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Ten Geleide Hoe met een sprakeloos en 

We beginnen deze jaargang met twee forse artikelen. 
Het eerste is naar de mening van de schrijver van fun
damenteel belang voor het oralisme in het doven-
onderwijs. Dove kinderen kunnen alleen maar met 
vrucht oraal worden opgevoed in een gespreksmetho-
de. Daarom is de wijze waarop men met een sprake
loos kind in gesprek komt 'het hoofdprobleem in de 
opvoeding van dove kinderen' (blz 2). 
De schrijver van het tweede artikel is ook een voor
stander van een gespreksmethode, al wil hij dan het 
gesprek liever kommunikatie noemen (blz 22). Hij 
meent echter dat het kommunikatiemiddel daarbij niet 
noodzakelijk verbaal hoeft te zijn, maar wel indien 
enigszins mogelijk, naar gelang van het vraagstellings
type van het kind, linguaal. Het zou interessant zijn de 
meningen en argumenten van beide auteurs tegen el
kaar af te wegen en ... daaruit konklusies te trekken 
voor de praktijk. 

Op de bladzijde hiernaast ziet U onder het kopje 
Eindredaktie' het gevolg van een besluit van de re-

daktievergadering van 7 november 1979. Br. Marcus 
van Veen heeft zich uit de eindredaktie teruggetrokken, 
maar blijft wel redaktielid. Dit lijkt het juiste moment 
om te herinneren aan het jaar 1974, toen in maart het 
eerste nummer van de 1 5-de jaargang verscheen in 
een nieuwe omslag en met een 'Ten Geleide' dat klonk 
als een klok. Nadat er enkele jaren nogal wat kritiek 
was geweest op het tijdschrift, zowel vanwege de in
houd als vanwege het onregelmatig verschijnen, had
den twee leden van de redaktie er hun schouders onder 
gezet om daar verbetering in te brengen. Die twee 
waren broeder Marcus van Veen en dhr. G. Geilleit. 
In dat 'Ten Geleide' ontvouwden deze nieuwe hoofd-
redakteuren een programma dat klonk als een klaroen
stoot om de dommelaars wakker te blazen. De zaak 
werd weer eens goed op poten gezet; er werden 
duidelijke afspraken gemaakt. Br. Marcus, de redaktie 
meent U namens alle lezers te moeten bedanken voor 
dat inblazen van nieuw leven, voor de efficiënte wijze 
waarop U sinds dat jaar het tijdschrift en met name 
de redaktievergaderingen hebt geleid. 
Op de eerste bladzijde van die 1 5-de jaargang werd 
een afspraak gemaakt voor de tijd van vijf jaar. Ook 
daaraan heeft broeder Marcus zich gehouden. In het 
eerste nummer van de 20-ste jaargang stond zijn 
naam bij de eindredaktie niet meer bovenaan. En nu 
schuift die naam weer een stukje verder omlaag. Br. 
Marcus, al is de officiële funktie-omschrijving veran
derd, de redaktie hoopt van uw inbreng te blijven pro
fiteren. Hartelijk dank. 
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NB. a. Wij spreken hier alleen over prelinguaal echt 
dove kinderen, d.i. met hoorverliezen van meer dan 
95 dB., met uitsluiting van discant-doofheid. 

b. Het onderwerp van deze lezing - gesprek - is slechts 
één aspect in de opvoeding van een doof kind, of
schoon wel één van de meest wezenlijke aspecten. 
Zeer vele andere, overigens zeer belangrijke aspecten 
van die opvoeding worden hier niet tenzij zijdelings 
behandeld, bv.: 
een programma voor de cognitieve ontwikkeling, 
het begin van het rekenen, 
de methoden van spreken leren, 
de hoortraining als zodanig, 
het leren spelen, 
gymnastische oefeningen, 
muziek en dans, 
tekenen en boetseren, 
de ontwikkeling van sociaal gedrag als zodanig, 
problemen van intregatie in gewone horendenscholen, 
enz. 
Van de andere kant zijn al deze aspecten in de ont
wikkeling van het gesprek ingesloten, maar zij worden 
hier slechts zijdelings aangeraakt, om de aandacht van 
de gespreksontwikkeling als zodanig niet af te leiden. 

1 . Gesprek als een uitwisseling van gedachten 
Met opzet prefereren wij de term 'gesprek' boven de 
gebruikelijke 'communicatie', omdat deze laatste zo 
vaak eenzijdig verbonden wordt met theorieën van zen
der en ontvanger, van encodeer- en decodeer-proces-
sen e.d. 
Eveneens prefereren wij de term 'gesprek' boven die 
van 'taal' omdat men onder dit laatste zo vaak eenzij
dig formele oefeningen verstaat. Een gesprek daaren
tegen is altijd twee- of meer-zijdig, altijd zowel 
receptief als expressief, beide aspecten geïntegreerd 
tot één geheel, altijd spontaan en creatief bij al dege
nen die aan het gesprek deelnemen. 
Derhalve moet het gesprek de oorspronkelijke vorm 
van taal genoemd worden, het is 'de volle vorm van 
de taal' (van Ginneken 1 909). Ditzelfde kan niet gezegd 
worden van een lezing of van een toespraak. Het kan 
niet gezegd worden van een leesstuk, of van een 
studieboek, of van een brief, of zelfs van een roman 
of gedicht, omdat deze vormen waarin taal voorkomt 
slechts afgeleide vormen zijn, ontstaan uit de oorspron
kelijke en altijd aanwezige centrale vorm van taal: 
gesprek. 

Zo is het gesprek ook het begin en de centrale vorm 
van ons taaldenken. Wi j denken immers in die taal, 
waarin wij gewoonlijk converseren. 'Een kind zal gaan 
denken in die taal, waar zijn omgeving in slaagt met 
hem om te gaan.' (van Uden 1977) 

2. De wijze waarop men met een sprakeloos kind 
in gesprek komt 
Dit is het hoofdprobleem in de opvoeding van dove 
kinderen. Veel ouders en ook leerkrachten van dove 
kinderen menen, dat ze eerst bij het kind een woor
denschat moeten opbouwen en ook sommige vormen 
van basis-taal, alvorens ze zouden kunnen beginnen 
aan enkele korte, zeer vaak slechts formele, d.i. niet 
reële, gesprekken. Zo hopen zij langzamerhand die 
spontaniteit en creativiteit van converseren te bereiken, 
welke wezenlijk zijn voor echte gesprekken. 
Toch is het antwoord op de bovengestelde vraag zeer 
gemakkelijk: wij komen met zo'n sprakeloos kind in 
gesprek d.m.v. de 'vangmethode' en door een 'dubbel
rol te spelen' (van Uden 1968, 1977). 
Laat ons thans dit proces bestuderen in normaal 
horende kinderen en hun moeders...., want iedere moe
der lost dit probleem op: zij komt waarachtig in ge
sprek met haar nog sprakeloze en taalloze baby, en 
wel vanaf de eerste dag na de geboorte. 

a. De 'vangmethode' en het 'spelen van de dubbelrol' 
Enige observaties bij mijn zus en mijn schoonzus, en 
ook video-films, welke alle een opvallend identiek ge
drag doen zien, hebben mij van enkele belangrijke 
feiten overtuigd. 
Daar komt de moeder bij de wieg, aangetrokken door 
enkele geluidjes van de baby. Onmiddellijk begint de 
baby armen en benen en gelaat te bewegen, half hui
lend, half lachend, en .... de moeder verstaat deze 
expressieve bewegingen, deze niet-verbale uitingen van 
'lichaamstaal' (Piaget 1930, 1935, Birdwhistell 1970, 
Fast 1970, Bates 1976, Wood 1976, Prillwitz e.a. 
1977), en zegt: 
'Heb je honger? 
Kom hier, lieveling!' 
Deze twee zinnetjes vertegenwoordigen een gesprek: 
het eerste zinnetje bevat de woorden die de baby zou 
spreken als hij praten kon: 'Ik heb honger', de moeder: 
'Heb je honger?'; - het tweede zinnetje is de eigen 
bijdrage van de moeder tot het gesprek: 'Kom hier, 
lieveling!' 
Dat tweede zinnetje wordt nog niet door het kind ver
staan, maar de moeder doet zich verstaan door de 
situatie: ze neemt het kind op uit de wieg, en al heel 
gauw zal het dat 'Kom hier!' gaan verstaan: het zal bv. 
z'n armpjes gaan uitstrekken als het die woorden hoort. 
In het eerste zinnetje 'vangt' de moeder wat het kind 
wil zeggen, en suggereert het de juiste woorden: ze 
volgt een 'vangmethode'; hier speelt de moeder in 
zekere zin de rol van het kind. - In het tweede zinnetje 
speelt de moeder haar eigen rol: 'Kom hier, lieveling!' 
Aldus 'speelt zij de dubbelrol': de rol van het kind en 
haar eigen rol. 
Deze gedragsvorm is zo natuurlijk, dat wij allen in wezen 
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dezelfde methode volgen, zodra wij iemand ontmoeten 
wiens taal wij niet kennen. Een voorbeeld: 
Enige tijd geleden zat ik te wachten in de wachtkamer 
van het station te Roosendaal, een grensstation van 
Nederland en België met veel doorgaande treinen naar 
Frankrijk. Daar was een Fransman die graag wilde eten, 
maar de ober verstond geen Frans. Toen pakte hij zijn 
portemonnee, opende die en toonde hem aan de ober. 
Deze keek erin en zei: 'Oh, heeft U geen Nederlands 
geld? Maar U kunt wisselen! Daar (hij wees naar bui
ten) op het perron, daar staat CHANGE' 
De Fransman deed dit en kwam terug met Nederlands 
geld. 
In de twee zinnetjes van de ober zien wij wederom 
hoe hij de 'vangmethode' toepaste: de eerste zin be
vatte de woorden die de Fransman wilde zeggen. Hij 
speelde dus daarbij de rol van de Fransman. De tweede 
zin was zijn eigen bijdrage tot het gesprek: hij speelde 
daarbij zijn eigen rol. Zo 'speelde hij de dubbelrol'. 

b. De natuurlijke didactiek van de moeder 
Jarenlang zal de moeder doorgaan met haar natuur
lijke didactiek van de 'vangmethode' en het 'spelen 
van de dubbelrol', totdat het kind dit niet meer nodig 
heeft, d.i. volgens mijn observaties, tot ongeveer de 
4-jarige leeftijd. - Ik observeerde echter ook, dat 
sommige moeders van debiele kinderen langer met dit 
gedrag doorgaan, maar dat er dan op een gegeven 
moment een gevaarlijke verandering kan gaan optre
den: 
In plaats van de 'vangmethode' te beoefenen, d.w.z. 
van steeds maar weer de stuntelige uitingen van het 
kind op te trekken naar het model van het normale 
taalgebruik, dalen sommige ouders tot die stuntelige 
spraak van hun kind af, gaan dat nadoen en komen zo 
met het kind tot een soort idioglossie. Dit is uiteraard 
zeer gevaarlijk, want vanaf dat moment houdt de taal
ontwikkeling van het kind op.... 
Verderop zullen we zien, hoe dit neerdalen tot het ni
veau van het kind in plaats van het voortdurend in taal 
op te trekken, vele moeders van dove kinderen bedreigt, 
met name door te zeer met het kind in lichaamstaal 
om te gaan. 
Hier moge echter eerst een ander voorbeeld uit mijn 
observaties volgen:, mijn zus met haar kind van 2;2 
jaar oud: 

Kind (2;2 jaar oud): De moeder: 
'Mmm! Lekker!' 'Ja, dat is lekker, dat is voor 

papa! Papa houdt van 
sinaasappels'. 

Sinaasappel 'Sinaasappel! Wat kun jij mooi 
Sinaasappel praten!' 
Sinaasappel 
Sinaasappel 
Sinaasappel.... 

Een pauze 

Papa wagen?' 'Nee, papa komt niet met de 
wagen. Hij pakt de tram'. 

We zien hier dus hoe de moeder zeer vaak 'vangt' wat 
het kind zegt en dat als het ware in betere taal weer
geeft, bv. kind: 'Lekker!', moeder: 'Dat is lekker'.... 
Kind: 'Papa....wagen?', moeder: 'Papa komt niet met de 
wagen'. Verder zien wij de voortdurende eigen inbreng 
van de moeder, zeer vaak, zo niet altijd uitgebreider 
dan het vangen. 

c. Verhalisaties {zie bv. Scbaerlaekens 1973) 
Een speciaal aspect van de eigen bijdrage van de moe
der tot het gesprek is: de moeder vertelt het kind zeer 
vaak wat ze wil gaan doen, wat ze aan het doen is, 
vooral wanneer ze met het kind zelf bezig is: bij het 
eten, bij het wassen, bij het wandelen, bij het spelen in 
de tuin, ook bij het werken in de keuken, etc. etc. 
Daarbij valt het op, hoe de moeder, vooral bij het was
sen en het aankleden van het kind, ook de namen van 
de ledematen noemt, zodat ze haar kind als het ware 
voortdurend traint in de kennis van zijn lichaamssche
ma zijn 'lichaamsbetrekkingskennis' (Prick en Calon 
1950), bijvoorbeeld: 
'en nu je buikje, en je rechterarm, en die arm, en nu 
je twee voetjes', etc. etc. en dit dag na dag! 
Daarbij gebruikt de moeder vaak dit soort taaluitingen: 
orectische taal (de taal van onze gevoelens, als be
droefd, wat jammer, gelukkig, fijn enz.); 
figuurlijke betekenissen (O, wat een lieve bloemen, 
ze gaan slapen, - Wat is die naald stout! enz.); 
tegenstellingswoorden met ook de accenten van tegen
stelling (Het is leeg! We maken het weer vol! - Nee 
dat is niet hetzelfde, dat is verschillend! - Vandaag 
de korte kousjes, niet de lange, het is warm vandaag, 
niet koud, enz. enz.). 
Vervolgens zien wi j , hoe de moeder het auditieve ge
heugen van het kind traint, door zeer melodieus te 
spreken, door meer en meer de zinnen te verlengen 
('Lekker!' .... 'Ja, dat is lekker!'), door kinderrijmpjes te 
zingen, speelliedjes, door met het kind te dansen 
leder normaal horend kind heeft een uitnemende ' in
dividuele leerkracht' geheel voor zich alleen, wel voor 
drie of vier jaar! 

d. Lichaamstaal 
Met 'lichaamstaal' wordt hier bedoeld iedere beweging 
van het lichaam, ingesloten mimiek en niet-verbale 
vocaliserende geluidgevingen, door in de handen te 
klappen, de handen te wrijven, door te stampen met de 
voet enz., ook door posities in te nemen (bijvoorbeeld 
afstand houden) en lichaamshoudingen; dit alles ge
bruikt als een bewuste of ook onbewuste boodschap 
naar de ander toe. Die boodschap kan emotioneel zijn, 
en/of informatie geven, en/of een bepaalde attitude 
uitdrukken. 

De mens heeft een sterk, oorspronkelijk, aangeboren, 
spontaan, creatief vermogen zowel om niet-verbale 
motorisch-iconische 'emblemen' van lichaamstaal uit 
te vinden, als om die van anderen te verstaan. (Wood 
1976 gebruikt hier de term 'emblemen' als een soort 
algemeen woord voor signalen en symbolen en onder
scheidingstekens, welke term wij graag van hem over
nemen.) Zo drukt een normaal horend kind reeds op 
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2;0 jaar op niet-verbale wijze 12 verschillende ge
voelens uit (Bridges 1 932, geciteerd door Wood 1976). 
Wi j menen dat dit bij een doof kind niet anders is. 
In zekere zin mogen we zeggen, dat deze lichaamstaal 
onze eerste en oorspronkelijke 'taal' is, door ieder kind 
reeds lang gebruikt, voor het met zijn eerste woordjes 
voorde dag komt (Meuman 1902, Beaver 1932, Ling 
1974, Bates 1976, Wood 1976). Pas op ongeveer 
2V2-jarige leeftijd gaat zo'n kind over tot hoofdzakelijk 
verbale communicatie. Hier moge een interessant voor
beeld uit mijn observaties volgen: 
Een jongetje van 2;4 jaar zei tot zijn moeder: 'Mama, 
limonade!'... terwijl hij naar de keuken wees, meteen 
zijn ene hand als om een glas vast te houden uitstrekte 
en met zijn andere hand een denkbeeldige fles in dat 
glas uitgoot, terwijl hij zei: 'Fijn!', meteen daarop zijn 
rechterhandje over zijn buikje wrijvend 
Dit voorbeeld moge aantonen, hoe hij op niet-verbale 
manier subject met predicaat en object uitdrukte, reeds 
lang voor hij dat systeem verbaal kon beheersen: actor -
actio- actum (vergelijk wat betreft dove kinderen Maes-
se 1935, Schlesinger 1971 , Goldin-Meadow en 
Feldman 1975, Schlesinger en Namir 1978). 
Hirsch (1923) telde bij normaal horende Duitse vol
wassenen niet minder dan 853 van deze niet-verbale 
motorisch-iconische emblemen, waarvan er reeds zo'n 
500 door horende kleuters waren overgenomen. 
Wij beschikken inderdaad over een wonderbaarlijke 
expressiviteit door lichaamstaal, zelfs zo dat vele van 
zijn emblemen moeilijk of niet in verbale taal zijn weer 
te geven. - Hier moge een aantal voorbeelden volgen, 
genoteerd van dove kleuters (die geen esoterische 
gebarentaal kenden), welke door iedereen gemakkelijk 
te verstaan zijn en welke wel overeenkomen met wat 
normaal horende kinderen doen: 
Ik wil graag kiekeboe met je spelen! - Zou ik het dur
ven? - Niet naar mij kijken! - Wat is dat? - Wat een 
boel (vogels)! - Wie is dat? - Wat is er aan de hand? -
Ik wil eerst mijn toren, afbouwen, en dan zal ik doen 
wat jij wil. - Heb ik jou gehoord? - Heeft de kikker pijn 
in zijn keel, dat hij zo moet hijgen? - Hoe moet dat? -
Die kleuren passen niet bij elkaar. - Kom op als je durft! 
- Geeft niks! - Ik heb dorst. - Wat heb jij daarmee te 
maken? - Wat jammer, heel erg jammer! - Ik zal je 
helpen! - Huil maar niet! - Mag ik de volgende keer 
voor in de auto zitten in plaats van hem? - Ik kan dat 

niet zeker zeggen! 
Uit deze voorbeelden, die met talrijke te vermeerde
ren zijn, moge geconcludeerd worden hoe groot en wijd 
het veld is voor de 'vangmethode'! 'De velden staan 
wit voor de oogst!' zouden wij met de bijbel willen 
zeggen. (Onder zullen wij trachten aan te tonen, hoe 
deze spontane uitingen gebruikt kunnen worden voor 
oraal gedrag, een gegeven zo vaak vergeten in het 
dovenonderwijs, zoals bijvoorbeeld bij Prillwitz e.a. 
1977.) 

e. De kunst van luisteren en accepteren 
Het is aangetoond (Schmahlohr 1 968, Will iams 1 970, 
Hurley 1965, voor dove kinderen Greenstein 1975), 
dat kinderen die zich door hun ouders niet goed ge

accepteerd voelen, gemiddeld langzamer in taal voor
uitgaan dan andere. De reden is misschien de volgen
de: 
De ervaring, bevestigd door experimenteel onderzoek, 
leert, dat ouders die acceptatiemoeilijkheden ten op
zichte van hun kind hebben, niet genoeg naar de uitin
gen van hun kind 'luisteren'. Ze kunnen dan ook niet 
de 'vangmethode' volgen, en om die reden komen zij 
onvoldoende met hun kind in gesprek. Allicht dat dan 
de taalgroei belemmerd wordt. 

Wat betreft dove kinderen, heeft Greenstein (1975) 
duidelijk gevonden, dat horende ouders met accepta
tieproblemen (soms ook dove ouders) onvoldoende met 
hun kind in gesprek komen. - Van de andere kant kun
nen ouders deze kunst van luisteren leren. Zo heb ik 
ondervonden, dat het voor hen leerzaam kan zijn eens 
een intelligentie-onderzoek op hun kind mee te maken, 
en daarbij te zien hoe rijk en veelzijdig hun kind 
reageren kan. Eveneens kunnen zij bijvoorbeeld in de 
klas er attent op worden gemaakt, hoe rijk hun kind 
zich, ook op niet-verbale wijze weet uit te drukken, 
hoe inventief en creatief het is. 

3. De situatie van het prelinguaal dove kind 
NB. Talrijke dove kinderen met overigens een normaal 
verstand hebben meervoudige stoornissen; in ons land 
minstens 30% van hen. 
De gevaarlijkste van deze bijkomende stoornissen zijn 
die welke 'verborgen' blijven, dus die niet spoedig 
genoeg ontdekt worden, helaas pas achteraf, nadat het 
kind op 7, of 8 of 9-jarige leeftijd blijkt te gaan misluk
ken, wat uiteraard gepaard gaat met veel teleurstel
ling, verdriet en soms zelfs wanhoop bij de ouders. Dit 
moet voorkomen worden, en wij zijn er zeker van dat 
dit kan. Helaas echter moeten we toegeven, dat de 
psychologische diensten in talrijke scholen voor doven 
in dit belangrijke aspect van hun werk achtergebleven 
zijn. - De gevaarlijkste bijkomende handicaps in dove 
kinderen zijn: dys- of a-praxie van de spraak (wat moei
lijkheden insluit bij de ontwikkeling van liplezen en bij 
de hoortraining), en intermodale integratie-moeilijkhe-
den gepaard met dys- of a-symbolie. - Wanneer deze 
stoornissen op tijd ontdekt worden (dit is zeker moge
lijk op 4 a 5-jarige leeftijd, maar men kan ze reeds op 
2 a 3-jarige leeftijd vermoeden), dan kunnen de meeste 
van deze kinderen volgens de beginselen van de zui
vere spreekmethode worden opgevoed, ofschoon daar
voor wel bepaalde maatregelen en ook faciliteiten 
nodig zijn, waarover helaas zo talrijke scholen voor 
doven niet voldoende beschikken. 
Voor de duidelijkheid echter, en ook om het thema 
van deze lezing niet te gecompliceerd te maken, moe
ten wij dit onderwerp thans laten rusten, en beperken 
wij onze lezing tot die dove kinderen die niet meer
voudig gestoord zijn. 

Zelfs een normaal horend kind zal sprakeloos op
groeien, spraakstom en spraakdoof, tenzij het in aan
raking komt met de spraak van anderen. Dit is duide
lijk aangetoond door de studie op enkele uitzonderlijke 
gevallen van zogenaamde 'wolfskinderen' (vergelijk 

4 



Lane 1976). Uiteraard staan dove kinderen bijzonder 
aan dit gevaar bloot. Het hoofddoel van een home
training van jongsaf is dan ook het behoeden voor 'ver
stomming' en 'verdoving'. 
Wij spreken van behoeden, want ook een doof gebo
ren kind is als zodanig niet stom geboren: het brabbelt 
(vergelijk Mavilya 1969), en dit brabbelen kan worden 
overgeleid naar spraak; verder wordt geen enkel kind 
stokdoof geboren: het kan minstens vibraties voelen 
en verreweg de meeste van hen hebben nog hoorres-
ten: dit alles kan worden overgeleid naar geluidsbe-
wustzijn. 

8. Het punt waar de wegen zich scheiden 
(1) Opgroeien naar spraak of naar dovengebaren? 
Hoe een esoterisch gebaar tot stand komt, wordt 
aardig geïllustreerd door deze ervaring, meegedeeld 
door een moeder van een doof kind in onze home-
trainingsdienst (informatie van mevrouw Lenie Bo-
gaartz-van Uden): 
Eens kwam een van onze instructrices op huisbezoek 
bij een doofgeboren kind van 2V2 jaar. Het kind kwam 
naar de moeder en maakte een vreemd gebaar: het 
draaide zijn rechterhandje in het linker naar boven om. 
Verbaasd vroeg de instructrice aan de moeder wat dat 
toch betekende. 'O, hij wil een koekje,', zei de moeder. 
Toen vertelde zij haar, hoe dit gebaar ontstaan was. 
Enige tijd geleden dramatiseerde dit slimme kind ten 
opzichte van de moeder als volgt: het trok zijn moeder 
bij haar schort naar de kast, deed daar alsof zij de deur 
van die kast zou opendoen, vormde beide handjes alsof 
ze een trommeltje omvatten, deed alsof het het t rom
meltje opende door zijn rechterhand als een deksel 
te gebruiken, deed alsof het een koekje uit het trommel
tje nam en het in zijn mondje stak, hevig ja knikkend 
met een blij gezicht... De moeder verstond hem en 
vond het zo leuk dat ze hem een koekje gaf. Het gevolg 
daarvan was, dat hij enige tijd later weer bij haar kwam 
voor een koekje, weer begon te dramatiseren en te 
doen alsof, alleen nu een beetje korter. Het eind van 
het verhaal was dat het kind reeds zijn koekje kreeg 
wanneer het zijn rechterhandje over zijn linker naar 
boven bewoog! Dit was dan een esoterisch, conven
tioneel gebaar geworden dat niemand meer begreep 
behalve de moeder en het kind. 
Deze moeder beging een grote fout, zoals zo vele 
moeders wanneer ze niet door een deskundige gehol
pen worden: ze was begonnen met haar kind ' stam
metje te spelen'. Ze stond op de scheidingslijn naar 
ofwel een soort gebarentaal opbouwen ofwel naar 
spraakontwikkeling, naar zogenaamd manualisme of 
naar oralisme. In plaats van de dramatisaties van haar 
kind te bevestigen in de richting van een esoterisch 
gebaar, had ze hem beter kunnen vragen 'koekje' te 
zeggen, of minstens zijn lipjes te stulpen voor een /oe/, 
a/vorens hem een koekje te geven. Dat koekje zou dan 
een begin van spraak bevestigd hebben, en die spraak 
zou tevens zijn handjes vrij hebben gelaten voor de 
natuurlijke lichaamstaal (zie onder). Gelukkig kon onze 
home-trainingsdienst de gevaarlijke ontwikkeling naar 
esoterische gebaren voorkomen. 

(2) Home-training van jongsaf 
De hulp van een orale home-training moet zo jong 
mogelijk ingrijpen. Wi j vonden de volgende significante 
relatie in 73 prelinguaal dove kinderen van 0;6 - 5;4 
jaar, modus 2;7 (van Uden 1974): 
(a) Hoe later de home-training begon, des te meer dove 
kinderen werden er gevonden die hun oorspronkelijke 
gelaatgerichtheid en brabbelgedrag hadden verloren. 
(b) Dove kinderen die hun oorspronkelijke gelaatge
richtheid behouden hadden, brabbelden meer en kwa
men ook beter tot liplezen dan dove kinderen die eerst 
hun gelaatgerichtheid min of meer verloren hadden en 
het daarna moesten terugwinnen. 
(c) Dove kinderen die gelaatgericht waren, reageerden 
beter op hun hoorapparaat dan niet-gelaatgerichte 
dove kinderen. 
(d) Dove kinderen die hun hoorapparaat kregen vóór 
de leeftijd van 2;6 jaar, reageerden er beter op en kwa
men sneller tot geluidsbewustzijn, brabbelden ook meer 
en kwamen tot beter oraal-auraal verstaan, dan dove 
kinderen die hun hoorapparaat pas kregen na 2;6 jaar. 

(3) Gesprek via lichaamstaal? 
De moeder waarover wij boven vertelden, deed meer 
dan alleen maar de ontwikkeling van een esoterisch 
gebaar bevestigen, ze beantwoordde de lichaamstaal 
van haar kind met haar eigen lichaamstaal: ze gaf het 
immers een koekje wat in zichzelf reeds een uitdruk
king van lichaamstaal is. Hierin steekt het grote ge
vaar. Het gevaar zit hem namelijk niet zozeer daarin 
dat het kind zichzelf in lichaamstaal uitdrukt: dit is 
geheel natuurlijk, en ook een normaal horend kind be
gint met dit soort van communicatie; alleen mag men 
zeggen dat een doof kind daar langer mee door moet 
gaan, vanwege zijn communicatienood. Terwijl een 
normaal horend kind, zoals gezegd, op 2'/2-jarige leef
tijd overgaat van een communicatie hoofdzakelijk in 
lichaamstaal naar communicatie hoofdzakelijk in woor
den, zal een prelinguaal doof kind - tenminste in ons 
Instituut - deze overgang heel wat later maken: pas 
op ongeveer 7-jarige leeftijd in zijn spontane gesprek
ken met horende volwassenen, en pas op ongeveer 9-
jarige leeftijd in zijn gesprekken met de andere kinde
ren in het internaat (verondersteld een groep die in 
ontwikkeling gelijk is opgegaan). Altijd namelijk wordt 
in ons Instituut de 'vangmethode' toegepast, dat wil 
zeggen de kinderen krijgen telkens weer de woorden 
aangeboden op het moment dat ze die nodig hebben, 
ook al kunnen ze die op dat moment misschien nog 
niet naspreken. - Het grote gevaar zit hem dus niet in 
deze lichaamstaal vanuit het kind, maar in het moment 
dat de moeder zelf begint haar lichaamstaal ten opzich
te van het kind te gebruiken, meer dan zij tegenover 
een normaal horend kind zou doen (zie onder). Op een 
andere manier gezegd: het gevaar van een ontwikke
ling naar gebarentaal ontstaat op het moment dat de 
moeder (of de leerkracht) de lichaamstaal van het dove 
kind met eigen lichaamstaal gaat beantwoorden, 
'stommetje gaat spelen'. Dit wezenlijke punt is bijvoor
beeld vergeten door Prillwitz e.a. (1977). Dan immers 
ontstaat er een gesprek in lichaamstaal, waardoor meer 
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en meer esoterische gebaren gaan ontstaan, welke 
niemand buiten die kring nog begrijpen kan. 
Toch zit hier van de kant van de moeder een bepaalde 
moeilijkheid, die niet zo gemakkelijk te overwinnen 
is: hoe kan ze haar spraak door haar kind doen ver
staan? We zeiden immers boven dat een normaal ho
rende moeder zichzelf door de situatie doet verstaan 
('Kom hier, lieveling!'). Het zal inderdaad soms moeilijk 
zijn de situatie zo te manipuleren, dat het kind de 
spraak, ingebed in een levendige mimiek, zal verstaan. 
Een voorbeeld: 
Johnny (2;7) kwam uit de tuin naar binnen met be
hoorlijk vuile handen.... Zijn moeder zei: 'Ga je handen 
wassen, Johnny!' Nu had zijn vader een opstapje voor 
hem gemaakt vóór de lavabo, zo dat hij zelf de kraan 
kon bereiken; deze ouders deden namelijk veel voor 
Johnny's sociale redzaamheid. Maar Johnny verstond 
zijn moeder niet, en ging aan tafel zitten. Nu had zijn 
moeder hem naar de lavabo kunnen brengen en hem 
daar zijn handjes doen wassen, minstens ze wat nat 
maken met water. Dat zou dan puur lichaamstaal ge
weest zijn, wat inderdaad soms de enige mogelijke weg 
is. Maar de moeder deed dit niet. In plaats daarvan 
pakte ze de handdoek, zijn eigen handdoek, ging naar 
hem toe, gaf hem die en zei opnieuw: 'Ga je handen 
wassen!'.... en nu deed Johnny dat. - Ook al was dit 
natuurlijk nog geen exact, woord voor woord verstaan, 
het werd in ieder geval oraal verstaan, een begin van 
liplezen-horen in de situatie. De moeder wist de situatie 
zo te manipuleren, dat Johnny haar verstond. 
Verderop zullen we zien, hoe geschreven woorden en 
zinnen heel nuttig kunnen zijn om een overdaad van 
lichaamstaal te vermijden, waardoor het liplezen-horen 
onvoldoende wordt uitgedaagd, liplezen en horen en 
spraak niet tot de hoogst mogelijke ontwikkeling kun
nen komen. 

b. Spraakontwikkeling op zeer jeugdige leeftijd 
Hoe meer woorden uit de dagelijkse omgangstaal het 
kind kan spreken, hoe gemakkelijker een oraal gesprek 
groeien kan, hoe vlotter het hele proces van het 
behoeden voor verstomming en verdoving zich zal 
ontwikkelen. Uiteraard, zodra het kind een woordje, al 
is het nog zo stuntelig (bijv. /oe/ voor koekje, zie 
boven), kan spreken, hoe meer de moeder dit van het 
kind ook zal vragen, in plaats van het toe te staan een 
en ander met wat lichaamstaal af te doen, dus in plaats 
van 'stommetje te spelen'. 

(1) Is uitgesproken spreekles op zeer jeugdige leeftijd 
mogelijk? 
Minsten vanaf 2V2-jarige leeftijd is ook bij een prelin-
guaal echt doof kind spraakontwikkeling door een be
dreven logopedist mogelijk. Deze moet dan wel thuis 
zijn in de typische mogelijkheden en moeilijkheden van 
een prelinguaal doof kind; een ervaren dovenleerkracht 
zonder diploma logopedie zal dit werk beter doen dan 
een logopedist die geen ervaring met dove kinderen 
heeft. - In de afgelopen 30 jaar heeft ons Instituut 
slechts in uitzonderingsgevallen spreeklessen kunnen 
geven aan zeer jeugdige dove kinderen, bijvoorbeeld 

aan dove weesjes die door onze zusters indertijd wer
den opgenomen omdat er geen pleegouders te verkrij
gen waren. - Sinds 1976 is een rondreizende doven
leerkracht, tevens logopedist, werkzaam in onze home
trainingsservice, waarbij hij de ouders thuis bezoekt 
en daar, samen met de moeder het kind spreeklessen 
geeft, uiteraard op een speelse manier, aangepast aan 
het kind (zie onder), twee maal per week. Minstens 
enige van de kinderen die hij behandeld heeft, kwamen 
op 3V2 en 4-jarige leeftijd in onze voorschool (kleuter
school voor dove kinderen) met een gesproken woor
denschat van rond 100 woorden, minstens verstaan
baar voor degenen die altijd met het kind omgingen 
en min of meer ook voor buitenstaanders (Wetzels 
1978). Dit betekent dan een gesproken woordenschat 
van ongeveer 8 - 9% van die van een normaal horend 
kind. 

(2) Spraak, functionerend temidden van lichaamstaal. 
Het dove kind zal zijn spraak, evenals een normaal 
horend kind dat doet, vermengen met lichaamstaal. 
Dit is een geheel normale ontwikkelingsgang, en maakt 
die spraak ook functioneel. Men moet echter niet me
nen, dat in alle dove kinderen de woordjes die ze ge
leerd hebben meteen functioneel zijn, zeker niet in alle 
situaties. De moeder wordt dan ook geïnstrueerd om 
altijd de woordjes die het kind geleerd heeft in de cor
responderende situatie van hem te vragen, om nooit 
'stommetjt, te spelen'. Op die manier moet de spraak 
gaan functioneren, maar - wat niet te verwaarlozen is -
door die spraak blijven de handen vrij voor de natuurlij
ke, spontane lichaamstaal. Zodra daarentegen esote
rische gebaren gebruikt worden, worden zowel de 
spraak als die natuurlijke lichaamstaal afgeremd. Een 
voorbeeld moge dit verduidelijken: 
Will (3;1) dramatiseerde met een verschrokken mimiek, 
dat hij een kat en een hond had zien vechten. Hij kon 
de woordjes 'poe(s)' en 'wafwaf spreken, maar op dat 
moment deed hij dat niet. Zijn moeder reageerde 
('vangmethode') met: 'Waren de poes en de hond aan 
het vechten? O, wat erg! .... Zeg: poes en wafwaf ...' 
Will ging nu door met zijn dramatisatie, maar combi
neerde zijn lichaamstaal met deze twee woordjes, 
welke hij keer op keer herhaalde 
Dit voorbeeld moge inzichtelijk maken, dat het spreken 
van Will zijn spontane, creatieve dramatisaties niet ver
hinderde, wat echter bij esoterisch gebaren wel het ge
val zou zijn geweest. Men kan immers zijn handen niet 
tegelijkertijd op twee manieren gebruiken: het is on
mogelijk bijvoorbeeld een vechtende hond te drama
tiseren en diezelfde hond door een gebaar uit een ge
heel andere situatie uit te drukken. Het esoterisch ge
baar voor hond (in het systeem van Van Beek, zoge
naamd 'Nederlands in gebaren') is: met de platte hand 
op zijn bovenbeen klappen, d.w.z. doen alsof men een 
hond naar zich toe lokt... Dit gebaar geeft de hond in 
een heel gespecialiseerde situatie weer, helemaal niet 
in overeenstemming met die van een vechtende hond 
en een vechtende kat. Will heeft die hond dan ook in 
het geheel niet naar zich toegelokt. - Als een algemene 
regel mogen wij stellen 'esoterische gebaren verhin-
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deren of verstoren vaak de normale lichaamstaal', 
omdat ze die lichaamstaal onder verschillende opzich
ten onzekerder en dubbelzinniger maken. Spraak doet 
dat niet: die laat de handen vrij. Zo is het begrijpelijk, 
dat Northcott (1975) tot de bevinding kwam, door 
middel van een questionnaire toegezonden aan zeer 
vele audiologische centra met home-trainingsdienst, 
dat er geen behoefte was aan esoterische communica
tie in hun methoden van ouder-instructie. Het zou 
overigens de moeite waard zijn een nauwkeurig 
onderzoek te doen naar het verschil van effectiviteit 
van spontane communicatie tussen kinderen die esote
rische gebaren leren (zoals de 'total communication 
movement' dat wil) en kinderen die die niet leren maar 
waarbij alle nadruk gelegd wordt op de ontwikkeling 
van de spraak. 

(3) Hoe kan spraak op jeugdige leeftijd ontwikkeld 
worden? 
Een formele methode met een al te bewuste zelfcon
trole lijkt niet aangepast en praktisch onmogelijk bij 
deze jonge dove kinderen, jonger dan 3 jaar. We moe
ten dus naar andere methoden uitzien, waarbij het spel 
centraal staat en die ook door spelletjes worden inge
leid. 
Niet-verbale /m/far/e-spelletjes kunnen een noodzake
lijk startpunt zijn. De mens heeft een aangeboren 
imitatie-vermogen, hetwelk reeds werkt minstens twee 
weken na de geboorte, bijvoorbeeld imitaties van lip-
en tongbewegingen (aah, ooh, oe, verschillende ma
nieren van tong-uitsteken e.d.), imitaties van vinger
gebaartjes (Meltzoff en Moore 1977). Dit vermogen 
kan benut worden, in spelvorm, bijvoorbeeld voor een 
spiegel, uiteraard niet puur visueel maar bij voorkeur 
samen met het geluid van het hoorapparaat. Het is 
daarbij heel belangrijk deze gelaatsbewegingen en 
mimiek te combineren met de betekenis, bijvoorbeeld 
de /oe/ combineren met het geloei van een koe (als het 
kind een koe kent), of met het geluid van een claxon, 
of met het geluid van een bromtol of van een lage toon 
op de piano; een brabbel als 'miauw' combineren met 
een kat, 'wafwaf' met een hond enz. enz. Dit zijn dan 
een soort 'identificatie-oefeningen': 'dit is dat', of 'dit 
behoort daarbij' etc. - Samuel Heinicke (1727-1790, 
zie Schumann 1940) ontlokte en identificeerde de/oe/ 
met het proeven van suiker of honing, de /uu / met het 
proeven van azijn e.d., haha met lachen, / i / en /e/ met 
een lachmond, paa met het uitblazen van een kaars, 
enz. enz. - Zeer belangrijk bij dit alles is verder dat 
de moeder of de leerkracht het kind nadoet, misschien 
is dat nog belangrijker dan het kind te vragen de vol
wassene na te doen. Zodra het kind ontdekt dat wij 
het nadoen, zal het proberen het voor ons 'moeilijk' te 
maken, en dan zal het vaak brabbels geven die wij als 
woordjes kunnen 'vangen'. Zo brabbelde een kind plot
seling 'kaa...'. De spreekleerkracht (zie bijvoorbeeld 
Wetzels 1978) imiteerde dit onmiddellijk en haalde er 
een stuk kaa(s) bij... Die 'operant' (= een toevalsge-
drag, Skinner 1957) werd bevestigd tot een woord. 
Een bedreven spreekleerkracht of moeder zal de kans 
zien talrijke woordjes met moeilijke fonemen op te 

vangen en te benutten. Fonemen die moeilijk bewust 
te vormen zijn, worden ons dan vaak zomaar in de 
schoot geworpen.... 
Het zogenaamde 'operant conditioneren' is dus een 
tweede belangrijke techniek. Bijvoorbeeld een kind 
brabbelt moohmooh, wat bevestigd kan worden naar 
'mooi', ook al zal het kind die / i / of /]/ nog niet uitspre
ken. De leerkracht of de moeder grijpt meteen naar een 
plaat die het kind wellicht mooi vindt omdat moohmooh 
te bevestigen. - Ook het schriftbeeld kan als bevestiging 
gebruikt worden. Het kind lacht bijvoorbeeld /ieie/ of 
/ay/, en de moeder pakt meteen een fotokopje van het 
kind (die ze enkele in voorraad heeft), plakt dat op met 
een 'praatballon', bijvoorbeeld: 

Het moge duidelijk zijn dat het kunnen beschikken over 
een polaroid camera in de home-training een belangrij
ke zaak is De moeder lacht dan met het kind mee, 
ontlokt wederom lachen bij het kind (maakt desnoods 
een foto terplaatse) en wijst op de praatballon: ay! 
Een derde techniek is die van de 'klassieke conditione
ring'. Het voorbeeld over het koekje of tenminste de 
/oe/, hierboven verteld, was tevens een voorbeeld van 
klassiek conditioneren: het kind leerde dat /oe/ te ge
bruiken als een signaal om een koekje te verkrijgen. 

(4) Spreken leren is meer dan 'leren articuleren' 
Reichling (1 949, zie ook Van Eijndhoven 1 978) bekriti
seerde terecht een te eenzijdige technische benade
ringswijze door sommige spreekleerkrachten. Hij zei: 
'Spreken is niet hetzelfde als articuleren'. Spreken is 
namelijk een informatief gedrag, hetwelk zowel een 
bewering als een vraag als een appèl kan insluiten 
(Bühler 1934), steeds gericht op een luisteraar: het is 
in wezen een dialogisch gedrag. Articulatie daarente
gen is een handelen met spreekorganen en kan puur 
formeel zijn, kan zelfs niet tot functioneren in een 
gesprek geraken. Het gebeurt helaas te vaak, dat een 
doof kind behoorlijk verstaanbaar heeft leren spreken, 
maar dat het die spraak in het dagelijkse leven eenvou
dig niet gebruikt. Dan is 'articuleren' geen 'spreken' 
geworden. - Natuurlijk zal het soms wel eens noodzake
lijk zijn om meer formeel te werken, bijvoorbeeld om 
'baba' te corrigeren in 'mmamma', maar onmiddellijk 
daarna moet dit woordje weer in een gesprek worden 
opgenomen, bijvoorbeeld: 

'Mama is lief, hè? Hier is mama! (in levende lijve of in 
een foto) 
Is ze niet lief?' 
Het kind knikt: 'Ja! ' 
'Zeg eens: Mama is lief!' 
Het kind: 'Mama (l)ief...!' en aait de moeder of althans 
de foto. 
Wij komen later op dit onderwerp terug. 
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c. Het zo jeugdig mogelijk ontwikkelen van liplezen en 
geluidwaarneming 
Een doof kind kan reeds leren liplezen vóór de eerste 
verjaardag. Hier zijn talrijke voorbeelden van, bijvoor
beeld dat van een dove moeder in onze home-training. 
Ze was gehuwd met een slechthorende man, beiden 
oud-leerlingen van ons Instituut, en had twee dove 
kinderen. Mieke, de oudste dove dochter kon reeds 
adequaat reageren op: 'papa', 'kom!' en 'klap in je 
handjes!' op een leeftijd van 1 1 maanden. Intuïtief 
had de moeder de techniek van de klassieke conditio
nering toegepast voor 'kom' en 'klap in je handjes': 
wanneer het kind op 'kom!' de handjes uitstrekte, werd 
het geknuffeld, idem wanneer het goed reageerde op 
'klap in je handjes'. Bij 'papa' had ze de techniek van 
operant conditioneren toegepast: het kind keek eens 
heen en weer van papa naar mama en van mama naar 
papa, en meteen zei de moeder: 'Papa!'. Toen het kind 
weer heen en weer keek, zei de moeder, wederom: 
'Papa!'. Dit bleek zo bevestigd te zijn, dat toen de 
moeder even later 'papa' zei, Mieke weer heen en weer 
keek van mama naar papa en van papa naar mama. 
(Het verschil tussen papa en mama was nog te moeilijk 
en kwam later pas.) (Mieke en haar dove zusje, dat 
eveneens door deze ouders zuiver oraal is opgevoed, 
zijn thans op onze school voor voortgezet buitenge
woon onderwijs en gaan binnenkort een MAVO-oplei-
ding volgen, waarbij ze ook Engels moeten leren. 
In dit voorbeeld zien wij hoe voor liplezen (inclusief 
geluidwaarnemen) in wezen dezelfde technieken kun
nen worden toegepast als bovenvermeld voor het 
vroegtijdige leren spreken. 

Een normaal horende moeder in onze home-training 
deed het volgende spelletje met haar dove zoon van 
3;2 jaar, Peter. Ze was gewoon met hem samen de 
tafel te dekken. Zo wist hij reeds wat er allemaal voor 
het middageten nodig was, en zijn moeder had het 
serviesgoed en het bestek in het benedengedeelte van 
de kast geplaatst, zo dat Peter er aan kon. Ze ging 
er rustig bij zitten en liet Peter 'werken'. Ze zei: 'Nu pak 
eerst een bord'.... Peter keek in de kast en kwam met 
een lepel. De moeder zei: 'Dat is een lepel! Die leggen 
we even hier neer! Pak nu een bord!' Peter kwam met 
een mes. De moeder reageerde als daarjuist.... Eindelijk 
kwam hij met een bord: 'Dat is een bord', zei de moe
der, 'zet het maar op tafel!'.... en zo voort. Geleid door 
intuïtie gebruikte de moeder zowel anticiperende me
thoden (operant en klassiek conditioneren) samen met 
een identificerende wijze van werken. 
Dit soort van spelletjes zijn volgens ons beter dan een 
zeer formele wijze van oefenen: plaatjes of voorwerpen 
met woorden, steeds maar weer opnieuw. Liplezen 
en spraak moeten een plezier zijn, en door dat plezier 
worden deze functies bevestigd. Later, wanneer het 
kind al enkele woordjes geleerd heeft kan soms een 
meer formele training worden toegepast, maar ook 
dan nog slechts om een speciale reden, bijvoorbeeld 
het spelletje herhalen, niet puur formeel maar om een 
verrassing te verkrijgen, of om opa en oma te laten 
zien wat het kind kan enz. 

Enkele andere voorbeelden: 
- Een waarP-spe/letje.... De moeder weet dat het kind 
op een bepaald moment graag de tuin in wil gaan met 
zijn bal. Ze heeft de bal verstopt... Zodra ze ziet, dat 
het kind de bal gaat zoeken, zegt ze: 'Waar is de bal? 
Zoek jij de bal? We zullen samen zoeken!' en bij elke 
stoel zegt ze telkens weer: 'Waar is de bal?' en ze 
nodigt het kind uit om ook althans 'Waar?' of 'Waa(r)? 
te zeggen. Idem onder de tafel, in de prullebak, onder 
de kast,... dan achter het gordijn: 'Daar (ze wijst tege
lijkertijd) is de bal! ' - Meteen daarna wordt deze ge
beurtenis aldus in het dagboek vastgelegd: 

- Gebeurtenissen voorbereiden: bijvoorbeeld ze wil het 
kind in bad gaan doen. Als de moeder zoiets altijd op 
ongeveer dezelfde tijd doet, dan zal het kind haar 
spoedig verstaan als ze zegt: 'We gaan in bad'. De 
moeder moet zich aanwennen dit te zeggen alvorens 
het gebeurt: anticiperend werken heeft de voorkeur 
boven identificerend werken (zie hiervoor de onder
zoekingen in de pedagogische psychologie, bijvoor
beeld Cronbach 1977). Wanneer een kind het niet zou 
begrijpen, kan ze het begrip een beetje dichterbij bren
gen (techniek van 'shaping', Skinner 1957), bijvoor
beeld op de volgende wijze. Ze legt de badhanddoek 
op de tafel en zegt opnieuw: 'We gaan in bad.'.... Wan
neer het kind het dan nóg niet begrijpt, legt ze ook de 
zeep op tafel, enz. enz. - Een andere gebeurtenis: opa 
zal de volgende dag komen... De moeder laat het kind 
zijn foto zien (verondersteld is dat het kind opa kent), en 
zegt hem eenvoudigweg: 'Dat is opa.... (kan hij het 
spreken, des te beter.) Hij komt morgen met de bus.... 
en dan gaat hij zitten in die stoel... en dan rookt hij 
een sigaar... en hij drinkt een kopje koffie...' en terwijl 
de moeder dat allemaal zegt, laat ze ook de bijbehoren
de voorwerpen zien. 'En dan maken we een foto!'... 
Ze toont de polaroid camera, boven reeds vernoemd. 
Ze neemt een foto van de lege stoel en zegt: 'Nu is de 
stoel nog leeg... Morgen komt opa en gaat in die stoel 
zitten' en ze zet de foto van opa in de stoel.... De vol
gende dag wordt de hele gebeurtenis gefotografeerd, 
foto na foto, wat dan allemaal in het dagboek wordt 
geplakt met heel wat gesproken teksten in praatbal-
lonnen. En zo voort. 

d. Het geheugen van dove kinderen 
Een van de grootste moeilijkheden in het taal leren 
door dove kinderen is het geheugen en het oefenen 
daarvan, wat insluit: 
het geheugen voor de woorden in hun diverse vormen 
van liplezen en/of horen en/of spreken, 
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geheugen voor series woorden, 
dit alles zowel voor zogenaamde 'short term memory' 
(= onmiddellijk, perceptief geheugen) en voor 'long 
term memory' (= geheugen met tijdsafstand, appercep-
tief geheugen). 
Om de geheugen-moeilijkheid te illustreren, mogen de 
volgende correlaties worden aangehaald. Wij vonden 
namelijk een aantal significante correlaties van gemid
deld .73 tussen het hoorverlies en 'short term memory' 
voor het liplezen-horen van zinnetjes in 361 kinderen 
variërend in hoorverlies vanaf slechthorendheid (60 dB.) 
tot en met physiologisch totale doofheid, in al de 
leeftijden: 

5 

/ -
9 

11 -
13 -
1 5 -

6 jaar, 
8 jaar, 

-10 jaar, 
12 jaar, 
14 jaar. 
1 6 jaar, 

N 42, 
N 50, 
N 84, 
N 69, 
N 7 1 , 
N 54, 

correlatie 
correlatie 
correlatie 
correlatie 
correlatie 
correlatie 

.52, 

.64, 

.76, 

.79, 

.82, 

.76. 

(1) Vroeg met lezen en schrijven beginnen? 
Een van onze meest ervaren leerkrachten (broeder 
Arnoldus) zei het eens aldus: 'Dove kinderen zullen in 
het algemeen die woorden het beste 'oraliseren' (dat 
is liplezen, horen en spreken), welke zij ook kunnen 
lezen en schrijven'. Deze stelling betekent niet, dat dus 
ook de geschreven vorm van de woorden het eerst 
aan de kinderen geleerd moet worden: zeker niet! De 
orale aanbieding moet steeds voorafgaan (tenminste 
voor dove kinderen die niet meervoudig gestoord zijn), 
en is ook op meer jeugdiger leeftijd mogelijk dan de 
grafische aanbieding. Maar wanneer eenmaal de gra
fische aanbieding begonnen is, dan wordt die een on
dersteuning voor de reeds bekende en gebruikte orale 
aanbieding. Wij volgen hierbij de Ewings (1964): wan
neer wij met de geschreven vorm van de woorden 
beginnen, dan wordt gestart met die woorden en zin
netjes die het kind al reeds kent in de vorm van lip
lezen - horen, eventueel ook reeds van spreken. Het 
verband tussen de orale vorm en de geschreven vorm 
wordt gelegd door middel van de 'praatballonnen'. Zo 
stond een kind eens naar het aquarium te kijken en zei 
opeens: 'papa' wijzend op een vis die inderdaad zijn 
bekje open en dicht deed gaan... Voor het kind leek dat 
'papa' te zeggen. De moeder tekende dit voorval met
een in het dagboek: een vis met een praatballon! Hier 
moge een aantal voorbeelden volgen hoe 'brabbel-
woordjes' in praatballonnen kunnen worden vastge
legd. (Zie bijgaande figuur op blz. 10.) 
Al vrij gauw kan men overgaan tot zinnetjes, ook al 
kan het kind die nog niet exact spreken: bijvoorbeeld 
een kind verstaat en/of spreekt enigszins: 'lieve hemel!'. 
Dit kan als volgt getekend worden: 

Zelfs in de hogere klassen worden in principe deze 
zelfde volgorde gehandhaafd: eerst een nieuw woord 
of een nieuwe uitdrukking laten naspreken, nadoen 
'van mond tot mond' (Van Uden 1968, 1977), en 
daarna wordt het pas opgeschreven. Ling (1977) zegt 
terecht, dat het aanleren van nieuwe woorden vanaf 
het schriftbeeld heel vaak voor dove kinderen verwar
rend werkt. Hij denkt daarbij natuurlijk allereerst aan de 
niet fonetische schrijfwijze van het Engels, maar het 
geldt een heel eind ook voor het Nederlands. Men weet 
af en toe niet wat een kind ervan gaat maken wanneer 
het bij het spreken te eenzijdig steunt op het schrift
beeld, bijvoorbeeld: een kind las 'kaakkerlaak' (kakker
lak), een ander kind zei: 'rukkenen' (rekenen), weer een 
ander kind: 'assoorde' (accoord) enz. enz. In plaats 
daarvan kan men beter als volgt te werk gaan: 
Leerkracht: 'kakkerlak!' Het kind neemt dit slecht over. 
Leerkracht: 'Zeg: kak'. Het kind (of de kinderen om de 
beurt): 'Kak'. 
Leerkracht: 'Zeg: kakker'. Het kind: 'Kakker'. 
Leerkracht: 'Nu helemaal: kakkerlak'. Het kind: 'Kakker
lak'... 
Leerkracht: 'En wie kan het nu opschrijven?'.... 
Dit laatste kan men uiteraard alleen doen wanneer de 
spelling voldoende fonetisch is. Anders moet het kind 
gaan gokken. In dit laatste geval schrijven we het 
zelf op. Dan wordt het schriftbeeld een bevestiging van 
het gesproken beeld, wat beter is dan omgekeerd. 
Hoe het geheugen voor het liplezen en luisteren on
dersteund kan worden door het schriftbeeld, moge door 
het volgende geïllustreerd worden: 
Wij ontwikkelen een nieuwe woordenschattest voor 
dove voorschool-kinderen: Het kind krijgt 6 plaatjes 
te zien met een geschreven woord, dat ook steeds 
wordt uitgesproken, bijvoorbeeld boot: 'Waar is de 
boot? Wijs de boot eens aan! Boot', en het kind moet 
dan 2 van de 6 plaatjes (die een verschillende soort 
boot doen zien) aanwijzen; slechts wanneer het kind 2 
plaatjes correct heeft aangewezen, scoort het één punt, 
anders nul. 
De leerkracht en de leiding van de groep zegden 
tevoren bij ieder kind, welke woordjes vaak gebruikt 
waren en het kind goed bekend moesten zijn, of wel 
alleen in de vorm van liplezen-luisteren, of ook in de 
geschreven vorm (puur geschreven vorm, zonder liple
zen en luisteren kwam niet voor). De resultaten bij 
27 prelinguaal dove kinderen die één jaar voorschool 
hadden gehad (gemiddelde leeftijd 5;2 ± 0;10), waren 
de volgende: 

Woorden bekend aan de 
kinderen: 

alleen bekend in de liplees-
luistervorm (max. 12): 

bekend zowel in de liplees-
luistervorm als in de geschre
ven vorm (max. 21): 

gem. percentage 
juist geïdentificeerde 
woorden: 

32 ± 9% 

87 ± 6% 

Het verschil is significant p < 1 % 
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De oorzaak van dit verschil hoeft uiteraard niet alleen 
de ondersteuning van het geheugen vanuit de geschre
ven vorm te zijn, maar lijkt vooral daarin te liggen, 
dat de woorden die ook in geschreven vorm bekend 
zijn duidelijker een figuur vormen tegenover de achter
grond van het gedrag. Een los gegeven woord in 
plaatjes identificeren, is wel wat anders dan datzelfde 
woord verstaan in een situatie, in de stroom van het 
dagelijkse leven. Bv. 'Kom, we gaan buiten schom
melen.' is iets anders dan enkel het woordje 'schom
melen' aangeboden in een meer formele situatie om 
dat te identificeren bij plaatjes. Dit laatste nu bleek 
bij de kinderen gemakkelijker te liggen wanneer het 
woord ook in zijn geschreven vorm bekend was. 
Het effect van die figuur-achtergrond werking lijkt bij
zonder belangrijk en ook noodzakelijk voor dove kin
deren. Indirect geeft dat dan ook een steun voor het 
geheugen. 
Om deze redenen beginnen wij lezen minstens op 3V2 -
4-jarige leeftijd, volgens de methoden boven aangege
ven. - Het is bekend, dat dove kinderen in de Verenigde 
Staten, welke uitgekozen worden om geïntegreerd met 
horende kinderen in de gewone lagere school te wor
den opgeleid, op die normaal horende kinderen een 
voorsprong hebben juist door het feit dat ze reeds 
hebben leren lezen en schrijven, welke voorsprong 
uiteraard zeer belangrijk is. 

N.B. Er zijn dove kinderen, gewoonlijk die welke lijden 

aan een dyspraxie (Van Uden 1974), die meer steun 
van het schriftbeeld nodig hebben dan andere. Voor 
deze kinderen, die slechts langzaam en moeilijk tot 
liplezen komen, (maar die gewoonlijk een sterk ge
heugen hebben voor wat zij simultaan door zien waar
nemen), zal het goed zijn de geschreven vorm reeds 
op een jongere leeftijd in te voeren, en daarbij de 
technieken van de klassieke en operante conditionering 
toe te passen, zo ongeveer als Premack (1971 , 1975) 
deed met chimpansees. Daarvoor kunnen in het begin 
de contouren van de woorden op de volgende wijze 
worden aangegeven, waardoor ze gemakkelijker onder
scheiden en onthouden worden (tenminste in het begin, 
vergelijk Hart 1963): 
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(2) Ritmisch spreken 
De beste en meest directe ondersteuning voor het 
spreekgeheugen van dove kinderen is het ritmisch 
spreken. In prelinguaal dove kinderen, die van jongs 
af een goede ritmische training ontvangen hadden, 
vonden wij op 13-jarige leeftijd een spreekgeheugen 
voor zinnen van 7 - 8 - 9 woorden, telkens 18 letter
grepen, welke zij van mond tot mond moesten naspre-
ken (Van Uden 1974). 

4. Hoe het gesprek met dove kinderen in te leiden? 
We gaan terug naar de home-training, en hebben kin
deren in ons hoofd van 1 1 / 2 tot 2V2 jaar. 
In wezen wordt dezelfde methode gevolgd als een 
normaal horende moeder met haar normaal horende 
baby toepast, zoals boven uiteengezet: de 'vangmetho-
de' en het 'spelen van de dubbelrol'. Maar deze manier 
van werken vraagt wel enkele, hoofdzakelijk emotio
neel sociale voorbereidingen. 

a- Gelaatgerichtheid 
In tegenstelling tot normaal horende kinderen moet 
men zorgen dat de dove kinderen gelaatgericht zijn. Dat 
wil zeggen, dat ze een spontane neiging hebben naar 
het gelaat van de ander te kijken. 
Zo lang als het dove kind in het wiegje ligt, gewoon
lijk op zijn rug, of in de box speelt, is het als het 
ware natuurlijkerwijze door de positie die het inneemt 
gelaatgericht. Maar dit gaat veranderen zodra het be
gint te kruipen (vergelijk de Ewings 1 947). De ongeveer 
1V2-jarige leeftijd is in deze kritiek. Terwijl een normaal 
horend kind door middel van zijn gehoor het contact 
met de moeder behoudt, gaat een doof kind dat con
tact verliezen, en - als de moeder haar specifieke 
taak niet goed vervult - bestaat de mogelijkheid dat het 
kind zijn natuurlijke gelaatgerichtheid gaat verliezen, 
meer object-gericht en niet voldoende persoon-gericht 
wordt, wat zelfs zo ver kan gaan dat er een soort autis-
tiform gedrag ontstaat (zie boven, waar de moeilijk
heid is aangeduid een verloren gelaatgerichtheid terug 
te winnen, met al de gevolgen van dien voor de ont
wikkeling van het liplezen en het horen). Deze gelaat
gerichtheid is een allereerste vereiste om met een 
oraal gesprek te kunnen beginnen. Mevrouw Spencer 
Tracy zei het aldus: 'Een doof kind moet iemand heb
ben waartegen het praten kan, ook iets waarover het 
praten kan, en bovenal een verlangen om te praten' 
(geciteerd door Fidwell 1976). 

b. Tegenspel, van gelaat tot gelaat 
Laat mij eerst een paar voorbeelden geven van oudere 
kinderen van ongeveer 2V2 - 3 jaar om de bedoeling 
van deze spelletjes te illustreren: 
Moeder en kind zitten samen in een prentenboek te 
kijken, of in het familie foto-album. Gewoonlijk zitten 
ze dan zij aan zij, wat echter voor het dove kind een 
speciale moeilijkheid meebrengt: het moet telkens 
schuin naar boven kijken om van de moeder te kunnen 
liplezen. Moeder en kind kunnen echter tegenover 
elkaar gaan zitten, in een gelaat tot gelaat positie. Dan 
ziet de moeder de plaatjes en de foto's wel op hun 

kop, maar voor het kind wordt de situatie gemakkelij
ker. - Hetzelfde bijvoorbeeld bij het spelen met kegels: 
de moeder plaatste zich bij voorkeur achter de kegels, 
zo kijkend naar het kind dat de bal doet rollen, van 
gelaat tot gelaat. 
Op deze wijze ontstaat een natuurlijke visuele situatie 
voor gesprekken. 

Nu weer de jongere kinderen: 
Een zeer belangrijk 'tegenspel' is het kiekeboe spelen, 
wat dan ook in alle cursussen voor de home-training 
van dove kinderen wordt aangegeven. - Dit spelletje 
kan op 2 a 3-jarige leeftijd worden uitgebreid tot een 
'stijg-en-verberg-spel'. Moeder en kind zitten beiden 
voor een spiegel, het kind staat en de moeder zit 
geknield. Beiden kijken in de spiegel maar opeens be
weegt moeder zichzelf naar beneden, langzaam uit de 
spiegel, om dan weer in de spiegel op te stijgen. Ze 
stijgt dan op met een typische gelaatsuitdrukking (blij-
bedroefd, een andere keer kusmondje-pruilmondje etc. 
etc), en ze vraagt het kind hetzelfde te doen. Uiter
aard gebruikt men daarbij het nodig stemgeluid. - Een 
andere uitbreiding is het 'hop paardje hop spel' op de 
knie van vader, wat eenzelfde effect kan hebben voor 
de gelaat-tot-gelaatontwikkeling. 
Veel kinderen spelen spontaan een ander type van te
genspel: bijvoorbeeld ze gooien de pop op de vloer; 
moeder raapt de pop op, geeft hem terug aan het kind, 
maar het kind gooit hem opnieuw op de vloer enz. 
Dat kan met kraaien en lol gepaard gaan, waarbij men 
vaak klanken kan 'vangen'! - Of: het kind trekt aan het 
koord van de lamp die aangaat; de moeder trekt het 
licht uit; het kind trekt het licht aan, enz. enz. Men 
moet er bij deze spelletjes, die ook normaal horende 
kinderen zo vaak doen, op letten, dat men bij dove 
kinderen de gelaatgerichtheid onderhoudt, waardoor ze 
een voorbereiding worden voor een ontwikkeling van 
spraak op een dialogische wijze. 
Nog meer voorbeelden van 'tegenspel': met een 'mag
neet-hengel' vissen ophalen, wederom niet moeder en 
kind zij aan zij, maar zittend tegenover elkaar. - Het
zelfde bij het spelen van een ganzenbord, enz. enz. -
Later: samen dansen, wederom niet zij aan zij, maar 
tegenover elkaar. 

c. Team-spelletjes 
Nog eens gezegd: al deze spelletjes zijn erop gericht 
een goede, ook lichamelijke 'gesprekshouding' te ont
wikkelen. 
Zo kan men van het spelen met de ringentoren een 
'team-spel' maken, in deze geest: het kind doet een 
ring om de pin, en dan de moeder de tweede enz.; of 
ook: het kind doet alleen de rode ringen om de pin, 
en de moeder de blauwe, enz. 
Later kan men samen met het kind puzzels gaan ma
ken, bijvoorbeeld op deze wijze: de moeder neemt een 
plaat uit een of ander tijdschrift, knipt hem uit en 
knipt hem dan in verschillend gevormde stukken, om 
aan het kind te vragen ze nu weer mooi aan elkaar 
te leggen zodat de oorspronkelijke plaat weer terug
komt; als het kind oud genoeg is, geeft ze een andere 
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plaat aan het kind en vraagt hem voor haér een puzzel 
te maken 
Hetzelfde met verrassingsspelletjes. Het kind moet zijn 
oogjes sluiten. De moeder maakt een pakje voor het 
kind, bijvoorbeeld met een koekje erin. Het kind mag 
dan uitpakken. Omgekeerd doet het kind hetzelfde voor 
de moeder. 
Uiteraard zijn deze spelletjes hier niet bedoeld als 
'stommetje spelen', maar juist als situaties waarin ge
sprekken naar voren kunnen komen, om gesprekken te 
ontlokken. Zo kan bij het verrassingsspelletje (als het 
kind voldoende woordenschat heeft) een raadspelletje 
gevoegd worden: 'Is het een lepel?', 'Neen', 'Is het 
een mes?', 'Neen.', 'Is het om te eten?' enz. enz. We
derom: het kind bij de moeder, en omgekeerd de moe
der bij het kind. 

Op dezelfde wijze kunnen 'plaatje-aanvul-spelletjes' 
gebruikt worden. De moeder tekent bijvoorbeeld een 
gezicht zonder oog, en het kind heeft dan te vinden wat 
er weg is. Meteen moet daarbij' steeds ook de taal 
gegeven worden. Verder: plaatjes in een goede volgor
de leggen zo dat er een verhaaltje uitkomt. Men kan 
daarmee beginnen speciaal wanneer er een bijzondere 
gebeurtenis heeft plaats gehad; bijvoorbeeld het kind 
heeft een ijsje gekregen, laat het vallen, huilt, en 
krijgt een nieuw ijsje. Men krijgt dan: 
Eerste plaatje: het kind met een ijsje in de hand; 
Tweede plaatje: het ijsje valt op de grond en het kind 
huilt; 
Derde plaatje: mama geeft het kind een nieuw ijsje. 
We doen de plaatjes door elkaar en het kind heeft de 
juiste volgorde te vinden. Uiteraard wederom: alles met 
taal, en de hele gebeurtenis met praatballonnen in het 
dagboek vastleggen! 
Ook bij de hoortraining doet de moeder er goed aan de 
rollen vaak om te keren, dus niet zo dat alleen de moe
der aan het kind hoortraining geeft, maar ook het kind 
aan haar! 

d. Een oraal gesprek opvoeren met poppen 
Het poppenspel is reeds lang een aantrekkelijk spel, 
zowel voor horende als voor dove kinderen. Uiteraard 
echter moet dit bij dove kinderen op een andere wijze 
gespeeld worden, nl. als volgt: 
De moeder verbergt zichzelf niet, zoals bij horende 
kinderen bijna steeds gebeurt, maar blijft gewoon aan 
tafel zitten en gebruikt haar handen, bekleed met 
poppen, om een gesprek 'op te voeren', waarbij ze 
uiteraard 'de dubbelrol speelt'. Ze houdt dan ook de 
poppen links en rechts van haar gelaat. Het kind zit 
tegenover haar. Er zijn heel wat vaders, die juist dit 
soort spel met de kinderen graag doen! Bijvoorbeeld: 
de ene hand is een hond en de andere hand een jon
gen: 
hond: 'Wafwaf!' 
jongen: 'Lieve hond!' en hij aait hem. 
hond: 'Mmmmm! ' .... en zo voort. 
Een of ander kind zal al gauw zelf graag zon 'gesprek 
willen opvoeren'. 
Het gebeurt, dat zelfs een doof kind speelt met een 
'makker-pop', wellicht een lappen aap, waar hij tegen 

el 'praat', die hij overal mee naar toe neemt als een soort 
tweede Ik, waar hij mee gaat slapen, spelen, wande-

n len enz. enz. 
»t De spreekleerkracht Wetzels (1978) ontwikkelde pop-
g penspelletjes om spraak bij het dove kind te ontlokken, 
)r en ook om die spraak dialogisch functioneel te maken. 

s e. 'Telefoontje spelen' en acteren 
i- Een andere spelvorm hierbij is het 'telefoontje spelen': 
e de moeder staat in een hoek van de kamer, het kind 
it in de andere, van gelaat tot gelaat. Bijzonder belangrijk 
e is, wanneer de moeder haar man op het kantoor kan 
!t opbellen, en het kind bewust maken dat zij zo met haar 
!- onzichtbare man, met papa, in gesprek is. Het minste 

geluid van vader door de telefoon, gevoeld of gehoord 
kan het kind reeds plezier geven. 

;' Verder kunnen genoemd worden: acteren, zichzelf ver-
n kleden (met oude kleren of met speciaal daarvoor ge-
t maakte kleren, als een politie-pet, een ridderpak enz.), 
il daarbij bepaalde rollen opvoeren, ook bijvoorbeeld van 

tuinman (uiteraard als het kind zijn werk kent), bus-
i chauffeur etc. etc. 

i 5. De gespreks-methode 
Om het verschil met andere methoden goed te doen 
uitkomen, geven wij vooraf twee werkwijzen die in de 
gespreksmethode slechts bijkomstig zijn: het verbali-

i seren van ervaringen, en het vertellen. 

a. Al/een maar ervaringen verbaliseren? 
I Sommige methoden hebben een heel program opgezet 
t van woorden en zinnen, op bepaalde leeftijden aan te 
t leren, geheel van tevoren uitgewerkt. Soms heeft men 

een bureau of een kast, waarin het materiaal netjes 
i geordend aanwezig is. Zo heeft men bijvoorbeeld stro

ken met zinnetjes, die men het kind kan geven, en 
waarbij het kind moet uitvoeren wat er op de strook 
staat: 

ik kom binnen 

ik was mijn handen 

ik kam mijn haren 

enz. enz. 

De leerkracht (of de moeder) geeft de eerste strook 
aan een kind van 3 - 4 jaar. Het kind 'leest' het zinnetje, 

gaat de kamer uit, sluit de deur achter zich en komt 
dan vanuit de gang weer binnen, opent de deur en 
blijft in de deuropening staan terwijl hij het zinnetje 
goed aan moeder, of de leerkracht en de andere kin
deren laat zien: 'ik kom binnen'. Het kind wordt uit
bundig geprezen, omdat het alles zo perfect heeft uit
gevoerd. Men veronderstelt daarbij, dat het kind het 
zinnetje, althans globaal en intuïtief geheel begrepen 
heeft, hetgeen lang niet zeker is. - In het gegeven voor
beeld wordt 'stommetje gespeeld', maar men kan het
zelfde ook doen zo, dat het kind de zinnetjes, of een 
enkel woordje eruit ook uitspreekt, eventueel zonder 
geschreven taal. 

12 



Maar.... is dat normale taal? Wie zal, als hij een kamer 
binnenkomt zeggen: 'Ik kom binnen'? We zeggen toch 
niet alles wat wij ervaren? Men moet dus o.i. niet zo
zeer uitgaan van wat een kind ervaart, maar allereerst 
van wat het zeggen wil ('vangmethode beoefenen'). 
Een leerkracht (een zuster, zeer bedreven in het doven-
onderwijs) vertelde mij het volgende: ze had indertijd 
haar kinderen met grote ijver een behoorlijk aantal zin
netjes duidelijk doen spreken, welke zinnetjes hun er
varingen verbaliseerden. Een van de kinderen kreeg in 
die dagen bezoek van vader en moeder. Het kind kwam 
met de zuster in de spreekkamer, en .... toonde trots 
deze ingedrilde taal, goed articulerend: 
De tafel heeft vier poten'. 
De kast heeft geen poten'... enz. 

De ouders, verre van verrast en blij te zijn, keken elkaar 
verbijsterd aan: was hun kind krankzinnig geworden? 
De leerkracht zag de teleurstelling op hun gezicht... Ze 
was meteen 'bekeerd' en ging over naar meer natuurlij
ke methoden, waarin ze een groot aantal dove kinderen 
uitnemend onderwezen heeft. Een van de ouders van 
haar kinderen vertelde mij eens het volgende. Hun kind, 
Everdine, had tevoren de zojuiste beschreven formele 
taal geleerd. Men was er thuis min of meer aan ge
wend geraakt dergelijk formeel soort taal te gebruiken. 
Nadat de zuster op school overgegaan was naar meer 
natuurlijk taalgebruik, geschiedde thuis het volgende: 
Everdine zat zoals gebruikelijk bij het ontbijt aan tafel. 
De moeder zei: 'Jam?' Everdine: 'Nou en of!' ... De 
moeder vertelde mij, hoe zij bij die woorden van Ever
dine als het ware 'door de grond zakte' en bleek werd: 
het was net of Everdine niet meer doofstom was! ... 
Er is een wezenlijk verschil tussen de zinnetjes boven 
weergegeven, en zinnetjes zoals deze: 
Mag ik binnenkomen?' 

'Ssssst! Ik kom binnen!' 
Ik zou graag mijn handen wassen.' 

'Ik ga even mijn handen wassen.' 
Waar kan ik hier mijn handen wassen? 
Help me om even de handen te wassen!' 
Ik moet even mijn haren kammen!' 
Wil je mijn haren kammen?'... enz. 
Het wezenlijk verschil is, dat deze laatste zinnetjes 
duidelijk onderdeel zijn van een gesprek, de eerst ge
noemde echter in het geheel niet. Om het fors te zeg
gen: 'Een woord dat of een zin die geen deel is van 
een gesprek, is in het geheel geen taal!' 

b. Alleen maar vertellen? 
Een voorbeeld: een moeder (of een leerkracht; ik zag 
het ergens in een klas met 5-jarige dove kinderen) 
doet het volgende, in gesproken taal: 
Johnny heeft een bellenpijp in zijn mond.' 
-Johnny vormt zijn rechterhand als een pijp, waarbij 
hij zijn duim als het mondstuk gebruikt en de pink als 
de kop. 
Johnny heeft een kom met zeepsop.' 
- Hij doet alsof hij een kom in zijn handen heeft. 
Johnny zet de kom op de tafel.' 
- Hij doet alsof. 
Johnny blaast langzaam in zijn pijp.' 

- Hij doet alsof. 
'Johnny blaast een mooie zeepbel.' 
- Hij laat zijn 'pijp-hand' zien, buiten zijn mond, met 
een gebaar van: Wat mooi! 
'Johnny blaast te hard!' 
- H o e doet alsof. 
'De zeepbal barst kapot.' 
- Hij trekt een verschrokken gezicht.... 
Eind van het verhaal. 
Men zou dit werk een soort oefening in liplezen en 
horen kunnen noemen, maar dan toch een slechte oe
fening. Zoiets kan men maar moeilijk echt taal leren 
noemen, taal zoals wij die dagelijks gebruiken. 

c. Gespreks-taal 
Over dezelfde gebeurtenis van de kapotgesprongen 
zeepbel, kan ook een gesprek gehouden worden, dat 
tevens schriftelijk als volgt kan worden vastgelegd: 
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Zulk een serie met kopjes en praatballonnen kan in 
het dagboek worden opgenomen. Wij noemen dat een 
'gevisualiseerd gesprek'. 
Zulk een gespreksweergave ontstaat niet uit een doen 
alsof, maar uit de werkelijkheid. De gesprekszinnen 
zijn door het 'vangen' en het 'spelen van de dubbelrol' 
ontstaan. Met normaal begaafde dove kinderen, zonder 
te zware leerstoornissen, kan men best wel een heel 
uur lang in puur mondeling gesprek blijven. Daarna 
echter vergete men niet alles ook schriftelijk vast te 
leggen. In onze voorschool bijvoorbeeld heeft de leer
kracht het eerste lesuur 's-morgens aan zon gesprek 
besteed. In het tweede lesuur wordt alles opgeschre
ven, meestal eerst op het bord, en daarna in de dagboe
ken. Het is dan bijzonder leuk om te zien, hoe ieder kind 
erop staat, dat wat hij gezegd heeft inderdaad ook op 
het bord komt! Ze helpen waarachtig de leerkracht om 
niets te vergeten! Wanneer er echter kinderen met 
extra leerstoornissen in de klas zijn, zal men geduren
de het gesprek wel het een en ander, hier en daar op 
het bord moeten opschrijven, ook al om het gesprek 
gaande te houden, en eveneens om niet van de hak op 
de tak te springen. Wat geschreven is, fungeert dan 
als kapstok of handvat, waarop men telkens weer terug 
kan grijpen. - Dit soort werk kan men in onze voor-
school iedere dag observeren, en tal van ouders doen 
thuis hetzelfde. 
Het besprokene wordt niet alleen in praatballonnen 
vastgelegd, maar liefst ook in 'leeslesjes', bijvoorbeeld 
over de bovenaangehaalde gebeurtenissen: 

verondersteld, dat men de bladzijden uit het dagboek 
kan fotocopiëren. Bijvoorbeeld: 

Wees voorzichtig/ 

'Hier is de kom met zeepsop', zei mama. 

Johnny probeerde heel, 
heel langzaam te blazen. 

\ / / > * " 

/ \ 
De zeepbel 

springt kapot. 
Mama waarschuwde: 'Oh, wees 
voorzichtig!' 

Wat een moei zeepbel!.... 

Oh daar springt hij kapot! 

Johnny verschrok, maar zei: 'Ik wil het opnieuw pro
beren!' 

Men ziet vaak leerkrachten leeslesjes opstellen, met bij 
elke zin een plaatje. Op die manier maakt men van taal 
o.i. een 'plaatjestaal', erg verwant met gebarentaal. Wij 
hebben hierboven bij het leeslesje slechts één plaatje 
gebruikt, een kapotspringende zeepbel, bedoeld als een 
kapstok voor het geheugen van het kind: ook weken 
nadien zal het met behulp van dat plaatje zich de hele 
gebeurtenis te binnen kunnen roepen en ook de tekst 
globaal intuïtief verstaan. 
Aan de hand van het bovenstaande, en dat mag niet 
vergeten worden, kan men ook lees-oefeningen reeds 
aan zeer jeugdige dove kinderen geven. Daarbij wordt 

!>VA*yvA, 

De zinnetjes, die in de praatballonnen passen, worden 
los en door elkaar aan het kind gegeven, en dit moet 
dan proberen de juiste zin in de juiste praatballon te 
leggen. Als het kind dit correct doet, geeft het daar
mee, althans enigszins te kennen dat het die zinnetjes 
'gelezen' heeft (= heeft terug gekend). 
Ook kan men met de leeslesjes leesoefeningen geven. 
De zinnetjes nl. worden losgeknipt, door elkaar aan het 
kind gegeven, en dit moet ze dan weer in de goede 
volgorde leggen. Bijvoorbeeld: 

Wat een mooie zeepbel! 

Mama waarschuwde: 'Oh, wees voorzichtig!' 
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'Hier is de kom met zeepsop', zei mama. 

Oh daar springt hij kapot! 

Johnny probeerde heel, heel langzaam te blazen.. 

Johnny verschrok, maar zei: 'Ik wil het opnieuw 
proberen!' 

Tenslotte kunnen de gevisualiseerde gesprekken en de 
leeslesjes gebruikt worden voor oefeningen in liplezen 
en luisteren. Het kind heeft het dagboek met de praat-
ballonnen voor zich. Moeder zegt: 'Kijk eens, waar dit 
geschreven staat: 
- J a ik zal heel, heel langzaam blazen! 
- Oh, ik verschrok! 
- M a m a , ik wil graag zeepbellen gaan blazen! 
(en zo voort....) 
Uit het bovenstaande moge duidelijk worden, dat het 
taal leren, het voeren van gesprekken, het leren lezen, 
het trainen van liplezen en luisteren, één geheel vormt. 

reeds in de home-training en de voorschool. Volgens 
onze reflecterende methode (Van Uden 1968, 1977) 
gaat dit door tot in de hoogste klassen. 

d. Gesprekjes op jongere leeftijden 
Met opzet, voor de duidelijkheid, hebben we boven een 
voorbeeld gegeven van het werken met ongeveer 5 jaar 
oude kinderen. In wezen echter wordt dezelfde tech
niek toegepast bij nóg jongere kinderen. Daartoe heb
ben we boven reeds uitgelegd, hoe het verband tussen 
liplezen-horen-spreken en lezen-schrijven via de praat-
ballonnen kan worden uitgewerkt, hoe dat reeds bij 2 
jaar oude kinderen kan beginnen. Een paar voorbeelden 
hoe dit werk dan verder gaat: 
Een eerste voorbeeld van Peter, 2;7 jaar oud. Het is 
aan de hand van de gegevens van zijn moeder achter
af gereconstrueerd. Hij had brrr leren zeggen (een zeer 
belangrijke vocabel omdat daarbij, wegens de ontspan
nenheid, de stem bijna altijd goed ligt; zie zuster Rosa 
de Werd 1964). Hij gebruikte nu dat brrr als hij iets 
wilde hebben, of niet wilde, als hij iemand riep, als hij 
iets beweerde of vroeg, steeds met een duidelijk ver
schil in zijn mimiek. We moeten daarbij toegeven, dat 
de ontwikkeling van zijn spreken op die leeftijd, wan
neer hij door een deskundige spreekleerkracht had 
kunnen behandeld worden, beter had kunnen zijn. Het 
volgende voorbeeld doet tevens de overgang zien van 
dat brrr naar een eerste brabbelwoordje. Op een dag 
wees hij op de koelkast: 

Peter: 
Brrrrr! 

Brrrr? 

Brraa? 

Moeder: 
(vangend) Wil je graag een 
ijsje? 
Nee, we gaan eerst in bad, 
in baad! 
Ja, we gaan eerst in bad, en 
dan krijg je een ijsje. 

Onder het baden zei hij telkens weer brrraaa, en zijn 
moeder, van gelaat tot gelaat, echode hem na: 'Ja, in 
bad, in baad!' Dit brrraaa werd aldus een nieuw 
'woord' voor Peter, ontsproten aan een reeds langer 
tevoren verstaan van 'in bad gaan', en nu gerijpt via 
een gesprek: het gesprek ontlokt en ontwikkelt spraak. 
- Ongeveer een jaar later (3;6) had het spreken zich 
een beetje ontwikkeld (helaas onvoldoende). Wederom 
een voorbeeld (achteraf gereconstrueerd): 

Peter: 
(G)lij.... (met een gestie 
van 'wij samen')" 
Wawa ('samen ja!') 

Moeder: 
Zullen we samen op de gli j
baan gaan? Samen? 

Samen gingen ze op de glijbaan. Toen ze beneden kwa
men, verloor de moeder haar ring, maar gelukkig zag 
ze hem ergens in het zand vallen. Ze zocht ernaar, en 
hield Peter met de linkerhand wat opzij want hij wou 
ook in het zand gaan graaien! Toen liet ze hem haar 
ringloze vinger zien: 

Peter: Moeder: 
Wawa (as 'weg')? Kijk, mijn ring is weg Hier 
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is hi j ! (laat hem aan Peter 
zien). Dat is mijn ring, mijn 
ring, ring! 

Wing (gebrekkig gesproken). 

Naderhand werd dit als volgt in het dagboek van het 
kind opgenomen: 

Peter: 'Gaan we samen in de glijbaan?' 
Mama: 'Oh, mijn ring is weg! ' 

'Hier is hi j ! ' 

de ring van mama 

Een ander doof kind (3 jaar oud): 
Annette Moeder: 
Brrr (ze wees naar buiten. Slaapt het konijntje? 
waar een kooi met konij- Moet ik komen? 
nen stond) ... apa (met 
een gestie van gaan 
slapen). 
Mama (met een gestie 
van 'kom!'). 

(samen gingen ze naar de kooi. Een konijntje was 
gestorven...) 

Annette: 
Brrr (wijzend naar het 
konijntje). 

Moeder: 
Het konijntje slaapt niet! 
Het is dood! 

Samen begroeven ze het dode konijntje. Het was een 
verschrikkelijke ontdekking voor het kind. Dit gesprek 
kon gevisualiseerd worden als volgt: 

(AAV^JPÜ^ 

Vna^na, 

\KJLX rWrUfnMjL AA cCo-coC 

e. Gesprek en het samenstellen van leeslesjes 
Het samenstellen van een 'leesles' is niet zo gemak
kelijk als het lijkt.... Het moet namelijk steeds normale 
taal bevatten, en wel ook gesprekstaal, en niet wor
den opgezet volgens een van tevoren geprogrammeerd 
systeem. 
Laten we deze 3 ontwerpen van een leesles met elkaar 
vergelijken: 

(1) De vlinder. 
John heeft een vlinder. 
Marietje is erg bang. 
Peter plaagt de vlinder. 
John laat de vlinder wegvliegen. 
De vlinder is weg. 

(2) De vlinder. 
'Kijk! Ik heb een vlinder gevangen!' roept John. 
Marietje was erg bang. 
'Peter, niet plagen hoor!' 
John laat hem wegvliegen. Oh.... 
'Waar is hij nou?' Weg! 

(3) De vlinder. 
John had zijn vlinder laten wegvliegen. 
Marietje was zo bang, omdat Peter hem plaagde! 
John was zo blij met zijn vlinder: 'Kijk! Ik heb een 
vlinder gevangen!' riep hij. 
Juffrouw Rie was een beetje boos op Peter. Ze zei: 
'Peter, niet plagen hoor!' 
Weg was de vlinder .... Oh! 
'Waar is ie nou?' Weg! 

Het tweede leeslesje is veel beter dan het eerste. Er 
wordt namelijk gewone omgangstaal gebruikt, dezelfde 
als die we vinden in gewone leesboeken. Het gesprek 
speelt hierbij de hoofdrol. - De derde versie is meer 
ingewikkeld, vooral omdat de chronologische volgorde 
werd omgekeerd. Toch moet een leerkracht zulks niet 
verwaarlozen. In gesprekken wordt ook zo vaak de 
chronologische volgorde niet aangehouden; integen
deel. En dit geldt ook voor de normale leesboeken. 
Zulk een omkering van de chronologische volgorde 
maakt juist de leeslessen levendiger. Maar uiteraard, 
het vraagt meer van de kinderen, omdat ze de juiste 
chronologische volgorde zelf moeten organiseren. De 
kinderen echter moeten in dit soort lezen geoefend 
worden: we moeten het niet vermijden. De derde versie 
is een goede leesles. 

Andere belangrijke punten in deze leeslessen (alsmede 
in de gesprekken) zijn de volgende moeilijke seman
tische aspecten van de taal, namelijk de volgende: 
- orectische en sociale taal (Lewis 1968) zoals: blij, be
droefd, teleurgesteld, vrolijk, verrast, boos, tevreden, 
enz. 
- tegenstellingen: leeg-vol, heet-koud, hetzelfde-ver-
schillend, groot-klein, lang-kort, enz. 
- relatieve taal: meer dan..., kleiner dan..., nog niet, 
genoeg, te moeilijk enz. 
- figuurlijke betekenissen en doen alsof: de bloem gaat 
slapen, de fles breekt au!, stoute vloer (de plek waarop 
het kind gevallen was), lelijke haak! (waaraan het kind 
zijn trui gescheurd heeft) 
De moeder of de leerkracht moet dergelijke dingen niet 
als zodanig gaan onderwijzen, maar eerder de gelegen
heden afwachten (dus daar ook oog voor hebben), de 
'vangmethode' toepassen en niet vergeten ze meer en 
meer in de praatballonnen en de leeslesjes op te ne
men. 
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f. Zichzelf doen verstaan. 
Boven hebben we gezegd, dat de moeder, bij het 'spe
len van de dubbelrol', ook haar eigen bijdrage tot het 
gesprek moet leveren en dat ze daarbij zich zelf door 
de situatie doet verstaan. We zeiden ook, dat ze vaak 
de situatie zo moet kunnen manipuleren dat het kind 
haar verstaat. Dit alles echter is lang niet altijd ge
makkelijk! 
Bijvoorbeeld het gezin zit aan tafel. Moeder wil graag 
hebben dat Johnny met zijn stoel een beetje naar links 
gaat zitten. Ze zegt: 'Wil je even opstaan!', maar 
Johnny verstaat het niet, kijkt zijn moeder vriende
lijk aan maar doet niets. Uiteraard moet de moeder 
nu lichaamstaal gebruiken en ze gesticuleert met haar 
hand dat hij moet 'opstaan'. Johnny verstaat het, staat 
op, en de moeder kan zijn stoel een beetje naar links 
verschuiven. Nu moet de moeder het volgende doen 
(en liefst niet te lang wachten): ze benut deze natuur-
lijke situatie om die in het dagboek op te schrijven 

Op een andere dag is John zijn schoenveter los. Hij 
staat, en zijn moeder zou graag hebben dat hij gaat 
zitten. Ze zegt: 'Ga even zitten!' Maar John verstaat 
het niet. Wederom moet de moeder lichaamstaal ge
bruiken en Johnny verstaat haar nu. Ook deze situatie 
legt ze meteen vast in het dagboek: 

Nu kan de moeder een volgend spelletje organiseren: 

Wil je even opstaan! 
Ga je even zitten! 
Stap er overheen! (met een nieuwe ballon, bijvoor
beeld over de speelaap) 
Op je knieën! (wederom met een nieuwe ballon). 
Uiteraard gebruike men in het begin niet teveel van dit 
soort opdrachten. Men begrijpe ook, dat niet alleen de 
moeder aan het kind, maar ook het kind aan de moeder 
deze opdrachten moet geven, al is het dan nog met 
stuntelige spraak, of zelfs alleen maar door op een be

paalde praatballon te wijzen. De moeder echter praat 
het hem telkens weer goed voor. 
Het zal goed zijn dergelijke zinnetjes, die niet zo ge
makkelijk uit de situatie te verstaan zijn, op een kaart 
bijeen te schrijven, en die kaart ergens aan de muur te 
hangen. Bijvoorbeeld met de zinnetjes (al of niet in een 
praatballon): Wil je even opstaan! Ga even zitten! e.d. 
Zoiets doet men ook in de voorschool. Enkele voorbeel
den: 
Niet opstaan! - Blijven zitten! - Hier kijken! - Allemaal 
naar mij kijken behalve Marietje!.... 
We gaan tekenen, - knippen, - schrijven, - onze han
den wassen, enz 
Op tijd, - te laat, - morgen, - gisteren, - vandaag enz... 
Opletten! - Lief van jou! - Wat ben jij knap! - Mag ik? -
Help me even! 
Doe het licht aan! - Ik ben klaar. - Ben je klaar? -
Ophouden! - Om de beurt! 
Dat mag niet! - Niet doen! - Allemaal weg! - Even 
wachten! - Straks! enz. 
Dank je wel ! - Liever niet! - Ik weet het niet. - Ik ben 
het vergeten. -Oprapen! enz. enz. 

6. Conclusie en enkele redelijkerwijze te verwach
ten resultaten 
Het is reëel mogelijk voor een prelinguaal doof kind 
dat niet meervoudig gestoord is, om op het eind van 
de 5-jarige leeftijd een woordenschat bereikt te hebben 
van 600 en meer woorden, minstens geschreven maar 
meestal ook gesproken, - dat het alle fonemen kan 
uitspreken en ook alle foneemverbindingen, - dat het 
alle letters kan herkennen en zeer vele woorden ana
lyseren en synthetiseren, zowel grafisch als fonetisch, -
dat het op geheugen 100 en meer woorden kan op
schrijven, dat het 50 of meer leeslesjes in zijn 
dagboeken van school en thuis kan lezen. 
Meestal echter vinden wij bij dove kinderen een zeer 
grote spreiding in hun taalgroei, kinderen die slechts 
moeizaam en andere die zeer snel vooruit gaan, dit om 
talrijke redenen, zelfs in dove kinderen die niet meer
voudig gestoord zijn. Heel veel hangt of van de kwa
liteit en van de toewijding van zijn opvoeders, niet het 
minste van zijn ouders. 
Het meest belangrijk echter - en daarmee willen wij 
sluiten - moge de overtuiging zijn, dat de gespreks-
methode dove kinderen zo gelukkig kan maken. Ze 
zijn gelukkig omdat ze daardoor zichzelf als personen 
geaccepteerd voelen! 

Dr. A.M.J. van Uden. 
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25 - 27 juni Vierde Technische Konferentie van het 
Europees Regionaal Komitee van de World Council for 
the Welfare of the Blind, te Hannover. 

21 -26 juli Tweede Helen Keller Wereldkonferentie 
voor Doof-Blinde Volwassenen, georganiseerd door het 
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'Nagels aan de doodkist van 

de opvoeder'? 

een orthopedagogische visie op de behande
ling van dove kinderen 

Een samenvatting van een scriptie, geschreven in het 
kader van de opleiding voor de akte MO-B pedagogiek 
aan het Pedagogisch Seminarium aan de Vrije Universi
teit. 
Scriptiebegeleider: Drs. H. Nakken van de Vakgroep 
Speciale Pedagogiek van de V.U. 

Inleiding. 
Deze scriptie is ontstaan uit een lezing die ik in maart 
1978 heb gehouden op de Algemene Vergadering in 
Lunteren. Enkele delen uit de lezing heb ik laten val
len. Niet omdat ik deze onderwerpen van minder belang 
acht, maar omdat ik het onderwerp communicatie 
toch graag vanuit een andere optiek wilde benaderen. 
Het is namelijk opvallend dat de onderwijskundige kant 
van de communicatieproblematiek vaak meer belicht 
wordt dan de orthopedagogische. Dat is niet verwon
derlijk: het meest voor de handliggende gevolg van 
doofheid is, dat er voor dove kindern speciale scholen 
nodig zijn. Mij intrigeerde echter óók de vraag in 
hoeverre een orthopedagogische visie meebepalend 
kan zijn bij het kiezen voor een bepaalde communica
tiemethode. Want een doof kind is vóór alles lid van 
een gezin en veel dove kinderen brengen het grootste 
deel van de week door in een internaat. Met het oog 
op dit laatste is dan ook mijn specifieke vraagstelling 
ontstaan: 
'Wordt heel het doen en laten binnen een instituut 
voor dove kinderen bepaald door een onderwijs-
gerichte visie, of door een bredere, een orthopedago
gische visie?' 
De hoofdstukken 2 en 3, handelend over doelen van 
opvoeding en onderwijs aan dove kinderen en over 
de historie, heb ik zeer beknopt samengevat om zo
doende wat meer ruimte te krijgen voor dié hoofdstuk
ken die m.i. een centrale plaats innemen in de scriptie. 

Hoofdstuk 1 : Dove kinderen - een vraagstellings
type? 
Het is simpel om te zeggen dat doofheid alleen een 
fysiologisch tekort is. Doofheid reikt veel verder: een 
dove beleeft de hem omringende wereld gereduceerd. 
We moeten zelfs zeggen dat een dove de wereld an
ders structureert: de structurering door middel van 
geluid mist hij. Een dove communiceert veel moeilijker; 
niet alleen omdat het spreken vaak zo moeilijk gaat 
maar ook omdat het taalbezit van een dove vaak be
perkter en armer is. De wortels van de lange rij van 
gevolgen van doofheid liggen in de ontwikkeling 
van het dove kind. Wie doofheid wil bestuderen moet 
naast de fysiologische ook de psychologische ver
schijnselen bestuderen en wel zo vroeg mogelijk in de 

ontwikkeling. Vandaar dat ik doofheid opvat als een 
orthopedagogisch probleem. Wat dat inhoudt, wordt 
duidelijk als we achtereenvolgens nagaan: 
- welke inhoud er vanuit de orthopedagogiek aan het 
begrip 'gehandicapt' wordt gegeven; en 
- hoe vanuit die visie een vraagstellingstype gefor
muleerd kan worden. 

1.1 Visies op gehandicapt zijn. 
Bij het formuleren van een antwoord op bovenge
noemd orthopedagogisch probleem speelt de visie op 
de verhouding gehandicapt niet-gehandicapt een be
langrijke rol. 

1.1.1. Vliegenthart geeft de volgende omschrijving 
van gehandicapte kinderen: '.... die kinderen in wie 
door zeer verschillende oorzaken blijvend of gedurende 
lange tijd zó ernstige belemmeringen in het verloop 
van de opvoeding aanwezig zijn of te voorzien zijn dat 
de gebruikelijke opvoedingsvormen niet tot voor het 
kind en/of de gemeenschap acceptabele resultaten 
voert'. (1 973, p. 23) Deze formulering brengt Vliegent
hart dan tot de constatering dat de orthopedagogiek 
zich met het afwijkende kind bemoeit. De in onze 
cultuur geldende norm wordt immers niet gehaald. 
Voor het formuleren van deze norm gaat Vliegenthart 
te rade bij Langeveld. Ook voor het gehandicapte kind 
zal de eis van zelfverantwoordelijke zelfbepaling moe
ten blijven gelden. Dat kan dan natuurlijk wel de no
dige knelpunten opleveren: is een gehandicapte mens, 
of wordt hij het dankzij onze inspanningen? 
Als grootste bezwaar tegen de visie van Vliegenthart, 
en daarmee ook tegen de visie van Langeveld kan 
worden aangevoerd dat een vrij idealistisch opvoe
dingsbeeld tot norm wordt verheven en dat iemand die 
aan die norm niet kan voldoen 'gehandicapt' wordt ge
noemd. Waar dit toe leidt kan men bij Langeveld zelf 
lezen (1971 , p.91): kinderen die niet aan die norm vol
doen worden 'nagels aan de doodkist van de opvoeder!' 

1.1.2. Bleidick. Deze gedachtengang vindt men nog 
pregnanter uitgedrukt bij Bleidick. Ook hij beziet de 
gehandicapte vanuit de opgave der normale opvoeding 
en constateert dan dat een handicap intervenieert in 
die opvoeding! Uitgangspunt voor de opvoeding van 
gehandicapten is de wijze waarop de normale opvoe
ding gestoord, geremd, geblokkeerd wordt. (1978, 
p. 196 e.v.) Dit standpunt leidt er toe dat zowel 
Vliegenthart als Bleidick de orthopedagogiek nauw kop
pelen aan het systeem van speciale scholen. 

1.1.3. De Ruyter (1978) hanteert een geheel andere 
visie. Een visie die niet wortelt in de tegenstelling: 
afwijkend - normaal, maar in het gezin. Kinderen én 
ouders ontwikkelen zich binnen het gezin. Dat wi l . 
zeggen: men is elkaar behulpzaam bij het zin verlenen 
aan de werkelijkheid. Nu kan het door allerlei oorzaken 
voorkomen dat leden van een gezin eikaars zinverlening 
niet begrijpen, omdat er verschillende principes gehan
teerd worden. Dan is hulpverlening geboden. Maar, 
en dat is wezenlijk voor de veranderde visie op het 
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begrip 'gehandicapt': er is geen wezenlijk verschil 
tussen hulpvrager en hulpverlener! De posities kunnen 
namelijk per situatie wisselen. De Ruyter pleit dan ook 
sterk voor een gezinsgecentreerde benadering, juist 
ook in die gevallen waar residentiële hulpverlening 
noodzakelijk is. Want alleen een gemeenschappelijk 
ontwikkelde hulpverleningsvisie kan het kind weer z'n 
plaats in het gezin geven. 
Deze schets van hulpverlening verdient binnen een 
instituut voor dove kindern zeer veel aandacht. Veel 
gezinnen met een doof kind vragen openlijk of geca
moufleerd om hulp in de problematische opvoedings
situatie. De hulpverlening aan deze gezinnen zal vanuit 
de diverse afdelingen van een instituut, binnen het door 
de Ruyter geschetste raamwerk, op gang gebracht 
moeten worden. 

7.7.4. Ter Horst (1978) biedt m.i. de uitgangspunten 
voor een gespecificeerder benadering binnen het insti
tuut zelf. Opmerkelijk is dat men ook bij hem tever
geefs zal zoeken naar termen als: afwijkend, gehandi
capt. Een opvoedingssituatie kan zowel door de ouders 
als door het kind als problematisch worden ervaren. 
Ter Horst geeft in een aantal schema's weer hoe en op 
welke terreinen de belemmeringen naar voren kunnen 
komen. Ik kom daar verderop op terug. Belangrijk is 
hier dat ter Horst de dialoog een centrale plaats 
toekent in de opvoeding. Als de dialoog problematisch 
wordt, dan wordt de hele opvoeding problematisch. 
Samenvattend mogen we zeggen dat een gehandicapte 
iemand is die een afwijking of onvolkomenheid ver
toont, die door hemzelf en/of door anderen op bepaal
de momenten als belemmering wordt beschouwd. 

7.2. Een eigen visie. Er lijkt alle aanleiding toe te zijn 
de benadering van dove kinderen te starten vanuit het 
onderwijs. De mogelijkheden tot het leggen van een 
goede relatie zijn immers beperkt. De school, hét in
stituut dat aandacht kan besteden aan de communi-
catieproblematiek, krijgt dan haast vanzelf groot ge
wicht. Toch is het de vraag of dat juist is. Een ortho
pedagogische visie als basis voor opvoeding en onder
wijs van dove kinderen dient uit te gaan van het 
gegeven dat een dove te allen tijde mens is, en niet 
dat hij het pas wordt dank zij onze inspanningen. In 
het volgende hoofdstuk zal dit probleem ook aan de 
orde komen. Toch blijven we met een enorm probleem 
zitten: de opvoedingssituatie van dove kinderen wordt 
gekenmerkt door een groot aantal belemmeringen. Het 
is de grote verdienste van ter Horst dat hij deze 
belemmeringen op duidelijke wijze in kaart heeft 
gebracht. (1978) 
Volgens ter Horst kunnen 2 elementen in de opvoe
dingssituatie verduisterd raken: 
- 77e? perspectief: de verhouding tot de wereld, en 
- de dialoog: de betrokkenheid op de wereld 
De mens staat echter niet alleen in een bepaalde 
verhouding tot de wereld (= het betekenisvolle) maar 
ook in een bepaalde verhouding tot de werkelijkheid 
(= datgene waaraan betekenis is gegeven of nog ge
geven moet worden). 

Het zal duidelijk zijn dat de grens tussen werkelijkheid 
en wereld telkens verschuift: steeds weer haait een 
kind iets uit de werkelijkheid binnen z'n eigen wereld. 
Tegelijk zal ook duidelijk zijn welke opvoedingsbelem
meringen hier liggen kunnen: het kind kan de moge
lijkheden die er zijn om de gestructureerde werkelijk
heid binnen zijn eigen leefwereld te halen, missen. 
Dit concept van ter Horst kan m.i. uitstekend dienen 
om aan te geven welke opvoedingsbelemmeringen er 
zijn ten aanzien van een doof kind. Bij een horend kind 
is het zo, dat de wereld van een kind en de wereld 
van een volwassene steeds meer naar elkaar toe
groeien, omdat beiden met dezelfde werkelijkheid te 
maken hebben en gebruik maken van dezelfde orde
ningsprincipes om die werkelijkheid te veroveren! Bij 
een doof kind kan dat geheel anders zijn. Omdat een 
doof kind niet vanzelfsprekend in aanraking komt met 
onze ordeningsprincipes, is het niet denkbeeldig dat de 
werkelijkheid van een doof kind maar ten dele samen
valt met die van z'n horende opvoeder. Dit kan door de 
dove en door de horende als belemmerend worden 
ervaren. 
Wanneer we nu aan de hand van de termen: dialoog -
perspectief - wereld - werkelijkheid - de belemmerin
gen die eventueel kunnen optreden, willen omschrij
ven, dan komen we tot de volgende opsomming: 

I. Ten gevolge van de doofheid ontbreekt het kind en 
opvoeders vaak aan een gezamenlijk medium voor de 
dialoog. 

II. Met betrekking tot wereld en werkelijkheid doen 
zich voor: 
a. isolement: er is sprake van onvoldoende uitdaging 
en ordening. Dit veroorzaakt vaak onzelfstandigheid. 
h. scheiding: de grens tussen wereld en werkelijkheid 
blijft niet open. Er kan echter tevens een botsing op
treden tussen eigen ordeningen (wereld) en de ordenin
gen van volwassenen (werkelijkheid). Dat kan schei
ding tussen ouders en kind tot gevolg hebben. 
c. onvoldoende uitdaging: treedt op doordat de wer
kelijkheid voor een doof kind minder transparant is. 
d. onveiligheid: een niet-transparante, gereduceerde 
werkelijkheid geeft gevoelens van onveiligheid. 

III. Met betrekking tot de dialoog doen zich voor: 
a. isolement: wanneer een bepaald dialoog-medium 
eenzijdig gehanteerd wordt. (bv. de spreektaal tegen 
een kind dat dit beslist niet begrijpt) 
b. éénrichtingsverkeer: ook het gevolg van het eenzijdig 
hanteren van een bepaald medium. 
c. ten-prooi-zijn: hierbij wordt de persoon overheerst 
door de werkelijkheid. Dit kan zich voordoen wanneer 
ten gevolge van onvoldoende taalonderwijs verkeerde 
ordeningsprincipes de overhand krijgen. 
d. beperkte reflectieve dia/oog: naarmate de dialoog 
met de werkelijkheid meer belemmerd is, worden de 
mogelijkheden om over de werkelijkheid te dialogi
seren ook beperkter. 

IV. Met betrekking tot de persoon doen zich voor: 
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3- egocentrisme: de dove wordt op zichzelf terugge
worpen. 
n. levensangst: een belemmerde dialoog met de wer
kelijkheid uit zich vaak in angst voor de werkelijkheid. 
C gestoorde relatie: waarbij de oorzaak van de stoornis 
beslist niet altijd en alleen bij de dove ligt! (zie Boden-
heimer, 1978, pag. 21) 

i-3. Schets van een vraagstellingstype. 
Op grond van het bovenstaande moet, als zijnde niet-
orthopedagogisch, verworpen worden: 
- het kiezen voor een benadering van het dove kind 
waarin het onderwijskarakter domineert; 
- het kiezen voor één bepaald medium voor alle dove 
kinderen, hetzij het orale, hetzij een manueel medium. 
In bovengenoemde opvoedingsbelemmeringen klinkt 
de vraagstelling van een doof kind door. Een vraag
stellingstype zal op de volgende punten moeten in
gaan: 
- welke belemmeringen signaleren we; 
-welke leefsituatie scheppen we om deze belemme
ringen op te heffen, dan wel te verminderen. 

De vraagstelling van dove kinderen kan dan als volgt 
omschreven worden: 
- Ik leef in een wereld die mij soms bedreigt; telkens 
kom ik voor onverwachte en angstige situaties te staan. 
Dat maakt me soms opgewonden en geëmotioneerd. 
Soms maak ik ook een onbezorgde indruk: er gaat 
zoveel langs me heen! Omdat ik jullie gewoontes en 
afspraken niet ken, die toch voor een groot deel jullie 
gedrag bepalen, word ik vaak niet voor vol aangezien. 
Dat maakt me wantrouwend. Veel vrienden heb ik niet, 
ik leef soms zo geïsoleerd. Jullie belevingswereld is 
ook zo anders. Het feit dat ik zo moeilijk spreek is daar 
natuurlijk ook debet aan. Maar er is meer: ik heb niet 
die mogelijkheden om de wereld te structureren die 
jullie hebben. Laat me zien hoe jullie wereld in elkaar 
zit, zodat ik niet wereldvreemd overkom. En geef me 
mogelijkheden de wereld te structureren. 
Hulpverlenen betekent in deze situatie: het scheppen 
van een basaal klimaat. Voor dove kinderen zal dit 
klimaat relatie- en dialoogbevorderend moeten zijn. 
Voorop moet staan: het scheppen van een aangepaste 
leef- (= groei)wereld. Daarbinnen kunnen behande-
üngsaspecten een plaats krijgen. Het speciale onder
wijs is zo'n behandelingsaspect. 
Terecht kan worden opgemerkt dat het gegeven vraag
stellingstype gaat over 'het dove kind', maar dat dit 
eigenlijk niet bestaat. Dit vraagstellingstype moet dan 
ook gezien worden als een aanzet tot het ontwikkelen 
van meer gedifferentieerde vraagstellingstypen op ba
sis van: 
- de definitie van gehandicapt; 
- het belemmeringenschema; 
- het nog te schetsen communicatiemodel. 

Hoofdstuk 2 : De doelstellingen. 
Wie de doelstellingen die ten aanzien van opvoeding 
en onderwijs van dove kinderen gehanteerd worden, 
beziet, kan niet anders dan concluderen dat ze zeer 

eenzijdig gericht zijn. In Duitsland wordt veelal uitge
gaan van het begrip 'Rehabilitation'. Daaronder wordt 
doorgaans verstaan: het nemen van allerlei interdisci
plinaire maatregelen, die de bedoeling hebben een 
handicap te voorkomen, of een bestaande handicap op 
te heffen of ten minste de gevolgen ervan zo af te 
zwakken dat deelname aan de maatschappij weer mo
gelijk wordt, (zie bv. Bleidick, 1974, pag. 72, 73 en 
Dierig, 1977) Dit begrip heeft een sterk 'reparatie
karakter'. Voor de praktijk van het werk betekent dat, 
dat het onderwijs sterk op de voorgrond komt te staan. 
Op de achtergrond speelt ook telkens de wens mee de 
doven in te passen in ons systeem. Heel duidelijk 
blijkt dat bv. bij Grohnfeldt: een dove is burger van 
2 werelden: in de wereld der doven groeit hij vanzelf 
in; in de wereld der horenden zal hij zich passend heb
ben te gedragen! Het zal duidelijk zijn dat vanuit het 
vorige hoofdstuk dit soort doelstellingen als eenzijdig 
afgewezen moeten worden. Voorlopig zou ik doel van 
opvoeding en onderwijs als volgt willen formuleren: 
a. Uitgaande van het gegeven dat dove kinderen unie
ke en authentieke schepselen zijn, zullen wij voor ieder 
doof kind afzonderlijk de opvoedingsbelemmeringen 
moeten opsporen en op basis daarvan een individueel 
behandelingsplan moeten opstellen, uitgaande van het 
geformuleerde algemene vraagstellingstype. 
b. Van groot belang is dat de mogelijkheden tot dia
loog ontwikkeld worden, voorzover de aard der belem
meringen dit mogelijk maakt en niet voorzover onze 
norm ons dit ingeeft. 
c. De uitwerking van het medium dat geschikt is voor 
het voeren van de dialoog zal de taak van de school 
zijn. Het onderwijs in taal als middel om de werkelijk
heid te 'begrijpen', zal gebruik moeten maken van een 
structurerende methode. 
d. Al deze punten rusten in het gesprek, als hét middel 
bij uitstek om de verbondenheid met het kind tot uit
drukking te brengen en de opvoedingsbelemmeringen 
te doorbreken. Men vereenzelvige gesprek niet auto
matisch met spreken! 

Hoofdstuk 3: De les der geschiedenis. 
In dit hoofdstuk ben ik nagegaan: 
- van welke aard de bemoeienissen met doven zijn ge
weest; 
- of er steun te vinden is voor mijn uitgangspunt; 
- welke erfenis de historie ons heeft nagelaten. 
Voor deze samenvatting wil ik volstaan met het weer
geven van mijn conclusies. 
Rechtstreekse steun voor mijn uitgangspunt is er in de 
historie niet te vinden. Natuurlijk is er wel een zekere 
ontwikkeling te zien. De bijbelse houding ten opzichte 
van gehandicapten verschilt bijvoorbeeld al hemels
breed van die der Antieken. Amman, Heinicke en Vatter 
kiezen ondubbelzinnig voor het primaat van de spreken
de mens, helaas! Het schrijnendst is dit tot uiting ge
komen op de Internationale Congressen te Parijs 
(1878) en Milaan (1880), waar de samenleving, de 
leerstof en de horenden tot norm voor de doven werden 
verheven. Besluiten, zoals déér genomen, zijn m.i. 
momenteel niet meer mogelijk, omdat: 
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- een dusdanige bevoogding van doven niet meer mo
gelijk is; en 
- gebaren nemen ook onder horenden een zeer belang
rijke plaats in! Zie bijvoorbeeld het artikel van J. M. van 
Meel: Het veelzeggende gebaar, in: J . de Wit, e.a. 
1979. 
Een en ander betekent niet dat we de historie zonder 
meer ter zijde kunnen schuiven. Als belangrijkste on
derdelen van de erfenis zou ik willen noemen.' 
- de conclusie dat doven mensen zijn; 
- de schrifttaai is een belangrijk onderwijsmiddel; 
- het belang van een geordend symbolensysteem voor 
het denken. 

Hoofdstuk 4: Communicatie en communicatiemid
delen. 
4.1. In het voorgaande is herhaaldelijk gesproken over: 
structurering en structureringsmiddelen; dialoog en 
dialoogmedia, etc. De dialoog, het gesprek biedt na
melijk ongekende mogelijkheden. In de dialoog ervaart 
het kind op welke wijze de volwassene de werkelijk
heid structureert, en kan het deze structureringswijze 
overnemen. Dit proces, het wederzijds uitwisselen van 
betekenisvolle inhouden, noemen we communicatie. 
(Stuckless, 1976, pag. 96; Gerhard, 1973) Dit over
dragen van kennis doen we door middel van tekens (T). 
Gewenst is dat we gebruik maken van een gemeen
schappelijke voorraad tekens: een code en van een 
gemeenschappelijk kanaal (K) 
Een code bezit naast letterlijke woord- en zinsbeteke
nissen (denotatieve -) ook allerlei toegevoegde bete
kenissen (connotatieve -). Een voor deze tijd goed voor
beeld daarvan is het woord 'atoom'. Van belang voor 
een gesprek is, dat er tenminste een zekere overeen
stemming in connotatieve betekenissen bestaat. Wan
neer dat niet het geval is, krijgt u situaties zoals die 
op de t.v. regelmatig te zien zijn in forumdiscussies: 
men praat finaal langs elkaar heen. Een vrij compleet 
communicatiemodel kan er dan als volgt uitzien: 

De voorwaarden zijn van dermate groot belang, dat 
daar uitgebreider op moet worden ingegaan. Onder 
voorwaarden valt het gegeven dat denkstructuren 
omgezet worden in mediumstructuren en omgekeerd. 
Uit de beschikbare gestructureerde kennisvoorraad, 
door mij taal in eigenlijke zin genoemd, wordt een 
keuze gemaakt om via een medium te worden uitge
zonden. Dit medium moet vorm en inhoud hebben. 
Voor wat betreft de vorm, kent de menselijke commu
nicatie het teken en het symbool. (Van Peursen, Bertels 
en Nauta, 1968) Het teken verwijst op een of andere 
manier naar het concrete object: wau-wau; mauw-
mauw. Het symbool verwijst op geen enkele wijze naar 
het concrete object. Het berust op conventie en geeft 
de mogelijkheid boven het hier en nu uit te stijgen. 
Het zal geen nadere uitleg behoeven dat het niveau 
van een communicatiemiddel grotendeels bepaald 
wordt door het symboolgehalte van de gebruikte code! 
De zoeven genoemde keuze uit de kennisvoorraad is 
niet willekeurig. Het medium spreektaal bv. maakt een 
keuze aan de hand van 3 elementen: 
- betekeniselementen: het semantisch niveau; 
-relatie-elementen: het syntactisch niveau; 
- klankelementen: het fonologisch niveau. 
Deze structurering én de structurering van het denken 
beïnvloeden elkaar. Om een voorbeeld te gebruiken: 
Wanneer een doof kind 'gebaart': 'Nieuwe jurk kopen', 
zal dat van invloed zijn op de gestructureerdheid van 
het denken. 
Onder communicatie in de echte betekenis versta ik 
dus: het uitwisselen van betekenisvolle inhouden, 
waarbij in acht genomen moet worden dat het medium 
zo gekozen wordt: 
- dat de betekenis overkomt, omdat de beide partners 
dezelfde structureringsniveaus hanteren; 
- dat het taalbezit werkelijk toeneemt en dus opvoe-

een volledig communicatiemodel 
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dingsbelemmeringen worden weggenomen. 
Daar tegenover kan er ook sprake zijn van een gere
duceerd-communicatie-begrip. Dat is het geval wan
neer: 
- er niet expliciet vermeld wordt dat kennis toeneemt 
door interactie. (Furth, zie hfst. 5) 
- er niet zorgvuldig wordt nagegaan of de verschillende 
media, die eventueel gelijktijdig gehanteerd worden, 
elkaar niet interfereren op het gebied van de structu
reringsniveaus. 
Dit alles kan leiden tot gereduceerde communicatie: 
het kind krijgt niet die informatie waar het recht op 
heeft, omdat het medium te kort schiet. Communicatie 
kan nooit los worden gezien van de denkstructuren, 
de kijk-op-de-wereld, waarover gecommuniceerd 
wordt! Inzicht in de aard der belemmeringen kan alleen 
ontstaan wanneer we het communicatieschema naast 
de mogelijk optredende belemmeringen leggen. 

4.2. Het voorgaande heeft direct te maken met de 
vraag naar de communicatiemiddelen. In principe is in 
de communicatie elk teken te gebruiken. In de praktijk 
heeft de sociale norm echter een belangrijke stem in 
het kapittel. En dan wordt er vaak gewerkt met de te
genstelling: verbaal-nonverbaal. Zoals uit het overzicht
je onder aan deze bladzijde blijkt worden deze begrip
pen door de diverse auteurs niet gelijk gevuld. 

De indeling van Gerhardt is moeilijk in overeenstem
ming te brengen met mijn uitgangspunt. Naar mijn 
mening is beter te werken met de indeling van Corder. 
Uitgaande van het begrip linguaal (betrekking hebbend 
op taal als systeem van categoriseren) is waarschijn
lijk het begrip 'gebaren' ook beter te differentiëren. 
(Zie ook Deich en Hodges 1977, pag. 23-25) 
Onder linguale communicatiemiddelen versta ik dan: 
spreken en spraakafzien; de geschreven taal; het vin
geralfabet; een systematische, conventionele gebaren
taal, Total Communication. 
Para-linguale middelen ondersteunen eerst genoemde. 
Hieronder vallen dus: klankgebaren, body-language en 
bv. Cued-Speech. 
Sub-linguale middelen zijn middelen die eventueel uit
groeien tot linguale. Hieronder vallen spontane geba-
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verbaal = linguaal 
Alles wat naar 't woord verwijst. 

2. Cognitieve communicatie 

3. Taalhandeling d.m.v. symbolen 

ren, instituutsgebaren voorzover ze geconventionali-
seerd worden. 
Non-linguale middelen zijn middelen die het linguale 
duidelijk tegenwerken of niet de pretentie hebben ooit 
linguaal te worden. Hieronder vallen bv.bepaalde ge
baren, aanwijsgedrag en concrete handelingen. 
Samenvattend mogen we stellen dat we de commu
nicatiemiddelen moeten beoordelen naar de mate 
waarin ze voor een bepaald kind belemmering-be
strijdend werken en niet primair vanuit ons orale stand
punt. In principe staat niets het inschakelen van ge
baren in de weg. Of dit er toe moet leiden dat geba
ren in alle gevallen bewust moeten worden ingescha
keld, is een vraag die in 't volgende hoofdstuk thuis
hoort. 

Hoofdstuk 5: Op weg naar structurering van de 
leefwereld - De rol van de begripsvorming. 
Tot nu toe is er de nadruk op gelegd, dat we op elk 
niveau van de ontwikkeling behoefte hebben aan com
municatiemiddelen die in staat zijn belemmeringen te 
bestrijden. Wij kunnen in een instituut voor doven te 
maken krijgen met kinderen die voor wat betreft hun 
ontwikkeling op zo'n laag niveau blijven staan, dat ze 
in een zeer beperkte wereld leven en geen behoefte 
hebben aan hoog gekwalificeerde communicatiemidde
len. Eenvoudige, doeltreffende gebaren bestrijden dan 
al de primaire belemmeringen. 
Voor kinderen die wel verder komen in hun ontwikke
ling, is een van de ernstigste belemmeringen dat zij 
over onvoldoende middelen beschikken om de werke
lijkheid te structureren. Dank zij het feit dat de spreek
taal over hoogwaardige symbolen beschikt, hanteert de 
spreektaal een rijk geschakeerd begrippenarsenaal. 
Daarmee biedt de spreektaal aan haar gebruikers rijke 
structuren ngsmogelijkheden. 
Wanneer nu een ander linguaal systeem, i.e. de Total 
Communication, pretendeert meer aan de mogelijkhe
den van doven tegemoet te komen en de algehele 
ontwikkeling van doven beter bevordert, dan zal de 
waarde van zo'n systeem af te meten zijn aan de wijze 
waarop het de begripsvorming dient. 
Furth (1973, pag. 42) heeft duidelijk gesteld dat T.C. 
een basaal klimaat is waarin opvoeding en onderwijs 
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kunnen plaatsvinden. Omdat Furth zich ook, naar hij 
zegt in aansluiting aan de theorie van Piaget, gede
tailleerd heeft uitgelaten over begripsvorming met be
hulp van een manueel systeem, wil ik in dit hoofdstuk: 
- de gedachten van Piaget/Furth schetsen, 
- de kritiek daarop van westerse psychologen weerge
ven, 
- de kritiek van de Sovjet-psychologie weergeven én 
hun oplossing voor het probleem. 

5.1. Ik acht mij ontslagen van de plicht op deze 
plaats uitvoerig in te gaan op doel en achtergrond 
van de T.C. Het literatuuraanhangsel biedt aankno
pingspunten voor nadere oriëntatie. Waar ik wel op 
wil ingaan is het verband tussen T.C. en de theorie 
van Piaget/Furth. Furth noemt een doof kind 'taalloos', 
omdat het geen conventioneel systeem bezit. De spon
tane gebaren die een doof kind gebmikt moeten inge
past worden in een linguaal, non-oraal systeem. 
Piaget ziet het handelend omgaan met objecten als 
wezenlijke voorwaarde voor de cognitieve ontwikke
ling. Door handelend met de objecten om te gaan, 
doet het kind ervaringen op, ervaringen die zich bun
delen tot actiepatronen. Zo is het handelen een bron 
van kennis, taal is een manier om die kennis over te 
dragen. Al handelend met de werkelijkheid organiseert 
het kind die werkelijkheid volgens enkele grote catego
rieën die het zelf ontwerpt. Deze categorieën bieden 
het kind de mogelijkheid de werkelijkheid te represen
teren door middel van symbolen. Symbolen bieden het 
kind in dit opzicht meer mogelijkheden dan signalen. 
Signalen verschillen n.m. niet van het object; symbolen 
wel, al hebben ze nog wel verbinding met de objecten. 
Symbolen vindt het kind zelf. Taal is slechts een 
vorm van de symboolfunctie. Soms lijkt het, alsof ob
jecten en gebeurtenissen in een begripsmatig kader ge
vat worden dank zij de taal. Dat is echter schijn! Het 
denken doet dat en het kind geeft de resultaten van 
het denken weer via symbolen die nog kenmerken van 
de objecten bevatten. Dit symboolgebruik groeit lang
zaam in de richting van het superieure teken, waardoor 
de kinderlijke en de volwassen begripskaders elkaar 
op den duur gaan dekken. Een voorbeeld ter verduide
lijking: als een kind tegen de poes 'miauw' zegt, maar 
dit symbool óók gebruikt om de bontjas van tante aan 
te duiden, dan moet dit gezien worden als resultaat 
van het categoriserend bezig zijn van het denkende 
kind, dat poes en bontjas heeft samengevoegd in de 
categorie: 'zachte, harige objecten' en deze categorie 
representeert met het symbool: Miauw. Later zal het 
kind ontdekken dat dit symbool niet overeenkomt met 
het teken dat volwassenen hanteren. 

5.2. Ook bij een doof kind is de intelligentie de bron 
van kennis. Spreektaal oefent daar geen enkele invloed 
op uit. (Furth, 1973, pag. 28) Maar een doof kind wil 
ook representeren. Net als een horend kind, maakt een 
doof kind dan gebruik van symbolen die eigenschappen 
van de objecten weergeven. Wi l de omgeving daarbij 
aansluiten, zal ze een gebarentaal moeten hanteren. 
Deze theorie heeft Furth getoetst en hij zegt aange

toond te hebben dat de begripsontwikkeling bij doven 
even ver gevorderd is als bij horenden. Deze theorie 
van Piaget/Furth is als volgt in schema weer te geven: 

INTELLIGENTIE OMGEVING 

symbool- en tekenhantering 

5.3. Blank en Bridger hebben een scherpe aanval ge
daan op de theorieën van Piaget/Furth. Ten aanzien 
van Furth concluderen zij, dat: 
- Furth's definitie van taal te beperkt is; 
- Furth in al zijn experimenten de omgevingsfactor ver
donkeremaant; 
- Dove kinderen van 6 jaar beslist niet nonverbaal zijn. 
- Furth (en ook Piaget) de termen symbool en teken 
verwarrend hanteert. 
- Furth niet de begripsontwikkeling heeft getest maar 
het associatief vermogen! 

Clark (1973) heeft met zijn Semantic Feature Acquisi
tion Hypothesis een frontale aanval op Piaget gedaan. 
Hij concludeert dat een kind de eerste begripsken-
merken uit de perceptie haalt maar al snel leert dat 
die niet voldoen. Het leren van echte kenmerken perkt 
het aantal foute generalisaties spoedig in. Dat inper
ken vindt plaats door: - het leren van nieuwe woorden, 
en: - het leren van echte kenmerken. De omgeving 
beïnvloedt dit proces in hoge mate. Voor Piaget is 
structurering van de leefwereld een zaak van de intel
ligentie. Het resultaat daarvan wordt in taaltekens 
overgedragen. Die tekens leert een kind in sociale en 
educatieve situaties. Clark is van mening dat de struc
turering zelf al fout loopt als de omgeving dit proces 
niet in de goede richting stuurt. 

Van Parreren heeft zich in ons land beziggehouden 
met de begripsvorming. Hij toons aan dat de perceptie 
de begripsvorming kan belemmeren! Echte begripsvor
ming is een kwestie van het bewust hanteren van be
gripsmatige abstracties en dat is geen proces dat van
zelf verloopt. Integendeel: echte begripsvorming vraagt 
een bewust doorbreken van de hang naar het concrete. 

Wanneer bovenstaande auteurs gelijk hebben met hun 
kritiek op Piaget en Furth, dan betekent dat ten aanzien 
van dove kinderen het volgende: Ook dove kinderen 
abstraheren en generaliseren in de begripsontwikkeling 
aan de hand van perceptuele kenmerken. De spontane 
gebaren die ze gebruiken tonen dat duidelijk. Horende 
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kinderen krijgen als regel bijsturing vanuit de omge
ving, die een rijk gevuld symbolensysteem hanteert. 
Dove kinderen moeten die bijsturing zeer expliciet 
ontvangen. Daarbij zijn verschillende wegen te bewan
delen, afhankelijk van het vraagstellingstype. 
Voor kinderen, bij wie zeer veel belemmeringen geheel 
of gedeeltelijk opgeheven kunnen worden, betekent dit 
bijvoorbeeld dat zelfbedachte gebaren zo snel mogelijk 
dienen te verdwijnen, tenzij kan worden aangetoond dat 
ze geconventionaliseerd worden en dus voldoende 
symboolwaarde krijgen. 

5.4. Een stroming die bewust gebruik maakt van: 
- doorbreking van de hang naar het concrete; 
- taaiervaring als basis voor een rijk taalbezit; 
- het verlangen naar een vroegtijdige communicatie, is 
de Daktylologie. 
Voor een uitgebreide oriëntatie in de Sovjetpsychologie 
verwijs ik naar het literatuuraanhangsel. Voor deze 
samenvatting volsta ik met het volgende: 
Woorden en begrippen worden verworven als het 
woord direct met een zintuiglijke prikkel wordt ver
bonden. Door de senso-motoriek leert het kind allerlei 
relaties en eigenschappen kennen. Tot zover is er geen 
diepgaand verschil met Piaget. Leont'ev legt er echter 
de nadruk op dat hierna de wegen wel uiteen gaan. In 
de dialoog sluiten de volwassenen zich aan bij het si-
tuatieve taalgebruik van het kind. Ze doen dat echter 
met een symbolensysteem dat een product is van de 
maatschappij. En als zodanig behelst de taal alles wat 
de mensheid in de loop der historie verzameld heeft 
aan kennis en inzicht. In de dialoog eigent een kind zich 
die kennis toe. Via de taal komt het kind in aanraking 
met categorieën die door de waarneming worden te
gengesproken en dus door het kind nooit zelfstandig 
worden gevonden. 

In de Sovjetpsychologie vormen 3 punten de basis voor 
de benadering van dove kinderen: 
- situatief gebonden taalonderwijs, 
- de zorg voor een goede begripsvorming; 
- de Daktylologie als systeem om dit te kunnen realise
ren. 
Zeer nadrukkelijk wordt gesteld dat het gesprek de 
basis moet zijn voor de behandeling van dove kinderen. 
Dit kan met de Daktylologie. Bij ons is dit systeem 
bekend als het vingeralfabet. De tekens worden via 
incidenteel leren zeer snel verworven en komen tege
moet aan de natuurlijke drang van het kind gebaren 
te maken. Bovendien is door elec-fysiologisch onder
zoek aangetoond dat bij het denken de handspieren en 
de articulatiespieren meebewegen. Op die manier 
Wordt vroege overdracht van begrippen mogelijk ge
maakt. 

5.5. Conclusies en samenvatting. 
In hoofdstuk 4 is gekozen voor een definitie van taal 
die taal en denken nauw aan elkaar koppelt. Uitgangs
punt voor dit hoofdstuk was: de spreektaal, met zijn 
hoogwaardig symboolkarakter, heeft in de begrippen 

een machtig instrument om het denken te structure
ren. Verder moest geconcludeerd worden dat de ziens
wijze van Piaget en Furth voor het dove kind mogelijk
heden tot ontsporing biedt. Is nu hiermee de T.C. 
definitief verworpen en het Russische systeem volledig 
geaccepteerd? 
Om deze vraag te beantwoorden moeten we de com
municatiemiddelen nog eenmaal vanuit mijn uitgangs
punt bezien. 
De spreektaal is als structureringsmiddel uitermate ge
schikt, maar is als overdrachtsmiddel voor doven pro
blematisch. Para-linguale middelen kunnen ondersteu
nend werken. 
Gebaren vervullen m.i. een sleutelfunctie. Een gebaren-
taal kan als structureringsmiddel dienst doen, mits het 
symboolniveau voldoende bewaakt wordt! In bepaalde 
gevallen kunnen minder systematische gebaren grote 
diensten bewijzen. 
Het vingeralfabet staat op het niveau van de spreek
taal, maar is door doven veel makkelijker hanteerbaar. 
Kinderen leren het spelenderwijs en zijn dan al zeer 
jong in staat op indrukwekkende wijze met volwasse
nen te spreken. Helaas biedt de Sovjet-Unie ons nog 
steeds niet de gelegenheid ons op de hoogte te stellen 
van de concrete gang van zaken in haar dovenscho-
len. 
De T.C. combineert principieel alle communicatie
middelen. De waarde van de T.C. als structurerings
middel hangt dan af van de zwakste schakel: de zeer 
concrete gebaren! Tevens maakt de T.C. zich m.i. te 
gemakkelijk af van het interferentieprobleem. Daar
mee blijft de waarde van T.C. als communicatiemiddel 
dat op school geleerd moet worden dubieus. 

Een orthopedagogische visie op de behandeling van 
dove kinderen leidt tot de conclusie dat we binnen 
de beschikbare middelen moeten zoeken naar dat mid
del, dat voor dit speciale vraagstellingstype geschikt is. 
Daarmee geraken we wel in een dilemma: Hoe verder 
de middelen van een linguaal systeem afstaan, des te 
meer blokkeren we echte begripsvorming. Voor bepaal
de kinderen behoeft dat geen enkel probleem op te 
leveren. Maar we dienen wel te bedenken: hebben we 
een kind eenmaal een communicatiemiddel in handen 
gegeven en blijkt het later meer aan te kunnen, dan 
is overschakelen zeer moeilijk. 
Juist het feit dat T.C. zoveel middelen in zich wil ver
enigen, zou wel eens kunnen betekenen dat het onmo
gelijk als basaal klimaat kan functioneren. Het gaat 
voorbij aan het orthopedagogisch uitgangspunt: behan
deling op basis van vraagstellingstype. 

B.R. Steenbergen 
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Gelukwens aan twee 50-jarigen 
De beide opleidingsinstituten voor het buitengewoon 
onderwijs, het Seminarium voor Orthopedagogiek te 
Zeist en de Katholieke Leergangen Opleidingen B.O. 
te Tilburg, beide gestart in de zomer van 1929, 
beschouwen het studiejaar 1 979/1 980 als hun gouden 
jubileumjaar. Dit jubileum is en wordt groots gevierd 
met voorstellingen door het Werkteater van 24 jan. 
te Utrecht tot 17 april te Tilburg. 
De redaktie biedt de beide jubilerende instellingen 
haar hartelijke gelukwensen aan en wenst beide een 
grote produktiviteit in de toekomst. 
Dit laatste niet zonder eigenbelang. Want vanuit deze 
'nstitituten zullen de scripties moeten ontstaan waar
van (J de aankondigingen of samenvattingen zo vaak 
'n dit blad vindt (of zult vinden). 

Redaktie 

Projekt 'Solo-apparatuur' 
Enige jaren geleden is zg. solo-apparatuur aan de 
markt gebracht om slechthorenden aan instituten voor 
voortgezet onderwijs, waarvan geen speciaal onderwijs 
bestaat, steun te geven bij het volgen van hoorlessen. 
Er werd zelfs een bandrecorder bijgeleverd, zodat 's 
avonds de lessen nog eens afgedraaid konden worden. 
Dit heeft een aantal van hen zekere steun gegeven. 
Door verkeerd gerichte reclame is men solo-apparatuur 
gaan zien als een middel om slechthorenden in het 
reguliere onderwijs te integreren. Dit uitgangspunt is 
onjuist en vaak bedriegelijk. 
Gesteld en gesuggereerd wordt dat solo-apparatuur 
kan fungeren als miniatuur klasseapparatuur. Leerlin
gen die bij het speciale onderwijs voor slechthorenden 
klasseapparatuur nodig hebben, zouden bij het reguliere 
onderwijs via solo-apparatuur het onderwijs kunnen 
volgen. Dit is onjuist, want: 
1. Solo-apparatuur geeft alleen informatie van leer
kracht naar leerling. 
2. Informatie van andere leerlingen is niet mogelijk. 
Dit is een groot bezwaar, vooral omdat bij het moderne 
onderwijs het 'gesprek' centraal staat. Het 'horend 
samenzijn' in de groep wordt er niet door bereikt. 
De gevaren van het zuiver fysisch denken in dit 
opzicht zijn groot. Hoorapparatuur is niet te vergelijken 
met een bril, die zwakke ogen tot normaal zien kan 
brengen! ! Reeds in 1951 schreef Dr. H.C. Huizing: 
'Slechthorendheid wordt al te veel beschouwd als een 
organisch gebrek zonder meer. Dit moge juist zijn bij 
een acute oorontsteking; bij een blijvende afwijking 
daarentegen - vooral bij dé progressieve vorm - hebben 
wij te maken met een biophysisch gebeuren, dat de 
psyche sterk aantast.' 
Hoorapparatuur maakt een slechthorende niet normaal 
horend en solo-apparatuur stelt de slechthorende niet 
in staat als volwaardige deelnemer het onderwijs te 
volgen. Solo-apparatuur dient men te zien als een 
hulpmiddel bij het verstaan dat in sommige situaties 
enigszins kan helpen, en dat te gebruiken is als er geen 
goed alternatief is. Het 'Tweede Verslag over het Pro
jekt Solo-Apparatuur cursus 1977-1978 ' stelt o.i. niet 
duidelijk genoeg dat solo-apparatuur slechts een hulp
middel is en geeft niet aan dat het nooit (ook niet met 
begeleiding) een gelijkwaardige vervanging kan zijn 
van goed gespecialiseerd onderwijs. 
Uitgangspunt van alle beschouwingen dient natuurlijk 
te zijn dat geen kind ten onrechte bij het speciaal 
onderwijs voor slechthorenden geplaatst is. 
Een vraag naar solo-apparatuur dient in de eerste 
plaats kritisch bekeken te worden. Wordt er wel nage
gaan of deze vraag terecht is? Het in gebruik geven 
van s.a. is o.i. alleen maar gerechtvaardigd als er geen 
alternatief is. In ons land bestaat een voorziening voor 
kleuter-, basis-, en algemeen voortgezet onderwijs voor 
kinderen met gehoorsproblemen. De wettelijk voorge
schreven toelatingscommissies bepalen of een plaat
sing bij het speciale onderwijs terecht is. Een plaatsing 
is door het verplicht heronderzoek aan controle onder-

27 



hevig. Daarvan uitgaande kan men stellen dat s.a. in 
deze categorie niet nodig is. Op bladz. 3 van het rap
port worden de resultaten met solo-apparatuur als 
volgt gekwalificeerd: 'de leerlingen zijn geslaagd' en 
'het onderwijs was gemakkelijk te volgen'. 
Wi j achten dit volstrekt niet overtuigend. Wij zijn pas 
tevreden als een slechthorend kind een harmonische 
ontwikkeling doorloopt in een milieu dat continu de 
gevolgen van de slechthorendheid vakbekwaam kan 
bestrijden, zonder dat het opvallend extra geholpen 
moet worden in vergelijking tot zijn medeleerlingen. 
Dit wordt nooit bereikt met solo-apparatuur + bege
leiding. Een bewijs voor de beperktheid vinden we op 
bl. 16 van het rapport: 'Leerlingen die volledig basis
onderwijs volgen met een solo-apparaat zijn allemaal 
intellectueel van minstens gemiddeld niveau'. 
Wij hebben hier o.i. juist te maken met leerlingen, die 
extra bedreigd worden. Intelligente kinderen redden 
het schijnbaar wel. 
De vraag moet echter gesteld worden: is het resultaat 
in overeenstemming met hun aanleg. Zouden zij niet 
veel verder en beter ontwikkeld kunnen zijn? 
Mislukkingen in deze groep komen voor, maar worden 
vaak pas later manifest. Bij het voortgezet speciaal 
onderwijs krijgen we leerlingen die mislukt zijn uit 
deze groep na 2 of zelfs na 4 jaar!!! 
Prof. Dr. J.Th. Snijders, stelde reeds in 1951 : 'Bij deze 
kinderen heeft een verkeerde stap vaak ernstige ge
volgen, die door hun minder grote soepelheid moei
lijker hersteld kunnen worden dan bij normalen'. 
Daarmee willen wij nogmaals stellen dat slechthorend
heid niet alleen maar een verstaansprobleem is. Men 
kan zich nauwelijks voorstellen hoe diep een gehoors-
afwijking invreet in de totale ontwikkeling van een 
kind. Het is - speciaal bij de perceptie-slechthorend-
heid - ook niet reparabele afwijking. 
Experimenten met kinderen met gehoorsproblemen zijn 
uitermate gevaarlijk en bedenkelijk. Het uitrusten van 
deze kinderen met solo-apparatuur achten wij bij 
kleuters en leerlingen van het basisonderwijs en leer
lingen in de puberteit een gevaarlijk experiment. 
Bovendien is het onnodig omdat er uitstekende alter
natieve in het speciale onderwijs zijn. De 'begeleiding' 
kan dat gevaar niet opheffen, want kan in geen enkel 
opzicht de dagelijkse begeleiding op een slechthoren
den-school evenaren. 
Wi j rekenen wel tot de taak van de scholen voor 
slechthorenden om de leerlingen voor te bereiden op 
het gebruik van solo-apparatuur als zij later niet aan
gepast onderwijs zullen moeten volgen, omdat er geen 
speciaal onderwijs is (bv. M.T.S.m H.T.S. enz.). 
Hoogst merkwaardig vinden wij een paar uitspraken 
op bl. 1 7 van het rapport. Daar wordt gesteld dat s.a. de 
handicap 'zichtbaar' maakt en dat daardoor de leerling 
minder in een uitzonderingspositie geplaatst wordt. 
Juist dat zichtbaar maken van de handicap kan een 
slechthorende leerling nog meer opvallend maken en 
hem veroordelen tot degene die constant de hulp van 
anderen nodig heeft. 

Dat de leraren niet zoveel aandacht aan hem behoe
ven te besteden kan juist het betere verstaan tegen

werken. De leraar denkt dat hij bv. rustig door kan 
praten als hij op het bord werkt ! ! 
Ook de mededeling dat bepaalde leerlingen geneigd 
zijn om de apparatuur alleen bij de specifieke luister
vakken te gebruiken, geeft aan dat er van optimaal 
functioneren d.m.v. solo-apparatuur geen sprake is. 
Belemmering van de bewegingsvrijheid (bl. 16) is hin
derlijker dan hier aangegeven wordt. In elk geval blijkt 
eruit dat de s.h. leerling ook met behulp van s.a. geen 
volwaardige partner wordt in het onderwijs en opvoe-
dingsgebeuren. 

Wij zetten een aantal vraagtekens bij het 'projekt solo-
apparatuur' zoals het in dit rapport gepresenteerd wordt. 
1. Er wordt van uitgegaan dat s.a. voor slechthorende 
kinderen van basis- en voortgezet onderwijs een goede 
oplossing is. Dit is niet aangetoond. 
2. Nergens wordt duidelijk gesteld dat s.a. slechts een 
noodoplossing is en dan nog alleen maar qua appara
tuur. Er wordt niet duidelijk gesteld - ook niet in de 
introductiegesprekken met belanghebbenden - dat 
solo-apparatuur + begeleiding altijd minder mogelijk
heden biedt dan goed speciaal onderwijs. 
3. Er wordt gesuggereerd - zij het niet letterlijk zo 
gesteld - dat handhaven bij het reguliere onderwijs al
tijd beter is dan functioneren bij het speciale onderwijs. 
4. Er wordt te veel aandacht (relatief) geschonken aan 
het 'apparaat', terwijl de kwalijke gevolgen van slecht
horendheid en de daaruit volgende noodzakelijke peda
gogische/didactische maatregelen niet genoemd wor
den. 
5. Er wordt zonder meer van uitgegaan dat experimen
teren met kinderen in basis- en voortgezet onderwijs 
zonder schade kan geschieden. 
6. Te weinig worden de beperkingen van solo-appara
tuur aangegeven. 
7. De gevolgen van het 'zichtbaar' worden van het 
gebrek door solo-apparatuur worden niet genoemd. 
8. Solo-apparatuur kan o.i. leiden tot schijnintegratie, 
verdoezelen van het gebrek en het berusten bij het 
'meekomen' van intelligente kinderen. 
9. Wi j missen de vraag bij de overweging om s.a. aan 
te passen, waarom een kind of ouders s.a. wensen. 
Deze vraag is nl. een signaal dat er iets niet in orde is. 
10. Een aantal beweringen wordt gedaan zonder ge
gevens ter verificatie. Evenzovele tegenvoorbeelden 
zijn te geven. 
11. Waarom aanpassing, maar vooral waarom begelei
ding via een audiologisch centrum dient te geschieden 
is ons niet duidelijk. De technische kant van solo-
apparatuur is niet het belangrijkste. De pedagogische/ 
didactische begeleiding dient in handen van gespecia
liseerde onderwijsdeskundigen te zijn. 
12. Wi j missen tenslotte in de commissie die het 
projekt begeleidt, voldoende onderwijsdeskundigen op 
het gebied van het slechthorendenonderwijs. 

Namens de groep hoofden voortgezet buitengewoon 
onderwijs voor slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen 

L.J.Pille - Amsterdam, mei 1979. 
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INSTITUTEN en SC 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 

Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 

's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 

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 
3011 
2287 EE 
1742 KM 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

HOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

KW 
KV 
KV 

MA 
CN 

Hoensbroek 
Leiden 

Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

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. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van 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 1 78 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwil le 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 1 1 
Ossenmarkt 9-10 
Egelantierlaan 26 
Zandbergsweg 1 1 5 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

020 

040 

033-20938 
020-158549 
020-131133 

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

•431087/431005 
053 318313 
053-335382 

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

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
1062 CJ Amsterdam J. C. Ammanschool J . Sluyterstraat 9 

1069 VM Amsterdam Dependance I.D.O. Hoogheemraadweg 5 
Groningen Doveninstituut H. D. Guyot Guyotplein 2 
Rotterdam Rudolf Mees Instituut Ammanplein 2-8 3031 BA 

5271 GD 
2275 TH 

Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven 
Voorburg 'Effatha' Inst. voor Doven 

Theerestraat 42 
Effathalaan 31 

020-178617 
020-107519 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 

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




