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Ten Geleide Muzikale vorming van 

Dit nummer heeft een nogal 'reaktionair' karakter, als 
U begrijpt wat wij bedoelen. Er wordt nogal gerea
geerd. 
Als reaktie op onze oproep om scripties te vermelden, 
kwamen enkele titels en een korte samenvatting bin
nen, die U vindt op blz. 92 en 96. Dit is dan een waar
dig besluit van deze jaargang. De redaktie verheugt 
zich erover dat haar oproep niet vergeefs geweest is. 
Er zijn bovendien nog enkele toezeggingen gedaan. 
Dhr. C.J. Moraal reageert op een verslag van het Au-
diologisch Instituut te Groningen. Hij was zo welwi l -
'end zijn uitvoerige reactie in te korteh tot beneden de 
modale lengte. Nu treft hem nog het noodlot dat zijn 
artikel in tweeën gedeeld moet worden. Dit is geen ge
volg van een opzettelijk plaatsingsbeleid, maar van bit
tere noodzaak. 
Dan zijn er nog een Concept-aktiviteitenplan en een 
Advies inzake zorgbreedte, die reakties oproepen van 
de beide Verenigingen. Ook kollega J. Hagens uit Cuijk, 
oud-redaktielid van dit blad, heeft op het Concept-
aktiviteitenplan gereageerd. Zijn reaktie, die betrekking 
heeft op het hele buitengewoon onderwijs en niet uit
sluitend op het onderwijs aan gehoorgestoorden of 
spraakgebrekkigen, is reeds gepubliceerd in 'Speciaal 
Onderwijs' van oktober 1979, blz. 298-303. Wij ver
wijzen de belangstellende lezer naar dat blad. 
Het artikel 'Doof en blind' is met toestemming van de 
schrijfster en van de redaktie overgenomen uit 'Folia 
Civitatis'. Het artikel dat daarop volgt is wederom een 
reaktie.' 
Daartussendoor verslagen van werkwinkels en con
gressen. 
Met het artikel waarmee we openen, lost de redaktie 
een ereschuld in tegenover de auteur, wiens bijdrage 
al te lang in de redaktionele portefeuille bleef. 
De redaktie wil haar excuses aanbieden aan dhr. A. 
Bouwmeester. Van hem verscheen in het vorige num
mer een artikel naar aanleiding van het 25-jarig be
staan van het Volkshogeschoolwerk voor Doven. De 
eindredakteur meende van de schrijver toestemming te 
hebben gekregen het artikel zonodig in te korten. We
gens plaatsgebrek is het toen ook inderdaad ingekort. 
Helaas bleek te laat dat het hier alleen maar om een 
vermeende toestemming ging, in feite is er sprake ge
weest van een misverstand. 
Tot slot willen we alle lezers de beste wensen aanbie
den voor een gezegend Kerstfeest en een Goed Nieuw
jaar. 

Redaktie 

slechthorenden en de 

moderne muziekopvoeding 
Onderstaand artikel dateert van 1976. Om redenen die 
bij de huidige redaktie onbekend zijn, is het tot nu toe 
niet gepubliceerd. Omdat het stuk zijn aktualiteit be
houden heeft, publiceren we het alsnog. Dezelfde tekst 
is al eerder verschenen in 'Muziek en onderwijs' (juni 
1976), echter zonder illustraties. 

A. Algemeen 

1. Vorming 
Vorming kan men omschrijven als: openen tot geluk, 
d.w.z. openen tot het goed van de ander, het andere, de 
Ander. 
Het geluk kan de mens zichzelf niet geven. Het wordt 
hem geschonken door een ander, het andere, leder ge
lukkig mens is een mens met een open houding. Een 
openheid die hem in staat stelt te ontvangen. Goed 
ontvangen veronderstelt ook een gerichtheid op de 
ander, het andere. (29, 16)1. 
Het openen tot geluk kan slechts gebeuren als men de 
ander werkelijk accepteert, als de ander werkelijk zich
zelf mag zijn, als men echt luistert. Luisteren is, vind ik, 
de meest fundamentele vorm van acceptatie. Luisteren 
is een erkennen dat de ander er is, dat hij iets zegt of 
doet wat voor mij wat betekent. 
Het luisteren bewerkt in de spreker een gevoel van 
eigenwaarde. Dit gevoel van eigenwaarde zal de spre
ker meer zichzelf doen zijn zoals hij is, met fouten en 
tekorten. (Vgl. 29, 22) Tegelijkertijd zal hij de ander en 
het andere als goed ervaren. De dingen van de wereld 
worden genoten. (27,5) 
Toegepast op het kind: wordt het kind in zijn uniciteit 
geaccepteerd, dan wordt het zelf ook geopend, flexibel 
om het leven te accepteren. Zo niet, dan sluit het kind 
en later de volwassene zich min of meer af, verliest zijn 
spontaneïteit, fixeert zich en wordt een rigide persoon
lijkheid. (32,9) 
Een kind met een open houding zal het illusiespel 
spelen, sprookjes verstaan, het leert spelen met de 
verbindbaarheden van de dingen. Met illusie-spel 
wordt hier bedoeld het doen alsof, het spelen om het 
spel, een lucifersdoosje wordt in e3n poes gemetamor
foseerd (32,4) 
Zo'n kind zal zich kunnen inleven in de ander en een 
rollenspel kunnen spelen, d.w.z. het spel waarbij zowel 
het eigen gedrag als het vermoedelijk gedrag van ande
ren algemeen wordt vastgesteld (4, 138). 

2. De goede houding van de leerkracht 
Het bovenstaande veronderstelt een leerkracht die 
terughoudend is bij het doorgeven van zijn eigen kennis 

'. Het eerste getal verwijst naar de literatuuropgave. Het getal achter 
de komma geeft de pagina aan in de desbetreffende publikatie. 
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en kunnen, iemand die ruimte geeft aan de kinderen, 
meer het proces in de kinderen beoogt dan het pro
gram dat hijzelf vooraf maakte. (4, 141) Of om met 
Fröbel te spreken: Onderwijzen is niet: erin stoppen, 
maar: eruit halen. 
Van Uden verwoordt het als volgt: De opvoedkundige 
grondhouding welke tot creativiteit voert is die van het 
waarderen en accepteren en het verstaan van het kind. 
Dit wil niet zeggen dat we tevreden moeten zijn met 
zijn stunteligheid, integendeel we moeten belangstel
ling tonen voor zijn uitingen en verlangens en presta
ties, om die juist dóór die belangstelling op te heffen 
tot hogere niveaus. (32,2) 
We zouden deze instelling als de 'vangmethode' willen 
kenschetsen: vangen wat het kind geeft, en dus voort
durend aandacht hebben voor wat het spontaan geeft, 
meer dan (ofschoon uiteraard óók) voor wat wij van 
plan waren het kind te geven. Dit geldt voor taaluitin
gen: het geldt voor de manier van spreken leren waarbij 
allereerst de leerkracht probeert het kind na te doen, te 
vangen wat het kind geeft, om daarna pas het ertoe te 
brengen de leerkracht na te doen; het geldt voor de 
beeldende expressie, voor het ontwikkelen van speel-
liedjes en dansen enz. 
Daarbij moet het kind ook tot zelfkritiek komen. Hier 

moeten we echter oppassen. Het moet immers zelfkri
tiek zijn, geen opgelegde kritiek van buitenaf. Hoe 
wordt die nu verkregen? De leerpsychologie zegt ons 
dat dit niet verkregen wordt door afkeuring bij misluk
king, maar bijzondere goedkeuring voor wat werkelijk 
goed gelukt is. Dus via operant-conditionering. (32, 1 5 
en 16) 
Het mag niet beperkt blijven tot waarderingspunten, 
opmerkingen als 'het zal straks wel beter gaan', of om 
het kort te zeggen: bevestiging mag niet beperkt blijven 
tot terloopse aanmoedigingen. De leerkracht zou ook 
zichzelf mogen openbaren aan de leerlingen in zijn 
zwakheid, zijn onvermogen, en zijn wisselende gevoels-
stemmingen. De leerlingen zullen dan ervaren hoe 
menselijk de docent is. In het ervaren van de leerlingen 
komt dan het kostbare gevoelselement naar boven: ik 
beteken iets voor de man of de vrouw die mij iets moet 
leren. Ik ben iemand. De merkwaardige maar zo men
selijke konsekwentie is dan dat de leerling zich niet 
meer afzet, doch gaat meewerken. (28, 6) 

3. Leerervaringen 
Bijzondere prestaties zullen niet plotseling aan het 
licht komen alleen als gevolg van een zich ontwikke
lend rijpingsproces. Begaafdheid en prestaties worden 
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juist voor een belangrijk deel bepaald door de wijze 
waarop het kind gelegenheid krijgt tot het opdoen van 
leerervaringen. Weliswaar kunnen aanleg- en groeipro
cessen niet worden ontkend, maar hoe ouder een kind 
wordt van des te groter betekenis worden de reeds 
door hem opgedane leerervaringen (17, 2). Georg von 
Derken zei: 'Op eigen benen en naar eigen inzicht een 
domheid begaan is heilzamer voor 's mensen opvoe
ding, dan verstandig handelen aan het sleeptouw van 
anderer ervaring en inzicht'. Men zal het kind kreatief 
en onderzoekend met het materiaal leren omgaan. 
Naarmate het kind meer in zijn gevoel bevestigd wordt 
dat het in de uitvoering van zijn opdracht geslaagd is, 
zal het meer gemotiveerd worden, meer opengaan ten 
opzichte van het gebeuren tussen hem, de ander en het 
andere (het materiaal). 

4. Muzikale vorming 
Muzikale vorming is zou men kunnen zeggen: openen 
tot geluk, d.w.z. openen tot het goed van de ander, het 
ander, de Ander, door middel van akoestisch materiaal. 

5. Een nieuwe muziekdidaktiek 
De laatste jaren is er in Duitsland en de Angelsaksische 
landen een muziekdidaktiek ontwikkeld, die — haar 
weerslag vindend in verschillende methodes — de vol
gende basis heeft. 
Een kind ervaart op straat, thuis, door de radio en t.v. 
het verschijnsel klank. In het ervaren van deze omge
vingsgeluiden vindt men een gemeenschappelijke 
grond om elk kind ook individueel aan te spreken. Nu 
biedt de eigentijdse muziek allerlei aanknopingspunten 
voor deze muziekdidaktiek: nl. 
— tegemoet komen aan de individuele uitingsmogelijk
heden, 
— experimenteel omgaan met allerlei klankmateriaal, 
— een grafische notatie die alle leerlingen aanspreekt 
en voor iedereen vrijwel direct afleesbaar is. 

6. Enkele nieuwe verworvenheden 
a. Dat de ontwikkeling van het akoestisch onderschei
dingsvermogen, dus ook de ontwikkeling van de muzi
kale vermogens, in beslissende mate bijdraagt tot de 
ontwikkeling van het leervermogen in het algemeen 
concludeert Karel Pech na uitvoerige research. 
b. Stemomvang. 
Liedjes van beperkte omvang moeten op de lagere 
school zowel als op de kleuterschool regelmatig hoger 
en lager worden gezongen, zodat de stem daar toch 
een veel groter toongebied gaat gebruiken. Onderzoe
kingen van Hartlieb hebben aangetoond dat de omvang 
van de kinderstem reeds in de eerste levensjaren op 
volledig drie oktaven kan worden gesteld. (6). 
c Het melodisch element. 
Met betrekking tot het melodisch element kan men 
zeggen: tot het zesde jaar blijft bij de muzikale beleve
nis het overheersen van de zinnelijke klank behouden 
en kunnen de ritmisch geordende veelvuldigheid van 
de spraak en de gefixeerde toonhoogten van de klank 
worden gemist. 
Eerst vanaf het zevende jaar is het mogelijk een voor
stelling van intervalsverhoudingen te hebben. De 

kennismaking daarmee zal zodanig moeten zijn, dat 
allereerst de relatieve verhoudingen worden behandeld 
en in een later stadium tot een absolute notatie en tot 
absolute functies wordt overgegaan. 
De beperking in het begin tot de pentatonische tonali
teit of tot de eerste vijf tonen van een majeur of mineur 
toonladder verkleint het gebied van het horen en bete
kent een schematische fixatie, die later moeilijk te 
doorbreken is. 
d. Kunnen kinderen tot hun achtste jaar wel de maat 
houden? Het zou meer zinvol zijn wanneer we zouden 
uitgaan van de natuurlijke spraak- en bewegingsimpul
sen van het kind, van een levende actietijd. (18, 8) 

B. Toegepast op slechthorende kinderen 

7. Afgrenzing van het probleem 
Sprekend over slechthorende kinderen bedoelen we 
hier die kinderen die men aantreft op scholen voor 
slechthorenden d.w.z. variërend van een kind met een 
verlies van 0 tot 30 db. verlies, tot een kind met een 
verlies van 90 tot 110 db. Kortom twee grensgevallen 
die vanwege bijzondere omstandigheden toch op een 
dergelijke school kunnen verblijven. 

2. Acceptatie door de ouders 
Als men het voorafgaande toepast op gehoorgestoor
de kinderen en hun ouders dan mag men stellen dat 
het geen eenvoudige zaak is. Er zal voor de ouders een 
groeiproces nodig zijn in het accepteren van een ge
handicapt kind. Het is immers geen kwestie van louter 
beredeneren. Het is juist het gevoel dat niet onberoerd 
blijft, en nog een hele weg heeft af te leggen. Het is 
duidelijk dat ouders in deze deskundige hulp zou moe
ten worden geboden. Het accepteren van het kind 
houdt in: dat het kind zoveel mogelijk wordt behandeld 
als elk ander kind uit het gezin: zodat het niet wordt 
overeist, overbeschermd, verwaarloosd noch verwend. 
(34,2) Ook Van Uden ziet als een goed kriterium om 
na te gaan of het kind door de ouders geaccepteerd 
wordt: of ze naar het kind luisteren, dat is belangstel
ling tonen voor wat het kind interesseert, het bevesti
gen, het reïnforceren, en het op deze manier belonen. 
Zo'n kind voelt zichzelf geaccepteerd, gelukkig, gebor
gen, veilig. 
De liefde van de moeder uit zich vooral in: de blik, het 
tastgevoel, en de spraak. Het is duidelijk dat bij een 
gehoorgestoord kind het bevestigen door de spraak in 
gebreke zal blijven. Door de toon, het timbre waarmee 
iets gezegd wordt kan men het gevoel van de ander 
beluisteren (25, 16 e.v.). De toon waarop men iemand 
toespreekt raakt de ander in zijn gevoel. C'est Ie ton qui 
fait la musique. Niet alleen het timbre en de melodie 
zullen slechter worden waargenomen, als het kind 
zwaarslechthorend is zal het ook de lieve woordjes die 
hem worden toegevoegd niet of pas veel later als zo
danig herkennen, waardoor het kind niet of maar ge
brekkig bevestigd zal worden. Een gerichtheid op de 
ander zal dan moeilijker tot stand komen. 
Het zal juist nodig zijn dat bij het gehoorgestoorde 
kind moeder toch blijft praten tegen de baby. Dit omdat 
anders het kind vereenzaamt en verdooft (30,5) Het 
is vanzelfsprekend dat een dergelijk kind, dat niet wordt 
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aangesproken zich gaat isoleren. Een verlatenheidssyn
droom is niet uitgesloten. (34, 5 e.v.) 

3. Bewustwording van de ander 
Het proces van de bewustwording van de ander zal 
moeilijker, trager verlopen. Het appèl dat van de moe
der uitgaat, bereikt het kind niet in die mate als bij een 
horend kind zou kunnen. Het auditief gehandicapte 
kind zal dan ook veel later komen tot een actief schen
ken van wat het gekregen heeft. 
Het gevoel van zelfwaarde zal later komen, of gebrek
kiger tot stand komen, en daarmede de openheid naar 
de ander. 
'Zwart-wit denken, simplificatie van eigen idealen én 
van de vijand is bijna onvermijdelijk, zolang men zijn 
eigen identiteit niet heeft ervaren. Intolerantie is een 
verdediging tegen identiteitsverlies.' 
'Verlies van ik-identiteit brengt met zich mee onver
mogen tot intimiteit. Intieme omgang met een ander 
houdt in: zichzelf durven openen, loslaten, de ander 
binnen laten bij zichzelf.' (8, 58) 
Rekening houden met anderen gebeurt bij doven vaak 
meer op grond van de verbondenheid met de ander in 
affectief opzicht. Het scheppen van verbondenheid in 
de dagelijkse omgang van het gezin is belangrijk. 
Dat legt de basis. De stimulerende affectieve verbon
denheid met de ander, met de maatschappij der niet 
gestoorden, is moeilijker te realiseren. (35, 13 e.v.) 

4. Een muzikale vorming voor slechthorenden 
Enkele algemene gegevenheden: 
a. Wat betreft het kort geheugen van slechthorenden 
en doven (Short Term Memory) en ritme: 
Krech stelt: Elk middel, dat het groeperen bevordert, 
hoe betekenisloos ook, kan het geheugenproces onder
steunen: dus een zingen of melodisch lezen van gege-
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ven materiaal, een ritmisch beklemtonen van elk derde 
of vierde deel enz, (33, 149). 
b. Een algemeen ritmische en melodische ontwikkeling 
zoals die in de muziek wordt gegeven is een hele steun 
bij het goed ontwikkelen van het taalgevoel, waardotr 
ze bij het spreken, bij het lezen enz. de goede woord
groepen vasthouden, de goede accenten leggen, het 
juiste reliëf in de zin weergeven. Het geldt ook heel in 
het bijzonder voor het liplezen of spraakafzien. (31). 
Een ritmisch muzikale vooropvoeding draagt bij aan be
gripsvorming, het emotioneel bereik, en heeft een ge-
meenschapsbevorderende werking. (36, 79). 
c. Training in discrimineren van omgevingsgeluiden 
en fonemen blijkt succesvol te zijn, ook ernstig slecht
horenden blijken in staat te leren (16, 60). 
Men mag hieruit afleiden dat men niet bij voorbaat be
paalde instrumenten met hoge frekwenties mag uitslui
ten bij een muziekles. Bovendien moet men zich steeds 
afvragen als men zoiets toch doet, of men kinderen 
met een dip in het lage of middentonen gebied niet 
tekort doet. Ook hier geldt: niet te zeer aanpassen aan 
de middenmoot, maar iedereen optrekken, ook al lopen 
de gehoorverliezen nogal uiteen in een groep. 

5. Een muzikale vorming voor slechthorenden die aan
sluit bij de nieuwe muziekpedagogiek 
Terwijl wij proberen ons de grondprincipes eigen te 
maken van de nieuwe muziekpedagogiek, -en deze 
toepassen in ons werk, zijn wi j tot de volgende argu
menten vóór deze pedagogiek en didaktiek gekomen. 

a. Een bevestigings- of vangmethode 
Een optimale muzikale vorming lijkt ons slechts mo
gelijk als men uitgaat van datgene wat aanwezig is, 
en dat bevestigt. De moderne muziekdidaktiek gaat 
uit van de omgevingsgeluiden die aanwezig zijn. Uit 



een recent onderzoek van J. Kniest! 1 6) is nog eens ge
bleken dat omgevingsgeluiden train-leerbaar zijn. Wel 
zal men bij jonge kinderen zich goed moeten oriën
teren d.w.z. ruggespraak houden met de opvoeders, 
om te weten te komen waar men het beste bij aan 
kan sluiten. Vergelijk onze lessen aan kleuters. 

b. Ruimte voor leerervaringen 
Voor brainstorming, en discovering-learning zal men 
ruime mogelijkheden bieden. Over de noodzaak hier
van zagen we reeds boven dat leren 'niet zozeer het 
verzamelen van informatie, maar het ontdekken van 
informatie is' (32,9). Als grenzen zijn wij in onze les
sen gaan stellen: men mag zichzelf, een ander, of het 
andere (het materiaal) niet beschadigen. De verkenning 
moet zodanig gebeuren dat men zichzelf goed kan 
beluisteren. 

c Ontwikkeling van zelfkritiek 
De kinderen krijgen de kans zichzelf te corrigeren. Gaat 
een bepaald kind de mist in, dan herhalen we de op
dracht, en zeggen niet: 'Doe dit, speel zo, maar veeleer: 
wat zoek je? hoe was de opdracht ook weer? luister 
nog eens goed naar wat je nu doet, zijn er nog andere 
mogelijkheden?' In de loop van de tijd is ons gebleken 
dat het gebruik van de bandrecorder onmisbaar is. We 
beluisteren dan ook regelmatig de opnamen, en vragen 
om kritiek aan de kinderen. Voor de leerkracht zelf is 
het de beste manier van evalueren. Het is goed om te 
beluisteren waar men te directief is geweest, te 
weinig ruimte heeft gelaten voor leerervaringen op
doen, te direct corrigeren en geen gelegenheid geven 
tot zelfkritiek, te vlug een eindresultaat willen hebben, 
en daarmee voorbij gaan aan het belang van het proces 
dat in het kind plaats moet hebben. 

d. De tijd nemen 
Het is juist dat de punten b en c de nodige tijd vragen, 
vooral in het begin. Maar: wat is veel doen? en wat is 
veel leren? Onze ervaring is dat de kinderen in korte 
tijd veel kritischer en meer geëngageerd zijn gaan 
werken. 

e- De grafische muzieknotatie 
Een nadeel van de avant-garde muziek is dat welhaast 
elke componist zijn eigen grafische notatie heeft. 
Voorlopig hebben wij gekozen voor de notatiesugges
ties uit: Werkboek, door B. v. Beurden(2). Voor de 
kleuters en de laagste klassen van de basisschool
afdeling lieten wij ons inspireren door de aanwijzingen 
van G. Meyer-Denkmann (18, 51-58) Musikbuch-Pri-
marstufe, A.W. Breckhoff (3), en Muziek met kinderen, 
M.Küntzel-Hansen (17, 115-132). 

Een voordeel van deze notatie is dat men slechts zoveel 
noteert als nodig is, naast het al eerder genoemde 
onschatbare voordeel dat het voor iedereen vrijwel 
direct afleesbaar is. Daarnaast is er vaak een notatie 
die meervoudig interpretabel is, d.w.z. men kan dezelf
de notatie gebruiken voor diverse instrumenten, en 
diverse klanken en klankgroepen, woorden en samen
hangende teksten enz. (Vgl. vbn. 1, 2 en 4). 

f. Een veelvuldig gebruik van uitdrukkingsmogelijk
heden 
De veelvuldigheid van uitdrukkingsmogelijkheden van 
de open klanktekens en geluiden, waarin consonanten, 
en vocalen, geruis, mengklank en toon gelijkwaardig 
zijn begrepen, komt niet alleen tegemoet aan de na
tuurlijke wijze van beleving van het kind en aan de 
spontane behoefte om zich te uiten, ze leidt ook, indien 
op een zinvolle manier ingeschakeld, tot een grotere 
klankdifferentiatie. Bovendien maakt deze uitbreiding 
van horen en van uitdrukkingsmogelijkheden reeds 
vanaf het begin het contact mogelijk met een nieuwe 
klankmaterie van de hedendaagse muziek. (18, 8). 
Voor slechthorende kinderen heeft het juistgenoemde 
te meer nog grote betekenis vanwege de speelse arti
culatieoefeningen, het ludiek taalgebruik, de intensi
vering van de klankvoorstelling, de zeer grote aandacht 
voor de klankfuncties als: klankkwaliteit, toonhoogte, 
tijdsverhoudingen en klankduur, geluidssterkte enz., 
wat zijn invloed heeft op het discrimineren van fone
men zowel als omgevingsgeluiden. Niet in het minst 
wordt er aandacht geschonken aan ritme en beweging. 
Over het belang hiervan kunnen wij het zwijgen toe
doen, gezien de vele publicaties die verschenen. 
Er is een grote hoeveelheid aan modellen van expe
rimentele acties. Als voornaamste bronnen hiervoor 
namen wij de uitgaven van: G. Meyer-Denkmann(18), 
M. Küntzel-Hansen(17), R. Murray Schafer(23), L 
Friedemann(9). 

g. Het lied 
Muzikale vorming is lang opgevat als zangonderwijs, 
en was sterk gericht op het aanbrengen van de kennis 
die later nodig is voor het leren bespelen van een in
strument, zoals de methode Gehrels doet (20, 143). 
Als bij het gewone kleuter- en basisonderwijs het 
steeds nog een moeilijke zaak is gebleken, zeker in 
Nederland, dan is op een school voor slechthorenden 
een lied instuderen vrijwel een ondoenlijke zaak voor 
een vakleerkracht muziek als de klasseleerkracht zelf 
niet met de kinderen dit lied regelmatig zingt. Een 
situatie scheppen waarin de tekst duidelijk wordt, de 
tekst van buiten leren, de melodie leren zingen, zijn 
zaken die zeer veel tijd kosten in het ene muzieklesje 
in de week. Wi l men toch een lied aanleren dan zal 
men zoveel mogelijk uitgaan van het kind, d.w.z. dat
gene wat het kind heeft van huis uit kwa passieve 
en actieve taalschat, kwa discrimineren van omge
vingsgeluiden en fonemen, en de klassesituatie waarin 
het kind leeft, d.w.z. de stof waarmee men bezig is of 
was. Voor publikaties waarin het lied centraal staat in 
meer traditionele of klassieke zin, en waarbij sugges
ties worden gegeven voor het Orff-instrumentarium 
verwijzen wij U naar de literatuurlijst de nrs. 38-44. 

De moderne muzikale opvoeding neemt meer afstand 
van de oorspronkelijke tekst en/of de melodie van het 
lied. Beiden worden een aanleiding tot prettige bezig
heden met stem, handen en voeten. Tekst en of 
melodie worden uiteengerafeld en er worden geluiden 
van stem, instrumenten of instrumenteel gebruikte 
omgeving toegevoegd. 
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h. Het gebruik van het Orff-instrumentarium 
Het Orff-instrumentarium kan een pracht hulpmiddel 
zijn bij de muzikale vorming. De instrumenten zijn vrij 
gemakkelijk bespeelbaar. Wil men een lied begeleiden 
met een tonica, bourdon, of melodisch patroon of 
pentatonische reeks dan zijn de melodie-instrumenten 
geen probleem omdat het staafinstrumenten zijn. Men 
neemt de tonen die niet nodig zijn voor een bepaald 
lied weg. Elk instrument is als ritme-instrument bruik
baar. Er zijn diverse instrumenten met lage tonen en 
klanken, hetgeen de bruikbaarheid voor slechthorende 
kinderen ten goede komt. Moeilijk wordt het echter 
wel als men als leerkracht niet zelf de tonica of 
bourdon van een bepaald lied kan vinden, en men wil 
toch de melodie-instrumenten gebruiken. Een aantal 
uitgaven komt hieraan tegemoet door begeleidings
suggesties te geven. 
In de moderne muziekopvoeding speelt dit probleem 
niet om de doodeenvoudige reden dat 't hierbij niet 
gaat om een tonaal geschreven lied dat ook zodanig 
begeleid dient te worden. Men vergelijke het werk van: 
Van Beurden(2), BreckoffO), FriedemannO), Frisius 
(10), Meyer-Denkmann(18 en 19), R. Murray Schafer 
(23), Self(24). 
Men kan het Orff-instrumentarium ook gebruiken: 
- ter illustratie van sprookjes, van verhalen en liederen, 
alledaagse voorvallen en gebeurtenissen. 
- ter verbeelding en verklanking van het juist genoemde. 
Zie les 4 en 5. 

i. Kagel-instrumentarium 
Vier jaar hebben we op onze school intensief het Orff-
instrumentarium gebruikt. Na kennismaking met de 
moderne muziekdidaktiek kunnen wij niet anders dan 
ook andere instrumenten gaan gebruiken. Met een 
aantal ouders zijn we instrumenten gaan maken naar 
de ideeën van Mauricio Kagel en Gertrud Meyer-
Denkmann. Niet alleen de ouders en ik, maar ook de 
kinderen variërend van 4 tot 15 jaar zijn enthousiast. 
Dit instrumentarium mag men niet vergelijken met het 
Orff-instrumentarium. Totaal andere uitgangspunten 
liggen eraan ten grondslag. Het is geen afgesloten 
geheel. Allerlei uitbreiding, correctie, nieuwe vondsten, 
zijn mogelijk. Het gaat om: bruikbaarheid, akoestische 
mogelijkheden, eenvoudig bespeelbaar zijn, bespeel
baar zijn terwijl men zich in de ruimte verplaatst, 
een beroep doen op de creativiteit. Enkele tot nu toe 
gemaakte instrumenten zijn: 
resonanskasten: klankkasten met houten kogels, of een 
spiraal erop bevestigd. 
bongo's: van kokers van bamboe, karton en plastic enz. 
met membranen van rubber, plastic, varkensblaas 
enz. 
schudkokers: van dezelfde materialen als de bongo's 
met verschillende soorten vullingen: bonen, spijkers, 
glazen knikkers enz. 
Klankkubussen: met: houten kogels die d.m.v. een 
elastiek eraan bevestigd zijn, spiralen, bladveren. 
Raspen van balkjes en bamboe, met verschillende 
'strijkstokjes'. 
Knalbongo's met membranen als bovengenoemd, 
waarop houten kogels met elastiek bevestigd. 
Over mogelijkheden en onmogelijkheden willen wij U, 
zo er belangstelling voor bestaat, over een poosje 
graag informeren. 

Enkele muziekles/es voor slechthorende kinderen 
Voor kleuters: 
Bij het volgende lesje waren aanwezig tien slechtho
rende kleuters variërend van licht tot zwaar slechtho
rend, en de klasseleerkracht en klasse-assistente. 

Les 1 

We laten de kinderen ontdekken dat alles geluid kan 
geven. Wat voor geluid hangt af van: het materiaal 
waarmee, en waarop je slaat, en je manier van slaan, 
aanraken. 
We tonen een gong. Wat is dit? 'Een gong. Wij hebben 
thuis ook een gong. Kleintje'. 'Mooi zo. Jullie hebben 
thuis een kleine gong. Wat doen jullie daarmee?' 'Zo1' 
Maakt een slagbeweging. 
Er wordt een tik op de gong gegeven met een stok 
met leren knop. Het klinkt mooi lang uit. We laten 
het een paar maal herhalen. Dan nemen we een blok-
trom. Tik hier nu eens op. Een kind haalt een houten 
klopper en geeft er een paar tikken op. 
Omdat het kind uit een grote hoeveelheid kloppers 
echt een houten klopper zocht, geef ik nu zelf een tik 
op de bloktrom met de leren klopper. Een drietal kin
deren maken meteen het gebaar naar het voorhoofd 
waarmee ze aanduiden te twijfelen aan mijn verstan-
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delijke vermogens. Een tik met de houten klopper op 
de gong doet sommigen naar de oren grijpen, maar ook 
bijna iedereen met de wijsvinger naar het voorhoofd 
wijzen. Blijkbaar is het zo dat de verschillende kloppers 
elk bij een apart instrument horen in hun ogen. We 
vragen de klasseleerkracht dit in de gaten te houden 
en het zo mogelijk te doorbreken. 
We delen nu verschillende kloppers uit: van hout, van 
vilt, kurk en leer. Afwisselend luisteren we naar elkaar 
en geven tikken op al wat aanwezig is: de kruk waarop 
w e zitten, de vloer, de muur, de grote zware tafel, 
het kleine tafeltje, de poten daarvan, de kast, (het bo
venblad en de deur) het raam (de lijst, en de ruit), de 
vensterbank, de verwarming, de bloempot, een cache-
pot. Tot slot het spelletje: waar tikte ik op? Waarmee? 

Les 2 

In dezelfde groep geven we een week later de volgende 
les. De bedoeling is te laten ervaren: sommige dingen 
maken een hard geluid andere een zacht. We geven er 
een teken aan. Ik loop door de klas met stevige pas. 
- Het liefst hadden we een kind met klompen gekozen, 

maar het weer was juist die week van dusdanige aard 
geworden dat niemand meer klompen droeg.Kijk dat 
kun je zó opschrijven: • • • • • • 
Lopen met één schoen aan kun je zo opschrijven: 
. • . • . • . • We maken nu twee groepjes. De ene groep 
heeft twee schoenen aan, de andere helft één schoen. 
Ik wijs aan, . • . • . » , wie mag nu lopen? 
• • • • • • wordt aangewezen. Wie mag nu lopen? Enz. 
Kun je dat ook klappen? Na wat experimenteren, komt 
uit de bus: • • • • • • correspondeert met twee holle 
handen die op elkaar klappen. 
. « . • . • correspondeert met één vinger in de palm van 
de hand laten tikken, afwisselend met een klap met de 
volle hand. 
En hoe zou je dit dan klappen? 

.. •• ••' 

Eén kind vond het meteen. Voor ons was het duidelijk 
als het kind van zachter gaan klappen met de volle 
hand opeens zou overschakelen op één vinger. Ze deed 
méér dan dat, op het laatst raakte ze met haar vinger 
slechts heel licht haar hand aan. 
Allerhand materiaal is inmiddels klaargelegd. Zullen we 
eens twee groepen maken? Eén groep hoort bij: 
De andere groep bi j : • • • • • Dit tekenen we op een 
klein los schrijfbord. 
We tikken met een grote hamer, lichte plastic blokken 
(van verschillende grootte), houten blokken, een grote 
gummibal een zeer grote stoffen bal, een blikken trom
mel - gevuld met kralen -. De voorwerpen worden 
onder de juiste grafische voorstelling op het bord 
getekend. 
Een verrassing was voor onszelf: Een zeer groot tem
pex deksel gaf toen wij het lieten vallen toch een flink 
geluid, tot vermaak van aanwezige volwassenen. 

Later zullen wij aan het geruis van de trommel een 
andere grafische voorstelling geven. 

Les 3 

Klokkenspel 
We hebben de indruk dat van de omgevingsgeluiden 
waar een slechthorende kleuter mee vertrouwd is, het 
geluid van een klok voor hem/haar belevingsvol zou 
kunnen zijn. Daarom vroegen we de ouders om op een 
papiertje de klok te tekenen waarmee het kind het 
meest vertrouwd is. Tevens vroegen wi j : hoe noemt u 
deze klok, en hoe benoemt u of uw kind het geluid 
dat deze klok maakt? 
Op school gekomen laten we elk kind zijn klok tekenen 
en plakken alle klokken op één groot vel. Hoe heet 
jouw klok? wijs jij hem eens aan. De namen van de 
verschillende klokken worden erbij geschreven. Wat 
doet die klok van jou? We krijgen verschillende 
antwoorden als: tik tak, tikke takke, boing, béng, en 
bim bam. Gelukkig zat de zaak nog niet al te zeer dicht 
en kregen we niet uitsluitend te horen: bim bam, zoals 
in alle schoolboekjes staat. Wie noemt mij een lied 
waar een klok 'boing' geeft? Toch geeft een flinke slag 
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op een gong het geluid boing of béng volgens de kin
deren. Met de gegevenheden van de kinderen kunnen 
we heel wat gaan doen. Als alle kinderen hun klok 
hebben laten horen kiezen we er twee uit. Een grote en 
een kleine. 
De grote klok zegt .... boing-beng. 
Wie kan dat heel lang laten horen? Wie nog langer? 
- Keurig. Wie kan die klok het langst laten klinken. Kun 
je die klok ook heel lang en hard laten klinken? Zullen 
we het eens allemaal doen? Nu klinkt ie hard maar 
langzaam, maar we gaan steeds vlugger luiden hoor. 
Er wordt ook geluid met de handen. Eén kind zingt: 
'boing-beng', de anderen geven met gesloten ogen de 
duur aan door het opsteken van de hand. Houdt de 
klok op, dan leggen ze de hand op de knie. 
De kleine klok zegt 'tikke-takke'. 
We verhalen hetzelfde als hierboven. 
Vervolgens geven we opdrachten om het eens anders 
te zingen: boos, vlug, heel vlug, vriendelijk. Eerst indivi
dueel, daarna klassikaal. Leuk is: ieder afzonderlijk 
na elkaar in eigen zelf gekozen stemming. 

Voor de middengroepen 

Les 4 
De volgende twee lessen werden op de band opge
nomen. Bovendien werd tijdens de les en erna zoveel 
mogelijk aantekeningen gemaakt van de handelingen, 
om tot een goede evaluatie te kunnen komen. Wat is 
de inbreng van welk kind? was voor ons de belangrijk
ste vraag. 
Het betrof 10-12 jarigen. 
Leerkracht: Kom je allemaal even op de grond zitten? 
Vandaag gaan we het verhaal spelen dat ik jullie een 
tijdje geleden vertelde: Alexander en de speelgoed-
muis. - L. Lionni: Alexander und die Aufziehmaus, 
Middelhauve Verlag, Köln, 1974(3). 
Hoe begon het ook weer? 
M. Help, help, een muis. Een geschreeuw, herrie, 
kopjes en schoteltjes, lepels vlogen door de kamer. 
Alexander rende naar zijn muizeholletje, zo snel ie kon. 
Leerkracht: Nu mag je instrumenten zoeken en pro
beren het vallen van dat keukengerief uit te beelden. 
De kinderen staan nu op en nemen een instrument uit 
de opbergkasten. - Er was nog geen Kagelinstrumen-
tarium aanwezig. - De meesten blijven vlak bij de kast 
staan om het een en ander uit te proberen. Ze nemen 
verschillende kloppers en stokken. Ze bekloppen met 
hun knokkels, tikken erop met hun vingers, strijken er
over met hun vingertoppen, met de nagels van hun 
vingers. Ze overleggen samen en bekritiseren elkaar. 
Veranderen van instrument, hernemen soms weer 
het weggelegde enz. In concreto zien we hetvolgende -
in zover we vliegensvlug konden noteren. 
Een climbaal wordt bespeeld met houten klopper. 
Zelfkritiek: 'Dit niet.' Lage pianotonen: 'Dit niet.' Met 
een stok op een triangel: 'Ik weet het niet.' Bloktrom 
met stok. Met een harde viltklopper wordt een pauk 
aangeslagen. Een zachte viltstok wordt uitgeprobeerd 
op een grote trom. Met de stokken van de kloppers 
wordt zachtjes op twee pauken getromd. 'Vind jij dit 
goed? 'Jij?' 'Mmmmm' . 

N. draait een schellenraam tussen twee handen. Ml-
bespeelt met een klopper met kurken kop een metal-
lofoon. 'Dit dreunt lang1, moet je luisteren'. Jan slaat 
met rubberhamer op een cimbaal. Mt. tikt met vilten 
klopper een stemvork aan op een klankkast. Na onge
veer zeven a acht minuten hebben de meeste kinderen 
een instrument gekozen en gaan in een halve kring 
zitten. 
Leerkracht: We gaan nu zo zitten dat we elkaar goed 
kunnen zien. Nu laten we één voor één het geluid horen 
dat we gevonden hebben. 
0. laat een cimbaal op de grond vallen: 'zó vallen de 
kopjes', ... 't mag wel langer duren'. 
J. : 'Moet je zó doen.' J. neemt zijn eigen cimbaal zet die 
met de rand op de grond, geeft hem een draai en laat 
hem los. 
O. tikt op zijn cimbaal. 
N. schudt lang met zijn schellenraam, gooit het dan op 
de grond. 
Mt.: 'Dat vallen is niet leuk'. 
Leerkracht: 'Kan het zonder echt vallen?' 
Mt.: 'Je kunt het vallen nadoen en toch in de hand 
houden'. 
N. draait het schellenraam rond, en slaat er tenslotte 
mee op zijn bovenbeen. 
H. rammelt met een trommelstok in de triangel. 'Dit 
zijn de lepels en vorken'. 
0 . (over zijn cimbaal): Als dit ding valt moet het met
een ophouden'. 
N.: Op je schoot houden of zoiets, of op de grond'. 
P. geeft met tromstokken een vlugge roffel op een pauk. 
N.: 'Beter één klop op het laatst'. P. neemt een stok 
met vilten kop en probeert. A. rammelt met twee stok
ken tussen de sleutels van een pauk, en geeft tot slot 
een klap met twee vilten kloppers op een paukevel. 
Mt. rinkelt eerst met één, daarna met twee belletjes. 
H. bekommentarieert dit met: 'Het lijkt wel glas.' 
O.: 'Ja, dat was er ook bij.' H.: 'Doen we.' Mt. rammelt 
met twee belletjes en laat ze vallen. Ml.: 'Nee, niet 
echt laten vallen, doen alsof'. J. : 'Mijnheer ik heb dit.' 
Hij zet 't cimbaal op de vloer, geeft een draai zo dat 
het cimbaal met de holle kant op de grond komt. 0 . 
doet hierna hetzelfde met de bolle kant naar de grond. 
'Een ander geluid hè meneer.' J . : 'En het weglopen van 
de muis kun je zó doen: J. maakt een paar glissando's 
over de basxylofoon met de achterkant van de stok. 

Les 5. Een week later 
Terwijl de kinderen binnenkomen loopt 0 . meteen naar 
de piano. 'Meneer, die hebben we vergeten'. In het 
hoogste octaaf van de piano maakt hij een paar sterke 
trillers en geeft een slag met de vlakke hand in het 
laagste octaaf. Dan vliegt ie naar een pauk en roept: 
'De muis kan ook op de pauk, denk ik'. Leerkracht: 
'Wat bedoel je?' O.: 'de muis die op het laatst weg
loopt'. 0. maakt met de plastic stelen van de kloppers 
ronddraaiende bewegingen over het vel van de pauk. 
'Kan hè?' Leerkracht: 'Ja dat kan prima, dat is knap ge
vonden van jou.' 'Nemen we nu de instrumenten 
die we nodig hebben om het verhaal van Alexander 
te spelen. Hoe was het begin van het verhaal ook al 
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weer?' Ml. : 'Ik zou gillen, en dan vallen de spullen in 
de keuken.' 
Leerkracht: 'Let op, dan spelen we het nu'. Ml. gilt: 
'Help, help een muis' ' Iedereen speelt. Nog vóór het 
geluid is weggestorven merkt Mt. op: 'De trommen 
zijn het hardste altijd. Die vallen het meest op. De rest 
hoor je niet. Dat vind ik jammer'. 
N.: 'Eén trom is wel genoeg'. A.: 'Dat geluid is geen 
muis. Het lijkt wel een koe die wegloopt'. P. zet de 
pauk weg, gaat op zoek, neemt een tamboerijn, slaat 
op het vel, geeft een paar tikken op de houten rand. 
Legt het weg. Neemt een klokkenspel met een klopper 
met houten kop. Leerkracht: 'We moeten eraan den
ken dan we uitbeelden dat iets in scherven valt'. P.: 
' 0 ja, nou dan kan dit'. Leerkracht: 'We gaan het nog 
eens spelen en goed luisteren'. Mt.: 'Nu hoor ik wat 
die anderen doen' (nu er een pauk weg is). Al wat we 
doen staat op de band. Mogen we het direct horen?' 
'Ja. Nog even'. Leerkracht: 'Ja, nog even dat weglopen 
van die muis. Hoe doen we dat?' P. speelt met een 
stok een paar glissando's op een sopraanklokkenspel. 
J- doet hetzelfde met een plastic stok over een bas-
xylofoon. 

We beluisteren de bandopname. 
Mt.: 'Kun je dat niet beter zó doen?' (hij bedoelt blijk

baar het weglopen van de muis) M. gaat met de vinger 
over het klokkenspel. 
P.: 'Het kan zo ook'. Hij gaat met de achterkant van 
de klopper over het klokkenspel. Leerkracht: 'Waarom 
doe je dat?' P.: 'Dat is mooier.' (De bel gaat). Onthou 
dit voor de volgende keer. 

E. v. Dijk 
Lupinestraat 28 

Beuningen (Gld.) 

(Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd, zonder voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de schrijver.) 
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Solo-apparatuur 

Commentaar op een verslag 

In een kritische beschouwing naar aanleiding van het 
tweede verslag solo-apparatuur, uitgebracht door een 
begeleidingscommissie onder auspiciën van het Audio-
logisch Instituut Groningen, heb ik gewezen op twee 
onvolkomenheden. 
Eerstens ontbeert het verslag een consistente pedago-
gisch-onderwijskundige visie en tweedens gaat het uit 
van de onjuiste veronderstelling dat solo-apparatuur 
in positieve zin vergelijkbaar zou zijn met de individuele 
groepsset. De tweede veronderstelling is een onmiddel
lijk gevolg van het eerste gemis. 
In deze beschouwing waarschuw ik verder tegen het 
optreden van commissies in het onderwijs die, zonder 
onderwijsverantwoordelijkheid te bezitten, adviezen af
geven die pedagogisch/onderwijskundige gevolgen 
kunnen hebben. 'Verduistering' van het plaatsingsbe
leid is schadelijk voor de continuïteit van het ontwik
kelingsproces van het kind. 

Naar mijn mening is solo-apparatuur naast het indivi
duele hoorapparaat en de individuele groepsset een 
hulpmiddel, waarop een beroep wordt gedaan, nadat 
het plaatsingsproces onder verantwoordelijkheid van 
volledig geïnformeerde ouders en onderwijs is afge
wikkeld. 

(vervolg op blz. 90) 
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Verslag van het Congres van 

de Europese Federatie van 

Verenigingen van onderwij

zers van dove kinderen 

Oslo, 4 - 6 oktober 1979 

Het Congres vond plaats op de SkSdalenskole, een 
nieuwe school, gelegen in een mooie wijk van Oslo. 
Deze school bleek alle mogelijkheden in zich te hebben 
om een dergelijk congres tot een succes te maken, 
zoals een pas opgeleverde gymnastiekzaal, die in een 
voortreffelijke congreszaal veranderd was, aparte in-
ternaats-units, waar het goed toeven was, en een 
restaurant, waar men op zijn Noors werd onthaald. 
Alle gebouwen waren te bezichtigen en er was uiter
aard veel belangstelling voor de school. Hoewel het 
herfstvakantie was, kregen we toch een indruk van het 
onderwijs in Noorwegen, mede door gesprekken met 
collega's uit dat land. Het bleek duidelijk, dat de over
heid in de Skandinavische landen veel royaler is ten 
opzichte van dit onderwijs dan in ons land het geval 
is. 
Groepjes van vier leerlingen per leerkracht beschouwt 
men daar als normaal. Aan de inrichting van de lokalen 
heeft men kosten noch moeite gespaard. Wat verder 
opviel, was dat in het lesrooster véél korte pauzes 
ingelast waren. De totale tijd waarin les gegeven werd, 
bleek na telling op vier uur per dag neer te komen. 
Het onderwerp waarover op het Congres gesproken en 
gediscussieerd is, was voor de meeste deelnemers in
teressant, namelijk: 'Het lezen van het dove kind', iets 
waar we in ons werk dagelijks mee bezig zijn. 

De eerste dag 
Dr. R. Conrad vertelde over een door hem uitgevoerd 
onderzoek in Engeland en Wales naar de leescapaci-
teiten van 16-jarige gehoorgestoorde leerlingen. Voor 
dit onderzoek had hij de leerlingen in vijf groepen 
verdeeld wat betreft hun gehoorverlies en elke groep 
was weer onderverdeeld in drie sub-groepen wat intel
ligentie betreft (gemeten met een non-verbale intelli-
gentietest). De leesvaardigheid van de onderzochte 
kinderen was volgens Dr. Conrad zeer teleurstellend. 
De minder intelligente kinderen kwamen helemaal niet 
tot lezen. (Ze hadden een leesvaardigheid van 7-jarige 
horenden.) 

Vervolgens ging Dr. Conrad in op enkele onderdelen 
die voor het lezen van belang zijn. Hij noemde o.a. 
vocabulair, de grafeem - foneem relatie die voor doven 
moeilijk is, het arme geheugen voor woordvolgorde en 
moeilijkheden die doven hebben met syntactische 
vormen die horenden gemakkelijk leren. (Als voorbeeld 
gaf hij de passieve zin.) Opmerkelijk was volgens de 

Nederlandse deelnemers het feit, dat men in Engeland 
(en daar niet alleen bleek uit latere reacties) zo laat met 
lezen begint, n.l. als de kinderen 5 - 7 jaar zijn. 
Dr. Conrad wees er verder op, dat bij dierproeven is 
gebleken, dat zenuwbanen afsterven als men het dier 
in absolute stilte laat opgroeien. Ook als men weinig 
geluid toevoert, geeft dit veranderingen in de hersen
functie. Hieruit trok hij de conclusie, dat de hersenen 
van dove kinderen veranderingen ondergaan door 
'language deprivation'. Neurologisch gezien is het vol
gens Dr. Conrad dan ook erg belangrijk, dat er in de 
vroegste jaren één of andere taal gegeven wordt (oraal 
of in gebaren) en hij was van mening dat we het kind 
zelf moeten laten kiezen welke taal het prefereert. 
'Geef het kind eerst een moedertaal en leer het later 
een tweede taal,' was de mening van Dr. Conrad. 
Op de vraag, hoe men moet leren lezen op basis van 
gebaren, kon Dr. Conrad geen antwoord geven; dat 
zal nog onderzocht moeten worden. 
Aan het einde van zijn betoog stelde hij, dat men in 
Engeland heeft gefaald de doven goed te helpen, om
dat men de echte betekenis van hun handicap niet 
heeft begrepen. 
De lezing van Dr. Conrad veroorzaakte nogal wat op
schudding vooral door de zeer negatieve beoordeling, 
zelfs afwijzing van de orale methode. Een groot aantal 
vragen en opmerkingen was dan ook het gevolg. Van 
Nederlandse zijde werd gevraagd: 
— Vindt U niet dat men in Engeland veel te laat met 
lezen begint? In Nederland begint men met geschreven 
taal zodra de home-training aanvangt ( 2 - 3 jaar). 
— Heeft men in Engeland wel een taaldidaktiek speci
aal voor dove kinderen? Denkt U niet dat de neiging 
om onze eigen didactische problemen toe te schrijven 
aan de doven en hun doofheid, fataal kan zijn? 
Bij het beantwoorden van de vragen bleek/dat de late 
start inderdaad als een tekort werd gezien. 

De bijdrage van Frankrijk was afkomstig van mevr. J. 
Peyre, onderwijzeres te Parijs. Haar lezing was getiteld: 
The importance of reading to acquire and improve the 
language. Possibilities and ways to utilise reading.' 
Ze vergeleek het lezen leren van horende en dove leer
lingen en stelde, dat dove leerlingen visueel moeten 
ontcijferen i.p.v. via het gehoor. Ze wees op de volgen
de punten: 
- Het lezen is belangrijk ter verbetering van de taal. 
Door meer taal te hebben kan men beter lezen en door 
meer te lezen verwerft men meer taal. Woorden moet 
men leren in een echte situatie, maar alleen de ge
schreven vormen ervan kan men vastleggen. Ze wees 
o.a. op homoniemen, synoniemen, de onderlinge po
sitie van de woorden, het belang van het orale gebruik, 
op open en gesloten vragen en op het feit, dat het 
zin-voor-zin verstaan nog niet hetzelfde is als het ver
staan van een tekst. 

- Het lezen is belangrijk voor het verbeteren van de 
kennis. Het is belangrijk om de leerboeken goed te i l
lustreren en de structuur en het vocabulair eenvoudig 
te houden. Als de leerlingen ouder zijn, moet men hen 
aanleren snel door een tekst te gaan (hoewel dit het 
gevaar van oppervlakkig lezen met zich mee brengt), 
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de sleutelwoorden te zoeken en uittreksels te maken. 
- Het lezen is belangrijk voor de personificatie. De 
leerling moet leren zichzelf te plaatsen in tijd en ruimte, 
hij moet objectiviteit leren en kunnen oordelen om zelf 
een persoonlijkheid te worden. 
Mevrouw Peyre vroeg zich vervolgens af, welke boeken 
we de leerlingen te lezen moeten geven. Ze wees in dit 
verband op het feit, dat auteurs uitgaan van psycholo
gische uitgangspunten en niet van linguïstische. Het 
gevolg daarvan is, dat onze dove leerlingen boekjes 
moeten lezen die wat taal betreft wel, maar wat in
teressesfeer betreft helemaal niet geschikt voor hen 
zijn. De taal in de tekst van onze leesboekjes dient 
gebaseerd te zijn op de taal in de klas. Om tegemoet te 
komen aan de interessesfeer van haar eigen leerlingen 
(13 jaar), had mevrouw Peyre zelf twee boeken in een 
gemakkelijker Frans herschreven, n.l. 'Robinso Crusoë' 
en 'Emile en zijn detectives'. 
Na nog gewezen te hebben op strips, waar ze niet 
afwijzend tegenover stond, dagboeken, science-fiction-
verhalen, rijmpjes, kranteartikelen, goede woorden
boeken, oefeningen in snel lezen en stillezen, het rit
misch lezen, het geven van multiplechoice-vragen etc , 
stelde mevrouw Peyre, dat de klas en de school een 
stimulerende omgeving dienen te zijn om de interesse 
in het lezen te vergroten. 
Als men in de toekomst nieuwe mogelijkheden inten
sief op de scholen gaat gebruiken (video, schrijftele-
foon, telex, apparaten voor schriftelijke conversatie 
tussen leerkracht en leerling etc) , is juist het kunnen 
lezen van het allergrootste belang, aldus mevrouw 
Peyre. 

De laatste lezing op donderdag 4 oktober was van Dr. 
H. Voit uit Duitsland. Haar lezing was getiteld: 'Rea
ding capacity of the deaf'. 
Dr. Voit begon haar lezing met te stellen, dat men in 
veel scholen voor doven vaak vertellende en beschrij
vende teksten ziet gebruiken. Men zou echter moeten 
uitgaan van een moderne linguistische analyse, bijv. 
de inhoudsanalyse van Krippendorff die de volgende 
componenten bevat: 
1 de grammatisch component: men moet linguïstisch 
competent zijn. 
2 Kernelization: het reduceren van de tekst tot een 
aantal kernzinnen. 
3 de Diskurs-logik: uit de informatie die de tekst 
geeft, moet een conclusie getrokken worden. 
De vraag is nu, hoe we deze drie punten in betrekking 
kunnen brengen met de lessen aan dove leerlingen, 
ad 1. Men moet in grammatisch opzicht competent 
zijn. Vaak ziet men in het dovenonderwijs een reductie 
van de tekst; men geeft vereenvoudigde constaterin
gen en geïsoleerd naast elkaar staande zinnen. Voor 
de leerlingen is het vaak niet duidelijk, wat de samen
hang is. Dr. Voit stelde, dat de leerlingen vaak grotere 
moeilijkheden ondervinden juist door die vereenvoudig
de tekst en ze gaf enkele voorbeelden van misver
staan door té sterke vereenvoudiging van zinnen. 

ad 2. Het tekstverstaan begint met het anticiperen op 
de tekst. Verwachten de leerlingen een zinvol verloop? 
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Als ze vaak losse oefeningen moeten maken, dan ver
wachten de kinderen zo'n samenhang niet. Vóórver
wachtingen kunnen het lezen echter ook blokkeren 
(fixatie). De voorverwachtingen moeten dan ook flexi
bel zijn; de leerlingen moeten in staat zijn zich te laten 
corrigeren door het vervolg van de tekst. Om het kri
tisch zijn wat betreft de voorverwachtingen te oefenen, 
kan men bewust verrassende wendingen in een tekst 
aanbrengen. 

Dr. Voit wees verder op een aantal punten waaraan 
men naar haar mening aandacht moet besteden, zoals: 
Men moet verwachtingen provoceren, meerdere ver
wachtingen tegenover elkaar stellen, voorverwachtin
gen kritisch laten beoordelen, voorverwachtingen laten 
controleren en de voorverwachtingen van de leerlingen 
bewust doorkruisen. Men dient te vragen naar oorzaak, 
gevolg, konsekwentie, samenhang, het hoe en waar
om. Vaak is dit niet rechtstreeks in de tekst te lezen. 
Als men er dan ook nog nonsens-vragen tussendoor 
stelt, dwingt men de leerlingen om nog kritischer te 
gaan lezen. 

ad 3. Men moet de leerlingen leren tussen de regels 
door te lezen en zij moeten in staat zijn een slotin-
terpretatie te maken. Dit kan al bij heel jonge kinde
ren geoefend worden. Als voorbeeld gaf Dr. Voit het 
volgende verhaal: 'Peter heeft een stuk worst in de 
hand. Een kat komt. De kat springt. De worst is ver
dwenen.' Als vraag werd gesteld: Waar is de worst?' 
Het bleek, dat de leerlingen de zinnen 1 t/m 3 goed 
konden naspelen, maar dat de vierde zin niet begrepen 
werd. 

In verband met dit punt wees Dr. Voit op de belang
rijke rol die de ervaring van het kind speelt. Als men 
het kind veel actief laat ervaren door pedagogisch te 
spelen met de kinderen, dan resulteert dit in een gro
tere beweeglijkheid en een beter begrijpen. 
Vervolgens wees Dr. Voit op de twee extremen die 
men bij het onderwijs aan doven ziet wat betreft de 
leesstof (sterk vereenvoudigde teksten tegenover ori
ginele teksten). Dr. Voit gaf de voorkeur aan originele 
teksten, maar waarschuwde voor te veel moeilijkheden 
tegelijk. Het is erg belangrijk om de dove leerlingen de 
moed te geven door te gaan met lezen; het is dan ook 
zinvoller om te vragen: 'Wat heb je begrepen? Wat 
maak je eruit op?' dan te vragen naar de niet begrepen 
woorden. Het moet beslist niet zo zijn, dat het lezen 
steeds gestoord wordt door vragen van de leerkracht. 
Ook als niet alles in een tekst precies wordt begrepen, 
kan het lezen vreugde geven. 

Tot slot gaf Dr. Voit nog wat organisatorische opmer
kingen: 
- In elke klas moet een bibliotheek aanwezig zijn. 
- Men kan een spannend verhaal vertellen en op het 
hoogtepunt afbreken. De leerlingen worden dan uitge
nodigd om zelf verder te lezen. 
- Men kan leesuren instellen. 
- Men moet de leerlingen inzicht geven in de functie 
van de taal door hen doe-spelletjes te laten spelen. 
- Laat de leerlingen aan de hand van een geschreven 
inleiding zelf nieuwe spelletjes ontdekken. 
- ledere leerkracht moet in z'n klas een prikbord heb-



ben met verrassende mededelingen daarop. Geef ook 
een dagindeling. 
• Stimuleer briefcontacten met ouders, horende kin
deren etc. 
"Schenk ook aandacht aan fantaseren, liegen, niet pre
cies zeggen wat men denkt. etc. Omdat geschreven 
taal haar directe verbinding met de spreker heeft ver
loren, geeft een tekst minder informatie. Een kritische 
houding ten aanzien van de tekst is dan ook noodza
kelijk. 

Op de vraag of het lezen dan helemaal geïndividuali
seerd moest worden, antwoordde Dr. Voit, dat dit niet 
noodzakelijk was. Wel diende men, als compromis, het 
individuele lezen te stimuleren. 

De tweede dag 
m Zwitserland werd een onderzoek gedaan naar de 
'eescapaciteit op dit ogenblik. Niet alle scholen deden 
hieraan mee. (In het totaal 50 klassen met 283 leer
lingen.) Er waren voor elk niveau leesteksten met vra-
9en samengesteld en daarbij werden een aantal vra
gen gesteld aan de leerkracht. 
De beste resultaten bleken bij het begrijpen van ge
schreven opdrachten en eenvoudige vragen. 
Meer problemen hadden de leerlingen bij het weerge
ven van de inhoud van een verhaal of bij het beant
woorden van vragen over een tevoren gelezen tekst. 
In alle klassen wordt speciale aandacht besteed aan 
het begrijpen van geschreven taal door middel van het 
gebruik van woordenboeken en het ermee leren 
Werken, verzamelen van uitdrukkingen, beeldverhalen, 
afbeeldingen, foto's, dia's, gebaren, mimiek, rollenspel 
naast gezamenlijk uitwerken van teksten, grammatica 
enz. 
Enkele scholen hebben een bibliotheek. Meest gelezen 
worden door de leerkracht geschreven teksten of be
werkte teksten, voor de doven herschreven en gedruk
te boeken, tijdschriften, kranten, kinderboeken en heel 
Weinig andere boeken met de oorspronkelijke tekst. 
Conclusie: Onderzoekingen moeten duidelijk maken: 
Waarom kunnen doven niet lezen of waarom kunnen 
ze niet goed lezen? Hoe kan hierin verandering worden 
aangebracht? Aangepaste teksten moeten niet het doel 
2Ün. Begrijpen van het normale leesmateriaal is buiten
gewoon belangrijk bij het tot stand komen van func
tionele normale conversatietaai. 
In Noorwegen gaan de kinderen pas op 7-jarige leeftijd 
naar school. Voor kinderen in de buurt van grote steden 
's er een mogelijkheid tot een vorm van hometraining. 
De gebarentaal wordt aangeleerd en gezien als erg be
langrijk voor het leren lezen. Ze dient ter ondersteuning 
hij het inzicht in taalvormen en begripsvorming in het 
leerproces. Het schijnt hen tot beter abstract denken 
te brengen en ze komen meer tot betekenisoverdracht 
(transfer). 
Er worden wel voor reguliere scholen geschreven lees
boeken gebruikt, maar speciaal aangepaste en vereen
voudigde boekjes worden gemist, 
voor het leren lezen wordt de analytische methode ge
bruikt. De uitspraak van de Noorse taal is vrijwel gelijk 
aan de spelling. 
Er worden dagboekjes gemaakt en door de leerkrach

ten veel aangepaste teksten geschreven. Sinds enige 
tijd wordt dit materiaal verzameld en gedrukt. Ook 
worden nieuwe boekjes geschreven voor doven en 
slechthorenden. In de school worden verder kranten 
en weekbladen gelezen. 
Conclusie: Men vindt dat door de invoering van Total 
Communication de leesresultaten duidelijk verbeterd 
zijn. Men spreekt de wens uit, dat in de toekomst 
de leerlingen vroeger kunnen beginnen met het leren 
lezen, om tot nog betere resultaten te kunnen komen. 
In Denemarken zijn vijf scholen voor dove en slecht
horende kinderen met totaal 400 leerlingen. Op deze 
scholen wordt Total Communication toegepast. 
Er werden verschillende testresultaten getoond, waar
uit de leescapaciteit van een aantal leerlingen tussen 
15 en 20 jaar moest blijken. Deze resultaten werden 
vergeleken met die van horende kinderen van 11 en 1 2 
jaar en 1 6 en 17 jaar. Slechts enkele leerlingen be
reikten het gemiddelde resultaat van horende leerlin
gen van dezelfde leeftijd. Een groter aantal heeft het 
gemiddelde niveau van horende leerlingen van 1 1 è 12 
jaar. Daarnaast is er een grote groep dove en slecht
horende leerlingen niet in staat een betrekkelijk een
voudig geschreven verhaal te begrijpen. 
Tot slot werd een video-opname getoond van een klas. 
Er werd getracht te laten zien hoe Total Communica
tion kan helpen om dove kinderen moeilijke taal in een 
Deense tekst te doen begrijpen. Drie leerkrachten lie
ten zien hoe hun gebruik van gebaren onderling ver
schilde. 

Het lezen in Zweden is een triest verhaal, ondanks alle 
ontwikkelingen en meerdere kennis op elk gebied. 
1. Het leesniveau kwam niet veel hoger dan dat van 
10 a 1 1-jarigen 
2. Een aantal kinderen was gedeeltelijk doof of doof-
geworden. 
3. Scholen met de orale methode hebben betere resul
taten. 
4. Gemiddeld is de vooruitgang tussen 12 en 18 jaar 
gering. 
5. Begrijpen van de inhoud van de alinea is steeds 
beter dan de woordkennis. 
6. De geringe woordenschat is bepalend voor de lees
zwakte. 

Bannister (The Teacher of the Deaf, september 1977) 
onderscheidt drie leesniveaus op basis van het per
centage herkende woorden. Independent reading 
99%, instructional level 95% en frustrational level 
90%. (In deze door Zweden gemaakte samenvatting 
is de mening van J. Bannister vrij duister. Hij heeft 
zelf zijn indeling duidelijker geformuleerd in The 
Teacher of the Deaf 1977 op blz. 163/164. We gaan 
voorbij aan het feit dat hij eigenlijk vier niveaus onder
scheidt en vermelden slechts dat hij de drie hier be
doelde niveaus als volgt omschrijft: a) independent 
reading level, het kind kan zelfstandig lezen, als het 
99% van de woorden herkent en 90% van de woor
den begrijpt, b) instructional reading level, het kind 
kan met succes lezen als het daarbij hulp krijgt van de 
onderwijzer, bij een woordherkenning van 95% en 
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woordbegrip van 75%. c) frustration reading level, 
het lezen is frustrerend voor het kind als het minder 
dan 90% van de woorden herkent en minder dan 50% 
van de woorden begrijpt. Excuses voor deze onderbre
king van het verslag. Red.) 
Als de woordenschat zo belangrijk is voor het leespro
bleem, hoe brengen we deze dan over op de leerlin
gen? Waar gaan we vanuit? Wat gebeurt er wanneer 
een nieuw woord in een zin, of synoniemen of anto
niemen worden gebruikt? Als een zelfstandig naam
woord wordt verklaard door een werkwoord, een ab
stract woord door een concreet, een woord door een 
gebaar enz.? 
Voor het begrijpend lezen moeten de samenstellende 
zinnen zowel apart als in relatie tot elkaar worden 
begrepen. Woorden krijgen hun volle betekenis pas, 
wanneer ze worden herkend als onderdelen van een 
woordgroep die een functie heeft binnen de zin. 
De laatste jaren is de prioriteit van de zin en de eenheid 
ervan zo sterk benadrukt, dat de betekenisverbanden 
die tussen deze eenheden bestaan, een beetje uit het 
oog verloren zijn. Maar ze spelen een belangrijke rol in 
de normale taalontwikkeling. 
Kennis van de taal is de grondslag van lezen. De me
thode van taalonderwijs moet zo zijn, dat ze lezen mo
gelijk maakt. Deze methode heeft drie kenmerken: ze 
is intensief, extensief en systematisch. 
Intensief. Hiermee wordt gedoeld op de eigen aktivi-
teit van het kind. Een kind kan niet zuiver passief 
taal verwerven. Het moet actief met de taal omgaan, 
om ook actief tegenover de tekst te staan die het 
straks gaat lezen. Het is duidelijk dat daarvoor een 
sfeer nodig is die stimuleert en motiveert tot actief 
taalgebruik. 
Extensief. Het kind moet in aanraking komen met veel 
taal en deze taal moet gevarieerd zijn. Het kind moet 
eraan gewend zijn dat woorden verschillende beteke
nisnuances kunnen hebben om vlot te kunnen om
schakelen bij het lezen. Om taal aan te bieden kan 
het enkele lipbeeld niet volstaan. Er moeten andere 
visuele hulpmiddelen (met de hand) bij komen. 
Systematisch. De hele ontwikkeling van het kind heeft 
een systematisch karakter; dat geldt in het bijzonder 
voor zijn taalontwikkeling. Het leren van taal aan een 
doof kind moet dus ook systematisch gebeuren. Het 
leerproces moet zo geleid worden dat het kind relaties, 
structuren ontdekt in wat het leert. Ritmisch groepe
ren, eventueel zichtbaar gemaakt door kleuren, is voor 
het lezen van wezenlijk belang. 
Het Zweedse stuk besloot met de opmerking: 'Men kan 
zo lang en zo fel discussiëren over de leesproblemen, 
dat het lezen nooit op gang komt; lezen wordt ook 
geleerd door het gewoon te doen, door lezen.' 

De laatste dag 
Op de laatste dag werden de diverse referaten in een 
drietal discussiegroepen besproken. Uit de samenvat
tingen die daarvan werden gemaakt, kwamen de vol
gende punten naar voren: 
1. Er is een samenhang tussen de taalontwikkeling 
en de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Hoever 
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moet de eerste zijn voordat met de tweede echt be
gonnen kan worden? Hoever moet de taalontwikkeling 
zijn voordat de dove leerling echt plezier in het lezen 
krijgt, naar een boek of krant pakt? 
Dit spanningsveld zal steeds aanwezig zijn in het on
derwijs op de scholen. Teveel ingaan (door de leer
kracht) op woordverklaring, uitwerken van grammati
cale constructies, m.a.w. teveel taalonderwijs, verhin
dert de lust in lezen, maar toch was iedere deelnemer 
ervan overtuigd dat er een basis moet zijn. Niemand 
kon achter aangeven wat dan die basis moet zijn, hoe 
die te meten is, hoe dit ontwikkeld zou moeten worden. 
Een zinvolle opmerking in die richting was wellicht: 
laten we bij de doven die wel tot lezen zijn gekomen, 
eens gaan informeren wat zij daarvoor belangrijk vin
den. Een afgevaardigde ging zelfs zover, dat hij met 
spijt moest constateren, dat op dit congres over dit 
toch zo belangrijke onderwerp, geen bijdrage door de 
doven zelf gegeven was. Waren ze uitgenodigd? Dr. 
Voit merkte nog op, dat zij via gesprekken met doven 
tot het inzicht was gekomen, dat voor een goede ont
wikkeling van het begrijpend lezen belangrijk zijn: 
a) de rol van de ouders: 'Lesen hat zu tun mit Umwelts-
erfahrungen'. 
b) Het lezen van stripverhalen. Veel doven die tot le
zen zijn gekomen, zijn daarmee begonnen. 
c) Het veel voorkomen van dialogen in de tekst. Doven 
hebben haar verteld dat deze vaak verhelderend wer
ken ten aanzien van het begrijpen. 

2. Dé oplossing voor het probleem: hoe de dove leer
ling tot begrijpend lezen te brengen, is er op dit congres 
niet uitgekomen. Wie had dit verwacht? Wel was men, 
zoals uit de discussieverslagen en de discussies zelf 
bleek, enerzijds sterk teleurgesteld door de bikkelharde 
gegevens die door Dr. Conrad naar voren waren ge
bracht; anderzijds bleek men nog voldoende vertrou
wen te hebben dat de resultaten beter zouden kunnen 
zijn, mits er harder gewerkt werd, mits er andere 
methoden werden gebruikt, mits men zelfgemaakte 
leeslesjes zou uitwisselen, mits werkgroepen werden 
gevormd om de problematiek verder te bestuderen, 
mits meer gebruik gemaakt werd van moderne visuele 
hulpmiddelen als televisie en schrijftelefoon, mits aan 
de motivatieversterking van de leerlingen werd ge
werkt, mits etc. etc. 
Een 'geloof' dat niet mag ontbreken om de energie te 
hebben de problematiek te blijven bestrijden. En het 
was juist dat 'geloof in het kan allemaal wel ' , dat zo 
sterk aanwezig was in de Nederlandse bijdrage. Dit 
werd niet door alle deelnemers aan dit congres in 
dank aanvaard. Men vroeg direct naar testresultaten, 
naar gebruikt testmateriaal, naar harde cijfers en die 
konden we in wezen onvoldoende verstrekken. Vooral 
van Duitse zijde werden we hierover vrij hard aange
vallen. Met enkele mededelingen over een onderzoek 
dat door dr. Van Uden met een beperkt aantal leerlin
gen is verricht, werd geen genoegen genomen. Ook 
een schets van de werkwijze: vanuit het ideo-visuele 
lezen naar het receptief lezen, waarin onderscheiden 
worden vocabulaire-fase en de structuur-fase, werd 
(hoewel er veel waardering voor deze opbouw was) 



toch door veel congresgangers met een korreltje zout 
genomen. (Voor deze indeling van Van Uden zie: Spe
ciaal onderwijs, jaargang 44, afl. 4, april 1971 , blz. 108 
t/m 140, in het bijzonder blz. 108 t/m 112; en Het 
Gehoorgestoorde Kind, jaargang 16, afl. 4, december 
1 975 , blz. 75 t/m 9 1 , in het bijzonder blz. 79 t/m 80). 

Wat tijdens dit congres duidelijk opviel was het feit 
dat het aantal landen dat volgens de orale methode 
'es geeft, steeds kleiner wordt. Nederland bevindt zich 
m dit opzicht langzamerhand in een uitzonderings
positie. Daarnaast was het duidelijk dat de visie van 
Nederland betreffende het leren lezen van dove kinde
ren veel optimistischer was dan wat uit andere landen 
naar voren kwam. 
Het frappeerde de Nederlandse deelnemers, dat het 
niveau van onderwijs in ons eigen land hoger ligt dan in 
de Skandinavische landen. Men kon dit duidelijk con
stateren naar aanleiding van de bijdrage van Dene
marken, die vergezeld ging van videobeelden. Er was 
dan ook veel belangstelling voor de Nederlandse 
bijdrage. 
Verder kan geconcludeerd worden dat een congres in 
klein verband (68 deelnemers) heel bevorderlijk is voor 
onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen. 
Dat Oslo een mooie stad is met een aardige burge
meester, die ons hartelijk ontving in het mooie stad
huis, was niet essentieel voor het congres, maar het 
droeg wel bij tot de prettige sfeer waarin het verlopen 
is. 

De Nederlandse afgevaardigden 

Het Eerste Nationale 

Congres van Doven 

op 18 en 19 oktober in de Schouwburg te 
Deventer 

Enkele impressies 
Om te beginnen de organisatie: in één woord af. 
Alles gaat precies op tijd. 
Overal is voor gezorgd. 
Om een paar dingen te noemen: 
Tolken naast de sprekers en op verschillende plaatsen 
m de zaal monitoren waarop het gesprokene ook nog 
te lezen is, een simultaanvertaling van de Engelse 
lezing van Dr. Denmark. 
Voor iedereen een congresmap en een naamplaatje. 
Een verrukkelijk koud buffet met glaasje wijn. 
En bij het naar huis gaan de Zutphense Courant met 
een artikel over het congres. 

De lezingen 
Dr. J. C. Denmark over psychiatrie en doofheid. Zijn 
lezing spitste zich toe op de counseling van ouders. In 
Engeland is die nog weinig op gang gekomen. Interes
sant, maar heel anders dan de Nederlandse situatie. 

Dr. A.P.J.M, van den Horst over assertief gedrag als 
sociale functie. Assertief-zijn: opkomen voor jezelf 
zonder anderen nodeloos te kwetsen. Heel schema
tisch en zwart-wit: je kunt zijn: assertief sociaal aan
gepast, assertief sociaal niet aangepast, sub-assertief 
sociaal aangepast, sub-assertief niet aangepast. Al 
luisterend probeer ik mezelf en anderen in een hokje 
te plaatsen. Het lukt niet. Er zijn kennelijk veel tussen
vormen mogelijk. Gelukkig, want assertief sociaal aan
gepast mag dan het ideaalbeeld zijn, omgaan met 
dergelijke mensen lijkt me geen onverdeeld genoegen. 
Prof. Dr. B. Th. Jervoort over taal en communicatie. 
Voor een evenwichtige ontwikkeling van een kind is 
een goede communicatie met zijn omgeving een voor
waarde. Een goede communicatie is slechts mogelijk 
als het kind en zijn omgeving eikaars taal begrijpen. 
Taal in de ruimste zin van het woord. De volwassene 
moet daarom de gebaren van het jonge dove kind 
leren begrijpen en dikwijls ook zelf gebruiken. Commu
nicatie zonder gemeenschappelijke taal is arm en on
volledig. Taal zonder communicatie-bedoeling is dood. 
Dr. Ir. A.P. Bolle over komende telecommunicatie-
mogelijkheden voor doven. Op het gebied van de tele
communicatie is bijna alles mogelijk. Alleen, de ont
wikkeling kost tijd en geld. Toch zullen in de nabije 
toekomst ook alle doven een of andere vorm van tele-
contact kunnen hebben. 

(Over enige tijd verschijnt er een verslag van het con
gres waar alle lezingen volledig in staan.) 

Het avondprogramma 
Vol verwachting werd uitgekeken naar het optreden 
van de Franse Doventheatergroep. Een teleurstelling. 
Het was niet te volgen. En het was te donker in de 
zaal om in het programma te kijken, zodat je ook niet 
wist in welke richting je moest denken. Zouden de 
doven dit wel begrepen hebben? In de pauze bleek dat 
horenden noch doven er iets van begrepen hadden. 
Boeiend was het wel. We hebben allemaal naar het
zelfde gekeken en iedereen heeft er iets anders in ge
zien. 
Het optreden van Jean Couprie en Wim Emmerik was 
hierna een verademing. Gewone mime, geestig ge
bracht in voor iedereen duidelijk herkenbare situaties. 

De exposit ie 
Veel technisch vernuft op het gebied van telecommu
nicatie. En ... je mocht overal aankomen en alles pro
beren. 

Al met al een paar heel goede, interessante dagen in 
een sfeer die bijzonder gezellig en ontspannen was. 
De Stichting Nederlandse Dovenraad kan met recht 
trots zijn op zijn eerste nationale congres. 

W.M. Brouwer 
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Verslag van de Werkwinkel 

Spraakgestoorden 

VeBOSS-Conferentie 1979 
Bij de afdelingen voor kinderen met spraak-/taal-
stoomissen van de diverse scholen ontstond de wens 
om over de praktijk te praten. Daarom werd gekozen 
voor het 'gesprek' in plaats van de gebruikelijke le
zingen. 

De Alexander Roozendaalschool verzorgde een mid
dag met werkwinkels, waarbinnen een begin werd ge
maakt met het uitwisselen van praktijkervaringen. 
De volgende werkwinkels werden gehouden: 
- Didaktische werkvormen 
- Handelingsplan 
- Kinderbesprekingen 
- School en Ouders 
- Toelating 
- Integratie van logopedie in het onderwijs. 
De gesprekken in de werkwinkels werden genotuleerd. 
Deze notulen worden in het onderstaande weergege
ven. 

Werkwinkel 'didaktische werkvormen' 
De groep spraakgestoorden op scholen met ook ge
hoorgestoorde kinderen is vaak te klein om klassen 
met spraakgestoorden van ongeveer hetzelfde nivo te 
maken. Combinatieklassen van spraak- en gehoorge
stoorden geven veel didaktische problemen. Verschil
lende leeftijden en nivo's in één klas is wel mogelijk, 
maar klassikaal lesgeven is niet vaak mogelijk. Pro
bleem blijft dat je elk kind te weinig aandacht kan 
geven. Ouderhulp, klasseassistenten, stagières, nivo-
groepen door de school heen bieden oplossingen, 
toch is er behoefte aan verlaging van de leerlingen-
schaal. Veel klassen lopen te vol in de loop van het jaar 
(tot 16 leerlingen) om niet te hoeven werken met 
wachtlijsten. 
Opname van autistische kinderen (zie het artikel van 
Mevr. Lafeber in het vorige nummer van dit blad, blz. 
55) versterkt de idee van een tekort aan aandacht 
voor ieder kind, daar erg veel energie aan dat ene 
kind gegeven zal moeten worden. 
De tijd en energie die op iedere school besteed wordt 
aan het opbouwen van systemen voor individueel en 
nivo-gericht onderwijs zou door samenwerking meer 
op kunnen leveren. 
T.a.v. het lezen had iedereen de ervaring dat je lees
methoden niet kunt volgen, omdat de methoden geen 
oplossingen bieden voor heel specifieke problemen. 
Sommige mensen vonden met name auditieve trai
ningsprogramma's van veel belang bij het voorberei
dend en aanvankelijk lezen. Veel mensen krijgen bin
nen de school te weinig hulp bij o.a. specifieke leer
problemen. De teamleden van de Bertha Mullerschool 
hadden een oplossing gevonden door a. een op schrift 
gestelde, in de loop der jaren samengestelde eigen 
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leesmethode te gebruiken. Deze methode gebruikt men 
als 'kapstok' naast de methode Caesar en b. een zeer 
ver gedifferentieerd systeem van nivogroepen te han
teren. 
Vervolgens is gesproken over: toelatingscriteria; ver
volgonderwijs; welke kant krijgt de meeste nadruk: 
de pedagogische of de didaktische? 
Daarna spraken we nog over de stelling: 'Onderwijs 
aan spraak-Aaalgestoorde kinderen is LOM-onderwijs 
met spraakles'. Algemeen idee was dat dit niet opgaat; 
er is meestal sprake van een spraak/taalstoornis in 
samenhang met 'nog iets'. De opvang, die deze kin
deren vragen kan echter niet omschreven worden in 
termen van een LOM-opvang + spraakles of een MLK-
opvang + spraakles. 

Werkwinkel 'handelingsplan' 
Het bleek dat velen naar deze werkwinkel gekomen 
waren met het idee dat er informatie over een hande
lingsplan gegeven zou worden. Toen bleek dat dit niet 
de opzet was, startten we het gesprek met het uitwis
selen van informatie over verslaggeving onderling en 
naar de ouders toe. Exakte notatie van gegevens 
over leerlingen bleek een algemeen probleem. Ook de 
overzichtelijkheid van alle gegevens (soc. psych. med. 
etc.) bleek op veel scholen erg te verschillen. We maak
ten een inventarisatie van manieren van kinderbespre
kingen. 
Er kwam aan de orde wat de Alexander Roozendaal
school zoal aan aspecten in een handelingsplan ver
meldt. Na afloop bleek dat velen zich nog geen duide
lijk beeld hadden kunnen vormen t.a.v. een handelings
plan. De Alexander Roozendaalschool voorziet hierin 
door de betrokkenen konkrete voorbeelden ter over
denking toe te sturen. 

Werkwinkel 'kinderbespreking' 
In deze groep bleek grote behoefte aan informatie
uitwisseling. Tot een echte diskussie is het dan ook 
niet gekomen. Er werd geïnventariseerd n.a.v. enkele 
stellingen. 
1. Toelatingsteam = Begeleidingsteam? 
Punten die hierbij naar voren kwamen waren o.a.: Er 
is geen begeleidingsteam. Het toelatingsteam ziet veel 
kinderen in korte tijd. Er is geen overleg met leerkrach
ten. Het toelatingsteam beslist in welke groep kinderen 
komen. 

Het begeleidingsteam bestaat uit alle mensen van de 
school. Eens per drie weken bespreking met dit team 
over 2-3 kinderen. 
2. Eens per jaar een kind bespreken is meer dan ge
noeg? 
De inventarisatie van kinderbesprekingen leverde het 
volgende op: 
- Er is 2x per jaar een rapportenbespreking van een 
half uur per kind. Kontakt met de andere disciplines 
is er alleen informeel. 
- Streven naar 2x per jaar. Vindt plaats na schooltijd 
gedurende een paar uur per groep. 
- 2-3x per jaar. Gedurende de schooltijd. Enkele uren 
per groep. 
- 1x per jaar groepsbespreking. Verder veel informeel 



kontakt met elkaar (leerkrachten en andere disciplines). 
3- Hoe is de verslaggeving na de kinderbespreking? 
* Verslag wordt in het dossier gestopt. Er gebeurt 
verder niets mee. 
- Er wordt een verslag gemaakt, dat tevoorschijn komt 
als het nodig is. 
4- Wat doe je met het resultaat van de bespreking? 
-Word t niets mee gedaan. 
- Komt tot uiting in het handelingsplan. 
5- Zijn de besprekingen geheim voor de ouders? 
- Hangt van de leerkracht af. Uitslagen van testen 
worden door het hoofd aan de ouders meegedeeld. 
" Er worden regelmatig ouderavonden gehouden, 
waarin verslag wordt gedaan. 
' Het is verplicht ouders in te lichten, voordat een kind 
getest wordt. 
6- Bespreken we alleen individuele kinderen of be
spreken we ook het funktioneren van de groep? 

Werkwinkel 'ouders en school' 
' n deze groep heeft ieder verteld hoe er binnen haar/ 
Z|jn school omgegaan wordt met de ouders. Op veel 
scholen gebeurt het volgende: per jaar minstens één 
informatieavond over een bepaald onderwerp; een 
Jaarlijkse vergadering van de oudercommissie, waaraan 
gekoppeld een aktiviteit vanuit de school (film, spreker 
bv.), oudermiddagen, ouders helpen in de bibliotheek 
°f bij feesten, ouderavonden waarop de ouders de leer
kracht spreken over de vorderingen van hun kind, de 
ouders brengen vrijblijvend of op dwingende uitnodi
ging 1 of 2x per jaar een dag in de groep door; op één 
school wordt er door leerkracht of hoofd en psycholoog 
halfjaarlijks een strategie voor het kind bepaald en met 
de ouders doorgesproken. 
De definitie 'Van ouderparticipatie kan gesproken wor
den als er sprake is van overleg met de ouders op 
gelijkwaardige basis over opzet en organisatie van het 
onderwijs', werd over het algemeen als te hoog ge
grepen bestempeld. Op grond van scholing zou al vaak 
geen sprake kunnen zijn van een gelijkwaardig gesprek. 
(We hadden niet van tevoren afgesproken wat we on
der 'gelijkwaardig' zouden verstaan.) 
T.a.v. ouderparticipatie werd genoemd: met konkrete 
zaken beginnen, ouderkursussen geven, zodat de 
ouders zich betrokken en sterk gaan voelen. De kon
takten langzaam opbouwen, misschien kunnen ouders 
dan - vanuit de betrokkenheid met hun eigen kind - mee 
gaan denken over handelingsplannen en organisatie 
van de school. 

We merken vaak dat ouders 'gelaten' zijn. Ze zijn blij 
eindelijk (!) opvang voor hun kind te hebben gevonden 
en geven het wat de school betreft graag aan ons over. 
Aan de andere kant is onze eigen onzekerheid over de 
aanpak van de zeer heterogene groep kinderen, die 
onze scholen bezoekt, er misschien ook de oorzaak 
van dat wij soms aarzelend met de ouders in kontakt 
treden. 

Werkwinkel 'toelating' 
Er werd vnl. gesproken over het pedagogisch-didak-
tisch onderzoek. Er werd gesteld dat het ped.-did. 
onderzoek niet beslissend mag zijn bij de toelating. 

We spraken over a. de functie en b. de inhoud van het 
pedagogisch-did. onderzoek, waarbij de volgende pun
ten naar voren kwamen: 
a. functie: - functioneren van het kind 
- afhankelijk van leeftijd 
- basis voor het handelingsplan 
- naar welke groep gaat het kind? 
- meebeslissend bij de toelating naast het psycholo
gisch onderzoek 
- om goed te differentiëren naar andere schooltypen 
- misschien is het beter om het onderzoek na de toe
lating af te nemen, dan zou het meer zijn om een 
behandelingsplan te kunnen opstellen. 
- in ieder geval is het een gegeven extra bij de toela
ting. 
- onderzoek moet worden afgenomen door een onder
wijskracht die de school goed moet kennen. 
b. Inhoud: - afhankelijk van leeftijd 
- bij schoolleeftijd uitgebreider 
- overlap onderzoek psycholoog: ruimtelijke oriëntatie, 
grove en fijne motoriek, lichaamsschema, wereldver
kenning, symboolverkenning taal/rekenen. 
- is het nuttig hetzelfde te laten onderzoeken door 
verschillende disciplines? Het toelatingsonderzoek 
duurt dan 3-5 dagen. 
- moet alles wel zo uitvoerig onderzocht worden voor 
je beslist tot toelating? 
Het lijkt de groep zinvol wanneer de voorzitters van 
de verschillende toelatingsteams in het land met elkaar 
overleg plegen om te komen tot een inventarisatie. Om 
een indruk te krijgen van toelatingsonderzoek op 2 
verschillende scholen de volgende voorbeelden: 
Groningen: Het kind wordt in een groep geplaatst na 
kontakt met maatsch. werk en psycholoog, die de 
thuissituatie kent via het OAC. Ook bij afwijzing volgt 
advies. 
Bezwaren: als alle scholen het zo doen, kan het lang 
duren voordat het kind hulp geboden wordt. 
Amsterdam: Logopedisch en ped-did. onderzoek: % 
dag. 
Psychol.- en medisch onderzoek: V2 dag. 
Tussen oproepen en advies uitbrengen zit een maand. 
De vragen 'Wat is een spraakgestoord kind? en 
'Wanneer komt een kind op een school voor spraak-
gebrekkige kinderen?' kwamen nog even aan de orde, 
maar een eerste echte aanzet tot deze diskussie is 
gedaan op het symposium 'Vroegtijdige opsporing van 
spraak/taalgestoorde kinderen'. Wij hopen dat deze 
diskussie een vervolg zal hebben. 

Werkwinkel 'integratie van logopedie in het onder
wijs' 
Belangrijkste punten uit het gesprek: 
School: 
- Op de meeste scholen zijn te weinig logopedistes. 
- De meeste logopedistes wonen vergaderingen bij. 
- Op sommige scholen begeleidt de logopediste het
zelfde kind gedurende de hele schooltijd; op andere 
scholen heeft de logopediste een vaste groep die ieder 
jaar anders is samengesteld. 
- Logopedistes werken individueel, in kleine groepjes 
kinderen en doen lessen met de hele klas. 
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- Op sommige scholen maken logopedistes oefenma
teriaal dat geschikt is om in de klas te gebruiken. 
- Het is een duidelijk voordeel, wanneer de leerkracht 
tevens logopedist is. 
- Intensief kontakt leerkracht-logopedist is erg belang
rijk. 
- In het westen en zuiden van ons land bestaat een 
werkgroep logopedisten bij het onderwijs aan spraak/ 
taalgestoorde kinderen. Het noorden heeft nog geen 
werkgroep. 
Ouders: 
- Logopediste is aanwezig op ouderavonden. 
- Logopediste gaat indien mogelijk mee op huisbezoek. 
- Ouders wonen spraakles bij. 
- Kontakt met ouders veelal telefonisch of via kontakt-
schrift. 
- Intensief kontakt met alle ouders is erg belangrijk; 
het blijft echter moeilijk om de goede manier te vinden. 
- Het is belangrijk de ouders gelegenheid te geven met 
elkaar te praten. 

De werkwinkels werden bezocht door ongeveer 100 
mensen. Het eenmaal op gang gekomen gesprek vroeg 
om een vervolg. Daarom werd besloten eens per twee 
maanden 's zaterdags bij elkaar te komen telkens in 
verschillende scholen. Inmiddels hebben de volgende 
scholen elkaar drie keer ontmoet: 
Prof. van Gilsenschool uit Haarlem 
Cor Emousschool uit Den Haag 
Dr. F. Hogewindschool uit Rotterdam 
LVV. Hildernisseschool uit Rotterdam 
De Weerklank uit Leiden 
Bertha Mullerschool uit Utrecht 
De Kring uit Goes 
Enkschool uit Zwolle 
Burg. de Wildeschool uit Schagen. 
Van elke bijeenkomst werd door de gastschool een 
verslag gemaakt en aan de deelnemers toegestuurd. 
Deze groep mensen heeft ook de organisatie op zich 
genomen van het programma voor de afdeling spraak-
gestoorden voor de komende conferentie in overleg 
met de programmacommissie van de VeBOSS. Er is 
weer gekozen voor werkwinkels met daarnaast enkele 
lezingen. Het programma wordt U door de VeBOSS 
toegestuurd! 

(Slot van pag. 82) 
Ook heb ik vanzelfsprekend ernstig bezwaar tegen de 
bewering dat abituriënten van de scholen voor slecht
horenden 'veelal' de 'mogelijkheid ontnomen' wordt, 
het voor hen geschikte vervolgonderwijs te volgen. Op 
z'n zeer zachtst gezegd mag hier worden gesproken 
van een lacune in de Audiologische kennis. 
Om ziekenhuis bezoek te minimaliseren geloof ik dat 
de solo-apparatuur in het pakket van de Audiciën be
hoort te worden opgenomen. 

Een volledige beschouwing kan worden aangevraagd 

via telefoonnummer 0 5 0 - 7 1 2 1 6 6 . 

C.J. Moraal 

Reaktie op Concept-aktivi-

tenenplan voor de ontwikke

ling en vernieuwing van het 

buitengewoon onderwijs 

'De werkers in het veld' hebben het zeer op prijs ge
steld in een zo vroeg stadium al betrokken te worden 
bij de gedachtenwisseling over de beleidsplannen van 
de staatssecretaris t.a.v. het BuO. Het stemt tot te
vredenheid dat de mogelijkheid van inspraak en van 
gedachtenwisseling omtrent de beleidslijnen in de 
procedure is ingebouwd, echter omtrent de tijdsduur 
die gegeven is om een en ander te bespreken 
heerst een gevoel van onvrede. 
Van een grondige bespreking van de inhoud van het 
concept kan o.i. dan ook geen sprake zijn. Dit is des te 
meer teleurstellend omdat in dit concept een aantal 
beleidslijnen aan de orde gesteld worden, die het zeker 
waard zijn om in een brede discussie diepgaand be
sproken te worden. 

Betreffende de inleiding: 
Het is jammer dat dit C.A.P. alleen geldt voor de inter
ne vernieuwing van het BuO. De samenwerking met 
het BaO is evenwel toch mogelijk als we denken 
aan de ontwikkelingsprojecten op de basisschool. 
Toch is het vaak moeilijk dergelijke projecten met scho
len voor BuO te doen, omdat het BuO veel verschillen
de vormen van onderwijs kent en dus gericht is op 
kinderen met veel verschillende hulpvragen. 

1 . Raakvakken Innovatie Buitengewoon Onderwijs 
- Basisonderwijs. 
Het is juist dat het BuO d.m.v. dit C.A.P. een weg kan 
zoeken om zich te ontwikkelen tot 'speciaal onderwijs', 
zoals dit bedoeld is in de nota Speciaal Onderwijs. 
In dit verband is het ook goed dat er goede overlegsitua
ties tussen BaO en BuO worden gevonden. 

2. Uitgangspunten en doelstelling. 
We zijn van mening, dat in paragraaf 2 de belangrijkste 
zaken t.a.v. het BuO aan de orde komen. We zijn het 
ook eens met de centrale uitgangspunten en met d ook eens met de centrale uitgangspunten en met de 
doelstelling van dit plan. Het is echter te hopen dat er 
voldoende tijd en geld beschikbaar zal blijven om de 
verkregen ervaringen en informatie te verwerken en 
door te spelen. 

3. Soorten aktiviteiten. 
De vijf hoofdpunten waarop een reaktie wordt gevraagd 
en waarvan de exakte omschrijving te vinden is in 
Paragraaf 2, blz 8, zijn: 

1. het handelingsplan 
2. de personeelsformatie 
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3. indeling van scholen 
4. toelatingsprocedure 
5. overgangsvormen tussen BuO en BaO 

3.1. Het handelingsplan 
De omschrijving zoals die gegeven wordt in paragraat 
3, blz. 1 0, is naar onze mening juist, maar ook een zeer 
algemeen. Een uitdieping en nadere definiëring van 
het begrip handelingsplan achten we evenwel zeer 
noodzakelijk, want er zijn een groot aantal vragen te 
stellen over die handelingsplannen. Wat zijn nu precies 
handelingsplannen? Moet er voor elk kind een hande
lingsplan komen? Is hier dan mee te werken? Of moe
ten er alleen handelingsplannen komen voor speciale 
problemen, of voor groepjes? Moeten deze handelings
plannen eenvoudig of uitgebreid zijn? Wie stelt de 
handelingsplannen op? Hoe verhouden handelings
plannen zich ten opzichte van het schoolwerkplan en 
de groepshandelingsplannen? 

3.2. De personeelsformatie in het Speciaal Onderwijs 
Bij dit punt missen we toch wel heel sterk in het 
aktiviteitenplan een schets van vaardigheden, die de 
onderwijzer binnen het BuO zou moeten beheersen, 
een soort profielschets van de leerkracht in het BuO, 
waarin ook begrepen zou moeten zijn een zekere ka
rakteristiek van een sociaal-emotionele grondhouding, 
die immers primair is bij de opvoeding en vorming 
van gehandicapte - en daardoor vaak gestigmatiseerde 
en geïsoleerde - kinderen. Het is waar dat niet alle 
mensen gelijk zijn, maar dat neemt niet weg, dat aan 
de orthopedagogische grondhouding zekere eisen te 
stellen zijn op het sociale en emotionele vlak. Ook op 
dit nivo is professionalisering noodzakelijk. 
Ook moet men van onderwijzers binnen een multi
disciplinair team een professionele inbreng kunnen ver
wachten. We menen dat er op dit punt in de opleiding 
en in de begeleiding nog heel wat te verbeteren is. 
Zaken als schoolwerkplan en handelingsplannen ko
men, als die grondhouding aanwezig is, vanzelfspre
kend aan de orde, want die hebben alles te maken 
met vakbekwaamheid en met emotionele vaardigheid. 
Een uitwerking naar de kant van de opleiding in de 
toekomst voor de onderwijsgevenden wordt gemist. 
Dit geldt ook t.a.v. de onderwijsgevenden van nu. In 
het algemeen valt op, dat er bij het BaO te weinig 
aandacht is voor het BuO. Ook blijkt, dat wanneer 
er informatie over het BuO wordt gegeven op Peda
gogische Akademies, er vaak een grote afstand is tot 
het BuO. Daarmee hangt naar onze mening samen 
dat er in het BaO, en misschien is dit een maatschap
pelijk probleem, een mentaliteitsverandering moet 
plaatsvinden t.a.v. de gehandicapte in onze samenle
ving. 

Bij dit punt is 0.1. ook te denken aan de groepsgrootte 
van met name de aanvangsgroepen. De VeBOSS heeft 
er diverse malen bij de minister en de inspectie 
op aangedrongen dat dit punt hoge prioriteit vraagt. 
Ook is dit punt ingebracht bij de N.F.O. I l l , maar dit 
overleg-orgaan was niet doordrongen van het belang 
van dit punt, mede omdat het gevraagd is voor de 
groep kleine scholen, die in de VeBOSS verenigd zijn. 

Bij personeelsformatie moet men voorts niet alleen 
denken aan de 'opstellers', maar ook aan 'uitvoerders' 
van de uit de experimenten voortkomende aktiviteiten. 
Men moet in de school ook kunnen beschikken over 
specialistische hulp, zoals motorische therapeuten, die 
door verfijnder onderzoek steeds meer leerbelemme-
rende factoren aan het licht doen komen. Motorische 
therapie is een specialisme, dat niet genoemd is in de 
Nota Randvoorzieningen. We hopen dat er toch mid
delen en mogelijkheden worden gevonden om, vooral 
ten behoeve van een grote groep spraakgestoorde 
kinderen in onze scholen, motorische therapie in de 
personeelsformatie van onze scholen voor slechthoren
de en spraakgebrekkige kinderen op te nemen. 
Een vraag die bij ons opkwam bij het bestuderen van 
met name dit punt is: Hoe moet de hulp aan de ouders 
gerealiseerd worden? Naar ons idee moet die ouder
begeleiding zich toespitsen op vragen t.a.v. de accep
tatie van de handicap en de opvang van het kind. In het 
C.A.P. wordt betreffende deze vragen te weinig aan
gedragen. Bovendien vinden we, dat aan de rol van de 
ouders in het geheel meer aandacht zou moeten wor
den besteed. 

T.a.v. de vragen rond de begeleiding nog het volgende: 
De individuele leerlingenbegeleiding behoort in handen 
te zijn van de aan de school verbonden onderzoek
commissie, die tevens veel meer tijd en gelegenheid 
moet krijgen voor deze begeleiding. 
De systeembegeleiding zou kunnen worden verzorgd 
door schoolbegeleidingsdiensten. Het is trouwens 
moeilijk op dit punt een duidelijk antwoord te geven, 
omdat er vaak plaatselijk allerlei voorzieningen zijn en 
samenwerkingsvormen gegroeid zijn. Centraal in deze 
begeleiding moet staan, dat de begeleidende instantie 
oog moet hebben voor de specifieke vragen van de 
school (het schooltype) en dus ook het kind. En dat 
deze instantie in staat moet zijn op deze vragen in te 
spelen. 

3.3. Indeling van scholen 
In het C.A.P. wordt vermeld dat er in het veld een 
zekere overeenstemming zou bestaan, dat wanneer zou 
moeten worden nagegaan welke bestaande school
soorten eventueel tot één schoolsoort zouden kunnen 
worden geïntegreerd, dit in elk geval geprobeerd zou 
kunnen worden voor het onderwijs aan kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden en/of zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen, en/of moeilijk lerende kinderen, 
en/of het onderwijs aan zieke kinderen. Wij kunnen 
deze stelling niet overzien. 

Wel zijn we blij dat bij de integratie de zintuigelijk 
gehandicapte kinderen, voor ons geval slechthorende 
kinderen, niet genoemd worden, omdat de problemen 
en de vragen die deze kinderen hebben, zo sterk ver
schillen van de vragen, die gesteld worden voor de kin
deren van bovengenoemde schooltypen. Voor zover de 
hulpvragen overeenstemmen met die van de eerder 
genoemde schooltypen zijn we van mening dat er 
allerlei overlegsituaties daarover met die andere 
schooltypen zullen moeten zijn. 
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3.4. Toelatingsprocedure 
Uit onze hele reaktie blijkt hopelijk wel dat wij het 
wenselijk achten dat de deskundigen in het toelatings
team werkelijk deskundig zijn, omdat het bij onze kin
deren vaak gaat om specifieke problemen. Daarom zijn 
wij van mening dat de toelatingsonderzoeken verricht 
dienen te worden door deze specifieke deskundigen. 
Voor een aantal kinderen, probleemkinderen vanuit het 
BaO, zou een verwijzing moeten gelden naar een cen
trale intake commissie, die regionaal of plaatsgebon
den is. 
Vragen die zich hierbij voordoen zijn: Wat is de plaats 
van het BaO in deze commissie? Moeten daarin alleen 
hoofden zitting hebben? 

3.5. Overgangsvormen tussen BuO en BaO 
Voor de VeBOSS geldt nogal duidelijk, dat wanneer de 
zorgbreedte in het BaO werkeli jk 'wordt gerealiseerd, 
een korte tijdelijke opvang in het BuO niet meer reëel 
is. 
Misleidend is vaak in dit verband de mening, dat 
wanneer slechthorende kinderen van goede appara
tuur, bijvoorbeeld solo-apparatuur, worden voorzien, er 
geen problemen meer zijn. Niets is minder waar. De 
gevolgen van slechthorenheid zijn meestal zo diep in
grijpend, dat adequate hulp in het BuO geboden blijft. 
Daarnaast is in dit verband ook een zeer belangrijk 
punt, dat niet - zolang er geen wettelijke regel gefor
muleerd wordt, dat overgang van een leerling van de 
ene naar de andere school (omdat daar de hulpvraag 
beter beantwoord kan worden), geen invloed heeft op 
het leerlingenaantal, met alle daaraan verbonden con
sequenties voor de overblijvende leerlingen, leer
krachten en randvoorzieningen, - openhartig gediscus
sieerd kan worden over overgangsvormen BuO-BuO of 
BaO-BuO. 

4. Informatieverzorging en ondersteuning 
De VeBOSS stelt de communicatie en evaluatie op 
hoge prijs. We zijn echter bevreesd dat het t.z.t. wel 
eens aan tijd en geld zou kunnen ontbreken om het 
uitstralingseffect voldoende te laten plaatsvinden, 
hoewel het C.A.P. hier wel vanuit gaat. Misschien is 
dit ook de reden, waarom deze punten nog wat al te 
voorzichtig worden benaderd. 
We geloven dat niet de huidige S.A.D. of S.B.D's in 
staat zijn om met de mankracht, waarover ze nu be
schikken, die informatie te verstrekken of de experi
menten te begeleiden die nodig zijn voor een zinvolle 
vernieuwing van het BuO. 
Overigens zijn we van mening dat de scholen, die aan 
de experimenten willen meedoen, zelf moeten kunnen 
aangeven welke ondersteuning ze denken nodig te 
hebben, en dat de toegewezen faciliteiten bij de aktivi-
teiten (projecten) voor de duur van het experiment en 
voor zover noodzakelijk, ook na de experimenten
periode moeten worden gegarandeerd. 

5. Fasering 
Voor zowel het starten van experimenten rondom de 
toelatingsprocedure als ook de start van projecten 
rondom de indeling in schoolsoorten zouden we willen 

pleiten voor een grondig onderzoek naar de juistheid 
van een eventuele beslissing vooraf. 
Integratie van welke vorm van onderwijs is alleen dan 
toelaatbaar als de mogelijkheden tot mislukking tot 
een uiterst minimum zijn teruggebracht. Het belang 
van het kind moet voorop staan en indien enigszins 
mogelijk zal vooral het meer kwetsbare kind nimmer 
kind van de rekening mogen worden. 
Daarom lijkt het ons nuttig en nodig om het projekt 
'handelingsplannen' eerder te laten starten en het pro
jekt 'indeling in schoolsoorten' hierop te laten aanslui
ten. 
We hopen ook dat de evaluatie en informatie, het 
zogenaamde uitstralingseffect, zo spoedig mogelijk zal 
plaatsvinden. 

6. De coördinatie van de aktiviteiten 
Met betrekking tot de initiëring en coördinering van de 
in het C.A.P. bedoelde aktiviteiten denkt de VeBOSS 
aan een niet te omvangrijke stuurgroep, die gemengd 
van samenstelling is (dus organisatievorm 3, pag. 20) 
met dien verstande dat ook de zgn. kleine scholen 
(waartoe de groep scholen voor slechthorende en erns
tig spraakgebrekkige kinderen zich rekent) hierin hun 
stem kunnen laten horen. 
Zoals eerder opgemerkt ziet de VeBOSS haar wensen 
en belangen liever niet in handen van het georgani
seerd overleg (te denken is aan N.F.O. Ill), waarin ook 
de groep grote scholen (M.L.K., L.O.M, etc.) vertegen
woordigd is. 
Om aan het gevaar van een te grote stuurgroep te 
ontkomen zou misschien te overwegen zijn externe 
deskundigen in de stuurgroep op te nemen, die zich 
verstaan met ondercommissies van deskundigen per 
categorie. 

Dit is een reaktie van 
VeBOSS, Vereniging tot bevordering van het onderwijs 
aan slechthorende en ernstig spraakgebrekkige kinde
ren in Nederland. 

Secretariaat: Robijnstraat 1, 2332 KE Leiden. 

Scripties 

Mej. C A . Heij, schreef een scriptie, getiteld 'Doven het 
woord geven'. 
A.H.C, van der Kooy schreef een scriptie over 'Spel
lingsproblemen, een oriënterend onderzoek'. 
Beide werkstukken zijn scripties in het kader van de 
B-opleiding aan het Seminarium voor Orthopedaggiek, 
najaar 1978. 
De auteurs zijn werkzaam aan het 'Effatha'-instituut 
voor Doven te Voorburg ( 0 7 0 - 9 8 73 70). Geïnteres
seerden kunnen zich tot hen wenden. 
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Reakties op de Innovatie

commissie Middenschool 

In de loop van dit jaar heeft de Innovatiecommissie 
Middenschool een concept-advies 'Speciaal Voortge
zet Onderwijs' doen uitgaan, later gevolgd door een 
'Advies inzake de zorgbreedte van Middenschool-on
derwijs en de relatie tot het Speciaal Onderwijs'. 
Op het concept-advies heeft de Vereniging ter Bevor
dering van het Onderwijs aan Doven gereageerd in een 
brief die op 28 juni werd verzonden aan de secretaris 
van de Innovatiecommissie Middenschool, de heer 
E-J. Veenstra. Deze brief had de volgende inhoud: 

In een vergadering van vertegenwoordigers van de vijf 
instituten/scholen voor dove kinderen in Nederland is 
op verzoek van het bestuur van de Vereniging ter Be
vordering van het Onderwijs aan Doven in Nederland 
het concept-advies 'Speciaal Voortgezet Onderwijs' 
uitvoerig besproken. De voornaamste conclusie is, dat 
alle instituten de integratie van doven in de Neder
landse samenleving zoveel mogelijk willen bevorderen, 
ook in het onderwijs. De realiteit is, dat dove leerlingen 
in de leeftijdsgroep, die in het advies wordt bedoeld, 
in het algemeen het meest gebaat zijn met speciaal 
onderwijs, dat geconcentreerd is in de bestaande scho
len voor doven. 
De instituten hebben een bronfunctie, dat wil zeggen, 
dat na het verlaten van de scholen voor doven, de 
oud-leerlingen kunnen blijven profiteren van de know
how, die daar aanwezig is. In de praktijk blijkt de 
studiebegeleiding reeds in een grote behoefte te voor
zien. 
Graag wil de gespreksgroep, die door de Vereniging is 
gevormd, met de Innovatiecommissie van gedachten 
wisselen over het rapport. 

In september verscheen toen het 'Advies...'. Dezelfde 
gespreksgroep van de Vereniging kwam op 12 oktober 
ter bespreking bij elkaar. Daaruit resulteerde de vol
gende reactie, die medio oktober werd verzonden aan 
de Minister van Onderwijs en Wetenschapen en aan 
de leden van de Innovatiecommissie Middenschool. 

Vertegenwoordigers van de instituten/scholen voor 
dove kinderen hebben, daartoe uitgenodigd door het 
bestuur van onze Vereniging, op Uw verzoek het 'Ad
vies inzake de zorgbreedte van Middenschoolonder-
wijs en de relatie tot het speciaal onderwijs' besproken. 
Op pagina 4 van het Advies staat vermeld, dat onze 
Vereniging eveneens reageerde op het Concept advies 
Speciaal Voortgezet Onderwijs'. 

Omdat in het in september 1979 uitgegeven advies 
niets terug te vinden is van ons commentaar, zenden 
wij deze brief aan de Minister van Onderwijs en We
tenschappen en aan de secretaris van de Innovatie
commissie Middenschool, vergezeld van een copie van 
onze brief van 28 juni 1979. 

Het commentaar van de gespreksgroep op het Advies 
volgt hieronder. 

1. De tijd, waarbinnen commentaar wordt gevraagd, is 
erg kort. Aan het verzoek vóór 22 oktober 1979 te 
reageren kan daarom maar nauwelijks worden voldaan. 

2. De Innovatiecommissie heeft een maatschappij 
voor ogen, waarbinnen de onderwijsgevenden op ide
ale wijze zo'n sfeer weten te scheppen binnen de Mid
denschool, dat ook kinderen, die in hun ontwikkeling 
worden belemmerd, zich volkomen thuis zullen voelen. 
Het beeld, dat de Commissie voor ogen staat is echter 
niet reëel. Een leraar aan een Middenschool kan on
mogelijk de deskundigheid verwerven, die nodig is om 
aan dove kinderen les te geven en het spreken te 
corrigeren. 
Hieruit mag niet de conclusie worden getrokken, dat 
de instituten/scholen voor dove kinderen de integra-
tiegedachte verwerpen. 
Experimenten hebben uitgewezen, dat een zeer klein 
deel van dove kinderen in staat is regulier onderwijs te 
volgen, mits ze begeleid worden door vakmensn uit het 
onderwijs aan doven. De onderwijsbegeleiding, zoals 
die nu reeds functioneert, is een goede voorziening 
gebleken. 
De instituten verrichten hierin een bronfunctie. 
Het overgrote deel van de kinderen is echter niet in 
staat aan het reguliere onderwijs deel te nemen. 

3. Ook in andere beschouwingen over integratie van 
kinderen, die in hun ontwikkeling worden belemmerd in 
het regulier onderwijs, wordt de grote fout gemaakt, 
dat men op grote schaal generaliseert. Onderwijs aan 
dove kinderen kan in zijn wezen niet worden verge
leken met onderwijs aan kinderen, die slecht of goed 
horen. Bij alle vormen van onderwijs gaat men uit van 
notie van taal, ook al is die nog zo gering. Bovendien is 
de toegangspoort het gehoororgaan. 
Dove kinderen hebben geen of vrijwel geen taal tot 
hun beschikking, als ze de scholen voor doven binnen
komen. Langs visuele weg wordt met grote moeite 
door daartoe opgeleid personeel, getracht de vorming 
van begrippen tot stand te brengen. De dovenleer-
kracht staat, ondanks jarenlange studie, nog vaak met 
de handen in het haar, omdat zich dagelijks nieuwe 
situaties in de klas voordoen. 
In het advies wordt het hele buitengewoon onderwijs 
als één geheel opgevat, terwijl het zeer gedifferentieerd 
is. 
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de kleine sector 
waartoe het onderwijs aan doven behoort, over het 
hoofd wordt gezien. 

4. De normaal begaafde doorsnee dove leerling heeft 
op 12-jarige leeftijd zoveel taal verworven, dat hij 
structureel gaat lezen. Zijn taalbezit is evenwel enkele 
jaren achter bij dat van zijn leeftijdsgenoten, zodat hij 
in het algemeen niet in staat is lees- en leerboeken van 
zijn leeftijdgenoten te verwerken. 

5. Dove kinderen zijn in de communicatie gestoord. 
Als een doof kind niet goed geïntegreerd is in het 
reguliere onderwijs, isoleert men het kind en treedt 
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het stigmatiseringseffect op. Een stigma valt immers 
vooral op bij een kind, dat in een uitzonderingspositie 
verkeert. 
Er is veel kostbare tijd verloren gegaan, als het kind 
dan weer teruggeplaatst moet worden in een school 
voor dove kinderen, waar men altijd in tijdnood is. De 
chaos om hem heen is dan alleen maar groter gewor
den. 

6. In het advies wordt voorbijgegaan aan het grote 
belang van diagnose en differentiatie. 
In scholen voor dove kinderen staat het gesprek cen
traal. De vaardigheid van de klasseleerkracht is voor 
het leiden van een gesprek met en tussen doven van 
eminent belang. Het is niet reëel die vaardigheid te 
veronderstellen bij leerkrachten, die hiertoe niet zijn op
geleid. 

7. Uit onderzoek is gebleken, dat er een grens is aan 
de draagvaardigheid in het gezin. Van de gezinsleden 
van het dove kind dat studeert, wordt heel veel begrip 
en hulp gevraagd over een zeer lange periode. De psy
chische druk is groot en wordt door niet-ingewijden 
gemakkelijk over het hoofd gezien. 

De conclusie in onze brief van 28 juni 1979, dat alle 
instituten de integratie van doven in de Nederlandse 
samenleving zoveel mogelijk willen bevorderen, ook in 
het onderwijs, maar dat de realiteit is, dat dove leer
lingen in de leeftijdsgroep, die in het advies wordt 
bedoeld, in het algemeen het meest gebaat zijn met 
speciaal onderwijs, dat geconcentreerd is in de be
staande scholen voor doven, is de korte samenvatting 
van het bovenstaande. 

Graag wil de gespreksgroep van de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in Neder
land met de instanties, die adviseren of besluiten nemen 
over integratie, van gedachten wisselen. 
Voor het maken van een afspraak wil ondergetekende 
graag als coördinator optreden. 

Namens de Vereniging ter Bevordering van het Onder
wijs aan Doven in Nederland, (w.g.) K. Koenen. 

De redaktie herinnert eraan dat de VeBOSS in 1 974 de 
tweede dag van haar jaarlijkse conferentie gewijd heeft 
aan het thema 'Integratie'. Verslagen daarvan zijn 
opgenomen in het 2-de nummer van de 1 5-de jaar
gang, juni 1974, blz. 31-40. Dhr. L Pille, hoofd van 
de Alexander Graham Bell-school voor V.B.O. te 
Amsterdam, zei o.a.: 
'De kinderen, die op de scholen voor s.h. geplaatst zijn, 
zullen in de huidige struktuur altijd tekort komen bij het 
g.o.' 
'Een deel daarvan zou in een verre toekomst met veel 
moeite en na een totale verandering van het g.o. mis
schien geholpen kunnen worden.' 
'Het argument, dat s.h. kinderen zo vroeg mogelijk met 
de g.h. kinderen moeten omgaan, is op zichzelf juist, 
maar in schoolverband zo maar niet te realiseren.' 
Jammer dat de Innovatiecommissie dit niet gelezen 
heeft voordat ze haar advies opstelde. 

Doof en blind 

In 'Folia Civitatis', weekblad van de Civitas Academica 
van de Universiteit van Amsterdam, verscheen op 8 
september onderstaand artikel van mevr. F. Balk -
Smit Duyzentkunst. Mevrouw Balk is lector in de Taal
kunde van het hedendaags Nederlands. 

'Mijn moeder had gelijk' heet één van de bundels van 
Carmiggelt, en het lijkt wel een vaste uitdrukking. Dat 
komt vooral door de verleden tijd, had. Want wanneer 
komen we tot dat inzicht? Te laat. Elke generatie weer 
is het hetzelfde. De ouders zeggen: kind doe dat niet 
en kind doet het toch. Alles wat we zeker wisten, 
nastreefden of juist verwierpen, we komen ervan terug 
en voor we het weten breekt het moment aan dat we 
zeggen: kind doe dat niet en, nou ja, de ali baba cyclus. 
Door schade en schande wordt men wijs. Dat is een 
spreekwoord en dus waar, onvermijdelijk zelfs, inherent 
aan de individuele ontplooiing. Maar hoe zit het met de 
collectieve ontwikkeling, de voortgang van de weten
schap? Daar blijft het bij de schade en de schande, 
daar wordt niemand wijzer van, daar vallen alleen 
maar slachtoffers. Misschien zie ik het te somber, maar 
dat komt zo: 
Recentelijk verscheen in New York het boek 'Deaf Like 
Me', door Thomas S. Spradley en James P. Spradley. 
Een gedramatiseerde documentaire over de opvoeding 
van een doof, een volledig doof kind, Lynn Spradley. 
De schande is: de wijze waarop de ouders jarenlang 
worden misleid door het door medici, geluidsfysici en 
pedagogen gepropageerde advies dat Lynn moet leren 
spreken en vooral niet gestimuleerd moet worden met 
gebaren; dat het een kwestie is van geduld en vol
harding om haar de taal te doen verwerven. Na vijf 
verspilde kwellende jaren komen de ouders tot inkeer, 
onttrekken zich aan het deskundige gezag en beginnen 
opnieuw; nu met het enige geschikte middel: visuele 
communicatie, gebaren. De schade is relatief beperkt: 
Lynn kan nog gered worden. 
Als de auteurs mochten denken dat hun publikatie 
een ommekeer teweeg zal brengen in het doofstom-
menonderwijs, geef ik ze niet veel hoop: niet alle doof-
geborenen hebben zulke ondernemende onafhankelijke 
ouders als Lynn, ze raken bijna allemaal voor het leven 
mentaal verminkt. Nog altijd viert in het doofstommen-
onderwijs het 'oralisme' hoogtij. Nog altijd worden in 
het wereldberoemde doofstommeninstituut te St. 
Michielsgestel (en niet alleen daar) de leerlingen uren 
per dag onderworpen aan hoortrainingen bijgestaan 
door eindeloos geduldige nonnen en paters, en met 
steun van de kostbaarste muziekinstrumenten en Phi-
lips-geluidsapparatuur. Dat, tezamen met een gebaren-
verbod, heeft hetzelfde effect als een zie-training voor 
blinden die je verhindert hun tastzin te ontwikkelen. 
Audiologische centra geven de verontruste ouders van 
een doof kind het voorschrift: hang zo vroeg mogelijk 
een microfoon in de wieg. Kom bij ons als hij groter 
is en we zullen zijn gehoor meten (in werkelijkheid 
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meten zij slechts het aan het kind toegevoerde geluid); 
het komt goed! De nieuwe kleren van de keizer zijn 
een gewaad vergeleken met dit tot op het bot naakte 
bedrog, dat op z'n best zelfbedrog is. 
Heeft niemand dat dan eerder gesignaleerd? Jazeker. 
De Verenigde Staten hebben hun Helen Keiler, Zij 
werd beroemd door haar intellectuele ontwikkeling; 
maar haar geniale leermeesteres, An Sullivan, die met 
haar (Helen was immers doof èn blind) communiceerde 
door consequent op haar arm te schrijven, die is on
bekend. Zonder haar was Helen Keiler gebleven wat ze 
tot haar achtste jaar was, 'een wild dier, opgesloten 
in het donker' zoals ze schrijft in 'The Story of my Life', 
'n Nederland publiceerde de arts A. Nanniga-Boon 
in 1932 haar dissertatie en vervolgens 'Het denken 
van het doofstomme kind', twee studies waarin zij liet 
zien dat het ook toen gebruikelijke kunstmatige spraak-
onderricht aan doven geen taalverwerving tot stand 
brengt, en dat het visuele (gebaren, en vooral ook het 
schrift) in hun onderwijs centraal moet staan. Zij toon
de dat glashelder aan, aan de hand van haar syste
matische bevindingen met haar dove zoon (die ingeni
eur werd). Moeder had gelijk. 
Maar de schitterende resultaten van Sullivan en Nan-
ninga-Boon worden door de autoriteiten genegeerd. 
Het principe is te eenvoudig. Men volhardt in de schijn-
metingen, de schijn-trainingen, met eindeloos geduld, 
dat wel ; geduld voor de eeuwigheid. 
Nu ja, ze vormen slechts een fractie van de samenle
ving, de slachtoffers van de dove en blinde deskun
digen. 

Frida Balk - Smit Duyzentkunst 

Gewoon maar doorgaan 

Als iemand provoceert, kun je op twee manieren reage
ren: negeren (en dat is vaak het beste) of zakelijk op de 
onjuistheden ingaan. Maar vooral: niet kwaad worden. 
Dat plezier moet je hem niet gunnen. Nou vooruit, daar 
gaan we dan. Ik zal me niet kwaad maken. 

Lynn Spradley 
Er zijn inderdaad dove kinderen die niet of met zeer 
grote moeite tot spreken gebracht kunnen worden. Dit 
kan tegenwoordig al vroeg gediagnostiseerd worden, 
tegen het einde van de voorschooltijd. In het geval van 
Lynn is deze diagnose blijkbaar niet of onjuist verricht. 
Het is onjuist om uit het feit dat Lynn Spradley geba
ren nodig heeft, de conclusie te trekken dat dus alle 
doven maar in gebaren onderwezen moeten worden. 
Dat is een ongeoorloofde generalisatie. 

Te Sint-Michielsgestel (en niet alleen daar) 
Uitgaande van deze Amerikaanse vergissing doet me
vrouw Balk dan plotseling een uitval naar het Neder
landse doofstommenonderwijs. Het Instituut te Sint-
Michielsgestel, dat door haar wereldberoemd wordt 
genoemd (waarvoor dank), moet dan de grootste klap 
opvangen, ofschoon schrijfster toegeeft dat wat in 

Sint-Michielsgestel gebeurt, ook elders voorkomt. 
Waarom spreekt schrijfster over het doofstommen-
instituut, terwijl toch sinds 1959 door directie en me
dewerkers de naam Instituut voor Doven gepropageerd 
is? Sinds 1963 gebruikt het Instituut voor uitgaande 
post een frankeerstempel met de tekst: 'Spreek van 
dove kinderen, niet van doofstommen'. Maar misschien 
heeft de schrijfster de laatste 1 6 jaren geen contact 
gehad met het Instituut waarover zij schrijft. 
De opmerking dat het oralisme hoogtij viert te Sint-
Michielsgestel (en niet alleen daar), valt wat vreemd in 
een tijd dat op zovele plaatsen in Nederland gedacht 
wordt over het vóór en tegen van Total Communica
tion. En het oralisme viert ook zeker geen hoogtij in die 
afdelingen van het Instituut waar dove kinderen vinger
spelling of een gebarencode leren. 

En dan die nonnen en paters die hoortraining geven te 
Sint-Michielsgestel (en niet alleen daar). Ik zal me be
perken tot de nonnen en paters van Sint-Michielsgestel, 
omdat ik niet zo precies op de hoogte ben van het doen 
en laten van dergelijke figuren in de vier andere Insti
tuten. (En ik wil niet schrijven over zaken waarover ik 
niet geïnformeerd ben) Het vervelende is, dat er aan 
het Instituut te Sint-Michielsgestel maar twee paters 
verbonden zijn: pater van Beers en pater Nijland. Geen 
van beiden houdt zich bezig met hoortraining, noch 
door de leerlingen daaraan te onderwerpen (de arme 
bloedjes) noch door ze daarbij (geestelijk of anderszins) 
bij te staan. Dat er nog enkele religieuze vrouwen (dat 
klinkt wat vriendelijker en minder meelijwekkend en 
halfzacht dan 'eindeloos geduldige nonnen') werkzaam 
zijn op het Instituut te Gestel is wel waar; enkele 
daarvan zijn inderdaad werkzaam in het onderwijs, 
maar hun aantal valt in het niet bij de overgrote 
meerderheid van 'normale' onderwijzers en onderwij
zeressen. 
Als mevrouw Balk vindt dat de gebruikte muziekin
strumenten en geluidsapparatuur te kostbaar zijn, zou 
ze haar bezwaren kenbaar kunnen maken bij de be
voegde instanties die de exploitatiekosten van deze 
vorm van onderwijs hebben goedgekeurd. Of mag 
onderwijs aan gehandicapten niet kostbaar zijn? 
Verrassend is ook, dat van alle gebruikte apparatuur 
alleen het merk Philips vermeld wordt, terwijl er toch in 
meerderheid instrumenten van andere producenten 
worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld melodica's van 
Hohner; in iedere speelgoedwinkel of muziekhandel 
kunt U naar de prijs daarvan informeren. 

Audiologische centra 
Deze instellingen, die het hoorverlies van kinderen 
trachten te meten, zouden bedrog plegen, want ze 
meten niet het gehoor van het kind, maar de sterkte 
van het toegevoerde geluid. Mevrouw, ik heb laatst op 
de televisie gezien (vergeef me dat ik niet precies meer 
weet waar en wanneer), dat ergens de sterkte van een 
nieuwe brug gemeten werd door er een groot aantal 
legertanks op te parkeren. Iedereen vindt dat daardoor 
de draagkracht van de brug getest kan worden. Maar 
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U zegt: 'Nee, je meet niet hoe sterk de brug is, maar je 
kunt alleen registreren hoe groot het gezamenlijk ge
wicht is van de tanks die erop staan.' Beste mevrouw, 
zou er geen relatie zijn tussen sterkte van geluid dat 
waargenomen wordt en hoorverlies, zoals er ook een 
relatie is tussen gewicht van voertuigen en draagkracht 
van een brug? 

Ann Sullivan 
Die is echt niet vergeten. Op het Rafaëlpaviljoen wor
den doof-blinde kinderen nog onderwezen op een ma
nier waarvan de priciepen teruggaan op de onderwij
zeres van Helen Keiler. Maar het zou (wederom) een 
generalisatie zijn deze methode voor alle dove kinde
ren, ook de niet-blinde, te willen gebruiken. Dat is iets 
anders dan de resultaten van Sullivan negeren. 

Mevrouw Nanninga - Boon 
Mevrouw Nanninga heeft nooit het gebruik van gebaren 
gestimuleerd. Zij heeft een zwaar accent gelegd op de 
schriftelijke aanbieding van taal. Daarnaast heeft zij, 
terecht, betoogd dat het leren spreken iets anders is 
dan het verwerven van taal. Met spreken alleen, zonder 
faa/verwerving, wordt het dove kind hoogstens imitator 
of, wat populairder gezegd, een papegaai. 
Mevrouw Nanninga heeft inderdaad via het schriftelijk 
taalaanbod goede resultaten bereikt met haar zoon Dik, 
die ingenieur werd. Maar het zou (voor de derde maal) 
een generalisatie zijn, te beweren dat uit dit éne geval 
blijkt dat alle dove kinderen hun taal vooral schriftelijk 
moeten leren. Ik kan U ook de naam noemen van een 
oud-leerlinge van het Instituut te Sint-Michielsgestel, 
die oraal opgevoed is, en die ook ingenieur geworden 
is. Dat was dan wel niet in Delft, maar in Wageningen. 
Maar wat bewijst dat voor de manier waarop dove 
dysfatici onderwezen moeten worden? 
Moeder had gelijk: schriftelijk aangeboden taal is voor 
doven zeer belangrijk. Daarom wordt, mede op haar 
advies, in alle klassen van scholen voor doven het bord 
intens gebruikt. Daarom worden zoveel gesprekken 
tussen dove kinderen schriftelijk gevoerd en we noe
men dat met een term die we van mevrouw Nanninga 
hebben overgenomen, een grafisch gesprek. Daarom 
staat op 'Eikenheuvel', de afdeling van dysfatische 
kinderen, in een van de klassen een video-apparaat. 
Alle leerlingen hebben een toetsenbord voor zich en 
kunnen tekst laten verschijnen op het scherm. Zo voe
ren ze gesprekken met elkaar. We noemen dat de 
grafische gespreksapparatuur, want moeder had gelijk. 
Mevrouw Nanninga is diverse malen op bezoek ge
weest te Sint-Michielsgestel. In haar proefschrift van 
1929 'Psychologische ontwikkelingsmethoden van het 
Doofstomme Kind' schrijft ze over een dergelijk bezoek 
(blz. 10-11). 'Wat het spreken betreft, werd ik bij mijn 
bezoek in januari 1929 buitengewoon getroffen door 
de normale wijze van spreken van deze kinderen. (...) 
Voor het eerst gevoelde ik het als een zegen voor 
doofstommen, dat zij konden spreken.' Heeft moeder 
nu nog gelijk? 

Op 19 februari 1962 was mevrouw Nanninga weer op 
bezoek te Sint-Michielsgestel. Ze kwam toen op ver

zoek, om voor het onderwijzend personeel een lezing te 
houden 'Over opvoeding tot perceptief lezen'. Zij 
begon die lezing met de aanspreking: 'Monseigneur, 
zeer geachte pater van Uden, eerwaarde zusters en 
broeders.' Nu mag mevrouw Balk even grinniken om
dat de Zeereerwaarde Heer van Uden aangesproken 
werd als 'pater', maar mevrouw Nanninga wist in elk 
geval dat toentertijd veruit het grootste gedeelte van 
het opvoedende personeel bestond uit broeders en 
zusters. En die hadden haar uitgenodigd. Want behalve 
hun eindeloos geduld hadden deze mensen ook hun 
inzet en hun hersens. En die wilden ze gebruiken om op 
alle mogelijk manieren te trachten hun onderwijsme
thode te verbeteren. Het is een vieze beschuldiging 
te zeggen dat deze mensen alleen maar werkten om 
hun eigen eeuwigheid veilig te stellen. Ze werkten wel 
degelijk voor het dove kind, met de ogen open. 

Wat moet je nou met zon artikel als van mevrouw 
Balk - Smit Duyzentkunst? Is dit de boodschap die de 
Taalkunde van het hedendaagse Nederlands heeft voor 
het dovenonderwijs? Is dit een vorm van toegepaste 
taalwetenschap? 
Carmiggelt heeft ook een bundel uitgegeven met de 
titel 'Gewoon maar doorgaan'. 

N, Smulders 

Scriptie 

In het kader van de opleiding voor het diplo
ma gehoorgestoorden-B 1978 (seminarium 
voor orthopedagogiek - Zeist) 

Kijken en kijken is twee 
(Audio-)visuele vorming in het onderwijs aan doven; de 
zelfgemaakte speelfilm als hulpmiddel. 

In de scriptie wordt een projekt beschreven dat als 
doel had een aantal dove kinderen te laten ervaren dat 
de werkelijkheid in de door hen veelvuldig bekeken 
gewelddadige televisie-series en films vaak geweld 
wordt aangedaan. 
Dit projekt vond in 1977 plaats op het Rudolf Mees 
Instituut in Rotterdam. 
Met een aantal leerlingen werd een speelfilmpje ge
maakt, (super 8-apparatuur zonder geluid) 

Voor belangstellenden zijn er nog enige exemplaren 
van deze scriptie te verkrijgen. 
F. R.V. Landsbergen, W. Snelliusweg 6, 
3331 EX Zwijndrecht, tel. 078 -124770 
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INSTITUTEN en 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 

SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

KW 
KV 
KV 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 
5611 
5611 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9712 NZ 
2015 KJ 
6432 CC 
2332 KE 
6531 PL 
6521 EV 
6533 BL 
3078 PE 
3061 MA 
3011 CN 
2287 EE 
1742 KM 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 

's-Gravenha 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

<je 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P. C. M. Bosschool 
V.B.O. De Stijgbeugel 
De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
DeSkelp 
Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - school 
Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Inst. Sint Marie - internaat 
Prof. dr. H. C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J . de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Mart inusvan Beekschool 
V.B.O. Mart inusvan Beek 
Huize Mart. van Beek - internaat 
Dr. F. Hogewindschool 
P. J . Evertseschool - V.B.O. 
L. W. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
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 1 5 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Egelantierlaan 26 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

16 

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 

053-333767 

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 
1 0 6 2 CJ Amsterdam J. C. Ammanschool J. Sluyterstraat 9 
! 0 1 1 LX Amsterdam Dependance LD.0. Nw. Uilenburgerstraat 96 
9712 NX Groningen Doveninstituut H. D. Guyot Guyotplein 2 
3031 BA Rotterdam Rudolf Mees Instituut Ammanplein 2-8 
6271 GD Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven Theerestraat 42 
2275 TH Voorburg 'Effatha'Inst. voor Doven Effathalaan 31 

020-178617 

020-231437 

050-122243 

010-132280 

04105-9119 

070-987370 

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




