook op andere scholen dan in Utrecht voor slechtho
rende en spraakgebrekkige kinderen goede didaktische 
resultaten met psychotische kinderen geboekt konden 
worden. In het algemeen als autistisch aangeduid. Een 
probleem vormt uiteraard hun sociaal-storend gedrag. 
Ook de algemene belangstelling die mijn rede op Uw 
studiecongres mocht ondervinden en de levendige en 
langdurige discussie daarna, getuigden ervan dat ik bij 
U bepaald niet over een onbekend onderwerp sprak. 
Uiteraard ging het ook over de problemen die het toe
laten van zo'n kind met zich meebrengt. De driftbuien 
waarbij de leerkracht hulp van schoolleiding en colle
gae nodig heeft. De nog steeds zeer onvoldoende be
geleiding bij dit werk door deskundigen die voldoende 
vertrouwd zijn met diagnose en behandeling. Gebrek 
aan mogelijkheden om de school, de leefsituatie thuis 
of in internaat en de therapeutische spelsituatie goed 
geïntegreerd te laten functioneren, niet als onafhan
kelijke ervaringseilanden naast elkaar. Bij het normaal 
neurotische probleemkind is privacy opdat hij veilig 
spreken kan, voorwaarde. Scheiding van therapie en 
thuis is dan geboden. Bij het psychotische kind ligt dat 
anders. Daar moeten de ervaringswerelden juist zinvol 
met elkaar geïntegreerd worden, zodat het kind gehol
pen kan worden verworvenheden te transponeren. Dat 
vraagt organisatie. 

Ondanks alle bezwaren wijzen ervaring en moderne 
theorie in de richting van Uw didaktische aanpak. Ge
zien de aard van de handicap is Uw schooltype van alle 
bestaande vormen, wanneer de spraak-taalstoornis 
duidelijk is, de meest adequate. Een wezenlijk onder
deel van de therapie dus. Uiteraard is niet elk psycho
tisch kind erop aangewezen. 

Bestaat er een theoretisch gezichtspunt dat enig in
zicht kan verschaffen in het verband tussen de psycho
tische bestaansvorm en spraak-taal problematiek? 
Voor de toelating tot de scholen kan de argumentatie 
dat de spraak/taal-verwervingsproblematiek bij de kin
derpsychose geen toevalligheid is, van doorslaggeven
de betekenis zijn. Naast het enorme statistische werk 
van Michael Rutter kan dan gewezen worden op de in-
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zichten die de split-brain theorie met zich mee brengt. 
Naast een aantal theorieën, die elk voor zich op een 
deel van de verschijnselen bij de kinderen een verhel
derend licht werpen, zoals Prick, de reeds genoemde 
van Engeland, Bowlby, Hermelin en O'Connor, is op dit 
moment de split-brain theorie naar mijn mening van 
grote waarde. Dit omdat ze verklaring geeft in de wer
kelijk veranderde bestaan- en belevingswijze van de 
kinderen waardoor ze ons als 'vreemd' overkomen. De 
taalontwikkelingsproblematiek speelt ook bij deze 
theorie een grote rol. Onder anderen is hier in Neder- " 
land veel over geschreven door de bekende psycholoog 
Pieter Vroon die naar aanleiding van zijn studies over 
de tijdsbeleving op dit interessegebied is gekomen. 
Het berust op het reeds lang bekende feit dat de beide * 
hersenhelften bij volwassen mensen een taakverdeling 
van functies hebben. Dat de linker hersenhelft in tegen
stelling tot de rechter de materiële zetel is voor de 
spraakfuncties, zal algemeen bij U bekend zijn. Dit bij 
rechtshandige mensen wegens de kruising naar de 
andere lichaamshelft die het grootste deel van de uit de 
hersenen uittredende zenuwbanen verbindt. Maar het 
functieverschil gaat veel verder. Zo zetelt de basis voor 
de ruimtelijke oriëntatie, die een ordening van gelijktij
dig naast elkaar te verwerken zintuigelijke indrukken 
vereist, in de rechter hersenhelft. Zou de mens hoofd
zakelijk moeten functioneren naar de mogelijkheden 
van deze rechter hemisfeer dan zou het bewustzijn min
der helder geconcentreerd op een beperkt onderwerp 
zijn maar wazig, diffuser, omdat het tegelijkertijd ver
schillende soortige waarnemingen moet bevatten. In 
deze sfeer van beleven speelt intuïtie een grotere rol 
dan logische achtereenvolgens van punt tot punt gaan
de redenering. Het inzichtelijke denken van de rechter 
hemisfeer is dus direct aan het functioneren, in de 
ruimte gebonden, en een primitieve kreetachtige zeer 
eenvoudig gestructureerde taal is hier voldoende voor 
de intermenselijke communicatie. 

De linker hersenhelft echter heeft na het achtste le
vensjaar de greep op de ruimte als het ware verloren 
en vertegenwoordigt veel meer de innerlijke beleving 
van de ti jd, de ordening van de dingen die na elkaar 
gebeuren, waardoor denken over oorzaak en gevolg 
mogelijk wordt. Ten dienste hiervan is een veel hoger 
gestructureerd taalsysteem nodig om meer greep op 
abstracte begrippen te kunnen krijgen. Tot tegen het 
tweede levensjaar vertonen de beide hemisferen als 
twee gelijkwaardige organen ongeveer dezelfde func
ties nodig voor primitieve symbiotisch sterk uiterlijk <• 
gebonden levensstijl van de peuter. 
Na het tweede jaar komen de verbindingen tussen de 
beide hemisferen steeds meer tot stand waardoor de 
taakverdeling mogelijk wordt. Na het achtste jaar on- --
geveer zouden beide hersenhelften door de ver doorge
voerde specialisatie ook functies gaan verliezen. Links 
verliest de greep op de ruimte, rechts het begrip voor 
tijd en de eerst mogelijke primitieve spraak. De norma
le mens kan dus alleen volledig functioneren bij gratie 
van de kwaliteit van de verbindingsbanen die voor de 
samenwerking moeten zorgdragen. 
In het kader van ons onderwerp nu is het indrukwek-



kend te constateren dat de spraak taal gaat worden en 
kort daarna het ik-bewustzijn zich begint uit te kristal
liseren in de tweede helft van het eerste levensjaar. Het 
eerste resultaat van de differentiatie? De kinderpsycho
se waarbij juist de taalontwikkeling en de ontwikkeling 
van het ik-besef ontbreekt of zeer gebrekkig is, breekt 
vaak juist op deze leeftijd uit of verhevigt zich. 
Vooral de symbiotisch-psychotische kinderen tonen 
veel tekenen ervan alsof de rechter hersenhelft in zijn 
functies te veel is blijven domineren ten nadele van de 
Imker. 

°aar is goede oriëntering in ruimtelijkheid en de zeer 
slechte in de tijd. De moeizame taalontwikkeling. De 
gebrekkig functionerende innerlijke levensgeschiedenis 
roet het verwarde geheugen. Het ontstaan van het be
sef van het eigen 'ik' is waarschijnlijk afhankelijk van 
een eerste tijdsbesef waardoor we ons eigen bestaan 
vanaf ongeveer 2Vi a 3 jaar kunnen herinneren. Bij het 
symbiotisch-psychotische kind is dit alles uitermate 
gebrekkig waardoor hij de werkelijkheid wel heel an
ders dan wij beleven moet en dus voor ons een 'Frem-
de unter uns' is. (Dr. Frye). Dan begrijpen we ook dat 
hun taalgebruik niet zo vanzelfsprekend en zo com
pleet hun eigendom is, dat het vlot het denk- en uit
drukkingsmiddel bij uitstek is zoals bij ons. 
Deze visie wett igt zeker dat men deze kinderen als be
dreigd in hun taalontwikkeling beschouwt. Maar bo
venal wett igt hun goede ruimtelijke visueel bepaalde 
oriëntatie dat zij bij de didaktiek op hun sterkste kant 
benaderd worden. Dus taalverwerven via het zichtba
re lezen en schrijven. Juist als de niet-psychotische 
disfatische kinderen hebben zij er recht op om bij het 
leerproces eerst van hun sterkste kant benaderd te 
worden en niet van hun zwakste zoals overal elders ge
beurt, waar de verbalisatie in het didaktisch gebeuren 
steeds weer de belangrijkste positie inneemt. Dat langs 
deze weg ons psychotische kind niet alleen leert lezen 
en schrijven maar ook de gesproken taal meer meester 
wordt en in samenhang daarmee ook steeds meer van 
'vreemde' tot medemens wordt, dit maakt dat Uw 
school naast leerinstituut ook therapeutisch wordt. 

Mevr. dr. Chr. Lafeber 

Rectificatie 

In het eerste nummer van 19-de jaargang (februari 
'978) is het artikel 'Henri Daniël Guyot' van M.J.C. 
Büchli gepubliceerd. In de voetnoot op blz. 4 (tweede 
kolom) is een fout ingeslopen. U gelieve daar te lezen: 
Ridder in de Orde der Unie'. Wij publiceren deze recti

ficatie op verzoek van de auteur. 

Samenvatting van de lezing 

over wereldverkennend 

onderwijs 

Opmerking vooraf 
De lezing moest onmiddellijk volgen op een geheel an
dere lezing, dus zonder dat er gepauzeerd werd. 
Voor luisteraars een bijzonder moeilijke welhaast on
mogelijke opgave. 
De spreker had zo iets nooit eerder meegemaakt en 
sluit zich alsnog met zijn oordeel bij de luisteraars aan. 

Er werd getracht vanuit pedagogische gezichtspunten 
iets te zeggen over wereldverkennend onderwijs. 
Dat is niet eenvoudig. In de onlangs verschenen deel
tjes van de serie 'Speciaal Onderwijs' van Callenbach, 
getiteld: 'Niet alle kinderen gaan naar de basisschool'1 

staat een hoofdstuk over het onderwijs aan dove, 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Het woord pedagogiek komt daarin niet voor. Toch 
werd door de redaktie aangekondigd dat de vraag: 'Hoe 
kunnen wij dit kind zowel in pedagogisch als in onder
wijskundig opzicht het beste helpen?' aan de orde zou 
komen. Alle andere schrijvers houden zich daaraan. De 
schrijver over deze takken van onderwijs beperkte zich 
tot onderwijskundige zaken. 
Als dit symptomatisch is, wordt het hier moeilijk peda
gogische gezichtspunten te laten gelden. Daar is dan 
als het ware nog geen afzetgebied voor. 

Enkele punten: 
1. Voor een buitenstaander is de opstelling van de 
groepen in een kring een opvallende zaak. 
Hij vergelijkt al gauw met de opstelling in een kring 
zoals dat in de Jenaplanscholen plaatsvindt. Dat ge
schiedt in die scholen om pedagogische redenen. De 
onderwijzer is in de kring op de Jenaplanschool één van 
de deelnemers. Hij krijgt ook een beurt om mee te pra
ten. De kring in de S.H. school is er om technische re
denen. Het onderwijs wordt daar snel 'teacher cen
tered' met alle gevolgen van dien. De leerling wordt 
vanwege de apparatuur gebonden aan zijn plaats. Hij 
wordt immobiel in het onderwijs. 
2. Een andere merkwaardigheid is, dat men in de afde
ling voor spraakgebrekkige kinderen dezelfde opstelling 
aantreft als in de S.H.-afdeling. Dat kan best te verde
digen zijn, maar de indruk dat dit niet helemaal door
dacht is, is voor de hand liggend. 
3. Opvallend is voorts dat het taalonderwijs alle na
druk krijgt. Met alle middelen wordt geprobeerd de kin
deren tot taalgebruik te brengen. 
In de gewone opvoeding wordt grote opzettelijkheid en 
nadruk als een gevaar gezien. 
Soms bereikt men daardoor juist het tegengestelde van 
wat beoogd wordt. Wordt het kommuniceren hier niet 
te veel opgedrongen? Is er bij de kinderen wel behoefte 
tot kommuniceren? Wordt de behoefte tot kommunika-
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tie op de juiste wijze gewekt? 'Het is van het grootste 
belang, dat de opvoeder de onnatuurlijke situatie een 
normale mate van spontaniteit en 'gewoonheid' weet 
te geven', aldus Vliegenthart.2 

4. Over het algemeen hebben beroepsopvoeders 
moeite om een kind in zijn eigen zijnswijze te leren ken
nen en te aanvaarden. 
Tot de eigen zijnswijze lijkt spelen te behoren. Wellicht 
komt er, door kinderen te laten spelen meer zicht op 
andere expressie-middelen als pantomime, tekenen, 
zandtafelwerk. 
5. Van Weelden zei over de opvoeding van blinde kin
deren:3 'De opvoeders die zo heel zeker weten dat ge
stoorde kinderen zoveel mogelijk moeten worden "als 
wij allemaal", die er altijd maar aan willen "sleutelen" 
degraderen het kind waarmee zij optrekken tot een ob-
jekt. Voor onze kinderen willen we dat zeker voorko
men, want "objekt" betekent hier zo iets als"een ding 
dat niet goed werkt". ' 
6. Geluid in brede zin opgevat, heeft te maken met 
sfeer. De achtergrond geluiden in Lunteren zijn anders 
dan op school. Het zijn in een geluiddichte kamer geeft 
snel gevoelens van eenzaamheid. Kleine geluiden in de 
verte scheppen een gevoel van verbondenheid met de 
dingen. Tijdsignalen worden door slechthorenden nau
welijks opgevangen. Dat moet als het kan gekompen-
seerd worden. Daarom mis ik iets in de slechthorenden 
scholen. Ik mis de 'lichtklokken' en ' l ichtweken' waar 
Van Uden zeventien jaar geleden over schreef.4 

Ook bij slechthorende kinderen bemerkt men een zich 
passief opstellen, een 'afwachten' wat er komt. Met de 
door Van Uden aanbevolen hulpmiddelen bevordert 
men het aktieve 'verwachten wat er zal gebeuren'. Men 
biedt de kinderen daarmee toekomstperspektief voor 
eigen leven. 
7. Ook slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 
komen op school om hun eigen leven te leren leven. 
Gaan werken volgens Geleide Wereldverkenning bete
kent dat we allereerst pogen zicht te krijgen op de ei
gen ontwikkeling van de kinderen. In onderwijskundige 
termen: We pogen uit te gaan van de beginsituatie van 
de kinderen. 
De beginsituatie, daar wordt niet mee bedoeld de in-
troduktiesituatie van de lesstof die wij volwassenen be
langrijk vinden om aan te leren. Nee met de beginsitua
tie wordt principieel de leefsituatie van de kinderen be
doeld. 
Juist daardoor is Geleide Wereldverkenning in principe 
mogelijk in alle onderwijs. 
8. Met Geleide Wereldverkenning poogt men in de 
school op systematische wijze uit te gaan van de be
ginsituaties.5 Daarbij wordt gelegenheid geboden tot 
kinderlijke aktiviteit. Het kind komt zelf tot verkenning 
van zijn wereld. 
Ons 'leiden' is daarbij nodig. Leiden betekent hier nim
mer zo iets als opleggen; wel is sprake van bijsturen. 
Bijsturen mag omdat wij al enige ervaring hebben op
gedaan. 
Wij zouden in de school graag 'kind-volgende' onder
wijzers zien, dat zijn: 'onderwijzers die de (gehandicap
te) kinderen helpen bij het kiezen en samenstellen van 
hun leerstof'. 

9. In de werkwinkel wordt op praktische wijze inge
gaan op de Tweejarenplanning en het organiseren van 
dit onderwijs op personeelsvergaderingen. Geleide We
reldverkenning is een mini-schoolwerkplan. Vanuit dit 
mini S.W.P. is het vrij gemakkelijk lijnen te leggen naar 
de ouders.6 

Dit kan stap voor stap gebeuren via een voorlichtings-
plan, goede voorlichting, een kontaktplan en tenslotte 
een samenwerkingsplan. 

Drs. G.A. de Boer, 
medewerker buitengewoon onderwijs C.P.S., Afd. I-

Literatuur: 

1 Niet alle kinderen gaan naar de basisschool Deel B. P. R. Berkhout 
'Het dove/slechthorende en spraakgebrekkige kind' . Nijkerk 1978. 
2 Het Doof zijn beluisterd. Prof. Dr. W. E. Vl iegenthart. Problemen 
van doven-opvoeding in het kader van de algemene orthopedagogiek 
blz. 93 . St. Michielsgestel 1964 . 
3 Idem 2 blz. 94 . 

* 'De ontwikkel ing van het t i jdsbegrip bij jonge en debiele dove kin
deren'. A. v. Uden. Ti jdschrift voor C.B.O. september 1962 . Ook in: 
Het Gehoorgestoorde Kind, jaargang 2, nr. 5, november 1 9 6 1 , blz. 
1 6 3 - 1 7 1 . 

" 'Geleide Wereldverkenning in scholen voor Bui tengewoon Onder
wi js ' is met werkschri f t en geannoteerde l i teratuurl i jst verkri jgbaar bij 
het C.P.S., Postbus 3 0 te Hoevelaken (1977) . 
8 'Ouders hebben de éérste z o r g . . . ' Eland en De Boer, C.P.S., Hoe
velaken 1978. 

Spraakgebrekkigen 

Op de VeBOSS-conferentie was ook een aantal werk
winkels gewijd aan het onderwijs aan spraakgebrekki
ge kinderen. Het verslag hiervan is niet in dit nummer 
van 'Van Horen Zeggen' opgenomen. De deelnemers 
aan deze werkwinkels hebben na de conferentie nog 
tweemaal een bijeenkomst gehad, waarin dezelfde on
derwerpen verder besproken zijn. Het ligt in de bedoe
ling om de resultaten van deze besprekingen samen 
met het verslag van de werkwinkels tot één geheel te 
verwerken en dat in het volgende nummer aan onze le
zers aan te bieden. 
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Verslagen van werkwinkels 

Ter oriëntatie voor de niet-VeBOSS-leden een opmer
king vooraf. De conferentie van de VeBOSS duurt 
meestal twee dagen. In die tijd worden er lezingen ge
houden (waarvan U de tekst of de samenvatting hier
vóór aantreft); in een andere zaal wordt tegelijkertijd de 
V-B.O.-dag gehouden; verder zijn er bijeenkomsten in 
kleinere groepen die 'werkwinkels' genoemd worden. 
Van deze werkwinkels vindt U hierna verslagen (die 
n iet samengesteld zijn door de met name genoemde 
'eiders of inleiders, maar door anonieme verslagge
vers), voorzover die ons bereikt hebben. 

Leren lezen in de kleuterschool? Woordbeeld 
' n de kleuterschool? onder leiding van dhr. 
E- Eerland 

De inleider acht het mogelijk dat beide in de titel ge
noemde onderwerpen in algemene zin samenhangend 
gepresenteerd kunnen worden, maar niet in directe zin 
toegespitst op het onderwijs aan zeer jeugdige kinde
ren met gehoor- en spraakmoeilijkheden. Door middel 
van een discussie met en van de aanwezigen kunnen 
de in het algemeen door dhr. Eerland gepresenteerde 
gedachten worden betrokken op de praktijk van het 
onderwijs aan genoemde categorieën kinderen. Aan de 
aanwezigen werd een syllabus verstrekt met wat stel
lingen om de discussie uit te lokken. 

Leren lezen op de kleuterschool? 
Er werden een aantal stellingen opgelezen, maar daar
op werd weinig of helemaal niet gereageerd. De stel
lingen waren nogal vaag. Men wist niet goed wat men 
ermee aan moest. Er werd ook langs elkaar heen ge
praat. Vandaar ook de vraag: Wat bedoelen we nu: het 
technisch leren lezen of het herkennen van woorden? 
Het bleek te gaan om het technisch leren lezen; ook 
slechthorenden kunnen op de 'gewone' manier leren 
lezen. 
Wat is de zin van het vroege leren lezen? 
~ Met 5 jaar beginnen. 
- Articulatie wordt beter. 
~ Door te lezen krijgt het kind meer taal tot zich. 
~ De tijd aan lezen besteed gaat wel van de speeltijd 
af, maar het kind krijgt er veel voor terug. 
Uit het eerste deel van de werkwinkel is weinig geko
men. 

Woordbeeld in de kleuterschool? 
°i j het tweede deel van de werkwinkel werden de pun
ten van het stencil niet meer aangehouden. 
Een vraag van dhr. Eerland was: wanneer beginnen we 
dan met lezen? 
Algemeen antwoord uit de groep was, dat dat per kind 
verschillend is; wanneer een kind eraan toe is, begint 
men ermee. 
Daarna ontstond er een discussie over de bordlesjes 
die gegeven worden. Waarom bordlessen? Om het pra
ten te ondersteunen: je legt je woorden vast, je moet in 

hele zinnen praten. Bordlessen zijn dus niet om te leren 
lezen, maar alleen om letters en woorden te herkennen. 
Het zijn meer gesprekslesjes. 
De vraag is nu: waarom men dan niet naar aanleiding 
van de bordlessen leert lezen? Het probleem is dan, dat 
je de lijn verliest: je weet dan toch niet goed wat wel en 
wat niet aan de orde is geweest. Met een methode heb 
je wel lijn. En er is toch uitstekend materiaal op de 
markt! Methode heeft nog een voordeel: deze wordt 
ook gebruikt op de reguliere basisschool. Als het kind 
teruggaat naar het gewone basisonderwijs, vindt het 
daar aansluiting. 
Het tweede deel van de werkwinkel is niet afgerond 
met een conclusie. 

Psycholinguïstiek voor logopedisten onder 

leiding van R. Buekers 

De groep bestond uit ongeveer veertig mensen, meren
deels logopedisten. Het bleek dat de bedoeling van een 
werkwinkel niet bij alle deelnemers bekend was. 
Door de heer Buekers werden vijf punten opgegeven, 
die in kleinere groepen uitgewerkt moesten worden, 
waarna iedere groep zijn bevindingen rapporteerde. 
De punten waren: 
1. Communicatie, spraak en taal. 
2. Wat is een primaire en wat een secundaire taalont
wikkelingsstoornis? 
3. Wat is het belang van een taalontwikkelingsonder-
zoek? 
4. Wat moet de inhoud zijn van een taaiontwikkelings
onderzoek? 
5. Noem remidiëringsprincipes voor een taalontwik
kelingsstoornis. 

Het ging er vooral om, de bovenstaande begrippen en 
vraagstellingen te definiëren en te beantwoorden ten
einde meer gelijkvormigheid te bewerkstelligen om
trent de terminologie. 

De groepen rapporteerden het volgende: 
ad. 1. Spraak is de techniek van het spreken, dus 
ademhaling, stemgeving en articulatie. 
Taal is een systematiek van tekens en symbolen. 
Communicatie is het door middel van het gebruik van 
taal, zowel verbaal als nonverbaal, zowel expressief als 
receptief, komen tot uitwisseling van gedachten, wen
sen en gevoelens. 
ad.2. Bij een primaire taalontwikkelingsstoornis is er 
geen oorzaak voor deze stoornis te vinden. Bij een se
cundaire taalontwikkelingsstoornis staat de stoornis 
niet op zichzelf maar is het gevolg van een andere 
stoornis b.v. slechthorendheid. 
ad.3. Een taalontwikkelingsonderzoek is belangrijk om 
te onderzoeken wat precies gestoord is en om - in com
binatie met andere facetten in de ontwikkeling - de 
oorzaak na te gaan, een therapieplan op te stellen en 
een prognose te maken. 

ad.4. In een taalontwikkelingsonderzoek dienen zowel 
het expressieve als het receptieve taalgebruik aan de 
orde te komen. 
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Er bleek een groot probleem te bestaan met betrekking 
tot het meten van spontaan taalgebruik. De heer Bue-
kers wees op de mogelijkheid dit bij het kind thuis, bij 
spel met andere kinderen of in de klas op te nemen of 
te noteren. 
ad.5. Bij de remediering blijkt de samenwerking tus
sen leerkracht en logopedist bijzonder belangrijk te zijn. 
De twee voornaamste punten die genoemd werden, 
zijn 
a. Je moet proberen de taal inhoud te geven door het 
kind iets te laten beleven; daarbij betrek je de motoriek. 
Het taaibegrip moet uitgebreid worden. 
b. Je moet werken aan de taalsyntaxis. 
Er werd gewezen op het taaitrainingsprogramma van 
Laure Lee en Distar Language. 

De opzet van deze werkwinkel was goed; de heer Bue-
kers heeft de werkwinkel goed geleid. 

Geleide Wereldverkenning, onder leiding van 
drs. G.A. de Boer 

De school zou 'kindgericht' moeten zijn. Op de weg 
naar de volwassenheid is de school het instituut dat het 
kind moet leiden. Die volwassenheid kent de volgende 
aspecten: 
a) betrokken bij kerk of overtuigingsgemeenschap 
b) gezinspartner 
c) staatsburger 
d) beroepsbeoefenaar 
Het voorbeeld van die volwassen wereld motiveert het 
kind om groot te worden. Het kind wfl zelf groot wor
den. De opvoeder moet, buiten de aspekten van de vol
wassenheid om, kijken naar het kind op zijn niveau. 
Dit betekent voor de school: de opvoeder moet probe
ren onderwerpen te vinden uit de volwassen wereld die 
al bestaansrecht hebben in het kind-zijn. Dhr. de Boer 
noemt dat 'kind-volgend' onderwijs. Het kind moet de 
wereld verkennen onder leiding van de volwassene, 
omdat deze al ervaring heeft. 

Voor geleide wereldverkenning zou een tweejarenplan 
moeten worden opgesteld. Twee jaar, omdat dat voor 
een team te overzien is. Voor die twee jaar zou een 
dertigtal onderwerpen moeten worden bedacht, onder
werpen die aspekten van de volwassen wereld bevat
ten en uit de beleefde wereld komen van alle kinderen. 
Het is de bedoeling dat alle groepen van de school 
hetzelfde onderwerp uitwerken. Het kind ervaart dan 
dat alle kinderen van de school met hetzelfde bezig zijn 
en hetzelfde belangrijk vinden. Wanneer dan 9 onder
werpen per jaar aan de orde komen, blijven er 12 over 
als reserve. Eén onderwerp voor vier schooltijden in 
14 dagen. 

De 'wereld' is voor het kind dichtbij en ver weg. De 
school moet het kind ook leiden in die wereld 'ver weg'. 
Misschien kunnen ouders worden ingeschakeld? 
In de werkwinkel werden toen kleine groepjes gefor
meerd, die een groot aantal onderwerpen moesten be
denken, waar vier schooltijden mee gevuld zouden kun-
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nen worden. Er moesten aspekten van de volwassen 
wereld in zitten. Ter illustratie vermelden we de onder
werpen die in een van de groepjes werden bedacht: 
- voedse l - m a r k t - z i e k zijn 
- post - feest vieren - vervoer 
- de winkel - de waterleiding - televisie 
- de tuin - huisdieren - hobby 
- de buurt - speelgoed - arm - rijk 
- familie - geld - enz. 

De titels van deze onderwerpen moeten voor het kind 
aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld: voedsel ('dat vind ik 
lekker'), de buurt ('de buurt van de school'). 

Het is de bedoeling dat het team met elkaar de onder
werpen bedenkt en eventueel na twee jaar verandert 
of aanvult. De planning voor de eerste twee jaar kan 
genoteerd worden op formulieren, zoals die uitgegeven 
worden door de Samenwerkende Landelijke Pedagogi
sche Centra, Postbus 30, Hoevelaken. 
Voordat een onderwerp aan de orde komt, is het nodig 
dat er in een personeelsvergadering wordt besproken 
wat de (uitwerk)mogelijkheden van dat onderwerp zijn, 
en de mogelijkheden voor de groepen afzonderlijk. 

Op formulieren 'Didaktische analyse' kan de leerkracht 
noteren: 
a. De beginsituatie en planning (stofdoelen, verken
ningsmateriaal, organisatiepunten) 
b. Het verloop van de schooltijden die aan het betref
fende onderwerp zijn gewijd 
c. De evaluatie (Eindoordeel van de onderwijzer, me
ningen van kinderen, wat was motiverend?, haalbare 
en te hoog gegrepen doelen, reakties van ouders, 
bruikbaarheid van het materiaal) 
Zo worden het persoonlijk handelen van de onderwijzer 
en van de groep vastgelegd. Vooral belangrijk om ge-
konstateerde moeilijkheden met je kollega's te kunnen 
bespreken. 

Dhr. de Boer heeft geleide wereldverkenning geïntro
duceerd op basis- en lom-scholen. Heeft zelf niet meer 
ervaring met slechthorenden en spraakgebrekkigen dan 
alleen met de school in Schagen. Hij wil graag te zijner 
tijd een werkgroep oprichten om te bestuderen, welke 
problemen geleide wereldverkenning eventueel kan 
geven in scholen voor slechthorende en spraakgebrek-
kige kinderen. 

Graag vermelden we nog een gedachte die op het bord 
stond: 'De gehandicapte leert uit onze houding de 
waarde die wij toekennen aan een gehandicapt be
staan.' 

Voor de schema's en nadere informatie verwijzen we 
naar het boek van drs. G.A. de Boer, 'Geleide wereld
verkenning in scholen voor buitengewoon onderwijs'. 
Besteladres: C.P.S., afdeling I, Postbus 30, Hoevela
ken. 302 blz. + werkschrift. Prijs f 1 5 - plus portokos
ten. (Voor een bespreking van dit boek kunnen we ver
wijzen naar 'Speciaal Onderwijs', januari 1978, blz. 38. 
red.) 



De reaktie van de groep op een psychotisch 
kind, m.a.w. hoe zal de groep reageren op dit 
sociaal gedesintegreerd kind? onder leiding 
van Mevr. Lafeber 

Dit zal altijd een begin met onbekende uitkomst zijn. 
De kans op mislukken is altijd aanwezig. Voor de on
derwijzer is belangrijk of je zelf een mogelijke misluk
king kunt accepteren. 
n e onderwijzer zal aanvankelijk het kind tegen de 
groep en de groep tegen het kind moeten beschermen. 
Een essentieel punt is, hoe de onderwijzer de groep 
leidt en hoe de onderwijzer kans ziet de groep als hulp
therapeut te gebruiken. Lukt dit, dan zal het kind te 
handhaven zijn. 
Essentieel is ook de begeleiding van de onderwijzer, 
door deskundigen, maar vooral ook door het school
team. In hoeverre vindt de onderwijzer een klankbord 
bij en hoe voelt hij zich gesteund door het schoolteam? 
Volgens ervaringen van leerkrachten kan je als leer
kracht vele plezierige ervaringen beleven met en ook 
zelf groeien aan zo'n kind. 
Een psychotisch kind in de groep zou remmend kunnen 
Werken op de ontwikkeling van de andere kinderen. 
Of het kind handhaafbaar is, zal afhangen van of het 
kind in zijn eigen tempo kan meegroeien en tegelijktijd 
ook sociaal-emotioneel kan groeien. 

•Voeten psychotische kinderen bij elkaar geplaatst 
borden (— bepaalde kategorie buitengewoon onder
wijs) of juist niet. 
Argumenten vóór: a. De grondstoornis is het interper-
sonaal gestoord zijn. Een moeilijke opgave; neem maar 
het wrede gedrag soms. Plaats je deze kinderen bij el
kaar, dan werk je in ieder geval met mensen bij elkaar, 
die ja zeggen tegen dit moeilijke type kind. 
b- Meer mogelijkheden om de stoornis uit te diepen en 
te verwerken in mogelijke leerplantechnische konse-
kwenties. Een aantal overeenkomsten bij dit type kind 
2Ün b.v. 1. de goede ruimtelijke ontwikkeling samen
gaand met een zeer slechte oriëntatie in de t i jd: de her
inneringen liggen wel opgeslagen in het geheugen, 
maar ongeordend. Misschien is het mogelijk deze orde
ning in de tijd aan te brengen via een konkrete ruimte
lijke visualisering b.v. lineaal, klok. 
2- Moeite met onderscheid fantasie - werkelijkheid. 
3. Het ontwikkelen van de sociaal-emotionele ontwik
keling en de sociale redzaamheid. 
Argumenten tégen (hiertoe neigt mevrouw Lafeber 
het meest): Je zet kinderen bij elkaar die sociaal ge
stoord zijn. De groep is los zand. Dan kun je een kind 
niet aanleren om op een ander te reageren. Verstande
lijke en nuttige zaken leer je o.a. van andere kinderen. 
Andere kinderen dienen als voorbeeld om zelfwerk
zaam te willen worden. 

Psychotische kinderen moeten eerst zien en voelen dat 
ze gestoord zijn om te willen veranderen. Het lijkt en 
het is hard, maar bij deze kinderen bewandel je in feite 
de omgekeerde weg. Eerst beseffen en begrijpen en 
dan pas krijgt het kind ook inderdaad gevoel en wordt 
socialer. Een dergelijke omgekeerde weg (vergeleken 

met een normale ontwikkeling) zien we b.v. bij het 
dovenonderwijs: eerst lezen en schrijven en daardoor 
taalverwerving. 

Het pleidooi voor plaatsing van het psychotische kind 
op een school voor spraakgestoorde kinderen berust 
voornamelijk op de twee cruciale momenten ('verbete-
ringsschokken') in de ontwikkeling van het psychoti
sche kind: 1. het gaan spreken en 2. het lezen en 
schrijven. De taal bieden we niet primair verbaal aan, 
maar via andere kanalen, visueel en kinestetisch. Door 
de visuele invoering van lezen en schrijven krijgen deze 
kinderen andere kanalen van kommunikatie en leren zo 
spreken, luisteren en hun denkproces ordenen. Door 
deze visuele aanbieding van taal (vermijding van verba
le taal) kan plotseling een kontakt-ingang ontstaan. Ze 
ontdekken en beleven wat hier staat, en ontdekken zo 
een intermenselijk kontakt. 
Psychotische kinderen gaan laat praten. Vaak bij onge
veer 4 jaar spontaan, maar ook vaak onder invloed van 
een juiste plaatsing. Komt het kind met taal de laten-
tiefase (6, 7, 8 jaar) in, dan is de situatie redelijk gun
stig, zeker als het kind kan leren lezen en schrijven. Is er 
geen taal op deze leeftijd, dan is de verwachting zeer 
ongunstig. 
De schoolkeuze voor een psychotisch kind met taal is 
afhankelijke van de personale mogelijkheden en wel
willendheid van de mensen. 
Is het kind via spreken en taal te bereiken dan zijn 
andere scholen als b.v. LOM mogelijk. Gaat echter de 
kontaktstoornis samen met een spraaktaalstoornis, dan 
een warm pleidooi voor plaatsing op scholen voor 
spraakgestoorde kinderen. 
Goede ervaringen met deze kinderen werden vermeld 
uit Utrecht; en De Wylerberg vermeldde goede ervarin
gen via de methode van van Uden. 

Over verschillende vormen van autisme valt moeilijk 
te spreken. We moeten de term 'autisme' beschouwen 
als een soort kapstok waaraan je op een kunstmatige 
manier bepaalde verschijnselen ophangt. Voor het au
tisme zijn dat de verschijnselen van persoonsgedesin-
tegreerdheid, die niet veroorzaakt worden van buitenaf 
maar inhaerent zijn aan de ontwikkeling van het kind 
(ontwikkelingsgedesintegreerdheid = ontwikkelings
psychose). 

Over de oorzaak van deze voor het kind fatale ontwik
keling was men vroeger van mening dat met een slech
te moeder-kind relatie (gebrek aan warmte) de kiem 
was gelegd voor een dergelijke ernstige stoornis bij het 
kind (Psychogene theorie van Kanner). De oorzaak 
werd dus gezocht in externe faktoren. Deze kontakt
stoornis zou tevens een verklaring vormen voor de 
spraakachterstand die deze kinderen bezitten. 
Het is duidelijk dat een dergelijke opvatting oorzaak en 
gevolg verwisselt. Het onzekerheidsgevoel bij de moe
der stamt niet primair uit haarzelf, maar is een gevolg 
van de houding van het kind t.o.v. de moeder (het kind 
gaat n.l. geen affektieve relatie aan). 
Experimenten met behulp van liefdevolle, vervangende 
moeders frustreerden dan ook alleen de onderzoekers 
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maar leverden verder geen resultaat of bewijs voor 
bovenstaande theorie op; er werd vervolgens gezocht 
naar een andere invalshoek nl. de neurologische. Her
senonderzoek toonde aan, dat er vaak bij deze kinde
ren sprake was van een hersenbeschadiging in het 
temporale deel (opzij, bij de slapen), het spraak-taal-
gebied. 

De ontw. gestoordheid van het aut. kind manifesteert 
zich voornamelijk in een ongeordend zijn van het ik-
beleven in de ti jd, van de persoonlijke levenshistorie: 
hoe ligt de relatie identiteit en persoonlijk historisch 
besef. Is er verband? Kun je door verbetering van een 
persoonl. beleving in de tijd een hechter identiteits
besef opbouwen? 
Het aut. kind voert de persoonl. beleving terug op het 
eigen lichaam. Dus de psychische belevenissen worden 
ervaren alsof het lichaam het beleeft: deze toestand 
lijkt op drugverslaving (psychedelisch effekt); sensori
sche beleving i.p.v. emotionele beleving. Dit heeft te 
maken met een bepaalde werking van de hersenen; zou 
hersenbeschadiging bij de autistische kinderen de 
oorzaak van deze effekten kunnen zijn? Dit is voorlopig 
nog een vraag. 
Tegen het 8e jaar is normaliter de taakverdeling van de 
beide hersenhelften afgerond: 
Rechterhelft 
1. heeft globale taken m.b.t. het waarnemen: oriënta
tie in de ruimte; gelijktijdigheid. 
globale taken m.b.t. de taal (?) 
globale taken m.b.t. muziek expressie 
2. is meer intuïtief dan bewust 
Linkerhelft 
1. heeft gedifferentieerde taken m.b.t. de motoriek en 
de taal 
spraakcentrum m.b.t. de taal: analyseren en redeneren 
m.b.t. muziek en expressie: analyseren 
2. is meer bewust dan intuïtief 
De autistische kinderen zijn gestoord in de linkerhelft: 
een gevolg is het 'gestoord' beleven van de taal; deze is 
niet geïntegreerd in het persoonlijk beleven en wordt 
niet bewust gehanteerd, al lijkt het technische gebruik 
heel wat ('stadhuistaal'). De taal wordt dan eigenlijk 
kunstmatig aangeleerd door het kind. Het tijdsbesef 
lijkt hier ook mee samen te hangen. 
Hoewel autistische kinderen vaak spraak-taaldefek-
ten laten zien moet men ze niet verwarren met de mo-
torisch-dysfatici. 
Ofschoon de hersenbeschadiging identiek is, is de kon-
taktstoornis bij de autistische kinderen altijd aanwezig 
en niet voortvloeiend uit de spraak-taal achterstand. 
De motorisch-dysfatici kunnen ook kontaktgestoord 
zijn, doch de kleur hiervan is totaal anders; ze hebben 
n.l. wel normale behoefte aan ontwikkelingsmogelijk
heden aan kontakt. 
De beleving van het eigen ik is voor beide groepen kin
deren ook verschillend; de motorisch dysfatici denken 
wél, de autistische kinderen denken niet over zichzelf 
in de ik-vorm. 
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Hoor- en home-training 

op het Audiologisch 

Centrum Nijmegen 

(Dag der Akoepedie - 31 maart 1979 -
Samenvatting) 

Vanuit het Nijmeegs Audiologisch Centrum wordt al 
jaren een hometraining gedaan. In de loop van de tijd 
heeft deze hometraining veranderingen ondergaan. In 
eerste instantie werden de kinderen thuis bezocht en 
kregen de ouders advies hoe zij het beste met hun ge
hoorgestoord kind konden omgaan. De adviezen wa
ren veelal gericht op het acceptatieproces van de ou
ders. De leeftijd van de kinderen die in aanmerking 
kwamen voor hometraining lag meestal tussen de 3, 
4 en 5 jaar (de jaren 1960-1965). Omdat er vooral 
voor het zuiden en oosten van het land geen andere 
Audiologische Centra waren kreeg ons Centrum steeds 
meer kinderen te onderzoeken. Daarbij kwam voorlich
ting op gang zodat de leeftijd ook steeds jonger werd. 
Dit bracht met zich mee dat het onderzoek moeilijker 
werd en van medewerking van de kinderen vaak geen 
sprake was, eerder tegenwerking en zo zijn wij in Nij
megen tot een observatie-afdeling overgegaan. Al 
spoedig bleek dat het onderzoek zich niet alleen moest 
uitstrekken tot gehooronderzoek en een psychologisch 
onderzoek maar in vele gevallen ook tot een pedia-
trisch of wel neurologisch onderzoek om een duidelij
ker beeld van juist dit kind te verkrijgen. Waar ook bij
zonder veel aandacht aan werd geschonken was de ge
dragsobservatie van het kind in een niet onderzoek-
situatie. 
Deze observatie, waar logo-akoepediste, kleuterleid
ster-kinderverzorgster en stageaire KNO-opleiding een 
fulltime job hebben, gaf ons voor de hometraining veel 
mogelijkheden. 
Het werd al gauw duidelijk dat alleen huisbezoeken 
niet adekwaat werkten, de ouders verwachtten vooruit
gang van hun kind, maar bleken vaak zelf onmachtig 
om gericht met het kind te werken, daar in vele geval
len de interactie tussen moeder en kind al gestoord 
was. 
Zo zijn wij overgegaan tot, naast de bezoeken thuis, de 
kinderen in ons Centrum gerichte hoor- en taaitraining 
te geven. Dit kon naargelang de afstand 1x, 2x of zelfs 
3x per week een halve of hele dag. Naar gelang het 
kind meerdere uren per dag komt, wordt er naast hoor-
training ook gewerkt aan sociale ontwikkeling, motori
sche training, ontwikkelingsmateriaal en fantasiespel. 
Het kind krijgt, via richtlijnen opgesteld door de leiding, 
steeds dezelfde persoon die met het kind interacteert. 
Intussen zijn er allerlei hoortrainingsprogramma's op
gesteld, bandjes met zinvol omgevingsgeluid, eerst met 
voorbeelden vanuit het eigen speelgebied van het kind, 
b.v. een hond die blaft, dan leuke wollige eigen horid 



erbij zetten. Bandjes met geluid van o.a. situaties ver
keer, ritme en geluidlotto's. Daarna bestaat er een 
'eerapparaat 'Petra' (door onze psycholoog ontwor
pen) waar via dia's en geluid allerlei leerprogramma's 
kunnen worden aangeboden. 
Ook allerlei speli..uteriaal voor begripsuitbreiding wordt 
gebruikt. Er is een duidelijk programma voor elk kind 
apart waar alle aspekten van begeleiding, sociale ont
wikkeling, hoortraining, e.d. in opgenomen zijn en waar
bij de ouders intensief worden ingeschakeld. 
Vanuit deze werkwijze zijn wij al enkele jaren bezig met 
de ouders als co-therapeuten erbij te betrekken, 
'n eerste instantie maakt de leidster het begin van de 
hoortraining in het Centrum waar de moeder of vader 
DÜ zit en deze neemt dit van lieverlede zelf over. 
Momenteel is het een druk verkeer van kleintjes met 
hun ouders in ons Centrum. Vóór het eerste jaar begin
nen wij al met deze aanpak al zal het duidelijk zijn dat 
het programma dan lang niet zo intensief kan zijn als 
bij een kind van 2 jaar. 

Niet alle kinderen worden op deze wijze begeleid. Er 
zijn ook ouders die onmogelijk naar het Centrum kun
nen komen of niet willen komen. Er zijn ook kinderen 
die vanuit zichzelf al zo veel doen dat begeleiding thuis 
en het geven van richtlijnen al voldoende is. 

De meeste ouders van kinderen, die gehoorgestoord 
zijn, zijn bij een kontaktgroep. Deze groep stellen wi j 
samen naar de aard van de ouders en de handicap van 
het kind. Zij hebben geregeld bijeenkomsten en vanuit 
deze kontaktgroep blijkt dat de ouders onderling veel 
steun hebben, maar ook dat wi j , die toch dagelijks met 
deze kinderen omgaan, van de ouders nog zo veel kun
nen leren. 

Mevr. A.L. Vandepoel, 
Kinder Audiologisch Centrum Nijmegen. 

Ligging van de drie halfcirkelvormige kanalen (zie ne-
venstaand artikel.) 

Onderzoek van het 

evenwichtsorgaan; 

enkele methoden en hun 

betekenis 

(Dag der Akoepedie 31 maart 1979) 

Inleiding 
Het evenwichtsorgaan van de mens vormt één ondeel
baar geheel met het inwendig gehoororgaan (cochlea 
of slakkehuis). Beide liggen diep in het hardste bot van 
het menselijk lichaam, het os petrosum en worden sa
mengevat onder de naam 'labyrint'. Vaak wordt het 
evenwichtsgedeelte van het labyrint als labyrint, als 
vestibulum of als vestibulair orgaan betiteld. 
Hoewel evenwichts- en gehoororgaan anatomisch dus 
een geheel vormen, zijn zij functioneel gescheiden. 
Beide organen zijn via een groot aantal heen- en terug
gaande zenuwvezels verbonden met het centrale ze
nuwstelsel. Deze zenuwvezels vormen de gehoor- en 
evenwichtszenuw (nervus cochlearis en nervus ves
tibularis), die onder meer door de inwendige gehoor
gang verlopen en tesamen de 8e hersenzenuw vormen 
(nervus octavus). Vanwege de anatomie kan men zich 
voorstellen dat ziekteprocessen (bijvoorbeeld gezwel
len in of in de buurt van de inwendige gehoorgang) niet 
alleen het gehoor maar ook de functie van het even
wichtsorgaan nadelig beïnvloeden. 
Onderzoek van het evenwichtsorgaan is tegenwoordig 
dan ook vaak onmisbaar in de (differentiële) diagnos
tiek van onbegrepen perceptieve gehoorverliezen. 

De mens beschikt over twee typen evenwichtsorganen 
in ieder binnenoor: 1. de otolithorganen en 2. de 
booggangorganen (halfcirkelvormige kanalen). 
Beide organen tonen vele overeenkomsten in bouw en 
werkwijze. In beide gevallen betreft het een boven
bouw, die ten opzichte van een onderlaag waarmee hij 
elastisch is verbonden kan bewegen; de onderlaag is 
aan de schedel bevestigd. Indien de schedel versneld 
wordt, veroorzaakt de massa van de bovenbouw traag-
heidskrachten, waardoor de bovenbouw verschuift ten 
opzichte van de onderlaag. Het grote verschil tussen de 
beide orgaansoorten bestaat in de uitvoeringsvorm van 
de bovenbouw. 

De otolithorganen vormen het perceptieorgaan voor 
lineaire versnellingen en derhalve is dit zintuig ook ge
voelig voor de zwaartekracht. Het geeft een gewaar
wording van de stand van het hoofd en het lichaam in 
de ruimte. 
De booggangorganen vormen het perceptieorgaan 
voor rotatie. Dit zintuig reageert voornamelijk op de 
hoeksnelheid van de draaibeweging, waaraan het half-
cirkelvormig kanalensysteem onderworpen wordt. De 
halfcirkelvormige kanalen lichten ons in over draaiing; 
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zij besturen de spieren van ogen, hoofd, hals, romp en 
ledematen zodanig, dat tijdens een draaiing het even
wicht bewaard blijft en de relatie met de omgeving ge
handhaafd kan blijven. Dit laatste komt goed tot uiting 
bij de oogbeweging (nystagmus), indien deze door prik
keling van de kanalen opgewekt wordt. Deze oogbewe
gingen zijn zodanig, dat gedurende de langzame fase 
van de nystagmus de oogbeweging compenseert voor 
de beweging van het hoofd. Het resultaat is dat de 
ogen ten opzichte van de omgeving stil blijven staan. 

Afgezien van o.a. een nauwkeurige anamnese waar
mee het klinisch evenwichtsonderzoek steeds begint, 
beperkt het onderzoek van het vestibulair orgaan zich 
in de dagelijkse praktijk tot het zgn. horizontale kanaal. 
Zelfs in het uitgebreide vestibulaire onderzoek is geen 
routinematige testmethode aanwezig, die inzicht geeft 
in het functioneren van de otolithorganen. Ook in dit 
overzicht wordt er daarom de voorkeur aan gegeven 
een korte beschrijving van de anatomie, de functie en 
de mogelijkheden van onderzoek te geven van uitslui
tend de 3 halfcirkelvormige kanalen, die in ieder bin
nenoor aanwezig zijn en in het bijzonder het laterale 
(= 'horizontale') kanaal. 

Het kanalenstelsel bestaat uit 3 halfcirkelvormige ka
nalen, die ieder in een vlak liggen dat een hoek van on
geveer 90° maakt met de beide andere vlakken. Door 
de traagheid van de vloeistof (= endolymphe) die zich 
in de kanalen bevindt, ontstaat een vloeistofstroom in 
een kanaal zodra er een draaiing plaatsvindt in het vlak 
van het kanaal. Het bewegen van de endolymphe 
wordt waargenomen door de afbuiging van een soort 
vaantje (= cupula), dat zich in een verwijding (= ampul-
la) van ieder kanaal bevindt. In deze verwijding zitten 
bovendien zintuigcellen, die worden aangetroffen aan 
de onderzijde van dit vaantje in een soort heuveltje (= 
crista ampullaris) in de ampulla. Al deze zintuigcellen 
dragen zintuigharen, die gevat zijn in de cupula. Buigt 
de cupula door een endolymphestroming af, dan zullen 
de zintuigharen meebewegen. Kanalenprikkeling en 
dientengevolge endolymphestroom en cupula-uitslag 
veroorzaken aldus een 'prikkel' die verschijnselen als 
nystagmus tot gevolg heeft. De oogbeweging, die wij 
nystagmus noemen - en waar nog nader op zal.wor
den ingegaan - kan tot stand komen dankzij zenuw-
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vezelverbindingen tussen het labyrint (nervus octavus), 
vestibulaire kernen in de hersenstam en de kernen van 
de extra-oculaire spieren, die ook in de hersenstam zijn 
gelegen. 

Men onderscheidt twee verticale kanalen en een hori
zontaal kanaal. Het benige deel van het horizontale 
kanaal is anatomisch zodanig gelocaliseerd dat het in 
het middenoor iets naar opzij, naar buiten uitsteekt. 
Vandaar dat dit kanaal ook wel het laterale kanaal 
wordt genoemd. Wordt de uitwendige gehoorgang ge
spoeld met warm of koud water, dan wordt de tempe
ratuurverandering voortgeleid naar dat deel van de ka-
naalwand (met inhoud) dat het meest lateraal gelegen 
is. Tussen de voor- en achterzijde van het horizontale 
kanaal wordt plaatselijk een temperatuurverschil in de 
endolymphe, dus een soortelijk gewichtsverandering 
veroorzaakt, waardoor de endolymphe onder invloed 
van de zwaartekracht door het kanaal gaat stromen, 
althans indien ervoor gezorgd wordt dat bij deze irriga
tie (calorisatie) het zgn. horizontale kanaal verticaal 
staat. Deze stand wordt benaderd indien de patiënt 60° 
achteroverligt. De endolymphestroming wekt een sen
satie van draaiing met eventueel duizeligheid op, die 
gepaard gaat met een horizontale nystagmus (reflex
matige en dus onwillekeurige, ritmische oogbeweging 
in het horizontale vlak). 

Enkele onderzoekmethoden 
I Draaiproeven: 1. draaistoelonderzoek 

2. torsieschommelonderzoek/ 
pendelstoelonderzoek 

II Calorisch onderzoek 

Ad I Draaiproeven worden meestal gebruikt als een 
specifieke test voor het horizontale kanalenstelsel. Het 
nadeel van deze methode is dat beide evenwichtssys-
temen aan weerszijden van het hoofd simultaan ge
stimuleerd worden. Juist om deze reden dient men 
deze testen veelal in combinatie met het calorisch 
onderzoek uit te voeren. De patiënt zit bij deze proeven 
met het hoofd 30° voorover gebogen. Hierdoor wordt 
bereikt dat de horizontale kanalen in het vlak van de 
beweging komen te liggen. 



Bij het draaistoelonderzoek wordt de patiënt met een 
constante hoekversnelling gestimuleerd of na langere 
tijd met een constante hoeksnelheid rondgedraaid te 
zÜn, gestopt. Bij het torsieschommelonderzoek wordt 
de patiënt afwisselend links-om en rechts-om gedraaid 
(sinusoïdaal) rondom zijn verticale as. Is de beweging 
uitdempend, dan spreekt men van torsieschommel
onderzoek; wordt de stoel waarop de patiënt zit door 
een motor aangedreven en is de amplitude constant, 
dan spreekt men van pendelstoelonderzoek. De draai-
proeven hebben tot doel om vast te stellen of er een 
reactie volgt op draaiing en zo ja, of het stelsel van de 
horizontale kanalen even gevoelig is voor beide draai
richtingen. 

Ad II Het calorisch onderzoek is - zeker voor de keel-
neus- oorarts - één van de belangrijkste methoden van 
vestibulair onderzoek. Het is de enige praktische moge
lijkheid om beide labyrinten afzonderlijk te onderzoe
ken. Zoals tevoren al duidelijk gemaakt, ligt de patiënt 
bij dit onderzoek op een onderzoekbank met het hoofd 
30° omhoog; het horizontale kanaal ligt dan in een verti
caal vlak. Gedurende een aantal seconden (20 of 30 
sec.) worden de linker en rechter (uitwendige) gehoor
gang gespoeld met warm en koud water. Op grond van 
theoretische en praktische overwegingen wordt water 
gebruikt van 44° en 30°, dus 7° boven en onder l i
chaamstemperatuur. De met de calorisatie opgedane 
gegevens verschaffen ons inlichtingen over de reacties 
opgewekt via de (perifere) vestibulaire organen afzon
derlijk. Men kan hierbij aandacht schenken aan een 
vergelijking van de mate van prikkelbaarheid van de 
labyrinten en aan de verhouding van de intensiteit van 
de nystagmus naar rechts tot die van de nystagmus 
naar links. Aldus kan een eventuele richtingsvoorkeur 
van de nystagmus bepaald worden. 

Electronystagmograf ie 
Uitgebreid evenwichtsonderzoek is niet meer denkbaar 
zonder de hulp van (electro-)nystagmografie. Hierbij 
registreert men oogbewegingen, die nauw in relatie 
staan tot de functie van het evenwichtsorgaan. Zoals 

we reeds zagen kunnen zij veroorzaakt worden door 
prikkeling of stimulering van het vestibulair apparaat 
door verschillende draaiproeven en calorisatie. Er zijn 
nog vele andere mogelijkheden van stimulatie, doch 
deze methoden vallen buiten het bestek van dit over
zicht. 

Voorbeeld van een zgn. zaagtandnystagmus 

Bij de registratie gaat het om een onwillekeurige, rit
mische oogbeweging, de nystagmus, die verder geken
merkt wordt door een langzame fase en een snelle 're
set'-fase. Het registreren van een electronystagmo-
gram (E.N.G.) berust op een aanwezig potentiaalver
schil tussen hoornvlies (cornea) (+) en netvlies (retina) 
(-). Dankzij dit potentiaalverschil kunnen bewegingen 
van de oogbol geregistreerd worden met behulp van in 

de buurt van het oog geplaatste electroden. Het elec-
trische signaal wordt naar een versterker en vervolgens 
naar een E.N.G.-schrijver gevoerd, zodat het voor nade
re beoordeling ter beschikking staat. Huidelectroden 
worden hiertoe op eenvoudige wijze aan weerszijden 
van het hoofd tegen de slapen geplakt. Veelal worden 
alleen de oogbewegingen in het horizontale vlak gere
gistreerd. Deze bewegingen zijn voor het klinisch even
wichtsonderzoek in een keel- neus- oorheelkundige 
praktijk de belangrijkste. 

A.J.E.M. Fischer, keel- neus- oorarts 
KNO-Arts, St. Jansgasthuis, Weert 
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Kinderpostzegelgeld voor 

proefprojekten thuishulp 

aan gezinnen met een 

gehandikapt kind 

Op 23 april is officieel een onderzoek van start gegaan 
rond een aantal proefprojekten voor pedagogische en 
praktische thuishulp aan gezinnen met een gehandi
kapt kind. De projekten zijn uitgezocht door een werk
groep bestaande uit vertegenwoordigers van het Na
tionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg (NOZ) en de Neder
landse Vereniging voor Revalidatie (NVR). 
De experimenten worden gefinancierd door het Neder
lands Comité voor Kinderpostzegels (NCK), dat hier
voor jaarlijks voor drie achtereenvolgende jaren 
1.500.000 gulden ter beschikking heeft gesteld. 

Een gezin met een gehandikapt kind kan specifieke 
problemen hebben op pedagogisch en praktisch ge
bied. De pedagogische en praktische thuishulp wil het 
gezin helpen de moeilijkheden rond het hebben van 
een gehandikapt kind te verminderen en zo mogelijk op 
te lossen en daarmee het leefklimaat voor alle gezins
leden te verbeteren. Een bijkomend effekt van deze 
hulp kan zijn, dat het gezin ten gevolge van deze 
verbeteringen kan besluiten, dat het gehandikapte kind 
(langer) in het gezin kan blijven. 

Veel ouders willen hun kind in het gezin laten opgroei
en. Het is voor hen moeilijk te verdragen dat de moge
lijkheden om daarbij hulp te krijgen nu nog heel be
perkt zijn. In sommige gevallen worden zij daardoor 
min of meer gedwongen hun kind uit huis te plaatsen. 

De ontwikkeling in de zorg voor gehandikapten is zo 
geweest, dat het geld, dat nu van overheidswege be
schikbaar is, vooral gaat naar de intramurale zorg, de 
inrichtingen en de tehuizen. 
Verenigingen van ouders en het NOZ en de NVR heb
ben al enkele malen bij de regering en de Tweede Ka
mer aandacht gevraagd voor deze situatie. Dit heeft er
toe geleid dat de Tweede Kamer de regering heeft ge
vraagd om een studie naar de financiële en sociale on
gelijkheid van ouders met een gehandikapt kind thuis 
ten opzichte van ouders die een gehandikapt kind in 
een erkende AWBZ-inrichting hebben geplaatst. Aan 
de hand van die studie moet de regering aan de Kamer 
een antwoord geven op de vraag hoe deze rechtsonge
lijkheid kan worden opgeheven. 

Het onderzoek dat 23 april van start ging, wil aan de 
hand van de door het NCK gesubsidieerde experimen
ten inzicht krijgen in de voorwaarden voor en de moge
lijkheden van pedagogische en praktische thuishulp. 
Wat zijn bruikbare methodes, hoe kan de hulp het bes-
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te georganiseerd worden, wat zijn de kosten, hoe kan 
de financiering geregeld worden, zijn enkele van de ve
le vragen, waarop antwoorden gevonden moeten wor
den. 
Een kommissie van ouders, hulpverleners, vertegen
woordigers van organisaties en wetenschappelijke ad
viseurs wil de projekten volgen en beoordelen. Op 
grond van deze gegevens zal zij één of meerdere mo
dellen voor thuishulp ontwikkelen, die door het NOZ en 
de NVR aan de overheid kunnen worden gepresen
teerd, opdat gezinsbegeleiding een geïntegreerd onder
deel kan worden van de totale gesubsidieerde hulpver
lening aan de gezinnen met een gehandikapt kind. De 
kommissie hoopt daarmee de hulpverlening in de vorm 
van pedagogische en praktische thuishulp een stap 
dichterbij te brengen voor alle gezinnen, die daar be
hoefte aan hebben. 

Bovenstaand bericht kwam in april bij de redaktie bin
nen. Om de lezers verder te kunnen informeren, heb
ben we aan de organisatoren gevraagd of in het be
treffende onderzoek ook dove en slechthorende kinde
ren betrokken zijn. De redaktie ontving hierop het vol
gende antwoord van mevrouw Bruning-de Bruyn, lid 
van de evaluatiecommissie. 
In het door NCK gesubsidieerde onderzoek bevindt zich 
inderdaad een projekt waarbij deze kinderen en hun 
ouders betrokken zijn. Waar in het persbericht gespro
ken wordt over een bijkomend effekt, dat het gehan
dikapte kind (langer) in het gezin zou kunnen blijven, 
werd niet in de eerste plaats aan het dove kind ge
dacht. Het ligt zeker niet in de bedoeling te bewerkstel
ligen dat het kind later naar de dovenschool gaat dan 
nu gebruikelijk is, hoewel het ook hier gewenst is, dat 
de situatie per geval beoordeeld wordt. Met name het 
niet (of pas op latere leeftijd) opnemen in het internaat 
dient o.i. gestimuleerd te worden. Het is ons bekend 
dat als een van de doelstellingen van het dovenonder-
wijs wel aangegeven wordt: het goed funktioneren van 
het kind in het gezin. Dat een van de voorwaarden 
daartoe is dat het kind, als het enigszins mogelijk is, 
thuis woont, lijkt voor de hand liggend. 



Eerste nationaal congres 

van doven 

(Ingezonden bericht van de Stichting Neder
landse Dovenraad) 

°P 1 8 en 19 oktober 1 979 zal in de Stadsschouwburg 
van Deventer het eerste Nationale Congres van Doven 
worden gehouden. Het congres heeft als thema: 
Plaats maken voor de dove medeburger 

Maar al te lang hebben de doven in Nederland zich 
neergelegd bij de gedachte te moeten leven in een on
dergeschikte positie ten opzichte van horenden, met 
als gevolg dat veel doven met gevoelens van minder
waardigheid door het leven gaan. 
Verder zijn er ook de ontoegankelijkheid van TV, kran
ten, telefoon, enz. en de onmogelijkheden op het ge
bied van culturele vorming. Al deze zaken hebben ge
volgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van 
veel doven. 
Nu blijkt onder de doven een steeds sterker bewust
wordingsproces gaande te zijn ten aanzien van hun po
sitie in de samenleving. De Stichting Nederlandse Do
venraad - een overlegorgaan van diverse landelijke 
dovenorganisaties - heeft daarom gemeend een Natio
naal Congres van Doven te moeten organiseren. 
Het is de bedoeling dat beroepskrachten, zoals onder
wijskrachten, sociaal werkers, agogen e.d. samen met 
ouders van dove kinderen en de doven zelf door middel 
van inleidingen en forums over deze problemen gaan 
discussiëren. Ook zal tijdens het congres een aantal 
manifestaties de aandacht vestigen op de eigen cul
tuur, zoals een theateropvoering door een Franse do-
ventheatergroep, voorlichtingsfilms en een tentoonstel
ling. 

Donderdagmiddag 18 oktober wordt het congres ge
opend en dan volgt de inleiding van Dr. J.C. Denmark, 
psychiater, verbonden aan de psychiatrische afdeling 
voor doven, Witt ingham Ziekenhuis te Witt ingham 
(Engeland). 
Behandeld wordt het tot ontwikkeling brengen van een 
psychiatrische afdeling voor dove patiënten in Enge
land. Het merendeel van de patiënten die naar de afde
ling verwezen worden, zijn jonge dove mensen met ge-
drags- en aanpassingsmoeilijkheden. Een onderzoek 
naar de juistheid van de veronderstelling, dat gedrags-
en aanpassingsmoeilijkheden bij jonge dove mensen 
steeds vaker voorkomen, zal besproken worden. Ver
der het grote belang van het zo vroeg mogelijk erbij 
betrekken van de ouders en hun behoefte aan deskun
dige raad en begeleiding. 
Na deze lezing het openen van de tentoonstelling, koud 
buffet en 's avonds een opvoering van een stuk van 
'Doven en Theater' - een Nederlands projekt onder 
NCA voor ontwikkeling van theatercultuur onder de do
ven en het zich bezinnen op het eigene van de doven -

en als slot een opvoering van een stuk door een Franse 
theatergroep, de IVT te Parijs onder leiding van Alfredo 
Corrado. 

Op vrijdagochtend 1 9 oktober hebben we de inleiding 
van Dr. A. P.J.M, van der Horst, psycholoog, weten
schappelijk medewerker aan de Universiteit van Am
sterdam. 
Gesproken wordt over de ontevredenheid van dove 
jongeren en volwassenen over het onderwijs en de op
voeding die zij op de scholen kregen. Het blijkt onvol
doende te zijn voor hun integratie in de horende maat
schappij. Vandaar de noodzaak van permanente educa
tie (voortdurende vormingsmogelijkheden). Dit is ook 
voor het leren van de vele 'onuitgesproken' gebruiken, 
codes, enz. die in onze horende samenleving vanzelf
sprekend zijn en toegepast worden. Verder voor het 
verwerven van een assertieve houding, (assertief = 
voor zichzelf opkomen, met kracht de eigen rechten 
verdedigen) 
Discussie hierover en dan de lezing van Prof. dr. B.Th. 
Tervoort, verbonden aan het Instituut voor Algemene 
Taalwetenschappen van de Universiteit van Amster
dam. 
Deze gaat over taal en communicatie en hun nauwe 
samenhang. 
Discussie hierover en nu volgt de inleiding van Dr. ir. 
A. P. Bolle, adjunct-directeur van het Dr. Neherlabora-
torium van de PTT. 
We krijgen een toelichting over de mogelijkheden van 
het PTT-dienstenpakket voor auditief gehandicapten, 
zoals de teksttelefoon. Het belang van het invoeren van 
nieuwe visuele communicatietechnieken voor de maat
schappelijke integratie van de doven. 
Discussie hierover en dan lunchpauze. 
Hierna, op vrijdagmiddag, zijn er forumdiscussies, in 
vier groepen. Voorgesteld wordt in deze groepen de 
volgende punten aan de orde te laten komen: 1e gr. 
onderwijs en opvoeding, 2e gr. kunst, cultuur en vor
ming, 3e gr. voorlichting en media en 4e gr. maat
schappelijk werk en tolken. Omstreeks 4 uur volgt de 
sluiting. 

Plaats: Schouwburg, Grote Kerkhof 1 te Deventer, 
tel. nr. 0 5 7 0 0 - 16 641 

Tolken: Gedurende deze twee dagen wordt het Engels 
simultaan vertaald in het Nederlands. Tevens worden 
alle lezingen en toespraken getolkt ten behoeve van de 
dove deelnemers. 

Kosten: Van de deelnemers vragen wij een bijdrage van 
f 5 5 , - voor het tweedaagse congres. Voor de deelne
mers die alleen op donderdag aanwezig willen zijn, 
bedragen de kosten f 3 5 , - . 
De kosten voor overnachting zijn niet inbegrepen. 
In principe is het niet mogelijk alleen op vrijdag deel te 
nemen aan het congres. 

In geval u aan dit congres wenst deel te nemen, ge
lieve u zich dan te wenden tot het secretariaat Neder
landse Dovenraad, Zr. Spinhovenlaan 5, 3981 CR 
Bunnik (U). U krijgt dan inschrijvingsformulieren (ook 
voor eventuele overnachting) toegezonden. 
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Vijfentwintig jaar volks-

hogeschoolwerk voor 

doven 

Inleiding 
Dit jaar 1979, is het 25 jaar geleden, dat het volks-
hogeschoolwerk voor doven een aanvang nam. Om 
precies te zijn startte op 8 juni 1954 de eerste volks-
hogeschoolkursus voor doven te Bergen N.H. Vanzelf
sprekend was hier het één en ander aan voorafgegaan. 
Een aantal doven en leerkrachten bij het dovenonder-
wijs brachten onder woorden hoe weinig ontwikke
lingskansen er voor doven weggelegd waren wanneer 
ze eenmaal de school verlaten hadden. Uiteindelijk 
werd aan het bestuur van de stichting 'Dovenzorg' het 
idee voorgelegd, een kursus voor doven op een volks
hogeschool in leven te roepen. 

En zo kwam de eerste volkshogeschoolkursus voor do
ven tot stand in samenwerking met de Volkshoge
school te Bergen. 
Een stuk pioniersarbeid was begonnen waarmee voor 
altijd de namen van dhr. Droge, Mw. v.d. Lugt-Binnerts 
en van dhr. en mw. Schouten verbonden blijven. 
Het lijkt ons goed u door middel van het volgende arti
kel - en een 25-jarig jubileum is een goede aanleiding -
de betekenis, de aard, de omvang en de werkwijze van 
het volkshogeschoolwerk voor doven uiteen te zetten. 
Want wat in 1954 in Bergen beonnen is, bleek gekon-
tinueerd te kunnen worden en wat meer is, bleek le
vensvatbaar te zijn en te kunnen groeien. 

Het huidige volkshogeschoolwerk 
Doelstel l ing en aard van het werk 
Het doel van het vormingswerk binnen de volkshoge
school - dus in internaatsverband - kan als volgt om
schreven worden: 
'Mee te werken aan de ontplooiing van de persoonlijk
heid van de dove mens; o.a. door informatie en gedach-
tenwisseling, stimulering tot eigen meningsvorming op 
sociaal, kultureel èn politiek terrein; inzicht krijgen in de 
plaats van de dove mens in de samenleving om zo be
ter te leren omgaan met je handikap, de gelegenheid 
scheppen dat mensen elkaar écht ontmoeten, betere 
integratie in de horende maatschappij.' 
Het verkrijgen van informatie lijkt een gemakkelijke 
zaak in onze huidige samenleving. We worden ermee 
overspoeld. Soms verzuchten we, dat we teveel infor
matie krijgen. Dit mag dan ten dele waar zijn voor de 
horende mens, voor de dove mens ligt dit anders. 
Als je doof bent blijkt opeens hoe belangrijk het kunnen 
hqren is, om de taal te leren. 

Hoe belangrijk horen en de beheersing van een taal is 
voor het verkrijgen van informatie. 
Hoe belangrijk horen is als mogelijkheid tot kommuni-
katie. De massa-kommunikatie-middelen als krant en 
t.v. lossen deze problemen niet op. 
Het meeluisteren naar gesprekken van andere mensen: 
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op straat, op je werk, op openbare bijeenkomsten is 
vaak onmogelijk. Horenden praten te vlug, de mond 
artikuleert niet genoeg, het is te donker om de spraak 
goed af te zien enz. Je weet niet waarover het gaat. Je 
kunt niet meepraten. Je kunt de ander - de horende -
niet echt ontmoeten. De taal is soms zo moeilijk. Je 
leest de krant, een boek, maar wat staat er precies? 
Bovenstaande geeft enigszins aan hoe moeilijk het 
voor de dove mens is zich te informeren over het maat
schappelijk gebeuren en dus een oordeel/mening te 
vormen, betrokken worden bij en aktief meedoen in de 
samenleving waarvan men deel uitmaakt, als individu 
of als groep. 

Zo is de opgave van het volkshogeschoolwerk voor 
doven: op een aan doven aangepaste wijze informatie 
te geven of te laten verwerven èn wat nog belangrijker 
is, volop mogelijkheden kreëren opdat deze informatie 
voldoende verwerkt wordt. Het veronderstelt een luis
terende attitude t.o.v. de dove mens. Wat heeft hij te 
zeggen? Wat zijn zijn vragen? 
Wat zijn de individuele behoeftes, problemen, mogelijk
heden en onmogelijkheden, maar ook: Wat zijn de ge
meenschappelijke zaken die bewust gemaakt kunnen 
worden? 
Het houdt in voor de kursusleiding en de kursusbege-
leiding, dat men op de hoogte is van de problemen 
die met doofheid samenhangen, dat men deel heeft 
aan de 'wereld' van de dove mens. 
Dit, opdat binnen de kursus op de volkshogeschool 
werkelijk van kommunikatie sprake zal zijn. 
Kommunikatie die tot vrucht heeft een leerproces in 
persoonlijkheidsgroei bevorderende zin, als gevolg van 
het feit dat mensen elkaar werkelijk ontmoeten. 
Dove mensen èn horende mensen. Aan andere mensen 
ontdekken dat mijn problemen niet alleen de mijne zijn. 
Ontdekken: ik kan meer dan ik dacht. Ervaren: we kun
nen elkaar helpen. Een manier van kommuniceren 
waarbij dat wat gezegd en gedaan wordt ook werkelijk 
'verstaanbaar' is. 

Het spreekt vanzelf, dat de veronderstelde kennis en 
kunde die nodig zijn bij het specifieke volkshogeschool
werk voor doven niet zonder meer bij iedere volkshoge
school aanwezig zijn. Ook kan men niet verwachten dat 
het totaal van benodigde kennis en ervaring verenigd is 
in één kursusleider van een bepaalde volkshogeschool. 
Het volkshogeschoolwerk voor doven moet gestimu
leerd, gedragen en gevoed worden vanuit een brede 
kring van 'insiders'. Daartoe is er een Kommissie Volks
hogeschoolwerk voor Doven. 

Kommissie volkshogeschoolwerk voor doven 
Reeds in 1954 werd deze kommissie ingesteld. Toen 
bestaande uit vier personen t.w. twee doven en twee 
horenden. 
Aanvankelijk bestond het werk uit het verzenden van 
cirkulaires betreffende de kursussen. Zoals reeds ver
meld, was de eerste kursus te Bergen. 
Gedurende de tien jaren dat de kursussen voor doven 
daar werden gehouden, werd de 'Zandhoeve' voor hon
derden doven een begrip. 

Na een enkele kursus ook in de volkshogescholen te 
Oisterwijk en Rockanje te hebben gehad, kan men stel-



'en dat de laatste tien jaar de volkshogeschool 'Allards-
° °g ' te Bakkeveen een overbekende klank voor de do
ven is geworden. 
Het is deze volkshogeschool die middels zijn 'staf heeft 
uitgesproken zich verantwoordelijk te voelen voor de 
voortgang van het volkshogeschoolwerk voor doven. 
Een verantwoordelijkheid die men wil dragen, omdat 
men bij de konkretisering van dit specifieke volkshoge
schoolwerk vertrouwen heeft in - en zich gerugge-
steund weet dóór de 'Kommissie Volkshogeschool
werk voor Doven'. 
Mocht in de beginfase het werk van de kommissie ge-
r |ng zijn, geleidelijk aan werd deze kommissie een voe
dend en kontinuerend element voor het vhs-werk t.b.v. 
de doven. 
Op dit ogenblik bestaat deze kommissie uit een twaalf
tal personen: doven èn horenden. 
De samenstelling is echter zodanig dat de band met de 
diverse dovenorganisaties en doveninstituten zo goed 
hogeli jk is. 
2o maakt van ieder doveninstituut een oud-leerling 
deel uit van de kommissie; eveneens is de stichting 
Dovenzorg' vertegenwoordigd. 

Ook heeft een medewerker van ieder Instituut voor do
ven, óf vanuit het onderwijs, óf vanuit het maatschap
pelijk werk zitting in de kommissie. 
En tenslotte is de landelijke kommissie 'Vormings
werk voor doven' - een afsplitsing van de vroegere 
volkshogeschoolkommissie en belast met plaatselijk 
vormingswerk - middels een kursusleider/ster verte
genwoordigd en is de kursusleider van de volkshoge
school te Bakkeveen (Wietze Venema) als sekretaris 
'id van deze kommissie. 
De taak van de kommissie is het vaststellen van het 
cursusaanbod en de onderwerpen van de diverse kur-
sussen. De verschillende programma's worden in klei
ne kommissie tezamen met de kursusleider uitgewerkt. 
Om de leden van de kommissie bekend te maken mèt 
en inzicht te geven in de specifieke methodiek en werk
wijze van de volkshogeschool is bepaald, dat in elke 
kursus naast de kursusleider van de volkshogeschool, 
een kommissielid de kursus meebegeleid. Dit kommis-
sielid maakt ook een verslag van de kursus. Een ver
slag dat tijdens een vergadering van de kommissie uit
voerig besproken wordt. 
Voortdurende toetsing van de kursussen aan de uit
gangspunten van het volkshogeschoolwerk voor doven 
is noodzakelijk. Telkens opnieuw erop bedacht zijn of 
het peil, de inhoud, het tempo van de kursusaktivitei-
ten afgestemd en aangepast zijn aan de dove mens, 
is voorwaarde. 
Eveneens dient men te onderkennen of er van werke
lijke kommunikatie, van een echte dialoog sprake is. 
Eerst dan kan er immers sprake zijn van het luisteren 
naar de mening van een ander, het vormen en verde
digen van een eigen mening. 
Pas dan vindt er een leerproces in persoonlijkheids-
groei bevorderende zin plaats en ontstaat er kommu
nikatie met je omleving, met de maatschappij. 
De werving van deelnemers geschiedt via het groeiend 
adressenbestand dat op het sekretariaat aanwezig is en 
via de adressen welke bij het Vormingswerk voor do

ven bekend zijn. Verder is de werving afhankelijkvan 
het speciale karakter dat de kursus heeft. Zo worden de 
doveninstituten en andere organisaties van en voor do
ven geïnformeerd. Ook verschijnen de aankondigingen 
van de kursussen in de tijdschriften van en voor do
ven. En verder via het maatschappelijk werk voor do
ven en de ouderverenigingen. 

De diverse kursussen 
In de beginjaren van het Volkshogeschoolwerk voor 
doven werd er één algemene kursus per jaar georgani
seerd. Dit gebeurde in de maand september, waardoor 
de naam 'Septemberkursus' een bekende klank werd. 
Sedert dat begin echter is het aantal verschillende 
soorten kursussen toegenomen. We noemen ze hier 
even: 
- de Septemberkursus, een algemene kursus voor vol
wassen doven 
- een kursus voor de schoolverlaters van de scholen 
voor doven 
- een kursus voor dove ouders en hun kinderen 
- gezindskursus voor ouders met dove kinderen 
- kommunikatiedagen voor doven en horenden 
- studiedagen voor chefs en kollega's van dove werk
nemers 

Uit het voorgaande moge blijken, dat sinds de eerste 
kursus voor doven in juni 1 954 er heel wat gebeurd is. 
We zijn er echter nog niet. Kontinuering en verbete
ring van de huidige werkzaamheden is geboden. 
Meer bekendheid over het specifieke volkshogeschool
werk voor doven is noodzakelijk. Getracht moet wor
den de werkgever van de belangrijkheid van dit werk 
voor zijn dove werknemer te overtuigen, zodat hij niet 
alleen in zijn vakantie de gelegenheid heeft de volks
hogeschool te bezoeken. 
Bezinning op de vraag hoe we die doven kunnen berei
ken die minder verbaal getalenteerd zijn is nodig. Welk 
karakter moet een dergelijke kursus hebben om aan 
hen tegemoet te komen? 
Ook ontbreken er tot nu toe dagen die afgestemd zijn 
op de ouder wordende dove mens. Wellicht kan er aan 
wensen van de z.g. 'later doof gewordenen' tegemoet 
gekomen worden. 
Zo zijn er nog wel een aantal 'vergeten' groepen te noe
men. Een obstakel - ter realisering van al deze taken -
vormt echter het feit, dat Allardsoog op dit ogenblik de 
enige volkshogeschool is, die het dovenwerk in zijn be
leid heeft opgenomen. 
Toch zullen we steeds moeten blijven zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden om de kommunikatie van de 
dove mens met zijn omgeving, met de horende wereld 
en de integratie (hoe gering soms ook) in de samen
leving te bevorderen. De muren moeten afgebroken 
worden. De obstakels, indien mogelijk, geslecht. 

Anne Bouwmeester, 
Avondsterlaan 57, Groningen 

Voorzitter kommissie Volkshogeschoolwerk voordoven 

Nadere informatie is te verkrijgen bij het sekretariaat: 
Wietze Venema, Volkshogeschool 'Allardsoog', 
Bakkeveen (Frl.) 
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Mariëllapaviljoen en 

De Wingerd 
In het begin van de jaren zeventig werden o.a. vanuit 
de verschillende instituten voor doven en zwakzinni
gen in Nederland regelmatig kinderen aangemeld voor 
het Mariëlla-paviljoen van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel. 
Dit paviljoen is bestemd voor ernstig gehoorgestoorde 
kinderen met subnormale intelligentie. 
De problematiek van de doofheid, de kommunikatie-
problematiek, domineert in het complexe beeld van 
hun gehandikapt-zijn. 
Deze aanmeldingen moesten we voor een groot ge
deelte naast ons neerleggen, omdat het Mariëlla-pavil
joen aan zijn maximum kapaciteit zat. Het aantal aan
meldingen werd dan ook minder. 
Om deze reden willen wij U dan ook in kennis stellen 
van het feit, dat hierin een gunstige ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden. Afdeling de Wingerd te Vught, een 
afdeling voor gehoorgestoorde adolescenten met sub
normale intelligentie en tevens een vervolg op het Ma
riëlla-paviljoen, bood tot voor kort plaats voor opname 
van 18 pupillen. Inmiddels is de nieuwbouw in ge
bruik genomen en de totale kapaciteit is thans 48. 
Informatie met betrekking tot de afdelingen Mariëlla
paviljoen en de Wingerd kan ingewonnen worden bij 
dhr. C. Pouls, coördinator voor bovengenoemde afde
lingen, telefonisch bereikbaar op afd. de Wingerd tel 
0 7 3 - 5 6 1 2 7 2 . 
Wij hopen U met deze informatie van dienst te zijn ge
weest 

J. van Eijndhoven pr., 
Direkteur. 

Boekbespreking 
Van Stafleu B.V. Leiden ontvingen wij in de serie 'De 
Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde' deel 118: 
Gehoorverbeterende Chirurgie van Dr. R. Kupperman 
en Dr. C.C. Lubbrandt. 
De schrijvers hebben de bedoeling met dit boek de me-
dicus-practicus inzicht te verschaffen in deze materie, 
zodat zij patiënten inlichten kunnen wat er in hun geval 
met het gehoor aan de hand is en wat men eventueel 
'aan hun hoofd doet' bij een mogelijke operatie. 
Naar mijn mening is het voor ons werkers met slecht
horende en dove leerlingen van grote betekenis. In de 
loop van de jaren horen we in lezingen en we lezen in 
tijdschriften over allerlei afwijkingen, gevolgen en ope
raties. Hier is alles bij elkaar en nog veel meer. Je staat 
verbaasd, hoe er overal op de wereld wordt gezwoegd 
om het gehoor te verbeteren en welke methoden er zijn 
ontwikkeld. Na de hoofdstukken 'anatomie, fysiologie', 
waar elke zin een stuk informatie geeft, 'Het oorheel-
kundig onderzoek', zowel wat betreft het oor zelf en de 
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audiometrie, impedantiemeting enz. en de 'pathologie 
van het gehoororgaan', komt de schrijver toe aan wat 
er chirurgisch gedaan kan worden. Terwijl men vroeger 
alleen maar toekwam aan opruimen, ontstekingen 
wegwerken enz., vraagt de arts zich nu af, wat kan ik 
doen om het gehoor te verbeteren, op zijn minst hand
haven wat er is. 
Wat het boekje ook zo waardevol maakt zijn de series 
plaatjes in het tweede deel, series tekeningen, 'dia's', 
zoals de schrijver ze noemt. Ze laten de instrumenten 
zien en de opstelling ervan. Wat de chirurg ziet als hij 
bezig is met de operatie. Hoe hij iets weghaalt en ver
vangt door minuscule prothesen. Ook hoe die prothe
sen eruit zien en hoe ze aangebracht worden. 
Het boek is echt iets voor ieder van ons en zeker voor 
de schoolbibliotheken. Van harte aanbevolen. 

A. van der He ij, Groningen. 

Uitbreiding direktie van het 

Instituut te 

Sint-Michielsgestel 
Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel is in de 
jaren 1968-1978 uitgegroeid tot een komplex geheel 
met verschillende afdelingen. Ook is in deze periode 
het aantal leerlingen en verpleegden toegenomen tot 
ongeveer zeshonderd en het aantal personeelsleden 
dienovereenkomstig uitgebreid. Speciale afdelingen 
werden gevestigd in Vught: de afdelingen Eikenheu
vel en De Wingerd. 
Het Bestuur van het Instituut heeft in verband met het 
voorgaande gemeend de organisatie via een herstruk-
turering aan te moeten passen aan de gewijzigde situ
atie. 
Zoals we al hebben meegedeeld in het nummer van 
december 1978 (blz. 94) zijn de verschillende afdelin
gen van het Instituut sinds 1 januari 1979 gegroepeerd 
in vier hoofdafdelingen, die Subinstituten worden ge
noemd. 
Nu is aan de direktie uitbreiding gegeven door de be
noeming van een derde direkteur, dhr. drs. A. L M. van 
der Sanden, die zijn funktie met ingang van 1 decem
ber 1979 zal aanvaarden. De direktie van het Instituut 
zal vanaf die datum als volgt zijn samengesteld: 
- dhr. J .J .M, van Eijndhoven, direkteur onderwijs en 
opvoeding, tevens voorzitter van het direktieteam, 
- dhr. drs. A.J . Rommers, direkteur-ekonoom, 
- dhr. drs. A .L .M, van der Sanden, direkteur sociale 
zaken en stafdiensten. 
Het bestuur van de Stichting Instituut voor Doven ver
trouwt erop, dat deze herstrukturering van de organi
satie ertoe zal bijdragen dat het in het verleden tot een 
komplex geheel uitgegroeide Instituut ook in de toe
komst in al zijn geledingen goed blijft funktioneren. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
3814 
1062 
1067 
1079 
1062 
6814 
6821 
6573 
4812 
9207 
5615 
5611 
5611 
5611 
7522 
7522 
4461 
2565 
9717 
9712 
2015 
6432 
2332 
6531 
6521 
6533 
3078 
3061 
3011 
2287 
1742 
3523 
3563 
8012 

TL 
CZ 
EZ 
CW 
BK 
CR 
LK 
DG 
GE 
BK 
HR 
KW 
KV 
KV 
AN 
AN 
DN 
EX 
KG 
N7 
KJ 
CC 
KE 
PL 
EV 
BI 
PE 
MA 
CN 
EE 
KM 
Cl 
VI 
VA 

Amersfoort Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Bellschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P. C. M. Bosschool 
Arnhem v.B.O. De Stijgbeugel 
Beek De Wylerberg 
B reda Paus Pius XII school 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - internaat 
Enschede Prof. dr. H. C. Huizingschool 
Enschede V.B.O. school Het Maatman 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groningen Dr. J. de Graafschool 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.B.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek - internaat 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P. J . Evertseschool - V.B.O. 
Rotterdam L. W. Hildernisseschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. De Wilde School 
Utrecht Het Rotsoord 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J . Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 2 3 6 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwil le 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Egelantierlaan 26 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 3 0 
Enkstraat 69 

033-20938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-439772 

040-431087/431005 
053-318313 
053-847382 
01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 
02240-4896 
030-510041 
030-612404 
05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
1062 

Nw. Uilenburgerstraat 96 
9712 
3031 
5271 
2275 

CJ 
LX 
NX 
BA 
GD 
TH 

Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 

Sint-Michielsgestel 
Voorburg 

J . C. Ammanschool 
Dependance I.D.O. 

J . Sluyterstraat 9 

Doveninstituut H. D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Instituut voor Doven 
'Effatha' Inst. voor Doven 

Guyotplein 2 
Ammanplein 2-8 
Theerestraat 42 
Effathalaan31 

020-178617 
020-231437 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 

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




