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Ten Geleide 
In no 4 van de 21e jaargang van Van Horen Zeggen 
treft u de voordrachten aan, die op 22 en 23 mei 1980 
te Sint-Michielsgestel zijn gehouden t i jdens de Al 
gemene Vergader ing van de Vereniging ter Bevor
dering van het Onderwi js aan Doven. 
De voorzit ter zegt in zijn we lkoms twoord zeer be-
hartenswaardige d ingen, in het bi jzonder waar hij 
het heeft over de ' integrat ie ' . 

De moeite waard o m daar eens wat ui tgebreider van 
gedachten over te wisselen. 
Tussen de regels door leest men steeds: 'Men kan 
het dove kind alleen maar leren kennen en begri j
pen, door het hart er voor open te stel len'. 
Dat daarnaast en evenzeer daarvóór, daarenboven 
en daarna, een grondige kennis van (doven-)zaken 
een noodzakeli jke voorwaarde voor goed handelen 
is, zal n iemand in twi j fe l trekken. 
De grote f i losoof Immanuel Kant stelde al drie vra
gen, die ook in óns werk van fundamenteel belang 
zi jn: 

|Wat kan ik we ten? ' 
'Wat mag ik hopen? ' 
'Wat moet ik doen? ' 
De lezingen in Sint-Michielsgestel hebben ons op
n ieuw doen inzien, hoezeer het zoeken naar ant
woo rd op deze vragen, de wegen doet v inden naar 
en vóór de dove kinderen, hoe dan ook in deze we
reld staand. 
De redaktie dankt degenen, die een samenvatt ing 
van hun scriptie hebben gemaakt. Het is goed kennis 
te nemen van wat er onder de nieuwe 'deskundigen' 
leeft en hoe er door hén gedacht en gewerkt wordt . 
Men is nooi t te oud o m te leren. 
Moge de wens van de Heer Koenen, waarmee hij 
ons aan het e ind van de jaarvergadering naar huis 
stuurde, in vervul l ing gaan: 
••••'dat iedereen - gedreven - opn ieuw aan de slag 
zal gaan met het voo rnemen, o m door meer inzicht 
en meer studie er achter te komen, wat we nog meer 
kunnen bieden aan de kinderen, die voor zo'n be
langrijk deel van hun leven aan ons zijn toever
t rouwd ' . 

Redaktie. 

Een harteli jke gelukwens aan het 150 jaar 'oude' 
en toch zo nieuwe Insti tuut voor Doven te Sint-
Michielsgestel . 

Redaktie 

Welkomstwoord 

Jaarvergadering 

Vereniging ter 

Bevordering van het 

onderwijs aan doven, 

22-23 mei 1980 

Het is dit jaar 65 jaren geleden, dat de eerste alge
mene vergader ing van de Vereniging werd gehou
den en wel op de elfde van de elfde, 1915, te Gronin
gen. Afgesproken werd toen, dat telkenjare de al
gemene vergader ing der leden gehouden zou wor
den in de inr icht ingen naar anciënniteit . 

Het was dan ook in 1916, op 25 en 26 ju l i , dat het 
Insti tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel voor de 
eerste keer de leden van de Vereniging ontv ing . In 
het verslag van het Insti tuut over 1916 heb ik gele
zen, dat 'zowel voor de bezoekers als het onderwi j 
zend personeel onzer inr icht ing de dagen van 25 en 
26 jul i genotvol le en leerzame dagen waren. Er heer
ste onder de samengekomenen een oprecht colle
giale en opgewekte geest, die niet wein ig verhoogd 
werd door de vrol i jke s temming onzer kinderen, die 
reeds dagen te voren met grote belangstel l ing naar 
dit interessante bezoek hadden uitgezien'. En verder 
word t nog ve rme ld : 'voor het onderwi jzend en ver
plegend personeel was het geen geringe voldoe
ning zovele van die bevoegde personen hun bizon-
dere tevredenheid te horen betuigen over onze in
r icht ing en ons onderwi js ' . 

Ik ben even nagegaan of die collegiale en opgewekte 
geest, a lsmede die bizondere tevredenheid nadien 
hebben s tandgehouden. 

Na i jverig speuren in archieven en dagboeken werd 
ik voor de periode van 5 jaren na 1916 hierin beves
t igd. In 1921 werd wederom de vergader ing in Sint-
Michielsgestel gehouden. Op dinsdag 7 jun i kwam 
reeds een aantal leden van de Vereniging binnen in 
het Instituut. En pas op vr i jdag 10 jun i verdwenen de 
laatste gasten. (Hoe staat dit in schril le tegenstel l ing 
met de dag van vandaag; reeds vanavond zullen 
onze col lega's uit de hoofdstad des lands ons 'ge
dag' moeten zeggen, omdat voor hen het sprookje 
van 1000 min één een sprookje is gebleven.) In dag
boeken over die t i jd valt ook te lezen hoe 's avonds 
leerkrachten bij elkaar g ingen zitten op het bordes 
achter wat in ons Insti tuut nóg pastorie heet, o m 
samen te zingen uit meegebrachte zangbundels. En 
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dan te bedenken, dat het vanavond de Kikvorsen 
zijn, die hier binnen zullen komen. 

Het dagboek van vrijdag 10 juni 1921 besluit als 
volgt: 'Na de grote drukte weer rust in huis!!! ' 

Dames en heren, leden van de Vereniging, en geno
digden: U bent wat ons betreft nog even welkom als 
zovele jaren geleden. Het doet mij deugd, dat be
stuur en leden van de Vereniging mijn voorstel heb
ben overgenomen, om een oude traditie, na enkele 
jaren onderbreking, weer te herstellen; de traditie 
om naar anciënniteit de algemene vergadering in of 
in de nabijheid van de instituten te houden. Het doet 
mij ook deugd, dat u in zo groten getale bent geko
men om het werk hiertezien en om te horen waarop 
datgene wat we doen, is gebaseerd. 

Toen ik het voorstel deed om u allen uit te nodigen 
de jaarvergadering in 1980 hier te houden, was er 
applaus en de hemel boven Sint-Michielsgestel was 
nog helemaal open; de kleine donkere wolkjes, die 
bij het beste weer nog overdrijven, tellen niet mee. 
Maar sinds korte tijd en heel snel hebben wolken 
zich boven ons samengepakt, aangedreven door 
winden uit het Noord-Westen en het Noorden. 
Sinds, op mijn initiatief, van 25 november tot 1 de
cember 1979 in Nuland en Sint-Michielsgestel een 
symposium is gehouden ben ik door meerdere 
mensen en instanties gekapitteld over het doen en 
laten door en van mij en anderen rondom het 'Inter
national Symposium on Deafness, oral education 
today and tomorrow'. 
Op wat er allemaal precies in open brieven, tijd
schriften en kranteartikelen rondom dit symposium 
is geschreven, zal ik hier verder niet ingaan; het is u 
voldoende bekend en het zou te veel tijd en energie 
vragen om dit allemaal te gaan behandelen. Op ver
zoek van uw voorzitter wil ik echter nog wel enige 
toelichting rondom dit symposium geven en als ini
tiatiefnemer en chairman ligt het ook voor de hand, 
dat ik dit doe. 
Reeds jaren bestond het plan om met een aantal 
stafleden van het Instituut en met vrienden en be
kenden uit het buitenland een week lang te discus
siëren over 'oral education'. U weet, dat elk jaar 
opnieuw een groot aantal bezoekers uit het buiten
land naar Sint-Michielsgestel komt. Tot hen behoren 
o.a. de verantwoordelijken voor de opleidng van 
leerkrachten. Telkens komen zij met hun studenten 
terug. Kennelijk is het voor hen belangrijk onderwijs 
en opvoeding in ons instituut te bestuderen. Tijdens 
de bezoekweken is hiervoor meestal te weinig gele
genheid. Meermalen heb ik buitenlanders gevraagd 
om een dergelijk symposium in het buitenland te 
organiseren. Het kwam er niet van en tenslotte heb 
ik het initiatief genomen om het in Sint-Michielsge
stel te doen. Dergelijke initiatieven mogen genomen 
worden. 

Mijn bedoeling is aanvankelijk geweest om dit sym
posium te houden in aansluiting op de pensionering 
van de heer van Uden; het inhoudelijk te koppelen 

aan zijn boek 'A world of language for deaf children' 
en te discussiëren over de door hem ontwikkelde en 
beschreven 'oral way of education'. Deze aandacht 
voor een internationaal bekend persoon, die meer 
dan veertig jaren heeft gewerkt voor en gedacht en 
geschreven over het onderwijs aan doven, zou alles
zins redelijk en acceptabel zijn geweest. Hierbij mag 
opgemerkt worden, dat op internationaal niveau 
vanuit Nederland in boekvorm gepubliceerde me
thoden van onderwijs aan doven zeer gering zijn. 
Internationale aandacht vragen voor het weinige dat 
er is én dat goed is, is op zich reeds een belangrijke 
zaak. De heer van Uden verzocht mij echter uitdruk
kelijk van mijn oorspronkelijk idee af te zien. Ik heb 
aan zijn wens voldaan. De opzet van het symposium 
werd dus anders. 

Het aantal deelnemers moest beperkt blijven. Waar
om? 
a. De financiële middelen waren uiteraard beperkt. 
De genodigden zouden zelf geen kosten hoeven te 
maken. Dat achteraf een bijdrage kwam uit Was
hington was een meevaller en was te danken aan 
een van de deelneemsters, Prof. Dr. Ann Mulholland 
van Columbia University. 
b. Maximum aantal deelnemers was van begin af 
aan gesteld op ca. 40 en kwam overeen met de 
capaciteit van het conferentiecentrum in Nuland, dat 
we op het oog hadden. 
c. Deelnemers zouden zijn de leden van de re
searchkommissie van het Instituut en genodigden 
van buiten. 
d. Een grotere en een zeer gedifferentieerd samen
gestelde groep achtten wij niet meer bespreekbaar 
en handelbaar; mede gezien ook onze geringe erva
ring in het organiseren van een symposium als dit. 
e. Van begin af aan is gesteld, dat geen collega's 
van de andere instituten in Nederland genodigd 
zouden worden. Op een gegeven moment heb ik 
mijn collegae direkteuren hiervan ook in kennis qe-
steld. 

Reden hiervan: 
1. Wij hebben ruimschoots gelegenheid om met 
collega's in Nederland over onderwijs en opvoeding 
te spreken. 
2. Het tweedaagse, jaarlijkse congres van de Ver
eniging voor dovenonderwijs zou in 1980 in Sint-Mi
chielsgestel gehouden worden. Alle afdelingen van 
ons Instituut zouden dan voor de leden van de Ver
eniging en voor de door de Vereniging genodigden 
opengesteld worden, zodat iedereen zou kunnen 
zien wat wij doen en dit kritisch zou kunnen bekijken. 
Bovendien zou het zeer moeilijk zijn geweest, zo niet 
onmogelijk, om bij uitnodiging van mensen uit Ne
derland een keuze te maken. 

De bedoeling van het symposium was: Orde op ei
gen zaken te stellen: 'oral education today and to
morrow'. Of dit gelukt is, zult u kunnen lezen uit de 
proceedings, die u zeker heel wat stof zullen geven 
voor kritische beschouwingen en reakties. U kunt er 
uw hart aan ophalen. 
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Ook wij waren van mening, dat de doven zelf bij de 
discussies betrokken moesten worden. Daarom 
werden 4 oudleerlingen van ons Instituut genodigd 
om gedeetelijk het symposium bij te wonen en er 
aktief aan deel te nemen. 

De publiciteit naar buiten is bij sommigen in het 
verkeerde keelgat geschoten. We hebben hiermede 
kennelijk nogal wat losgeslagen en opmerkelijk is, 
dat wij uit eigen kring - en daarmee bedoel ik de 
kring van mensen, die hier thans aanwezig is - van 
verdediging, van een goed woord voor onze initia
tieven, weinig hebben gemerkt, 
'k denk, dat het vrij zeldzaam is geweest in het on
derwijs aan doven in Nederland dat een Instituut 
gedurende een week, met een beperkte groep men
sen, zo intensief bezig is geweest met het eigen 
werk. Ik kan u zeggen: het was fascinerend; maar het 
was ook zwaar. Verder kan ik u zeggen: het is zonder 
meer noodzakelijk, dat nu en dan zeer intensief en 
nadrukkelijk orde op eigen zaken wordt gesteld. Ik 
adviseer u: doe het ook eens; als Instituut; of een 
paar Instituten samen; of als Vereniging. Laat er mij 
maar buiten; graag, zonder meer 'sans rancune'. Ik 
adviseer u wel: houdt geen afsluiting in de vorm van 
een openbare zitting voor een presentatie naar bui
ten. U weet nieten nooit wie u dan allemaal nodigen 
moet. 

Nu moet ik overgaan tot een ander chapiter. Ik moet 
u nl. iets heel wonderlijks vertellen. U weet wellicht 
n ° g (of althans sommigen van u) dat in 1965 het 
125-jarig bestaan van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel gevierd werd. Nu gaan we in de 
week van 28 september a.s. het 150-jarig bestaan 
van het Instituut vieren; dus 15 jaren later. Ik vertel 
het u maar vast, want wie weet wat men hier van zal 
gaan zeggen. 
Hoe dat kan? Wel, in 1965 vierden wij '125 jaren 
dovenonderwijs in Sint-Michielsgestel'. U weet 
echter, dat in Gemert de bakermat ligt van het do
venonderwijs. Na veel speuren door verschillende 
mensen in oude archieven menen we te mogen zeg
gen, dat 1830 aangehouden kan worden als het jaar, 
waarin de Eerwaarde Heer van Beek een klein insti
tuut voor doven stichtte. We weten, dat hij vanaf 
1828 al bezig was met zich in te werken in het doven
onderwijs en als zodanig ook al praktijk deed met 
enkele dove leerlingen, maar op 2 juli 1830 schrijft 
van Beek een artikel in 'het Provinciaal Dagblad' en 
daarin vermeldt hij: 'Bij besluit van Zijne Excellentie, 
den heere Gouverneur en Gedeputeerde Staten de
zer provincie, van 8 juni 1830, is ondergetekende 
geautoriseerd om onder zijne directie in de provin
cie Noord-Brabant een instituut op te richten voor 
doofstommen en blinden'. Is het niet juist om dit in 
1980 te vieren? Dit valt bovendien nog samen met 
het gereed komen en de officiële opening van onze 
nieuwe internaten. U herinnert u nog wel, dat ik bij 
de uitnodiging, vorig jaar, om hier uw jaarvergade
ring te houden, ook gesproken heb over dit 150-jarig 
bestaan van het Instituut voor Doven resp. te Ge
mert en Sint-Michielsgestel, met uitbreiding in 

Vught. U viert dus thans met ons, bescheiden, ook 
dit jubileum. Of er verder nog uitnodigingen komen 
in de loop van dit jaar, weet ik nu echt nog niet. 
Mocht dit niet het geval zijn, vergeef het ons dan 
reeds nu. 

U bent nu te gast in het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel. Vanmorgen hebt u de verschil
lende afdelingen van dit instituut bezocht en mor
gen zult u in deze verschillende afdelingen terugke
ren voor discussies van collega's met elkaar. Aan de 
hand van plattegronden wil ik u nu laten zien hoe het 
Instituut is uitgegroeid en vooral een zeer gediffe
rentieerd instituut is geworden. Dit is zeer bewust 
gebeurd, uitgaande van de volgende gedachten. 
1. Eén methode van onderwijs voor alle dove kinde
ren bestaat niet. 
2. Voor verschillende communicatie-codes moeten 
mogelijkheden zijn, indien de kinderen dit nodig 
hebben; van de andere kant moeten deze verschil
lende communicatie-codes niet vermengd worden 
met elkaar. 
3. Een doof kind mag niet de dupe worden van zijn 
nevenhandicap, omdat voor die nevenhandicap 
geen aangepaste vormen van opvang bestaan. Deze 
vormen moeten gecreëerd worden. 
4. Zuivere orale opvoeding, gebaseerd op de ge-
spreksmethode, is niet mogelijktenzij kleine klassen 
en groepen geformeerd kunnen worden. 
5. leder kind zijn eigen kansen. 
6. Goede diagnose moet gevolgd kunnen worden 
door op basis van de gestelde diagnose geëigende 
maatregelen. 

Dovenonderwijs betekent persé: onderwijs aan een 
zeer gedifferentieerde categorie van mensen. Dit 
veronderstelt dan ook een zeer gedifferentieerde 
benadering. 'Eenzijdigheid' is en blijft steeds het 
grote gevaar, dat het dovenonderwijs bedreigt. 
Langzamerhand zijn wij gekomen tot een organisa
tie, waarbinnen en waarmee dove kinderen gehol
pen kunnen worden; waarbinnen en waardoor orale 
opvoeding voor de grote meerderheid van dove 
kinderen mogelijk is; andere methoden van onder
wijs toegepast kunnen worden; een niveau bereikt 
kan worden waarop dove kinderen recht hebben. 

U hebt in schema en op plattegronden de uitgroei en 
differentiatie gezien. Steeds stond ons bij de uit
bouw voor ogen: 
a. Het kind moet centraal staan. 
b. Menselijk gedrag is in wezen dialogisch gedrag: 
en dus: de voorzieningen om dit dialogisch gedrag 
mogelijk te maken, moesten er komen. 
c. Dove kinderen kunnen gelukkiger leven, wanneer 
zij uitgenodigd worden tot gesprek en zich daardoor 
als personen geaccepteerd voelen; democratie! 
d. Proberen tot de diepte van de mens door te drin
gen om kinderen te helpen authentieke volwasse
nen te worden - zoekend naar mogelijkheden om 
hen méér te geven dan consumptie en macht. 
e. Individualisering van onderwijs en opvoeding, 
d.w.z. ieder kind zijn eigen kans. 

79 



f. De afhankelijkheid van het dove kind, meer dan 
welk kind ook, om tot dialoog met zijn omgeving te 
komen: afhankelijkheid van: 
1. de inzet van anderen; 
2. de deskundigheid van anderen; 
3. de tijd van anderen; 
4. de motivatie van anderen; 
5. de zinvolheid van het leven van anderen en de 
moraliteit van anderen; 
6. overheidsinstanties op velerlei niveau. 

Even nog vanuit het heden een kijk op de toekomst. 
Het Besluit Buitengewoon Onderwijs en aktiviteiten 
van de Instituten rondom dit besluit. Onder de wer
king van het Besluit B.0.1949 en tot 1 augustus 1969 
ook nog onder de werking van het Besluit B.O. 1967 
waren de leerlingenschalen voor scholen voor dove 
kinderen: 1 leerkracht per 10 kinderen voor de kern
afdeling en afdeling voor zeer jeugdigen. 
De feitelijheid was, dat naast het aantal verplichte 
leerkrachten per school nog één of meer boventalli
ge leerkrachten voor het spreekonderwijs toege
staan werden. 
In de jaren 1968/1969 slaan de directies van de in
stituten voor doven in Nederland de handen ineen 
en een intensief overleg met het Ministerie van On
derwijs en Wetenschappen leidt tot een besluit van 
15 september 1969 met als inhoud: ruime hantering 
van art. 174 lid 2, waardoor telkens voor één jaar in 
feite een zes-schaal gehanteerd kon worden voor de 
kernafdeling en afdeling voor zeer jeugdigen; voor 
bepaalde afdelingen van ons Instituut een drie-
schaal. 
In het besluit van 6 november 1978 werd deze rege
ling nog niet definitief gehonoreerd. Weer sloegen 
de directies van de instituten voor doven de handen 
ineen en op 27 april 1979 ging er een uitvoerig 
schrijven naar de Staassecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, getekend door de besturen van de 
vijf instituten, waarin gedifferentieerde leerlingen
schalen worden voorgesteld voor de afdelingen 
voor zeer jeugdigen, kernafdelingen en scholen of 
afdelingen voor meervoudig gebrekkige kinderen. 
Men kan van dit schrijven kennis nemen. Het ligt op 
de tafel voor literatuur en men kan het bestellen. Ik 
twijfel er niet aan, dat de Staatssecretaris van On
derwijs en Wetenschappen overtuigd is van de 
noodzaak van hetgeen weloverwogen gevraagd is. 
Het is nu maar te hopen, dat de financiële middelen 
toereikend zijn. 

Zal in de toekomst integratie van onderwijs voor 
doven in het reguliere onderwijs mogelijk worden? 
Ik wil hierover enkele voorlopige gedachten formu
leren. Onderwijs aan dove kinderen blijft speciaal 
onderwijs, ook wanneer zij in het kader van het re
guliere onderwijs zijn opgenomen. 
Hieruit volgt: 
a. Begeleiding door specialisten blijft noodzakelijk, 
zowel van het kind als van leerkrachten in het regu
liere onderwijs. Ook de horende kinderen in een klas 
zullen informatie en begeleiding m.b.t. het dove 
klasgenootje moeten krijgen. 

b. Leerkrachten in het reguliere onderwijs, die een 
of meer dove kinderen in hun klas krijgen zullen 
bereid moeten zijn zich te specialiseren m.b.t. diver
se didaktische aspekten in verband met de opvang 
van dove kinderen. 

Specialisten. 
Hieronder te verstaan: 
a. Leerkrachten die gevormd moeten worden voor 
hun speciale taak, die gekenmerkt wordt als 'een 
begeleidende taak'. Dit is iets anders dan de volledi
ge verantwoordelijkheid hebben voor een klas. Zij 
zullen een bepaalde persoonlijkheidsstruktuur 
moeten bezitten, die er op berekend is om collega's 
te overtuigen, te instrueren, te observeren in hun 
wijze van lesgeven. Zij zullen het aan moeten kun
nen, dat zij niet degenen zijn, die een 'klas' hebben -
de onderwijzer in het reguliere onderwijs heeft 'de 
klas'. Bij de vorming van 'specialisten' zal hiermee 
rekening gehouden moeten worden. Immers: de 
onderwijzer is duidelijk gevormd voor het hebben 
vaneen klas of groep. De'specialisten'zullen bereid 
moeten zijn hiervan distantie te nemen. Het vraagt 
een bepaalde mentaliteit om 'slechts' begeleider te 
zijn en niet een eigen klas of groep te kunnen pre
senteren, met alle aantrekkelijkheid hiervan. 
Zij zullen ook gevormd moeten worden om te kun
nen observeren en evalueren. Longitudinale obser
vaties zullen noodzakelijk zijn om resultaten te 
beoordelen. Van hen zal verwacht moeten kunnen 
worden dat zij 'krachtig' kunnen optredenl vnl. met 
kracht van argumenten, als zij constateren, dat een 
doof kind achterblijft bij zijn horende klasgenootjes 
of deze voorbijschiet. Tijdig zullen dan maatregelen 
genomen moeten worden. De overtuigingskracht 
van de specialisten t.o.v. collega's speelt hierbij een 
rol. Vraag is in hoeverre de 'specialisten' invloed 
hebben of krijgen kunnen in de besluitvorming t.a.v. 
te nemen maatregelen en de uitvoering hiervan. In 
hoeverre zijn zij hierin afhankelijk van de leiding van 
de school of de klasseleerkracht. Bevoegdheden, 
overlegmogelijkheden zullen duidelijk omschreven 
moeten worden. 

b. Een andere groep van 'specialisten' zijn diege
nen, die meer op afstand de vorderingen van de 
dove kinderen begeleiden, observeren en evalue
ren: gespecialiseerde psychologen, orthopedago
gen e.a. Zij zullen vanuit een 'centrum' hun begelei-
dingstaak uitoefenen. Hun relatie met de scholen 
waarin dove kinderen geplaatst worden, zal duide
lijk omschreven moeten worden: bevoegdheden! 
Het 'ingrijpen' in een organisatie, een school, die 
bestuurlijk onafhankelijk is, geeft gemakkelijk com
plicaties. Duidelijk zal omschreven moeten worden, 
minstens hoe dikwijls een doof kind onderzocht gaat 
worden naar zijn vorderingen, zijn sociaal gedrag en 
zijn welbevinden in de school of klas, waarin het 
geplaatst is. Duidelijk zal ook bepaald moeten wor
den welke konsekwenties getrokken moeten wor
den uit de onderzoeken en wie de verantwoording 
moet nemen voor de uitvoering van de konsekwen
ties. 

80 



(Her)opname in een dovenschool. 
In verband hiermee komt direkt de vraag naar bo
ven: watte doen als duidelijk blijkt, dat een doof kind 
niet mee kan in het reguliere onderwijs en (her)op-
name in een dovenschool geïndiceerd is. De moge
lijkheden zullen er moeten zijn voor (her)opname in 
een dovenschool en wel ten allen tijde. Dit vraagt 
geen geringe flexibiliteit van de dovenscholen. Di
rekt moet hierbij gezegd worden, dat de ontvangen
de dovenschool een zeer flexibele en zeer gediffe
rentieerde organisatie zal moeten hebben; meer 
nog dan nu berekend op en aangepast aan opname 
en begeleiding van 'individuele gevallen'. De leer
krachten van de dovenscholen zullen het aan moe
ten kunnen om vooral de minder begaafde kinderen 
en de kinderen met leerstoornissen op te vangen. 
Zgn. 'successen' van een dovenschool gaan een an
dere kleur krijgen. Dit vraagt om een bepaalde 
mentaliteit van het personeel van een dovenschool. 

Sociale integratie. 
Een school is niet alleen een plaats, waar leerkrach
ten onderwijs geven en kinderen leren. De sociale 
Processen in klas, groep of school zijn gevarieerd en 
complex en zij bepalen mede de wijze, het niveau en 
de kwaliteit van het onderwijs en het leren. Vragen, 
die hierbij opduiken zijn b.v.: in hoeverre beschou
wen horende kinderen de dove kinderen als 'outsi
ders'; welk aspect van de doofheid en z'n gevolgen 
ervaren horende kinderen als bijzonder moeilijk of 
intrigerend: het spreken van het dove kind, dat 
moeilijker is te verstaan; de allotone stem van het 
dove kind; de communicatieproblematiek, die het 
spraakafzien noodzakelijk met zich brengt; hoe rea
geren horende kinderen op de 'handicap' van het 
dove kind, is dit een aanleiding tot (over)bescher-
ming van het dove kind of tot uitstoting; hoezeer is 
het dove kind bewust van zijn handicap; speelt de 
leeftijd hierbij een rol; onderwelkeomstandigheden 
kan het dove kind 'doorbreken' en acceptatie vinden 
bij horende klasgenootjes. 
Het zal duidelijk zijn, dat de 'wetenschappelijke staf' 
vanuit een begeleidend 'centrum' deze zaken zal 
moeten observeren, niet op afstand, maar in de om
geving, waarin het dove kind verblijft: dus in de 
school, in de klas, op de speelplaats. De 'weten
schappelijke staf' zal mobiel moeten zijn. Observatie 
van het dove kind in zijn nieuwe, heel andere omge
ving zal door de 'wetenschappelijke staf' niet, al
thans niet alleen, in een typisch klinische situatie 
moeten geschieden aan de hand van tests, invento
ries etc. maar minstens ook via observatie door ei
gen aanschouwing van het totale functioneren van 
het dove kind in zijn omgeving. Geobserveerd zal 
moeten worden hoe horende kinderen, leerkrachten 
en dove kinderen op elkaar reageren en eikaars si
tuatie interpreteren. Het is te verwachten, dat dove 
kinderen niet gemakkelijk de 'ongeschreven' afspra
ken en regels binnen een organisatie, school of klas 
zullen vatten. Het staan buiten of binnen de groep 
wordt door deze ongeschreven regels en afspraken 
mede bepaald. Het is bekend, dat dove volwassenen 
m het werkmilieu hiermede ook vaak moeilijkheden 

hebben. Dove kinderen zullen in verband hiermee 
moeten kunnen rekenen op een 'informant' die be
reid is te vertolken wat er omgaat in school, klas of 
groep. 

Integratie mag niet een 'schijnoplossing' zijn. Het is 
duidelijk, dat in vele dovenscholen niet die resulta
ten bereikt worden die verwacht mogen worden. 
Publikaties van resultaten liegen er niet om. Vraag is 
of de strijd rondom veranderingen van methodes 
niet een verbergen van het eigenlijke probleem is: 
de slechte resultaten in het onderwijs aan dove kin
deren. Schuift men soms niet de oorzaak van het 
falen af op de communicatiemethode i.e. de orale 
communicatie? Zijn inzet, gebrek aan kwaliteit, ge
brek aan continuïteit, slechte leiding en begeleiding 
soms niet de eigenlijke oorzaak van het falen? 
Is het te verwachten, dat integratie wel de oplossing 
is voor het falen, terwijl men er nog niet in geslaagd 
is in gespecialiseerde scholen goed onderwijs aan 
dove kinderen te geven? Het gevaar dreigt hier, dat 
door een te massale en een te snelle integratie dove 
kinderen de dupe kunnen worden. Dit kan alleen 
voorkomen worden als de voorwaarden om inte
gratie te doen slagen absoluut vervuld zijn: 
a. inzet, medewerking van ouders; 
b. gekwalifieerde leerkrachten en gekwalificeerd 
begeleidingsteam; 
c. goede methode van onderwijs; 
d. voortdurende evaluatie; 
e. openheid m.b.t. de resultaten; 
f. een goed opgebouwde organisatie, die opvang 
geeft aan die kinderen, die niet kunnen integreren. 

Moet integratie van dove kinderen in het reguliere 
onderwijs geprobeerd worden? Hierop moet vol
mondig 'ja' gezegd worden. Maar mijns inziens 
moet begonnen worden met experimenten, waar
van in elk geval de kinderen niet de dupe mogen 
worden. De overheid zal voor deze experimenten 
ruime middelen ter beschikking moeten stellen, op
dat experimenten kunnen geschieden binnen opti
male situaties. Deze experimenten mogen niet het 
gevaar lopen te verzelfstandigen, d.w.z. dat ze ge
makkelijk onttrokken worden aan de begeleiding 
van een centrum, dat voldoende gespecialiseerd 
geacht mag worden om de experimenten te bege
leiden. 

Mogelijk gaat integratie van speciaal onderwijs aan 
doven in het reguliere onderwijs nieuwe inzichten 
aan het lager onderwijs aanbieden. Bolkestein en 
Menkveld schrijven in hun boek 'ontwikkelingslijnen 
naar speciaal onderwijs' dat Vlietstra het buitenge
woon onderwijs wel eens als 'de keuken van de 
didactiek' karakteriseerde en Richters die betekenis 
kenschetste met de term 'laboratoriumfunctie'. 

Dames en Heren, er valt nog veel te doen in de 
toekomst. Hierbij zal het niet aan 'strijd' ontbreken; 
en 'taalstrijd' is steeds vrij hevig. Waar het gaat om 
werkelijke communicatie, daar is de totale persoon 
bij betrokken. Kinderen kunnen door alles geïmpo-
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neerd worden; want zij zijn ontvankelijk voor heel 
veel. 
Ik hoop, dat wij er samen in slagen, dat vele prelin-
guale dove kinderen geïmponeerd worden door het 
wonder der wonderen: boeken. Vanaf het ogenblik, 
dat zij vatten, wat een boek is en hoe hun geest 
daarvan kan leven, kent hun ijver geen grenzen meer 
en hun ernst geen vermoeidheid. 

J. van Eijndhoven pr., 
Direkteur Onderwijs en Opvoeding 

Uit buitenlandse 

tijdschriften 
Die Sonderschule (DDR) nr. 3 
Een artikel van SIKEJEW over de pogingen in de 
USSR het onderwijs aan doven in te korten in tijd en 
dezelfde prestaties te verkrijgen. Helaas zijn er on
voldoende concrete aanwijzingen, hoe men dat wil 
trachten te bereiken. 

Nr. 4 
Een artikel van RAU over de spraak/taalontwikkeling 
tot 7 jaar. Het belang van de fonetische ritmiek 
(grofmotorische bewegingen als ondersteuning van 
fonemen) wordt aangegeven. 
Alle aan de school verbonden medewerkers gebrui
ken deze methode. Een uitgewerkte eerstegraads 
strategie, zou je kunnen zeggen. 

The teacher of the deaf (UK), vol. 4. 
Nr. 7: Een artikel van TIMS en IVES over het aan
brengen van temporeel-causale sekwentie bij debiel 
functionerende, dove kinderen d.m.v. het maken 
van verhaaltjes aan de hand van plaatjes. De resul
taten waren bemoedigend. 
Nr. 2: Een artikel van ECKLEY c.s. over de vergelij
king in spellingsbeheersing tussen slechthorende 
en horende kinderen waaruit blijkt, dat slechthoren
de kinderen betere resultaten behalen. 
Verder een artikel van LYNAS over de voordelen van 
het plaatsen van slechthorende kinderen in het re
guliere onderwijs. Jammer genoeg wordt er weinig 
met praktische voorbeelden toegelicht, wat wordt 
bedoeld. 
Nr. 3: Is geheel gewijd aan het begeleiden van kinde
ren en ouders (counseling). Met name van belang 
zijn de opmerkingen over het begeleiden in het re
guliere onderwijs (via de VBO-school). 
Nr. 4: Een artikel van BANG over het belang van 
muziektherapie bij doven. Het artikel is nogal theo
retisch, maarerwordtookeen lijst van instrumenten 
vermeld. Opvallend is het gebruik van klankstaven 
met zeer lage frekwentie. 

Gert Hak 

Aan differentiëring gaat 
vooraf diagnose 

Onder deze gezamenlijke titel werden op de jaarver
gadering drie lezingen gehouden door resp. M. 
Broesterhuizen, J. van Dijk en F. IJsseldijk. Dhr. F. 
IJsseldijk is van mening dat in zijn lezing het accent 
zozeer lag op de daarbij vertoonde videobeelden, 
dat het niet zinvol is zijn tekst zonder deze beelden af 
te drukken. U vindt hierna dus a/een de lezingen van 
de heren Broesterhuizen en van Dijk. 

Redactie 

Sensori-motorische 
integratie 

Lezing gehouden tijdens jaarvergade
ring v.d. 'Vereniging ter bevordering 
van het onderwijs aan doven in Ne
derland' 22-23 mei 1980. 

Mijn collega, drs. F. IJsseldijk, heeft het gehad over 
een van de belangrijkste factoren die de spraak- en 
taai-ontwikkeling van dove kinderen belemmeren: 
de dyspraxie. 
Bij alle dove kinderen, maar bij dyspraktische dove 
kinderen in het bijzonder, speelt het schriftelijke een 
belangrijke rol in de opbouw van de taal. Bij dys
praktische kinderen is het zelfs een belangrijk fun
dament van de taalopbouw. Uitgangspunt hierbij is 
dat dysfatische dove kinderen over het algemeen 
een sterk visueel-simultaan geheugen hebben en 
men door al vroeg het schriftelijke in te schakelen, 
gebruik zou kunnen maken van dat sterke simultaan 
visuele geheugen. 
Nu zijn er echter een aantal dyspraktische dove kin
deren voor wie dit niet zo opgaat. Ook langs de weg 
van het schriftelijke komt de taalontwikkeling bij hen 
moeizaam op gang. Dat kan allerhande oorzaken 
hebben, bijvoorbeeld de methode van taalonder
wijs, de methode van leesonderwijs. Het kan ook 
komen doordat het kind ondanks zijn dyspraxie een 
zwak visueel-simultaan geheugen heeft en/of ook 
nog andere moeilijkheden metvisuele waarneming, 
zoals visueel figuur-achtergrond onderscheiden. Er 
zijn echter ook kinderen die ondanks hun sterke vi
sueel-simultane geheugen toch moeite hebben met 
het schriftbeeld. Het geschreven woord appelleert 
niet en ze hebben moeite om het te onthouden. Bij 
veel van deze kinderen blijkt het visueel simultane 
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geheugen wel sterk te zijn als het gaat om plaatjes en 
figuren, zaken waar geen verbale codering bij te pas 
hoeft te komen, maar bij taken waar wel gecodeerd 
moet of kan worden is hun prestatie zwak, zoals bij 
het onthouden van cijfers en soms bij kleurencom
binaties. 
Onderzoek en ervaring van de heer Van Uden geven 
er aanleidingen voor dat bij veel van deze kinderen 
zich een leerstoornis voordoet die niet vaak wordt 
onderkend: moeilijkheden met de integratie van de 
zintuiglijke modaliteiten. Naast eupraxie bestaat er 
nog een andere factor die bijdraagt aan de taalont
wikkeling: het nivo van de integratie van de zintuig
lijke modaliteiten. 
Wat betekent dat? 
Enige tijd geleden zat ik samen met mijn dochtertje 
van 21/a jaar, in de zandbak te graven. We maakten 
een kuil. Onder het graven werd natuurlijk enthou
siast gepraat over het graven en de diepe kuil. De 
woorden 'graven' en 'kuil' slaan daarbij niet alleen 
op de voorstelling van die kuil, maar zijn verbonden 
met het geheel aan zintuiglijke ervaringen en han
delingservaringen in die zandbak. We hebben het 
zand gevoeld, geroken, gezien, horen vallen, heb
ben gegraven etc, en de taal klonk hier doorheen, de 
taal integreerde al deze ervaringen tot een geheel. 
Vorige week zat ik met een doof meisje van 7 jaar 
hetzelfde te doen. We waren intensief bezig om een 
kuil te graven. Elke keer echter als we iets tegen 
elkaar wilden zeggen, moesten we het graven even 
onderbreken. De taal klonk niet door de ervaring van 
het graven heen, maar gesprek en ervaring wissel
den elkaar af. 
BiJ een doof kind heeft het symbool niet dezelfde 
onmiddellijke eenheid met de ervaring, daarom 
verloopt de ontwikkeling van symboolbesef en 
symboolgedrag bij het gewone dove kind al moei
zamer dan bij horende kinderen. 

Uit de literatuur blijkt dat het nivo van de integratie 
van zintuiglijke ervaringen een rol speelt bij taal-
moeilijkheden. De meeste onderzoeken op dat ge
bied zijn gedaan bij volwassen, horende mensen 
met een verworven afasie ten gevolge van een her
senletsel of een beroerte. Misschien mag je dus niet 
zomaar zonder meer alles van toepassing verklaren 
op dove kinderen met spraak- en taai-stoornissen 
die mede zijn bepaald door de doofheid en ontwik
kelingsstoornissen. 
'k zal hier in het kort enkele conclusies uit die onder
zoeken opnoemen. Het bleek dat de hoeveelheid en 
de aard van de zintuiglijke informatie een rol speelde 
bij processen als woordvinding, woordherkenning, 
woordgeheugen en leesvaardigheid. De aard van de 
zintuiglijke informatie bepaalt de mate waarin sym
bool en ervaring gekoppeld zijn. Alle zintuigmoda-
liteiten speelden daarbij een rol. Maar volgens een 
aantal auteurs speelt de kinesthesie daarbij de 
grootste rol. Interessant is in dit kader een onder
zoek van Gardner bij volwassen afatici en gewone 
kinderen van 4 jaar. Gardner maakte 2 series van 4 
Plaatjes, een serie met zogenaamde operatieve 
voorwerpen, d.w.z. voorwerpen die je kunt mani

puleren, zoals: schroevedraaier, boek, vinger, beker. 
Daarnaast had hij een serie plaatjes die betrekking 
hadden op zogenaamde figuratieve voorwerpen, 
d.w.z. voorwerpen die je wel kunt zien, maar die je 
niet kunt manipuleren, zoals zon, wolk, muur. Bij 
deze figuratieve plaatjes hadden zowel volwassen 
afatici als gewone kinderen van 4 jaar meer woord-
vindingsmoeilijkheden dan bij plaatjes van voor
werpen die je wel kunt manipuleren (Gardner, 1973, 
1974). 
Andere auteurs (b.v. Riegel, 1961; Paivio, 1971) wij
zer erop dan woordvinding en woordduiding niet 
afhankelijk zijn van de frequentie waarmee de 
woorden in een taal worden gebruikt, zoals vaak 
wordt gedacht. De woorden die het meest in een taal 
worden gebruikt zijn over het algemeen woorden 
die duiden op zaken waar mensen de meest geva
rieerde zintuiglijke ervaring mee hebben opgedaan. 
Mag men hieruit concluderen dan zoveel mogelijk 
zintuiglijke informatie geven, de vorming van een 
relatie tussen een symbool en ervaring bevordert? 
Ja en nee. Voor de meeste mensen gaat dat op. Uit 
bepaalde onderzoeken blijkt echter (Gardiner en 
Brookshire, 1972) dat het voor een aantal mensen 
helemaal niet opgaat, soms zelfs integendeel. 
Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid zintuiglijke 
informatie, maar om het vermogen deze ervaring te 
integreren tot een geheel. Volgens de Russische 
neuro-psycholoog Luria (1973) is dat vermogen 
vooral afhankelijk van het funktioneren van dat ge
bied van de hersenschors waar de visuele en audi
tieve hersenschors elkaar overlappen, de zoge
naamde associatie-gebieden. Een stoornis in dat 
gebied leidt tot moeilijkheden met abstrakt denken, 
woordvinding, woordduiding, en verder van de tast
zin en de kinesthesie. Veel voorkomend bij deze 
stoornis is het zogenaamde Gerstmann-syndroom. 
Als men deze mensen vraagt de ogen dicht te doen 
en men raakt dan een van de vingers aan, hebben ze 
zeer veel moeite om aan te wijzen welke vinger dat is 
geweest. Dit Gerstmann-syndroom of gestoorde 
tactiele vingergnosis vinden wij vaak als ontwikke
lingsverschijnsel bij dove kinderen waarvan de taal
ontwikkeling zeer moeizaam verloopt. Het is echter 
nog niet duidelijk wat de relatie hiervan tot taal-
moeilijkheden is. 

Hoe uiten de moeilijkheden met integratie van zin
tuiglijke ervaringen zich bij dove kinderen? 
A1. Allereerst zijn er gevolgen op het nivo van het 
algemene gedrag van het kind te merken. De bele
vingswereld van zo'n kind is gefragmenteerd. Het 
kind wordt erg vlug afgeleid, het heeft een kort du
rende aandachtspanne, het gedrag van het kind is 
chaotisch. Het heeft de neiging van de hak op de tak 
te springen. Het kind lijkt soms nieuwsgierig, maar is 
het niet: het gaat nauwelijks in op de zaken die zijn 
aandacht trekken en komt er vaak niet toe wezenlijke 
ontdekkingen te doen. Het gedrag is vaak situatie
gebonden. Ik heb de indruk dat het in de iets vrijere 
internaatssituatie sterker naar voren komt dan in de 
vaak meer gestructureerde schoolsituatie. In een 
test-situatie met zo'n kind kan ik soms alleen tot 
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werken komen, als alle irrelevante zaken uit het ge
zichtsveld van het kind verdwenen zijn. Dus maak ik 
de tafel waaraan we werken leeg, en vaak doe ik de 
luxaflex omlaag. 
2. Vaak heeft het kind moeite om de algemene bete
kenis van een situatie te verstaan. Het komt wel eens 
voor dat het kind zomaar zinloos imiteert wat een 
ander doet. Bijvoorbeeld, bij sommige tests, zoals 
de Hiskey-test, kun je de instrukties non-verbaal ge
ven, bijvoorbeeld door aanwijzen. Meestal snappen 
kinderen dan wel wat ze moeten doen. Soms komt 
het voor dat een kind dat aanwijzen alleen maar 
imiteert. Bij sommige kinderen gaat deze moeilijk
heid zelfs zo ver dat ze de normale natuurlijke li
chaamstaal, zoals aanwijzen en denken, en natuur
lijke gebaren niet verstaan. Een kind met moeilijk
heden met de sensori-motorische ingratie heeft ook 
moeite om relaties te leggen tussen gebeurtenissen 
in zijn omgeving. Op de Hiskey-test vindt men zeer 
vaak een verschil in prestatie tussen de subtest 
plaatjes indentificeren en plaajes associëren. Het 
kind kan erg goed aanwijzen welke plaatjes er het
zelfde uitzien, maar niet welke plaatjes bij elkaar 
horen. Bijvoorbeeld: je laat het kind 4 plaatjes zien: 
een peer, een pak melk, een wortel en een ei, en het 
moet het plaatje zoeken dat past bij een plaatje van 
een banaan en van een appel. Het kind heeft dan 
vaak zeer veel moeite om de peer er uit te zoeken. 

B. De moeilijkheden van zo'n kind uiten zich vooral 
ook in taalmoeilijkheden. 
1. Erzijn moeilijkheden in de relatie tussen symbool 
en ervaring, met de volgende gevolgen: 
- Woordduidingsmoeilijkheden. In een woorden-
schattest kan het vaak gebeuren dat het kind een 
bepaald woord niet duidt, waarvan de leerkracht 
zeker is dat het kind dat kent. Of in een gesprek kan 
het gebeuren dat een kind ineens bepaalde bekende 
woorden niet meer begrijpt. 
- Woorden worden soms verward. Ik heb het vrij 
vaak gemerkt met de namen van de kleuren. 
- In de loop van een gesprek kan het gebeuren dat 
een kind plotseling de draad van het gesprek kwijt is 
en helemaal niet meer weet waar het om gaat. 
- Nieuw geleerde woorden worden vlug vergeten. 
Dat gaat vooral op voor woorden die niet in hande
lingssituaties zijn geleerd. 
- Moeilijkheden met woorden met een iets ab-
straktere betekenis. Bij een aantal kinderen ziet men 
dat de woordenschatontwikkeling zoals die geme
ten wordt met de Peabody woordenschattest op een 
bepaald moment stagneert, meestal in de buurt van 
een ruwe score van 50. Het blijkt dat daarna meer 
abstrakte woorden in de test komen, zoals plechtig
heid, vreugde. De woordenschat breidt zich nog wel 
uit, maar vooral in concrete woorden. 
- Vaak kan men in het gesprek met zo'n kind moei
lijk buiten het hier en nu treden. Een klassegesprekje 
over iets wat een ander kind ervaren heeft, gaat vaak 
langs het kind heen. 
2. Er zijn ook moeilijkheden in de vorm van relaties 
tussen de verschillende modaliteiten van eenzelfde 
taaluiting, gesproken, gelezen, geschreven, ge

hoord. Vaak kost de overgang van de ene modaliteit 
naar de andere erg veel moeite, bijvoorbeeld de 
overgang van het gesproken woord naar het ge
schreven woord. Spreekbeeld, schriftbeeld, hoor-
beeld en ervaring vormen geen geïntegreerd ge
heel. Daarbij steunt het kind meestal sterk op één 
van de modaliteiten van het woord; aan deze moda
liteit is dan ook de betekenis van het woord gehecht. 
Ik zal u nu enkele dingen laten zien uit het psycholo
gisch onderzoek van een jongen van 11 jaar. On
danks zijn zware dyspraxie steunt hij erg op zijn 
spreken en is de betekenis van woorden vooral aan 
de gesproken taal gehecht. De integratie tussen 
schriftbeeld en spreken kost hem erg veel moeite. 
Deze jongen - ik zal hem Leo noemen - is 11 jaar. 
Oorzaak van de doofheid is rubella. Hij is vanaf de 
leeftijd van 3 jaar en 10 maanden op het Instituut 
voor Doven. 

Zijn gehoor: 
rechteroor linkeroor 

125 250 500 1k 2k 4k 
75 90 95 105 100 110 

125 250 500 1k 2k 4kHz 
70 80 95105110110dB 

Dit komt neer op een Fletcher-index van 100 dB. Zijn 
handelingsintelligentie is middelmatig; op de WISC-
R komt hij op 101. 

Hij heeft een vrij zware dyspraxie. Ondanks zijn leef
tijd heeft hij nog altijd moeite met het imiteren van 
de handstanden en de vingerbewegingen. Hij heeft 
zeer veel moeite met het overnemen van een voor
gesproken ritme. Zijn geheugen voor volgorde is 
zeer zwak. 
Zijn visueel-simultaan geheugen is zeer sterk als het 
om plaatjes gaat (nivo 15-jarigen), maar is zwak als 
het om cijfers gaat en zeer zwak als het om kleuren 
gaat. Hij verwart daarbij vaak de namen van de kleu
ren; hij is echter niet kleurenblind. 
Op een test voor liplezen-horen-naspreken komt hij 
zwak uit. Soms zoekt hij de betekenis van het voor
gesproken woord door het een paar keer na te pra
ten. Soms gebeurt het dat hij veel moeite heeft om 
een woord na te praten, maar dan herkent hij het en 
dan praat hij het meteen goed. De door hem goed 
nagesproken en goed geduide woorden heb ik hem 
laten opschrijven. Het resultaat is als volgt: 

goed opgeschreven: 
nagesproken: 
wip wip 
pijp pijp 
bel bel 
dik dik 
jong nous" no 
staan zaan 
tafel tafel 
komma koma 
nieuwbouw noeuwebouw 
limonade Ikma doorgestreept, daarna: sinsas 
volwassen waslals 
ouders aders auders 
links leesnes 
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Zijn woordenschat: 
Uit vroegere onderzoeken bleek dat zijn woorden
schat zich zeer langzaam ontwikkelde. De laatste 
twee jaar zit er echter meer vooruitgang in, maar het 
'S nog altijd erg zwak in vergelijking met dove leef
tijdsgenoten. Ik heb hierom een beetje een indrukte 
krijgen van zijn gehoor de woorden eerst alleen 
maar op gehoor aangeboden. Een vergelijking met 
anderen is niet goed mogelijk, maar het lijkt mij 
gezien zijn totale woordenschat redelijk goed. Bij 
een aanbieding van de woorden via liplezen + horen 
komt hij op 41. De goed geduide woorden heb ik 
laten opschrijven. Het resultaat ziet u hieronder. Hij 
aarzelt vaak, begint fout en verbetert zich dan. Soms 
zoekt hij een ander woord. Later heb ik dezelfde 
woorden schriftelijk aangeboden; dat is iets, maar 
niet veel beter dan via liplezen, ondanks het feit dat 
niJ erg moeilijk lipleest. 

Woordenschat (Peabody) 
vroegere afnames: 

leeftijd: ruwe score: 
6 ;9 jaar 
8;5 jaar 
10;6jaar 

woordleeftijd 
horenden: 
< 2;5 jaar 

2;7 jaar 
4;7 jaar 

15 
19 
oraal: 34 
schrift.: 41 

- Nu (op 11;1 jaar):alleen op gehoor:23 
liplezen + horen: 41 
schriftbeeld: 44 5;0 jaar 

~ goed geduide woorden na orale aanbieding op
geschreven: 
woord: opgeschreven: 
bed bed 
k °e oek koe 
b a b y babie 
bal bal 
°lok k blok 
a u t o at ot outo 
meisje mages 
down (aarzeling) pipo 

Technisch lezen (de één-minuut-test van Brus-Voe-
ten): 

Hij maakt hierop geen fouten, maar zijn tempo ligt 
'aag, wat wel te verwachten is gezien zijn beperkte 
motorische spreekvaardigheid. Hij komt op een nivo 
van het begin van tweede leerjaar basisonderwijs. 

Dyslexie-testje van Van Uden: 
Hierbij kreeg hij telkens een woord te zien, dat hij 
even mocht bekijken en daarna uit 4 mogelijkheden, 
waarvan er 3 fout geschreven zijn, moest kiezen. 
Bijvoorbeeld: het goede woord is 'tien'; dit moet hij 
u i t kiezen uit 'tien', 'teen', 'tein' en 'tiem'. Hij deed 4 
van de 10 woorden fout; op zijn leeftijd maken de 
meeste dove kinderen geen fouten meer. Hij verge
leek alle 4 mogelijkheden steeds met wat hij sprak. 

Integratie-testje van Van Uden: 
Hierop moeten kinderen 25 woorden eerst van bui
ten lezen en later van buiten overschrijven. De norm 

voor van buiten lezen is voor dove kinderen van zijn 
leeftijd 70 punten. Hij komt op 51, dit is het nivo van 
dove kinderen van 9 jaar. Hij heeft veel moeite met 
woorden van meer dan 2 lettergrepen. Bij van buiten 
overschrijven is de norm voor zijn leeftijd 67 punten. 
Daar komt hij zeer laag op uit, ver onder het nivo van 
dove kinderen van 7 jaar. U ziet hieronder enkele 
voorbeelden van woorden zoals hij ze van buiten 
gelezen heeft en heeft overgeschreven. 

woord: 
bast 
stift 
tronk 
straks 
slechts 
oerwoud 
steenkool 
inderdaad 
toelage 

nagesproken: 
bast 
[strijf] 
tronk 
straks 
slecht 
oerwoud 
steenkool 
[ indr . . . ] 
[tolange] 

overgeschreven: 
bast 
sfitf 
trok 
staf 
slemt 
oerwaul 
steenkoel 
infarskoel 
toeklel 

Op een vragenlijst werd zijn algemeen gedrag be
schreven als: erg gauw afgeleid, chaotisch, van de 
hak op de tak springen, korte aandachtspanne. 
Voorts werden genoemd: moeite met het onthou
den van woorden, black outs in het gesprek, moeite 
met fonetisch-grafische analyse, moeite met 
woordvinding, figuurlijke taal, rekenbewerkingen 
en muzieksymbolen. 

Omdat Leo's schrijfmoeilijkheden verergerd wor
den omdat hij moeite heeft met de schrijfmotoriek 
t.g.v. zijn dyspraxie, kan het schriftbeeld bij hem 
steviger worden gemaakt door het gebruik van een 
typemachine of communicator. Bijeen aantal kinde
ren met soortgelijke moeilijkheden is met succes 
gebruik gemaakt van de communicator. Deze bleek 
een extra analyse en synthese mogelijkheid van het 
geschreven woord te bieden en een mogelijkheid 
om het geschreven woord onafhankelijk van de arti-
calatie en de schrijfmotoriek te coderen. Voor een 
jongen als Leo is vingerspelling een uitkomst. Ik heb 
zulke moeilijkheden met een zwak schriftbeeld zeer 
zelden gezien bij vingerspellende dove kinderen, al
hoewel er daaronder zijn met minstens even zware 
leermoeilijkheden. 
Verder werd er voor Leo een programma opgesteld 
dat er op gericht was hem taal te leren in hande
lingssituaties, d.w.z. situaties waarin concrete akti-
viteiten worden uitgevoerd die aansluiten op zijn 
interesses. 

Er zijn dove kinderen met nog veel zwaardere senso-
ri-motorische integratiestoornissen dan Leo. Op de 
nu volgende band zult u iets zien over een taaipro
gramma dat wordt uitgevoerd met een pupil van het 
Rafaël-paviljoen. Ik wil in de eerste plaats mijn dank 
zeggen aan de dames Leygraaf, Van den Oord en 
Hoogenboom, om hun toestemming om deze band 
te laten zien. Het is namelijk hun werk waarover ik nu 
praat. 
Het gaat om Krista. Krista is een 11-jarig doofblind 
meisje dat in 1974 op Rafael is opgenomen. Ze is 
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zwaar doof, draagt een vibrator. Haar visus is erg 
slecht: ze is aan een oog blind, aan het andere oog 
heeft ze een losse lens; deze moet zij steeds op
nieuw instellen. Ze is geopereerd vanwege een cata
ract. Uit het psychologisch onderzoek, uitgevoerd 
door onze psychologisch medewerkster mej. L. 
Merken, kwamen de volgende punten naar voren: 
Krista beschikt over een normale middelmatige in
telligentie, haar motoriek is zeer slecht (mede t.g.v. 
haar visus-moeilijkheden), haar tactiele vingergno-
sis is gestoord, en tenslotte wordt ze ongunstig 
beoordeeld op de vragenlijst voor sensori-motori-
sche integratie; er waren tevens moeilijkheden met 
de ontwikkeling van de woordenschat. De taalon-
derwijs-methode die tot dan toe gevolgd was, had 
geen effect gehad bij Krista; zij begon ook haar inte
resse voor taal te verliezen. Mede op grond hiervan 
werd mej. Leygraaf, orthopedagoge, ingeschakeld 
teneinde een programma op te stellen om haartaal-
ontwikkeling te stimuleren. Omdat aktiviteiten 
Krista het meeste aanspreken, en omdat men ver
moedde dat Krista's taalontwikkeling het best op 
gang zou komen via handelingservaringen, koos 
men voor een aantal aktiviteiten-begrippen uit de 
begrippen-lijst van Kohnstamm. Deze begrippen 
werden aangeboden in een situatie waarin Krista tot 
kommunikatie wordt uitgelokt. Op de video ziet u 
hoe Krista's onderwijzeres, mej. Sj. v.d. Oord, met 
Krista aan het werken is. Men ziet hoe ze het begrip 
'zoeken' leert. Eerst laat mej. Van den Oord zien hoe 
ze met de bal speelt. Ze probeert Krista te enthou
siasmeren voor het spelen met de bal; wanneer dat 
eenmaal zo is, verstopt ze de bal voor Krista. Mej. 
Van den Oord zegt tegen Krista: 'De bal is weg, ga de 
bal maar zoeken'. Het woordje 'zoeken' wordt eerst 
meteen opgeschreven en in de hand gespeld, daar
na moest Krista het woord zelf naschrijven en spel
len. Vervolgens mocht ze de bal gaan zoeken. Terwijl 
zij aan het zoeken was, werd er een foto van haar 
gemaakt. Deze foto werd dan opgeplakt en het 
woord 'zoeken' werd erbij geschreven. Deze foto's 
stimuleren Krista erg goed. Ook mocht Krista zelfde 
bal voor haar onderwijzeres verstoppen. Hierna or
dende de onderwijzeres de situatie zo dat Krista er 
toe werd gebracht om zelf aktief met het woordje 
'zoeken' te komen. 

Met behulp van de foto die in de leersituatie was 
gemaakt, werd het nieuw geleerde begrip door mej. 
Hoogenboom, groepsleidster van Krista, samen met 
Krista verwerkt. De foto is niet alleen een plaatje van 
een situatie, maar is vooral bedoeld om de hele 
handelingservaring weer op te roepen. Krista moet 
daar dan het woordje 'zoeken' bij schrijven en ze 
moet het van buiten leren schrijven. Vervolgens 
moet ze zelf een tekening van de situatie maken. 

Op deze manier leert Krista elke week 3 a 4 nieuwe 
begrippen; het laatste halfjaar heeft ze ongeveer 60 
a 70 nieuwe begrippen geleerd. Taalopbouw via 
handelingservaringen blijkt goed bij haar aan te 
slaan. 

M. Broesterhuizen. 
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Vertraagde 

taalontwikkeling bij dove 

kinderen tengevolge van 

een gebrek aan 

empathisch beleven 

Voordracht op de studiedag van de 
Vereniging ter Bevordering van het 
Onderwijs aan Doven in Nederland d.d. 
22 mei 1980 

In het leren van symbolen en in de ontwikkeling van 
het symboolbewustzijn vallen, zoals uitvoerig door 
Werner en Kaplan beargumenteerd, duidelijk twee 
momenten te onderkennen. 
Het eerste moment wordt door de auteurs als 'de
notative' aspekt van het gebruik van symbolen ge
zien, wat we zouden kunnen vertalen als het 'verwij
zende' aspekt van het symbool. 
Het tweede moment is het 'depictive' moment wat 
omschreven zou kunnen worden als het 'betekenis-
dragende' aspekt van het symbool. Inderdaad, als ik 
een woord binnen de kommunikatie gebruik, heeft 
dit een verwijzend karakter. Ik richt de aandacht op 
de zaak waaraan het symbool refereert. Maar tege
lijkertijd draagt het symbool de inhoud van mijn 
gedachte of idee. 
De aanwijzende funktie van het symbool heeft in de 
kinderlijke ontwikkeling duidelijk zijn voorlopers in 
het wijsgedrag van de kinderen, in het kijkgedrag 
van de kinderen, en dit laatste niet bedoeld als 
waarnemen maar het kijken naar als verwijzen, de 
verwijzende lichaamshouding e.d.m. 



Deze korte inleiding van de symboolfunktie heeft tot 
doel aan te tonen dat de mensen bij het gebruik van 
symbolen duidelijk buiten zichzelf treden, verwijzen 
naar het andere. Er is dus in het menselijke symboli
sche gedrag sprake van intentionaliteit, van bedoe
ling, van gericht zijn op de dingen en ideeën buiten 
Qe onmiddellijke beleving van de eigen lichamelijk
heid. 

D e grondslag van dit gedrag: dat de mens über
haupt buiten zichzelf wil treden, kan vanuit ver
schillende standpunten verklaard worden. Psycho
analytisch kan men dit verschijnsel zien als een 
oriëntatie op de werkelijkheid (het realiteitsprincipe) 
omdat het jonge kind op een bepaald moment de 
onmiddellijke lustervaring van het moederlichaam 
cq. de borst onthouden wordt. Andere auteurs zien 
de gerichtheid op de buitenwereld als een fysiologi
sche behoefte van het organisme. Het ontwikkelde, 
n|et gedepriveerde, organisme heeft een steeds 
grotere behoefte om in kontakt te treden met zijn 
Urnwelt. Wordt deze prikkeling onthouden, dan zal 
net zich ontwikkelende organisme toch naar een 
: 0 e s t a n d van evenwicht, van homeostasis, streven. 
w e zien dit bij dieren welke in een beperkende om-
Qeving opgroeien, welke steeds op het eigen licha
melijk funktioneren gefixeerd raken. Er is geen ge
richtheid op de buitenwereld. De bewegingen die
nen niet om te refereren naar een bepaalde werke-
JiJkheid maar alleen om een innerlijke balans te 
handhaven. Als zodanig moet het op-en-neer wie
den van ernstig gedepriveerde apen, het in de ogen 
duwen e.d., gezien worden. 
Uok bij een ernstige zintuiglijke stoornis- met name 
wanneereen visuele stoornis in het spel is-ziet men 
9een intentioneel gedrag optreden c.q. geen sym
bolisch gedrag en men ziet naar analogie van het 
boven beschreven verschijnsel, sterke betrokken
heid op het eigen lichamelijk funktioneren. Door be
paalde houdingen, handmanipulaties, zelfstimula-
iie, probeert men een zeer kritisch evenwicht binnen 
net organisme te handhaven. 

Onze ervaring met en onderzoek van doofblinde 
kinderen geeft steeds meer steun aan deze theorie. 
°eze kinderen zijn zeer selektief in hun prikkels. De 
sterke stimulatie, bv. vanuit de buitenwereld, kan de 
innerlijke harmonie duidelijk verstoren. Het kind kan 
DV- in deze omstandigheden katastrofale reakties 
vertonen zoals het zichzelf gaan slaan, bijten of 
schreeuwen. In deze ernstige vorm van zintuiglijke 
deprivatie ligt ook neurofysiologisch een desorga
nisatie van het verwerken van zintuiglijke prikkels 
t e n grondslag. Doordat het kind zich uitsluitend richt 
tot het innerlijke fysiologische evenwicht, zullen ook 
jastprikkels nauwelijks geïntegreerd worden. 
Langs deze lijnen geredeneerd zou men ook kunnen 
Zeggen dat een analoog verschijnsel optreedt daar 
waar bij intakte zintuigen de verwerking van de prik-
^'s tengevolge van bepaalde neurofysiologische 

afwijkingen een probleem vormen. In dit geval, dat 
er aan een bepaalde modaliteit een overheersende 
waarde wordt toegekend (bv. het zien), terwijl aan 

de gehoorsprikkel geen aandacht geschonken 
wordt. Dit is ondermeer duidelijk omschreven bij 
autistische kinderen welke als het ware binnen en
kele seconden van de ene modaliteit naar de andere 
kunnen switchen, maar waarbij vooral de integratie 
van de verschillende stimuli niettot stand komt. Ook 
hier kan door deze vorm van overselektiviteit een 
zeer sterke gerichtheid zijn op het eigen lichamelijk 
funktioneren, dan het lichaam niet gezien als corps
sujet (persoonlijk beleefde lichamelijkheid), maar 
als corps-machine (lichaam als autonoom opere
rend organisme). Door deze overaksentuering ont
wikkelt zich geen relatie met de buitenwereld, laat 
staan met de menselijke omgeving. 
Bij dove kinderen, en voor zover mijn kennis van de 
literatuur betreft, is dit nog niet als zodanig beschre
ven, vinden we een niet gering aantal, dat niet tot 
relatie komt vanwege een gefixeerd zijn op de eigen 
lichamelijkheid, alsmede de betrokkenheid van het 
lichamelijk welbevinden in de relatie tot de omge
ving. Bedoeld wordt hier bv. kinderen welke zeer 
gevoelig zijn voor weersinvloeden, daarop fysiolo
gisch reageren door wanneer bepaalde weersom
standigheden veranderen van gelaatskleur te ver
anderen. Vaak registreren deze kinderen hun eigen 
hartslag en polsslag nauwkeurig en iedere wijziging 
in de spijsvertering wordt nauwkeurig waargeno
men. 

Het hele organisch proces van menselijke, dierlijke, 
maar ook plantaardige ontwikkeling fascineert deze 
kinderen. Ze gaan als het ware geheel in de levens
processen van zichzelf en de omgeving op. Wanneer 
deze processen verstoord worden, o.a. door op
voedkundige aktiviteiten, gaat er onlustvol gedrag 
ontstaan wat kan leiden tot hierboven omschreven 
reakties. 

De behandeling van deze kinderen vraagt uiteraard 
een zeer voorzichtige toenadering, maar enig door
zettingsvermogen is noodzakelijk omdat het anders 
onmogelijk is het kind uit de beslotenheid van de 
eigen lichamelijkheid te verlossen. 
Aanvankelijk kunnen konditioneringstechnieken het 
kind buiten zichzelf doen treden om een beloning te 
ontvangen. Geleidelijk echter zal het kind steeds 
meer uitgelokt - ik moet bijna zeggen uitgedaagd -
moeten worden om intentinoneel gedrag t.o.v. de 
omgeving te gaan vertonen. Het is het beste geble
ken de kinderen vanuit hun preokkupaties te bena
deren. In hoeverre de benadering sukses heeft hangt 
in belangrijke mate af van de potentiële intelligentie 
van het kind, welke zeer aanvankelijk door de onge
schoolde klinikus nauwelijks in te schatten zal zijn. 
Door de binnentreding in deze kinderwereld is het in 
sommige gevallen mogelijk een gesprek aan te 
gaan, omdat bij het kind ook op kognitief gebied de 
behoefte bestaat de angst welke gepaard gaat met 
het verschijnsel waarmee het kind gepreokkupeerd 
is, te onderkennen. De gesprekken welke dan aan
vankelijk gevoerd worden hebben vaak een tech
nisch, wat wereldvreemd karakter. Deze kunnen 
uitlopen op de diskussie van meteorologische om
standigheden, op het bespreken van de bloedsom-
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loop en zelfs het nauwkeurig willen leren van de gyri 
en sulci van de hersenen. Door deze interesse-ge
bieden steeds meer uitte breiden kan men ook lang
zamerhand meer menselijke aspekten in het geheel 
brengen. Men kan gevoelens gaan bespreken, ge
dragswijzen uitleggen, welke in relatie staan met 
adekwaat sociaal funktioneren. 
Er is dus bij de behandeling van dit soort kinderen 
duidelijk gekozen voor een kognitieve benade
ringswijze welke in eerste instantie wat clichématig 
en niet-verinnerlijkt kan aandoen. Er zijn echter toch 
wel momenten dat met name in de puberteit het 
kind vooral 'moeder als zodanig kan gaan ervaren, 
misschien ook wat cerebraal beleefd zoals 'U bent 
degene die mij het leven geschonken heeft en daar
om heb ik u lief', maar indien hier adekwaat op kan 
worden ingegaan en de ouders kunnen dit gedrag 
hanteren, dan is het toch wel mogelijk dat tot een 
zekere empathie gekomen wordt. 
Het hoeft geen betoog dat de symbolen welke deze 
kinderen hanteren vaak het verwijzende moment 
missen, vaak als medium dienen om gedachten te 
ordenen. Daardoor kan zich wel een rijke woorden
schat ontwikkelen. De kinderen kunnen zo ook uit
voerige opstellen schrijven maar de taal wordt min
der gebruikt als medium voor kommunikatie. We 
zien dan ook vaak de kinderen tegen zichzelf spellen, 
of urenlang verhaaltjes opschrijven (vaak louter be
schrijvingen). Ze leggen slechts kontakt vanuit deze 
wat egocentrisch getinte behoefte. Indien echter 
voldoende taal aanwezig is kan door intensieve 
counselling zoals boven gesteld toch tot een zekere 
verrassende beïnvloeding van een persoonlijkheid 
gekomen worden. 

Drs. J. van Dijk 

Over-protectie, een 
belemmering tot 
zelfstandigheid 

Een scriptie in het kader van de kursus 
Gehoorgestoorden B, specialisatie 
Spraakgebrekkigen. 

In deze scriptie heb ik trachten aan te geven, dat 
over-protectie één van de factoren kan zijn, welke 
een belemmering vormen voor de zelfstandig-wor
ding van het spraakgestoorde kind. 

E.C. Bredeschneijder 
Kerk/aan 39, Koudekerk a/d Rijn 

01714-3479 

Tympanometrie 

1. Inleiding. 
Voorde behandeling van gehoorgestoordheid is het 
van groot belang inzicht te hebben in de aard en de 
geaardheid van de gehoorgestoordheid. 
Met behulp van een audiogram kunnen we b.v. 
achterhalen of er sprake is van een geleidings-, ge
mengd- of sensorineuraal verlies. In het geval van 
een geleidings- of gemengd verlies weten we, dat 
het middenoor niet optimaal functioneert. Hoe en 
waarom van dit dysfunctioneren kunnen we niet uit 
een audiogram bepalen. Hiervoor is een aparte me
ting nodig, die we tympanometrie noemen. 
Tympanometrie is het meten van de akoustische 
impedantie van het middenoor als functie van de 
druk in de uitwendige gehoorgang. 
De akoustische impedantie laat zich het gemakke
lijkst verwoorden door te zeggen, dat het de weer
stand (tegenwerking) is, die het systeem heeft tegen 
uitwendige krachten. Het systeem van het midde
noor bestaat uit: trommelvlies, hamer, aambeeld, 
stijgbeugel, de diverse holtes, de verbinding naarde 
neusholte (buis van Eustachius), de spiertjes en li
gamenten alsook het slijmvlies van de wanden en 
op de beentjes. 
Als we nu een bepaalde hoeveelheid geluidsenergie 
(kracht) de gehoorgang insturen, dan zal, afhankelijk 
van de impedantie, het systemem moeilijk of ge
makkelijk in beweging gezet kunnen worden. Dit 
moeilijk of gemakkelijk in beweging zetten meten 
we en noemen we tympanometrie. 

In dit artikel willen we op summiere wijze ingaan op: 
a. de historische ontwikkeling van de tympanome
trie. 
b. de huidige mogelijkheden ervan en op welke wij
ze het misschien mogelijk is, meer gegevens over 
het middenoorfunctioneren te verkrijgen. Dit laatste 
is belangrijk, omdat de huidige diagnostische waar
de van de tympanometrie vrij gering is. 
Enige duidelijke gevallen van middenoorafwijkin-
gen zijn uit een tympanogram te herkennen, maar in 
veel gevallen van duidelijke geleidingsverliezen 
biedt het geen uitsluitsel. 
De vraag ontstaat daarom of het niet mogelijk zou 
zijn meer informatie over het functioneren van het 
middenoor uit een tympanogram te halen. Direct 
hierop kan de vraag gesteld worden of de huidige 
vorm van tympanometrie wel de meest geschikte is 
om het functioneren van het middenoor te testen. 

2. Historische achtergrond. 
In deze paragraaf wordt in vogelvlucht de ontwikke
ling geschetst, die geleid heeft tot de hedendaagse 
tympanometrie. In de zestiende eeuw wordt het 
stukje bij beetje de anatomie van het middenoor 
bekend. Het verband tussen de middenoorkompo-
nenten en het horen wordt pas een eeuw later dui
delijk. Willis ontdekt in 1670, dat de cochlea de be-
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Jangrijkste schakel ofwel de basis van het fenomeen 
'horen' is. Rond zeventienhonderd ziet men het ver
band tussen de stapes en de vloeistofbeweging in 
de cochlea. Hoe de omzetting in de cochela met het 
basilair membraan geschiedt is tot op heden nog 
niet precies duidelijk. 

De eerste chirurgische ingrepen komen in 1750-1800 
tot ontwikkeling (myringotomie-verwijdering van 
vochtopeenhoping in het trommelvlies), ook kunst
trommelvliezen weet men al of niet met succes te 
'mplanteren. In deze periode wordt ook de belang
rijkheid van luchtdrukken in het middenoor onder
kend (eerste aanzet tot tympanometrie). 

Van 1800 tot 1900 houdt men zich vooral bezig met 
het detekteren van gehoorverliezen. Hiervoor wor
den de meest ingenieuze apparaten ontwikkeld. In 
1900 krijgt het ooronderzoek pas een volwassen ka
rakter, dit vooral ter bevordering van de ontwikke-
l i ng van de telefoon. In 1930 wordt o.a. door Metz 
vpor het eerst een akoustische meetbrug gebouwd, 
die in staat is oorimpedanties te meten. Deze meet
methodiek is de inleiding tot de tympanometrie. De 
eerste tympanogrammen worden in 1959 door Ter-
kildsen en Thomson gemaakt. Vanaf deze periode 
tot 1970 wordt tympanometrie algemeen toegepast 
zonder dat het fenomeen tympanometrie fysisch 
duidelijk was of met andere woorden er werd ge
meten, maar de verwerking van de resultaten wer
den beperkt tot enkele duidelijke gevallen van oor
afwijkingen (otitis media, 'glue ear', etc.). In de pe
riode van 1970 tot heden is men echter steeds meer 
bezig met de achtergrondinformatie ofwel het fysi
sche gebeuren in het middenoor te ontrafelen, 
waardoor er een grotere kans tot detektie van afwij
kingen ontstaat. 

3. Diagnostieke waarde van tympanogrammen. 
Een tympanogram geeft ons in het algemeen infor
matie over de druk in het middenoor en de statische, 
akoustische impedantie van dat middenoor. De 
Plaats van de piek, zijn amplitude en algemene vorm 
geven een indicatie van de fysieke konditie van het 
middenoor. Dat er vele uitzonderingen zijn, die de 
regel bevestigen, blijkt in de praktijk. In de praktijk 
komen n.l. talloze gevallen voor, waarmee we met 
de huidige wetenschap van de tympanometrie geen 
raad weten. Er zijn wel enkele algemene regels voor 
het diagnostiseren van middenoorafwijkingen, 
maar bij een combinatie van afwijkingen gaan ook 
deze regels niet meer op. Met andere woorden: de 
ene afwijking kan de andere maskeren. In de nu 
volgende subparagrafen geven we enkele algemene 
regels, die in sommige gevallen tot een duidelijke 
diagnose kunnen leiden. 

• • 1 . Plaats drukpieken 
a- Bij tympanogrammen waar de drukpiek negatief 
°P de x-as ligt, kan er sprake zijn van een slecht 
functioneren van de buis van Eustachiusof een aan
houdende otitis media (oorontsteking), 
h- Afwijkingen waarin de maximale drukpiek bij 0 
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systemen: 
1. Het vastzitten van de beentjesketen (zie fig. 1.). 
2. Kleverige fixatie van de beentjesketen. 
3. Onderbroken beentjesketen. 
4. Middenoorgezwel. 
5. Afwijkingen aan het trommelvlies. 
c. Afwijkingen, waarbij de maximale drukpiek posi
tief is, treedt alleen op bij het begin van een acute 
otitis media. 
d. Het niet aanwezig zijn van een drukpiek komt 
voornamelijk voor bij een geperforeerd trom
melvlies of 'glue ear' (vochtoor). 

3.2. Grootte amplitude (compliantie). 
Afwijkingen die invloed hebben op de piekhoogte 
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van het tympanogram, kunnen als volgt gerang
schikt worden: 
a. Afwijkingen met een grotere amplitude dan nor
maal, zijn: 
1. afwijkingen aan het trommelvlies (zie fig. 2.). 
2. een onderbroken beentjesketen. 
b. Afwijkingen die een kleinere amplitude tot ge
volg kunnen hebben, zijn: 
1. fixatie of kleverigheid van de beentjesketen, 
2. aanhoudende oorontstekingen, 
3. pseudotumoren met kristalafzettingen. 
c. Afwijkingen die geen invloed hebben op de am
plitude, zijn: 
1. gesloten buis van Eustachius, 
2. vroeg stadium van acute oorontsteking. 
De grootte van de amplitude van normaal werkende 
systemen (zie fig. 3.) kunnen variëren in compliantie 
van 0,5 tot 2 milliliter. De oorzaak van deze variatie 
ligt hoofdzakelijk in het onderlinge massaverschil 
van trommelvlies en beentjesketen in de verschil
lende normale middenoren. 

3.3 Helling van de curve. 
Sommige middenoorafwijkingen zijn verbonden 
met specifieke steilheden van tympanogramcurven. 
Een vlakke of lichtglooiende curve kan in de richting 
wijzen van: 
a. oorontsteking, 
b. fixatie van de beentjesketen, 
c. tumoren in het middenoor, 
d. geperforeerd trommelvlies. 

Een steile helling kan wijzen op een trommelvlie
safwijking of een onderbroken beentjesketen. Tus
sen deze twee extremen komen in de praktijk nog 
honderden tussengevallen voor, die momenteel 
moeilijk aan de hand van bestaande theorieën te 
verklaren zijn. Een oplossing voor deze curven kun

nen misschien m.b.v. multifrequentietympanome-
trie gevonden worden. Deze nieuwe richting in de 
tympanometrie behandelen we in de volgende pa
ragraaf. 

4. Multifrequentietympanometrie. 
In het verleden is weinig aandacht besteed aan de 
relevantie van de bronfrequentie bij het maken van 
een tympanogram. De verschillende bronfrequen
ties waarmee klinische apparatuur is uitgerust (200, 
275, 660, 800 Hz.), zijn door allen verschillend geïn
terpreteerd. 
De theorie leert ons, dat bij iedere frequentie het 
middenoor een andere impedantie heeft; dit bete
kent, dat bij iedere frequentie dus ook een ander 
curveverloop te zien moet zijn. 
Met dit gegeven zijn we op het Instituut St.-Marie 
aan het werk en de resultaten van vorige onderzoe
kers geven ons de hoop, dat we op de goede weg 
zijn. Uit vorige onderzoeken is n.l. gebleken, dat be
paalde karakteristieke eigenschappen van bijvoor
beeld een hamer of aambeeld bij hoge frequenties 
duidelijker naar voren komen dan bij lagere fre
quenties. 

Theoretisch gezien is de oplossing dus duidelijk ge
definieerd, maar het in de praktijk brengen van deze 
theorie levert talloze problemen op. Vooral het vin
den van een goede akoustische koppeling tussen 
geluidgever (telefoon) en de gehoorgang bezorgen 
ons heel wat hoofdbrekens. 
Uit bovenstaand betoog zal u al wel duidelijk zijn 
geworden, dat het onderzoek zich nog in een zo'n 
pril stadium bevindt, dat wij u weinig concrete re
sultaten kunnen geven. 
Wel kunnen we u conclusies en aanbevelingen ge
ven, die uit ons afstudeeronderzoek naar voren zijn 
gekomen en die in wezen het raamwerk van het 
nieuwe onderzoek vormen. 

a. De mogelijkheden om met behulp van akousti
sche impedantiemetingen gehoorafwijkingen in het 
middenoor te lokaliseren worden niet volledig be
nut. De tympanometrie, zoals die nu met de huidige 
apparatuur en meetmethode klinisch wordt toege
past, levert weinig exactie informatie op over het 
functioneren van het middenoor. De huidige tym
panometrie is een slechte afspiegeling van de mo
gelijkheden van de akoustische impedantie meting-

b. Tympanometrie bij meerdere frequenties is een 
voor het middenoor diagnostisch belangrijk fre
quentiegebied kan meer informatie geven over de 
afwijkingen in het middenoor. Voorwaarde hierbij 
is, dat de akoustische impedantie/druk verlopen bij 
de verschillende frequenties verklaard kunnen wor
den met behulp van een theorie over de werking van 
het middenoorsysteem. Gewaarschuwd moet wor
den voor een vervlakking van deze vorm van tympa
nometrie door terug te vallen op statistisch onder
zoek om zo een relatie te kunnen leggen tussen be
paalde vormen van tympanogrammen en de daarbij 
behorende middenoorafwijking. 
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c- Gezien de complexe veranderingen die optreden 
in het middenoor (met name in het trommelvlies) bij 
variatie van de druk in de gehoorgang kunnen nieu
we onderzoeken beter gericht worden op de relatie 
tussen akoustische impedantie en frequentie van 
het middenoor. 
De diagnostische waarde van een impedantie/fre
quentie verloop moet minstens zo groot zijn als dat 
van een tympanogram. Bovendien is de impedan
tie/frequentie relatie van het middenoor te verklaren 
met een eenvoudiger modeltheorie. Ondanks het 
verliesvan 1 variabele (de druk) kan dit de diagnosti
sche waarde aanzienlijk vergroten. Ook een combi
natie van beide meetmethoden kan in studie geno
men worden. 

d- Zoals in de voorgaande punten al gesteld is, is 
het noodzakelijk, dat de resultaten van akoustische 
'mpedantiemetingen verklaard kunnen worden met 
behulp van een theorie over de exacte werking van 
het middenoor. Daartoe moet er een zo gedetail
leerd mogelijk model van het middenoor ontworpen 
worden, dat de dynamica van het middenoor vast
legt. Hieruit kunnen dan, bij gegeven frequentie en 
druk, de bijdragen van de afzonderlijke componen
ten van het middenoor aan de totale akoustische 
irnpedantie berekend worden. Vervolgens kan dan 
met het model een verband gelegd worden tussen 
afwijkende vormen van tympanogrammen en/of 
impedantie/frequentie verlopen en anatomische 
veranderingen in het middenoor. Bij volgende on
derzoeken moet de modeltheorie een belangrijke 
Plaats innemen. 

Nawoord. 
Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek, 
dat mijn studievriend Frank Smaak en ik in het kader 
van ons afstuderen (Physica-HTS-Eindhoven) heb
ben verricht op het Instituut St. Marie te Eindhoven 
1978-1979. 

Ing. H. M. F. Simkens 
Audiologische afd. Sint Marie 

Instituut Sint Marie 
^Eindhoven -
Br. Marcus van Veen is met ingang van 15 augustus 
1980 benoemd tot Hoofd van de Maatschappelijke 
Dienst op het Instituut Sint Marie. 
Met ingang van dezelfde datum is hij als Direkteur van 
het Internaat opgevolgd door Drs. J.S.L Mateijsen. 

Vroegtijdige opsporing 
van kinderen met 
spraaktaalstoornissen 

Symposiumverslag, N.I.P., Swets & 
Zeitlinger B.V., Lisse, 1980 

Ruim een jaar na het symposium is het verslag ver
schenen. Bij een symposium, waar gewerkt wordt 
middels simultaan gehouden lezingen, mist men 
per difinitie een groot deel van het aangebodene. 
Nieuwsgierig heb ik de goed verzorgde uitgave ge
lezen. 
Na een inleiding, waarin de achtergrond en doel
stellingen van het symposium worden beschreven, 
en het openingswoord door Prof. Dr. G. B. Snow 
volgt een memorandum van het toneelstukje, opge
voerd door Alette de Nes en Wytze Visser, dat op 
mijzelf de meeste indruk maakte en waarvan m.i. 
een videoband zou moeten bestaan. 
De lezingen zijn gegroepeerd in drie delen. 

Het eerste deel 'Voorwaarden van de ontwikkeling 
van spraak en taal' bevat vijf zeer verschillende bij
dragen. 
Prof. Dr. B. J. J. Ansink licht ontwikkelingsneurologi-
sche facetten toe en geeft aan hoe slechts in inter
disciplinair teamverband onderzocht en behandeld 
kan worden. 
Akke T. BlaauwenAns M. A. Drubbel beschrijven de 
ontwikkeling van taal en communicatie in de eerste 
levensjaren. Zij benadrukken dat dit proces vanaf de 
geboorte begint en dat taalverwerving niet vanzelf 
gaat. Zij wijzen erop hoe zeer verschillende taalont
wikkelingen tot normale volwassen taal kunnen lei
den. 
Hierop aansluitend beschrijft Dr. M. Riksen-Walra
ven hoe belangrijk de sociale interaktie tussen ouder 
en kind is en hoe ouders kunnen leren méér op de 
signalen en interaktie-initiatieven van hun kind te 
gaan reageren. 
Prof. Dr. D. J. de Levita, kinderpsychiater, vermeldt, 
naar mijn smaak te beknopt, hoe mutisme tot stand 
kan komen en hoe hij de spraaktaalstoornis, voor
komend bij kinderpsychosen, ziet. 
Drs. S. M. Goorhuis-Brouwer, orthopaedagoog-lo-
gopediste, geeft een heldere beschrijving van 
spraak- en taalontwikkelingsstoornissen uitgaande 
van de taalproduktie. 

Het tweede deel handelt over 'Vroegtijdige opspo
ring en organisatie'. 
Dr. L M. Stevens, beschrijft hoe de problemen in de 
diagnose van ontwikkelingsstoornissen, de ontoe
reikendheid van tests en screeningsinstrumenten en 
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de rol die kleuterleidsters bij opsporing en interven
tie van kinderen met een niet zeer ernstige spraak-
taaltpathologie kunnen hebben. 
Giulio Lancioni, Ph. D., geeft in een Engelstalig arti
kel aan, waaruit vroege opsporing kan bestaan, de 
ontoereikendheid hiervan en hoe deze zou kunnen 
worden uitgebreid. 
Simon Buschman, orthopedagoog, wijst op de ver-
vlochtenheid van spraaktaalstoornissen en auditie
ve stoornissen. Hij beschrijft de Amsterdamse si
tuatie en pleit voor oprichting van een zelfstandig 
functionerend Gemeentelijk Spraaktaalcentrum. 
H. C. M. Vorst, heeft het logopedisch inventarise
rend oordeel onderzocht. De mate van overeen
stemming blijkt niet afwijkend van andere discipli
nes. Hij wijst op het belang van precieze afspraken 
over inhoud, werkwijze en uitspraken in het kader 
van screeningsonderzoek. 
Dr. N. Haverkamp-Begemann geeft aan dat er met 
bestaande instrumenten en diensten meer moge
lijkheden tot vroegtijdige onderkenning zijn en zij 
wijst op het belang van meer research op het gebied 
van V.T.O. 

Het derde deel 'Remediërende aanpak binnen de 
schoolsituatie' bevat de meeste bijdragen. 
P. Joos, hoofd van een school, zet uiteen wat de 
school moet zijn voor kinderen met éénzelfde 
symptoom. Meer dan G.L.O. met spraakles. Vroege 
opvang en de noodzaak het kind los te willen laten 
op het moment dat dat nodig is. 
Dr. L van Gelder, k.n.o. arts, geeft een taakomschrij
ving van de medicus. Hij geeft een indeling en vóór
komen van verschillende stoornissen. Hij licht de 
verschuiving naar kinderen met centrale meervou
dige stoornissen toe. 
Drs.J. Th. Kniest, psycholoog, beschrijft de taak van 
de psycholoog/orthopedagoog binnen het onder
wijs aan spraakgestoorden. Hij pleit voor vroege 
opsporing, uitbreiding van hulpverlening binnen de 
school en een aparte vakstudie voor leerkrachten. 
Romain Buckers, logopedist, vermeldt hoe de logo
pedie na taalonderzoek middels voorbereidende 
functietraining, taalinteraktie, morfo-syntactische 
training en articulatietraining zijn bijdrage kan ge
ven. 
/. Buis-Zandstra, fysiotherapeute, geeft aan hoe 
middels fysiotherapie gewerkt kan worden aan de 
senso-motorische ontwikkelingsachterstand. 
Steef Buys, ouder, geeft voorlichting over de Foss en 
BOSK, ouderorganisaties, die invloed trachten uitte 
oefenen op de hulpverlening en VTO nastreeft. 
Mevr. D. C. Wesseling-van Bakelen, pleit vanuit de 
inspectie voor B.O. voor verdere verzelfstandiging 
van onderwijs waar communicatie in de ruimste zin 
centraal moet staan. Ook zij pleit voor een aparte 
opleiding voor leerkrachten, doorstroming en ou
derbegeleiding. 
Dr. Ant. M. J. van Uden, psycholoog, ziet als kern
stoornis een gebrekkig spreekgeheugen. De behan
deling van spraaktaalgestoorde kinderen moet zijn 
als van slechthorenden met als centrale therapie de 
gespreksvoering. 

Tot slot bevat het boek een lijst met nuttige adressen 
en een lijst met stellingen van diverse meewerken-
den, die had moeten leiden tot een vruchtbare dis
cussie. 

Het organiseren van het symposium en het doen 
verschijnen van het symposiumverslag lijken mij 
belangrijke daden in het kader van hulpverlening 
aan kinderen met spraaktaalstoornissen. 
Het kan een stimulans zijn tot verdere discussie en 
actie. 
Lezing van het verslag lijkt me een 'must' voor allen 
die bij de opsporing en behandeling betrokken zijn. 

Anneke Heevel, 
psycholoog-logopediste 

Het eilandenrijk van de 

doven 
Enkele maanden geleden sloot Johan B. Wesemann 
zijn studie voor maatschappelijk werker af met een 
scriptie onder bovenstaande titel. 
Het is een boeiend werkstuk geworden dat een over
zicht geeft van de situatie van de doven in Neder
land. 
Maar het is meer dan dat. Op openhartige wijze heeft 
Wesemann de moeilijkheden beschreven die hij 
ontmoette bij het werken in de groep horenden op 
school. Hij vertelt van de onzekerheid die hij vaak 
kende. De neiging om zich soms te verschuilen ach
ter zijn doofheid. Maar ook het zich soms als horen
de willen gedragen, terwijl dit, vooral in groepsge
sprekken, onmogelijk was. Hoe hij tenslotte leerde 
zichzelf te zijn, als mens met een handicap, gelijk
waardig aan zijn horende studiegenoten, maakt in
druk op de lezer. 
Naar mijn mening zullen veel doven in deze scriptie 
hun eigen problemen herkennen. Daarbij zal, wat 
Wesemann geschreven heeft, als steun en als 'rich
tingaanwijzer' kunnen dienen. Een aanwijzing in de 
richting van: 
- voel je als dove niet minder dan een horende, 
- als er onbegrip bestaat bij horenden voor jouw 
situatie, probeer dan van beide kanten een stap naar 
elkaar toe te doen, 
- maarvooral: probeer jezelf tezijn; iedereen heeft 
onzekerheden. Doven, maar horenden net zo goed! 

Ook ouders van dove kinderen kan ik aanraden de 
scriptie te lezen. Veel ouders hebben helaas weinig 
of geen contact met volwassen doven. Zij kunnen 
zich daardoor soms moeilijk een voorstelling maken 
van hoe een dove volwassene functioneert. Hoewel 
men heel goed voor ogen moet houden dat er (nog) 
weinig doven in Nederland zijn die een opleidings-
nivo van Wesemann kunnen bereiken, is het goed te 
lezen welke moeilijkheden een doof mens in zijn 
ontwikkeling tegenkomt. 

(vervolg op pagina 96) 
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Geleide Wereldverkenning 

(G.W.) op een school voor 

slechthorende en 

spraak-taalgestoorde 

kinderen 

een samenvatting van mijn scriptie in 
het kader van de studie Gehoorge
stoorden B, Seminarium voor Ortho
pedagogiek, Zeist 

'nleiding 
G-W. via de gedachten van De Boer (1) was uitge
werkt in L.O.M.- en M.L.K.-scholen. Het toetsen van 
de toepasbaarheid van G.W. op onze school , en dan 
sPeciaal op de afdel ing voor s lechthorenden, leek 
^ e zinvol. Onze school is de Burgemeester de Wi l -
deschool te Schagen. 
Waarom spreken de ideeën van G.W. mi j nu zo aan? 
paar zijn twee hoofdredenen voor. 
' n de eerste plaats de via deze wijze van werken ver 
doorgevoerde gedachte: De school moet in zijn 
'eerstof uitgaan van het kind. Natuurl i jk is deze ge
dachte niet n ieuw. Door velen werd en word t het 
gepropageerd. Wanneer je echter de verschi l lende 
Methodes openslaat, zie je wel de leerstof die de 
volwassene belangri jk v indt voor het kind. Echter, 
dit is de leerstof die ui tgelegd moet worden . En 
uit leggen is doorgaans een verbale zaak. Dans tu i t je 
dus, naast het probleem van de volwassen leerstof, 
°P ons hoo fdprob leem: hoe maak ik het duidel i jk 
a an een doof of s lechthorend kind? Het slechtho-
r e n d e k i n d moet alt i jd dubbel leren: de leerstof en de 
taal die bij de leerstof hoort . Nog duidel i jker dan het 
n orma le kind ervaart het s lechthorende kind dat die 
taal niet zijn taal is. Als dat ui t leggen inderdaad zo 
moeil i jk is, moeten we dan niet naar n ieuwe, andere 
w e g e n zoeken o m kinderen toch te laten leren? Ik 
geloof van we l . We moeten dichter bij het kind gaan 
staan en niet alleen ónze kennis doorgeven. We 
b o e t e n veel meer uitzoeken wat het kind beleefd 
heeft en daarbi j aanslui ten. 
' n de tweede plaats geeft deze vo rm van G.W. een 
Praktisch houvast. Twee punten wi l ik nu vast noe
men. Het opzetten van een twee-jarenplan in ver
band met de cont inuïtei t en het werken met G.W. 
gedurende vier schoolt i jden per maand. Dit laatste 
2orgt ervoor, dat je niet te veel hooi op je vork neemt, 
dat je langzaam ver t rouwd raakt met de principes 
v an G.W. 

Wan neer een kind naar het bu i tengewoon onderwi js 
gaat moet het meestal eerst, of opn ieuw, hetgeen 
nog moeil i jker is, gemot iveerd worden voor leren. 
De Boer maakt gebruik van de mot ivat iepsychologie 
van professor Van Parreren (2). 
Heel duidel i jk stelt De Boer dat het leren ru im moet 
worden opgevat. Het kind leert niet alleen op school , 
maar ook en voora l , daarbui ten. Het kind is gezins
partner. Zi jn wereldverkennende aktiviteiten ver
richt het als gezinspartner. Zo komt het kind op 
school. Daar kan het, als het goed is, zijn leven leren 
leven. 
Het kind is op weg naar vo lwassenheid. Het volwas
sen bestaan is door Dr. Bijl (3) geanalyseerd en hij 
komt tot de volgende indel ing (debestaansanalyse): 
A. Het betrokken zijn bij een godsdienst, levensbe
schouwing , kerk of over tu ig ingsgemeenschap. 
B. Het gezinspartner zi jn. 
C. Het dragen van medeburger l i jke verantwoorde
l i jkheid als lid van staats- en volksgemeenschap. 
D. De taak als beroepsbeoefenaar. 
De ouders (4) spelen in de G.W. een belangri jke rol. 
De ouders zijn niet langer de passieve leveraars van 
het 'mater iaal ' van de school . Nee, er is nu een kans 
dat zij echt meedoen. Immers, we gaan ervan uit dat 
het kind gezinspartner is. Wat het kind in het gezin 
beleeft, wi l len w i j als school graag weten en omge
keerd, wat w i j op school doen, moeten we doorge
ven aan de ouders. 

Het twee-jarenplan en de didaktische analyse 
Vanuit de bestaansanalyse word t door het school
team een twee-jarenplan opgesteld. In dat plan ko
men 18 onderwerpen, dus 9 per jaar. Duideli jk is 
hierbi j rekening gehouden met feestdagen en 
vakanties. Voor het twee-jarenplan is gekozen in 
verband met de continuïtei t . Vooral na de zomer
vakantie is het dikwi j ls lastig o m op gang te komen. 
Nu ligt het onderwerp voor de eerste maand na de 
vakantie vast en kan er na één vergader ing mee 
gewerkt worden . 
De keuze van de onderwerpen moet een neerslag 
zijn van de belevingswereld van het kind. Per maand 
word t er dan door de hele school , door iedere groep 
op eigen niveau, gedurende vier schoolt i jden met 
een onderwerp gewerkt. Deze vier schoolt i jden kun
nen per groep verschi l len, maar moeten in die 
maand binnen veert ien dagen worden afgewerkt. 
Waarom is het werken met het hele school team zo 
belangrijk? Het haalt de onderwi jzer uit zijn klasseï-
solement en het geeft de mogel i jkheid dat ieder 
teaml id ongeveer weet wat zijn col lega's doen. 

Waarom vier schooltijden? 
Vanuit de kinderen gezien lijkt vier school t i jden juist 
gekozen. In die t i jd kan er een behoorl i jke hoeveel
heid werk gedaan worden en het is voor de kinderen 
qua t i jd te overzien. Meer school t i jden levert het 
gevaar op dat een onderwerp te veel ui tgediept 
word t , de kans is groot dat we dan ui tgl i jden naar 
onderwerpen die niet meer k ind-volgend zijn. 
Het school team kan door de vier schoolt i jden goed 
ingewerkt raken. Meer schoolt i jden zal ongetwi j fe ld 
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spanningen kunnen veroorzaken. Het is tenslotte 
voor de meeste mensen een hele overgang niet 
vanuit het boek te werken, maar daadwerkelijk van
uit het kind. Forceren van de invoering van de nieu
we werkwijze kan averechts werken. 

Didaktische analyse 
Op een personeelsvergadering wordt een week 
voordat een onderwerp start, het onderwerp voor
bereid. Dit gebeurt volgens de didaktische analyse. 
Grondvragen voor de didaktische analyse zijn: 
a. doel-Wat wil ik bereiken? 
b. beginsituatie-Waar moet ik beginnen? 
c. leerstof-Hoe kan ik onderwijs geven? 
d. organisatie-Hoe voer ik het uit? 
e. evaluatie-Met welk resultaat heb ik mijn onder
wijs gegeven? 
Deze punten worden vastgelegd op een formulier 
'Didaktische Analyse'. Daarop wordt tevens het 
verloop van de vier schooltijden weergegeven. 
Willen we nu bezig zijn met het kind-volgend on
derwijs, dan zullen we niet de 'ik'-figuur, dus de 
onderwijzer, centraal moeten stellen, maar uit 
moeten gaan van de eerste persoon meervoud. Im
mers, het schoolteam én de kinderen werken samen 
aan de onderwerpen. Het woordje 'ik' moet op de 
personeelsvergadering vervangen worden door 
'wij ' . 

Een voorbeeld: de tuin 
Van de zes beschreven onderwerpen zal ik er één 
verkort weergeven. 
Schoolonderwerp: De tuin. 
Verloop van de schooltijden. 

Eerste schooltijd 
- We bekijken de plattegronden en hangen ze op. 
- Alle kinderen hadden een bloem uit eigen tuin 
meegenomen. 
- Wat doe je weleens in de tuin? 
- Nadat we hierover gesproken hebben, maken de 
jonste kinderen een tekening en de oudste kinderen 
een opstel. 

Tweede schooltijd 
- 's Morgens zijn twee kinderen met de conciërge 
op de markt plantjes en zaad gaan kopen. 
- 's Middags hebben we buiten voor de klas een 
tuintje gemaakt. 

Derde schooltijd 
- Alle kinderen hebben een bos tulpen op hun tafel 
staan. Daar maken ze nu een 'stilleven' van. 
- We gaan tuinkers zaaien. 
- Van de conciërge hebben we pronkbonen gehad. 
Wanneer ze een beetje gegroeid zijn, zullen we ze, 
met naamplaatje, in de patio zetten. 

Vierde schooltijd 
- We hebben een grote groepstuin gemaakt van 
waardeloos materiaal. Van buiten werden takken 
gehaald; ook brachten de kinderen gras en zand. 
De invulling op het formulier 'Didaktische Analyse' 
is als volgt. 
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fiesws/fi/ar/e-Alle twaalf kinderen hebben een tuin. 
De ouders zijn via een brief geïnformeerd over het 
onderwerp. 
Introduktie-situatie - De meegebrachte bloemen 
verzorgen. 
Stofdoe/en- Wat kun je in de tuin doen en hoe kun je 
iets laten groeien? 
Verkenningsmateriaal - tuingereedschap, zaad en 
plantjes, bloemen. 
Evaluatie- Alle kinderen hadden een bloem meege
nomen. Eén kind had zelfs een heel werkstuk ge
maakt. Alle mogelijke bloemen had hij, samen met 
zijn moeder, opgezocht uittijdschriften en opgeplakt 
op een groot vel papier. 
Voordat we iets met tuintje konden doen, moesten 
we flink schoffelen. De kinderen hadden niet ge
dacht dat het zoveel werk was; dit onderdeel vonden 
ze dan ook het minst leuke. 
De ouders hadden de kinderen goed geholpen met 
het maken van de plattegrond. Alle kinderen namen 
er één mee terug, sommige zelfs met de namen van 
de bomen en planten erbij. De plattegronden heb
ben we, tezamen met de 'mooie' tekening van de 
tuin op het prikbord gehangen. Dit geheel hebben 
we omzoomd met in de klas gemaakte papieren 
bloemen. 
Voor de groepstuin is hard gewerkt. De kinderen 
haalden gras en zand naar binnen en maakten van 
waardeloos materiaal en van karton prachtige 
bloemen en bomen. Toen we alle spullen op het 
grote ribkarton gingen plakken, zagen we (ineens) 
dat een paar dingen niet klopten. Zoals het blauwe 
druifje dat een jongen gemaakt had. Dat bleek veel 
groter te zijn dan de bomen. Hij moest er hartelijk om 
lachen en zei: 'Nou, dan is het nu een pruimeboom'. 
Twee kinderen hadden de bloemen van slap karton 
gemaakt. Deze bleven niet staan. Eén van de meisjes 
zag de oplossing. Zij maakte een zandheuveltje en 
stak daar de bloemen in. Het geheel hebben we 
voorzichtig van de handenarbeidruimte naar de klas 
vervoerd. Daar ligt de tuin nu op de grond en af en 
toe wordt er nog iets aan toegevoegd. 
Slotopmerkingen 
Mijn ervaring is dat je tijdens het werken via G.W-
niet voortdurend bezig moet zijn taal bij de kinderen 
aan te brengen of te verbeteren. Wanneer je dat wel 
doet, dan gaat er een stuk wisselwerking tussen 
leerkracht en kinderen verloren. Op die momenten 
ben ik weer de uitleggende meester en zijn de kinde
ren de toehoorders. Maar moet ik het kind dan niet 
qua taalontwikkeling verder helpen? Jazeker, en die 
mogelijkheid is er ook. De leerkracht kan tijdens de 
G.W. begrippen die nog niet of slechts ten dele ge
vuld zijn, noteren. Woorden die verkeerd uitgespro
ken worden, evenzo. Na en aansluitend op de G.W. 
kan dan, dus nog wel werkend vanuit de eigen leef-
en beleefsituatie van het kind, aan de specifieke 
taalontwikkeling gewerkt worden. Speciaal denk ik 
daarbij aan het verwerken van de genoteerde moei
lijkheden in dagelijkse bordlessen, zelf gemaakte 
taallessen en logopedielessen. 
Vanaf april 1980 zijn we gestart met het nieuwe (ons 
tweede) twee-jarenplan. De gehele school doet mee, 



dus van kleuter tot bovenbouw. Uitbouw en uitwis
seling van het werken via G.W. gebeurt in een werk
groep, waaraan momenteel door zeven scholen 
voor slechthorende en spraak-taalgestoorde kinde
ren wordt deelgenomen. 

Reglement voor de 
toekenning van de prijs 

Rob de Vries, Schagen ' W i H i a i T I C l O e t e n S ' 

Literatuur 
. U r s - G. A. de Boer, Geleide wereldverkenning in 

scholen voor buitengewoon onderwijs; C.P.S. Hoe
slaken 1977 
£• Dr. C. F. van Parreren, Leren op school; Wolters-
Noordhoff Groningen 1964 
3-. Dr. J. Bijl, Over leerplanonderzoek; Wolters Gro-
n|ngen 1966 
£• Drs. R. w . Eland en drs. G. A. de Boer, Ouders 
nebben de eerste zorg; C.P.S. Hoevelaken 1978 

Kentering in het 
joyenonderwijs in 
Duitsland? 
Zr->als bekend, volgt men in Duitsland in praktisch 
alle scholen voor doven een sterk formele taalme
thode. Men moetzeggen,dat er de laatste 30-40 jaar 
Praktisch niets gepubliceerd is over een meer vrije 
methode, laat staan een gespreksmethode. Daar 
schijnt nu enige kentering in te komen: In 1977 
Publiceerde Dr. Helga Voit haar dissertatie 'Sprach-
aufbau beim gehörlosen Kind aus der Perspektive 
9estörter Beziehung', Schindele Verlag Rheinstet-
t e n . Daarin betoogde zij, dat taalleren bij dove kinde
ren geschieden moet volgens de lijnen van commu-
n|catie leren. Daarbij stelt ze voor vooral het rollen
spel hierin te betrekken. 
Yportbouwend hierop kwam de heer Peter Jann met 
f-ijn boek 1979: 'Kommunikative Kompetenz für Ge-
norlose, theoretische Begründung eines interaktio-
nal-kommunikativen Sprachaufbaus', dezelfde uit
gever. Beide studies zijn min of meer voortgekomen 
van bepaalde dynamismen in het moedertaal-on
derwijs voor de gewone lagere en middelbare 
scholen in Duitsland. Namen als die van Ramge, 
Kochan (B. 'Rollenspiel als Methode sprachlichen 
und sozialen Lernens', Skriptor Verlag, Kronberg 
I975) e-a. komen dan ook in deze geschriften voor. 
De volgende drie punten lijken echter nog achter te 
blijven: 
De spontaneïteit van het gesprek, het verband met 
net leren lezen en het ontdekkende leren van de 
taalstructuur. 

Dr. A. van Uden pr. 

1. De Nationale Federatie van Revalidatiecentra 
kent tweejaarlijks een prijs toe van 50.000 BF. Deze 
prijs zal voor de derde maal uitgeschreven worden 
in 1981. 
2. De prijs wordt toegekend aan een medicus of een 
paramedicus in het bezit van een wettelijk of weten
schappelijke graad van kinesitherapie, ergothera
pie, verpleegkunde, maatschappelijk werk(st)er, lo
gopedie, enz. . . of aan een revalidatiecentrum. Deze 
opsomming van beroepen geldt als voorbeeld en is 
niet beperkend, maar behoren tot een revalidatie-
team is een absolute voorwaarde. 
3. De prijs wordt toegekend voor een oorspronkelijk 
werk, klinisch of experimenteel, over de revalidatie 
in één van haar disciplines of bestemd voor de 
bevordering van de funktionele revalidatie, of de 
(her)aanpassing aan het beroepsleven of de sociale 
reclassering. 
4. De kandidaten zijn gehouden hun werk in te die
nen vóór 15 januari van het jaar van toekenning. Het 
werk moet in zeven exemplaren, getypt, aangebo
den en geadresseerd worden aan de Voorzitter van 
de Nationale Federatie van Revalidatiecentra. De 
naam van de auteur(s) zal noch in de tekst noch in de 
titel vermeld zijn. De naam van de auteur(s) en hun 
curriculum vitae zal onder gesloten omslag bij het 
voorgestelde werk gevoegd aan de Voorzitter van de 
Nationale Federatie van Revalidatiecentra gericht 
worden. De tekst mag zowel in het Nederlands als in 
het Frans gesteld zijn. 

Voor nadere inlichtingen kunnen belangstellenden 
steeds kontakt opnemen met het sekretariaat van de 
N.F.R.C: 
J. Adriaens, Centrum voor Gehoorrevalidatie en Lo
gopedie St. Lievenspoortstraat 127 te 9000 Gent - tel 
091/238171. 

Boekaankondigingen 

Bij de uitgeverij Julius Groos Verlag, Heidelberg, 
verscheen van A. van Uden, 'Das gehörlose Kind -
Fragen seiner Entwicklung und Förderung; Unter-
suchungen zu Körpersprache, Phonetik, Psycholin-
guistik und Soziologie', XIV/314 bladzijden, DM 
29,00. (In de serie 'Hörgeschadigten Padagogik', 
Beiheft 5) Bij dezelfde uitgeverij is verschenen van 
M. van den Hoven, A. Löwe, L. Septh, 'Die Erziehung 
hörgeschadigter Kinder in Familie, Schule und 
Heim', 180 bladzijden, DM 20,00. 
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Van het boekje 'Motorische oefeningen voor gezon
de en gehandicapte kinderen', door br. drs. L. Speth 
en zr. drs. M. van den Hoven, Uitgeverij De Tijd
stroom, Lochem, is inmiddels de derde herziene 
druk uitgekomen. 
Ook de Duitse uitgave van dit boek, 'Motorikistmehr 
als Bewegung, herausgegeben von prof. A. Löwe' 
bereikte dit jaar zijn derde druk. 

Het auditief functioneren 
van spraakgestoorden 
In het kader van de Opleiding Logopedie/akoepedie 
aan de Revalidatie Academie 'Hoensbroeck' hebben 
Martine ter Pelkwijk en Ton Salari een scriptie ge
schreven met als titel 'Een exploratief onderzoek 
naar het auditief functioneren als mogelijke oorzaak 
van spraak- en taaivertraging bij spraakgestoorde 
kinderen', (mei 1980) 
De auteurs geven van hun publicatie de volgende 
samenvatting: 'In deze scriptie wordt het onderzoek 
beschreven naar het auditief functioneren van pri
mair spraakgestoorde kinderen als mogelijke oor
zaak voor hun spraak- en taaivertraging. Hiervoor 
testten wij twee groepen kinderen, t.w. 19 spraakge
stoorde kinderen en 20 niet-spraakgestoorde kinde
ren (kontrole-groep), rond de leeftijd van zes jaar. 
Om het auditief functioneren van beide groepen 
kinderen na te gaan, hebben wij de volgende tests 
afgenomen: toonaudiometrie, spraakaudiometrie, 
signaal-ruis-verhouding, frequentie-discriminatie, 
geluidslokalisatie, geluidsherkenning, cijferreeksen 
WISC en impedantiemetrie (compliantie en reflex
meting). Van de testresultaten werden gemiddelden 
en standaardafwijkingen berekend en weergegeven 
in tabellen en grafieken. Tevens werden de correla
ties berekend. Wat betreft het eindresultaat van dit 

(vervolg van pagina 92) 

Veel ouders zullen in de scriptie aangrijpingspunten 
kunnen vinden om hun opgroeiende kinderen te 
kunnen leiden. 
Er is al veel geschreven over doven. Bijna altijd door 
horenden. Meestal met de beste bedoelingen en 
vaak met een goed inzicht. Dit 'verhaal', door een 
dove zelf opgetekend, is een waardevolle uitbrei
ding van de literatuur betreffende doofheid. 
Het is ook daarom zinvol dat mensen die zich met het 
onderwijs aan dove kinderen bezighouden de scrip
tie lezen. 
Al te vaak kent de leerkracht alleen dove kinderen in 
de schoolsituatie. Wat voor veel ouders geldt, geldt 
dan ook voor hem of haar: de situatie van de vol-

onderzoek kunnen wij stellen dat geen grote ver
schillen werden gevonden in het auditief functione
ren van beide testgroepen. Een enige aanwijzing 
wat betreft een verschil in het auditief functioneren 
van beide groepen zou gevonden kunnen worden in 
het onderzoek dat wij deden naar het auditief ge
heugen.' 
Voor geïnteresseerden zijn nog enkele exemplaren 
van deze scriptie beschikbaar. Men kan kontakt op
nemen met Martineter Pelkwijk, Helomapark4,9244 
BT Beetsterzwaag of met Ton Salari, Sauternuslaan 
6D, 6213 EN Maastricht. 

Agenda: 
- Jaarvergadering voor de leden van de Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven in Ne
derland: 13 maart 1981. 

- Konferentie voor de leden van de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 
en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland: 19 en 
20 maart 1981. 

De redaktie heeft het 
laatste woord 
Dit is dan het laatste nummer van de 21-ste jaar
gang. U hebt in februari nummer 1 ontvangen (28 
blz.). Daarna kwam in juni het dubbeldikke nummer 
2/3 (48 blz.). En nu ontvangt u als nummer 4 20 
bladzijden. Dat is dus een jaargang van 96 bladzij
den. Voor normale leden met normale leeshonger 
moet dat voldoende zijn. Mocht u op het einde van 
het jaar nog een leeg gevoel hebben in uw lees-
maag, wendt u zich dan tot de bibliotheek van uw 
school, maar belt u in elk geval niet naar administra
tie of redaktie van 'Van Horen Zeggen'. Vaarwel! 

Redaktie 

wassen dove in de horende maatschappij is te wei
nig bekend, terwijl de opvoeding van en het onder
wijs aan dove kinderen toch juist op die realiteit van 
alle dag geënt moet zijn. 
Om deze reden lijkt het aanbevelenswaardig dat de 
scriptie van Wesemann bij de opleiding voor het 
geven van onderwijs aan doven op de literatuurlijst 
komt te staan. 

Rita Bruning-de Bruyn 
en Bea Visser 

'Het eilandenrijk van de doven' is te bestellen bij de 
Voorlichtingscommissie Nederlandse Dovenraad. 
Giro: 26 36 15 te 's-Gravenhage. Prijs: ƒ 7,50 + f3,-
porto. 
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INSTITUUT en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

3814 TL 
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 KN 
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 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 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 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Blaardorpstraat 12 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 

05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-432776 

040-431087/431005 
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. 

1062 CJ 
1069 VM 
9712 NX 
3031 BA 
5271 GD 
2275 TH 

Amsterdam J. C. Ammanschool 
Amsterdam Dependance LD.O. 
Groningen Doveninstituut H. D. Guyot 
Rotterdam Rudolf Mees Instituut 
Sint-Michielsgestel Instituut voor Doven 
Voorburg 'Effatha' Inst. voor Doven 

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein 2 
Ammanplein 2-8 
Theerestraat 42 
Effathalaan 31 

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

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




