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Ten Geleide Afscheid van een 

hoofdinspecteur 
Op 31 januari en 1 februari hield de VeBOSS haar 
jaarlijkse conferentie te Lunteren. Het doet ons ge
noegen dat we in dit nummer alle daar gehouden 
lezingen (op één na) ter lezing kunnen aanbieden. 
Dat dit mogelijk is, is voor een groot deel te danken 
aan een door het bestuur van de VeBOSS gevoerd 
(ongesubsidieerd) stimuleringsbeleid. Verslagen 
van de werkwinkels zijn deze keer bewust niet opge
nomen. 

In dit Ten Geleide willen we één passage uit het 
openingswoord van dhr. J. van der Hoeven citeren. 
,,U weet dat wij al sinds jaar en dag als eis hebben 
gesteld dat de aan ons onderwijs toevertrouwde 
kinderen 60 minuten werkelijke logopedie per week 
dienen te hebben. Als we de circulaire van het Mi
nisterie van Financiën die dergelijke zaken financieel 
regelt voor 1980, goed lezen en bovendien ook nog 
aan het rekenen slaan, komen we tot de ontdekking 
dat we er sinds vorig jaar maar slechts drie-punt-zo-
veel minuten bij hebben gekregen, en dat we nu op 
een werkelijke logopedische hulp komen van bijna 
35 minuten per week per leerling. (Voor het V.B.O. 
zijn we er zelfs op achteruitgegaan naar 29 minuten 
werkelijke behandeltijd.) We zijn dankbaar dat onze 
bijna scheidende hoofdinspecteur deze paar minu
ten op de valreep nog uit het vuur heeft weten te 
slepen, wantals het aan het Ministerie van Financiën 
had gelegen, was het ook voor 1980 mooi 30 minu
ten gebleven. Er kan dan wel in allerlei tabellen 53 en 
45 minuten worden genoemd, hetgeen dan de in
druk wekt dat we nog maar 7 minuten onder de eis 
zitten. Niets is echter minder waar. Men leze hiertoe 
de voetnoot van de eerder genoemde circulaire. 
Men dient goed te begrijpen dat het bij ons gaat om 
werkelijke logopedie met de kinderen bedreven, en 
niet om zoveel minuten werkelijke logopedie en zo
veel minuten voor administratie, vergaderingen 
enz. Een kind dat niet op onze scholen zit en om wat 
voor reden ook logopedische hulp nodig heeft, krijgt 
die hulp ook niet van uit de aftreksom: zoveel minu
ten totaal min zoveel minuten administratief = zo
veel minuten werkelijk. Nee, het werkelijke is het 
totaal." 

De hoofdinspecteur die op 31 januari nog 'bijna 
scheidend' was, heeft zijn afscheid al enige dagen 
achter de rug als dit nummer verschijnt. Jn een kort 
artikel richt de voorzitter van de andere Vereniging 
even de aandacht op hem. 
Het laatste grote artikel van dit nummer is, toepas
selijk, een afscheidswoord, (blz. 73). 

Per 1 juni 1980 gaat de hoofdinspecteur van het 
Buitengewoon Onderwijs, de heer M. Holl, met pen
sioen. 
Negen jaar lang heeft hij zich op bijzondere wijze van 
zijn taak gekweten. De heer Holl heeft een lange 
staat van dienst: 47 jaar. 
Eerst in het g.l.o., later bij verschillende inspecties. 
Op 1 maart 1971 volgde hij de heer N. Y. Vlietstra op 
als hoofdinspecteur van het Buitengewoon Onder
wijs. Allereerst vanwege de bekwame en evenwich
tige aanpak van de problemen in het Buitengewoon 
Onderwijs. Vooral in de periode, waarin de be
windslieden integratie hoog in het vaandel hadden 
staan, heeft de heer Holl het nodige tegenwicht aan
gedragen en in het belang van kinderen, die zonder 
speciaal onderwijs een zeer onzekere toekomst te
gemoet dreigden te gaan, aangetoond, dat integra
tie ook discriminatie kan bevorderen. 
Verder vanwege zijn visie op het onderwijs aan dove 
en slechthorende kinderen, die helder en welover
wogen critisch is. 
De gesprekken over het onderwijs verliepen altijd 
bijzonder plezierig en resulteerden in waardevolle 
steun of gedegen adviezen. 
Met genoegen denken we aan zijn evenwichtige, 
vertrouwenwekkende persoonlijkheid. Namens al
len die betrokken zijn bij het onderwijs aan en de 
opvoeding van dove kinderen, danken we hem voor 
zijn grote inzet en wensen we hem voor de toekomst 
met de zijnen heel veel goeds toe. 

K. Koenen 

Volkshogeschoolkursussen 

in 1980 

De kommissie Volkshogeschoolwerk voor Doven 
organiseert in de tweede helft van 1980 de volgende 
kursussen: 

2 tot en met 7 juni, een doe-kursus voor doven. 

28 juli tot en met 2 augustus, gezinsweek voor dove 
ouders met hun kinderen. 

30 augustus tot en met 6 september, de september-
kursus 

7 toten met3 december, kommunikatiedagen voor 
doven en horenden. 

Meer informatie over de verschillende kursussen is 
verkrijgbaar bij school 'Allardsoog' te Bakkeveen. 
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Spelend leren in het onderwijs 

Onze kinderen vormen in de moderne tijd een aparte 
groep in de samenleving. Dit heeft voor de opvoe
ding specifieke consequenties, die zowel in de sfeer 
van de opvoeding als bij het onderwijs bijzondere 
aandacht verdienen. Uit historisch onderzoek blijkt, 
dat kinderen niet altijd een elite-groep zijn geweest; 
zelfs thans zijn er omstandigheden en samenlevin
gen, waarin het kind nog als een geïntegreerd lid van 
de wereld der volwassenen wordt beschouwd. 
Voor West-Europa is 1700 het jaar van de kentering 
geweest; tot dan toe behoorden de kinderen bij de 
volwassenen en werden veelal beschouwd als 'vol
wassenen-in-zakformaat'. 
Schilderijen uit de periode vóór 1700, zoals Jan Luy-
kens 'De Ambachten' vormen hiervoor o.a. een be
wijs. Kinderkleding onderscheidde zich in geen en
kel opzicht van die van grote mensen, er waren geen 
speciale kinderboeken of typisch kinderspeelgoed; 
het kind hoorde erbij, was een deel van de wereld 
der volwassenen. 
In feite was het heel normaal wanneer kinderen de 
slagerij binnenliepen om het vakwerk van de slager 
te bekijken of wanneerze een kijkje gingen nemen in 
de smederij. Als het nodig was, gebeurde het ook 
wel eens, dat ze hielpen bij bepaalde taken, zoals 
men het ook thans op de boerderij nog wel aantreft. 
Over het algemeen echter zijn kinderen in onze tijd 
weinig vertrouwd met de vaardigheden van diverge 
ambachten. 
De vraag dringt zich op, hoe deze veranderingen 
rond 1700 tot stand kwamen en hoe zij hebben kun
nen leiden tot de geïsoleerde positie, die aanvanke
lijk de kinderen, en daarna de samenleving hebben 
gekregen. Met andere woorden: wat heeft ertoe ge
leid, dat de maatschappij ertoe over is gegaan om 
deze minderheidsgroepen min of meer te verban
nen, in elk geval, hen niet meer in het middelpunt 
van de maatschappij toe te laten, terwijl het hier toch 
groeperingen betreft, die over het algemeen hoog 
aanzien in de samenleving genieten. 

Veranderingen 
Deze ontwikkeling heeft door een aantal gebeurte
nissen gestalte gekregen, die wij met van den Berg 
(1) metabletisch willen analyseren. De periode rond 
1700 werd gekenmerkt door een aantal belangrijke 
wijzigingen in de maatschappij, die momenteel in de 
geschiedenis te boek staan als: 'de industriële re
volutie'. Merkwaardig genoeg ontstond juist in deze 
tijd ook het verschijnsel: 'kinderboek'. Het eerste 
kinderboek is het wereldberoemde 'De sprookjes 
van moeder de gans', geschreven door Perrault, in 
1697. De sprookjes van moeder de gans zijn nog 
steeds bekend, tenminste, de meest wrede uit dit 
verhalenboek. Perrault's verhalen werden geken
merkt door een grote mate van wreedheid. Zo stamt 
van hem o.a. het bekende verhaal van Roodkapje, 
die opgegeten wordt door de wolf, een typisch ver

haal waarvoor kinderen nog voortdurend 'angst' 
vertonen en men moet wel bedenken dat dit dan nog 
één van de aardigste verhalen in het boek van Per
rault is. Deze heeft nog andere wrede verhalen ge
schreven en ook die werden ongetwijfeld aan kinde
ren verteld. Vanaf 1700 heeft Perrault via zijn 
sprookjes, kinderen beïnvloed. Het zijn verhalen, die 
soms vreemde angsten veroorzaken en die kinderen 
confronteren met allerlei vormen van wreedheid, 
zoals die onder de grote mensen voorkomen. Van 
den Berg concludeert, dat de achtergrond van deze 
verhalen is, kinderen ervan te doordringen, dat de 
wereld van de volwassenen vol gevaren is en dat je 
moet oppassen voor je die binnentreedt. Tegelijker
tijd treffen we een ander verschijnsel aan, nl. dat 
men het kind meer en meer gaat beschouwen als 
kind, zoals ook blijkt uit het maken van speciale kin
derkleren. 

Tabula Rasa 
De tijd rondom 1700 is ook de tijd waarin het empi
risme van Locke opkomt, met de theorie van 'het 
onbeschreven blad papier' ofwel 'tabula rasa'. Vol
gens de theorie van het empirisme, komt iedereen 
ter wereld als een onbeschreven blad papier, of als 
een kastje met lege laatjes. De prikkels die vanuit de 
buitenwereld op ons afkomen en die we opnemen, 
zijn bepalend voor onze toekomst. Begaafdheid van 
een mens hangt volgens deze theorie niet af van 
erfelijk aanwezige factoren, maar is geheel afhanke
lijk van de wijze waarop het organisme functioneert 
in de omgeving. Locke is de eerste geweest, die een 
belangrijke vormende taak heeft toegekend aan de 
omgeving, in ecologisch opzicht. Aan de theorie van 
het empirisme is het te danken, dat de band met de 
voorouders werd verzwakt. Het respect voor de ou
dere generatie is binnen het empirisch denken niet 
langer noodzakelijk, noch nuttig, uit het oogpunt van 
erfelijkheid, van begaafdheden en vaardigheden. 

Industrialisatie 
In 1733 bouwde John Ky de eerste machine, een 
klein weefgetouw, waarmee het werk van vier men
sen door één persoon uitgevoerd kon worden. Het 
principe dat hierin verborgen zit is, dat de mens 
meer kan doen, sneller kan presteren en uiteindelijk 
dat men het werk grotendeels kan uitvoeren, zonder 
dat de menselijke aktiviteit een wezenlijke rol in het 
produktieproces speelt (chips en bits). Natuurlijk 
heeft de uitvinding van deze machine niet onmid
dellijk geleid tot grote werkeloosheid, maar deze is 
er wel een gevolg van, zoals o.a. blijkt uit de textiel
industrie. 
De menselijke arbeid wordt stap voor stap verder 
teruggedrongen. Kinderen worden geleidelijk uit 
het 'arbeidsgebied van volwassenen' geduwd. Per
rault heeft gelijk gekregen: de grote mensenwereld 
wordt er één met onvermoede gevaren. De omge
ving speelde hierbij een belangrijke rol. Lange tijd is 
het bestuderen van gedrag beperkt gebleven tot het 
onderzoeken van het geestelijke of verstandelijke 
functioneren. Omdat de geest opgesloten is in het 
lichaam, zo luidde het, kan het bestaan van de geest 
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op aarde vergeleken worden met dat van een grot
bewoner (Plato). Pas veel later is de wetenschappe
lijke belangstelling zich ook gaan richten op het li
chamelijke aspect van het mens-zijn, terwijl pas veel 
later de omgeving, waarin men opgroeit bij dit den
ken over mens en leefmilieu, een rol is gaan spelen. 
Pas naderhand is men gaan merken, dat er een on
derlinge wisselwerking is tussen lichaam en geest. 
Werd de omgeving vóór de 19e eeuw min of meer 
beschouwd als de achtergrond waartegen de ge
beurtenissen op geestelijk niveau zich afspeelden, 
nu wordt deze veel meer beschouwd als een kruis
punt, een podium, waarop ontmoetingen plaatsvin
den. Skinner is van oordeel, dat het gebrek aan be
langstelling voor de omgeving, een gevolg is van 
haar onopvallendheid: de omgeving duwt noch 
trekt, hij selecteert alleen. Het was Descartes die 
ontdekte, dat de omgeving een aktieve rol speelt bij 
het vastleggen van gedrag. Pas jaren later heeft 
Skinner de aktiviteiten van de omgeving beschreven 
in termen van 'stimuli', die hun inwerking op het 
organisme kunnen hebben, in de vorm van 'een 
respons', of reactie. Skinner heeft de combinatie van 
stimulus en respons reflex genoemd. 
Pavlov (2) heeft bewezen dat nieuwe gedragsvor
men bewerkstelligd kunnen worden door de 
reflexen te conditioneren. Als gevolg daarvan, zijn 
veel vormen van stimulus-responstheorieën ont
wikkeld. Het centrale thema bestaat steeds uit een 
cyclus, waarin elk gedrag bepaald wordt door reac
ties op prikkels of stimuli. 

Het selectieprincipe 
Het selectieprincipe dat door de omgeving gebruikt 
wordt, vormt een belangrijk onderwerp van de eco
logie. Skinner gelooft dat de achtergrond waartegen 
het menselijk gedrag naar voren komt, bestudeerd 
moet worden en zegt: 
'Behavior is moulded and maintained because of the 
consequences which it entails. Once we have recog
nized this, we can formulate the interaction between 
organism and environment on a more expanded 
scale.' (2). 
Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, kan 
men door de omgeving twee belangrijke dingen le
ren: 
1e. door bij het onderzoek de situatie op zo'n manier 
aan te kleden, dat men bepaalde reactiepatronen 
kan laten herhalen; dit zijn verschijnselen die men 
bij de klinische studie in de psychologie waarneemt; 
2e. door de omgeving zelf te manipuleren. We heb
ben immers gezien, dat de omgeving niet toevallig 
een belangrijke determinant van gedrag is. De in
dustriële revolutie heeft niet alleen bewegingen 
veroorzaakt, die hebben geleid tot isolatie van be
paalde groeperingen binnen de samenleving, maar 
heeft eveneens gezorgd voor een stroomversnelling 
in een groot aantal processen, die in feite al bezig 
waren zich te voltrekken. 
Er zijn versnellingen opgetreden, die lange termijn
planning vrijwel onmogelijk maken en die hebben 
geleid tot uitputting van 'MOEDER AARDE' (het mi

lieu). Het milieu schreeuwt thans om gerechtigheid, 
om nog te worden gered van de ondergang. Het 
protesteert door niet langer aan natuurwetenschap
pelijke regels te voldoen, de vervuiling is in veel 
gevallen enorm toegenomen. De mensen hebben 
de natuurwetten met voeten getreden en het lijkt wel 
alsof het milieu thans om wraak schreeuwt. Mis
schien daarom heeft Rousseau's roep: 'terug naar 
de natuur' er in de 20ste eeuw een nieuwe dimensie 
bijgekregen. Er is gebrek ontstaan aan speelruimte, 
speeltijd en aan vrijheid, iets dat geen mens gewild 
heeft. Deze gebrekkige omgevingsomstandigheden 
drukken zich uit in onevenwichtige opvoedingssi
tuaties en wanverhoudingen in intermenselijk con
tact. Het vraagt om maatregelen, diezoveel mogelijk 
gericht zijn op het herstel van evenwicht. Veel hulp
strategieën zijn van dit principe uitgegaan. Na Rous
seau heeft Ellen Keye in de 20ste eeuw gepleit voor 
'een eeuw van het kind'. Daarbij geeft zij als haar 
mening ten beste, dat 'de ouders op hun knieën 
moeten buigen voor de majesteit van het kind'. 
Daarmee gaf Ellen Keye de grondtoon van een me
lodie aan, die de 20ste eeuw zou moeten kenmer
ken: het kind is nummer één en wij komen op de 
tweede plaats. 

Benjamin Spock dacht ook in de eerste plaats aan de 
macht van het kind, met zijn zogenaamde permis
sieve educatie. Hij gelooft dat niemand het kind er
van mag weerhouden, optimale kansen te krijgen 
om zichzelf in vrijheid te ontwikkelen. Leren om aan 
regels te gehoorzamen, kan leiden tot het ontstaan 
van neurosen en daarmee dient men voorzichtig te 
zijn. Vooruitgaan, het zich ontdoen van autoriteit, de 
ontwikkeling van de industrie, de democratisering, 
moderne en nieuwe samenlevingsvormen, hebben 
geleid tot evenzovele teleurstellingen; het zijn 
nieuwe gedragscomponenten, die een herziening 
van een gedragscode in de relatie tussen kind en 
volwassene in de 20e eeuw vereisen. 

De industriële revolutie 
Vanuit ecologisch standpunt dienen wij thans nog 
enkele opmerkingen te maken over de periode die 
we eerder in dit deel de industriële revolutie hebben 
genoemd. De omgevingsfactoren beïnvloeden de 
ontwikkeling van het menselijke gedrag op afwis
selende wijze. Veel kansen op een natuurlijke ont
wikkeling worden kinderen in de moderne narevo-
lutionaire tijd onthouden: speelomstandigheden 
die de natuurlijke groei gunstig beïnvloeden, zijn 
door de urbanisatie en de moderne wijze van ste-
denplanning vaak verdwenen, zodat de omgeving 
geen tot spel uitlokkend en uitnodigend karakter 
meer kan bieden. 
De natuurlijke spelmogelijkheden voor kinderen zijn 
dikwijls aangewend ten bate van andere doelstellin
gen, die de volwassenen beter konden dienen. Di
verse aspecten van de technologische ontwikkeling 
zijn zo verregaande, dat de mensheid de grens van 
de beheersing van het productiesysteem bereikt lijkt 
te hebben, terwijl men het kind anderzijds zo be-
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kneld heeft laten raken, dat het zich is gaan verzetten 
door de weerstanden die dit heeft opgeroepen. 

De menselijke bijdrage aan het produktieproces 
wordt steeds kleiner en tegelijkertijd is er een one
venredig grote vraag naar energie uit de aarde, in 
vergelijking tot het gebruik dat vorige generaties 
hiervan maakten. Andere onderwijsstructuren heb
ben de omgeving beïnvloed: kleuterdagverblijven, 
crèches, peuterspeelzalen en spelotheken zijn tot 
stand gekomen als gevolg van veranderde opvat
tingen over de sociale positie van moeders in relatie 
tot hun kinderen. Hoewel het'parkeerprobleem'van 
kinderen buitenshuis voor werkende moeders meer 
en meer naar de achtergrond wordt gedrongen, 
vormt dit toch de basis van het nieuwe socialisatie
proces van kinderen beneden de 4 jaar. De discussie 
over pro's en contra's van deze vroegtijdige schei
ding tussen moeder en kind, is in de jaren 80 nog 
steeds niet bevredigend geëindigd. In de onderwijs-
leersituatie hebben speel-leermiddelen hun intrede 
gedaan, waarmee de golfslag van de tijd in het 
voordeel van het spel lijkt te zijn uitgevallen. In te
genstelling tot vroeger leven wij thans in een perio
de die spel gunstig gezind is, zoals wij langzaamaan 
zien in de speel-leermiddelen waarvan de school 
gebruik maakt en ook in de integratie van kleuter- en 
lagere school tot basisonderwijs. De kennisverwer
ving wint het van de kennisoverdracht. Meer en 
meer is duidelijk komen vast te staan, dat voor ken
nisverwerking kennisverwerving door middel van 
de zintuigen essentieel is. Een ander wezenlijk ken
merk van de moderne samenleving is, dat het haar 
ontbreekt aan autoriteit en aan macht, omdat in feite 
niemand meer bereid is gezag uit te oefenen. 

Versnellingsfactoren 
Volgens de metabletische werkwijze van Van den 
Berg, heeft de 18-de eeuw grote vooruitgang ge
bracht. Wanneer men de metabletische methode in 
de 20ste eeuw zou gebruiken, zou men daaruit af 
kunnen leiden, dat er in technologisch opzicht in 
onze eeuw zelfs nog meer vooruitgang is geboekt. 
Het betreft de vooruitgang die door Dr. F. Boerwin-
kel (3) werd geformuleerd als: de versnellingsfacto
ren. Deze factoren hebben het maatschappijbeeld 
op indrukwekkende wijze beïnvk>ed, enkele willen 
wij hier nader aan de orde stellen. 

Ie. De versnelling van snelheid; 
door de versnelling van snelheid kunnen mensen 
nietalleen langere reizen maken in kortere tijd, maar 
is bovendien de omgeving buiten voor oudere men
sen en jonge kinderen levensgevaarlijk geworden. 
De straat, die vroeger het speeldominium van kinde
ren was en de ontmoetingsplaats van de buurt, is 
ingenomen door het snelverkeer en iedereen die 'in 
de weg staat' wordt omver gereden en soms zelfs 
verpletterd. Door de passieve verkeersdeelname, is 
het bewustzijn van tijd en ruimte bij veel kinderen 
ontregeld (moeder haalt en brengt kinderen met de 
auto naar school), terwijl er een bijdrage geleverd 

wordt aan hét leven in een cultuur van passiviteit, 
waarin de kinderen overstroomd worden met aller
lei zaken, zonder dat ze geleerd hebben een ade
quate keuze te maken uit teveelheid van prikkels of 
stimuli. 

2e. De versnelling van communicatie; 
het resultaat van communicatie is een overdaad aan 
informatie, die de verwerving en verwerking aan
merkelijk bemoeilijkt. De pers, de radio en de televi
sie confronteren ons dagelijks met een wereld vol 
van problemen, waarvan generaties die ons voor
gingen, geheel verschoond bleven. Bovendien ken
nen wij het verschijnsel van radio's die de hele dag 
door hun muzikale en andere geluiden over ons uit
storten en op die manier in feite een indringend 
medium in het leefmilieu vormen. 
Het gevolg van deze overdaad aan prikkels vanuit de 
omgeving is, dat we op veel dingen die ons doorge
geven worden, niet letten, omdat we immuun zijn 
geworden voor een bombardement van voortdu
rende stimuli. Veel afwijkingen in het leergedrag bij 
kinderen, hangen samen met de onmogelijkheid om 
geconcentreerd met werken bezig te zijn, vanwege 
deze prikkelbombardementen. 

3e. Versnelling van voortplanting; 
in West-Europa en Amerika zitten wij, evenals in 
sommige andere werelddelen, opgescheept met 
een overbevolking, die heeft geleid tot ernstige 
ruimtetekorten. Het gevolg daarvan is, dat veel jon
ge mensen over onvoldoende ruimte beschikken 
om zich te ontwikkelen. 

In het bijzonder veel kinderen zijn tekort gekomen. 
Het gebrek aan ruimte om te spelen kan een nega
tieve invloed uitoefenen op de harmonieuze per-
soonlijkheidsontwikkeling; dat geldt zowel voor het 
binnens- als het buitenshuis spelen. De 20-ste eeuw 
zal men zeker gaarne beschouwen als een eeuw van 
vooruitgang, maar niemand weet waartoe deze 
vooruitgang dient. De vooruitgang blijkt men tech
nologisch nauwelijks meerondercontrole te kunnen 
houden: bewapeningswedloop, steeds snellere 
vliegtuigen e.d. Het is een vooruitgang ten slotte, die 
ten koste gaat van de menselijke waardigheid en 
vrijheid, meteen snelheid die niet meerdes mensen 
is en waarvan in veel gevallen alleen rampzalige 
gevolgen verwacht mogen worden, wanneer men 
let op de verderfelijke invloed die ervan uitgaat op 
het milieu. Paradoxaal genoeg ziet men in deze 
'eeuw van het kind', dat velen enthousiast aan het 
werk gegaan zijn om het kind in bescherming te 
nemen. Er zijn gigantische voorzieningen getroffen, 
om ervoor te zorgen dat het kind en zijn leefmilieu in 
overeenstemming met elkaar zijn, door ruimte te 
eisen voor het kind. Verkeersdrempels, woonerven, 
uitbreiding van het recreatieterrein en even zovele 
voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat onze gene
ratie, beladen als ze is met schuldgevoelens, zich 
weer bezighoudt met het kind. 
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Leren in relatie tot spel en speelgoed 
Het komt ons voor, dat de ontwikkeling van de intel
ligentie in wezen afhankelijk is van een informatie
circuit, dat voor een belangrijk deel (mede) wordt 
bepaald door samenspel tussen motoriek en zintui
gen. Dit informatiecircuit vormt zich niet alleen van 
binnenuit als een soort rijpingsproces, maar is 
eveneens gevoelig voor de wisselwerking met de 
omgeving: het bewegen in de ruimte, het bewegend 
doorleven van de tijd in de vorm van duur en rhyth-
me (4). Het bewegen activeert onze zintuigen, zodat 
ordening en structurering van de omgeving kan ont
staan. Kinderen leggen op deze manier de basis 
voor het gaan functioneren van de intelligentie, van 
het intelligente handelen, dat in eerste instantie be
gint op concreet niveau, zoals het omgaan met het 
kleine wereldje rondom als eerste exploratie, terwijl 
het daarna tot zingevend constructief bezig zijn uit
groeit en gaandeweg voorschrijdt tot de hoogste 
niveaus van abstractie. 

De centrale bezigheid, waarmee elk gezond kind het 
informatiesysteem constitueert, is spelen. De mid
delen, die bij het spelen gebruikt worden, noemen 
wij speelgoed, voedsel voor het spel. 
Kinderen vinden voor een groot deel hun eigen 
speelgoed. Vanuit de ontwikkelingsbehoefte ont
dekken zij speeltuig in de omgeving: aanvankelijk in 
primitieve vormen ontdekken kinderen de betekenis 
van de oerelementen: aarde, water, lucht en vuur, 
die gezamenlijk de vervormbaarheid symboliseren. 
In een meer culturele vorm vinden kinderen nader
hand speelgoed in de dingen van onze samenleving, 
die tastbaar, beweeglijk en vervormbaar zijn. 
Spelenderwijs zien wij bij de kinderen structuren 
ontstaan, die handelen mogelijk maken op steeds 
meer gedifferentieerd, gecoördineerd en uiteinde
lijk geïntegreerd niveau, waarin het intelligente ge
drag de aard van de organisatie bepaalt. 

Zo bezien, kan men de wereld van het spel be
schouwen als een leerwereld, waarin kinderen ken
nis opdoen van hun leefmilieu en waardoor de aan
passing aan de maatschappij op twee manieren 
wordt bevorderd, nl.: 

Ie. het verkrijgen van inzicht in de structuur van de 
dingen en de levende voorwerpen, en 

2e. het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen 
zichzelf en de subjecten c.q. objecten. 

ie. Kennismaking met de objectieve omgeving ge
beurt allereerst door middel van de zintuigen: het 
hanteren, waarbij de mond, de handen en nader
hand ook de ogen te pas komen, heeft een explora-
tieve waarde; het wereldbeeld kan een kind erdoor 
vormen. Daarom is exploratief bezig zijn iets, dat 
een kind voortdurend dient te herhalen om zeker
heid en stabiliteit te krijgen en bekend te raken met 
de dingen om hem heen. Exploratief bezig zijn is 
enerzijds afhankelijk van de dynamische activiteit 

van een kind, aan de andere kant is het afhankelijk 
van de voorwerpen in de omgeving, die een uitno-
digings- of uitdagingskarakter moeten hebben. 
Speelgoed bestaat derhalve veelal uit voorwerpen 
met een uitnodigings- of uitdagingskarakter. Het is 
niet steeds zo, dat kinderen alleer) op constructieve 
wijze met de voorwerpen in de omgeving om willen 
gaan, ook op destructieve wijze kan er gewerkt wor
den aan de verkenning van de voorwerpen in de 
omgeving. 
Bladergroen benadrukt het feit, dat het ontdekken 
van de variabiliteit, dwz. het wisselend aspect van de 
dingen, van fundamentele betekenis is en de basis 
vormt van elk creatief bezig zijn (4). 

2e. Experimenteren, construeren en transformeren 
vormen de basis van het zelfbewustzijn. Door han
delend bezig te zijn, merkt een kind, hoe sterk iets is 
of hoe zwak. Bovendien merkt het, dat het zelf dik
wijls de oorzaak is van veranderingen, die het tot 
stand brengt. Het kind ontdekt spelenderwijs, over 
welke mogelijkheden en krachten hij beschikt. Pe
dagogisch bezien dient men dan ook met destructief 
spel voorzichtig om te gaan: een reactie met verbie
den of straffen is niet altijd juist; in deze fase van de 
ontwikkeling dient men de destructieve activiteiten 
in positieve banen te leiden, terwijl de opvoeder 
dient te bedenken, dat er misschien in de belangrijk
ste speelfase van kinderen meer aandacht besteed 
dient te worden aan speelgoed, dat op verschillende 
wijzen getransformeerd kan worden. Naast mate
rialen om iets te bouwen moet er ook iets zijn om 
mee te gooien. Al doende leren kinderen daarna, 
constructief met het materiaal om te gaan en ont
staat een soort nuttigheidselement, door middel 
waarvan kinderen leren, dat een voorwerp op zich
zelf niet puur interessant is, maar dat je er iets mee 
moet kunnen doen; het speelgoed krijgt nuttig
heidswaarde of gebruikswaarde en is aangepast aan 
onze behoeften, die niet slechts beperkt zijn tot het 
constructieve element, maar ook van esthetische en 
emotionele aard kunnen zijn. 

Spelend leren en de school 
Het begrip spelend leren heeft de afgelopen decen
nia een nieuwe klank en een nieuwe inhoud gekre
gen. Veel nieuwe speel-leermiddelen zijn in de 
scholen toegelaten. Onder spelend leren zouden we 
een bepaalde werkvorm kunnen verstaan, die erop 
gericht is, kinderen spelenderwijs iets te laten leren, 
waarbij ze gebruik kunnen maken van spel-elemen-
ten. Spelend leren kan een beroep doen op de crea
tiviteit en de inventiviteit van kinderen en komt aan 
de kinderlijke belevingswereld en dus ook aan de 
kinderlijke motivatie tegemoet. 
Naar de betekenis van spelend leren is nog betrek
kelijk weinig onderzoek verricht; wel is aangetoond, 
dat men pas van een abstract leerproces kan spre
ken nadat kinderen de ruimte in de driedimensiona-
liteit hebben leren interpreteren en de dingen in die 
ruimte ten opzichte van zichzelf en de ander hebben 
leren transformeren naar de tweedimensionaliteit. 
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Met name binnen het veld van de orthopedagogiek 
is bekend geworden, dat het echte schoolse leren 
voorafgegaan moet worden door het leren beheer
sen van zintuiglijke en motorische functies. Wan
neer de organisatie van de zintuigen en de beweging 
gestoord is, kan een onvermogen tot het waarne
men van vormen, Gestalten, verhoudingen en ook 
van verbanden ontstaan, waardoor het schoolse le
ren in velerlei opzicht moeilijk, zo niet onmogelijk 
wordt. Voorts zien wij de betekenis van het spelend 
leren ook liggen in het fenomeen, dat het een bijdra
ge levert aan de actieve participatie aan de samenle
ving, door het kind spelenderwijs te betrekken bij 
creatieve en inventieve acties. 

Wil men spelend leren beschouwen als een didacti
sche werkvorm, dan moet men deze plaatsen in het 
kader van de onderwijs-doelstellingen, waarbij wij 
onderscheid maken tussen: 
1. de product-doelen, en 
2. de proces-doelen. 

Van veel kanten klaagt men over het feit, dat de 
huidige maatschappij teveel productie- en presta
tiegericht is. Men beklaagt zich erover, dat het on
derwijs ook te veel 'producten' dient af te leveren. 
Voor een deel is deze opvatting juist; wij zien dit 
bijvoorbeeld in: 
- de wijze, waarop men onderwijs plant; veel cen
trale vragen bestaan uit deelgebieden, die aan het 
economische doel ten grondslag liggen, zoals: het 
aantal mensen van een bepaald opleidingsniveau 
uit bepaalde disciplines, dat men nodig heeft om het 
onderwijs te kunnen effectueren. We zien allerlei 
soorten berekeningen, zoals: de hoeveelheid leer
krachten, die nodig is, de hoeveelheid schoolge
bouwen, de hoeveelheid hulpmiddelen per leerling, 
leermiddelen, investeringen en dergelijke. 
- de efficiency: het onderwijs is erop gericht, de 
efficiency voortdurend te vergroten. Testen, toet
sen, die alle gericht zijn op de verhoging van de 
effectiviteit en het rendement, overspoelen onze 
scholen. 
- intellectuele verzwaring van de onderwijspro
gramma's, hetgeen zelfs merkbaar is in het kleuter
onderwijs; ook daar begint men meer en meer ge
bruik te maken van testen en toetsen, werkt men in 
niveau-groepen en probeert men het leerproces te 
structureren met speel-leermateriaal, dat vooral ge
richt is op het aanleren van basisvaardigheden in de 
cognitieve sfeer. Het gevaar dreigt, dat het kind op 
steeds jongere leeftijd met intellectuele taken wordt 
belast. Spelen wordt dan speel-leren in intellectua
listische zin en het is niet denkbeeldig, dat dit aan de 
ontwikkeling van creativiteit en fantasie tekort zal 
doen. 

Het is wellicht niet vreemd, dat de eenzijdige pro
ductgerichte doelstellingen in het onderwijs in de 
zestiger jaren fel verzet hebben opgeroepen. Men is 
zich gaan afvragen of kinderen wel voldoende kans 
krijgen tot het ontwikkelen van creatieve vaardighe

den. Men is zich gaan afvragen, hoe men aan kinde
ren meer kansen kan bieden. Het antwoord op deze 
vraag is eenvoudig en duidelijk, dat wij kinderen 
meer dienen te betrekken bij de verdeling van de 
verantwoordelijkheden in onze samenleving. Men 
zal hen daadwerkelijk moeten laten opgroeien tot 
zelf-verantwoordelijke zelfbepaling (Langeveld). Dat 
betekent eveneens, dat kinderen moeten leren, zelf
standig opdrachten uit te voeren, beslissingen te 
nemen, zelf een oordeel te vormen en zelf de wereld 
te leren ontdekken op een bij de leeftijd passende 
wijze. 
Voor het onderwijs betekent dit, dat de school meer 
oog moet krijgen voor: 

1. het spel als waardevolle werkvorm, die een be
langrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling 
van verschillende functioneer-aspecten bij kinde
ren; 

2. het spel als een vorm, waarbij kinderen zich leren 
oriënteren; 

3. spelen als de bron van het verzamelen van infor
matie en de verwerking ervan; 

4. werkvormen, die de creativiteit, de sociale vor
ming en de intellectuele ontwikkeling bevorderen. 

In het algemeen zal dit betekenen, dat men de kinde
ren meer kansen wil geven om de wereld zelf te 
ontdekken, bijv. door het verstrekken van adequate 
opdrachten en deze op zinvolle wijze te begeleiden. 
We zouden kunnen spreken van de zelf-ontdek-
kingsmethode van het spelend leren. Vooral in si
tuaties, waarin kinderen tot begripsvorming moeten 
komen, zou deze zelf-ontdekkingsmethode moeten 
worden aangeprezen, waarbij niet zozeer het pro
duct, dat ontstaat, maar het proces op zichzelf als 
doel wordt beschouwd. Het kind is daarbij een soort 
onderzoeker, een soort ontdekker, die probeert, be
grippen en regelmatigheden of regels op te sporen. 
Volgens Bruner (5) nemen de intellectuele vaardig
heden in de ruimste zin des woords bij het oefenen 
van de zelf-ontdekkingsmethode toe. Bovendien 
verhoogt het de intrinsieke motivatie. Door middel 
van de zelf-ontdekkingsmethode kunnen kinderen 
leren, oplossingsmethoden te hanteren, die in een 
groot aantal gevallen nut kunnen afwerpen bij het 
zelfstandig oplossen van nieuwe problemen in 
nieuwe situaties. 
Zelfverworven kennis zal in een groot aantal geval
len, ook beter beschikbaar zijn voor reproductie op 
een later tijdstip, met andere woorden: het dyna
misch voorstellingsvermogen neemt toe. 
De bezwaren tegen de selfdiscovery liggen met na
me op het terrein van het oneconomisch en ineffi
ciënt vinden van de methode, terwijl de werkwijze 
slechts moeizaam tot zichtbare resultaten zal leiden. 
Bovendien vindt men van de zijde van de opponen
ten, dat meer zorgvuldig samengesteld materiaal 
beschikbaar moet komen. 
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De tegenstelling tussen zelf-ontdekkend bezig zijn 
en kennis-overdracht lijkt ons echter een onvrucht
bare controverse. Gal'perin heeft getracht, beide 
werkwijzen te combineren en heeft naast de selfdis-
covery een werkwijze ontwikkeld, die we guided dis
covery zullen noemen. In de eerste fase van het 
leerproces wordt onder leiding van de leerkracht 
kennis gemaakt met de aan te leren handeling, 
waarna in de volgende drie leerfasen door de on
derwijsgevende, in samenspel met de leerlingen, de 
handelingen kunnen worden uitgevoerd. 
Na een fase, waarin de omgang met concreet mate
riaal plaatsvindt op spelniveau, volgt het verwoor
den van de handelingen, zodat tenslotte de begrips
vorming tot stand kan komen. 

Drs. R. de Groot 
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t J. P. Happel 

Op donderdagavond 24 april overleed plotseling 
onze collega J. P. Happel in de leeftijd van 51 jaar. 
Bijna 24 jaar gaf hij zijn beste krachten aan het wer
ken met dove kinderen op het Christelijk Instituut 
voor dove kinderen „Effatha" te Voorburg. 
Zijn speciale belangstelling had die leerling die het 
programma voor een normaal begaafde dove leer
ling niet kon volgen. Opgewekt en energiek en met 
een grote mate van inventiviteit vervulde hij die 
zware taak. Als de voortgang van een bepaalde ont
wikkeling bij een leerling stagneerde, zocht hij zelf of 
met hulp van anderen net zo lang tot hij de mogelijke 
oorzaak van die stilstand had gevonden. Erin be
rusten deed hij nooit. Voor zijn leerlingen kon hij 
streng zijn, maar zelden eiste hij teveel van hen. 
Een grote leegte blijft achter, maar ook een gevoel 
van dankbaarheid, dat hij zo lang één van de onzen 
mocht zijn. 

J. J. S. Storm 

Sociale vaardigheden van 

slechthorende kinderen 

Een bescheiden bijdrage om tot een bezinning en 
intensieve diskussie te komen over de sociale vaar
digheden van onze slechthorende kinderen. In de 
hoop, dat zo'n diskussie op onze scholen zal uit
groeien tot de konkretisering van een werkplan voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Inhoud: 
I. Inleiding: een aantal opmerkingen en beweringen 
betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de slechthorenden. 
II. Enkele aspekten van de sociaal-emotionele ont
wikkeling in het algemeen. 
III. Welke aspekten van de sociaal-emotionele ont
wikkeling dienen bij onze slechthorende kinderen 
meer nadrukkelijke aandacht te krijgen? 

I. Inleiding: een aantal losse opmerkingen en bewe
ringen, die te maken hebben met de problematiek 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
slechthorenden. 

Uit een recent onderzoek over het maatschappelijk 
funktioneren van slechthorende jongeren (Bonne-
ma) blijkt o.a. dat: 
- d e slechthorende maatschappelijk geïsoleerd 
blijft, hoe goed zijn school- en beroepsopleiding ook 
is; kennelijk slagen wij erin de slechthorende een 
prima opleiding te geven (op zijn beroepsuitoefe
ning valt niets aan te merken), maar de slechthoren
de valt maatschappelijk gezien, als sociale mede
mens, door de mand. 
- promotiekansen e.d. afknappen op het sociale 
funktioneren van de slechthorende. 
- bij de interviews van de slechthorenden nog zeer 
vaak de ouders voor hun kinderen praten, m.a.w. de 
ouders blijven een beschermende rol vervullen; de 
ouders waren min of meer toevallig aanwezig b.v. 
door nog thuis wonen. 

Een nogal eens terugkerende bewering over de so
ciaal-emotionele ontwikkeling van de slechthorende 
is deze: slechthorende kinderen op betg./.o. hebben 
meer emotionele problemen dan de kinderen op de 
scholen voor slechthorenden, maar later in het 
maatschappelijk funktioneren lijkt dit omgekeerd te 
zijn; de slechthorende kinderen van het g.l.o. weten 
zich sociaal beter te weren. Kennelijk hebben deze 
emotionele problemen (die ze op het g.l.o. doorma
ken) toch wel een funktie; de kinderen leren daar
door waarschijnlijk bepaalde technieken om beter te 
funktioneren tussen normaal horende mensen. 
Wat kunnen we hier mogelijk uit leren: 
Moeten we veel meer kinderen begeleiden binnen 
het g.l.o.? 
Moeten we minder gauw terugdeinzen voor emo-
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tionele problemen? Deze kunnen een funktie heb
ben voor het latere sociale funktioneren. 
Kunnen we binnen het onderwijs aan slechthoren
den meer aan de sociale weerbaarheid werken? 
Wellicht kunnen dan ook meer kinderen worden te
ruggeplaatst naar het g.l.o. Hebben we ons wel vol
doende afgevraagd, wat we op onze scholen expli
ciet aan deze sociaal-emotionele ontwikkeling doen 
en welke belemmerende faktoren er binnen ons on
derwijs liggen? 
Door een plaatsing op een school voor slechthoren
den missen de kinderen ook veel gelegenheden om 
sociale vaardigheden te leren. Denk aan: buiten 
spelen; op weg naar school lekker vechten, belletje 
trekken; de sociale kontakten met normaal horende 
vriendjes worden vaak afgesneden; ze gaan niet 
meer met het openbaar vervoer; er is weinig tijd 
voor boodschappen doen. 

Een essentieel aspekt voor het sociale funktioneren 
is het luisteren. De kinderen op de scholen voor 
slechthorenden kunnen eigenlijk niet luisteren. 
a. Onvoldoende bewustwording van het begrip 
luisteren. Bijv. vaak nemen ze aan, dat zien gelijk is 
aan horen; zoals 'ik hoor, dat het sneeuwt'. 
b. Het sociale luisteren, het luisteren naar elkaar. De 
luisterhouding van het slechthorende kind is sterk 
egocentrisch; wat in je eigen gedachtengang past, 
dét hoor je, pik je op en ga je mee door; je blijft 
doorpraten met je eigen 'zegje' en reageert onvol
doende of niét op de ander. 
Een van de mogelijke versterkende faktoren voor 
deze egocentrische luisterhouding zou kunnen zijn 
het centrale luisteren binnen het onderwijs aan 
slechthorenden. Ons onderwijs is via de centrale 
positie van de leerkrachtfklasseapparatuur, opstel
ling) primair erop gericht om kennis op te doen, om 
toch vooral niet achter te komen en ons programma 
te halen. Bij het luisteren op onze scholen staat dus 
primair kennisverwerving. Mogelijk versterkt onze 
onderwijsmethode de egocentrische luisterhouding 
en werkt dit derhalve belemmerend voor de ontwik
keling van het sociale luisteren. 
Misschien houden wij op de scholen voor slechtho
renden te veel rekening met hun handikap. In alles 
komen wij het kind tegemoet (akoestiek, klasseap-
paratuur, opstelling, gelaatgerichtheid, wijze van 
aanspreken, etc). Maar buiten en na de school 
wordt dit abrupt afgebroken en hebben wij de kinde
ren te weinig geleerd voor zichzelf op Xe komen. Wij 
hebben ze misschien te weinig bewust gemaakt van 
hun hoorgedrag buiten de optimale schoolsituatie. 
De rol van de ouders. Zit een kind éénmaal op een 
school voor slechthorenden, dan is het minderthuis 
en zit het in een beschermende schoolomgeving. De 
ouders zullen minder vaak sociaal-emotionele 
problemen ervaren; 'het gaat zo lekker, sinds hij op 
die school zit, de school klaart het wel'. Wij moeten 
ons er sterk van bewust zijn, dat de ouders niet hun 
verantwoordelijkheid kunnen gaan afschuiven naar 
de school. Juist als een kind op een school voor 
slechthorenden zit, wordt de rol van de ouders bij de 
sociaal-emotionele ontwikkeling essentieel. Blijft 

het kind op het g.l.o., dan ervaren de ouders zelf 
eerder hun verantwoorde/ijkheid, voornamelijk 
omdat ze meer gekonfronteerd blijven met sociaal-
emotionele problemen. Zij zijn dan ook vaak soepe
ler te motiveren om gezamenlijk te werken aan de 
begeleiding en verwerking. De ouders zijn dan ge
makkelijker bewust te maken van de noodzakelijk
heid voor het slechthorende kind om sociaal weer
baar te worden en om het kind te leren op te komen 
voor zichzelf. 
Tot slot wil ik deze inleidende opmerkingen afsluiten 
met een duidelijk positief geluid over ons onderwijs 
aan slechthorenden. Onze scholen kunnen ookjuist 
de sociaal-emotionele ontwikkeling op gang bren
gen en positief beïnvloeden. Ik denk b.v. aan de 
vastgelopen kinderen. Juist dóór onze bescher
mende omgeving, de algehele aanpassing aan hun 
handikap, het sociaal-emotionele klimaat geef je of 
herstel je een stuk vertrouwen in de wereld, durven 
ze weer open te staan voor de wereld en voor sociale 
kontakten; je biedt ze weer ontplooiingsmogelijk
heden. 

II. Enkele aspekten van de sociaal-emotionele ont
wikkeling in het algemeen 
Op het gebied van de ontwikkelingspsychologie is 
het onderzoek naar sociaal gedrag tot voor kort 
vooral gericht op de beschrijving van sociaal ge
drag; puur een beschrijving van sociale processen 
en interakties op de verschillende leeftijdsniveaus. 
Dit geeft ons wel wat inzicht in het sociale gedrag, 
maar geeft ons weinig informatie over het hoe en 
waarom van de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
het geeft ons weinig informatie over de processen 
en mechanismen, die de veranderingen in het so
ciaal gedrag in de loop van het leven van de mens 
bepalen of richting geven. 
Langzamerhand komt er wat meer onderzoek (expe
rimenteel) op gang, waardoor het mogelijk wordt 
aspekten van de ontwikkeling van sociaal gedrag te 
verklaren. Veel van deze onderzoekingen komen 
voort uit de gedragstheorieën (van het behavioris-
me): onderzoek naar gedragstheoretische leerprin
cipes om sociaal gedrag te veranderen, om onge
wenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag; 
onderzoek naar sociaal leren via leerprocessen 
(principes van klassieke konditionering, operant le
ren, sociale reinforcement) en naar model-leren. Bij 
sociaal leren maken we gebruik van de direkte so
ciale reinforcement (= versterking door mensen); 
bij model-leren van een indirekte reinforcement: we 
zien bij een ander de versterking van bepaalde ge
drag en we imiteren dat gedrag dan. De reinforce
ments kunnen zowel positief als negatief zijn. 
Het blijkt goed mogelijk te zijn gebruik te maken van 
deze gedragstheoretische leerprincipes om sociaal 
gedrag te veranderen (o.a. Patterson, Mönks, Hen
driks). Vooral de sociale reinforcement blijkt een 
machtig middel om kinderen te beïnvloeden. Met 
name de direkte reinforcement door leeftijdsgeno
ten (o.a. Hartrup) en uiteraard ook de reinforcement 
door ouders en broertjes en zusjes. 
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De ontwikkeling van sociaal gedrag, hoe mensen 
met elkaar omgaan, is dus afhankelijk van geleerd 
gedrag, maar niet alleen. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling wordt bepaald door een uiterst kom-
plex geheel van invloeden. 
Een ander aspekt is de specifieke geaardheid van 
een persoon, zijn persoonlijkheidsstruktuur. Zeer 
belangrijke persoonlijkheidskenmerken voor de so
ciaal-emotionele ontwikkeling zijn: het algemeen 
aktiviteitsniveau, de mate en wijze van sociale toe
wending en het incasseringsvermogen, c.q. frustra
tietolerantie. Deze kenmerken worden ook deels 
beïnvloed door leerprocessen (reinforcement door 
ouders, broers, zusjes, etc), maar zijn deels ook af
hankelijk van aangeboren faktoren; vooral bij het 
aktiviteitsniveau is dit bekend. 
Algemeen blijkt uit onderzoek, dat deze persoonlijk
heidskenmerken al zeer vroeg in de ontwikkeling 
vastliggen, gestabiliseerd zijn; reeds bij kleuters; en 
nauwelijks meer veranderbaar. 

Als laatste aspekt wil ik noemen, dat de sociaal-
emotionele ontwikkeling uiteraard een integraal 
onderdeel is van de totale ontwikkeling en dus ver
weven is met andere ontwikkelingsfaktoren o.a. de 
perceptuele, cognitieve en verbale ontwikkeling. De 
direkte relatie tussen de sociale ontwikkeling en de 
ontwikkeling van intelligentie is erg bekend. Denk 
aan het onderzoek over sociale deprivatie (onthou
den van sociale stimulatie) bij zuigelingen: het uit
blijven van positieve kontakten (visueel, fysiek, ver
baal) mét en van het kind retardeert het jonge kind 
en soms zelfs onherstelbaar. En omgekeerd wordt 
door een hoge mate van positieve reinforcement de 
intellektuele en cognitieve ontwikkeling gestimu
leerd. 
De perceptuele, cognitieve en verbale ontwikkeling 
zijn integrale faktoren bij de ontwikkeling van so
ciaal gedrag. Met name bij een zeer essentieel as
pekt als het inlevingsvermogen spelen zij een be
langrijke rol. Het inlevingsvermogen (ook wel role-
taking genoemd) is het je kunnen inleven in het 
gedrag van de ander, je kunnen verplaatsen in de 
gevoelens en de positie van de ander. Door dit inle-
vensvermogen onstaat een bepaalde rolverwach-
ting, die vervolgens getoetst wordt aan de werkelij
ke rolwaarneming. Uit onderzoek (o.a. Flavell) we
ten we, dat jonge kinderen vanwege hun egocen
trisme nog niet in staat zijn zich in te leven in de rol 
yan een ander; de basis wordt gelegd in de kleuter
jaren. Dit egocentrisme blijkt bij onze slechthorende 
kinderen uiterst hardnekkig te zijn. Het gemis aan 
inlevingsvermogen is zeer opvallend. Wij allen ken
nen de volgende bekende situatie: je bent in gesprek 
met iemand en er komt een slechthorende bij; de 
slechthorende valt onmiddellijk in het gesprek; vaak 
niet met een relevante, maar met een eigen mede
deling; hij kan niet wachten op het juiste moment; 
hij voelt het juiste moment niet aan. 
Samenvattend wordt de sociaal-emotionele ontwik
keling o.a. beïnvloed door: 
- sociale leerprocessen, met name de sociale rein

forcement door leeftijdsgenoten, ouders, broertjes 
en zusjes, 
- redelijk stabiele persoonlijkheidskenmerken, zoals 
aktiviteitsniveau, sociale toewending en incasse
ringsvermogen, 
- algemene ontwikkelingsfaktoren, zoals percep
tuele, cognitieveen verbale ontwikkeling; essentieel 
voor het inleveringsvermogen. 

III. Welke aspekten van de sociaal-emotionele ont
wikkeling bij de slechthorende kinderen verdienen 
nadrukkelijke aandacht? 
De in het bovenstaande genoemde aspekten van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling zijn direkt afhan
kelijk van de kontaktname van en met de zuigeling. 
Het kind moet positieve stimulerende kontakten er
varen in zijn direkte omgeving. Het moet een stuk 
basisveiligheid krijgen. Het kind moet vertrouwen in 
de wereld krijgen, vanwaaruit hetzelf vertrouwen 
kan schenken aan anderen. 
Betrekken we bovenstaande op het slechthorende 
kind, dan betekent dit een zeer vroege en intensieve 
begeleiding van ouders en gezin. 
Immers het slechthorende kind heeft binnen de ou-
der-kind relatie en binnen de gezinssituatie meestal 
een zeer onzekere start; denk aan ongerustheid tij
dens de zwangerschap, risico-baby, niet beant
woorden aan het ideaalbeeld, teleurstelling, andere 
plaats in het gezin. 
Als de handikap slechthorend dan is vastgesteld, 
komt de konfrontatie met de handikap. Het gezin 
(kind, ouders, broertjes en zusjes) moet zijn houding 
bepalen ten aanzien van de slechthorendheid. Het 
verwerkingsproces van de ouders is sterk bepalend 
voor de kontaktname en de latere houding van het 
kind; denk aan overbescherming, verwachtingen, 
ontkenning van de handikap, acceptatie, etc. Wij 
moeten ons goed realiseren, dat, wanneer een kind 
zeer vroeg naar een school voor slechthorenden 
gaat, het gevaar schuilt, dat de begeleiding van het 
gezin wordt verwaarloosd, terwijl het verwerkings
proces van ouders en gezin nog lang niet klaar is. Er 
is een reëel gevaar, dat wij ons te veel op het kind 
richten en de ouder- en gezinsbegeleiding (vaak 
noodgedwongen) verwaarlozen. 
De onzekere start heeft ook te maken met de invloed 
van de gestoorde auditieve kontakten op de basis
veiligheid. Het kind ervaart vele onzekerheden. Het 
kind is nooit zeker over de informatie. De kwalitatie
ve informatie van geluid ontbreekt vaak; o.a. de 
waarschuwingsfunktie, waardoor het kind vele on
verwachte en bedreigende momenten kan ervaren. 
Door het gestoorde auditieve kontakt mist het kind 
de informatie van veréf b.v. het geruststellende ge
luid van moeders stem (en later de begeleidende 
taal bij wat het kind doet). 
De intensieve begeleiding van ouders en gezin is 
medebepalend voor de houding t.a.v. de slechtho
rendheid. Voor het latere sociale funktioneren is het 
noodzakelijk, dat er begrip is, een stuk kennis over 
en bewustwording van slechthorendheid; wat is 
het, wat zijn de konsekwenties. Wil het kind zich 
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sociaal handhaven, dan moeten wij het kind, ouders 
en gezinsleden bewust maken van de noodzaak van 
assertief gedrag van het kind. In vele gevallen op 
onze scholen zullen wij zelfs eerst zelf nog bewuster 
moeten worden van dit noodzakelijke assertieve ge
drag. Assertief zijn houdt in het vermogen om je 
eigen gevoelens uitdrukking te kunnen geven (posi
tief en negatief) en het vermogen om datgene te 
doen, wat je wilt doen. Op te komen voor jezelf en 
het realiseren van een keuzemogelijkheid in moge
lijk gedrag, c.q. handelingen. Je niét een situatie 
laten opdringen, maar zelf die situatie medebepa-
len; b.v. opstaan in een vergadering wanneer je de 
spreker niet verstaat en aanpassing van de spreker 
vragen, óf in een restaurant een bepaalde plaats 
vragen, die t.a.v. de slechthorenheid gunstig is, bij 
een muur bijv. 
Voor het leren van assertief gedrag zijn o.a. sociale 
konfrontaties nodig. Binnen het gezin moet het 
slechthorende kind niet beschermd worden tegen 
konfrontaties; kibbelen, etc. móet gebeuren; het 
heeft een funktie bij het ontwikkelen van assertief 
gedrag. 
Zit het kind op een school voor slechthorenden, dan 
moeten wij bij de begeleiding van het gezin nadruk
kelijk bespreken, dat het kind niet alleen het ver
trouwen moet hebben in zijn schoolomgeving, maar 
vooral ook in zijn thuisomgeving. Essentieel voor de 
ontwikkeling van assertief gedrag is, dat de slecht
horenden willen blijven horen bij de horende we
reld. Uiteraard wordt hier erg veel gevraagd van de 
slechthorende. Immers juist in dit 'erbij horen' wor
den de slechthorenden voortdurend gefrustreerd. 
Het'erbij horen'wordt veelal bepaald door de kleine 
momenten (grijnzen, een rake opmerking, een 
grap), die de slechthorenden ontgaan; deze mo
menten moeten steeds uitgelegd worden en eigen
lijk horen ze er dan 'kunstmatig' bij. Dus zullen ze 
zich sociaal handhaven, dan moeten ze erbij willen 
horen en juist hier lopen ze tegen vele frustrerende 
momenten op. 

Om tot een gunstige sociaal-emotionele ontwikke
ling te komen zullen onze scholen voor slechthoren
den dus zeer intensieve aandacht moeten geven aan 
de gezinsbegeleiding. 
Maar, óók binnen onze scholen zullen wij aan de 
ontwikkeling van assertief gedrag moeten werken. 
Wij moeten ons bezinnen, hoe wij dit noodzakelijke 
gedrag op onze scholen kunnen stimuleren. 

Een aantal aspekten wil ik als onderdeel voor een 
diskussie naar voren brengen: 

- Het hardnekkige egocentrisme. 
Leren te geven en nemen; niet altijd je eigen gang 
gaan, maar leren aandacht voor elkaar te hebben, 
plezier te hebben met elkaar; leren te reageren op 
elkaar, bewust leren luisteren naar elkaar. 
Meer aandacht voor situaties buiten de klasseappa-
ratuur. Situaties zonder centrale positie van de leer
kracht. Situaties, die meer gelijkenis hebben met de 
horende wereld. 

- Stimuleren van het inlevingsvermogen. 
Een opvallend gemis aan inlevingsvermogen bij 
slechthorenden. Onvoldoende verbale vaardighe
den beperken de gangbare gebruiksmogelijkheden 
van het persoonlijke gesprek en kringgesprek. 
Moeten wij meer gebruik maken van non-verbale 
expressie en beleving van emoties, van non-verbale 
kommunikatie (gebaren, pantomimes)? Misschien 
hebben we de gebaren te snel naar de achtergrond 
verdreven en moeten we er juist wel bewust mee 
werken. 
We kunnen gebruik maken van rollenspel, o.a. als 
onderdeel van specifieke assertiviteitstraining (ge-
dragstheoretische principes). 

- Algemeen meer expliciete aandacht durven ne
men voor het sociale funktioneren en derhalve min
der primair gericht zijn op kennisverwerving. Aan
dacht voor het funktioneren van eengroep; gevoelig 
worden voor sociale rangorde, voor in- en uitge
drag; hoe handhaaf je je, hoe is je eigen identiteit, 
hoe ziet de ander je, welke regels zijn er, etc. 

- Onze scholen zijn te beschermend. 
Meer konfrontatie met normaal horenden via de 
scholen. 
Te weinig problematisch sociale konfrontaties bin
nen onze scholen. Meer probleemsituaties kreëren 
en zelf laten oplossen; een'achtergrondsrol'voorde 
leerkracht. Kortom, hoe maak je het ze moeilijker. 
Hoe vind je een compromis tussen de beschermen
de vertrouwenssfeer en meer konfronterende so
ciale situaties. 

Ik hoop, dat er op onze scholen voor slechthorenden 
(en vandaag en morgen in de werkwinkel van deze 
conferentie) een diskussie op gang komt, die, naar ik 
hoop, in de toekomst zal resulteren in een konkreet 
werkplan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Tineke Wuite - Wiegman 

Prijsvraag 
voor scripties gemaakt in 1979 of 1980 

De Stichting Afasie Nederland stelt jaarlijks be
schikbaar een geldprijs groot DUIZEND GULDEN 
voor een schriftelijk werkstuk (scriptie of verslag) in 
het kader van een studie (universitair, H.B.O. en an
dere beroepsopleidingen) vervaardigd in het jaar 
dat de prijs wordt uitgereikt of het jaar daaraan 
voorafgaand en handelend over het verschijnsel 
AFASIE dat naar de mening van een deskundige 
jury, door de S.A.N, al of niet uit haar midden aan
gewezen, het meest voor het predikaat „uitstekend" 
in aanmerking komt. 
Gelieve deze werkstukken getypt in drievoud op te 
zenden vóór 1 juli 1980 naar: het secretariaat van de 
Stichting Afasie Nederland, Postbus 6327, 2001 HH 
Haarlem met vermelding van: personalia, adres, 
supervisor(en), afdeling waar het werk plaatsvond 
en opgave van studiekader (b.v. logopedie, fysiothe
rapie, ergotherapie, taalpsychologie, experimentele 
en/of klinische psychologie etc.) 
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Kontaktgestoorde kinderen 

Wat onderken je en wat doe je ermee? 

Bovenstaande titel is niet door mij geformuleerd. 
Deze bevat twee vragen, die voortgekomen zijn uit 
de discussie volgend op mijn rede op uw congres. In 
deze rede, gepubliceerd in uw blad 'Van horen zeg
gen' van oktober 1979, hield ik een pleidooi voor 
toelating van psychotische kinderen tot uw scholen. 
Dit op grond van het feit, dat uit praktijkervaring 
veelvuldig blijkt, dat psychotische kinderen gunstig 
reageren op de grondslagen van didactiek en peda
gogische benadering, zoals die voor spraakgestoor-
de, taalverwervingsgestoorde en slechthorende 
kinderen ontwikkeld zijn. Zeer veel psychotische 
kinderen immers blijken van spraak en taal niet dat 
vanzelfsprekende gebruikte kunnen maken als no
dig in het normaal verbaal communicerende sociale 
systeem van de school. Dit ook, wanneer er voor een 
psychotisch kind redelijke spraak toch nog wel op 
gang gekomen is. Er moet bij hen al een relatief hoge 
graad van spraakontwikkeling aanwezig zijn, willen 
zij het op een school voor normaal sprekenden als 
de basisschool, LO.M.school of M.LK.school kun
nen redden. 
Uiteraard rees, nadat met veel welwillendheid naar 
mijn pleidooi geluisterd was, de vraag: 'Jawel, maar 
vertel ons eens, zo wij redelijk goed bij hen met het 
leerproces uit de voeten kunnen, hoe handhaven wij 
deze zwaar kontakt- en gedragsgestoorde kinderen 
in onze groepen? Toelaten is één punt, handhaven is 
wel vers twee'. De vraag is meer dan redelijk. Het 
antwoord is bijzonder moeilijk. Maar wie A zegt 
moet ook B zeggen, en ik zal bij deze mijn best doen. 

Ik zal eerst trachten in te gaan op de vraag 'Wat 
onderken je?' Zoveel mogelijk denkend vanuit uw 
situaties n.l. die van de school, wil ik dan drie terrei
nen met u verkennen, om duidelijk te kunnen maken 
waar er therapeutische aangrijpingspunten liggen. 
1e. Het terrein van de kontaktstoornis en de daar
mee samenhangende gestoorde sociale in- en aan
passing, (blz. 39). 
2e. Mogelijkheden en problemen bij het didactische 
proces in engere zin. (blz. 41). 
3. Problemen en mogelijkheden tot een zo intensief 
mogelijke samenwerking met het ouderlijk milieu, 
(blz. 43). 

Wat te onderkennen? 
1e. Ondanks uitvoerige pogingen deze kinderen op 
hun goed beschrijfbare eigenschappen te classifice
ren, is de beste manier om ze te onderkennen nog 
steeds het signaleren van een merkwaardige erva
ring in jezelf bij de ontmoeting. Bij het autisme, dat 
vooral bij de peuters en kleuters het duidelijkst 
pleegt te zijn, wordt dit innerlijke gevoel van be
vreemding, verbijstering, geen touw eraan vast 
kunnen knopen, natuurlijk sterk onderstreept door 

de overduidelijke kontaktafweer van de kinderen. 
Het handig vermijden van het blikkontakt, het 
vreemde manipuleren van de volwassenen, wan-
neerze iets gedaan willen hebben. Ik doel hier op het 
benaderen van de medemens door deze kinderen 
als een soort instrumentele robot. Het b.v. zonder 
aanzien van de persoon de ander bij de hand pakken 
en die hand in de richting van het begeerde voor
werp duwen. De innerlijke bevreemding, omdat het 
natuurlijke vanzelfsprekende kontakt, dat men bijna 
met elk ander type kind wel heeft, afwezig is. Bij de 
autistische vormen is de kontaktstoornis dus veel 
gemakkelijker te beschrijven. Bij de andere vormen 
van kinderpsychose, de symbiotische psychose en 
de relatief lichtere borderlinecase, is het emotionele 
en sociale kontakt evengoed gestoord, maar dat is 
minder goed beschrijfbaar. Het gevoel: 'Wat een 
vreemde vogel'. Het moeilijk te beschrijven idee zelf 
ook geen raad te weten met het kontakt, het geen 
aanknopingspunt kunnen vinden. Dat alles bijeen is 
de beste gids tot het inzicht met een psychotisch 
kind te maken te hebben. 
U zult onmiddellijk opmerken: 'Is het niet erg ge
vaarlijk om daarop af te gaan, juist omdat het objec
tief zo moeilijk vast te leggen is?' Jazeker, het is niet 
ongevaarlijk. Maar bij goede controle door een meer 
ervaren deskundige, bij nauwkeurige vergelijking 
met de ervaringen bij kinderen met andere typen 
handicaps, blijkt dit door daarvoor gevoelige men
sen toch vrij betrouwbaar te ontwikkelen. De merk
waardige tegenstelling, dat het kind in directe om
geving op een onbegrijpelijke manier toch zo veraf 
blijkt. Het is goed om uzelf toe te staan deze innerlij
ke vertwijfeling en verbazing te ervaren. Dit helpt u 
n.l. in te denken hoe het ouders vaak moet vergaan, 
die van de meet af aan dit kind hebben moeten 
opvoeden en ermee hebben moeten optrekken. Pas 
bij langere ervaring merkt u dat het kind op zijn 
manier wel degelijk bruggen probeert te slaan tot 
kontakt. Maar dan in vormen die we niet recht
streeks als zodanig ervaren. Indirect kontakt dus. Het 
gaat erom dit te onderkennen. Ik noem u enkele 
vormen van indirect kontakt. 

A. Het zal u opvallen dat, zo er nog een zoeken van 
de medemens is, het kind intuïtief de welwillende 
volwassene zoekt. Kontakt met leeftijdsgenootjes 
kan het al helemaal niet aan en de andere kinderen 
begrijpen er nog minder van dan u. Daar u als het 
goed is niet alleen de formele leider van de groep 
bent, maar ook de informele, zijn de normale kinde
ren in hoge mate bereid om een geduldige houding 
tegenover hun psychotische groepsgenootjes aan 
te nemen, wanneer u zelf die intentie hebt. U zult dan 
vaak kunnen opmerken, dat het kind, dat ogen
schijnlijk geen enkel rechtstreeks kontakt heeft, zich 
vaak binnen zekere afstand van uw persoon op
houdt. Het symbiotisch psychotische kind vertoont 
dit veel duidelijker dan de autist. Maar ook het autis
tische kind kan dan zijn bezigheden, hoe eigenaardig 
en eenzelvig dan ook, telkens weer bij u in de buurt 
verrichten. Het kompleet autistische kind kan inder
daad volkomen uit iemands gezichtsveld weglopen 
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om b.v. zich bezig te houden met fascinerende 
lichtknoppen. Bijzonder vaak echter blijkt, dat onder 
dit autisme in werkelijkheid ook een symbiotische 
instelling schuilgaat. Wanneer men het kind achter
na loopt, blijkt het wel degelijk op te letten of je 
binnen een zekere afstand komt. Het kind gaat dan 
neigen een bepaalde afstand te onderhouden. Maar 
een bepaalde afstand betekent ook een bepaalde 
nabijheid. Het wordt dan een soort wegloopspel
letje. Een ogenschijnlijk uit de buurt blijfspelletje, 
dat toch echter ook weer een vorm van kontakt is. 
Het blijkt dan mogelijk via dit achterna lopen zoveel 
kontakt te krijgen, dat het kind er waarde aan gaat 
hechten. Dan ontstaat het moment om de rollen om 
te keren, dat wil dus zeggen, de volwassene loopt 
het kind niet meer achterna, maar blijft staan totdat 
het kind zichzelf binnen de gevonden afstandscirkel 
plaats. En nu kan de volwassene het ondanks alles 
toch opgebouwde kontakt gebruiken om het kind 
mee te krijgen. Nu gaat het kind de volwassene vol
gen. U zultzeggen: 'Nou voorzoiets moetje nu maar 
tijd hebben. De rest van de groep verwacht toch ook 
opvoedingen onderwijs'. Terecht. Bij een autistisch 
kind, dat dit gedrag vertoont, is het wel erg nuttig en 
nodig als u het niet alleen behoeft te doen. B.v. als u 
een assistente hebt. Of samen met een collega, die 
uw groep even kan overnemen. 

B. Een in de praktijk moeilijker te accepteren vorm 
van indirect kontakt zoeken kan agressief en des
tructief gedrag zijn. 
Met die verstande, dat niet alle agressief en destruc
tief gedrag bij autistische kinderen een indirecte 
vorm van kontaktzoeken is. Het kan ook een afreage
ren van onrust zijn. Of een nieuwsgierig steeds zich
zelf herhalend demonteren van gebruiksvoorwer
pen en speelgoed. De bekende gil-driftbuien zijn 
meestal een teken van paniek, dat het kind de situa
tie helemaal niet aan kan omdat het het niet begrijpt. 
Deze driftbuien kunnen na verloop van tijd echter 
ook het karakter van dwingelandij en wraakoefening 
krijgen. Hoe moeilijk deze negatieve verschijnselen 
ook zijn, ervaring leert dat juist dit het best met een 
goede structurerende aanpak, een kortdurende 
verwijdering uit de groep met behoud van menselijk 
kontakt, te bestrijden zijn. In dit opzicht is de school 
duidelijk in het voordeel bij de ouders in de huiselij
ke situatie. De school ademt van nature een veel 
gestructureerder klimaat dan het gezin. Kijken we 
naar de tweede vorm van kinderpsychose, de sym
biotische psychose, dan zien we dat de aangevoelde 
kontaktstoornis minder duidelijk door beschrijfbaar 
gedrag van het kind zelf bevestigd kan worden. 
Deze kinderen hebben n.l. duidelijk oogkontakt, zoe
ken bewust kontakt, kunnen heel sterk aan de vol
wassene kleven, hebben kontakthonger naar de an
dere kinderen toe. Daarbij echter moeten ze steeds 
door hun sociale onhandigheid mislukkingen incas
seren. Ze verzetten zich minder dan de autistische 
kinderen tegen materiële veranderingen in de om
geving, maar blijken even star te zijn als het gaat om 
veranderingen in de regelmaat van het dagrooster, 
veranderingen van gewoonten of in het gedrag van 

de belangrijkste vertrouwensfiguur. Ook bij hen 
moet alles op de meest conservatieve manier bij het 
oude blijven. 
Bij de border/inecase-k\nderer\ vinden we deze 
problemen ook allemaal terug, maar in lichtere ma
te. Vooral bij hen is relatief de spraak het beste ont
wikkeld. Hun tragiek is misschien nog wel, dat zij, 
doordat de symptomen zo licht zijn, het moeilijkst 
als gestoord herkend worden, waardoor men ge
neigd is van hen te eisen aan de normale aanpassing 
te voldoen. Daardoor zijn ze evenzeer gedoemd te 
falen. Hun tragiek is tevens dat zij, dichter bij de 
normaliteit staande, veel meer besef van hun handi
cap hebben. Om het duidelijk te zeggen: zij weten 
dat ze vreemd zijn, maar moeten dit tegelijkertijd 
krampachtig voor zichzelf ontkennen. Daar juist de
ze kinderen uiteindelijk toch bij goede begeleiding 
de beste prognose hebben, is het bij hen van het 
grootste belang om hen door goede begeleiding te 
helpen bij zelfaanvaarding. Te helpen zich te gaan 
inspannen tot een zo goed mogelijke sociale inpas
sing en tot opbouwen van kontakt. We moeten hen 
voor de wanhoop vrijwaren. Juist bij de ontkenning 
van hun handicap is het ten prooi vallen aan de 
wanhoop op de lange duur voor hen naar mijn me
ning het grootste gevaar. 

Hoewel het natuurlijk de bedoeling is, dat u op de 
lange duur een bijdrage kan leveren aan de zo goed 
mogelijke individuele ontwikkeling van het kind, zult 
u moeten beginnen met het kind handhaafbaar in 
uw groep te maken. Een minimum aan sociale aan
passing moet dus eerst worden opgebouwd. Het is 
een geluk bij een ongeluk, dat de zo storende nega
tieve gedragingen als b.v. het aan de haren trekken 
van andere kinderen, het kapot maken van speel
goed en lesmateriaal, het weglopen en de driftbuien 
in de schoolpraktijk met gedragstherapeutische 
middelen redelijkerwijs tot verdwijning of belangrij
ke vermindering te brengen zijn. 
Uiteraard moet, nadat het kind handhaafbaar in de 
groep is gemaakt, een situatie gecreëerd worden, 
waarin ook zinvol met het kind te werken valt. Op het 
creëren van een spraakbevorderend klimaat ga ik 
niet in. Daarin bent u zelf deskundig genoeg. U ver
keert in het voordeel dat uw psychotische leerling 
tussen niet psychotische kinderen van uw groep 
leeft. Dit wil zeggen: ondanks de handicaps van uw 
andere kinderen in spraak- gehoor- en taalontwikke
ling, reageren zij als leeftijdsadequate gave ik-be-
wuste persoontjes, die de sociaal bepaalde gebeur
tenissen in uw groep normaal kunnen taxeren. Per-
soonsgave kinderen kunnen b.v. peilen of uw ge
duld wel of niet op is. Of u een grapje maakt of dat 
het u ernst is. Of er gewerkt moet worden of dat er 
gespeeld mag worden. Evenzeer weten uw kinderen 
zo ongeveer wel hoe de verhoudingen in de groep 
liggen; wat de sterke en de zwakke kindertjes zijn. 
Wie leiders zijn en wie volgers. Uw psychotische 
leerling is van deze normale sociale oriëntatie ver
stoken. Hij heeft met zijn medeleerlingen echter ge
meen, dat zijn spraak en taal zodanig ontwikkeld 
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moet worden dat het later een voldoende draagvlak 
biedt voor onderwijs en sociaal kontakt voor buiten 
en na uw school. Hoewel uw psychotische kind veel 
langer en sterker dan de anderen op uw persoon zal 
steunen, blijkt de langdurige dagelijks terugkerende 
omgang met zijn groepsgenootjes, eenmaal door 
hen geaccepteerd, hem veel meer in zijn sociale 
aanpassing te helpen dan u aanvankelijk had kun
nen denken. Dit is natuurlijk niet voor elk psycho
tisch kind te garanderen. Het welslagen, bij langdu
rig volhouden, is echter juist bij uw type van onder
wijs relatief zo frequent, dat het gerechtvaardigd is 
een psychotisch kind tenminste een serieuze kans te 
geven. 

Om U niet te veel te ontmoedigen kan ik gelukkig 
stellen, dat er een aantal relatief gunstige, in het 
begin passieve psychotische kinderen is, met wie u 
de bovenbeschreven moeilijkheden weinig zult 
hebben. Ook blijken veel psychotische kinderen, 
ondanks hun kontaktstoornis van de meet af aan 
min of meer normaal in uw oefenings- en trainings
programma te kunnen meedraaien in tegenstelling 
met de sociaal gekleurde aktiviteiten. Kindertjes, die 
dus, gezien hun prestaties, intelligenter blijken dan 
je uit het gedrag zou opmaken. Daartoe is de mini
mum voorwaarde dan wel, dat het kind er een deel 
van de dag toe te brengen is om op verzoek van een 
ander aan een tafeltje te zitten en met materiaal 
bezig te zijn. Tevens moet het kind dan over een 
afstand van één a twee meter toch enigszins in-
strueerbaar blijken. Vooral voor de drie- tot zesjari
gen treden er juist door de eigen aard van de psy
chose hierbij problemen op. Die zijn overwinbaarder 
dan u zou denken. Ik bedoel nu die psychotische 
kinderen, die in de bovenomschreven situatie niet 
enige tijd bezig te houden zijn. Het komt n.l. nogal 
eens voor, dat het kind in direct lichamelijk kontakt 
bereikbaarder blijkt dan op enige afstand. Dit hangt 
samen met het feit, dat het kind meer vertrouwt op 
zijn zintuiglijke indrukken die hij direct aan het li
chaam ervaren kan. Het bij voorkeur alles in de 
mond steken, alles betasten, aan alles ruiken, proe
ven, likken enz. wijst al in die richting. Ook voor de 
oriëntatie in de ruimte steunt het psychotische kind 
sterk op zijn richtingsgevoel. Dat wordt niet alleen 
bepaald door zijn visuele oriëntatie van zijn omge
ving, maar vooral ook door het evenwichtsorgaan 
en het gevoel dat ontstaat in het hele lichaam, in de 
gewrichten en de spieren bij verandering van rich
ting. Het voelen en ervaren dus van de bewegingen 
van het lichaam bij de oriëntatie in de ruimte. 
Kinesthetische ervaringen noemen we dit samen
vattend. Dit alles maakt, dat het nog wel eens gebeu
ren kan dat een op afstand onbereikbaar kind veel 
bereikbaarder wordt wanneer u het b.v. op schoot 
neemt. Ik heb wel meegemaakt, dat zo'n kind, bij mij 
op schoot zittend, nu niet direct een beter emotio
neel kontakt toonde, maar wel beter mijn bedoelin
gen begreep. Deze ervaringen hebben we kunnen 
ontlenen aan een kleine jongen, die gecombineerd 
doof èn autistisch was. In de ruimte aan zichzelf 
overgelaten volgde hij alleen zijn eigen zeer be

perkte interesses. Waarbij hij met grote vindingrijk
heid uit elk huishoudelijk apparaat met dat half har
de half zachte rubber of plastic dopje wist te de
monteren waarop hij met zoveel zichtbaar genot 
eindeloos sabbelen kan. Op een school voor spraak-
en gehoormoeilijkheden was in de kleutergroep wel 
gebleken, dat het intellect niet echt zwakzinnig kon 
zijn. Maar hij was te weinig instrueerbaar gebleven. 
Dit jongetje nu hebben weeën stukje verder kunnen 
helpen door hem a.h.w. ons lichaamsschema en 
onze kinesthesie mee te geven. Hoe is dit b.v. mo
gelijk? Wanneer we het kind met het ruggetje naar 
ons toe op schoot nemen, dan voelt het het eigen 
lijfje, de armen en de benen min of meer parallel aan 
de onze. Of b.v. wanneer we op de grond gaan zitten 
en het kind voor ons op de grond laten zitten met zijn 
beentjes langs de onze. In dit soort situaties blijkt het 
kind onverwachts te helpen om met een andere hel
per te communiceren. B.v. een bal heen en weer 
rollen door het de handjes, de armen parallel met de 
onze, de bal te laten opvangen en te laten wegwer
pen. Opvangen en wegwerpen, waarbij het kontakt 
zowel lichamelijk direct door de ene helper, maar 
ook door aandacht trekken via de bewegingen met 
de bal, gebaren e.d. door de andere helper het in
termenselijke kontakt optimaal wordt gemaakt. Hij 
kan zo tegelijkertijd een soort ik in de een en een 
soort jij in de ander ervaren. 

Lorna Wing beschreef, dat men op dergelijke wijze 
b.v. een kind kan leren om danspasjes te maken 
opdat het mee kan doen in kringspelletjes. Zeer be
langrijk voor de sociale ontwikkeling. Dan kan men 
het psychotische kind op de eigen schoenen laten 
staan met de rug naar ons toegekeerd, zodat wij het 
kind door onze eigen bewegingen de juiste dans
pasjes kan laten meevoelen. Door alle mogelijke 
overgangen kan het op de duur in de kring worden 
ingevoegd. Onder andere met deze techniek, die 
sterk te variëren valt, gecombineerd met het aanle
ren van de belangrijkste signaalwoorden uit de ge
barentaal, zoals die ook voor dove kinderen nuttig 
kan zijn, is het tenslotte gelukt dit kind geschikt te 
maken voor instructie en kontakt op enige afstand. 
De hulp van een zeer vindingrijke logopediste bleek 
hierbij van onschatbare waarde. In een instituut 
voor dove kinderen, zij het in een speciale groep, 
bleek hij hierna veel beter ontwikkelbaar. Door het 
onvermogen zich in de situatie van een ander in te 
denken, kunnen een aantal psychotische kinderen 
dus niet iets nadoen wat hun in de face-to-face si
tuatie wordt aangeboden. Door het hen eerst in de 
parallelsituatie te leren blijkt dit verbazingwekkend 
genoeg dan soms toch nog overbrugbaar. We 
moeten echter wel blij zijn dat deze ingewikkelde 
procedure voor de meeste psychotische kinderen 
niet nodig is. 

2e. We zijn vanaf het terrein van de sociale inpassing 
via dit voorbeel ongemerkt al terecht gekomen bij 
het terrein van de didactische situatie in engere zin. 
Ik denk nu aan de eigenaardigheden, die u bij het 
leerproces met psychotische kinderen in de kern-

41 



groep kan tegenkomen. Daar een zo goed mogelijke 
taalspraakontwikkeling voor de ontwikkeling van 
psychotische kinderen voorwaarde is als bij elk an
dertype handicap, ga ik hier in dit gezelschap op de 
spraaktaalontwikkelingsbevorderende technieken 
niet in. Als b.v. het geschreven gesprek, het taaibad 
e.d. Daarin bent u ervarener en bekwamer dan ik. 
Dat zijn ook de technieken, die voor uw andere kin
deren zinvol zijn. Automatisch kunnen de psychoti
sche kinderen in deze programma's met de anderen 
meedraaien. 
Ik wil hier wijzen op twee voor het psychotische kind 
meer specifieke problemen. In de eerste plaats is het 
bekend, dat de testprofielen bij psychologische test 
bij psychotische kinderen, die zeer verschillend 
kunnen zijn, onderling sterke gelijkenis vertonen. 
Het performale gedeelte is relatief het beste, meest 
variërend van zwakbegaafd tot boven normaal. De 
tests waarbij verbale ontwikkeling nodig is, komen 
altijd aanmerkelijk slechter uit de bus, debiel niveau, 
ook wanneer het psychotische kind redelijk lijkt te 
spreken. Dat is blijkbaar nog lang niet voldoende om 
via het spreken je intelligente mogelijkheden te be
wijzen. De tests tenslotte, die de sociale vaardigheid 
meten, zijn zoals te begrijpen het allerslechtst. Dit 
laatste blijkt dan meer uit tests gericht op sociale 
redzaamheid. Het geval is n.l. dat psychotische kin
deren meest visueel ruimtelijk zeer goed georiën
teerd zijn, waarbij hun steunen op hun kinestheti-
sche mogelijkheden blijkbaareen rol speelt. Maarzij 
zijn bijzonder zwak in oriëntatie in de tijd. Ze hebben 
bijzonder veel moeite met tijdsvolgorde. Dienten
gevolge is hun herinneringsschat öf zeer beperkt of 
erg chaotisch. Wetenschappelijk gezien is het een 
feit, dat er nauwe samenhang is tussen gebrekkige 
oriëntatie in de tijd, met name in de chronologische 
ordening van de herinneringen, een gebrekkig besef 
van de eigen persoonlijkheid en onvoldoende ver
werving van een goed gestructureerde taal. Dit zijn 
problemen die in mildere mate bij uw andere slecht 
sprekende kinderen ook aan te treffen zijn. De taal
structuur zelf immers doet ons hulpmiddelen aan de 
hand in de tijdoriëntatie. Verleden tijd, tegenwoor
dige tijd, toekomende tijd en al zijn variaties. Oefe
ningen om b.v. de tijd uitte drukken langs een rechte 
lijn. Tekeningetjes op de kalender. Spelletjes waarbij 
er met een stukje voor elke dag aan het eind van de 
week een komplete tekening zichtbaar wordt enz. 
helpen niet alleen psychotische kinderen zich in de 
tijd te oriënteren. Vindingrijkheid dus om metruim-
telijke middelen de stroom van de tijd voelbaar, er
vaarbaar, herkenbaar te maken. De dagdelen, och
tend, middag, avond. Het rooster van de aktiviteiten 
in de school. De dagen van de week. De maanden 
van het jaar, dit alles kan aan de hand van ruimtelijke 
middelen geleerd worden. 

Een tweede eigenaardigheid, die u dwars kan gaan 
zitten bij het didactische proces, is wat minder be
kend. Doordat het kind zichzelf veel te weinig als een 
autonome persoonlijkheid ervaart, heeft het vaak 
grote moeite om iets wat geleerd is in de ene situatie 

toe te passen in een andere. Niet als gebrek aan 
intelligentie, maar omdat het kind zich in een andere 
situatie a.h.w. als een ander kind voelt. Hij blijft de
zelfde niet. We zijn zo gewend om te denken, dat als 
een kind b.v. behoorlijk kan lezen bij u in de groep, 
dat hij dat altijd en overal zal kunnen, dat wij een
voudig aan de mogelijkheid niet denken, dat uw 
vlotte lezer zich bij een deskundige collega kan 
voordoen als compleet leergestoord. B.v. helemaal 
niet in staat om tot normale synthese van de letters 
tot woorden te komen. Hoe is dit mogelijk? Vooral 
omdat het zo overtuigend is, dat het kind zijn onkun
de maar niet zomaar speelt. Het kind meent werkelijk 
bij de één te kunnen lezen en bij de ander slechts te 
kunnen spellen. 

Op een L.O.M, school maakte ik het mee, dat een 
10-jarige jongen, die bij plattegronden en doolho
ven voldoende intelligent bleek te zijn, nog steeds 
door een remedial teacher geholpen moest worden 
omdat hij bij het lezen maar niet tot synthese kon 
komen. Deze symbiotisch psychotische jongen leek 
daardoor ook nog leergestoord. Zijn nieuwe eigen 
onderwijzeres vond zijn lezen ook niet zo best. Toen 
ik echter bij haar in de klas ging luisteren las hij 
prima zinnen, maar wel op de voor een psychotisch 
kind typische monotone wijze met de vragende uit-
haaltjes aan het eind van de zinnen. Totaal geen 
interpunctie. Ondanks dit begreep hij opperbest wat 
hij gelezen had. Zijn eigen onderwijzeres was dan 
ook erg verbaasd. Bij een normaal kind zou je juist bij 
dit monotone ongenuanceerde lezen denken, dat er 
alleen maar mechanisch technisch gelezen wordt 
zonder begrip. 

Beiden, zijn onderwijzeres en zijn remedial teacher 
waren het er dus over eens dat het lezen gestoord 
was, maarze wisten van elkaar niet op welke manier. 
Dat begrepen ze pas toen het mogelijk bleek de bei
de leerkrachten en de therapeut en de jongen bij 
elkaar te brengen en hem ertoe te bewegen om ook 
bij zijn remedial teacher normaal te lezen. Toen pas 
konden we hem het besef bijbrengen, dat een flinke 
jongen als hij, als hij eenmaal kon lezen, dat echt 
overal en bij iedereen kon. Hij geloofde het nauwe
lijks, maar we konden hem dat nu dan toch eindelijk 
laten ondervinden. Soms kan je bij zo'n confrontatie 
een enorm verzet tegen de ontmaskering aantreffen. 
Dit jongetje echter was er gelukkig alleen maar blij 
om. Hij werd reuze trots op zijn leesprestaties en 
haalde al zijn examentjes in sneltreinvaart. Deze er
varing nu was nu weer zo ik-versterkend, dat dit 
jongetje, dat voordien nauwelijks kontakt met zijn 
groepsgenoten had, zich vrij snel daarna spontaan 
in de groepsgemeenschap ging invoegen. Het 
bevorderde ik-besef had kennelijk zijn sociale 
oriëntatie tussen kinderen zoveel verbeterd, dat hij 
in het reilen en zeilen van de groep geen opvallende 
figuur meer was. 
Een ander kind, dat door de moeder thuis al vlot en 
begrijpend had leren lezen tot het niveau van eind 
tweede klas, pretendeerde toen zij voor verdere be
handeling in een tehuis werd opgenomen, bij een 
individuele onderwijzeres absoluut niet te kunnen 
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lezen. Alleen maar enkele woordjes en dan heel 
moeizaam. De suggestie hier van het werkelijk niet 
kunnen was zo sterk, dat de op zichzelf bekwame 
onderwijzeres de moeder probeerde uit te leggen 
dat ze de vermogens van haar kind overschatte. Op 
een bezoek met moeder bij mij thuis kon ik inder
daad zelf constateren, dat het leesniveau werkelijk 
bestond. Uit een willekeurig kinderboek kon zij be
grijpend een stukje voorlezen, een enkele keer strui
kelend over drielettergrepige woorden. Toen ik met 
haar probeerde te bespreken, dat dat toch niet klop
te, raakte het kind in een toestand van panische 
woede. De koffiebeker, die ze in de hand had, sloeg 
ze doelbewust met een grote klap aan diggelen. Dat 
was niet zomaar boosheid omdat ze zich doorzien 
wist. Het was de confrontatie met het feit, dat zij bij 
mij thuis en bij moeder, maar ook bij de onderwijze
res op school eigenlijk dezelfde was en hetzelfde zou 
behoren te kunnen. Voor haar was óaigèèn vanzelf
sprekende waarheid. Ik maakte het haar dus be
hoorlijk moeilijk. Deze reactie werd haar daarom dan 
ook maar niet al te kwalijk genomen. Wel was het 
resultaat, dat uitwisseling van deze gegevens 
maakte dat een speciale leerkracht zich opnieuw en 
nu met een ander verwachtingspatroon aandacht 
aan ons patientje kon gaan besteden. De eerste on
derzoekster en behandelaarster van psychotische 
kinderen in Nederland, dr. Frye, zei terecht: 'Besef, 
deze kinderen kunnen altijd meer dan je denkt'. Deze 
opmerkingen kunnen wij ons met elkaar nooit ge
noeg in gedachten houden. We moeten het kind 
helpen beseffen dat het een dergelijke vaardigheid 
als zijn eigendom, als altijd en overal tot zijn be
schikking hebbend, moet beschouwen. Als wij dat 
bereiken is het een stukje wezenlijke therapie. Res
tauratie van de oorspronkelijk bestaande handicap. 
Een ander probleem van psychotische kinderen, dat 
m het leerproces parten kan spelen, is een bij hen 
vaak voorkomend onvermogen om verschillende 
zintuigelijke ervaringen tegelijkertijd te gebruiken 
om tot prestatie of oriëntatie te komen. Hier zijn 
duidelijke studies over bekend. Een normaal kind 
gebruikt zijn gezichtsvermogen, zijn richtingsgevoel 
en zijn gehoor tegelijkertijd om zich in een vreemde 
omgeving te oriënteren of een taak te volbrengen. 
Een psychotisch kind is geneigd om maar één zin-
tuigelijke ervaring tegelijk te gebruiken. Bij de kunst 
om te leren lezen kan dit parten spelen. Ik geef u een 
voorbeeld. 

Op de Bertha Mullerschool in Utrecht is een meisje, 
dat naast symbiotisch psychotische trekken in het 
karakter, een duidelijke taalverwervingsstoornis 
vertoont (spraakapraxie). Daar het leren lezen en 
schrijven voor haar niet allèèn van belang is voor 
haar persoonsintegratie, maar ook voor het verkrij
gen van het geschreven gesprek, was het bij haar 
dubbel nodig dat ze het gehoorde en geziene woord 
goed leerde combineren. Een middel daartoe is het 
in het eigen boekje bijwijzen met de vinger, terwijl ze 
een ander kind dezelfde tekst hoorde voorlezen. Een 
combinatie dus tussen kinesthesie (vinger bijwij
zen), visuele oriëntatie (kijken) en horen (luisteren 

naar het andere kind). Hier had ze duidelijk moeite 
mee, maar slim genoeg liet ze dit niet merken. Ze 
keek schijnbaar in het boek, maar staarde in werke
lijkheid halsstarrig ernaast. Van het bijwijzen kwan 
dan ook niets terecht. Pas toen twee leerkrachten 
tegelijkertijd met haar bezig waren, één om te in
strueren en de andere om te observeren, werd dit 
gedrag merkbaar. Er was bij dit anders zo volgzame 
kind behoorlijk wat overwicht nodig om haar zover 
te brengen, dat zij werkelijk gecombineerd keek, 
bijwees en luisterde. Toen ze het eenmaal deed 
bleek ze het heus wel goed te kunnen. Toch was hier 
duidelijk een weerstand te overwinnen. Het combi
neren van de zintuiglijke indrukken is bij deze kinde
ren bepaald geen vanzelfsprekende zaak. Hetresul-
taat van dit alles was echter wel, dat dit kind korte tijd 
daarna veel beter begon te lezen met begrip. Ook 
veel plezier in het lezen kreeg. Voor de verbetering 
van haar spraak is natuurlijk de volgende stap, dat 
het gelezen en geschreven woord haar gaat helpen 
bij het voorzeggen de juiste klank te vinden. Met 
haarwoordapraxie toch weereen hele opgave erbij. 
De plotselinge vooruitgang in de leeskunst bij dit 
negenjarige meisje echter gaf ook een duidelijke 
verbetering van de totale persoonlijkheid te zien. 
Een verbetering, die aanvankelijk de zaak niet mak
kelijker maakte maar moeilijker. Ze was n.l. eerst 
passief volgzaam, zoals vele symbiotisch psychoti
sche kinderen, zolang ze niet voor voor hen onver
vulbare opdrachten worden gesteld. Nu begon dit 
meisje echter doelbewust nee te zeggen op op
drachten en toestanden die haar niet bevielen. Op 
zichzelf echter is het wel een teken, dat het kind van 
haar eigen ik bewust gaat worden en ermee begint 
te experimenteren. 
Vanuit de peutertijd weten wij dat de eigen wil zich 
eerst manifesteert in het actief nee zeggen. Het po
sitief meewerken van het zeer jonge kind komt meer 
uit de symbiotische inbedding voort dan dat het op 
alle zaken van het leven zo doelbewust ja zou zeg
gen. Het doelbewuste ja zeggen komt pas weer na
dat het kind zijn vermogen tot nee zeggen heeft 
ontdekt. Wanneer het beseft dat het tussen ja en nee 
kan kiezen. Met ons psychotische meisje dus zijn we 
in het stadium van het nee zeggen. Op negen jaar 
bepaald wel lastig. Nu moeten we haar weer zover 
zien te krijgen, dat ze beseft dat het ook de moeite 
waard is om ja te zeggen op een aantal sociale zaken 
in het leven. 

3e. Overzien we nu de verschillende problemen en 
mogelijkheden, zowel bij de sociale aanpassing in 
de groep als ook bij leerproces, dan wordt het wel 
duidelijk dat bij een psychotisch kind het schoolgaan 
nooit een van de thuissituatie geïsoleerde zaak mag 
zijn. Heeft het bij een gewoon kind soms nog wel 
eens zijn voordelen om school- en thuiswereld te 
scheiden, bij een psychotisch kind, dat zichzelf toch 
al zo weinig als een eenheid ervaart, is het uitge
sproken nadelig als school- en thuissituatie te los 
van elkaar staan. In de praktijk weet u echter net zo 
goed als ik dat dat lang niet altijd zo makkelijk is. 
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Wat zijn de speciale problemen voor de ouders die 
een psychotisch kind hebben? 
In de eerste plaats hebben de ouders bepaald vaak 
vertwijfeld en wanhopig gestaan tegenover hun 
kind. De emotionele uitwisseling door gebaar, blik, 
gesproken woord, aanraking is vaak vanaf de ge
boorte, maar toch zeker vanaf de vroege peutertijd 
tussen ouders en kind gestoord. Met veel moeite en 
pijn, vallen en opstaan, hebben de ouders in de 
huiselijke omgang hun evenwicht met het kind ge
vonden. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend op 
dezelfde manier als die u voor de school wenselijk 
zou vinden. Zowel tussen moeder en het jonge kind 
als bij de hoger ontwikkelde dieren blijkt, dat de 
normale groei van het kind en het jonge dier ge
paard gaat met de ontwikkeling van die uitingen, 
waardoor de moeder a.h.w. door het kind zelf bijge
stuurd wordt om het als een ouder zelfstandiger 
wordend wezen te behandelen. Door de hogere 
vormen van kontakt blijft dan de veiligheid van het 
jonge organisme gewaarborgd. Als algemeen ken
merk in de met het kind (of jong) meerijpende kon-
taktvormen in de moeder-kindrelatie, zien we een 
accentverschuiving van het belang van lichaamsna-
bije zintuigen (tast, reuk en smaak) naar de verte
zintuigen (gezicht en gehoor). Zowel het opgroeien
de jonge kind als dier moet bij de toenemende be
wegingsvrijheid via het uiten en horen van geluids-
tekens kontakt met de beschermende volwassene 
onderhouden. Bij het menselijke kind blijkt het kon
takt vooral gewaarborgd doordat het gaat spreken 
en de taal gaat begrijpen. Het kan iets uitgelegd 
worden waardoor het een wat langere scheiding van 
de moeder gaat verdragen. De moeder durft het ook 
wat langer aan een ander overlaten. Doordat bij het 
psychotische kind relationele rijping uitblijft, het 
kind zich alsmaar als een overafhankelijke peuter 
blijft gedragen, is de moeder helemaal gedesoriën
teerd. Moet ze het nu als een peutertje blijven be
handelen, waartoe het kind blijft uitnodigen of juist 
als ouder? Voor de ontwikkeling van het kind is het 
inderdaad nodig, dat het stapje voor stapje steeds 
meer als een ouder kind wordt opgevoed. Maar zélf 
geeft het kind nergens de aandrang daartoe aan. Bij 
psychotische kinderen is er daardoor altijd per defi
nitie een gestoord ouderschap. Niet omdat de ou
ders als personen gestoord zijn, maar omdat het 
kind designalen tot het juiste ouderschap niet geeft. 

Ouders raken hierdoor compleet in de war. En ook 
wij zelf, therapeuten, onderwijzers, moeten oppas
sen hierdoor niet in de war te raken. Maar doordat 
wij de zaak iets meer van een afstand kunnen bekij
ken, kunnen wij het ietsje objectiever zien. Maar dat 
is niet zonder meer van de ouders te vergen. Het kind 
lokt uit tot extreme houdingen. Of, en gelukkig voor 
het kind komt dat het meeste voor, tot de houding 
van complete bescherming, een overbemoedering. 
Het in alles opnemen voor het emotioneel maar 
klein blijvende peutertje tegen de buitenwereld, die 
er niets van begrijpt. Ondanks het feit, dat de moto
rische en vaak de intellectuele ontwikkeling, de li
chaamsgrootte van het kind er toch op wijst dat het 
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werkelijk ouder is dan twee jaar, blijft het de moeder 
als een tweejarige aanspreken. En wat kan de moe
der, wanneer ze haar natuurlijke gevoelens volgt, 
anders dan ook de moeder van een tweejarige blij
ven? Maar voor de andere gezinsleden, ook de va
der, kan het wel heel moeilijk worden wanneer deze 
toestand maar blijft en blijft. 
Het hebben van een psychotisch kind stelt het ou
derlijk huwelijk dan ook op hoge proef. 
Want wat is de andere mogelijke emotionele hou
ding tegenover zo'n kind, dat maar niet groeien wil? 
Heel primitief, maar toch menselijk begrijpelijk is de 
radicale afwijzing. 

Zowel moeders als vaders zijn er, die het kind emo
tioneel niet echt verdragen, het afwijzen en het uit 
huis geplaatst willen hebben. Meestal onder het 
motto, dat een tehuis altijd een grotere deskundig
heid heeft in de opvoeding van dit kind dan zijzelf. 
Helaas is dat vaker niet dan wel waar. Hoewel deze 
complete toeneiging als ook de complete afwijzing 
zowel bij de vaders als bij de moeders kan voorko
men, zien we vaak dat de moeder de toeneiging 
vertoont en de vader de afwijzing. 
Gelukkig voor het kind als de beide ouders zich ach
ter het kind scharen, al moeten we er dan natuurlijk 
wel op letten dat de normale kinderen, de broertjes 
en zusjes, geen schade lijden. We moeten er echter 
wel oog voor hebben, dat het niet bij iedereen zo 
ideaal kan liggen. De ouders kunnen met heel veel 
meer taken belast zijn dan de opvoeding van dit ene 
psychotische kind alleen. Wij allen, die naar ik van 
harte hoop, ja tegen het psychotische kind zeggen, 
moeten wel beseffen, dat heel veel mensen er in
stinctief nee tegen zeggen. Dit voortdurende falen 
van het directe menselijke kontakt kan nu eenmaal 
een geweldige belasting betekenen. Het geluk is met 
de meeste van onze psychotische kinderen, dat de 
ouders veel vaker ja dan nee zeggen. Maar dan moet 
hun ja zeggen nog wel in een vorm komen, waarin 
het psychotische kind werkelijk groeien kan. Terwijl 
het daartoe zelf helemaal niet uitnodigt. Daar de 
school, die de zorg van een psychotisch kind op zich 
neemt, een belangrijk stuk van de behandeling en 
vorming op zich neemt, wezenlijker en belangrijker 
nog dan bij het normale kind, is het van groot belang 
dat er eenstemmigheid bestaat in de werkwijze en 
aanpak van schoolmilieu en thuismilieu. De boven
genoemde voorbeelden wezen al reeds op de nood
zaak van samenwerking. Want het omgekeerde bij
voorbeeld is ook mogelijk. Het kind dat op school 
b.v. goed leest, kan het thuis bij moeder helemaal 
niet. En moeder zou b.v. zo graag haar familie en 
buren willen tonen dat het kind veel meer kan dan 
men dacht. En uitgerekend doet het kind het thuis 
nou echt niet. In zijn grote weerstand voor verande
ring kan hij n.l. ook een weerstand tegen verbetering 
hebben. U begrijpt wel hoe gemakkelijk men in dit 
soort gevallen in een vruchteloze welles-nietes si
tuatie verzeilen kan. De bekende hulpmiddelen: de 
moeder laten ervaren hoe het op school gaat, moe
ten we dan wel proberen aan te wenden. Het school-
schriftje uitvoerig gebruiken, opdat het kind de erva-



ringen van thuis op school kan vertellen en omge
keerd. Allemaal om het kind te laten beseffen dat 
net, als het er op aan komt, overal eigenlijk dezelfde 
persoon is en blijft. Hoe vreemd het ook moge klin
ken, voor het kind nu eenmaal niet vanzelfsprekend. 

Aan het eind van mijn betoog moet ik uit de aard van 
de zaak nogmaals stellen, dat het niet mogelijk is om 
een algemene richtlijn te geven hoe met een psy
chotisch kind in de school aan te vangen. Maar mis
schien heb ik met mijn voorbeelden bereikt, dat u 
meer bedacht raakt op de mogelijkheid van een 
aantal misverstanden, die in de praktijk overwin-
baarder zijn gebleken dan u oorspronkelijk dacht. 
Tot uw troost en bemoediging kan ik uit ervaring 
meedelen, dat de vooruitgang van het kind, wan
neer eenmaal een goede therapeutische, didacti
sche totaalsituatie is gecreëerd, bij geduldig vol-
nouden meestal met de jaren blijkt. 
Natuurlijk kunt u zeggen: 'Weinig bemoedigend om 
aan te beginnen, als het resultaat pas met de jaren 
blijkt'. Maar dat is toch iets wat we in het buitenge
wone onderwijs in het algemeen moeten incalcule
ren, bij welk type kind dan ook. We moeten ons in 
optimisme meer laten leiden door de kinderen, die 
wij wèl blijken te kunnen helpen dan dat we ons 
moeten laten ontmoedigen door onze mislukkingen. 

mevr. Dr. Chr. La f e be r. 

Total Communication 

Vier interessante artikelen in het Engels van dr. 
Denton, dr. Denmark (2x) en dr. Vernon werden vo
rig jaar vertaald in het Nederlands door één onzer 
leden, dhr. Sam Pattipeiluhu. Het gaat allemaal over 
Total Communication en de daarbij behorende op
voeding, onderwijs etc. Deze artikelen mét een arti
kel van een Nederlander (prof. Bernard Tervoort) -
ook over de T.C. - werden samengebundeld in een 
boekvorm, voorzien met een voorwoord van dhr. 
Anne Bouwmeester. 
Kortgeleden en nu nog is het onderwerp Total 
Communication zeer actueel. Misschien hebt u hier
over een paar artikelen in het N.R.C.-Handelsblad 
gelezen. 
Dit boek is zeer geschikt voor mensen die betrokken 
zijn met - of geïnteresseerd zijn in de problematiek 
van opvoeding en onderwijs der dove kinderen. 
Wilt u dit boek in uw bezit hebben, dan kunt u dit 
bestellen door storting van ƒ 8 - + ƒ 2,40 (porto
kosten) = / 10,40 op girorekening nr. 263615 ten 
name van de Voorlichtingscommissie-Ned. Doven-
raad te Den Haag, onder vermelding 'T.C./5'. 

Voorlichtingscommissie-Nederlandse Dovenraad 
Secr. mw. Bea Visser, 

Vrederustlaan 17, 2543 SH 's-Gravenhage 

P-S. Ook in uw eigen blad is al enkele malen ge
schreven over Total Communication. De redaktie 

herinnert aan het nummer van december 1978 met 
artikelen van Prof. Dr. B. Tervoort, B. R. Steenber
gen, A. Bouwmeester en H. Betten, voor het grootste 
deel lezingen van de jaarvergadering te Lunteren in 
maart 1978. In het februari-nummer van 1979 publi
ceerden we een artikel van Dr. A. van Uden, Enige 
notities n.a.v. de huidige discussies over 'Total 
Communication'. 

De cognitief onderbouwde 

vreemde-talendidactiek en het 

onderwijs aan taal- en 

spraakgestoorden 

1. Inleiding 
Er zijn waarschijnlijk weinig gebieden waarop zo 
weinig aan experimenteel onderzoek en theorie
vorming is gedaan als het gebied van het vreemde
talenonderwijs aan taal- en spraakgestoorde leer
lingen.1) Om nu toch tot een eerste verkenning te 
komen van de specifieke problemen die dit onder
wijs met zi ch meebrengt, zal ik beginnen met in het 
algemeen het een en ander over de belangrijkste 
ontwikkelingen in de vreemde-talendidactiek mee te 
delen. Daarbij zal ik dan trachten om vanuit de 
vreemde-talendidactiek en vanuit de onderwijsleer-
psychologie in het algemeen enkele veronderstel
lingen en suggesties t.a.v. een vreemde-talendidac
tiek voor taal- en spraakgestoorden te formuleren. 
Het gaat daarbij uiteraard om niet meer dan veron
derstellingen, aangezien experimenteel onderzoek 
vooralsnog ontbreekt. 
Voordat ik inga op de meest recente ontwikkelingen 
in de vreemde-talendidactiek, zal ik eerst kort aan
geven wat er aan deze ontwikkelingen vooraf is ge
gaan (een uitvoerig overzicht is te vinden in Carpay 
1975). Ik zal dus eerst ingaan op de grammatica-
vertaalmethode en op de audiolinguale en audiovi
suele methoden om daarna uitvoeriger stil te staan 
bij de nieuwe - cognitief onderbouwde - vreemde-
talendidactiek. Deze cognitief onderbouwde vreem
de-talendidactiek zal ik voornamelijk bespreken 
aan de hand van een zestal principes uit een recent 
artikel van Van Parreren (1978), die zich uitvoerig 
met dit onderwerp heeft beziggehouden. Bij elk van 
deze principes zal ik trachten na te gaan in hoeverre 
zij geldig en bruikbaar zijn voor het onderwijs aan 
taal- en spraakgestoorde leerlingen. 

2. Kort historisch overzicht 

2.1. De grammatica-vertaalmethode 
De grammatica-vertaalmethode is al heel oud, zelfs 
nog ouder dan de boekdrukkunst. Deze methode 
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werd tot aan het begin van deze eeuw ook algemeen 
gehanteerd, eerst natuurlijk alleen bij de klassieke 
talen, later ook bij de moderne talen. Kenmerkend 
voor deze methode was het memoriseren van een 
heel stelsel van grammaticaregels, die dan vervol
gens met behulp van zg. thema's verder werden 
ingeoefend. De woorden werden over het algemeen 
gememoriseerd vanuit woordenlijsten of woorden
schriften waarin rijen losse woorden waren opge
nomen. Vreemdtalige teksten werden niet zozeer 
gelezen als wel in de moedertaal vertaald; daarnaast 
werden trouwens ook teksten vanuit de moedertaal 
in de vreemde taal vertaald. In het algemeen werd 
de moedertaal in het vreemde-talenonderwijs veel
vuldig gehanteerd. 

2.2. De audiolinguale en audiovisuele methoden 
Toen het vreemde-talenonderwijs zich rond de 
eeuwwisseling wist te emanciperen van het onder
wijs in de klassieke talen, ontstond als reactie op de 
grammatica-vertaalmethode, die het schriftelijk 
taalgebruik centraal stelde, de directe methode, die 
juist gericht was op het mondeling taalgebruik. De 
aanhangers van de directe methode meenden dat 
de leerlingen de vreemde taal in principe het beste 
op dezelfde wijze zouden kunnen leren als kinderen 
hun moedertaal leren, dus door zoveel mogelijk 
natuurlijke conversatie. 
In de neodirecte methode, die rond 1930 ontstond, 
kwam men daar al enigszins op terug. Met name de 
moeilijke grammaticale structuren die ook bij de 
grammatica-vertaalmethode al problemen oplever
den, bleken in de directe methode evenmin goed 
geleerd te worden. Men voerde daarom speciale 
oefeningen in: de'pattern practice'of'pattern drills'. 
In deze structuuroefeningen werden bepaalde 
grammaticale structuren eindeloos herhaald en wel 
zonder dat de onderliggende grammaticaregels aan 
de leerlingen werden uitgelegd. 
Overigens kwam de neodirecte methode pas tot 
grote bloei in het begin van de zestiger jaren, o.m. 
onder invloed van de toen dominerende stroming in 
de westerse psychologie - het behaviorisme - dat 
het menselijk leren simpelweg als het leren van ge
woonten opvat, d.w.z. als het vormen van zg. SR-
koppelingen. Daarnaast speelde ook de uitbreiding 
van de technische mogelijkheden in de vorm van 
bandenmateriaal en talenpractica een belangrijke 
rol. 

De zg. audiolinguale en later ook audiovisuele me
thoden, die toen ontstonden, werden door zeer veel 
scholen met groot enthousiasme in gebruik geno
men. Na een aantal jaren ervaring met deze metho
den bleek dit enthousiasme echter danig bekoeld te 
zijn. Met name de structuuroefeningen leverden 
veel moeilijkheden op. De leerlingen hadden er een 
hekel aan en bovendien bleken de resultaten ervan 
niet te functioneren, d.w.z. de leerlingen brachten 
het geleerde niet in praktijk. Ook het principe van de 
strikte eentaligheid, dus het volledig uitbannen van 
het gebruik van de moedertaal, dat in de audiolin-
guale/audiovisuele methoden aanvankelijk werd 
voorgestaan, bleek niet haalbaar te zijn. Tenslotte 

was door een eenzijdige nadruk op het mondeling 
taalgebruik nu het schriftelijk taalgebruik weer in het 
gedrang geraakt. 
De onvrede t.a.v. de resultaten die met de audiolin
guale en audiovisuele methoden behaald werden en 
de behoefte aan een meer evenwichtige verdeling 
van de aandacht voor het luisteren naar en het spre
ken van een vreemde taal enerzijds en voor het lezen 
en eventueel schrijven van die vreemde taal ander
zijds heeft geleid tot een nieuwe ontwikkeling in de 
vreemde-talendidactiek, de zg. cognitief onder
bouwde vreemde-talendidactiek, die het leren van 
inzichtelijke handelingen centraal stelt. 

3. De cognitief onderbouwde vreemde-talendidac
tiek in relatie tot het onderwijs aan taal- en spraak-
gestoorden 
Deze cognitief onderbouwde vreemde-talendidac
tiek was in feite ook nu pas mogelijk geworden 
doordat gebruik gemaakt kon worden van nieuwe 
inzichten uit de eveneens cognitief georiënteerde 
onderwijsleerpsychologie, die de laatste jaren een 
stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. In dit 
verband is voor de vreemde-talendidactiek vooral 
het werk van een aantal psychologen uit de Sovjet
unie relevant en in ons land het werk van Carpay en 
Van Parreren, die hier weer gedeeltelijk op voort
bouwen (zie bijv. Carpay 1974 en 1975 en Van Parre
ren 1975 en 1978). 
Ik kom dan nu toe aan de bespreking van de zes 
belangrijkste principes van deze nieuwe cognitief 
onderbouwde vreemde-talendidactiek zoals die 
onlangs door Van Parreren (1978) geformuleerd zijn. 
Bij elk principe zal ik dan de mogelijke geldigheid en 
bruikbaarheid ervan voor het onderwijs aan taal- en 
spraakgestoorden belichten. 

3.1. Woordenschatverwerving 
Het eerste principe heeft betrekking op de woorden
schatverwerving (uitvoerig hierover: Schouten-van 
Parreren en Van Parreren 1979). Het feit dat de leer
lingen een enorm aantal woorden moeten leren 
voor met name het kunnen lezen van een taal vormt 
één van de grootste problemen van het vreemde
talenonderwijs. Zeer effectief is het laten lezen van 
veel teksten, zodat de leerlingen de woorden in 
contexten tegenkomen en ze ook steeds weer in 
andere contexten terugzien. Het laten leren van los
se woorden of van woorden uit idioomboekjes e.d. 
is voor de leerlingen inspannend en onaangenaam 
en bovendien om verschillende redenen, waarop ik 
hier niet in kan gaan, minder effectief (uitvoerig 
hierover: Van Parreren 1967 en Van Parreren & Ei
keboom 1969). 
Er zijn twee vaardigheden waarvan de leerlingen 
steun kunnen ondervinden bij het uitbreiden van 
hun woordenschat aan de hand van het lezen van 
teksten. De ene vaardigheid betreft het analyseren 
van de woordvorm. Deze vaardigheid kan bevor
derd worden door de leerlingen te leren bekende 
stammen in nieuwe woorden te ontdekken, bijv. 
door het onderwijzen van woordrelatiemodellen. 
Woordrelatiemodellen zijn didactische modellen die 
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gebaseerd zijn op woordvormingsprincipes (bijv. 
breken - breekbaar - breekbaarheid; vergelijken -
vergelijkbaar- vergelijkbaarheid). De andere vaar
digheid betreft het opmaken van de betekenis van 
een onbekend woord uit de context. 
Leerlingen die laatstgenoemde vaardigheid ver
werven, zullen meer 'contextgericht' gaan lezen, 
hetgeen weer een beter tekstbegrip en een ver
hoogd leestempo met zich mee zal brengen. Het 
beschikken over beide vaardigheden zal er boven
dien toe bijdragen, dat de leerlingen een beter in
zicht krijgen in de verschillende betekenissen en 
betekenisnuances van één woord. 
Het veel lezen als middel om de woordenschat uitte 
breiden lijkt in het buitengewoon onderwijs met 
name voor slechthorende en dove leerlingen van 
groot belang. Anders dan bij leerlingen met een 
normaal gehoor is het bij doven en slechthorenden 
immers ook in veel mindere mate mogelijk om ze in 
een mondeling 'taaibad' te storten. Zo'n taaibad kan 
wel aangeboden worden in de vorm van leestek
sten. Het lijkt dan wel van belang dat de hierboven 
genoemde twee vaardigheden systematisch on
derwezen worden om op deze wijze de leesvaardig
heid te bevorderen. 
Deze beide vaardigheden lijken mij overigens ook 
om andere redenen voor slechthorende en dove 
leerlingen bij uitstek van belang. Het lijkt mij bijv. 
heel goed mogelijk dat op deze wijze eventueel nog 
aanwezige 'gefixeerde complexen' effectief bestre
den kunnen worden. (Ik denk hier aan de gevallen 
waarin leerlingen niet goed los kunnen komen van 
één bepaalde betekenis van een woord die zij daar 
gevoelsmatig aan hechten, vgl. bijv. Van Uden 19773 

en de interessante beschouwing van Nanninga-
Boon 1934 over het onstaan en verbreken van der
gelijke complexen.) Meer in het algemeen gesteld 
kunnen deze vaardigheden ook steun geven bij het 
uitbreiden van de hoeveelheid woorden en bij de 
hoeveelheid betekenissen en betekenisnuances van 
één woord. 
Het onderwijzen van deze beide vaardigheden lijkt 
mij tenslotte nog het liplezen ten goede te zullen 
komen. Met name neem ik aan, dat de leerlingen het 
informatieverlies dat bij het liplezen optreedt (en dat 
een geringere redundantie van de taaluiting met 
zich meebrengt), beter kunnen compenseren als zij 
in staat zijn om effectief gebruik te maken van de 
context. 

3.2. Grammatica 
Het tweede principe dat ik wil bespreken, betreft de 
grammatica. Naast de woordenschat zorgt ook de 
grammatica van een vreemde'taal meestal voor de 
nodige moeilijkheden. Zowel in de grammatica-
vertaalmethode als in de audiolinguale en audiovi
suele methoden bleek dat de leerlingen de verwor
ven kennis in de praktijk niet gebruikten. Hiervoor 
kunnen twee oorzaken worden aangegeven. De ene 
oorzaak is dat de grammaticaregels niet inzichtelijk 
zijn voor de leerling; dit geldt zeker voor de neodi-
recte methode en misschien tot op zekere hoogte 
ook voor de grammatica-vertaalmethode. De ande

re oorzaak is dat de grammatica-oefeningen niet 
geïntegreerd zijn in het taalgebruik van de leerling, 
zodat de leerling bij het spreken, luisteren, lezen en 
schrijven van de vreemde taal helemaal niet aan de 
geleerde grammaticaregels denkt. Dit geldt zowel 
voor de grammatica-vertaalmethode als voor de 
audiolinguale en audiovisuele methoden. 
Op dit gebied nu is in de Sovjetunie met name door 
Gal'perin en zijn leerlingen belangrijk werk verricht 
waaruit ook Nederlands onderzoek is voortgevloeid 
(zie o.m. Carpay 1974 en 1975 en Van Parreren 
19752). Het gaat hier om het onderwijzen van moei
lijke grammaticale structuren, die afwijkend zijn van 
de dienovereenkomstige structuren in de moeder
taal of om structuren die in de moedertaal geheel 
ontbreken (bijv. de 'ing-vorm' in het Engels). De 
minder moeilijke structuren blijken de leerlingen 
over het algemeen ook zonder speciaal daarop ge
richt onderwijs wel onder de knie te krijgen. De 
moeilijke structuren moeten onderwezen worden 
door de leerlingen inzicht in de structuren te geven 
(Gal'perin spreekt in dit verband over het aanbren
gen van een volledige oriënteringsbasis) èn door de 
leerlingen met deze structuren te laten oefenen in zo 
gevarieerd mogelijke situaties. Het onderwijs in 
concreto zou dan kunnen verlopen via de zg. traps
gewijze procedure van Gal'perin (vgl. Van Parreren 
en Carpay 1972) in combinatie met visuele sche
ma's, algoritmen e.d. 
Ook hier geldt (evenals bij het principe dat op de 
woordenschatverwerving betrekking had) dat het 
zojuist gestelde zo mogelijk nog belangrijker is voor 
slechthorende en dove leerlingen dan voor nor
maalhorenden. Slechthorende en dove leerlingen 
zijn immers in grotere mate afhankelijk van syste
matisch en doelgericht onderwijs, aangezien zij over 
minder mogelijkheden beschikken om a.h.w. van
zelf ('incidenteel') kennis op te doen en vaardighe
den te leren. Gezien de vaak aanzienlijke defecten in 
de moedertaal is het overigens waarschijnlijk, dat er 
meer grammaticale structuren zijn die deze leerlin
gen moeilijkheden opleveren dan bij leerlingen met 
een normaal gehoor het geval is. Dit zou d.m.v. ex
perimenteel onderzoek vastgesteld kunnen worden. 
Voor leerlingen met een normaal gehoor is hiermee 
een begin gemaakt in diagnostisch onderzoek van 
Bol & Carpay (1974) en van Knibbeler (1977). 

3.3. Beginnen met receptief taalgebruik 
Hiermee kom ik toe aan het derde, meer algemene 
principe van de cognitief onderbouwde vreemde-
talendidactiek. Dit houdt in dat de leerlingen moeten 
beginnen met receptief taalgebruik (lezen, luisteren)-
en dat produktief taalgebruik (spreken, schrijven) 
pas veel later moet volgen. De leerpsychologische 
achtergronden hiervan zijn dat de leerlingen te veel 
fouten maken als zij te vroeg tot het produceren van 
taal worden aangezet en dat deze fouten de neiging 
vertonen om steeds terug te keren. De leerlingen 
beschikken in de aanvangsfase nl. nog over onvol
doende ervaring met de vreemde taal om te kunnen 
controleren of dat wat zij zeggen (of schr'rjven) in
derdaad op die manier gezegd of geschreven kan 
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worden. Pas na veel lezen en luisteren begint die 
taaiervaring zich te ontwikkelen in de vorm van cog
nitieve modellen, waarover de leerling dan vrij kan 
beschikken. 
In feite wordt er met dit principe dus gepleit voor een 
lange periode van lezen, zo nu en dan gecombineerd 
met het beluisteren van de te lezen teksten, waarop 
een vrij korte periode van spreken en eventueel 
schrijven volgt. Zo'n lange receptieve aanvangsfase 
zal niet alleen het verwerven van de produktieve 
vaardigheden gunstig beïnvloeden, maar ook de 
leesvaardigheid, waaraan in de neodirecte methode 
te weinig aandacht werd besteed. Het ziet er mo
menteel wel naar uit dat een dergelijke ontwikkeling 
door zal zetten, en eventueel zelfs zal uitmonden in 
eindexamens waarin niet meer noodzakelijkerwijs 
alle vier de vaardigheden worden getoetst. 
Ook voor taal- en spraakgestoorde leerlingen lijkt 
een lange receptieve fase, waarin vooral veel tek
sten gelezen worden, de aangewezen weg om tot 
een bevredigende beheersing van een vreemde taal 
te komen. Als er niet meer jarenlang zeer veel tijd 
wordt gestoken in het mondelinge taalgebruik, dat 
voor deze leerlingen juist de grootste moeilijkheden 
oplevert, blijft er meer tijd over voor het lezen. De 
leerlingen kunnen zich dan in ieder geval één vaar
digheid zodanig eigen maken dat zij er later wat aan 
hebben. Daar komt nog bij, zoals zoeven al ter spra
ke kwam, dat na zo'n lange receptieve fase het spre
ken gemakkelijker geleerd zal worden dan wanneer 
daar meteen mee begonnen wordt. 
Met dit pleidooi voor een lange receptieve fase is 
evenwel niet gezegd dat er nu vèèl minder aan het 
mondeling taalgebruik moet worden gedaan. In de 
eerste plaats moet er, zeker in de aanvangsfase van 
het vreemde-talenonderwijs, de nodige aandacht 
aan het ontstaan van een redelijk klankbeeld van de 
woorden worden besteed. Dit klankbeeld hoeftzeker 
niet perfect te zijn, maar het moet wel van dien aard 
zijn, dat het onthouden en het uit elkaar houden van 
de verschillende woorden niet wordt geschaad. Ook 
daarnaast moet er, mede gezien de huidige eind-
exameneisen nog wel de nodige aandacht aan het 
mondelinge taalgebruik worden besteed. Ik hoop 
echter duidelijk gemaakt te hebben dat het zinvol 
lijkt om daar in een veel later stadium mee te begin
nen en dan in vrij geconcentreerde vorm naar het 
eindexamen toe te werken. 

3.4. Bij luisteren in de aanvangsfase altijd meelezen 
Het vierde principe, dat inhoudt dat luisteren in de 
aanvangsfase van het vreemde-talenonderwijs al
tijd gecombineerd moet worden met het meelezen 
van de tekst, hangt met het vorige principe samen 
(uitvoeriger hierover: Van Parreren 1969). Om taai
ervaring op te doen en dus cognitieve modellen op 
te kunnen bouwen moet de leerling deze modellen 
ook kunnen analyseren. In de neodirecte methode 
waarin het schrift in de aanvangsfase van het 
vreemde-talenonderwijs vaak geheel werd uitge
bannen, was het voor de leerlingen in vele gevallen 
onmogelijk om de woord- en de zinsgrenzen in de 
gesproken taal te onderscheiden. Het aanbieden van 
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gesproken taal zonder schrift is waarschijnlijk voor
namelijk ontstaan als een overdreven reactie op de 
grammaticavertaalmethode waarin juist het omge
keerde gebeurde: het aanbieden van teksten zonder 
het gesproken woord erbij. 
Het behoeft geen betoog dat het aanbieden van ge
sproken taal zonder tekst erbij in de aanvangsfase 
van het vreemde-talenonderwijs voor slechthoren
den en doven helemaal uit den boze is. Wat wel 
bekeken zou moeten worden, is hoe het luisteren en 
tegelijkertijd visueel meelezen - hetgeen zeer gun
stig is voor de ontwikkeling van het klankbeeld, de 
spreekmelodie e.d. - in het buitengewoon onderwijs 
het beste gerealiseerd zou kunnen worden. Taalge-
stoorde kinderen verkrijgen hun informatie d.m.v. 
de tekst, de klank en/of het ritme, de spreekmelodie 
e.d. en bovendien nog d.m.v. het liplezen. Een mo
gelijkheid om deze drie informatiebronnen - tekst, 
klanken bewegingen van de lippen-tegelijkertijd te 
mobiliseren biedt misschien de videoapparatuur. Te 
denken valt dan aan videobanden waarop één of 
meer sprekers te zien en te horen zijn en waarop de 
door hun gesproken tekst is afgebeeld in de vorm 
van ondertiteling (of in de vorm van 'wolkjes', vgl. 
Van Uden 1977). Het spreekt vanzelf dat de hiervoor 
te gebruiken teksten de leerlingen geen moeilijkhe
den meer mogen opleveren. 

3.5. Uitspraak 
Hiermee kom ik dan aan het vijfde principe dat be
trekking heeft op de uitspraak. Een minimumeis met 
betrekking tot de uitspraak, waaraan ook voldaan 
moet worden wanneer het leerdoel uitsluitend het 
lezen van een vreemde taal betreft, is dat het klank
beeld dat de leerling zich van de gelezen woorden 
vormt, een zekere mate van correctheid vertoont. 
Zoals ik al eerder stelde, is dat van belang met het 
oog op het onthouden en het uit elkaar houden van 
de woorden. Als het leerdoel ook het mondeling 
taalgebruik omvat, geldt dat de uitspraak in zoverre 
correct moet zijn dat de communicatie niet ver
stoord wordt, d.w.z. dat in ieder geval de klemtoon 
goed gelegd moet worden en dat ook de zinsmelo
die redelijk moet zijn. Indien de communicatie be
vredigend kan verlopen, kan men daar in principe 
mee volstaan. 
Voor taal- en spraakgestoorde leerlingen geldt dus 
ook dat er alleen al met het oog op het lezen de 
nodige aandacht aan het ontstaan van een redelijk 
goed klankbeeld moet worden besteed. Voor het 
mondelinge taalgebruik komt daar dan nog heel wat 
bij. Het is voor het buitengewoon onderwijs natuur
lijk wel plezierig dat de uitspraak niet meer zö be
langrijk wordt gevonden, maar het blijft uiteraard 
zowel voor de slechthorende en de dove als voor de 
spraakgestoorde leerlingen een enorme opgave om 
tot zo'n redelijke uitspraak te komen. 

3.6. Motivatie 
Wat betreft het laatste principe, dat betrekking heeft 
op de motivatie, kan op grond van recent psycholo
gisch onderzoek het volgende gesteld worden. Ten 
eerste is het essentieel dat er een goede cursus 



wordt gebruikt; een goede cursus die bovendien op 
de juiste wijze gehanteerd wordt, is om zo te zeggen 
al het halve werk! Ten tweede blijkt het effectief te 
zijn om de leerlingen van tijd tot tijd zelf te laten 
nagaan wat voor vorderingen zij gemaakt hebben. 
Dit kan bijv. door ze met oud lesmateriaal te con
fronteren, dus bijv. door ze iets te laten lezen waar
van ze zich herinneren dat ze het vroeger heel moei
lijk hebben gevonden. Ten derde is het zinvol om 
aantrekkelijke tussendoelen in te schakelen, bijv. 
door de leerlingen aardige niet te moeilijke teksten 
of banden aan te bieden of door ze zelf iets over hun 
eigen hobby's te laten opzoeken e.d. De leerlingen 
kunnen dan al tijdens hun schoolloopbaan ervaren 
dat zij ook echt plezier kunnen hebben van het ken
nen van een vreemde taal. 
Het lijkt mij dat de hier genoemde factoren ook de 
motivatie van taal- en spraakgestoorde leerlingen 
gunstig kunnen beïnvloeden. Overigens moeten de
ze leerlingen voor het leren van vreemde talen na
tuurlijk wel een veel grotere inspanning leveren dan 
leerlingen uit het normale onderwijs, zodat het heel 
goed mogelijk is dat er nog andere maatregelen 
genomen zouden moeten worden. 

Hiermee ben ik dan aan het eind gekomen van de 
bespreking van de voornaamste principes uit de 
cognitief onderbouwde vreemde-talendidactiek. 

M. C. Schouten-van Parreren 
Afdeling Onderwijsleerprocessen V.U. 

Amsterdam 

1) De enige publicaties die ik op dit gebied ken zijn: 
Van Uden (1963) en Feit & Ingod (1975). 
2) Carpay (1975, blz. 132-134) bespreekt hiermee 
verwant Belgisch en Duits onderzoek. 
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Scriptie 
In het kader van de opleiding voor de akte M.O.-A 
Pedagogiek (Katholieke Leergangen afdeling Am
sterdam) schreef A. Broerse in 1979 een scriptie ge
titeld: 'Het onderwijs aan ernstig spraakgebrekkige 
kinderen als vorm van buitengewoon onderwijs in 
Nederland'. 
Hierin wordt geschetst hoe de ontwikkeling naar 
onderwijs voor slechthorende en spraakgebrekki-
gen is geweest. Vooral wordt aandacht besteed aan 
de snelle uitbreiding en verandering van het onder
wijs aan ernstig spraakgebrekkigen in het laatste 
decennium. 
Hoe dergelijk onderwijs in enkele ons omringende 
landen (E.E.G. en D.D.R.) georganiseerd is, wordt 
aan de orde gesteld om conclusies ten aanzien van 
de Nederlandse situatie te kunnen trekken. 
De oorzaken van de spraak-taalgebreken worden 
vermeld in zoverre ze van belang zijn voor de argu
mentatie met betrekking tot maatregelen ter verbe
tering van deze vorm van B.O. Willen scholen voor 
onderwijs aan ernstig spraakgebrekkigen - die beter 
met de term 'spraak-taalgestoorden' kunnen wor
den aangeduid - in de toekomst orthopedagogische 
instellingen voor speciaal onderwijs genoemd wor
den, dan dienen er nog tal van voorzieningen gerea
liseerd te worden. Uitbreiding van de psychologen-
en logopedistenuren, aanstelling van een fysiothe
rapeut, verplichte deelname van een logopedist(e) 
aan het toelatingsteam en betere inschakelingsmo-
gelijkheden van het maatschappelijk werk zijn dan 
noodzakelijk. Verder dient de opleiding van leer
krachten die te maken hebben met spraak-taalge-
stoorde kinderen, gestalte te krijgen. Van belang 
voor dit onderwijs is voorts de oprichting van regio
nale spraak-taalcentra en verlaging van de leerlin-
genschaal. 
Tenslotte komt de plaats van dit onderwijs binnen 
het buitengewoon onderwijs ter sprake. 
De scriptie is vooral gericht op de problemen op 
meso-niveau van dit onderwijs, d.w.z. vooral zaken 
op het gebied van voorzieningen en organisatie 
worden behandeld; vraagstukken op micro-niveau, 
op het terrein van de individuele behandeling, wor
den niet beschreven. 
Een uitgebreide literatuurlijst is opgenomen. 
Voor geïnteresseerden zijn er nog enkele exempla
ren van deze scriptie te verkrijgen bij: 

A.P.C. Broerse p/a Mgr. Hermusschool 
Jan Tooropstraat 11 1062 BK Amsterdam 

tel. 020 - 179696 privé tel. 020 - 941183 
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Het concept-aktiviteiten-plan 
Ik zal het hebben over het aktiviteitenplan voor het 
buitengewoon onderwijs. Ik ben blij hierover iets te 
mogen vertellen, omdat mij is gebleken dat over het 
concept-aktiviteitenplan nogal wat misverstanden 
bestaan. Ik heb het idee, dat dergelijke misverstan
den er mede toe hebben geleid dat U mij hier heeft 
uitgenodigd. Uit een aantal reakties die op het con
cept-aktiviteitenplan zijn binnen gekomen kwam 
naar voren, dat men bang is dat het plan alleen is 
bestemd voor kernafdelingen en niet voor het v.b.o. 
Soms leeft ook de gedachte, als zou het aktiviteiten
plan er alleen zijn voor schoolsoorten als lom, mik of 
zmok. 
Niets is echter minder de bedoeling. Ik zal dit ook 
proberen aan te tonen en toe te lichten. 
Het aktiviteitenplan is er öök voor het v.b.o. en öök 
voor het onderwijs aan slechthorenden en spraak-
gebrekkigen. 
Wat is de leidende gedachte achter het aktiviteiten
plan? Dat is het streven de scholen mogelijkheden te 
bieden zich te ontwikkelen in de richting van een 
orthopedagogisch onderwijsinstituut. Eenvoudig 
gezegd is dat een school - want het blijft nadrukke
lijk gaan om een onderwijsinstituut - waarin plan
matig, vanuit de hulpvraag van het kind, wordt ge
werkt aan een positieve stimulering van de ontwik
keling van het kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de wetenschappelijk inzichten uit verschillende 
disciplines. In een school voor speciaal onderwijs 
werken er dus mensen uit diverse disciplines sa
men, gecoördineerd door het hoofd van de school. 
Het planmatig werken houdt in, dat er voor ieder 
kind afzonderlijk en voor de school als geheel sys
tematisch wordt bekeken, wat de beste aanpak is om 
vanuit de hulpvraag van kinderen hun ontwikkeling 
te stimuleren. 

In onderwijstermen uitgedrukt, er wordt in een 
school voor speciaal onderwijs gewerkt aan hande
lingsplannen voor individuele leerlingen en aan een 
schoolwerkplan. 
In een aantal commentaren op het concept-aktivi
teitenplan is gevraagd naar verdere concretiserin
gen van wat een orthopedagogisch onderwijsinsti
tuut is. Een bewindsman die op het ministerie ver
antwoordelijk is voor het buitengewoon onderwijs 
komt hier echter wel voor een dilemma te staan. Het 
is misschien wel begrijpelijk dat naar concretiserin
gen wordt gevraagd, maarte ver gaande concretise
ringen volgen de reakties op, dat het veld te weinig 
kans krijgt om zelf vorm te geven aan de eigen ont
wikkelingen. U zou kunnen zeggen: „De overheid 
gaat nu wel erg ver, of, dat wil ik nu juist met mijn 
collega's zelf uitzoeken." De centrale gedachte ach
ter het aktiviteitenplan is, dat het beleid van staats
secretaris Hermes erop is gericht om scholen de 
mogelijkheid en de ruimte te geven zelf vorm te 
geven aan ontwikkelingen waar de scholen al mee 
bezig waren. 

In het concept-aktiviteitenplan wordt een aantal ak-
tiviteiten genoemd. Ik zal deze de revue laten passe-
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ren en aangeven, dat deze zaken ook voor het v.b.o. 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen van be
lang zijn. 

Allereerst de ontwikkeling van een schoolwerkplan 
en van handelingsplannen. Deze zaken zijn vanzelf
sprekend ook van belang voor het v.b.o. 
Ook in Uw scholen gaat het immers om kinderen 
waarvan we de hulpvraag willen kennen om, vanuit 
hun eigen mogelijkheden, hun ontwikkeling te kun
nen stimuleren. Een schoolwerkplan is hierbij even-
eenszinvol. In een schoolwerkplan staat als het ware 
het pakket vermeld dat een school heeft aan te bie
den. Bij het opstellen van een handelingsplan put 
men uit deze voorraad. 
De term handelingsplannen heeft bij sommige leer
krachten schrikreakties teweeg gebracht. 
Zijn wij daar wel deskundig genoeg voor, hoe orga
niseer je dat in je school, moet ik nu voortaan voor 
elk kind afzonderlijk heel ingewikkelde plannen gaan 
opstellen, en hoe veel tijd kost dat wel niet? Allemaal 
vragen die in dit verband zijn gesteld. 
Ik wil er hier nadrukkelijk op wijzen, dat het niet de 
bedoeling is om aan scholen voorte schrijven dat ze 
voortaan voor elk individueel kind een uitgebreid en 
theoretisch zeer diepgaand handelingsplan moeten 
hebben. 
We weten nog niet zo goed, hoe het allemaal in de 
praktijk het beste zal kunnen. 
De in het concept-aktiviteitenplan genoemde akti-
viteiten zijn er juist op gericht meer inzicht in deze 
vragen te krijgen. 
Zo weten we niet, of het altijd noodzakelijk is om 
voor elk individueel kind een apart handelingsplan 
op te stellen. Misschien is het in sommige situaties 
wel voldoende om voor groepjes kinderen hande
lingsplannen te ontwikkelen en is het slechts in uit
zonderingsgevallen nodig om voor individuele kin
deren afzonderlijk een handelingsplan op te stellen. 
Wat we ook niet weten is, hoe gedetailleerd een 
handelingsplan moet zijn om het funktioneel te laten 
zijn. En met funktioneel bedoel ik in dit verband 
onder meer, dat de leerkrachten ermee kunnen wer
ken en het handelingsplan niet als een last maar als 
een steun ervaren. 
Naar mijn mening hoeft een plan dat uit theoretisch 
oogpunt tot in de kleinste details perfekt in elkaar zit, 
nog niet automatisch het plan te zijn, dat als onder
steuning van het concrete werken met kinderen kan 
dienen. Misschien is er wel een grens te bepalen 
waarbij je kunt zeggen: 
het handelingsplan is nu theoretisch voldoende 
gefundeerd (al kan het in principe gedetailleerder en 
diepgaander) en het is praktisch heel goed bruik
baar. 
In reakties op het concept-aktiviteitenplan is met 
name uit het v.b.o. de vraag gesteld, of het niet 
mogelijk zou zijn om in het kader van enigerlei akti-
viteit aandacht te schenken aan de aansluiting tus
sen de school aan de ene kant en het beroep en de 
maatschappij aan de andere kant. Mij lijkt, dat juist 
bij het werken aan schoolwerkplan en handelings
plannen dit aspect aan de orde kan worden gesteld. 



Als ergens het specifieke karakter van een school 
naar voren kan worden gebracht dan is het wel in het 
schoolwerkplan en in de handelingsplannen. Juist 
als je hieraan werkt, zal blijken, in welke opzicht 
scholen van elkaar verschillen of overeenkomen. 
Daarom is het ook zo belangrijk, dat er een grote 
verscheidenheid aan schoolsoorten zal deelnemen 
aan aktiviteiten rondom schoolwerkplan en hande
lingsplannen. Ook de scholen voor slechthorenden 
en spraakgebrekkigen kunnen wat dit betreft hun 
steentje bijdragen. 

Een tweede aktiviteit die in het concept-aktiviteiten-
Plan werd genoemd betreft de personeelsformatie 
l n het toekomstig speciaal onderwijs. Anders ge
zegd: hoe komt een goed funktionerend multidisci
plinair team tot stand? 
H°e houdt het hoofd van de school het overzicht 
°ver wat er gebeurt, hoe geeft hij/zij zijn/haar ver
antwoordelijkheid voor de coördinatie van dit team 
vorm? 
Welke soorten begeleiding zijn gewenst en hoe ont
staat er een team in plaats van een aantal los van 
elkaar werkende individuen? 
Ook hier gaat het niet alleen om kernafdelingen, 
maar ook om hetv.b.o. Ookhetv.b.o. heeft met deze 
Problematiek te maken. En het gaat om meerdere 
schoolsoorten voor buitengewoon onderwijs. Im
mers, niet in elke schoolsoort manifesteren de 
Problemen rondom de multidisciplinaire samen
werking zich op dezelfde wijze. 
Zo hebben scholen voor slechthorenden en spraak
gebrekkigen niet helemaal op dezelfde manier met 
medici te maken als bijvoorbeeld lom-scholen. De 
taakafbakening tussen medici en onderwijsgeven
den bijvoorbeeld kan andersoortige problemen ge
ven. Het aloude probleem, onsympatisch geformu
leerd, hoe je niette laten overheersen door de medi
ci, doet zich in het onderwijs aan slechthorenden 
waarschijnlijk anders voor dan in lom-scholen. Het 
's om dit soort redenen dan ook van belang, dat een 
diversiteit van schoolsoorten meedoet aan aktivi
teiten rondom de multidisciplinaire begeleiding, 
verder kan ook de soort begeleiding waar scholen 
behoefte aan hebben per schoolsoort verschillen. 
Ook daarom is het belangrijk, dat meerdere school
soorten aan aktiviteiten rondom de multidisciplinai
re begeleiding meedoen. 

Aderde aktiviteit diein hetconcept-aktiviteitenplan 
aan de orde komt betreft de indeling in schoolsoor-
te". In het concept-aktiviteitenplan is gesteld, dat in 
de eerste fase alleen geëxperimenteerd gaat wor
den met combinatie lom-scholen, mlk-scholen en 
scholen voor ziekelijke kinderen. Daaruit heeft men, 
2o blijkt uit een aantal commentaren op het concept-
aktiviteitenplan, de conclusie getrokken, dat andere 
experimenten rondom de indeling in schoolsoorten 
nooit aan bod zullen komen. Dit is geen juiste inter
pretatie van wat er in het concept-aktiviteitenplan 
staat. Er wordt namelijk in vermeld, dat in een later 
stadium ook andere schoolsoorten kunnen mee
doen aan aktiviteiten rondom de indeling in school

soorten. Ook voor dit onderwerp geldt, dat het v.b.o. 
wel degelijk een rol kan spelen. Het uitgangspunt is 
uiteraard, dat scholen daar wel zelf belangstelling 
moeten hebben. 

De vierde aktiviteit die in het concept-aktiviteiten
plan wordt genoemd is de verwijzings- en toela
tingsprocedure. 
Zoals u weet bestaat er nogal eens onvrede met de 
gebruikelijke procedures. In een aantal plaatsen is 
men op zoek naar verbeteringen. Vaak komt men 
dan terecht bij regionale verwijzingsprocedures en 
toelatingen per afzonderlijke school. Uit de com
mentaren op het conceptaktiviteitenplan is mij 
gebleken, dat de meningen over dergelijke regio
nale procedures zeer uiteenlopen. Er zijn bijna even 
veel voorstanders als tegenstanders. Hoe dat speci
fiek in Uw kring ligt, weet ik niet. Misschien zegt U, 
wij hebben daar geen belangstelling voor, we zijn 
zo'n specifieke schoolsoort, het gaat wel voorname
lijk om toewijzigingen naar de lom- en mlk-scholen 
in de regio. 
Toch zou ik me kunnen voorstellen, dat U wel be
langstelling heeft voor een regionale verwijzings
procedure. 
Misschien zijn er wel eens leerlingen, waaraan U 
twijfelt of ze misschien ook niet naar een lom-school 
zouden kunnen. 
Verder is het in een enkel geval wel eens zo, dat er 
zich vanuit de samenwerking in het kader van de 
verwijzing en toelating verdergaande samenwer
kingsvormen tussen scholen voor buitengewoon 
onderwijs in een regio ontwikkelen. Het lijkt mij niet 
wenselijk, als een bepaalde schoolsoort teveel geï
soleerd zou komen te staan van andere voorzienin
gen voor buitengewoon onderwijs in de regio. 

Als vijfde aktiviteit wordt in het concept-aktiviteiten
plan genoemd de ontwikkeling van overgangsvor
men tussen buitengewoon en regulier onderwijs. 
Ter verduideling: in het concept-aktiviteitenplan 
worden alleen die overgangsvormen genoemd die 
primair vanuit het buitengewoon onderwijs worden 
opgezet. 
Dit betekent dat het concept-aktiviteitenplan slechts 
in de marge ingaat op de totale problematiek van de 
relatie tussen buitengewoon en regulier onderwijs. 
In het concept-aktiviteitenplan worden met name de 
terugplaatsingen genoemd. Hieraan zou ook door 
het v.b.o. voor slechthorenden en spraakgebrekki
gen aandacht kunnen worden besteed. 
Ook al schat U de kans tot terugplaatsingen niet 
hoog in, het zou voor de enkele gevallen waar dat 
wel mogelijk is de moeite waard kunnen zijn aan 
terugplaatsingen te werken. 
In een aantal reacties op het concept-aktiviteiten
plan is gesteld, dat niet de terugplaatsing en de 
tijdelijke opvang essentieel zijn voor de relatie tus
sen buitengewoon en regulier onderwijs, maar de 
verwijzing en de toelating. Ik geef toe, dat, wanneer 
in de toekomst de zorgbreedte van het regulier on
derwijs zo groot mogelijk is geworden de leerlingen 
die dan nog speciaal onderwijs nodig hebben niet 
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meer teruggeplaatst zullen kunnen worden. Dit 
neemt echter niet weg, dat voorlopig, zolang de 
zorgbreedte in het gewone onderwijs nog niet opti
maal is, gestreefd kan worden naar terugplaatsin
gen. 
Ik stelde al, dat het concept-aktiviteitenplan slechts 
marginaal ingaat op de relatie tussen v.b.o. en regu
lier voortgezet onderwijs. Het conceptaktiviteiten-
plan heeft primair tot doel de ontwikkelingen binnen 
het buitengewoon onderwijs zelf te stimuleren. Zo
als U weet is er in het kader van het innovatieproces 
bassisschool ruimte voor aktiviteiten waarbij scho
len voor buitengewoon onderwijs en scholen voor 
kleuteronderwijs en lager onderwijs samenwerken. 
Verder heeft een mb-commissie van de Innovatie
commissie Middenschool een rapport uitgebracht 
over de relatie tussen de middenschoolexperimen
ten en het v.b.o. En wat gebeurt er nu voor de relatie 
tussen het v.b.o. en het regulier, bestaande voortge
zet onderwijs, zo zult U zich afvragen. Hier is inder
daad sprake van een lacune. Staatssecretaris Her
mens is dan ook van plan een notitie te schrijven 
over de relatie tussen v.b.o. en regulier voortgezet 
onderwijs. 

Het is denkbaar, dat hierin aandacht zal worden be
steed aan reeds bestaande samenwerkingsvormen, 
zoals U zelf in Uw eigen sector reeds kent als het gaat 
om het in een gedeelte van de week bezoeken van 
gewone scholen voor voortgezet onderwijs door 
v.b.o.-leerlingen. 

Hoe gaat het nu verder met het concept-aktiviteiten
plan, zult U zich misschien afvragen. Het concept-
aktiviteitenplan is reeds in de CCOO behandeld. Ook 
de Onderwijsraad zal er binnenkort advies over uit
brengen. Daarna kan het worden vastgesteld. Dan 
zal ook - ik hoop in de loop van dit schooljaar - een 
circulaire verschijnen waarin staat welke soorten 
projekten er in het schooljaar '80/'81 zullen komen 
en welke faciliteiten beschikbaar worden gesteld. 
Ik hoop van harte, dat ook Uw sector hiervoor be
langstelling zal tonen. En dan tenslotte nog dit. Ik 
hoop, dat U bij Uw reakties op het aktiviteitenplan en 
bij Uw overwegingen om al dan niet in te schrijven 
op aktiviteiten, in de gaten zult blijven houden, dat 
het om Uw ontwikkelingen gaat in Uw school. Het is 
niet de bedoeling van het beleid om voor te schrij
ven wat er precies moet gebeuren. Het beleid heeft 
knelpunten in het bestaande buitengewoon onder
wijs gesignaleerd en heeft geconstateerd dat er in 
het buitengewoon onderwijs opvattingen leven 
over hoe dit onderwijs er op de langere termijn uit 
zou kunnen zien. Het is de taak van de overheid de 
scholen de kans te geven om zelf vorm te geven aan 
de eigen ontwikkelingen, in het perspectief van een 
meer gespecialiseerd speciaal onderwijs op de lan
gere termijn. Dit betekent, dat beleid en onderwijs 
kritisch met elkaar moeten meedenken. 
Ik zeg echt niet, dat alle plannen die van het ministe
rie komen goed zijn. Ik vraag U alleen er heel kritisch 
naar te kijken, zonder U in eerste instantie in Uw 
bestaan bedreigd te voelen. Misschien zegt U, is dat 
niet wat overdreven, te stellen dat leerkrachten in 
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het buitengewoon onderwijs zich misschien be
dreigd voelen? Wellicht heeft U gelijk. Maar ik schrik 
wel eens van sommige reakties uit het buitenge
woon onderwijs, bv. als ik in een dagblad lees, dat de 
staatssecretaris erop uit is binnen niet al te lange tijd 
de lom-scholen op te heffen. Niets is minder waar. 
Staatssecretaris Hermes heeft een en andermaal ge
zegd, ook in officiële stukken, dat er ook in de toe
komst behoefte zal zijn aan scholen voor buitenge
woon onderwijs. 

Ik wil deze cri-de-coeur tenslotte laten uitmonden in 
de positieve uitspraak, dat ik U veel succes wens in 
Uw school, en dat U daarbij zowel het heden als de 
toekomst in het oog zult willen houden. 

Mevr. M. Molenaar 

Het belang van 

geheugentraining 

Inhoud: 
I Relevante aspecten uit de psychologie van het ge
heugen, (blz. 52). 
II Belang van goede geheugenfuncties, (blz. 56). 
III De geheugenfunctie bij gehoorgestoorde en bij 
spraaktaal-gestoorde kinderen, (blz. 58). 
IV Het hoe van de training, (blz. 60). 
Literatuur, (blz. 63). 

Relevante aspecten uit de psychologie 
van het geheugen 

1. Ophaal-processen tegenover vergeten 
a. Wat is 'geheugen'? 
Dit woord heeft twee betekenissen, nl. die van 'op
slagplaats' en die van functie, welke ons bewust kan 
zijn maar ook onbewust reageren kan. 

b. Wat is 'vergeten'? 
Men meent als zeker te mogen aannemen, dat wat 
eenmaal in ons zenuwstelsel is opgenomen, daaruit 
niet meer verloren gaat tenzij door een duidelijk 
afbreken of afsterven van de cellen. De leer van 
geheugen-sporen of -grammen die uitgewist wor
den wordt wel niet meer aangehouden. Het geheu
gen als functie slaat dus op 'ophaal-processen' ('re
trieval processes'). 'Vergeten' betekent dan het ont
breken of defect zijn van de ophaal-functies. Indruk
ken, gebeurtenissen, vaardigheden in het verleden 
verworven zijn er nog wel, maar we kunnen ze niet 
meer ophalen. 

c. Wat is 'zich iets herinneren'? 
Dit begrip lijkt breder dan alleen ophalen. We kun
nen ons onopzettelijk iets herinneren: 'Het valt me te 
binnen', maar ook opzettelijk: 'Zich iets te binnen 
brengen'. Dit laatste wordt dan vooral bij 'ophalen' 
bedoeld. 



Wanneer we dus spreken van geheugentraining, 
gaat het vooral over de 'strategieën' die we kunnen 
aanwenden om iets uit de opslagplaats van het ge
heugen op te halen. 

NB. Geheugen-pathologielan zowel positief als ne
gatief zijn. Het negatieve hebben we reeds ge
noemd: Het afbreken of afsterven van cellen,.met als 
9evolg amnesie. Positieve geheugen-pathologie 
slaat op een bijzonder sterk geheugen. Zo hadden 
wij enige jaren geleden een doof zwakbegaafd 
meisje op het Instituut dat precies kon aangeven op 
welke dag een bepaalde datum gevallen was. Vroeg 
je haar bv.: 'Op welke dag viel 17 april in 1953?', dan 
antwoordde zij prompt: 'Woensdag! ' . . . Zo hoorde 
ik eens een idioot meisje geheel van buiten Chopin 
°P de piano spelen, en toen ik zelf voor haar een 
stukje piano in 3 mollen improviseerde, deed ze het 
me meteen behoorlijk goed na! 

2. Motorisch geheugen? 
Meestal verstaat men 'geheugen' cognitief, d.w.z. in 
net kenvlak van waarneming, voorstelling en begrij
pen. Als men echter de term omschrijft als 'vastleg
gen in ons zenuwstelsel', moeten wij ook de moto-
nek in het geheugen betrekken, en dus ook de senso-
motoriek. 

a. Afferent geheugen = het geheugen dat werkt via 
de zintuigen, dus de waarneming, de voorstelling en 
de intelligentie. Het slaat cognitieve ervaringen op. 
Uiteraard geldt dit voor alle vijf zintuig-modaliteiten, 
inclusief de kinesthesie (= 'beweegwaarneming'). 
Aldus kunnen we spreken van auditief geheugen, 
visueel geheugen, tast-geheugen (denk aan Braille 
lezen, zomergevoel e.d.), vibratie-geheugen, reuk
geheugen, smaak-geheugen ('Hoe smaakt een bief
stuk?'). Onze geheugenfunctie kan al die waarne
mingen in de vorm van voorstellingen in ons opha
len. Ze worden ook onderling verbonden, zoniet 
reeds bij het waarnemen zelf, zeer vaak achteraf, 
bewust en onbewust. We onthouden ook onze emo
ties, kunnen ze in diverse soorten onderscheiden, 
verder: Wat we begrepen hebben onthouden we 
meestal ook, en een hond onthoudt de betekenis
verwijzing van een fluitje e.d. 

b- Efferent geheugen = het vastgelegd zijn van een 
bepaald motorisch patroon. Lashley (1951) postu-
'eert een programmering van de motorische her-
senvelden, als enigszins onafhankelijk van waarne
mingen. Wij beheersen nl. een aantal bewegings-
vormen die zó snel verlopen, dat het neurologisch 
onmogelijk is die via zintuigen of voorstellingen te 
controleren of te sturen. Denk hierbij aan ons spre
ken, aan een arpeggio (op harp of viool of cello), 
P'ano spelen, snelle dansbewegingen e.d. Deze be
wegingen verlopen zó snel, dat de zenuwbanen van 
de zintuigen en de voorstellingen ze niet kunnen 
bijhouden. Hij heeft dan ook de zogenaamde 'trig
ger-theory' opgesteld: De bewegingen lopen auto
matisch af zoals een automatisch pistool afloopt 
zolang men de trekker inschakelt. Deze 'trigger-

theory' geldt dus onze automatische, zo goed als 
steeds ook ritmische bewegingsvormen. Onderzoek 
heeft nl. uitgewezen, dat enerzijds ritmische bewe
gingsvormen snel geautomatiseerd worden, en an
derzijds geautomatiseerde bewegingsvormen rit
misch verlopen naar de mate van de automatise
ring. Wanneer dus in bepaalde personen door een 
neurologische onvolkomenheid motorische patro
nen minder vlot in de betrokken hersenvelden wor
den opgebouwd, zal dit ook altijd een verminderd 
ritmisch vermogen insluiten: 'Onhandige mensen' 
zijn ook altijd onritmisch. (Zie onder). 

c. -Sensori-motorische Gestaltvorming als een as
pect van geheugenfunctie. 
Sensori-motorische Gestaltvorming noemen wij 
ook het ontwikkelen van vaardigheden. Ook al we
ten wij nu (zie b.) dat er niet gesproken kan worden 
over een 'point-to-point-control' vanuit de waarne
ming naar de beweging, er is wel een voortdurende 
controle achteraf, en deze controle komt niet slechts 
tot stand wanneer een bepaalde handeling voltooid 
is, maar ook bij de innerlijke opvolgende aanzetten 
daartoe: men zit bv. een brief te typen, en vaak reeds 
bij de minste neiging van één van onze vingers een 
foute toets aan te slaan, is die al gecorrigeerd vóór 
die foute toets bereikt is. Wij ervaren die anticipe
rende controle zeer vaak tijdens onze handelingen. 
Met name gebeurt dit bij ons spontane, vaak on
doordachte spreken. Zo zei iemand: 'We hebben in 
de bossen gew . . . zijn in de bossen geweest'. Een en 
ander geschiedt ook onbewust, hetgeen uit verspre
kingen besloten kan worden. 

Genoemde Gestaltvorming sluit integratie-proces
sen in. Wanneer wij bv. bij onszelf nagaan wat voor 
voorstelling we hebben van een lucifersdoosje, ko
men ons zowel visuele, tactiele, enz. enz. voorstel
lingen voor de geest, aanzetten van onze motoriek 
alsmede een groot aantal woorden en uitdrukkin
gen, bv. aanschrappen, lucifer, vlamvatten enz. Het 
ene element roept het andere op. Deze integratie 
blijkt niet bij alle mensen even vlot te verlopen. Ver
loopt ze opvallend minder vlot, dan kan men een 
verzwakt beheersen van de situatie, (speciaal bij 
jonge kinderen) enig chaotisch gedrag, verder ook 
moeilijkheden in woordvinding en woordduiding 
verwachten. Een kind kan bv. lepel zeggen terwijl het 
mes bedoelt, of het mes pakken als moeder zegt: 
'Gebruik je vork ' . . . Bij groteren kunnen uitdruk
kingsverwarringen voorkomen als: 'Eén na op de 
laatste'. . . Dit zijn vormen van dyssymbolie als ge
volg van gebrekkige integratie. Een ander typisch 
gevolg van gebrekkige integratie is het foutief ople
zen van woorden, als bv. kou voor kam, en nauw 
daarmee verbonden ook het foutief opschrijven van 
goed uitgesproken woorden: Het eerste is een vorm 
van integratie-dyslexie (m.i. steeds verbonden met 
dyssymbolie), het tweede van integratie-dysgrafie. 
Zo'n kind of volwassene heeft moeite met de over
gang van schriftbeeld naar spreekbeeld en omge
keerd, omdat een en ander onvoldoende aan elkaar 
integreert. 
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Tenslotte brengt deze Gestaltvorming met zich mee, 
dat de diverse elementen ervan eikaars invloed on
dergaan. Met name geschiedt dit door de waarne
ming van de effecten voortkomende uit de eigen 
motoriek: wij horen onszelf spreken, wij zien onszelf 
tekenen en schrijven, wij voelen onszelf lopen enz. 
enz. Wij spreken hier van cirkelprocessen, waardoor 
ons horen op het spreken ingesteld raakt (dus inner
lijk veranderd wordt) en omgekeerd ons spreken op 
het horen. Ditzelfde bij tekenen en schrijven, bij lo
pen enz. enz. Als gevolg van ons spraak-hoor-cirkel-
proces zullen wij bv. Engelse spraakklanken anders 
horen dan de Engelsman zelf, meer in de richting 
van onze Nederlandse spraakklanken. Zo hoort bv. 
ook een Japanner, die geen tongpunt-r in zijn taal 
heeft, een tongpunt-r als een I. Omgekeerd heeft hij 
ook de grootste moeite om zo'n tongpunt-r uit te 
spreken, en, is hij er even in geslaagd, dan is hij dat 
weer snel vergeten en moet opnieuw oefenen. Hier
over bestaan talrijke studies en onderzoekingen. 
Dit laatste geldt het belang van zogenaamd 'actief 
trainen' tegenover zogenaamd 'passief trainen'. 
Held (1958 e.v.) sprak van het 'Reafferenz Prinzip'. Zo 
vonden wij zelf, dat dove kinderen melodieën die ze 
zelf op een blaasorgel speelden sneller leerden on
derscheiden en ook beter onthielden dan dove kin
deren die dezelfde melodieën uitsluitend passief 
gepresenteerd kregen. Curtis (1964) vond hetzelfde 
bij blinden. Men kan ook het spreken op audioband 
opnemen en zo personen naar eigen stem doen 
luisteren. Dit heeft gunstige effecten opgeleverd 
zowel voor het exacte spreken zelf als voor het ge
heugen. Op die manier kan men gehoorgestoorden, 
door middel van video-opnamen, van zichzelf leren 
liplezen: Wij vonden gunstige effecten hiervan zo
wel voor discriminatie als voor snel reageren als 
voor geheugen. 

d. De specificiteit van motorische training. 
Hiermee wordt bedoeld, dat er slechts weinig 
'transfer' is van de ene motorische vaardigheid naar 
de andere. Een goede tennisspeler bv. is daarmee 
nog niet een goede voetballer; iemand die vlot viool 
kan spelen heeft daarvan weinig voordelen in het 
leren pianospelen (afgezien van het leren noten le
zen). Echter via taal, via verbaliseren kan een trans
fer worden bewerkstelligd. (Zie onder). 

3. Geheugen en motivatie 
Dit punt is vooral belangrijk voor zulke kinderen die 
lijden aan een verzwakt geheugen. Helaas nl. is er 
geen remedie voor een verzwakt geheugen, tenzij 
veel repetitie en vooral ook motivatie. 

a. Zaken waarin wij geïnteresseerd zijn zullen wij 
gemakkelijker onthouden dan andere. De voorbeel
den liggen voor het grijpen. Een jong kind leert de 
wezens-structuur van zijn moedertaal in 2V2 jaar tijd, 
nl. van 1V2 j . tot 4 j . leeftijd. In die tijd is het kind ook 
enorm geïnteresseerd in taal, d.w.z. in communica
tie. Het wil praten en praten en ook toegesproken 
worden. Die sterke motivatie is zeker één van de 
factoren waardoor zo'n jong kind zo snel zijn moe

dertaal leert. In zekere zin alles wordt onthouden. 
Het kind luistert scherp naar wat moeder zegt en 
neemt dit onwrikbaar in zich op; anderzijds vijlt en 
schaaft het voortdurend aan zijn eigen taaluitingen. 
- Een doofstomme afaticus die alleen gebarentaal 
kende met lezen en schrijven, interesseerde zich in 
vlinders en insekten, en kon de meest ingewikkelde 
en lange Latijnse en Griekse benamingen feilloos 
opschrijven en duiden. - Omgekeerd echter kan zich 
bij dergelijke typen een soort van 'Word-hostility' 
ontwikkelen, waardoor ze bijna geen enkel woord 
onthouden, puur door de tegenzin. 

b. Emotie kan zowel een positief (waardoor wij 
scherper onthouden dan gebruikelijk) als ook een 
negatief effect hebben: bij dit laatste kunnen ver
dringingsverschijnselen optreden, waardoor echter 
een onbewuste geheugeninhoud toch kan blijven 
doorwerken. 

4. 'Short Term Memory (STM)' en 'Long Term Me
mory {LTM)', oftewel korte termijn en lange termijn 
geheugen 
Het korte termijn geheugen (bv. meteen een zin cor
rect nazeggen) zou men ook 'perceptueel geheugen' 
kunnen noemen, en het langetermijngeheugen (bv. 
de inhoud van een toespraak of van een gesprek 
onthouden), 'apperceptueel'. 
Beide geheugenfuncties zijn enorm belangrijk voor 
het taal leren. Het jonge kind leert bv. niet alleen 
steeds langere taalgehelen correct verstaan en ook 
met de juiste structuren imiteren, maar leert ook de 
woordsoorten, de verschillende aangewezen zin
structuren, verbuigingen en vervoegingen onthou
den en daardoor onderscheiden. Het moge duidelijk 
zijn, dat er een dynamische interactie is tussen de 
STM en de LTM: Vanuit de LTM bv. wordt de STM 
selectief en geprofileerd, idem omgekeerd. 
Bij het STM speelt het zogenaamde 'echoïsch ge
heugen' een grote rol. Wanneer wij bv. bij het luiste
ren naar een spreker enige seconden afgeleid zijn, 
maar op tijd weer aandacht geven, dan horen wij het 
zojuist gesprokene als een echo in ons terug. Zijn we 
echter langer dan 7 a 8 seconden afgeleid geweest, 
dan horen we meestal dat gesprokene niet meer 
terug. Ons echoïsch geheugen duurt nl. niet langer 
dan 7 a 8 seconden. 
Misschien bestaat er ook bij het visuele waarnemen 
een soort van echoïsch geheugen. Een dove vol
wassene bv. vertelde mij eens, dat hij bij het liplezen 
weleens afgeleid was, maar enkele seconden later 
de lipbewegingen toch weer terug zag. Wij zullen 
onder nog te spreken komen over het soms lastige 
'opduikend geheugen'. 

5. De typische beperktheid van het korte termijn 
geheugen, alsmede het belang van het 'clusteren' of 
groeperen van de gegevens 
Wanneer wij een proefpersoon heel kort een aantal 
nonsens-figuren, die hij niet benoemen kan, verto
nen, dan zal hij hoogstens 4 tot 5 ervan correct kun
nen weergeven. Die nonsens-figuren mogen ook 
geen onderling verband vertonen: Ze moeten zoge-
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naamd 'unidimensioneel' zijn, niet 'multidimensio-
neel' waardoor ze bv. een gelijkenis met iets anders 
zouden kunnen hebben. Ons korte termijn geheu
gen nl. is, in alle zintuiggebieden, beperkt tot 4 of 
hoogstens 5 unidimensionele eenheden. Geven de 
figuren bv. aan de proefpersoon enig houvast, bv. 
door een onderlinge gelijkenis, dan zal hij meteen 
geneigd zijn ze te groeperen: en door dat groeperen 
kan hij meer eenheden op korte termijn onthouden. 
Ditzelfde geldt ook op het auditieve vlak. Maar daar 
is het bijzonder moeilijk om unidimensionele een
heden op te stellen. Ons gehoor is nl. zo geaard, dat 
wij als het ware meteen groeperen, zowel ritmisch 
als melodisch als naar klanktimbre enz. Door dat 
voortdurende groeperen is het korte termijn geheu
gen voor het gehoor bijzonder lang. 
Miller (1956) sprak van het 'magical number 7 ± 2'. 
Hij meende nl. dat die beperking niet 4 - 5 eenheden 
omvatte, maar gemiddeld 7, 5 - 9 . Hij heeft echter in 
zijn onderzoek een vergissing begaan: Zijn proef
personen ontwikkelden, wellicht onbewust, bepaal
de groepeer-strategieën, waardoor ze steeds meer 
eenheden leerden opnemen. 
Men kan nl. die 'cluster-functie' leren. Het moge 
duidelijk zijn, dat hier een belangrijke aanwijzing 
gegeven wordt voor het trainen van het geheugen. 
Ook in het visuele waarnemen neigen wij tot groe
peren. Met name geschiedt dit bij het waarnemen 
van simultaan gepresenteerde gegevens, bv. series 
Plaatjes, series kleuren, series letters en woorden. -
Veel moeilijker ligt dit echter bij successief gepre
senteerde gegevens: Wanneer wij bv. aan proefper
sonen plaatjes na elkaar vertonen. Behalve wanneer 
die plaatjes onderling een verhaal vormen ('film-
denken'), zullen wij grote moeite hebben ze te ont
houden, althans veel meer moeite dan wanneer ons 
die plaatjes simultaan vertoond worden. Bij de suc
cessieve presentatie zullen wij onze taalfunctie te 
hulp roepen: We gaan de plaatjes benoemen, kun
nen ze daardoor ritmisch groeperen en zo kunnen 
we er meer onthouden. We kunnen ze ook naar za
kelijke soorten groeperen, bv. huishoud-artikelen, 
foto-artikelen, eetwaren, enz. enz. Bij een televisie
show worden deelnemers vaak als volgt beloond: 
2e krijgen een hele serie cadeaus te zien, hét ene na 
het andere en mogen er dan zoveel van hebben als 
ze na afloop op kunnen noemen. Sommige deelne
mers doen dit opvallend goed: Men kan er dan wel 
zeker van zijn, dat ze, bewust of onbewust, voor 
zichzelf gegroepeerd hebben wat ze hebben gezien. 
(Zie onder). 
We zien hier dus een typisch verschil tussen ons 
visueel en ons auditief waarnemen: Het eerste is 
meer op het simultane, het ruimtelijke gericht, het 
tweede meer en zo goed als uitsluitend op het suc
cessieve. Hier blijkt dan tevens het enorme belang 
van goede hoortraining, ook voor dove kinderen. 

6- De functie van de gesproken taal in ons geheu
gen 
'edere mens is min of meer genegen wat hij moet 
onthouden zó te groeperen, dat hij het goed ont
houden kan. Dit nu geschiedt vooral via de taal, m.n. 

de gesproken taal (zie Scholes e.a. citaat Thomassen 
1976). 
Taal speelt hierbij m.i. een dubbele rol, nl. enerzijds 
een overleggende en anderzijds een ritmisch onder
steunende rol. 
Wanneer wij bv. een bepaalde handgreep moeten 
leren, zullen we bij onszelf zeggen: 
'Naar links, dan naar voren, naar rechts en weer naar 
achter'.. . waardoor wij de reeks handelingen voor 
onszelf representeren en zo onthouden. Wanneer de 
serie bewegingen ons echter ietwat gemakkelijker 
afgaat, kunnen wij daarbij zeggen of soms zingen: 
'Pom pompom pom!' waardoor wij onze bewegin
gen door ritmisch spreken ondersteunen. Dit rit
misch spreken beïnvloedt een ritmisch bewegen, 
waardoor de handeling sneller geautomatiseerd 
wordt (zie boven). 

a. Het is duidelijk dat de taal bij dit alles groeperend, 
'clusterend' werkt, zowel intellectief als ritmisch. Het 
is merkwaardig hoe reeds het jonge kind dit beseft. 
We zien het bv. bij zijn spelen met blokken voortdu
rend verbaliseren wat het doet, of gaat doen. Dit 
begunstigt zijn plangedrag. Idem d.m.v. speellied-
jes. Bij deze speelliedjes komt echter nog een ander 
aspect naar voren: het ritme en de melodie als on
dersteuning van het geheugen, en daardoor van het 
plangedrag in het speelliedje vervat. Het kind leert 
daardoor steeds grotere verbanden overzien en be
heersen. 

b. Welke ritmiek? 
Ritmiek is geordende beweging. In principe kan deze 
in alle zintuigen gevonden worden: Men spreekt bv. 
ook van de 'kleurritmiek in een schilderij' of van de 
'beeldenritmiek in een fi lm'. - Het is echter duidelijk 
dat ritmiek bij voorkeur gevonden wordt in zowel het 
auditieve (inclusief het vibratorische) als in het mo
torische vlak, en in beider Gestaltvormige integratie. 
We vinden dus ritmiek vooral in de muziek, het dan
sen en het spreken. 
Wanneer wij proefpersonen een serie simultaan ge
presenteerde letters laten onthouden, komen de 
volgende twee verschijnselen voor de dag: 
Een serie als P-G-D-B enz. geeft meer aanleiding tot 
verwarringen (is dus moeilijker) dan een serie als 
P-K-F-Q enz. 
De reden is, dat deze laatste serie meer gevarieerd 
en meer ritmisch is dan de eerste. 
De klanken Pee, Dee, eF, Qu enz. waren bij de pre
sentatie niet te zien: De proefpersonen blijken 
spontaan de geziene letters in deze klankvolle letter
namen te coderen en ze ook via die codering te 
onthouden: dit laatste blijkt uit hun verwarringen nl. 
significant meer P met D dan bv. P met F enz. 
Sommige onderzoekers hebben dit coderen 'acous
tisch' genoemd. Echter doofgeborenen coderen ook 
(Thomassen 1970, zie onder), waarschijnlijk niet 
acoustisch maar articulatorisch. Thomassen (1976) 
kon aantonen, dat het coderen inderdaad ook bij 
normaal horenden hoofdzakelijk articulatorisch en 
niet zozeer acoustisch geschiedt, met name omdat 
ze ook verwarringen maken naar de plaats van arti-
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culatie, bv. T met S. (Idem bij doven, zie onder). 
Hier raken wij dus aan het samenspel van het audi
tieve en articulatorische in de spraak. Terecht han
teert men de term 'spreekgeheugen'. Dit blijkt bij 
horenden normaal verdeeld te zijn, d.w.z. 68% ligt 
rondom het gemiddelde vanaf zwak tot goed, terwijl 
enerzijds 16% bijzonder zwak en anderzijds 16% 
bijzonder sterk uit de bus komt. 
Dit spreekgeheugen kan gemeten worden via een 
zinnentest (bij kleuters) en via het naspreken van 
series cijfers (lagere school kinderen tot en met vol
wassenen). Wanneer het spreekgeheugen in een 
persoon bijzonder sterk is, weten wij dat enerzijds 
zijn motorische programmering voor het spreken en 
anderzijds zijn auditief geheugen optimaal moeten 
zijn. Wanneer een andere persoon lijdt aan een ui
termate zwak spreekgeheugen, weten we dat zowel 
zijn motorische programmering als zijn auditief ge
heugen bijzonder zwak moeten zijn. Daar tussenin 
liggen alle mogelijke schakeringen. Het kan zijn dat 
bij een bepaalde persoon de motorische program
mering (de eupraxie) aan de zwakke kant is, maar dat 
hij een sterk auditief geheugen heeft, waardoor hij 
de motorische moeilijkheden kan compenseren. 
Omgekeerd kan het zijn dat iemand een vrij zwak 
auditief geheugen heeft, maar een zeer sterke moto
rische programmering. Beide personen kunnen dan 
uitkomen op een gelijkend spreekgeheugen. 
Rispens (1974) heeft gevonden, dat het spreekge
heugen correleert met leren lezen. Dit kan kloppen, 
want bij het lezen groeperen wij de woorden rit
misch: Wij lezen zelfs vooruit naar ritmische zins
sneden (Smith 1971). - Ook is gevonden dat een 
serie plaatjes met vlot uitspreekbare namen gemak
kelijker onthouden wordt dan een serie plaatjes 
waarvan enkele namen moeilijk uitspreekbaarzijn.-
Wat bij het onthouden van letters gevonden is, bleek 
ook het geval te zijn bij woorden (Baddeley 1966, zie 
Thomassen 1976): Een serie als met kap lat enz. was 
moeilijker te onthouden dan dun fijn teer enz. 

c. Het geheugen voor zinnen en hun ritmische 
structuur. 
Wij weten nu, dat een kind niet alleen maar door 
imitatie de taal van zijn moeder leert, maar dat die 
moeder ook onderwijzend optreedt: Ze presenteert 
de taal op zulk een wijze dat het kind hem leert 
overnemen. Het belangrijkste nu wat de moeder 
heel duidelijk van begin af aan aan het kind presen
teert is de ritmiek van de taal. Ze spreekt duidelijk, in 
een uitgesproken ritme en ook zeer melodisch, en in 
'accentgroepen' (zinssneden). Zo'n accentgroep 
noemen wij een 'samenbouw'. Het kind neemt die al 
vrij snel over, als bv. 'Kopje thee! Kopje thee! Kopje 
thee!' en oefent ze zichzelf in. 
ledere wat langere zin bestaat uit dergelijke accent-
groepen, in het Engels 'phrases' genoemd. Men 
spreekt daarom van de 'phrase-structure' van de 
taal. Zoals we gezien hebben: Het is juist door deze 
ritmische groeperingen, dat wij langere zinnen kun
nen verstaan en uiten. Wij komen hier onder nog op 
terug. In deze frasen-structuur van de taal speelt het 
zogenaamde 'minimal distance principle' een rol. 

Toch is dit niet het enige: Naast samenbouw bestaat 
ook tangbouw. Vergelijk eens deze twee zinnen: 

Jan heeft wat sinaasappels gekocht. 

Ik zeg, dat Jan wat sinaasappels gekocht heeft. 
i l 

We zien hier dat er een soort ritmische oppostie aan 
het werk is: de woorden die in de eerste zin ritmisch 
bij elkaar hoorden (samenbouw vormden) blijken in 
de tweede zin (de bijzin) uit elkaar getrokken en een 
hele serie woorden er tussenin te omspannen. Deze 
omspannende functie (tangbouw) wordt geleerd 
dóór de samenbouw. Juist deze ritmische oppositie 
van 'bij elkaar' en 'uit elkaar' werkt als een soort 
ritmisch spel, dat het geheugen voor zinnen enorm 
traint. (Ook dove kinderen zijn in staat dit ritmische 
spel te leren aanvoelen.) Wij komen hier onder op 
terug, mede omdat dit aspect belangrijk is speciaal 
voor de spraaktaalgestoorde kinderen. 

d. De intellectieve zinsbouw. 
Taal, en de zinnen in de taal, hebben niet al leen maar 
een ritmische, maar ook een intellectieve, zeg logi
sche structuur, als bv. van subject en predikaat, de 
verbinding zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk 
naamwoord, de relatie-leggende voorzetsels, 
voegwoorden, verbuigingen en vervoegingen e.d. 
Het jonge kind leert al snel al deze zaken te ontdek
ken. Het is duidelijk dat dit ontdekken zijn taaldenken 
en het sturen van zijn gedrag enorm helpt. De lin
guïstiek hanteerttermen als 'redekundige ontleding' 
(als van onderwerp en gezegde) en 'taalkundige 
ontleding' (ontleding naar woordsoorten). Dit on
derscheid zien wij in een kind spontaan groeien. Als 
men bv. een jong kind van 4 jaar vraagt bij het woord 
'jurk' een ander woord te vinden en het woord te 
noemen waar het dan het eerste aan denkt, dan zal 
het bv. zeggen: 'Jurk aandoen' (een syntagma, een 
redekundig associëren). Wanneer men echter aan 
een kind van 7 jaar eenzelfde vraag stelt, zal het bv. 
zeggen: 'Jurk - j as ' . . . (een paradigma, een taal
kundig associëren). 
Jonge kinderen van 4 jaar weten wel degelijk ( = 
hebben het begrip) van onderwerp en gezegde, van 
zelfstandig woord en bijvoeglijk woord enz. Ze 
móeten deze begrippen nebben, omdat ze ernaar 
handelen! Ze hebben echter deze begrippen zonder 
de termen ervan te kennen. 
Nu kon Kempen (1976) aantonen, dat wij bij het 
geheugen van zinnen ook deze 'logische middelen' 
hanteren als 'retrieval cues'. De syntaxis van de taal, 
als een ophaal-strategie, speelt dus bij ons taaige
heugen en het daardoor gestuurde gedrag een grote 
rol. 
Het moge duidelijk zijn dat vooral bij dit laatste het 
lange termijn geheugen een grote rol speelt. Is dit 
zwak, dan zal zo'n kind moeilijk de taalstructuur 
kunnen leren beheersen. Is dit echter sterk, en zijn de 
intellectieve vermogens van het kind goed, dan zal 
het die kunnen leren beheersen ook al zou zijn korte 
termijngeheugen niet al te sterk zijn (zie onder voor
al de spraaktaal-gestoorde kinderen). 
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Het belang van goede geheugenfuncties 

NB. We blijven voorlopig nog bij normaal horende 
en normaal sprekende personen. 

In het verloop van hoofdstuk I stipten wij reeds ver
schillende aspecten aan, die dit belang onderstre
pen. Die aspecten willen wij thans meer uitdrukkelijk 
naar voren halen: 

A. Een goede geheugenfunctie en het leren van 
communicatie 

1 De structuur van de taal. 
Wij wezen reeds op de ritmische en ook op de intel-
lectieve structuur van de taal. - Hier willen wij nog 
bijzonder wijzen op het flexibele taaldenken, het
welk berust op de rijkdom van de verbindbaarheden 
van de woorden. Deze verbindbaarheden worden 
zowel semantisch (naar de betekenis, naar de in
houd) als ritmisch als intellectief bepaald. Zo hield ik 
eens iemand deze zin voor: De bomen. . . waren 
dicht. 
Hij reageerde met: 'Dat is nu kennelijk onzin!'. De 
fout lag echter aan zijn kant, want hij had (waar
schijnlijk misleid door mijn pauze in deze zin) 'bo
men' geïnterpreteerd als 'loofbomen', terwijl ik 
'slagbomen' bij een spoorweg-overgang bedoelde. 
Hij bleef echter aan zijn eigen interpretatie hangen, 
was niet flexibel genoeg om over te schakelen, en 
kon aldus mijn zin niet begrijpen.- Hier ging het dus 
om een semantische verbindbaarheid van het 
Woordje 'bomen'. Een voorbeeld van een ritmische 
verbindbaarheid: 
'Jan heeft vijf appels en Piet drie. Hoeveel appels 
heeft Jan meer dan Piet?' 
Een kind antwoordde: 'Vijf appels'. Het was blijven 
hangen bij 'Hoeveel appels heeft J a n ' . . . : Het voel
de niet de tangbouw aan tussen 'Hoeveel' en 'meer'. 
Een voorbeeld van een intellectieve verbindbaar
heid: 
'De patiënt genas de dokter'. 
Een kind begreep dat de dokter de patiënt genas, wat 
'nderdaad wel de normale situatie is. Maar intellec
tief is 'dokter' hier het passief voorwerp, en 'de pa
tiënt' het onderwerp van de zin. De verbindbaarhe
den van de woorden waren dus intellectief niet juist 
begrepen. 
Deze verbindbaarheden nu worden geleerd door tal-
rijke opposities, die bijna de hele dag door in de 
normale, spontane gesprekken naar voren komen. 
Wanneer een jong kind zingt 'Kopje thee'! (zie bo-
ven), is dat dan in zijn hoofdje een Nederlandse 
accentgroep? Dat weten we pas, als het kind andere 
verbindingen van 'Kopje' en 'thee' goed hanteert, 
bv. 
Kop tegenover kopje; kop tegenover pot; theepot 
tegenover pot thee; kopje thee tegenover theekop-
Je; paradigmata als glas limonade met zijn serie 
opposities, enz. enz. 
We weten dus pas of zo'n accentgroep werkelijk 
Nederlands voor het kind is, wanneer het de diverse 
verbindbaarheden correct hanteert. 

Het moge duidelijk zijn hoe sterk de rol van het 
geheugen is in dit taal leren en in het flexibel taai-
denken. 

2. Gespreksvoering 
We moeten hierbij bedenken, dat gespreksvoering 
per se alternerend is en dus heel wat vraagt van het 
successieve geheugen. 
Er zijn inderdaad mensen waarmee men slechts 
moeilijk een gesprek kan voeren, omdat ze voortdu
rend van de hak op de tak springen. Ze zijn bij wijze 
van spreken na twee of drie zinnen reeds vergeten 
wat de ander, zelfs wat ze zelf gezegd hebben! 
Nu is dat wel niet erg, als het gesprek slechts over 
koetjes en kalfjes gaat, maar het wordt lastig wan
neer men een discussie voert: dan is er een langer 
verband nodig, dat beide partijen moeten kunnen 
overzien. Neem als voorbeeld dat twee personen 
overleggen waar ze samen op vakantie zullen gaan, 
naar Italië of naar Spanje. Argumenten voor en te
gen worden overwogen. Zo'n discussie zal moeilijk 
verlopen, wanneer één der partners voortdurend 
weer een argument vergeten is. We zien dan ook dat 
er nogal wat mensen zijn, die bij een discussie 
hoofdzakelijk 'emotioneel redeneren', als men dit 
nog 'redeneren' noemen kan. 

3. Het volgen van een lange redenering 
Veronderstel een leerkracht bij gehoorgestoorde en 
spraaktaalgestoorde kinderen wil uitleg geven over 
het begrip 'landklimaat'. Daar komen nogal wat re
deneringen bijtepas. Als vanzelf, zal hij af en toe een 
'kernzin' van de redenering op het bord schrijven, 
bv. 'De westenwind in ons land komt van overzee', 
waarop hij dan telkens weer kan teruggrijpen. 

4. Geheugen en het ontwikkelen van lezen, met 
name technisch lezen 
Technisch lezen betreft de integratie van schrift-
beeld en gesproken woord, dus het snel en correct 
overschakelen van schriftbeeld naar spreken met de 
daarbij behorende betekenissen. Men noemt de 
woordenschat die men op deze wijze snel 'ziet' de 
'lees-woordenschat' ('sight-vocabulary'). Dit alles 
heeft dus te maken met de scherpte van het woord
beeld, hoe dit in het geheugen van het kind dyna
misch hanteerbaar is ingeprent. 
Smith (1971) noemt als ideaal tempo voor deze inte
gratie (ideaal = om goed lezen te bevorderen): 
5 - 6 lettergrepen per seconde, 
= ongeveer 31fe woord per seconde, 
= 200 woorden per minuut. 
Brus en Voeten (1973) vonden een sterke correlatie 
tussen het snel oplezen van woorden en het ver
staand lezen. Dit geldt ook voor gehoorgestoorde 
kinderen: zie bv. Carey en Blake (1974). 

B. Rekenen 

5. Bij rekenen komen zeer veel geheugenfuncties te 
pas: 
a. Hoofdrekenen, ook met geld. Men leert vaak de 
kinderen de tafels van buiten opzeggen. Merkwaar-
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digerwijze echter kan het gebeuren, dat een kind dat 
de tafel van 7 bv. vlot van buiten opzegt, toch niet 
weet wanneer het opeens gevraagd wordt: 
Hoeveel is 7 x 8? 
Deze verbinding blijkt dan bij dit kind vast te zitten in 
de serie van de tafel, en niet op zichzelf genomen te 
kunnen worden. Dit laatste dient men dus extra te 
trainen. (Ik heb me weleens afgevraagd, of het van 
buiten leren van tafels wel nuttig is, of een logisch 
doorzien van die tafels via tellen niet beter werkt?) 

b. Het coderen van series getallen als bv. 
320 = driehonderd twintig; 
53 = drieënvijftig, enz. 
Hier speelt het clusteren weer een grote rol. We 
weten ook dat sommige kinderen moeite hebben 
met dat 53, omdat we het anders schrijven dan spre
ken. Dit kan soms extra training vragen. 

c. Het snel vinden van de bewerkingen, en de vier 
soorten bewerking vlot voor ogen hebben: optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen, delen. 

d. Bij de redactie-sommen komt uiteraard plange-
drag voor de dag met opstellen van de serie diverse 
bewerkingen die men in een bepaalde situatie nodig 
heeft. - Speciaal bij gehoorgestoorde kinderen, 
maar ook wel in de gewone lagere school presen
teert men de redactie-sommen hoofdzakelijk 
schriftelijk. Het moge duidelijk zijn, dat het monde
ling presenteren van een redactie-som (en dat ge
schiedt nu juist in het dagelijkse leven) veel meer 
van het geheugen eist, en dus extra oefening vraagt. 

C. Plangedrag 

6. Overzicht van situaties, en volgorde van gebeur
tenissen 

a. Ingewikkelde situaties: men denke hierbij bv. aan 
een station, waar heel wat ordening voor nodig is 
(bijna steeds weer ondersteund door taal) om er z'n 
weg te kunnen vinden. Men kan ook denken aan het 
inprenten van samengestelde figuren, als bv. een 
landkaart (vergelijk Postman 1962). 

b. Bij het beheersen van volgorde van gebeurtenis
sen denke men aan sociale redzaamheid en opvoe
ding tot zelfstandigheid. Wat moet er gebeuren als je 
op reis gaat? Als je de kamer gaat stoffen, stof je dan 
eerst de meubels af, om dan pas de vloer te doen, of 
omgekeerd? Wat te denken van een kind dat eerst 
zijn handen gaat wassen en dan naar het toilet gaat? 
van een kind dat een gebruikte postzegel op een 
brief plakt? Enz. enz. Voor dit alles is geheugen no
dig, heel vaak slechts te verkrijgen door ondersteu
ning via de taal. 

De geheugenfunctie bij gehoorgestoorde 
en spraaktaal-gestoorde kinderen 

Enige typische aspecten. 
NB. Wij veronderstellen bij het volgende dat de dis-
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criminatie van spraakklanken bij de te bespreken 
kinderen normaal is overeenkomstig het zuivere 
toon audiogram, - verder dat ook de figuur-achter
grond waarneming (bv. 'signal to noise ratio') nor
maal is. Wij veronderstellen ook dat de slechthoren
de, eventueel dove kinderen, een goede auraal-orale 
opvoeding hebben gehad. Deze laatste opmerking 
lijkt niet overbodig, omdat ik in het buitenland, waar 
men veelal slechthorende kinderen samen met dove 
opvoedt (zoals dat 25 jaar geleden ook in ons land 
het geval was), slechthorende kinderen ontmoet 
heb die, levend in een dove gebarenmakende om
geving, zich als doven en niet als slechthorenden 
gedroegen. 

1. Een onderzoek op het spreekgeheugen van do
ve, slechthorende en spraaktaalgestoorde kinde
ren. 
Reeds jaren laat ik de cursisten van de A-cursus 
Gehoorgestoorden (opleiding Tilburg) bij het begin 
van de lessen Taaldidactiek een eenvoudig testje 
afnemen over het spreekgeheugen van minstens 5 
kinderen op de school waar zij werken. Op deze wijze 
heb ik gegevens bijeen gekregen van meer dan 500 
kinderen op scholen voor gehoorgestoorden, en de 
laatste 3 jaren ook gegevens over zogenaamde 
'spraakgebrekkige' kinderen op deze scholen. Aldus 
heb ik het volgende kunnen vinden: 

a. Er is een duidelijke correlatie (telkens tussen 0.60 
en 0.70) tussen hoorverlies (Fletcher-index ISO) en 
spreekgeheugen, op alle leeftijden. Als 'hoorverlies' 
werd aangemerkt een verlies van 20 of meer dB. 

b. Op 13 j . leeftijd halen de dove kinderen een 
spreekgeheugen van gemiddeld 8 woorden, de 
zwaar slechthorende kinderen (70-90 dB.) 10 woor
den. 
Hierbij mag worden opgemerkt, dat Ling (1976) bij 
deze zwaar slechthorende kinderen een echoïsch 
geheugen vond van gemiddeld 3 seconden (in te
genstelling tot normaal horenden: 7 - 8 seconden). 

c. Het spreekgeheugen van spraaktaal-gestoorde 
kinderen (eventueel minder dan 20 dB. hoorverlies) 
komt overeen met dat van zwaar slechthorende kin
deren. 
NB. De term 'spraaktaal-gestoorde kinderen' lijkt te 
prefereren boven 'spraakgebrekkige kinderen'. 
'Spraakgebrekkig' is nl. een veel te breed begrip, kan 
ook stamelaars en stotteraars omvatten, die in het 
geheel geen verminderd spreekgeheugen hebben. 
Het verminderd spreekgeheugen lijkt mij de kern te 
zijn van de stoornis bij spraaktaal-gestoorde kinde
ren. Dit moge uit het onderstaande duidelijk wor
den. 

2. Verminderd spreekgeheugen en dysgramma-
tisme 
'Hij stoten mij, hij mij arm sto ten ' ! . . . Dergelijke 
dysgrammatische zinnen vindt men vaak bij kinde
ren met een verminderd spreekgeheugen, o.a. bij de 
spraaktaal-gestoorde kinderen. De reden hiervan is 



duidelijk: zo'n kind is na twee of drie woorden reeds 
vergeten hoe het een zin begonnen is en kan dus de 
structuur (met name bij tangbouw, zie boven) niet 
vasthouden. Zo zien wij dan ook, dat gehoorge
stoorde kinderen hun zinnen, zeker in de eerste ja
ren, hoofdzakelijk naar samenbouw construeren. De 
volgende zin is typisch voor een doof kind van 12 
jaar: 
'Vrijdagmorgen de broer heeft mij met de auto ge
reden naar moeder op bezoek in het ziekenhuis'... 
Even wordt de tangbouw tussen 'heeft' en 'gereden' 
aangehouden. Het kind komt nog niettot de inversie 
'Vrijdagmorgen heeft de broer.. . ' , en verder 
spreekt het in samenbouwsels van telkens min of 
meer los langs elkaar staande accentgroepen: 'naar 
moeder' - 'op bezoek' - 'in het ziekenhuis'. 
Wij zoeken de oorzaak van het dysgrammatisme dus 
niet allereerst in noëtische(= in verband met hogere 
denkprocessen) achtergronden. Dit ten echter wel, 
nl. bij een zeer zware sensori-motorische integratie
stoornis: Wij zagen boven dat daarin ook dyssym-
bolie, soms zelfs asymbolie voor woorden vervat is. 
Als een kind daaraan lijdt (de stoornis lijkt zo zwaar 
dat ze m.i. niet vaak voorkomt), zal de overgang van 
de syntagmatische structuur (zie boven 'Jurk - aan
doen') naarde paradigmatische structuur (zie boven 
'Jurk - jas') ernstig bemoeilijkt verlopen, met als 
gevolg dat het kind te weinig het verschil tussen de 
woordsoorten gaat aanvoelen, wat dysgrammati-
sche gevolgen heeft. Ik noteerde dit zinnetje van zo'n 
kind: 'In de ver was een vliegtuig'. De structuur als 
zodanig lijkt goed, maar het kind is in de war met 
ver' als bijvoeglijk naamwoord en 'verte' als zelf
standig naamwoord. Een andere notitie: 'Ze staan 
allemaal over de . . . over de stenen (bedoeld stenen 
muur of wal) hangen'. 

NB. Het moge duidelijk zijn dat een en ander nog 
heel wat studie en onderzoek vraagt. 

3- Spreken ondersteunt ook het geheugen bij ge
hoorgestoorde kinderen 
Dove kinderen van 16 jaar bleken bij het onthouden 
van homofone letterreeksen (F-M-S enz., zie boven) 
niet achter te zijn bij normaal horende. Ze bleken 
daarbij ook oraal te coderen (bv. systematische ver
warringen naar plaats van articulatie, als T met D). 
Deze doven haalden eenzelfde score bij de hetero-
fone letterreeksen, terwijl de normaal horenden 
hierbij een hogere score haalden: de dove kinderen 
kenden de letternamen niet en zodoende waren de 
homofone reeksen voor hen gelijk aan de heterofo-
ne reeksen. Zie Thomassen (1970). Wij zelf vonden, 
dat dove kinderen ritmisch nagesproken zinnen 
voor de tweede en de derde keer beter onthielden 
dan alleen nageschreven zinnen. We lieten hen nl. 
zinnen overschrijven, en vroegen hun dan telkens, 
na het overschrijven, de zin van buiten te praten, zo 
drie keer achtereen. We lieten dezelfde kinderen ook 
zinnen ritmisch napraten, wederom drie keer ach
tereen. Dit laatste lukte hun beter dan het eerste. 
(Sommige kinderen echter kregen op een gegeven 
moment in de gaten, dat ze na het overschrijven de 

zin van buiten moesten uitspreken: ze gingen zich 
tevoren daarin oefenen, en dat vaagde het verschil 
weg.) 
Wij vonden ook een typisch verschijnsel bij het ont
houden van series plaatjes (1970). De series plaatjes 
werden eerst simultaan aangeboden, en nadat de 
hele test voltrokken was, dezelfde plaatjes succes
sief. Van 7 tot 10 j . leeftijd bleven de scores van de 
successieve aanbieding ten achter bij die van de 
simultane. Het gedrag van de kinderen wees op een 
steeds sterker benoemen van de plaatjes (oraal co
deren), iets wat normaal horenden speciaal bij suc
cessieve aanbieding spontaan blijken te doen 
(Postman 1962). Ofschoon we daarover geen abso
lute zekerheid hebben, lijkt het erop, dat dit oraal 
coderen hun geheugen bij de succesieve aanbieding 
ondersteund heeft. (Het zou belangrijk zijn dit ge
drag nader te onderzoeken). 
Kates (1972) vond bij sprekend opgevoede zwaar 
slechthorende en dove kinderen een beter geheu
gen voor zinnen dan bij vergelijkbare kinderen op
gevoed met vingerspelling, dan wel met gebaren. 
De volgende onderzoekingen staan in tegenstelling 
tot de zojuist beschrevene: Brill (1953) leidt een 
school voor gehoorgestoorde kinderen (met hoor-
verliezen vanaf ongeveer 60 dB. tot en met totale 
doofheid) te Riverside, welke school ik in 1957 heb 
bezocht. Hij volgde toen bij praktisch alle kinderen 
een sterk grafische methode met vingerspelling, 
waarbij het spreken op de achtergrond stond. Hij 
deed een onderzoek over het geheugen voor het 
schriftbeeld bij zijn kinderen en vond dat dit niet 
verder kwam dan 5 woorden. Dit komt overeen met 
wat we boven hebben gezegd over het geheugen 
voor unidimensionele eenheden. Wij zelf vonden 
een ongeveer gelijke score voor het geheugen voor 
series gebaren bij in gebaren opgevoede volwasse
nen (1968), hetgeen bevestigd werd door het onder
zoek van Bellugi en Siple (1971). Bovendien vonden 
Tervoort en Verberk (1967) dat dove gebarenma-
kende kinderen geen zinsstructuren langer dan 5 
gebaren-woorden beheersten. - Zakia (1972) vond 
dat het geheugen voor vingerspelling (een succes
sief motorisch gegeven) bij losse letters beperkt was 
tot 3 - 4, en bij woorden tot 4 - 5. Dit werd bevestigd 
door Liben en Drury (1977), die bij hun proefperso
nen een beter geheugen voor het schriftbeeld vast
stelden dan voor vingerspelling. 

4. Zwaar slechthorende en dove kinderen groepe
ren ('clusteren') te weinig 
Verschillende onderzoekingen hebben aangetoond, 
enerzijds dat deze gehoorgestoorde kinderen 
spontaan te weinig groeperen, anderzijds echter dat 
ze dit kunnen leren, hetwelk dan het functioneren 
van hun geheugen verbetert. 
Koh e.a. (1971) vonden bij 13 - 14 j . en 18 - 20 j . 
doven een verminderd geheugen voor series woor
den, met ook een gebrekkig groeperen ervan: Zij 
menen dat dit laatste de verklaring is van het eerste. 
- Belmont e.a. (1976) vond hetzelfde met letters, 
maar leerde zijn proefpersonen beter te groeperen, 
wat hogere scores opleverde. - Ehrlich (1972) en 
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Ehrlich e.a. (1974) vonden dat zwaar slechthorende 
en dove kinderen bij het repeterend leren van series 
woorden ook spontaan tot meer groeperen kwa
men, ofschoon minder dan horende kinderen; zij 
vonden bovendien een correlatie tussen de mate 
van groeperen en de scores van het onthouden: bij 
horende kinderen 0.51 en bij gehoorgestoorde 0.71. 
Hier vinden wij dus een belangrijke aanwijzing voor 
onze didactiek: wij moeten gehoorgestoorde kinde
ren leren te 'clusteren'. 

5. Plangedrag en gebrekkig verbaliseren? 
Men zegt vaak dat gehoorgestoorde kinderen zo 
goed zien. Dit lijkt echter niet zo sterk te zijn bij 
successief zien, en het in verband brengen van si
tuaties die na elkaar komen. Oléron (1973) deed 
hierover een experimenteel onderzoek, dat als volgt 
verliep: 
Hij vertoonde aan zowel dove (vanaf 70 dB. hoorver-
lies) als horende kinderen vrij ingewikkelde platen, 
waarvan er telkens twee geheel aan elkaar gelijk 
waren op één klein detail na. Wanneer hij nu de twee 
gelijkende platen tegelijkertijd aan de kinderen 
voorlegde, konden de dove kinderen het verschil-
makende detail even snel (zelfs iets sneller) ontdek
ken als de horende kinderen, maar als hij die twee 
platen na elkaar liet zien, ontdekten de horende kin
deren het verschil significant beter dan de dove. 
Oléron suggereert dat deze achterstand te wijten is 
aan een gebrekkig verbaliseren, gepaard gaande 
aan een te passief kijken door de dove kinderen. De 
dove kinderen lieten de platen als het ware op zich 
inwerken, terwijl de horende kinderen ze exploreer
den, tegelijkertijd een heleboel over de platen te 
zeggen en te vragen hadden. Alle kinderen wisten 
tevoren dat ze moesten proberen het detail te ont
dekken. De horende kinderen gingen, vaak luidop 
pratend, de eerste plaat explorerend na, daarbij 
reeds gissende wat op de tweede plaat weleens zou 
kunnen ontbreken. Dit gedrag vertoonden de dove 
kinderen zo goed als niet. 
Het is bekend dat gehoorgestoorde kinderen ge
middeld achter zijn bij horende kinderen in sociale 
redzaamheid, dus in het plangedrag voor de dage
lijks voorkomende activiteiten. Verschillende onder
zoekingen (zie Myklebust 1964) suggereren, dat hier 
een gebrekkig verbaliseren achter zit. 

6. Een lastig verschijnsel: Het 'opduikend geheu
gen' 
Boven, bij onze bespreking van het echoïsch geheu
gen, hebben wij gesuggereerd dat er wellicht ook 
een soort visuele echo bestaat. Inderdaad zijn er een 
aantal gehoorgestoorde kinderen, die bv. bij het le
ren onthouden van series plaatjes, series cijfers, se
ries kleuren e.d., een onderdeel als het ware totaal 
vergeten lijken te hebben, maar dat onderdeel even 
later als vanzelf voor zich zien verschijnen! De on
derzoeker doet er dan ook goed aan, wanneer het 
kind met zijn geheugen-opdracht klaar is, nog niet 
meteen te scoren maar even rustig te blijven kijken: 
soms schieten kinderen opeens op hun geheugen-

werkstukje af om daar een goede correctie in aan te 
brengen. 
We hebben kunnen opmerken, dat deze zelfde kin
deren in de klas vaak een 'knoeiboel' maken bij over
schrijven. Ik meen dit te mogen wijten aan het vol
gende: Al overschrijvende hebben ze een letter, een 
lettergreep of ook een heel woord vergeten. Even 
naderhand duikt dat woord opeens in hun geheugen 
op, en dan proberen ze dat tussen de andere woor
den te wriemelen. Uiteraard geeft dit dan een knoei
boel. Daar zit echter geen kwade wil achter, maar dat 
lastige opduikend geheugen. Wanneer zoiets vaak 
bij een bepaald kind voorkomt, zou men het kunnen 
leren de woorden voortaan ieder op een los briefje te 
schrijven, en daarna aan mekaar in het schrift in de 
plakken. Het beste echter is en blijft: Deze kinderen 
goed te leren 'clusteren'. 

7. Het syndroom van de dyspraxie (zie 1970,1974) 
We hebben dit syndroom het eerst bij dove kinderen 
gevonden, maar middelerwijl hebben wij reeds zo
veel andere kinderen onderzocht, dat we veilig mo
gen stellen: dit syndroom komt voor bij alle kinde
ren met een zwak spreekgeheugen. Het bestaat uit 
het volgende: 
a. Het kind lijdt aan een dyspraxie, 'onhandigheid', 
d.w.z. het kan de ledematen die voor een bepaalde 
handeling nodig zijn niet vlug genoeg vinden. Dit 
hangt samen met een stoornis in het lichaams
schema, het snel onderscheiden van rechts-links, 
boven-onder. De onhandigheid geldt vooral de in
transitieve bewegingen (dus spreken, dansen e.d.). 
Dyspraxie sluit ook altijd dysritmie in. 
b. Een typisch visueel geheugen-profiel: een duide
lijk sterker geheugen voor visueel simultaan gepre
senteerde data tegenover een relatief zwak geheu
gen voor visueel successief gepresenteerde data. 
Het geheugen voor de simultaan gepresenteerde 
data correleert met het geheugen voor het schrif-
beeld (Merken 1979, met door mij opgestelde tests). 
De eupractische functie (dus eupraxie - dyspraxie -
apraxie, resp. betekenen: goede handigheid, ge
stoorde handigheid, onhandigheid) zet zich ook 
door in het spreken: de eupraxie voor de vingers 
vormt één factor met de eupraxie van de spraak, 
inclusief het spreekgeheugen (1974). Een eventuele 
dyspraxie of zelfs apraxie brengt dan ook met zich 
mee een bemoeilijkt spreken leren, vooral in de zin 
van bemoeilijkte volgorde van de fonemen, be
moeilijkt liplezen en moeilijkheden met de hoortrai-
ning. 
We hebben dit syndroom teruggevonden niet alleen 
in zwaar slechthorende kinderen, maar ook in talrij
ke spraaktaal-gestoorde. We raden dan ook aan bij 
die kinderen meer dan gewoon het schriftbeeld als 
ondersteuning voor het spreekgeheugen te benut
ten. 

Het hoe van de training 

N.a.v. wat we tot nu toe behandeld hebben, menen 
wij als een soort conclusie enige adviezen voor de 
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opleiding van gehoorgestoorde en spraaktaal-ge-
stoorde kinderen te kunnen geven. 

«• Allereerst moeten we zorgen voor een goede 
motivatie 
Scholen voor gehoorgestoorde en spraaktaal-ge-
stoorde kinderen zijn communicatiescholen, taal
scholen, waarbij wij vooral denken aan het ontwik
kelen van gesprek als de centrale factor in het com
municatieve vermogen. 
We kunnen er zeker van zijn, dat wanneer wij bij onze 
kinderen een goede motivatie ontwikkeld hebben 
om 'Nederlands te willen leren', we hun een grote 
steun voor hun geheugen hebben meegegeven. De
ze kinderen moeten een attitude hebben van: 'Ik wil 
Nederlands leren, ik wil met andere mensen praten, 
'k wil andere mensen verstaan, ik wil leren lezen' 
enz. enz. 
Vaak zegt men, dat het leren van de taalstructuur, de 
spraakkunst, zo'n 'saaie bezigheid' is. Dat hoeft 
echter niet zo te zijn! Wij kunnen wat betreft de 
taalstructuur de principen van het ontdekkend leren 
toepassen. Behalve dat dan de taaibegrippen beter 
overkomen, raakt het kind ook meer gemotiveerd, 
wat tevens insluit het verlangen om wat ontdekt is 
°ok te gaan toepassen. We krijgen dan een zeer 
actief en levend taal leren. Een programma voor dit 
pntdekkend leren kan men vinden in mijn boek 
Taalverwerving door taalarme kinderen', Lisse 
1973. 

2- De 'frasen-structuur van de taal' 
Het belangrijkste en tevens het eerste wat het kind in 
de taal moet leren ontdekken is het samengesteld 
^ jn van de zinnen uit accentgroepen, zinssneden. 
° i t leert het kind tegelijkertijd 'clusteren'. De vol
gende punten komen hierbij te pas: 
a- Zodra het lezen enigszins op gang begint te ko
men, de kinderen aan elkaar laten voorlezen (zie 
Savage 1978). Uiteraard moeten ze zich daarop 
voorbereiden, d.w.z. de juiste zinssneden ontdek
ken, en de juiste accenten. Tegelijkertijd leert het 
kind dan luisteren naar zijn eigen stem (zie boven 
cirkelprocessen, die tevens de functie van het ge
heugen versterken). 
D- Tijdens de gesprekken laten we de kinderen nogal 
eens een hele zin mooi ritmisch naspreken, vooral 
die zinnen die de kernen van de redenering vormen. 
Mej. v.d. Broek (1969) en Mevr. Boom (1969) hebben 
hierover een mooi onderzoek gedaan, vastgelegd in 
hun B-scriptie, waarbij zij bij de diverse re-tests win
sten boekten van 20 a 30%. 
c- Ook bij overschrijven de kinderen leren steeds 
engere zinsgehelen ineens te overzien en dan op 
geheugen op te schrijven. Ze moeten daarbij leren 
eerst de zinnen voor zichzelf, of in het gegeven mo
del, naar accentgroepen in te delen. Vaak echterzien 
W l i dit gehoorgestoorde kinderen niet doen. Ze kij
ken dan bij ieder woord naar het bord, zelfs meerde
re malen bij één woord, 'als een drinkende kip'. Dit 
moeten wij hun afleren. We leren hun dus eerst een 
gegeven zin in accentgroepen te verdelen, bv. 

'Waarom / denk je / dat hij / geen marsepein / meer 
wou?' 
Of ook: 
'Waarom denk je / dat hij / geen marsepein meer 
wou'? 
Bij jongere kinderen laat men hen nogal wat accent
groepen aangeven, welke echter door middel van de 
training moeten worden verlengd en 'geclusterd'. 

3. Hoortraining 
Deze moet niet slechts gegeven worden voor de 
discriminatie van spraakklanken en woorden, maar 
vooral ook voor het verschil in ritme in zinnen, het 
leren 'clusteren' van de accentgroepen, waarbij men 
dit alles ook bewust moet maken. Sommige ge
hoorgestoorde kinderen hebben moeite met goed 
ritmisch spreken. Dit kan het beste verbeterd wor
den door het verlengen van de geaccentueerde let
tergreep, waarbij deze regel moet worden toege
past: 
bevat de geaccentueerde lettergreep een lange klin
ker dan moet die klinker verlengd worden, bv. ree
kenen; 
wanneer de geaccentueerde lettergreep een korte 
klinker bevat, moet de opvolgende medeklinker 
sterker uitkomen, d.w.z. een ploffer wordt uitdruk
kelijker (de K in makker is sterker dan in maken) 
uitgesproken, en een neusklank en glijder worden 
verlengd, bv. gissteren, hannóen. 
Men lere de kinderen ook de termen: Accent, hoofd
accent, nieuwsheids-accent, tegenstellings-accent, 
verlenging, accentgroep, pauze enz. 

4. Actieve hoortraining 
Reeds bij voorlezen hebben we een soort actieve 
hoortraining: Het kind hoort het geluidseffect van 
eigen spreken. We kunnen dit nadrukkelijker doen 
door bandopnamen (zie boven). 
Hetzelfde geldt voor muziek beoefenen: leren zin
gen of althans liederen ritmisch meespreken, een 
instrument bespelen (speciaal blaasinstrumenten), 
ook samenspel, het opstellen van speelliedjes, dus 
muziek op woorden enz. (Zie 1952). 
Sommige kinderen hebben een extra liplees-oefe-
ning nodig (denk hier ook aan op latere leeftijd doof-
geworden kinderen). Smits (1975) vond winsten van 
20 - 30% in liplezen door een training via video-re
cording waarbij de kinderen moesten leren liplezen 
van zichzelf (zie boven). 

5. Vlot technisch lezen 
Gehoorgestoorde en spraaktaal-gestoorde kinderen 
hebben de ondersteuning van het schriftbeeld voor 
hun taai-leren hard nodig. Dit geldt trouwens ook 
voor horende kinderen, zeker als ze een vreemde 
taal gaan leren. Reeds op 2 - 3 j . leeftijd is het inscha
kelen van het schrift mogelijk en vaak belangrijk als 
een 'opstap' naar horen en liplezen, en als een on
dersteuning van het geheugen: hoeveel gaat in de 
hometraining niet verloren door gebrek aan geheu
gen. Het bijhouden van een dagboek met het kind 
samen, is voor zijn taalontwikkeling nagenoeg on
ontbeerlijk. 
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In het begin is het schriftbeeld globaal intuïtief: een 
heel woord, zelfs een hele zin. In principe wordt dat 
opgeschreven wat het kind reeds liplezen en/of 
praten kan, ook al is dat misschien nog stuntelig. Zie 
voor de ontwikkeling hiervan 'Hoe met een sprake
loos en taalloos kind in gesprek te komen?' (1980).-
Men moet echter op ongeveer 5 j . leeftijd reeds be
ginnen zowel met de grafische als met de fonetische 
analyse. Men kiest daarvoor de woorden uit die het 
kind al spreken kan en die het ook van buiten op
schrijven kan. Men laat dan het kind zoveel mogelijk 
de gelijkenissen van de woorden onderling, grafi
sche en fonetische gelijkenissen, ontdekken, alsme
de hoe het fonetische grafisch wordt uitgedrukt. 
Deze integratie moetzo exact mogelijkfunctioneren, 
en ook zo snel mogelijk (zie boven). 

6. Redekundige ontleding 
We zagen boven hoe het geheugen voor taal gehol
pen wordt niet alleen door ritme, maar ook door 
intellectieve analyse en synthese. We zagen ook hoe 
een horend kind zowel de redekundige als ook de 
taalkundige ontleding zelf ontdekt, zonder de bijbe
horende termen te kennen. 
Dit alles is voor gehoorgestoorde en spraaktaal-ge-
stoorde kinderen dubbel zo belangrijk. M.i. echter, 
zullen wij deze taalarme kinderen niet tot deze intel
lectieve taalbeheersing brengen, zonder ze op tijd de 
juiste termen ervoor te geven. De term werkt dan als 
een kapstok, waaraan het begrip zich kan ophangen 
en ontwikkelen. De belangrijkste begrippen lijken te 
zijn, in volgorde van didactiek: 
Accentgroep; werkwoord; onderwerp en gezegde; 
samenbouw en tangbouw. 

7. Het uitdrukkelijk ritmisch inspelen van langere 
woorden, uitdrukkingen en zinspatronen 
Dit wordt niet zo bedoeld, dat dit alles aan de kinde
ren gepresenteerd wordt, neen: Wij prefereren het 
ontdekkende leren. Dit betekent dat van de gesprek
ken die met de kinderen gevoerd worden schriftelij
ke neerslagen worden opgesteld in leeslessen (zie 
1973,1977). In die leeslessen wordt uitsluitend nor
male taal gebruikt. In die normale taal leren wij de 
kinderen de structuren te ontdekken. 
Dat ritmisch inspelen doet een jong kind ook, spon
taan. Wij gaven boven als voorbeeld 'kopje thee'! 
van een 2 j . kind. 
Veronderstel dat een woord als 'nieuwsmedia' in de 
gesprekken naar voren gekomen is, een nieuw 
woord voor de kinderen. De kinderen leren dan: 
Het woord heeft 4 lettergrepen, met het accent op de 
eerste; 
nieuws wordt heel duidelijk uitgesproken, met een 
verlenging van de W, dus 'nieuwws'; 
ook media krijgt z'n beurt in 'meedia'; 
dan 'nieuwwsmeedia' en we laten zo'n woord door 
ieder kind individueel bv. 5 keer herhalen. 
Dan wordt het ook opgeschreven, en de kinderen 
leren zich ook het schriftbeeld ervan goed in te 
prenten, met analyse en synthese. 
N.B. Bij zeer dyspractische kinderen kan het weleens 
nodig zijn, dat we het schriftbeeld eerder moeten 
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inschakelen, omdat dit als steun voor het spreken 
moet dienen. 
Hetzelfde met uitdrukkingen, bv. 'Ik heb me vergist'. 
Hoe vaak zeggen taalarme kinderen niet 'Ik vergist' 
of 'Ik heb vergist' met weglating van het wederke
rend voornaamwoord. Zijn de kinderen wat ouder, 
dan schrikken we er niet voor terug hun deze termen 
'wederkerend voornaamwoord' en 'wederkerend 
werkwoord' te leren. Het ritmisch inspelen gebeurt 
nu als volgt, verondersteld dat Jan in de klas deze 
uitdrukking in een bepaalde situatie nodig heeft: 
'Ik heb me vergist' met accent op 'gisst'. Jan zegt de 
uitdrukking bv. 5 keer. 
We laten Kees praten: 'Jan zegt, dat hij zich vergist 
heeft', ook weer 5 keer. 
Hetzelfde bv. met een uitdrukking als 'Hij heeft er 
geen erg in', waarbij taalarme kinderen het voorzet-
sel-ER en vaak ook de tangbouw verwaarlozen. 

8. Plangedrag via verbaliseren 

NB. Voor kinderen met subnormale intelligentie zijn 
er wel programma's voor sociale redzaamheid op
gesteld, via series plaatjes, eventueel begeleid met 
series gebaren. Zie bv. Speth en v.d. Hoven (1978). 
Maar we hebben hier in principe te doen met kinde
ren met een normale intelligentie. 

a. Reeds jong, bij de hometraining en in de kleuter
school, benutten we ieder moment waarin de kinde
ren een verwachting beleven. Dit is immers funda
menteel in alle plangedrag. De kalender lijkt hierbij 
onmisbaar, hoe jong de kinderen dan ook nog zijn. 
We gebruiken in de voorschool Instituut voor Doven 
St. Michielsgestel een weekkalender, waarop voor 
iedere komende dag de verwachte gebeurtenissen 
kunnen worden ingevuld, eerst mondeling, dan ook 
schriftelijk. Zo kan men daar bij de woensdag opge
schreven vinden: 
'Woensdag gaan we zwemmen' 
Of ook bij de donderdag: 
'Misschien komt Simon donderdag terug'. 

NB. Men vergete niet op de betreffende dag, wan
neer de gebeurtenis heeft plaatsgehad, de zinnen te 
veranderen, resp.: 

'We zijn wezen zwemmen'. 
'Simon is niet teruggekomen'.. . 

b. Het internatliseren van gedragsregels 
Veronderstel we hebben een kind dat nogal impul
sief reageert, en daardoor niet alleen fouten maakt, 
maar ook weleens sociaal onaangepast doet. We 
leren het kind dan een soort inwendige gedragsre
gel als: 
'Eerst denken, dan doen!' 
Daarbij maken we, telkens als het te pas komt, het 
kind erop attent hoe een fout het gevolg was van 
onnadenkendheid (leer ook die term!). 

c. Vooral bij een forse stoornis van dyspraxie zal het 
vaak nodig zijn bij de kinderen uitdrukkelijk plange-



drag te ontwikkelen, daarvoor ook programma's van 
'kinetische therapie' op te stellen. 
Het verbaliseren van het hele plan is echter uiterst 
belangrijk, in verband met de 'transfer' (zie boven). 
Bv.: 
'Eerst de bal stuiten, 
dan achter je rug in je handen klappen, 
dan de bal opvangen!' 
Wanneer het kind dit plan niet uitgesproken kan 
krijgen, schrijven we het voor het kind op, maar zó 
dat het deze hele verbalisatie goed van buiten leert, 
vooral mondeling. 
Hetzelfde met andere 'plangedragingen' uit het da
gelijkse leven. Het ontwikkelen van sociale red
zaamheid speelt hierbij uiteraard een grote rol (zie 
boven). 

d. Het met de kinderen ontwikkelen van speelliedjes 
Hiervoor moeten wij verwijzen naar onze publicaties 
van 1952, 1963 en 1977. 

9- Rekenen 
Dit aspect hebben we boven voldoende behandeld. 
Met vergete echter niet deze 'rekenkundige plange
dragingen' in de volle werkelijkheid toe te passen. 
Men ga bv. met zijn klas naar een winkel en late daar 
de kinderen maar eens 'hannesen' (uiteraard na van 
het winkelpersoneel verlof daartoe gekregen te 
hebben). 

10. Het dyspractisch syndroom en de sensori-mo-
torische integratie-stoornis 
Op alle scholen voor gehoorgestoorde en spraak-
taal-gestoorde kinderen zijn er een aantal waarbij 
het dyspractisch syndroom scherp naar voren 
treedt, vooral in dien zin dat het geheugen voor het 
schriftbeeld bijzonder benut moet worden. Blijkt een 
kind een bijzonder sterk geheugen voor simultaan 
gepresenteerde visuele datat te hebben, dan kan en 
rnoet dit voor zijn geheugen voor het schriftbeeld 
uitgebuit worden. Men moet er echter daarbij op 
'etten, dat het inprenten van het schriftbeeld niet 
door het 'broddelen' of door bemoeilijkte integratie 
"l«t het spreken in de war gebracht wordt. 
M.i. moet men deze kinderen het schriftbeeld direct 
inprenten, en niet via het spreken. Dus in eerste 
'nstantie het kind niet leren al pratende te schrijven, 
als bv. 't-e-l-e-v-i-s-ie'... dan leren we in feite het 
kind zijn schriftbeeld aan het oh zo zwakke spreken 
°P te hangen, dus aan een zeer zwakke haak, waar
door alles in diggelen kan vallen. 
Integendeel men lere het kind het woord goed aan te 
kijken en dan rechtstreeks vanaf de visuele inpren
ting op te schrijven. Belangrijk voor dit soort kinde
ren is ook ze te leren typen (dit hoeft niet technisch 
correct te gebeuren, maar mag, wat de therapie be
treft, gerust amateuristisch zijn). Bij typen nl. zijn de 
'etters reeds gepreformeerd, en valt alle nadruk op 
de volgorde van de letters, welke volgorde door een 
ruimtelijk patroon wordt ondersteund. Uiteraard 
rnoet dit een typen zijn op geheugen. Is dit goed 
ontwikkeld, dan kan zelfs dictaat worden toegepast. 
° i j kinderen met een forse integratie-stoornis be

treffende de verbinding schriftbeeld-spreekbeeld, 
passen we (bij dove kinderen) liplezen en horen toe 
voor de spiegel, waarbij we het woord (bv. 'maan') 
op transparant papier schrijven: 
terwijl het kind zichzelf ziet en hoort spreken houdt 
het dat transparante papier voor zijn mond, zó dat 
het letterbeeld en het spreekbeeld geheel synchroon 
worden, zowel visueel als auditief. 
Vooral bij kinderen met een dyssymbolie moeten de 
ouders ingeschakeld worden: er moet nl. met die 
kinderen zeer veel worden gepraat, ze moeten bij 
wijze van spreken bij alles tekst en uitleg krijgen. 
Anders komen de betekenissen van de woorden en 
uitdrukkingen onvoldoende over. 

Slot 
Het meest fundamentele in de training van het ge
heugen is zeer zeker de motivatie. Wanneer wij bij 
gehoorgestoorde en spraaktaal-gestoorde kinderen 
een attitude kunnen ontwikkelen van: Ik wil Neder
lands leren, ik wil praten met de 'voltaalbezitter', ik 
wil deelnemen aan de Nederlandse cultuur, dan 
hebben wij het meest fundamentele voor onze taai
therapie en taaldidactiek bereikt. 

Dr. A.M.J. van Uden pr. 
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Diagnose en handelingsplan 

Inleiding 
De werkers in de praktijk met kinderen met leer
stoornissen hebben het vaak moeilijk. Wel is men 
verplicht, alvorens een kind op een school voor bui
tengewoon onderwijs te plaatsen, het kind door ver
schillende disciplines te laten beoordelen in ver
band met de toelating tot de school, maar zijn deze 
onderzoeken voldoende gericht op de aanpak van 
de nieuwe leerling? En wat doen we als een kind nog 
te jong of te gestoord is om het te onderzoeken? 
Vaak plaatsen we een kind dan op proef. Hier is veel 
voor te zeggen. In de eerste plaats zijn we niet langer 
afhankelijk van een momentopname; het kind kan in 
zijn nieuwe omgeving wennen en de leerkracht kan 
zich op het kind instellen. Van de leerkracht ver
wachten we, juist als het om belangrijke beslissin
gen als het al dan niet op school houden van het kind 
gaat, dat deze zoveel inzicht in leerstoornissen heeft, 
dat er een redelijke kans bestaat de juiste aansluiting 
bij het kind te vinden. De leerkracht moet liefst een 
duizendpoot zijn in de aanpak van kinderen en in de 
wijze waarop hij de leerstof aanbiedt. 
De situatie ligt gunstiger zodra we de leerling wel 
kunnen testen en pedagogisch-didaktisch onder
zoeken. Maar helaas, de relatie tussen de praktijk en 
de testgegevens is vaak verte zoeken. Hoe vaak zien 
we niet kinderen met een relatief hoog intelligentie-
nivo, die zich de leerstof van de laagste klassen van 
de basisschool nauwelijks eigen kunnen maken. U 
kent de voorbeelden uit de praktijk. Vaak komt het 
door deze diskrepanties dat leerkrachten, maar ook 
psychologen, het vertrouwen in testonderzoeken 
gaan verliezen. De test geeft onvoldoende hand
vatten voor de praktijk en is dus in principe onge
schikt voor dat wat we er mee zouden willen doen. 
Dichter bij de problematiek komen we met het pe
dagogisch-didaktisch onderzoek. We kunnen het ni-
vo van funktioneren, eventueel de speciale proble
matiek en de wijze van werken van het kind, onder
zoeken. Een plaatsing in een bepaalde groep wordt 
mogelijk. 
Nu blijkt dat wat U in uw pedagogisch-didaktisch 
onderzoek onderzoekt, en wat U in de klas obser
veert, verschijnselen op het gebied van het leren aan 
het licht te brengen die vaak onderdeel uitmaken 
van een syndroom, dat is een kompleks van symp
tomen, met een neurologische achtergrond. Hier
door is voor de diagnosticus, de neuropsycholoog 
en de neuroloog, het observatieverslag van de men
sen uit de praktijk en het meegebrachte schoolwerk 
zo belangrijk. Tussen de regels van hun observaties 
door leest hij vaak, wat er met het kind aan de hand 
is. Een op deze problematiek gericht onderzoek is 
dan nodig om het eerste oordeel te kunnen bevesti
gen. En dat is hetgeen nu meestal ontbreekt, name
lijk een gericht onderzoek dat ervan uitgaat dat er 
een samenhang bestaat tussen de verschillende uit-
valsverschijnselen. In de neurologische setting wil 
men dan graag weten, welke hersendelen niet of 



slecht funktioneren. In de praktijk is dit van onderge
schikt belang; hier rijst de vraag: 'Wat kunnen we 
doen?' 
Vanuit een uitstapje op het terrein van de diagnos
tiek, wil ik U meenemen naar de praktijk. Al ons 
onderzoek is slechts te rechtvaardigen als we pogen 
een aansluiting bij de praktijk te vinden. Ik leg de 
nadruk op 'pogen', want de juiste interpretatie van 
de onderzoeksgegevens is hiertoe voorwaarde. We 
kunnen de juiste diagnose missen en zullen onze 
eigen interpretatie moeten herzien. Bovendien is de 
orthopedagogiek nog steeds in een beginstadium, 
zodat U voor uw praktijk nog weinig kunt verwach
ten. Uw eigen inzicht zal vaak uw beste leidsman 
zÜn; daarom is het belangrijk dit steeds te blijven 
verdiepen. Het doel van het onderzoek is niet zozeer 
een intelligentienivobepaling te krijgen, maar wel 
net krijgen van inzicht in de leerproblematiek. Hier
mee rekent de pedagoog af met zuiver medische of 
Psychologische diagnostiek en komt hij met zijn ei
gen kriteria, ervan uitgaande dat op een school die 
kinderen moeten worden toegelaten die het meest 
van de speciale pedagogisch-didaktische aanpak 
kunnen profiteren. 

Diagnostiek 
Allereerst een korte schets van het onderzoek van 
een kind dat via een school, huisarts, psycholoog, 
logopedist etc. of de ongeruste ouders wordt aan
gemeld. Belangrijk is de voorgeschiedenis van het 
kind. 
'• Vragen over zwangerschap, geboorte en ge
zondheidstoestand van de baby, peuter, kleuter, 
ziektes in de jeugd, trauma's, zijn nodig. Allerlei aan
knopingspunten kunnen aan het licht komen. 
2. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in de ontwikke-
''ng. Voor uw leerlingen is in het bijzonder de moto
rische en taalontwikkeling van belang. Is een van 
beide, of zijn beide verlaat? Is er een verlate taal-/ 
spreekontwikkeling of is de gehele ontwikkeling 
vertraagd? Een kombinatie van verlate motorische 
ontwikkeling inklusief van de taal komt voor. Medici 
Plegen deze kinderen nogal eens als geretardeerd te 
bestempelen. Grote waakzaamheid is hier geboden, 
daar deze kinderen vaak niet debiel zijn. 
3- Ook willen we weten of de stoornissen in de fa
milie meer voorkomen. Voorbeelden van familiaire 
ieerstoornissen zijn o.a. taalontwikkelingsachter
standen, soms met lees- en spelstoornissen. Deze 
iaatste komen ook voor zonder taalontwikkelings
stoornissen. 
4- Zijn er psychische remmingen die de stoornissen 
veroorzaken? Hiertegenover moeten we psycholo
gische problemen stellen die als reaktie op het falen 
van het kind optreden. Dit is belangrijk voor de aan-
Pak, want als pedagoog zul je in het eerste geval een 
tolerantere opstelling ten aanzien van het leer-
Probleem hebben en je meer op de psychische 
Problematiek richten, terwijl bij de laatste groep be
handeling van de leerstoornis een centrale plaats 
mneemt. 
5- Gegevens over het leefklimaat van het kind, de 
gezinssamenstelling, belangstelling etc. zijn nodig 

om het kind te begrijpen, maar ook om kontakt met 
het kind te maken. Hoe funktioneert het kind buiten 
het gezin,- zowel op school als in de vrije tijd? 

Het onderzoek 
Met deze informatie kunnen we het onderzoek star
ten. Een goed uitgangspunt ter oriëntatie biedt de 
WISC-R-test voor kinderen van de basisschoolleef
tijd. Voor jongere kinderen kan de WPPSI gebruikt 
worden. Anderen gebruiken de Stanford-Binettest. 
In ons land wordt de SON-test nogal eens gebruikt. 
Het nadeel van deze non-verbale test is, dat alle 
opgaven visueel zijn, waardoor de groep kinderen 
met stoornissen in taal, ruimtelijke konstruktie en 
visuele waarneming, slecht uit de bus komen. Ten
slotte komt ook de A.K.I.T. (Amsterdamse Kleuter-
intelligentietest) nog wel eens op het repertoire 
voor. 
Voor uw leerlingen kan het feit dat het verbale deel 
van de WISC-R-test en de WPPSI een beroep doen 
op taaibegrip en formuleren, een handikap zijn wat 
betreft de nivobepaling. Anderzijds levert het ver
bale deel van de test een hoeveelheid observatie
materiaal op het gebied van het mondeling taalge
bruik. Hoe vlot begrijpt het kind?, - moeten vragen 
herhaald worden?, - of is het nodig om de vraag op 
een andere wijze te formuleren? (Iets wat volgens de 
handleiding niet mag.) Kan het kind de antwoorden 
formuleren? Hoe is de woordvinding? Ook in het 
performale deel van de test komen opgaven voor die 
eventueel de taalproblematiek belichten. Bijvoor
beeld bij het plaatjes aanvullen kan het kind wel 
omschrijven wat er ontbreekt, maar het juiste woord 
kan het niet vinden. Het plaatjes-rangschikken lukt 
bij sommige taalgestoorde kinderen niet. Koderen 
doen veel kinderen te traag, maar bij taalgestoorde 
kinderen kan het moeilijk zijn om van het ene sym
boolsysteem in het andere over te gaan; ze kunnen 
de symbolen dan niet 'vertalen'. 
Wat de testuitkomst betreft zal er vaak sprake zijn 
van een laag verbaal en een beter performaal nivo. 
Ook kunnen ondanks het zwakke taalgebruik de ver
bale prestaties nog redelijk zijn. Men moet ervoor 
oppassen, kinderen met een laag verbaal nivo zon
der meer op het debielenonderwijs te plaatsen. Be
handeling van de taalachterstand kan het verbale 
nivo op de test gunstig beïnvloeden. Zelfs met 2 - 3 
jaar logopedische behandeling, een uur per week, 
kan voor deze kinderen nog heel wat worden bereikt. 
Voorbeeld: R. is op het tijdstip van onderzoek 9V2 
jaar en zit voor de tweede keer in de tweede klas. Hij 
komt uit Suriname; het gezin spreekt echter geen 
Nederlands. R. heeft een hemiplegie rechts. Hij komt 
op school mee met rekenen, maar niet met lezen en 
taal. Hij spreekt slecht geartikuleerd. Zijn taalgebruik 
is slecht; hij geeft korte antwoorden, soms zelfs 
maar van één woord. De woordvinding is moeilijk. 
R. wordt van 1974 tot 1977 logopedisch behandeld. 
In de jaren 1974,1975, 1977 en 1979 wordt R. getest. 
De respektievelijke I.Q.'s zijn 77, 82 (alleen verbaal), 
91 (idem) en 103 (idem). Het performaal gedeelte 
werd in verband met de hemiplegie niet herhaald. 
De enige subtest die in 1974 op normnivo kwam, 
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was rekenen. Het lezen was slecht, het ging nauwe
lijks, en de spelling leek nergens op. Er waren kon-
struktieve stoornissen en hij kon geen verband aan
brengen bij tekenopgaven. Het EEG toonde fokale 
verschijnselen in de linkerhemisfeer in het frontale 
en temporale gebied. R.'s taal- en konstruktieve 
stoornissen, naast verdere parietale verschijnselen, 
zijn hiermee verklaard. R. ging met 3 jaar logopedi
sche behandeling goed vooruit. Momenteel bezoekt 
hij een Mavo. 
Gevaarlijk is de situatie ook voor kinderen die ver
baal en performaal op een vrij laag nivo funktione-
ren. De slechte visuele waarneming en ruimtelijk 
konstruktieve stoornissen naast taalproblematiek 
zijn hier debet aan. Toch kunnen we niet al deze 
kinderen zomaar als debiel bestempelen. De sa
menstelling van de twee testprofielen, verbaal en 
performaal, moet hier uitkomst brengen. Kinderen 
met specifieke leesproblemen hebben veelal een 
onregelmatig subtestprofiel, d.w.z. ze leveren pres
taties die ver uiteen lopen, iets wat voor debielen, 
die over de gehele breedte van hun ontwikkeling 
achterblijven, niet mogelijk is. 
We hebben nu enige aanknopingspunten gevon
den. De opgaven in de diverse intelligentietests zijn 
echter vaak nog te gekompliceerd om direkte 
konklusies te trekken. Bovendien zijn er nog andere 
aspekten die in de test in het geheel niet aan de orde 
kwamen. 
We breiden ons onderzoek dus nog uit. In de eerste 
plaats komt nu het pedagogisch-didaktisch onder
zoek aan de beurt. Hiernaast breiden we uit op het 
gebied van de visuele waarneming; we geven 
ruimtelijk konstruktieve opgaven en laten tekenen. 
Ook de motoriek krijgt de aandacht. De taalvaardig
heid van het jonge kind wordt nader onderzocht met 
tests als bijvoorbeeld van Reynell, de DOS, of hier in 
den lande de UTANT. De observatie geeft ons nog 
informatie over de concentratie, zelfstandigheid en 
de koöperatie. 
Diverse auteurs in het buitenland, waarvan Jessée 
Francis-Williams het volledigst onderzocht, doen 
onderzoek dat wat de tests betreft in grote lijnen 
overeenstemt. In ons land is het vijftig-toetsenboek, 
dat gebruik maakt van testonderdelen en pedago-
gisch-didaktische toetsjes, een goede katalogus. 

Wat echter bij de meeste onderzoekprogramma's 
ontbreekt, is een inzicht in de samenhang die de 
gevonden uitvalsverschijnselen hebben. Men kan 
het verband tussen het falen op enkele testopgaven 
en de leerproblematiek niet in verband met de ge
dragsstoornissen zien en interpreteert alle testjes 
afzonderlijk. 
Hier ligt echter het raakvlak van uw praktijk met de 
neuropsychologie, een wetenschap die nu gedu
rende enige tientallen jaren meer in zwang raakt. 
Een speciale opleiding tot neuropsycholoog bestaat 
er niet. Het vak wordt wel gedoceerd aan psycholo
giestudenten. In het buitenland wordt de neuropsy
chologie bedreven door neurologen, fysiologen en 
psychologen. Sinds kort is in ons land de eerste 
hoogleraar in de neuropsychologie benoemd. 

Neuropsychologie 
De neuropsycholoog onderzoekt welke funkties uit
vallen. Wat kan onderzochte niet? Hoe komt dat? 
Welke delen van de hersenen zijn hiervoor verant
woordelijk? 
Het onderzoek van de neuroloog bleek niet verfijnd 
genoeg om ook stoornissen in de hogere kortikale 
funkties, zoals de praxis, gnosis, taal en denken te 
analyseren. Als een neuropsycholoog een funktie 
onderzoekt, vat hij die funktie als een komplex sys
teem op; hij kan een funktie dan ook niet lokaliseren, 
maar analyseert deze in kwaliteiten die deel van die 
funktie uitmaken en ertoe bijdragen dat het geheel 
funktioneert. Valt één kwaliteit uit, dan funktioneert 
het geheel niet meer, maar ook andere gehelen 
waarvan de uitgevallen kwaliteit deel uitmaakt, 
funktioneren niet meer. Dit is nu essentieel voor de 
lokalisatie in de hersenen. Dat deel van de hersenen 
dat intakt moet zijn om die kwaliteit mogelijk te ma
ken, weet de neuropsycholoog aan te geven. Het is 
mogelijk dat een kwaliteit intakt is of gestoord; een 
middenweg in de vorm van kwantitatieve skores 
gebruikt de neuropsycholoog niet. Hetgeen te be
grijpen is, als men zich zijn organische denkwijze 
eigen maakt. 

Neuropsychologische testjes moeten zoveel moge
lijk éénduidig zijn. Ze moeten geschikt zijn om bij 
zieke mensen afgenomen te worden, terwijl we ze 
ook moeten kunnen gebruiken voor mensen met 
geringe scholing. Hierdoor zijn de opgaven kort en 
eenvoudig. Ofschoon er nog maar weinig neuro
psychologische testjes voor kinderen zijn, en we er 
in verband met het enorme werk dat het uitwerken 
van een neuropsychologische onderzoeksbatterij 
voor kinderen met zich mee brengt, ook niet spoedig 
meer kunnen verwachten, kunnen we toch profite
ren van hetgeen reeds voor volwassenen bestaat. 
Bij kinderen speelt altijd een rol dat een kwaliteit 
afhankelijk van de rijping pas op een bepaalde tijd 
aanwezig is, en hierdoor hebben we nog nauwelijks 
normen, laat staan Nederlandse. Het is duidelijk dat 
ook de neuropsychologie voor zeer jeugdige kinde
ren nog weinig kan bijdragen. De twee groepen kin
deren die op jeugdige leeftijd voor onderzoek in 
aanmerking komen, zijn 1. kinderen met taal/ 
spreekproblematiek en 2. kinderen met stoornissen 
in de visuele perceptie. Men moet uiterst voorzichtig 
zijn met uitspraken, want het onderscheid tussen 
een rijpingsachterstand en een specifiek tekort kan 
lang moeilijk te maken zijn. 
Door zijn kennis van de neuropsychologische syn
dromen kan de neuropsycholoog een gericht onder
zoek uitvoeren, ook zonder een oriënterend onder
zoek vooraf. Meestal biedt dan de anamnese of een 
ander ouderonderzoek reeds een aanknopingspunt. 
Voor de neuropsycholoog is het belangrijk te weten 
of een patiënt links of rechts dominant is, wat betreft 
in de eerste plaats de handigheid, maar ook de voe-
tig-, orig-, en ogigheid interesseren ons. Verder wil
len we weten of deze dominantie familiair meer 
voorkomt, öf dat deze verworven is ten gevolge van 
hersenletsel. Bestaat deze handigheid etc. geheel 

66 



uitgesproken of ten dele voor verschillende li
chaamsdelen? Wisselt de patiënt met links en 
rechts? Allerlei kleine testjes en dichotische luister-
proeven dienen om de links-rechtsvoorkeur te be
palen. Voorzichtigheid met de interpretatie blijft ge
boden. 
Ik zal U nu een aantal symptomen noemen die voor
komen bij stoornissen in bepaalde hersengebieden. 

Het temporale gebied 
Hierbij komen veel taalverschijnselen voor, vooral 
bij linkszijdige stoornissen van de hersenschors. 
(Gekompliceerde) taal wordt moeiljk begrepen. 
De perceptie van de toonhoogte is gestoord, het 
nazingen van een melodie lukt niet. Natikken van 
een ritme zonder te tellen lukt niet, zeker niet als de 
ritmen ingewikkeld worden. Bij rechtszijdige aan
doeningen merkt patiënt de fouten niet op. 
Het differentiëren van spraakklanken is moeilijk en 
het onderscheid tussen fonemen, bijvoorbeeld b en 
P, wordt niet gemaakt. Klanken kunnen niet nage
zegd worden. Patiënten kunnen niet naspreken en 
spellen. Benoemen lukt niet. 
Visueel aangeboden taal wordt beter onthouden 
dan auditief aangeboden taal bij proeven met 3 - 4 
woorden, visueel en auditief aangeboden. 
Plaatjesreeksen worden niet begrepen. Patiënt kan 
een lange tekst niet lezen. Analogie-besluiten en 
klassificeren zijn mogelijk zolang dat niet alleen over 
de taal loopt. 
Korte problemen kunnen worden opgelost, maar is 
er teveel taal bij nodig, dan lukt het niet meer. 
Begrip voor getalstrukturen is mogelijk als de getal
len worden opgeschreven, bij auditief aanbod falen 
de patiënten. 
Schrijven en tekenen zijn mogelijk. 

Het pariëtaal syndroom 
Stoornissen in de linkerhemisfeer, die gepaard kun
nen gaan met taalverschijnselen (de rechterhemi-
sfeerstoornissen liet ik buiten beschouwing). 
Stoornissen: 
Moeite met ruimtelijke organisatie, bijvoorbeeld het 
[n een bepaalde stand brengen van een objekt of 
lichaamsdeel. 
Astereognosis. Patiënten kunnen niet op de tast 
voelen welk objekt hun in de hand gegeven werd. 
Ruimtelijke stoornissen. Verwisselen van de richting 
bij het klokkijken, landkaart, noteren van getallen, 
letters en woorden, lezen en tekenen etc. 
Moeite met woorden die ruimtelijke relaties aandui
den. 
Moeite met het doorzien van grammatikale struktu-
ren. 
Benoemingsstoornissen (amnestische afasie) 
Moeite met de analyse en synthese van woorden. 
Moeite met het schrijven van de lettervormen. 
Moeite met lezen (verbale alexie): van de letters kan 
net woord niet gevormd worden. 
Moeite met het begrip van de getalstruktuur. 
Moeite met rekenen; dit is een ruimtelijk probleem, 
~ Patiënten pogen de opgave in delen uiteen te leg
gen. 

Moeite met onthouden van 3 - 4 figuren, terwijl 3 - 4 
woorden wel onthouden worden. 
Moeite met het leggen van logische relaties; klassi
ficeren van objekten lukt wel, maar een logische 
oplossing als die te gekompliceerd taalgebruik ver
eist, is niet mogelijk. 
Moeite met vraagstukjes; er is een tekort aan inte
gratie; patiënt deelt de opgave in deeltjes op en 
komt zo tot een oplossing. 
Vingeragnosie. 
Lichaamsschemastoornissen, bijvoorbeeld bij het 
tekenen van een poppetje. 

Het occipetaal gebied 
Patiënten hebben moeite met het herkennen van 
objekten en plaatjes (Dit terwijl de ogen goed zijn). 
Patiënten kunnen de letters niet lezen; er bestaat 
literale alexie. Deze stoornis komt, doordat de kleine 
details die van onderscheidende betekenis zijn, niet 
gezien worden. We zien m-n, k-h, t-l verwisselin
gen. 
Patiënten kunnen getallen niet lezen of opschrijven, 
maar steken wel het juiste aantal vingers op. 
Plaatjesreeksen kunnen ze niet leggen, omdat de 
geboden informatie niet volledig verwerkt wordt. 
Soms kan zo'n patiënt zelf schrijven, maar zijn eigen 
schrift niet teruglezen. 

De sensorisch-motorische gebieden 
Bewegingen met de handen: 
Patiënten zijn niet in staat een lichaamsstand te re
produceren; ze voeren bewegingen niet snel en 
soepel uit en kunnen twee bewegingen niet afwis
selen, bijvoorbeeld met één hand of met beide han
den. 
Ze falen in het uitvoeren van een reeks handelingen 
na elkaar. 
Een eens begonnen beweging kunnen ze moeilijk 
stoppen. 
Bij twee alternerende bewegingen gaan ze tot één 
beweging over. 
Zodra patiënt de handeling verbaal begeleidt, gaat 
het beter. 
Dit is de groep patiënten die bijvoorbeeld niet meer 
weten hoe ze een kaars moeten aansteken. Het komt 
echter ook voor dat patiënten niet meer weten hoe 
ze moeten praten en stem geven. Ze kunnen wel 
foneren bij lachen en huilen maar niet bij het spre
ken. 
Bewegingen met de mond: 
Deze patiënten weten niet meer hoe ze een bepaalde 
klank moeten vormen. Ze kunnen niet van de ene 
artikulatie naar de andere overgaan. 
Er is bewegingsassymetrie, te trage tongmotoriek, 
tong gaat naar één kant, verlies van soepelheid in de 
bewegingen. 
Er is amusie; patiënt kan niet zingen en kan niet van 
de ene toon naar de andere overgaan. 
Ritmen natikken lukt niet; het blijven geïsoleerde 
tikken. 
Er zijn taktiele stoornissen. 
Ten gevolge van kinestetische-sensatiestoornissen 
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kunnen patiënten houdingen niet ervaren en repro
duceren, ook niet met de mond. 
Er zijn klankdiskriminatie-problemen voor klanken 
met overeenkomstige artikulatie, zoals m - b etc. 
Ten gevolge van foutieve uitspraak komen fouten 
met het woordbegrip voor. 
De artikulatie is slecht; klanken die overeenkomst 
tonen worden verward. Visuele hulp helpt hierte
gen. 
Vaak wordt er, omdat de patiënt moeite heeft met 
het uitspreken van woorden en zinnen, telegramstijl 
gesproken. 
De fonetische analyse van woorden is ten gevolge 
van eigen uitspraakfouten moeilijk. 
Patiënt kan de klanken bij het spellen niet goed on
derscheiden en verwisselt de volgorde, ook bij het 
imiteren. 
Leze is mogelijk, echter met uitspraakfouten. Het 
samenvoegen van de klanken lukt niet. 
Patiënt vertelt in telegramstijl. De werkwoorden 
ontbreken vaak. 

De frontale gebieden 
Bij frontale stoornissen komen veel problemen met 
de aandrift voor. Patiënt komt niet tot prestatie, hij 
denkt niet. Hij imiteert wel, er is echolalie en echo-
praxie. De patiënten blijven kleven, waardoor ze niet 
aan de volgende opdracht beginnen. Ze persevere
ren en er zijn stereotypieën voor allerlei handelin
gen, ook op taalgebied. Ten gevolge van de inakti-
viteit zijn ze moeilijk tot iets aan te sporen. Ze vatten 
de essentie van de dingen niet. Ook konstruktieve 
opgaven mislukken hierdoor. Patiënt richt zich op 
één enkel aspekt, waar hij slecht van loskomt. Het 
leggen van verbanden, bijvoorbeeld met plaatjes
reeksen, lukt niet. Patiënt herkent een eerder geziene 
afbeelding niet. Deze patiënten kunnen niet analyse
ren en opnieuw organiseren, zoals dat voor denkop-
gaven nodig is. Ze lichten slechts een detail uit het 
geheel. 

Het neuropsychologisch onderzoek bij kinderen 
Zoals al eerder werd gemeld, is het moeilijk jonge 
kinderen te onderzoeken. Twee groepen jonge kin
deren komen voor onderzoek echter zeker in aan
merking. Allereerst de groep met de taal- en/of 
spreekproblemen. (Voor de tweede groep zie blz. 69, 
eerste kolom.) 
Nodig is kinderen met dysarthrie, die ten gevolge 
van het slechte funktioneren van de muskulatuur 
van het spreekapparaat slecht spreken, te onder
scheiden van de kinderen met taal- en praktische 
stoornissen. 
Wat betreft het produktieve taalgebruik onderzoe
ken we het artikuleren, het naspreken, het benoe
men en het taalgebruk in het geautomatiseerde 
vloeiende spreken. Dit kan heel systematisch wor
den uitgewerkt; voor kinderen gaat dit echter te ver. 
Ook voor het taaibegrip kijken we naar vier onder
delen, namelijk: het foneem horen, het woordbe
grip, het begrip voor eenvoudige zinnen en dat voor 
logische grammatikale strukturen. Ook hier geldt 
weer dat het laatste onderdeel bij kinderen nauwe-
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lijks aan bod komt. Vaak zal ook het schriftelijk taal
gebruik niet onderzocht kunnen worden. Voorzover 
dit wel mogelijk is, kijken we naar het mondeling en 
schriftelijk spellen, het diktee, en letten hierbij op het 
gebruik van spellings- en grammatikale regels; ver
der bekijken we of het kind in staat is klanken tot 
woorden samen te voegen, in lettergrepen te ver
delen en ritmen na te tikken. 
Kan het kind zingen en een wijsje herkennen? Re
produceert en herkent het kind geluiden? 
Hoever is het kind met lezen? Kan het de inhoud van 
een tekst opnemen? Hoe is de leestechniek, het 
tempo en de intonatie? Kan het kind foutloos over
schrijven en welke fouten maakt het eventueel? Hoe 
maakt het een opstel? Kan het een verhaal logisch 
opbouwen? Hoe is de spelling en de formulering? 
Hoever is het met ontleden? Hoe is het begrip voor 
spreekwoorden etc.? Hoe is het spontane taalge
bruik? Kan het kind een verhaaltje navertellen? Hoe 
formuleert het? Hoe is het woordvinden? Dit zijn 
enige facetten van het taalonderzoek. Er is meer te 
onderzoeken, maar in verband met diagnostiek is 
het niet altijd nodig een onderzoek eindeloos verder 
uit te breiden. Het zou ook te veel energie en tijd 
gaan vergen. 
De spreekpraxie. Voor het onderzoek hiervan is het 
belangrijk dat allerlei lip- en tongbewegingen wor
den nagedaan. Ook de imitatie van slik- en fluitbe-
wegingen als meer gekompliceerde handelingen 
worden gekontroleerd. 
Taalbegeleiding. Ter kontrole van het effekt van de 
begeleiding van taal bij het uitvoeren van een han
deling worden opdrachten gegeven waarbij patiënt 
eerst vertelt wat hij gaat doen, waarna de opdracht 
wordt uitgevoerd. 
Tonen. Het luisteren naartonen kontroleren we door 
middel van het uitvoeren van opdrachten, bijvoor
beeld bij het omhoog of omlaag gaan van de toon, 
bij het horen van gelijke of ongelijke toongroepen 
etc. 
Ritme-onderzoek. Tikken van ritmen met een zich 
steeds herhalend patroon zonder ( ) en met 
afwisseling ( ). 
Een paar tests voor het onderzoek van taalachter
standen bij jonge kinderen wil ik nog vermelden, 
omdat ze kunnen helpen bij het systematisch obser
veren. 
1. Vanaf de babytijd kunnen we met de DOS-test 
taalgedrag volgen tot ± 6 jaar. Zowel het taaibegrip 
als de produktie van geluiden en taal worden geob
serveerd. Op het skoreformulier lezen we de leeftijd 
waarop een prestatie normaliter geleverd wordt, af. 
2. Een andere ook regelmatig gebruikte test is die 
van Reynell. Taalproduktie en -begrip van kinderen 
tussen 1 en 5 jaar worden door deze test gescreend. 
Ten dele is de informatie afkomstig van de opvoe
ders, ten dele uit direkte observatie. 
Wat het taaibegrip betreft is er variatie in de gekom-
pliceerdheid van de vragen en in de gebruikte 
woordsoorten. De lengte van de zinnen neemt toe 
door het gebruik van bijv. nw. en andere woord
soorten. Het kind moet allerlei opdrachten uitvoeren 
met kleine speeltjes. 



Wat betreft de taalproduktie is er een 18-tal items die 
geskoord worden aan de hand van spontane uitin
gen van het kind. Het tweede deel van de test bevat 
opdrachten: het kind moetobjektjes of afbeeldingen 
benoemen, plaatjes beschrijven en woorden om
schrijven. De uitwerking is in leeftijdsnormen of 
standaardskores. 

De tweede groep kinderen die onze aandacht trekt is 
die die vooral faalt met konstruktieve en visuele op
gaven. Deze problematiek komt gekombineerd met 
taal-, lees- en spelstoornis veel voor. Voor deze kin
deren vullen we het taalonderzoek in deze richting 
aan met teken- en natekenopdrachten, konstruktie
ve opgaven met materiaal, test voor de figuur-ach
tergrondperceptie, opdrachten die een beroep doen 
°P het onderscheid van richting (bijvoorbeeld klok-
kijken), onderzoek van het rekenen, lezen en spellen, 
net noteren van getallen en het hanteren van sym
bolen, de vingernosis, de praxis, het lichaamssche-
m a en het rangschikken van reeksen. Voor jonge 
kinderen blijft dit onderzoek beperkt. Veel kleuter-
leermiddelen bieden goede observatiemogelijkhe-
den, mits systematisch aangeboden. Hiernaast kun
nen we teken- en konstruktieve opdrachten geven. 
Wat het gedrag betreft is het belangrijk te letten op 
de wijze waarop een kind kontakt maakt. Is er be
hoefte aan kommunikatie of niet? Kan het kind zich 
concentreren of is het gauw afgeleid? In het kind 
overbeweeglijk?Eniserredentottwijfelaanhetzien 
en horen? 
Alle gedragingen worden uitvoerig vastgelegd en 
gerapporteerd, waarna we de gevonden uitvalsver-
schijnselen in een syndroom pogen onder te bren
gen. Voor uw leerlingen stellen we allereerst de 
vraag of er een geïsoleerde taalstoornis bestaat, 
Produktief en/of receptief, of een ontwikkelings
achterstand die ook voor andere funkties geldt en 
waarvan de taalontwikkelingsachterstand dan een 
onderdeel is, of dat er sprake is van een bepaald 
syndroom, bijvoorbeeld een temporo-parietaal, dat 
de kombinatie van de taal-lees-spel-problemen met 
ruimtelijk konstruktieve stoornissen, reken- en te-
kenproblematiek etc. verklaart. 
De diagnose komt niet tot stand door een afzonder-
"jk interpreteren van testresultaten, maar op grond 
van het brengen van verband in het totaal aan be
vindingen, in de vorm van het onderbrengen in een 
syndroom. Voor U betekent het dat U tesamen tot 
een diagnose komt die U op grond van uw eigen 
onderzoek alleen niet zou kunnen stellen. 
Het probleem bij het diagnostiseren van jonge kin
deren met rijpingsachterstanden noemde ik reeds. 
vaak is het zo dat deze kinderen, - die moeilijk zijn te 
onderscheiden van kinderen met specifieke leer
stoornissen doordat ze vooral op ruimtelijk kon-
struktief gebied en ten aanzien van leeropgaven de
zelfde fouten in mindere mate maken, - bij een her
onderzoek na een jaar de verschijnselen niet meer of 
Rechts in geringe mate vertonen. 
JJaar van de leerkrachten niet verwacht mag wor
den, dat een diagnose een volledig omschreven 
sVrnptomenkomplex oproept, en daar ook niet alle 

symptomen altijd aanwezig zijn, is een goede be
schrijving van de problematiek voor de werkers in 
de praktijk vaak belangrijker dan een diagnose. 

De behandeling 
Aansluitend op een uitgebreide beschrijving van de 
leerproblematiek en het gedrag van het kind, gaat U 
aan het werk. We weten nu wat uitvalt en stellen om 
een zo evenwichtig mogelijke ontwikkeling te be
vorderen een zo breed mogelijk behandelingsplan 
op. Hierdoor zorgen we tegelijk voor de nodige va
riatie. Deze moet overigens ook in het oefenmate
riaal zelf aanwezig zijn. Hoe meer variaties we op 
eenzelfde oefening hebben, des te meer kan het kind 
oefenen, des te sneller zal het leren. 
Voor een gerichte training is het zinvol het oefen
materiaal in de klas op overzichtelijke wijze in te 
delen, ten eerste naar moeilijkheidsgraad, maarten 
tweede ook naar de kwaliteit die het oefent. Het is 
hier altijd nodig dat een kind iets heel goed kan, 
voordat we de volgende stap doen. Voor grotere 
kinderen is het belangrijk ander materiaal dan dat 
van de kleuterafdeling te gebruiken. 
Nu is het mogelijk dat zelfs met een systematische 
opbouw van het aanbod, het kind nog niet op gang 
komt. We zullen dan ook de reeks handelingen die 
voor een bepaalde opgave nodig is nog systema
tisch uiteen moeten leggen en aanbieden. 
Als de pedagoog begrip heeft voor de leermoeilijk
heden, zal hij het kind beter observeren en is het 
mogelijk die extra hulp die het kind nodig heeft, aan 
te bieden, omdat hij dan precies ziet waar het kind er 
niet uitkomt. 
Soms zal de oplossing langs een omweg lopen. We 
denken bijvoorbeeld aan het leren spreken door do
ven, terwijl hiernaast soms ook een intensieve oefe
ning van de slechte funktie bijvoorbeeld van het 
gehoor bij zwaar slechthorende kinderen, dus het 
normale kanaal wordt getraind. Het kan zijn een of 
maar ook het een én het ander. 
In de loop van de laatste jaren zijn er heel wat leer
programma's ontworpen. Goed gefundeerde zoals 
dat van Frostig en het werk van Kephart, maar ook 
programma's die nauwelijks enige basis hebben. 
Onderzoek van de kinderen waarop het werd toege
past ontbreekt, evenals een goede follow up. Re
search over leerprogramma's is moeilijk te vinden. 
Het enige wat er is, is een onderzoek van het kind 
voor het starten van een aanpak en een vergelijkend 
onderzoek aan het eind van de behandeling. Zelf ben 
ik een voorstander van een onderzoek voor de be
handeling en dan tenminste ieder jaar een kontrole-
onderzoek. Naar aanleiding van het eerste onder
zoek geven we een advies, hetgeen bij vooruitgang 
van het kind (en dan hebben we dus een goed pro
gramma opgesteld) gewijzigd moet worden in ver
band met de vorderingen, terwijl bij onvoldoende 
vooruitgang naar een andere benadering gezocht 
zal moeten worden. Het dagprogramma wordt zo
veel mogelijk in verband met de individuele 
problematiek opgesteld, dus geen kant-en-klaar 
programma voor een hele groep, maar het sluit di-
rekt aan op het diagnostisch onderzoek. Pas zodra 
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een kind iets goed kan gaan we minder oefenen, 
bijvoorbeeld eens in de twee dagen etc. Hoe beter 
onderzoeker en pedagoog op elkaar zijn ingesteld, 
hoe beter beider observaties tot een effektieve aan
pak kunnen leiden. De onderzoeker, hier de psy
chologe, logopedist, leerkracht en eventueel andere 
disciplines, nemen een aantal uitvalsverschijnselen 
waar en de pedagoog heeft een arsenaal van moge
lijkheden om die te oefenen. Allerlei spelletjes, 
kleuterleermiddelen, maar ook zelfbedachte werk
jes, speelgoed en konstruktiemateriaal kunnen wor
den gebruikt. Veel van dit materiaal is gericht op de 
visuele perceptie en het ruimtelijk konstruktieve 
inzicht; vaak echter is dit zelfde materiaal ook voor 
speciale taalopdrachten heel goed bruikbaar. 

Oefening thuis? 
Natuurlijk is het mogelijk dat een kind thuis oefent, 
onder bepaalde voorwaarden echter. De leerkracht 
is degene die opgeeft wat het kind moet/kan oefe
nen; de ouders hebben de rol van de helpende ou
der bij deze opdracht. De ouders moeten de situatie 
aankunnen; spanningen om huiswerk moeten ab
soluut gemeden worden. 
Verder zijn er spelletjes die thuis gespeeld kunnen 
worden en die goede oefeningen zijn. 
De ouders leren door de hulp die zij het kind geven 
ook onder uw leiding de problematiek overzien en 
volgen de vorderingen. Een te hoge verwachting 
kan door de ouders te betrekken worden voorko
men. 

Slot 
Ik heb getracht U te laten zien op welke wijze het 
huidige onderzoek kan worden uitgebreid, opdat het 
U meer sleutels biedt die deuren naar de praktijk 
kunnen openen. Het zo breed mogelijk overzien van 
de samenhangende leerproblemen bevordert een 
zo evenwichtig mogelijk opstelling van leerpro
gramma's en een zo gunstig mogelijke uitgroei van 
de leerling. 
De pedagoog, logopedist en andere werkers in de 
praktijk die gericht te werk gaan, zijn én diagnostisch 
én therapeutisch bezig. Ze observeren hoe het kind 
werkt, hoe het een opdracht verkeerd doet, en leren 
de juiste aanpak aan. 
Ik hoop dat het U gaat zoals het mij destijds ging, 
namelijk dat naarmate uw eigen theoretisch, diag
nostisch inzicht vergroot, uw therapeutische moge
lijkheden toenemen. Vandaar dat ik U slechts de 
sleutels bied. 
Ik wens U een interessante studie en een boeiende 
praktijk. 

Hannie Bos, orthopedagoge 
Roemer Visscherstraat 26 

Amsterdam 
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Ritmiek en haar toepassingen in 

het onderwijs 

Wanneer Dalcroze, de initiatiefnemer van de ritmiek, 
gelijk had gekregen, dan had ik nu niet voor U ge
staan. Hij stelde zich namelijk voor dat ritmiek op 
den duur een manier van werken zou worden en 
geen apart vak. 
Is dit werkelijk te realiseren of is deze uitspraak van 
hem te stoutmoedig? 
Ik zal er niet direct een antwoord op geven, maar 
stap voor stap proberen deze vraag te beantwoor
den. De volgende punten wil ik aan de orde laten 
komen. 

1- Wat is ritmiek? 
2- Wie was Emile Jaques Dalcroze en waarom kwam 
hij tot ritmiek als werkmethode? 
3- Ritmiek in de praktijk van het onderwijs. 

Wat is ritmiek? 
Ritmiek is een muzikale ontwikkeling d.m.v. bewe
ging. 
Wat een muzikale ontwikkeling inhoudt zou je in drie 
punten kunnen onderbrengen: 
1- het leren onderscheiden van muzikale elementen 
zoals: ritme, tempo, frasering, melodie en harmonie 
enz. 
2- het leren onderscheiden van gevoelswaarden die 
via de muziek naar voren kunnen komen. 
3- het zelf leren omgaan met muziek b.v. door zelf 
een muziekinstrument te bespelen. 
Zoals in zoveel opvoedingsmethodes kun je een 
muzikale opvoeding op verschillende manieren 
aanpakken. Het kenmerkende van een muzikale 
ontwikkeling via ritmiek is, dat ritmiek deze ontwik
keling laat verlopen via de motoriek. Zelf muziek 
ervaren, meedoen, meebeleven. Dus niet een situa
tie als: de kinderen zitten op een stoel en de docent 
laat op een instrument horen dat er snelle en lang
zamer muziek voorkomt. Nee, de kinderen lopen of 
bewegen mee met wat de muziek aangeeft, op die 
manier ervaren zij de snelle en langzame muziek in 
hun hele lichaam. De centrale rol van de beweging 
hierbij sluit mooi aan bij het gegeven dat het kind 
zich in veel opzichten ontwikkelt via bewegingsacti-
tiviteiten. Zoals we weten staat bij de emotionele en 
intellectuele ontwikkeling de motorische ontwikke
ling heel centraal. Om het voorafgaande te illustre
ren geef ik een voorbeeld van een lessituatie. In deze 
les wil ik het onderwerp tempo aan de orde laten 
komen. We nemen als uitgangspunt: het circus. 
1- Kinderen mogen bedenken en uitbeelden wat er 
in een circus gebeurt. 
2- Docent heeft gezien welke elementen er uit het 
circus genomen zijn en speelt daar geïmproviseerde 
muziek bij zonder te vertellen welke muziek bij welke 
beweging past. De kinderen mogen er weer naar 
eigen inzicht in beweging op reageren. 
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f'^ Vraag: Heb je steeds de zelfde muziek gehoord? 
Welk verschi l hoorde je in de muziek? 
4- Nu nog eens, maar nu goed luisteren of de muziek 
bij de beweging past. b.v. Is de .muz iek bij een 
koorddanser net zo snel als bij een acrobaat op een 
fiets? 
5- Nadat we de diverse mogel i jkheden goed hebben 
doorgenomen met elkaar, gaan de kinderen op in-
f A

t r u m e n t e n n u n circusideeën spelen. 
Wat is er gebeurd? In punt 1 en 2 zijn we bezig 
geweest eigen ideeën in beweging o m te zetten. 
LJeze ideeën zetten we bij punt 3 en 4 in muziek o m . 
Als het goed is, ervaren zij nu bewuster dat het 
tempo van de muziek bij een koorddanser anders is 
aan bij een acrobaat. De soort muziek of wel ge
voelswaarde van de muziek is ook duidel i jk ver
schi l lend. Als laatste geven de kinderen het beleefde 
'n muziek weer. 
Behalve dat het kind gehoord heeft, dat muziek in 
karakter kan verschi l len, heeft het het gehoorde 
eerst zelf beleefd via zijn eigen l ichaam. 
Had het deze ervar ing niet gehad, dan is het gevaar 
groot dat de s to f te rat ioneel gebleven zou zijn. Ken
nis namel i jk die niet zelf ontdekt en beleefd is, bli jft 
Passieve kennis. 
Ritmiek dus een muzikale v o r m en de ontwikkel ing 
waar in het zelf ontdekken en het zelf beleven van de 
stof via beweging heel belangri jk is. 

Waarom kwam Dalcroze tot ritmiek als werkme
thode? 
Stond deze manier van opvoed ing in de t i jd van 
tJelcroze ook centraal? We moeten dan een eeuw 
t e r u g kijken. Dalcroze werd in 1865 in Wenen gebo-
r e n . Hij ontwikkelde zich als een begaafd musicus en 
vanaf 1892 gaf hij solfège en harmonie leer aan het 
conservator ium in Genève. 
Toen hij een t i jd lang met dit werk bezig was ont
dekte hij dat het onderwi js in deze vakken totaal 
ver theoret iseerd ' was. De leerl ingen wis ten wel van 
net bestaan van diverse maatsoor ten, maar beleef
den de karakterverschil len niet. Zij wisten de noten
waarden te onderscheiden, maar hadden geen ge
voel voor de beweging van de r i tmische frasen. Dal
croze is er van af die t i jd naar gaan streven deze 
beweging te doen ervaren en we l d.m.v. l ichaams
beweging. Dus eerst het aanvoelen en meebeleven 
eni daarna de kennis. Zelf ontdekte kennis immers 
D | i j f t geen passieve kennis. Deze kennis kun je daar
na gebruiken en terug plaatsen in een groter geheel. 

Ritmiek in de praktijk van het onderwijs 
Wanneer je nu in je muzikale opvoeding zelfwerk
zaamheid en zelfbeleving zowel in beweging als in 
muziek een centrale plaats geeft, welke eisen stel je 
dan aan je leerl ingen? De r i tmiek stelt geen vast
staande eis aan de leer l ing. Dat wat de persoon zelf 
meebrengt aan motor ische en muzikale mogel i jk
heden, is u i tgangspunt voor de ri tmiekles. 
"ovend ien w i l r i tmiek niet een bepaalde stij l bi j
brengen. Geen ballet, geen pan tomime dus. Het zal 
misschien al duidel i jk zijn dat r i tmiek behalve aan 

een muzikale en motor ische ontwikkel ing ook bi j
draagt aan een algemeen mensel i jke opvoed ing . Ik 
zal daar straks nog op terugkomen. Een muzikale 
ontwikkel ing d.v.m. beweging. Dat zou betekenen 
dat r i tmiek als vak alleen voor zou komen op m u 
ziekscholen. Dat is niet zo. Behalve op conservator ia 
en muziekscholen komt r i tmiek o.a. ook voor 
a) bij het kleuter- en basisonderwi js 
b) op pedagogische academies 
c) op balletacademies en toneelscholen 
d) en in het bu i tengewoon onderwi js 
Ritmiek kan in het onderwi js op verschi l lende ma
nieren toegepast worden . Afhankel i jk van de funct ie 
van r i tmiek in een groter onderwi jsgeheel , l iggen de 
accenten anders. 
Bij muziekscholen ligt het accent op de muzikale 
vo rm ing . 
Bij toneelscholen zal het accent meer op de bewe
ging l iggen. 
Bij bal letacademie op het goed samengaan van m u 
ziek en beweging. 
Bij kleuter-, basis- en b.o.-scholen zal het accent l ig
gen op de a) a lgemeen mensel i jke vo rm ing en b) het 
ondersteunen van het bestaande onderwi js . 
Mi jn ervar ingen l iggen voornamel i jk op het gebied 
van het bu i tengewoon onderwi js . In Den Haag heb ik 
gewerkt op een M.L.K. school , waar r i tmiek een on
dersteunende funct ie had bij de ontwikkel ing van de 
motor iek. 

a) het ontwikkelen van het l ichaamsschema 
b) meehelpen aan de lateralisatie 
c) ontwikkelen van het zich creatief kunnen uiten in 
beweging en muziek 
d) ondersteunen van het bestaande onderwi js zoals: 
tel len, voorzetsels oefenen, klokki jken. 
De muziek had hierbi j een st imulerende funct ie. 
Sinds 6 jaar werk ik op het Rudolf Mees Inst i tuut in 
Rotterdam. 

Waarom ritmiek bij doven? 
Onderrzoekingen hebben ui tgewezen dat ± 95% 
van de doven min imale hoorresten hebben. Het 
aanbieden van geluid-muziek kan dus een goede 
kans kri jgen voora l met een goede geluidsappara
tuur. 

Daarbij is het doel van r i tmiek: 
1- een ondersteuning bij de algemeen menseli jke 
vo rm ing . Ik denk dan b.v. aan 
a) het ver ru imen van de ervar ingswereld 
b) het doorbreken van een eenzijdige 'zie'- instel l ing 
c) een gunst ige invloed op de motor ische en emo
t ionele ontwikkel ing 
d) het verbeteren van het contact met de horende 
bui tenwereld. 
2- een ondersteuning van de taalontwikkel ing. Om 

nader uit te leggen hoe taalontwikkel ing te combine
ren is met r i tmiek, keer ik terug naar de 3 ui tgangs
punten van de muzikale ontwikke l ing. 
1) onderscheiden van muzikale e lementen 
2) onderscheiden van gevoelswaarden in de muziek 
3) taal is een creatief proces 
De twee gebieden taalontwikkel ing en muzikale 
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ontwikkeling hebben nogal veel met elkaar gemeen. 
We zullen de drie punten die ik genoemd heb, nader 
bekijken. 

1- Bij het leren spreken van een horend kind oefent 
het horen een corrigerende invloed uit op het spre
ken. Het kind hoort zich zelf en anderen spreken en 
daardoor kan het zichzelf verbeteren en aanpassen. 
Dit gebeurt bij doven niet of nauwelijks. In hun ont
wikkeling moet b.v. het ritmisch spreken of het spre
ken met de juiste accenten van buiten af aangeleerd 
worden. 
Ook bij dove kinderen kan geluid een corrigerende 
invloed hebben bij het leren spreken. We moeten 
alleen helemaal bij het begin beginnen. 
Dus: het onderscheiden van geluid - geen geluid; 
het onderscheiden van accenten; het onderschei
den van metrum-ritme enz. 
Hierop in beweging reageren zorgt ervoor, datje als 
leerling innerlijk beleeft wat je hoort. 
B.v. wanneer je geluid hoort, mag je lopen; is er 
geen geluid, dan sta je stil. Of: hoor je het ritme, dan 
maak je een bewegingsverloop op de plaats. Hoor je 
een tempo dat steeds op dezelfde manier doorgaat, 
dan loop je door de zaal. 
Bij dit alles is het heel belangrijk dat je als leerling 
een directe relatie met het geluid gaat beseffen 
m.a.w. door het zelf bespelen van eenvoudige in
strumenten ervaar je een directe samenhang tussen 
geluid en eigen beweging. 

2- Bij het ontwikkelen van de gevoelswaarde in taal 
kunnen we uitgaan van een klein taallesje dat we in 
beweging uitbeelden. Het is lekkerweeren de kinde
ren spelen dat ze op weg zijn om een ijsje te kopen: 
zij huppelen. Eenmaal bij de ijsman aangekomen 
grijpen ze naar de portemonnee en schrik
ken. . .weg! Ze slenteren teleurgesteld naar huis. 
Wanneer de kinderen het verhaal goed hebben uit
gebeeld, dan hebben zij drie dingen ervaren. 
1) huppelen-vrolijk 
2) schrikken-angst 
3) slenteren-verdrietig 
Ik schrijf deze drie werkwoorden op het bord en 
koppel de woorden nog eens aan de beweging. Tot 
slot kunnen de kinderen dat wat ze ervaren hebben 
op instrumenten spelen. 
Wat is er gebeurd? Kinderen hebben het verhaal in 
hun lichaam ervaren. Deze ervaring hebben ze aan 
taal gekoppeld. De emotie die in deze taal zit, is weer 
in muziek weergeven. Zijn de kinderen al ver genoeg 
met het auditief onderscheiden, dan zet ik het ver
haal in muziek op de band. 
Zij moeten nu het verhaal uitbeelden n.a.v. het ge
luid. 

3- Het laatste punt is natuurlijk het moeilijkst. Crea
tief omgaan met taal, muziek en beweging. Zelf een 
verhaal bedenken, uitbeelden en in muziek weerge
ven. Of vanuit muziek uitbeelden een verhaal be
denken. 

In grote lijnen heb ik nu uiteengezet hoe ritmiek van 

toepassing kan zijn in het onderwijs. Ik ben uitge
gaan van het werkterrein waar ik zelf bezig ben, 
maar hopelijk heeft U uw eigen onderwijs hierin 
herkend. Is het ook in het onderwijs aan slechtho
rende en spraakgebrekkige kinderen niet van belang 
om nuances, die in taal voorkomen, te leren uitdie
pen zowel in emotionele als in technische zin? 
Zoals ik hiervoor al gezegd heb, de accenten zullen 
anders liggen, maar het principe van werken blijft 
éénder. Ik vermoed dat het aanbieden van muziek 
een grotere rol zal kunnen spelen. Ook het zelf be
spelen van een instrument is waarschijnlijk beter 
mogelijk. Maar behalve een ondersteuning bij de 
taalontwikkeling zal ritmiek ook dit soort onderwijs 
een ondersteuning zijn bij de algemeen menselijke 
vorming. Te denken valt dan b.v. aan concentratie-
en reactie-oefeningen en vooral leren kennen en 
herkennen van eikaars emoties en die van jezelf. 
Dalcrozes denkbeeld: ritmiek is geen apart vak, 
maar een geïntegreerd onderdeel in het totale on-
derwijsgebeuren lijkt in deze tijd niet goed mogelijk. 
Daarom heeft ritmiek zich als vak te veel ontwikkeld. 
Maar wanneer je het grootste mogelijke rendement 
van het vak wilt hebben, dan is een geïntegreerde 
goed-lopende samenwerking tussen docenten in 
het onderwijs van heel groot belang. 

Maria de Graaf 

Congres 'Plaats maken voor de 

dove medeburger' 

Het congresboek 'Plaats maken voor de dove mede
burger' is nu verkrijgbaar. Zoals u weet, heeft de 
Stichting Nederlandse Dovenraad de congresdagen 
georganiseerd op 18 en 19 oktober 1979 te Deventer, 
enerzijds met het doel de actuele vraagstukken met 
doven en horenden samen bespreekbaar te maken, 
anderzijds als manifestatie om het bestaan van do
ven als groep in de samenleving te verduidelijken. 
In dit congresboek zijn opgenomen de complete 
toespraken, inleidingen, enigszins verkorte inleidin
gen in de discussiegroepen. De inleidingen van de 
vijf gastsprekers (dr. Denmark, dr. Van der Horst, 
prof. dr. Tervoort, dr. ir. Bolle en ir. Abbink) zijn 
volledig opgenomen. Dit congresboek is verluchtigd 
met enkele foto's. Kortom, een fijn en goed verzorgd 
boekje. 
Dit boekje is te bestellen via gironummer 26.36.15 
ten name van de Voorlichtingscommissie-Neder
landse Dovenraad te Den Haag. U gelieve dan een 
bedrag van ƒ 9,- inte vullen (ƒ 7,-voorhetboekjeen 
/ 2 - voor portokosten). 
Echter: u kunt dit boekje ook bestellen bij mw. 
Grietje Lingbeekte Groningen, mw. Truus de Ridder 
te Amsterdam, dhr. Henk Betten te Leeuwarden en 
dhr. Sam Pattipeiluhu te Rotterdam. In dat geval 
hoeft u geen portokosten te betalen. 

Bea Visser 
Voorlichtingscommissie 
Nederlandse Dovenraad 
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Niet (erbij) horen 

Rede, ter gelegenheid van zijn pensionering uitge
sproken door drs A. W. de Vos, de directeur-audio
loog van de Koninklijke Ammanstichting. 

Een recent Nederlands onderzoek, uitgevoerd onder 
leiding van prof. Plomp, wijst uit dat 7% van de 
Nederlandse bevolking, d.w.z. ongeveer 1 miljoen 
medeburgers in een matig lawaai geen gesprek 
meer kunnen volgen, terwijl normaal horenden dit 
nog wel kunnen. Zij horen er dan niet meer bij. Dit 
percentage bedraagt 1 % bij de 20-jarigen, wordt per 
10 jaar ouder worden verdubbeld en bedraagt 70% 
bij de 80-jarigen. 
De directe oorzaak van dit er niet meer bij horen is 
een slechter horen of een niet horen, meestal ver
oorzaakt doordat een kleiner of groter aantal van de 
ca. 30.000 zintuigcellen, die het door de keten van 
trommelvlies en gehoorbeentjes naar het binnenoor 
getransporteerde geluidspatroon om moeten zetten 
'n electrische impulsen, niet meer werkt, doordat het 
transport van deze impulsen naar de hersenschors 
niet goed verloopt of doordat de hersenschors niet 
meer in staat is de binnenkomende impulsen op een 
door de luisteraar gewenste manier te decoderen. 
De luisteraar wil zelf wel, maar kan niet. De informa
tie, waaraan hij behoefte heeft, is zodanig vermin
derd, vervormd of gestoord, dat het gesprokene aan 
hem voorbij gaat. Hij hoort er op dat moment niet 
meer bij. De emotionele verwerking daarvan wordt 
bierbij meestal aan hemzelf overgelaten. Zijn goed
horende medeluisteraar heeft immers in dezelfde 
omstandigheden geen woord gemist en kan zich 
daarom de moeilijkheden van de ander nauwelijks 
voorstellen. Dit sombere, maar helaas juiste beeld, 
wordt niet te niet gedaan door het gebruik van het 
stukje geavanceerde, geraffineerde moderne elec-
tronische techniek, dat hoortoestel heet, noch door 
de inspanningen van de slechthorende of dove zelf 
om spraak af te zien. 
Met deze uitspraak wil ik niets afdoen aan het ge
bruik van hoortoestellen, noch aan het nut van 
spraakafzien. Integendeel. Zonder deze twee be
langrijke aanvullende mogelijkheden zou het door 
mij geschilderde beeld nog somberder zijn. Voor de 
meeste auditief gehandicapten zijn zij een onont
beerlijk hulpmiddel. Ze lossen echter de problemen 
van de slechthorenden en doven in principe niet op. 
Nog heel veel wordt verondersteld dat niet verstaan 
direct samenhangt met toonaudiometrisch te be
palen gehoorverliezen. Hoortoestellen zouden dan 
moeten dienen om deze verliezen te compenseren, 
dan wel het gehoor te verbeteren. Zij doen dit echter 
niet. Aan de door mij zoeven geschetste oorzaken 
van het slechte verstaan veranderen zij niets. Hoog
stens worden de spraakaudiometrisch te bepalen 
nog aanwezige ofte ontwikkelen luistermogelijkhe-
den beter, soms zelfs veel beter, benut. Een ophef
fen van de aanwezige beschadigingen of dysfunc-
ties en daarmee een normaal horen wordt echter 

niet bereikt. Eenmaal aanwezige discriminatiever-
liezen blijven, ook met hoortoestellen, grotendeels 
bestaan. Mét hoortoestellen in het vrije veld opge
nomen spraakaudiogrammen worden, hoe gunstig 
zij er ook uitzien, nooit gelijk aan die van normaalho
renden onder dezelfde luisteromstandigheden. Wel 
worden, dankzij het gebruik van hoortoestellen, ook 
bij grote verliezen vaak verrassend goede ver-
staansmogelijkheden in stilte bereikt. In het alge
meen worden echter de mogelijkheden tot auditief 
functioneren minder, naarmate de gehoorverliezen 
groter zijn. 

Hoe langer hoe meer blijkt dat de slechthorende 
sterk afhankelijk is van hem opgelegde luistercondi
ties, de z.g. signaal-ruisverhouding. Het signaal is 
hierbij dat, wat de luisteraar wil waarnemen. De ruis 
wordt gevormd, enerzijds door aanwezig lawaai, ge
roezemoes, uit luidsprekers komend geluid, enz., 
anderzijds door de akoestiek van de ruimte. Deze 
signaal-ruisverhouding blijkt voor de luisteraar zeer 
kritisch te zijn en wordt door het gebruik van hoor
toestellen nauwelijks gunstig beïnvloed. Zo blijkt uit 
het genoemde onderzoek van Plomp c.s. dat het 
aantal Nederlanders, dat er onder ongunstige om
standigheden niet meer bij hoort, tot de helft terug 
gebracht kan worden, d.w.z. met een half miljoen 
kan worden verminderd, door er voor te zorgen, dat 
de signaal-ruisverhouding met ca 2 dB verbetert. In 
akoestische termen betekent dit het bekorten van de 
nagalmtijd in leefruimten tot ongeveer twee/derde 
en in grote zalen tot ongeveer de helft. Maken we 
dezelfde stap nog een keer, dan wordt het aantal 
slecht-verstaanders teruggebracht tot één kwart. Dit 
is een taak van de gemeenschap, die bereid moet 
zijn meer aandacht en geld te besteden aan het ver
beteren van het akoestisch milieu. Dat dit vooral 
geldt voor gemeenschapszalen van bejaardencen
tra behoeft geen betoog. Kerken, scholen, voor het 
publiek toegankelijke gebouwen, vergaderzalen, 
enz., mogen evenmin vergeten worden. Zoals onze 
wereld toegankelijk gemaakt moet worden voor 
motorisch gehandicapten, zo moet hij communica
tief bruikbaar gemaakt worden of blijven voor audi
tief gehandicapten. Is de maatschappij hier niet toe 
bereid of in staat dan blijft een groot deel van de 
slechthorenden afhankelijk van de individuele wel
willendheid van de spreker. Deze moet dan de kwa
liteitvan zijn akoestische signalen willen verbeteren, 
wat hij niet doet door harder te gaan praten of té 
gaan schreeuwen, zoals veelal gebruikelijk is, maar 
door langzamer en duidelijker te gaan praten, dan 
wel zijn spreken te begeleiden met aanvullende vi
suele informatie. Ik kom hierop terug. 
Dat ook het spraakafzien geen afdoende oplossing 
biedt vraagt eveneens een nadere toelichting. Uit
gaande van gesproken taal, enerzijds als auditief, 
anderzijds als visueel waarneembaar systeem bere
kende ik eens, dat het luisteren naar spraak ons 
ongeveer drie maal zoveel informatie geeft als het 
afzien. Daarbij baseerde ik mij op het aantal hoorba
re waarnemingselementen en het aantal zichtbare 
waarnemingselementen van de spraak. Als we er 
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rekening mee houden, dat ook een normaal horende 
zijn gesprekspartner kan aankijken, als hij naar hem 
luistert, en dat hij dan dezelfde visuele informatie 
krijgt als een dove, dan betekent dit, dat de dove het 
doen moet met een reductie in de spraakwaarne-
ming met tenminste een factor 3. Om duidelijk te 
maken wat dit betekent kan ik met u het beste even 
een uitstapje maken naar de geschreven of gedrukte 
taal. 
Als visuele waarnemingselementen kennen we bij 
deze taalvorm de letters, de leestekens en de spatie. 
Wat een reductie in de waarneming met een factor 3 
betekent kan men zich het beste voorstellen door in 
een gedrukte tekst twee van de drie letters, leeste
kens en spaties te vervangen door b.v. een dollarte
ken. De opgave om een dergelijk misvormde tekst te 
lezen komt ongeveer neer op de opdracht aan een 
slechthorende of dove om maar 'te liplezen'. In feite 
betekent dit een op zichzelf onvoldoende aantal 
waarnemingen te moeten samenbreien tot een zin
vol geheel. 
Nu kuntu mij tegenwerpen dat het niet juist is om bij 
het waarnemen van spraak uitte gaan van statische 
waarnemingselementen. Het zijn immers niet deze 
elementen zelf op grond waarvan we tot spraakher
kenning komen, maar de overgang van het ene ele
ment naar het andere. Spreken is immers een voort
durende, vloeiende beweging. U heeft gelijk. Zou ik 
hiervan zijn uitgegaan, dan zou mijn berekening al
leen maar ingewikkelder geworden zijn. De uitkomst 
zou echter niet veel verschillend geweest zijn. De 
bewegingen van de tong zijn en blijven nu eenmaal 
voor hen, die het moeten hebben van spraakafzien, 
grotendeels onzichtbaar. 
Met deze constatering wil ik niets méér zeggen dan 
dat het spraakafzien op zichzelf een onvoldoende 
compensatie is voor slechter horen. Toch ken ik vele 
auditief gehandicapten die deze 'kunst' op grond 
van jarenlange oefening haast tot in de perfectie 
beheersen en (in samenhang met hun door een 
hoortoestel bruikbaar gemaakte gehoorresten) in 
een rustige omgeving voortreffelijk een gesprek a 
deux kunnen voeren. Dit is echter iets anders dan 
volledig communicatief mee kunnen doen in onze 
huidige leefwereld. In voor hen gunstige omstan
digheden geven zij er blijk van dat de mens niet alle 
informatie die op hem afkomt (redundantie), nodig 
heeft. Als goede, ja zelfs voortreffelijke, verstaan
ders hebben zij inderdaad maareen half woord no
dig. Zij blijven echter in hun intermenselijke con
tacten afhankelijk van de welwillendheid van hun 
contact-personen, die o.a. bereid moeten zijn met 
hun gezicht naar het licht toe te gaan zitten en zich 
voortdurend door de ander te laten aankijken. Ik ken 
echter ook vele auditief gehandicapten, die niette
genstaande jarenlang intensief kijken nooit zover 
gekomen zijn. Zij blijven aangewezen op aanvullen
de, liefst visuele informatie. Ik kom hier opnieuw op 
terug. 

Er is nog een derde oorzaak, op grond waarvan een 
niet te verwaarlozen aantal medeburgers zich ten
gevolge van niet goed horen blijft afzonderen, hoe

wel zij graag anders zouden willen. Zij horen er, 
vooral in emotioneel-sociaal opzicht, niet bij. Ik doel 
hier op de groep doven en slechthorenden, die met 
een slecht gehoor geboren zijn of een slecht gehoor 
gekregen hebben, voordat zij tot taalontwikkeling 
gekomen zijn. Het zijn in hoofdzaak de oud-leerlin-
gen van de ruim 40 scholen voor dove en slechtho
rende kinderen, die ons land rijk is. Ten gevolge van 
hun handicap hebben zij geen gewoon onderwijs 
kunnen volgen en waren daarom aangewezen op 
deze twee takken van het buitengewoon of speciaal 
onderwijs. De directe oorzaak hiervan is niet het 
slechte horen als zodanig, maar de tengevolge hier
van ontstane en veelal blijvende achterstand in taal
ontwikkeling. 
Taal in zijn uiterlijke verschijningsvorm is het geheel 
van hoorbare, zichtbare en soms voelbare midde
len, dat de mens gebruikt voor zijn verbale commu
nicatie. Het zijn coderingssystemen, gebaseerd op 
conventies, die als zodanig slechts een willekeurig, 
dus geen oorzakelijk verband hebben met de feitelij
ke situatie, waarover men wil communiceren, leder 
milieu heeft zijn eigen specifieke taai-conventies, die 
in een bepaald taalgebied nauw aan elkaar gelieerd 
zijn. Voor het kind in zijn ontwikkeling is in de eerste 
plaats het contact met zijn moeder van belang. Hier
bij speelt de moedertaal een uiterst belangrijke rol. 
De ontwikkeling hiervan vindt plaats door een 
tweeledige waarneming, in de eerste plaats die van 
de situatie, waarin het kind zich bevindt, en waarin 
gehandeld wordt, in de tweede plaats die van de taal 
die in deze situatie gebruikt wordt. Zodra het kind 
ontdekt heeft, dat er een verband tussen beide be
staat en de twee waarnemingen in hun onderling 
(willekeurig) verband een betekenis-waarde krijgen, 
kan de taaluiting gememoriseerd worden. Bij dit 
memorisatieproces speelt niet alleen de waarne
ming, maarookhettoenemende taalgebruik een rol. 
De zich ontwikkelende cybernetisch, d.w.z. door de 
eigen waarneming van het kind, gereguleerde taai
patronen worden uiteindelijk kinestetisch, d.w.z. in 
de spierzin vastgelegd. 
Gaan we van deze gegevens uit, dan is het duidelijk 
dat we bij auditief gehandicapte kinderen een rela
tieve taalontwikkelingsachterstand aantreffen, 
d.w.z. een achter zijn in hun verbale functioneren 
t.o.v. hun non-verbale functioneren. Het is het ge
volg van onvoldoende taaiwaarneming. Het kind 
krijgt mindertaalinformatie per tijdseenheid dan het 
in wezen qua aanleg kan verwerken. Bovendien krij
gen zij door hun vaak slechte spreken onvoldoende 
gelegenheid tot het kinestetisch memoriseren van 
de aangeboden taal, zoals dit ook het geval is bij 
ernstig spraakgebrekkige kinderen, die veelal ook 
een relatieve taalontwikkelingsachterstand blijken 
te hebben. 

De taal kennen we in drie verschijningsvormen: de 
gesproken taal, het orale gebruik; de geschreven of 
gedrukte taal, het grafisch gebruik; de gebarentaal, 
het manuele gebruik. Al deze taalvormen zijn ver
bale communicatiemiddelen. Daarnaast kennen we 
nog de non-verbale communicatie. 
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De meest gebruikelijke verschijningsvorm van de 
taal is de gesproken taal. Hiervan afgeleid kennen 
we de geschreven of gedrukte taal. In de normale 
ontwikkeling van het kind komt in de baby-fase eerst 
de non-verbale communicatie aan de beurt, die al 
snel overgaat in verbale communicatie in orale 
vorm. Pas als dit oraal-verbale een zeker niveau be
reikt heeft, — ongeveer op zes-jarige leeftijd - leert 
het kind naast horen en praten, wat het dan goed 
kan, lezen en schrijven, waarbij beide systemen el
kaar hoe langer hoe meer gaan beïnvloeden. Zo 
ontwikkelt zich een soort tweelingsysteem, dat in 
onze maatschappij ons uiteindelijke verbale func
tioneren bepaalt. Dit verbale functioneren kan even
als het non-verbale functioneren gemeten worden 
in ontwikkelings- dan wel in intelligentiequotiënten. 
Bij een zich normaal ontwikkelend kind zijn deze 
ongeveer gelijk. Bij het dove en slechthorende kind 
treden echter meestal meer of minder grote en soms 
zelfs zeer aanzienlijke verschillen op. Er is een rela
tieve taalontwikkelingsachterstand, die tot gevolg 
heeft, dat het kind meer moeite heeft met het oplos
sen van verbaal, d.w.z. in taal gegeven opdrachten, 
dan met non-verbale, d.w.z. buiten het gebruik van 
taal om, voorgelegde problemen. Het is o.a. de taak 
van het doven en slechthorenden onderwijs om de
ze relatieve ontwikkelingsachterstand zo klein mo
gelijk te doen zijn. De grootte van deze achterstand 
zou zelfs wel eens het belangrijkste criterium kun
nen zijn om te bepalen of een auditief gehandicapt 
kind het beste doven, slechthorenden of gewoon 
onderwijs kan gaan volgen. 

Het verbale functioneren kan gesplitst worden in 
een oraal verbaal functioneren en een grafisch-ver-
baal functioneren. In het eerste geval krijgt het kind 
gesproken opdrachten, die het moet waarnemen in 
een combinatie van horen en afzien, in het tweede 
geval geschreven taken, die het kan lezen. Dan blijkt, 
dat een aantal zeer dove kinderen oraal-verbaal nog 
lager functioneert dan grafisch-verbaal. Dit is op
nieuw een aanwijzing, dat het spraakafzien in zijn 
overdracht van taal, als compensatiemiddel te kort 
schiet. Bovendien betekent het dat dit kind, volwas
sen geworden, tengevolge van zijn verbale achter
stand, die zoals ik reeds mededeelde veelal blijvend 
is, zeker bij een orale benadering niet tot de goede 
verstaanders gerekend kan worden en dus aan een 
half woord niet genoeg heeft, wat zich vooral uit bij 
het buiten het hier en het nu treden. Het min of meer 
gedwongen isolement, het er niet bij horen, is haast 
onontkoombaar. Het is dan ook geen wonder, dat de 
doven een eigen gemeenschap vormen, veelal on
derling trouwen, hun eigen verenigingen hebben, 
hun eigen internationale contacten, hun eigen inter
nationale congressen, hun eigen vier-jaarlijkse 
Olympiade. 
Toch zijn er de laatste tijd tekenen, dat de auditief 
gehandicapten dit isolement willen doorbreken, dat 
ze meer dan tot nu toe op zoek zijn naar hun eigen 
identiteit. Het eerste nationale doven-congres sa
men met horenden, eind vorig jaar in Deventer, dat 
de doven zelf een manifestatie noemen, was hier 

een duidelijk bewijs van. Ook de S.H.J.O., de Slech
thorenden-Jongeren-Organisatie, heeft laatst van 
zich doen spreken. Door de uitgave van een zwart-
boekje verwoordden zij wat slechthorende jongeren 
in deze maatschappij als frustrerend ervaren. Ook 
gaven zij gele kaarten uit aan mensen, die volgens 
hen zondigden tegen de regels van een goede 
communicatie. Op deze kaarten staan - heel vrien
delijk-enkele spelregels, met het verzoek hieraan te 
willen voldoen. 

Aan het eind van mijn loopbaan, waarin ik op mijn 
manier geprobeerd heb iets voor slechthorenden en 
doven te doen, kom ik tot de conclusie, dat de maat
schappij de neiging heeft deze groep gehandicapten 
schromelijk te overvragen. Zij moeten zich maar 
aanpassen. Zij moeten maar leren horen met hier
voor slechts ten dele geschikte hoortoestellen. Zij 
moeten maar leren spraakafzien. Zij moeten maar 
proberen zich de gebruikelijke taalsystemen zo goed 
mogelijk eigen te maken. De maatschappij zal hen 
dan wel beoordelen op de vraag in hoeverre zij 
hierin slaagden. 
Het wordt m.i. tijd, dat de horenden, die in deze 
maatschappij de meerderheid vormen, dit gaan be
seffen. Zij zullen als collectiviteit bereid moeten zijn 
meer aandacht te besteden aan het akoestische mi
lieu; als individu zullen zij hun spreken zodanig 
moeten verduidelijken of aanvullen met ondersteu
nende visuele informatie, dat zij door hun slechtho
rende of dove partner begrepen worden. Hiervoor 
hoeft geen afstand gedaan te worden van ons zo 
belangrijke cultuurbezit, het Nederlands. Met het 
ontwikkelen van een speciale gebarentaal zullen zij 
geen dove of slechthorende plezier doen. Wel zullen 
ze bereid moeten zijn meerte luisteren en vooral ook 
te kijken naar hun slechthorende en dove mede
mens. Ook dove Nederlanders gebruiken in hun on
derlinge conversatie het Nederlands als basis. Om
dat zij echter weten, dat zij als vaak slechte praters 
onvoldoende bij de ander overkomen, ondersteu
nen zij hun haast overduidelijke mondbewegingen 
met aanvullende gebaren. U kunt dit ook waarne
men bij de in deze zaal aanwezige doventolken. 
Doven zullen samen met hun directe omgeving be
reid moeten zijn deze aanvullende gebaren nader te 
analyseren en te systematiseren, om ze uiteindelijk 
t.b.v. het wederzijds begrip in de dagelijkse omgang 
aan elkaar te leren en te gebruiken. Daarnaast zal de 
horende maatschappij meer aandacht moeten be
steden aan de ontwikkeling en het gebruik van grafi
sche systemen. Ook slechthorenden en doven heb
ben recht op telecommunicatie. De v.n.l. oraal inge
stelde telefoon, radio en televisie zijn hier niet ge
schikt voor. Verheugd ben ik daarom over de zich 
ontwikkelende schrijf- en teksttelefoonsystemen en 
de zich aandienende mogelijkheden van de tele
tekst. Zij zullen echter ook nog als vanzelfsprekend 
gebruiksartikel moeten worden ingevoerd. 
Ik wil eindigen met een wat omgewerkt citaat van 
één van onze dove medemensen. 
'Doven en slechthorenden moeten een kans heb
ben, maar dan ook een werkelijke kans, om vanuit 
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hun eigen identiteit te zoeken naar oplossingen van 
hun sociale, maar nog meer van hun emotionele 
problemen, niet omdat ze zielig zijn, maar omdat ze 
hier als mens recht op hebben. Dit kan echter alleen 
maar door een open dialoog op basis van gelijk
waardigheid'. 
Zolang deze dialoog niet tot stand gekomen is horen 
zij, die niet horen, er niet bij! 

In verband met de pensionering van de heren drs. A. 
W. de Vos en J. H. C. Verschoor als directeuren van 
de Koninklijke Ammanstichting, is de directie van 
deze stichting per 1 mei 1980 samengesteld als 
volgt: drs. P. H. van der Veen, directeur; A. Cok en 
Wm. de Jong, adjunct-directeuren. Met ingang van 
diezelfde datum is de heer Van der Veen tevens 
benoemd tot directeur van het Audiologisch Cen
trum Rotterdam. 

Hoe voed ik een gehoorgestoord 

kind op? 

Tot op de dag van vandaag heeft zich nog geen op de 
praktijk gerichte uitgave met deze vraag bezig ge
houden. 
Daarom is de hier aangekondigde nieuwe uitgave 
van Drs. Mariëlla van den Hoven, Drs. Leo Speth 
(Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel) en Prof. 
Armin Löwe (Pedagogische Hochschule, Heidel-
berg, West-Duitsland) van grote betekenis. Deze is 
bedoeld voor ouders, opvoed(st)ers en leerkrachten 
van gehoorgestoorde kinderen. 
Het boek verschijnt eind juni/begin juli en kan reeds 
nu geïntroduceerd worden: 
van den HovenILöweISpeth 
Die Erziehung hörgeschadigter Kinder 
in Familie, Schule und Heim 
Praktisch adviezen aan ouders, opvoed(st)ers en 
leerkrachten van dove en slechthorende kinderen. 
Gebonden ongeveer 180 pagina's 
Prijs ± 20 gulden. 

JULIUS GROOS VERLAG 
Postfach 10 24 23, D-6900 Heidelberg 1. 

Niet vanzelfsprekend. Taalontwikkelings
stoornissen en afasie bij kinderen 

door Drs. S.M. Goorhuis-Brouwer 
Uitgave Wolters-Noordhoff, Groningen, 1979 
X-108 pagina's, geen alfabetische index, prijs 
ƒ 17,50 
De schrijfster van dit belangrijk en op de praktijk 
gerichte boek is orthopedagoge en logopediste, 
werkend aan het Audiologisch Centrum van het 
Akademisch Ziekenhuis te Groningen, speciaal voor 

onderzoek en begeleiding van spraaktaalgestoorde 
kinderen. Zij is tevens docente aan de opleiding voor 
logopedisten en akoepedisten te Groningen. 
Het boek valt uiteen in vier delen: 
Taalontwikkelings-stoornissen, vooral bij kinderen, 
(waarbij lezen en schrijven buiten beschouwing 
worden gelaten): diagnose, oorzaken en therapie; 
afasie bij kinderen, gezien als postlinguaal of inter-
linguaal spraak- en taalverlies: wederom diagnose, 
oorzaken en therapie; 
de normale ontwikkeling van het praten; 
afasie bij volwassenen. 
Wij mogen dit boek waardevol vinden vooral van
wege de talrijke konkrete voorbeelden, die met na
me voor beginnende studenten in deze richting zeer 
lichtgevend kunnen zijn. Het geeft een mooi over
zicht van wat men zoal op dit gebied tegen kan ko
men. Een zwakke zijde is echter de omvattende theo
rie. Zo vernemen wij weinig of niets over de geheu-
genfunkties van deze kinderen (eventueel volwas
senen), welke vaak zeer typisch zijn, ook bij de diag
nose onmisbaar, bv. het geheugen voor het schrift
beeld. Dit laatste geeft ook aanwijzingen voor de 
therapie. Daarom is het zeer jammer dat de schrijf
ster het lezen en schrijven bij haar beschouwingen 
te vergaand uitsluit. We vernemen ook te weinig 
over eupraxie - dyspraxie — apraxie en het verband 
hiervan met spraak en taal (zie bv. Prick J. J. G. en 
Calon P. J. A. 'Het afasie-probleem na 125 jaar', 
Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1950, p. 
369 - 400), alsmede over sensori-motorische inte
gratie, eusymbolie, dyssymbolie en asymbolie als 
aspekten van deze integratie. 
Het boek is aan te bevelen. 

Dr. A. van Uden pr. 

Slotopmerking 

Omdat deze aflevering zo extra dik is uitgevallen, 
heeft ze een dubbel nummer. U hebt voor dit jaar 
nog 20 of hooguit 24 pagina's te goed. Die ontvangt 
U in oktober als no. 4 van de 21-ste jaargang. En . . . 
dat voorbeeld dat Dr. van Uden aanhaalt (17 april 
1953 viel op woensdag) is toch een geval van nega
tieve geheugenpathologie, want op 17 april 1953 
was het vrijdag. 

IN. Smulders 
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INSTITUTEN en 
3814 TL Amersfoort 

SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

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

Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Bellschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P. C. M. Bosschool 
Arnhem V.B.O. De Stijgbeugel 
B e e k De Wylerberg 
Brec*a Paus Pius XII school 
Drachten De Skelp 
Eindhoven inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - V.B.O. school 
Eindhoven Inst. Sint Marie - internaat 
Enschede Prof. dr. H. C. Huizingschool 
Enschede V.B.O. school Het Maatman 
G ° e s De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groningen Dr. J. de Graafschool 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem p rof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 

Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.B.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek - internaat 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P. J . Evertseschool - V.B.O. 
Rotterdam L W. Hildernisseschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. De Wilde School 
Utrecht Het Rotsoord 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwil le 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
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-

033-720938 
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 
053-333767 
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 
1 ° 6 2 CJ Amsterdam 
1069 VM 
9712 NX 
3031 BA 
5271 GD 
2275 TH 

J. C. Ammanschool J. Sluyterstraat 9 
Amsterdam Dependance I.D.O. Hoogheemraadweg 5 
Groningen Doveninstituut H. D. Guyot Guyotplein 2 
Rotterdam Rudolf Mees Instituut Ammanplein 2-8 
Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven Theerestraat 42 
Voorburg 'Effatha'Inst. voor Doven Effathalaan 31 

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

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




