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Ten geleide Begeleiding van 
ouders van 'Ieders kind is iemands lief kind', aldus één van de 

moeders, die aanwezig waren op het congres, dat 
voorafging aan de Algemene Vergadering van de p r o b l e e m k i n d e r e n O f 
Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan £_ 
Doven in Nederland (13 maart 1981 te Lunteren). Dat noliaiwIiAanto 
er bij ouders van dove kinderen behoefte bestaat V a l l C J 6 n c i n C I I C 3 p i 6 
aan een goede begeleiding zal niemand bevreem-
den. Dat die begeleiding (lees ook: opvang) gewenst k i n d e r e n 
is, vooral in de periode, waarin de ouders voor het 
eerst geconfronteerd worden met de doofheid, is 
ook niet moeilijk te begrijpen. 
Dat er aan die opvang en begeleiding nog het een en 
ander ontbreekt, is wel duidelijk geworden op het 
congres. 

'Deskundigen' in de zaal (wie zegt eigenlijk, dat leer
krachten deskundig zijn?) luisterden naar ouders 
achter de groene tafel. En zijn ouders niet even 'des
kundig' als leerkrachten als het over hun eigen kind 
gaat? 
Als beide partijen zich open en kwetsbaar ten op
zichte van elkaar durven opstellen en zó overleg 
plegen met elkaar, dan komt dit de opvoeding van 
dove kinderen thuis en op school ten goede. 

Behalve hetforum van ouders waren er lezingen van 
drs. A. van Londen, de heer P. Kemna en mw. E. 
Layon-Verstraete. 
U vindt een en ander gebundeld in dit nummer. 

Naar aanleiding van dit congres hebben we in dit 
nummer ook opgenomen een lezing van Dr. A. van 
Uden, waarnaar door enkele sprekers op het con
gres werd verwezen, maar die tot nu toe niet is 
gepubliceerd. Hij hield deze lezing 'Ouders in de 
hoofdrol of in de bijrol bij de opvoeding van dove 
kinderen?' in 1977 voor de Fodok. De schrijver staat 
nu nog volledig achter wat hij toen gezegd heeft. 
Behoudens twee voetnoten door de redaktie aange
bracht, is de tekst van 1977 ongewijzigd. 

Internationaal 
Jaar van Gehandicapten 

1981 

In m'n werksituatie heb ik te maken met ouders en 
andere opvoeders die problemen van allerlei aard 
met hun kinderen ervaren. 
M'n ervaring met dove kinderen is gering. 
Als voorbereiding op deze lezing heb ik mevr. 
Storm-Polet bereid gevonden enige vragen te note
ren van ouders wat zij zoal als problemen ervaren. 
Deze vragen komen overeen met ouders van niet-
dove kinderen welke ik in de praktijk zie. Ouders 
en/of begeleiders met dergelijke vragen bied ik 
meestal een ouderkursus aan. 
Mijn verwachting is dat een dergelijke vorm van 
begeleiding ook geschikt is voor ouders van dove 
kinderen welke problemen ervaren met hun kinde
ren. Ik hoop dat wat ik u vertel een uitdaging zal zijn 
om eens een kursus te proberen en op z'n geschikt
heid te bekijken. 
Het begeleiden van ouders in groepen is niet nieuw. 
In het verleden waren er praatgroepen waarbij de 
ouders elkaar konden steunen. Uit onderzoek bleek 
dat het konkrete effekt op de problemen met kinde
ren gering was. 
Groepen waarbij, behalve dat er gepraat werd, ook 
nieuwe omgangsvormen met kinderen geoefend 
werden, bleken meer en langduriger effekt te heb
ben. 
Deze z.g. ouderkursussen zijn momenteel erg popu
lair. Zij worden nu ook gegeven aan specifieke doel
groepen van ouders en/of begeleiders van kinderen 
met een bepaalde leer- of gedragsmoeilijkheid. 
In een ouderkursus leer je basisvaardigheden, die 
op meerdere doelgroepen van toepassing zijn. Deze 
vaardigheden zijn gericht op de positieve kanten van 
ouders en de kinderen. Het is handiger je te richten 
op de dingen die je wilt gaan zien, dan op dingen die 
je weg wilt hebben. Het is bijvoorbeeld verstandiger 
om te kijken hoeveel sommen een kind al af heeft, 
dan hoeveel sommen het nog moet maken. Dit geeft 
meteen al een prettiger sfeer en zowel ouders/bege
leiders als kinderen zijn meer gemotiveerd om te 
veranderen. 
Er zijn drie soorten van ouderkursussen, die ook in 
gecombineerde vorm gegeven kunnen worden. 
1. Een kursus die zich richt op het veranderen van 
de kommunikatie volgens het boek van Gordon 
(Amer.). Er bestaat van dit boek een Ned. vertaling: 
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'Luisteren naar kinderen' (uitgegeven door Else
vier). Gordon ontwikkelde een kursus, waarin hij 
ouders leert met hun kind op een eerlijke en gelijk
waardige manier om te gaan. Er wordt geprobeerd 
om de relatie ouders-kinderen te verbeteren. Er is 
sprake van een demokratische omgang. Kinderen 
moet men niet als dieren behandelen middels belo
nen en straffen. Men moet met kinderen praten, om 
zodoende conflicten op te lossen. Gordon is tegen 
een gedragsaanpak, o.a. beloningsproblematiek. 
2. Gedragsverandering. Vanuit de gedragstherapie 
worden eenvoudige leerprincipes geleerd. Aan de 
ouders wordt geleerd voor storende gedragingen 
een gedragsveranderingsprogramma op te zetten. 
3. Ouders weten wel hoe ze de relatie met hun kind 
moeten verbeteren, veranderen, maar ze zitten vaak 
zelf nog met een heleboel moeilijkheden, hetgeen 
o.a. een depressief gevoel kan geven. Hiervoor is 
een derde kursus, de rationeel-denken-kursus. Deze 
kursus is voor deelnemers aan de kursussen zelf en 
gericht op verandering van de ouders. 

Ad. 1. De relatie tussen de ouders en de kinderen 
moet verbeterd worden. De ouders krijgen inzicht in 
de denkwereld van kinderen. Zij krijgen een betere 
kijk op het kinderlijke zelfbeeld. De ouders leren pro
blemen te onderscheiden. Ouders en begeleiders 
zijn geneigd om problemen die bij kinderen horen 
op hun eigen schouders te nemen. Het kind kan 
leren zelf zijn problemen op te lossen. 
Erzijn drie soorten problemen: kind-problemen, be-
geleider-ouder-problemen en gezamenlijke proble
men. Als het probleem van het kind is, heeft het het 
recht dit zelf op te lossen. Als uw kind op uw nieuwe 
bank staat te springen, is dat een probleem van de 
ouders. 
Als het ruzie heeft met zijn vriendje, is dat een pro
bleem van het kind. Dit wil niet zeggen dat je als 
ouder niet kan helpen. Volgens de heer Gordon 
moet men op een andere manier helpen dan op de 
gebruikelijke meestal blokkerende manier. Gordon 
past de volgende methoden toe: 
- Aktief luisteren, d.w.z. reflecterend luisteren. Als 
een kind zegt: 'Ik verveel me toch zo, er is niemand 
buiten', zal een ouder die aktief luistert kunnen zeg
gen: 'Dat lijkt me niet zo leuk voor jou.' Die ouder 
zegt niets nieuws, maar hij hoopt dat door aktief te 
luisteren het kind zelf een oplossing vindt. 
- Ik-boodschappen geven, d.w.z. gedachten en ge
voelens overbrengen zonder een ander daarmee te 
belasten. Je gevoelens wat reëler overbrengen. Bijv. 
als je kind op je bank staat te springen (ouder-pro-
bleem) kun je bijv. zeggen: 'Ik erger me, want ik zie 
dat mijn bank eraan gaat.' Gordon zou het kind vrijla
ten of het hier op ingaat of niet. De houding erachter 
is belangrijk. Niet eisen dat een kind iets doet, maar 
hopen dat een kind iets doet en rekening houdt met 
jouw behoeften. Veel ouders hebben te weinig ver
trouwen in hun kind. Zij denken dat hun kind dit niet 
aankan. Dit is overigens één van de grootste proble

men van de ouderkursussen. Tot onze verbazing 
doet een kind meestal wel wat de ouder hoopt, ten
minste als de ouder ook rekening met het kind 
houdt. Dit gebeurt alleen niet van de ene dag op de 
andere. Er zijn drie manieren om iets van een kind te 
vragen: 
a. Iets eisen. Als een ouder iets eist, moet hij niet 
schijn-demokratisch zijn. Hetgeen geëist wordt 
moet een kind ook doen. 
b. Iets vragen. Als je als ouder werkelijk iets wilt, 
moet je dat ook duidelijk aan je kind vragen. 'Zou je 
je tas niet eens opruimen?'is een verwarrende vraag 
als een kind z'n tas moer opruimen. 
c. Suggesties geven. 'Zou je dat niet beter zo kun
nen doen?' Het kind dan wel vrijlaten. 

Ad. 2. Het veranderen van storende gedraging, ge
baseerd op leerprincipes, bijv. nagelbijten, in bed 
plassen. Het kind wil hier zelf ook meestal van af. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van belonen, nege
ren en straffen, waarbij belonen het belangrijkste is. 
Straffen heeft zeer veel nadelen. Negeren is ook een 
vorm van straffen, maar iets milder en werkt veel 
beter. 
De kursus richt zich voornamelijk op belonen. I.p.v. 
je te richten op de periodes waarin het kind huilt, kan 
je je beter richten op de periodes waarin het kind stil 
is. 
Het gevolg van een gedrag bepaalt of dat gedrag 
meer of minder zal optreden. 
Kinderen kunnen niet in één keer van iets af komen. 
Het gedrag kun je beter in kleine stapjes verdelen. 
Die stappen moeten voor het kind haalbaar zijn, 
zodat het sukses verzekerd is. Men stelt een ge
dragsprogramma op van vijf stappen. 
1. Het storende gedrag wordt zo konkreet en nauw
keurig mogelijk omschreven. Wanneer huilt het 
kind, hoelang, in welke omstandigheden? 
2. Het storende gedrag wordt geteld, het wordt 
goed gemeten. Dit wordt o.a. gedaan om te kijken of 
je programma sukses heeft. Als je kind bijvoorbeeld 
vorige week nog vijfmaal in zijn bed plaste en deze 
week nog viermaal, is dat een vooruitgang van 20%-
3. De derde stap bestaat uit de verandering van 
gevolgen. Dit doe je aan de hand van een 
gedragsveranderingsprogramma. Zo'n programma 
moet je tenminste veertien dagen proberen. Zo'n 
programma is altijd tijdelijk. Het wordt alleen ge
bruikt zolang het nodig is. Meestal geeft zo'n pro
gramma al snel verbeteringen. De aandacht voor het 
kind is daarbij zeer belangrijk. Aandacht is een zeer 
positieve beloning voor kinderen, maar je moet ze 
vaak op andere momenten geven dan na storende 
gedragingen. Als het niet lukt, is het programma 
fout en moeten er vaak nieuwe programma's ge
maakt worden. Kinderen en ouders zijn nooit fout. 
4. Evaluatie van het programma. 
5. Afbouw van het programma. De gedragsveran-
derende kursus werkt beter dan de Rogeriaanse kur
sus, maar is minder leuk. 
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Ad. 3. Deze kursus is gericht op veranderingen bij de 
ouder/begeleider zelf en komt voort uit de Rationele 
Emotieve Therapie (Ellis en Maultsby). R. Diekstra 
(hoogleraar te Leiden) heeft hier duidelijke boekjes 
over geschreven. Aan het eind van een begeleiding 
kunnen de ouders zelf nog bepaalde moeilijkheden 
hebben. Bijvoorbeeld vaaktegen zichzelf zeggen: 'Ik 
kan het toch niet.' 'Hij moet mij altijd hebben.' 'Waar 
is dit toch voor nodig?' 'Mijn kind is nu eenmaal zo', 
enz. Het denken van ouders kan veranderd worden, 
als ze dat zelf willen. Het grondprincipe is dat gevoe
lens en gedragingen niet uit de lucht komen vallen. 
Er gaat een gedachte aan vooraf. Gedragingen en 
gevoelens worden het meest door gedachten beïn
vloed. Als je te laat voor een afspraak bent, geeft dat 
een onrustig gevoel. Een anders ingesteld mens 
denkt: 'Ik heb mijn best gedaan om op tijd te komen, 
maar er was een file, dus er is niets aan te doen dat ik 
te laat kom.' 

Drs. A. van Londen 

(Drs. A. van Londen is klinisch/ontwikkelingspsy
choloog, verbonden aan het Medisch Opvoedkun
dig Buro te Gouda en het K.P.P.C. van de Vakgroep 
Klinische Pedagogiek van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht.) 

Op de beide redaktievergaderingen is gesproken 
over een te openen nieuwe rubriek 'Vragende(r-) 
wijs'. Lezers kunnen schriftelijk vragen stellen, die 
dan door deskundigen worden beantwoord. Het 
kunnen vragen zijn naar aanleiding van artikelen in 
het tijdschrift, naar aanleiding van lezingen op de 
jaarvergadering of vanuit de barre praktijk. De 
redaktie hoopt zo meer aan te sluiten bij de belang
stelling van de lezerskring. (De eerste vraag in deze 
rubriek verscheen pas in het eerste nummer van 
jaargang 1981). 
Uit het jaarverslag van 'Van Horen Zeggen' 1980, 
ingediend op de jaarvergadering van beide Vereni
gingen te Lunteren resp. 13 en 20 maart 1981 

Hulp aan ouders 
aan een kernschool 
voor doven 

Deze dag staat in het teken van Ouderparticipatie, 
ouderinstruktie en ouderbegeleiding. 

U heeft vanmorgen al kennis kunnen nemen van 
enkele inleidingen die de achtergrond van hulp aan 
ouders belichten en aan ervaringen en vooral ook 
aanbevelingen van de ouders zélf. 
Ik mag deze morgen afsluiten met een uiteenzetting 
over de praktische uitwerking van hulp aan ouders 
zoals die door ons op 'De Schakel', een kernschool 
voor dove kinderen van het Instituut voor Doven in 
Sint-Michielsgestel, gegeven werd en nog steeds 
gegeven wordt. We hebben deze hulp aan ouders 
die in avondbijeenkomsten gerealiseerd wordt 'Ou-
derbijeenkomsten' genoemd. 
Mijn bijdrage aan deze dag zal bestaan uit 3 gedeel
ten: 
I Ten eerste: Hoe zijn we tot het organiseren van 
Ouderbijeenkomsten gekomen? 
II Ten tweede: Hoe zijn deze bijeenkomsten in de 
praktijk gerealiseerd? 
ill Ten derde: Hoe zijn de ervaringen van ouders en 
leerkrachten en hoe gaan we verder? 

I. Hoe zijn we dus tot het organiseren van Ouderbij
eenkomsten gekomen? 
Enige jaren geleden, in 1978, tijdens een ouderdag 
voor ouders van leerlingen uit de eerste klas van 
onze school, werd door hen aan ons gevraagd: 
'Kunnen wij ouders ook niet eens wat meer instruk-
tie krijgen voor wat betreft de didaktische en peda
gogische aanpak van ons dove kind?' Men beargu
menteerde deze vraag met: Er zijn voor ieder die bij 
opvoeding en onderwijs aan onze kinderen betrok
ken is, gerichte en zelfs verplichte opleidingen om 
onderwijs en opvoeding aan onze kinderen zo effec
tief mogelijk te laten gebeuren. Tot zover de wens 
van de ouders. Wij, opvoeders en leerkrachten van 
dove (en slechthorende) leerlingen, voeden op en 
geven onderwijs met als uiteindelijk doel: integratie 
in de horende maatschappij. Als primaire voorwaar
de hiertoe moet het kind geïntegreerd zijn binnen 
hef eigen gezin. Hierin ligt een taak zowel voor 
school als ook voor de ouders. 
Voor wat de ouders betreft stelt Dr. Van Uden het 
heel duidelijk in zijn lezing: 'Ouders in de hoofdrol of 
in de bijrol bij de opvoeding van dove kinderen?' n.l. 
dat dove kinderen door hun ouders moeten worden 
opgevoed of... ze worden niet of nauwelijks echt 
opgevoed. En ten aanzien van een voortdurende 
begeleiding zegt hij dat 'geen enkele school en geen 
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enkel internaat voldoende voor die continuïteit kan 
zorgen. Dat kunnen alleen de ouders.' 
U ziet, van de ouders uit redenerend is het niet alleen 
hun recht maar ook hun plicht om zich bezig te 
houden met het onderwijs en juist voor onze, wel 
zeer specialistische, benadering van het kind is, 
weer Dr. van Uden aanhalend, 'de medewerking van 
de ouders in onderwijs en opvoeding minstens es
sentieel om een goede, respectievelijk optimale ont
wikkeling van het dove kind te verkrijgen.' 
Dit alles overwegende, waren er voor ons voldoen
de redenen aanwezig om op de hierboven gestelde 
vraag van de ouders nader in te gaan. 

II. Hoe hebben we dit nu in de praktijk gerealiseerd? 
Vooropgesteld dient te worden dat door ons één 
manier van benadering is uitgewerkt. We pretende
ren dus niet hiermede een soort handleiding te heb
ben gemaakt voor het organiseren van ouderbijeen-
komsten. Andere mogelijkheden zijn er ook en wor
den/werden al geprobeerd. En evaluerend sturen wij 
bij en leren van elkaar. Het spreekwoord 'al doende 
leert men', gaat ook hierbij meer dan op. 
En dan nu de praktijk: 
Een voorbereidingsgroep vanuit leerkrachten en 
groepsleiding stelde een enquête-formulier samen, 
waarmee de ouders in staat gesteld werden om zo
wel opzef als inhoud van de bijeenkomsten in grote 
lijnen zelf te bepalen. 
Uit deze enquête bleek o.a. dat de meeste ouders er 
de voorkeur aan gaven om op drie avonden bijeen te 
komen, en dat zij een ruime bereidheid tot zelf-aktivi-
teit vertoonden. 

Bij wijze van experiment zijn wij in maart 1979 ge
start met 2 groepen ouders. Een groep bestond uit 
ouders van leerlingen uit een lagere klas, de andere 
groep was samengesteld uit ouders van leerlingen 
uit een hogere klas. Bij de planning van de avond 
gaan we ervan uit dat het tot een goede voorberei
ding hoort om in een voor ieder begrijpelijke taal te 
spreken. Vaktermen dienen zoveel mogelijk verme
den, dan wel verklaard te worden. 
Verder willen we de ouders aktief laten deelnemen. 
Dit doen we o.m. door bij de uitnodiging voor een 
bijeenkomst vragen en opdrachten mee te geven ter 
overweging. 
Van de gespreksleider wordt verwacht dat hij alle 
ouders in de gelegenheid stelt hun mening en opvat
ting te geven, en dat hij zo goed mogelijk samenvat. 
Ten slotte worden van elke avond notulen gemaakt 
die de ouders in een grote ringband kunnen opber
gen. In deze map kunnen ook tips en andere gege
vens verzameld worden. 

Hoe ziet nu zo'n avond er in de praktijk uit? 
Op de eerste avond voor elke groep ouders staat het 
gesprek met het dove kind centraal. Dat de keuze op 
taalverwerving valt, ligt voor de hand voor een orale 
dovenschool. Het doel van deze ouderbijeenkomst 

is de ouders meer helderheid te verschaffen in de 
taalontwikkeling van hun dove kind. Daartoe moet 
de gespreksmethode zo duidelijk mogelijk uitgelegd 
worden. Voor een beschrijving van dié avond ne
men we de bijeenkomst van 28 maart 1979. 
De ouders van de kinderen uit de 2e klas kwamen 
rond half 7 bijeen. Na een welkomstwoordje begon
nen we met het eigenlijke onderwerp. Dit deden we 
aan de hand van enkele 'huiswerk' vragen, die de 
ouders bij de uitnodiging hadden ontvangen. 
Deze vragen waren: 
1. Wat verstaat u onder een gesprek? 
en wat verstaat u onder een gesprek met uw kind? 
2. Heeft uw kind ook kontakt met broertjes/zusjes/ 
vriendjes/vriendinnetjes? Hoe verloopt dit kontakt? 
3. Stelt u zich eens voor dat uw kind thuis komt met 
een verhaal over school of internaat. U kunt er geen 
touw aan vastknopen. Hoe lost u dat eventueel op? 
Alle ouders werden nu in de gelegenheid gesteld 
hun antwoorden te geven. De meest wezenlijke as
pecten werden op een bord bij elkaar gezet. 

Hierna volgde dan een korte uiteenzetting over het 
hoé en waaróm van onze gespreksmethode door 
deze te vergelijken met de taalontwikkeling zoals die 
bij een horend kind op gang komt. Aan de hand van 
praktische voorbeelden werden termen als vangme-
thode en dubbelrol zo goed mogelijk verklaard. 
Daarna volgde een pauze, waarna enkele video-op
names vertoond werden. De kinderen hadden sa
men met hun groepsleiding iets ondernomen. In dit 
geval waren ze in de keuken van het Instituut aktief 
geweest met het bakken van koekjes en kransjes. 
Hiervan werd een video-opname gemaakt. De leer
kracht was met opzet hierbij niet aanwezig. Zij moest 
proberen om de volgende ochtend door middel van 
de vangmethode er achter te komen, wat de kinde
ren meegemaakt hadden. 
Met opzef, zeg ik, dat zij er niet bij geweest was. Met 
zo'n video-opname kan duidelijk aangetoond wor
den, dat het ook voor ons vaak moeilijk is, wat de 
kinderen zeggen, korrekt te vangen en te verstaan. 
De opdracht bij de video-band was: Probeert u eens 
wat dubbelrolmomenten te noteren? Waar vangt de 
leerkracht de inbreng van de kinderen? Waar zorgt 
ze voor een eigen inbreng? Na het bekijken van de 
band gingen we in op datgene, wat door de ouders 
was genoteerd. 
De avond werd afgerond. De ouders kregen een 
ringmap zoals al eerder gezegd is waarin ze alles van 
deze en volgende bijeenkomsten bij elkaar konden 
zetten. Ten slotte volgde een korte evaluatie, waarin 
de ouders hun mening konden geven over het on
derwerp van de avond, over de uitwerking hiervan 
en over het zelf aktief moeten zijn, vóóraf en tijdens 
de avond. In onderling overleg werd bepaald welk 
onderwerp of welke onderwerpen er op de volgende 
avond besproken zouden worden. Rond half 10 slo
ten we de bijeenkomst, waarna de ouders nog gele
genheid hadden om na te kaarten. 
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Tot zover een kort organisatorisch verslag van deze 
bijeenkomst. Hoe zijn we hiermee verder gegaan? In 
het schooljaar 1979/1980 hebben we het aantal be
trokken oudergroepen uitgebreid tot vier. En dit 
schooljaar zijn alle ouders van onze leerlingen in de 
gelegenheid gesteld, ouderbijeenkomsten mee te 
maken. 

De onderwerpen die besproken worden, zijn erg ge
varieerd. Ik wil u er enkele van noemen en daarbij in 
het kort wat in het oog springende gegevens vermel
den. 
Voor een aantal avonden zijn en worden 'gastspre
kers' uitgenodigd. Dit doen we omdat sommige on
derwerpen door meer ter zake kundige personen 
belicht kunnen worden. Zo'n onderwerp was b.v. 
Toekomstmogelijkheden bij het verlaten van de 
kernschool'. Op deze avond kwam het hoofd van het 
V.B.O. heel duidelijk gerichte informatie geven over 
de organisatie van het V.B.O. en over de mogelijkhe
den die het kind na zijn V.B.O.-tijd heeft. 

Een ander thema voor een bijeenkomst waarbij spe
cialistische hulp werd ingeroepen, betrof de audio-
logische benadering van het dove kind. De audio
loog van ons Instituut gaf aan de ouders uitleg over 
wat geluid is, hoe een audiogram tot stand komt, en 
wat daaruit valt op te maken. Verder verstrekte hij 
informatie over het gebruik van het hoortoestel met 
de voor- en nadelen die aan oorhanger en kasttoe-
stel te onderkennen zijn en over het nut en nadeel 
van ringleiding. Ten slotte ging hij in op door de 
ouders vóóraf gestelde vragen. 
Ook voor onderwerpen als 'seksuele opvoeding' en 
'opvoedingsproblemen thuis' werd een deskundige 
gevraagd zijn licht over deze problematiek te laten 
schijnen. Voor het laatste onderwerp, dus over 'op
voedingsproblemen thuis', hadden we de ouders 
een tiental probleemstellingen gestuurd, waaruit zij 
hun keuze voor bespreking konden aangeven. Als 
gespreksleider hadden we een psycholoog van het 
Instituut bereid gevonden hieraan zijn medewerking 
te verlenen. De ouders konden hun mening geven 
over vragen als: 

- Een kind wil per se zijn zin hebben. Hoe uit zich 
dat? Wat doet u eraan? 
- Het kind vermijdt kontakt met horende kinderen. 
Wat denkt u hiervan? 
- Hoe is de onderlinge relatie met broertjes en/of 
zusjes? Levert dit problemen op? 
De opmerkingen ten aanzien van deze 3 items wer
den afzonderlijk genoteerd. Eerst konden de vaders 
hun mening geven, zonder dat de echtgenotes com
mentaar mochten leveren. Pas nadat ieder aan het 
woord geweest was, mocht de andere partij zijn 
mening geven, waarbij de heren hun mond hielden. 
Op deze manier kon /ederzijn mening geven en niet 
alleen de woordvoerder/woordvoerster van elk ou
derpaar. 

Andere onderwerpen die op Ouderbijeenkomsten 
uitgewerkt waren, zijn: 
• verkeersopvoeding 
• het leren lezen 
• vrijetijdsbesteding 
• wat verstaan wij van dove kinderen en wat begrij
pen dove kinderen van óns spreken. 
Bij deze laatste 2 onderwerpen werden video-opna
mes van de kinderen, respectievelijk van hun ouders 
gemaakt. Op de bijeenkomst moesten de ouders 
trachten het spreken van hun kind te verstaan en 
omgekeerd moesten de kinderen de dag na de opna
me van hun ouders proberen af te lezen en te ver
staan wat zij gezegd hadden. 
Daarbij werden aanwijzingen voor het spreken en 
hulp bij het spreken van de kinderen meegegeven en 
tips waar ouders bij het spreken met hun kind op 
moeten letten. Op deze manier konden de ouders 
hun eigen spreken kritisch bekijken en eventueel 
verbeteren, teneinde een betere verstaanbaarheid 
te krijgen. 
Als onderdeel van een van de bijeenkomsten kwam 
ook het bespreken van de lezing van Dr. van Uden, 
'Ouders in de hoofdrol of in de bijrol bij de opvoe
ding van dove kinderen?' aan de orde. We hadden 
voor de ouders een samenvatting hiervan gemaakt 
en van enige aanvullingen voorzien. 

Brieven schrijven: 
Voor het onderwerp 'Brieven schrijven' hadden we 2 
voorbeelden van brieven op grote vellen papier uit
geschreven: een goede en een minder goede brief 
samengesteld uit brieven die ouders zelf geschre
ven hadden. Uiteraard anoniem. Aan de ouders 
werd de vraag gesteld: 
Wat vindt u niet goed aan de minder goede brief? 
Hun antwoorden werden genoteerd. Enkele belang
rijke tips voor het schrijven van brieven werden aan 
de ouders meegegeven. Daarbij kregen zij het ver
zoek om vóór de volgende ouderbijeenkomst een 
brief te schrijven met behulp van de meegegeven 
aanwijzingen. De brieven waren verbeterd in die zin 
dat b.v. interpunktie en handschrift beter waren. In
houd en onderwerpen waren beperkter en ook de 
zinnen werden korter. 

III. Wat hebben de ouders en leerkrachten van deze 
avonden ervaren? 
Zonder ons op de borst te willen kloppen mogen we 
zeggen dat de ouders de avonden als erg positief 
bestempelden, zowel naar inhoud als naar presenta
tie. Men waardeerde het kontakt tussen ouders on
derling en de gerichte informatie vanuit school en 
internaat. De in de vorm van vragen gestelde infor
matie vóóraf vond men erg zinvol. Men trof in de 
avonden stoftot nadenken aan. Ook van de zijde van 
leerkrachten en groepsleiding werden positieve ge
luiden gehoord. Men waardeerde vooral het vrijer 
omgaan van ouders met leerkrachten. 
Verder kon men ervaren dat ouders meeren befer 
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met hun kind spraken, dan vóór de bijeenkomsten. 
Vanuit de groepsleiding kwam de opmerking dat 
sommige onderwerpen door hen heel goed voorbe
reid zouden kunnen worden. Met het internaat heb
ben we dan ook afgesproken dat in principe 1 van de 
3 avonden door hen verzorgd zal gaan worden. 
En nu de toekomst. 
Ik wil slechts een aantal mogelijkheden en verwach
tingen aanstippen: 
- Het toenemende aantal externen (zeker op ons 
Instituut) vraagt om intensievere begeleiding van 
ouders. 
- Emotionele en gedragsproblemen thuis zullen 
óók in de hulpverlening opgenomen moeten wor
den. 
- Begeleiding van ouders van leerlingen uit een 
ander taalgebied vraagt eveneens om extra aan
dacht. 
In de toekomst hopen we dat, waar nu nog deze 
bijeenkomsten door leerkrachten en groepsleiding 
georganiseerd worden, wij een deel van de planning 
en uitwerking over kunnen en zullen móéten laten 
aan oudervereniging en ouderwerkgroepen. 

Ten slotte: 
Dames en Heren, het organiseren van ouderbijeen-
komsten heeft zéér vele uren van voorbereiding ge
kost. Daarmee wil ik u niet ontmoedigen. Integen
deel, het was en is de tijd en moeite meer dan waard. 
Bepaalde didaktische aspekten van ons handelend 
omgaan met het dove kind en ook opvoedingspro
blemen maken wij ons weer eens duidelijk bewust. 
Deze bezinning werkt sterk motiverend op het werk 
dat wij mogen doen. En niet in de laatste plaats is de 
tijd die aan hulp aan ouders besteed is de moeite 
waard, omdat ouders en leerkrachten in het meer 
informeler kontakt elkaar beter leren kennen, wat 
alleen maaraan de aan ons beiderzorg toevertrouw
de kinderen ten goede kan komen. 

P. Kemna 

Deze lezing van dhr. P. Kemna is tevens een samen
vatting van zijn scriptie 'Ouderbijeenkomsten, het 
proberen waard?!' (Kursus Gehoorgestoordenon-
derwijs B, R.K. Leergangen te Tilburg). Het adres van 
de schrijver: dhr. P. Kemna, Kernschool 'De Scha
kel', Instituut voor Doven, 5271 GD Sint-Michielsae-
stel. b 
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Opvang en begeleiding 
van auditief 
gehandicapte peuters 
en hun ouders 

In het revalidatiecentrum behandelen wij kinderen 
en volwassenen met taal-, spraak-, stem- en gehoor-
stoornissen. In onze benaderingswijze van het kind 
met taal-, spraak- of stemstoornis vinden wij het 
telkens noodzakelijk de ouders actief te betrekken bij 
het revalidatiewerk. 
Wanneer wij het hebben over de opvang van het 
ernstig auditief gehandicapte kind, waarbij we als 
doel 'integratie' vooropstellen, is intensieve ouder
begeleiding met gezinsbegeleiding en ouderpartici
patie helemaal niet los te denken van een effectieve 
totaliteitsbenadering. Daar wij als uiteindelijk doel 
van onze begeleiding van kinderen met ernstige au
ditieve handicap 'integratie' stellen, hechten wij uit
zonderlijk belang aan de vroegbegeleiding van het 
dove kind. 
De basis voor taalontwikkeling en ontwikkeling van 
de auditieve perceptie moet bij het ernstig auditief 
gehandicapt kind gelegd worden in de daartoe ge
voelige periode of in de periode waarin het horende 
kind zijn taal verwerft, namelijk tussen 0 en 5 jaar. 
Daarbij moeten wij het accent leggen op de belang
rijke prelinguale periode in het eerste levensjaar, die 
de basis vormt voor passief taalbezit, op haar beurt 
voorwaarde tot ontwikkeling van actieve taal. 
Sinds 13 jaar begeleiden wij vanuit het team van het 
revalidatiecentrum te Gent dove kinderen in de 
voorschoolse periode (0-3 jaar). 

Schooljaar 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 

71-72 

72-73 

73-74 

74-75 

75-76 

76-77 

aantal 
2 
2 
2 
5 

14 

11 

14 

15 

14 

11 

graad verlies 
doof 
doof 
zwaar slechthorend 
4 doof 
I zwaar slechthorend 
I I doof 
3 ernstig slechthorend 
8 doof 
3 ernstig slechthorend 
12 doof 
2 ernstig slechthorend 
13 doof 
2 ernstig slechthorend 
11 doof 
3 zwaar slechthorend 
8 doof 
3 zwaar slechthorend 



7?-78 12 11 doof 
1 ernstig slechthorend 

78-79 14 11 doof 
3 ernstig slechthorend 

79-80 14 11 doof 
3 ernstig slechthorend 

De gemiddelde leeftijd van het begin van de voor
schoolse begeleiding was bij ons in het schooljaar 
1978-79 20 maanden. Deze gemiddelde leeftijd be
treft enkel de kinderen ' in' voorschoolse begelei
ding. 
In het jaar van het kind gaven we verschillende infor
matieavonden nopens de problematiek aan artsen, 
verpleegkundigen, personeel van kinderdagverblij
ven en dergelijke waarbij wij het belang van vroegtij
dige opsporing, diagnose en begeleiding sterk be
nadrukten. 
De gemiddelde leeftijd van de kinderen die in voor
schoolse begeleiding kwamen kon voor het school
jaar 79-80 op deze wijze op 15 maanden gebracht 
worden. 
Naast dit fenomeen merkten wij ook interesse van 
de verschillende verwijzers voor andere ontwikke
lingsstoornissen bij jonge kinderen die ook verwe
zen werden voor onderzoek en behandeling. 
We kunnen dus spreken van een maatschappelijke 
sensibilisatie. 
Van bij het begin van onze vroegbegeleiding voel
den wij sterk de behoefte om de ouders intensief te 
betrekken bij de totale benadering van het dove 
kind. Waar wij vroeger vooral naar hometraining 
werkten schakelden wij 8 jaar geleden over naar 
hoofdzakelijk ambulante opvang in het centrum zelf 
met ouderbegeleiding en dit vooral wegens prakti
sche moeilijkheden van de hometraining zoals bv. 
verplaatsing, gebrek aan apparatuur, onvoldoende 
inschakeling van teamwork. 

We vonden kortom dat we intensiever stimulatie op 
een gestruktureercje manierdienden inteschakelen. 
In het revalidatiecentrum hebben we dan een erken
ning van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn ge
kregen voor een gemengd kinderdagverblijf of peu
tertuin voor horende en gehoorgestoorde kinderen, 
omdat wij vroegtijdige omgang van dove kinderen 
met horende kinderen ook primair belangrijk von
den om latere integratie voor te bereiden. 
Integratie zien we dan als het streven om de auditief 
gehandicapte te helpen zich een plaats te verwerven 
in de maatschappij. 
Ouderbegeleiding is het streven om de ouders te 
helpen hen die plaats te bieden en wel vooreerst in 
het gezin. 
Gezinsintegratie is namelijk basisvoorwaarde voor 
het uitgroeien als geïntegreerd lid van latere samen
levingsverbanden. 

Ouders hebben hulp nodig en hebben er recht op. 
Met ouderbegeleiding gaan we dus in op wat we 

'bepeleidinqsbehoefte' noemen. Enerzijds de door 
ouders gevoelde behoefte aan, anderzijds de door 
deskundigen vastgestelde wenselijkheid van bege
leiding. 

Er zijn dus 2 vormen van begeleidingsbehoefte: 
- subjectieve: door ouders aangevoeld 
- objectieve: door deskundigen vastgesteld 

De doelstellingen van ouderbegeleiding kunnen we 
in 2 categorieën indelen: 
1. deze waarin de verwerkingsaspecten centraal 
staan (blz. 31). 
2. deze waarin de relationeel-pedagogische aspec
ten benadrukt worden (blz. 34). Deze 2 categorieën 
zijn nauw met elkaar verbonden. 

1. Verwerkingsaspecten 
We moeten eerst de ouders helpen zoveel mogelijk 
de handicap van hun kind te (leren) verwerken of 
aanvaarden om het zo goed mogelijk te kunnen op
voeden. 
Laten we dan eerst de termen verwerken-aanvaar-
den nader omschrijven. 
Sporken verkiest de term 'aanvaarding' van een on
ontkoombare levensrealiteit waarvoor geen andere 
oplossing bestaat tenzij aanvaarding in de zin van 
zich neerleggen bij het onvermijdelijke en dit in ver
antwoordelijkheid als een taak op zijn schouders 
nemen. 

Janssens gebruikt de term 'verwerken'. 
Verwerken heeft volgens Sporken een veel idealisti
scher betekenis, het is 'iets in zich opnemen, inner
lijk of psychisch verduwen, integreren'. Volgens 
Sporken stelt het innerlijk verwerken van een onver
mijdelijk leed of onrecht nog hogere eisen dan het 
aanvaarden ervan. 

Gresnigt stelt in vraag of aanvaarden wel mogelijk 
is, of het hier niet gaat over iets dat in wezen onaan
vaardbaar is. Aanvaarden heeft volgens Gresnigt 
een moralistische bijbetekenis in die zin dat het vaak 
als een 'moeten' wordt opgevat. 
Hij beschouwt het aanvaarden als een bepaald facet 
van het verwerken, het is maar een manier van ver
werken. 
We zouden de voorkeur geven aan: 'aanvaarden' in 
de zin van het zich neerleggen bij het onvermijdelij
ke en dit in verantwoordelijkheid als een taak op zich 
nemen. 

Dit proces verloopt uiteraard in diverse fasen. Als 
therapeuten moeten we daar voortdurend rekening 
mee houden en proberen te evalueren hoever de 
ouders staan in dit aanvaardingsproces, dat uiter
aard verschillend is voor ieder ouderpaar. 

Als eerste fase onderscheiden we het onderken-
ningsproces: 
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1.1. Onderkenningsproces 

7.7.7. Onwetendheid 
Aanvankelijk zijn de ouders nog totaal onwetend 
omtrent de handicap van hun kind. Het verwerkings
proces begint op het tijdstip dat er iemand de handi
cap constateert. Die moet dan proberen de ouders te 
doen overgaan van hun onwetendheid naar onze
kerheid. Sporken ziet dit als een voorbereiding op 
het ontdekken van de waarheid. 

7.7.2. Onzekerheid 
De omgeving gaat mogelijk merken dat er met het 
kind iets aan de hand is. De ouders kunnen enerzijds 
de symptomen niet ontkennen (vb zien dat het kind 
niet reageert op geluid) en anderzijds kunnen ze 
deze niet als duidelijke tekenen van de handicap van 
het kind herkennen daar ze dit feit op dat moment 
innerlijk niet kunnen aanvaarden. Dit vraagt tijd. 
Sinds in onze provincie systematische detectie via 
de Ewing test is ingeschakeld verkeren de ouders 
wanneer ze bij ons terechtkomen voor onderzoek in 
de onzekerheidsfase. De verwijzende instantie, in dit 
geval de arts en de verpleegkundige vanuit het Na
tionaal Werk voor Kinderwelzijn, moet trachten de 
onzekerheid van de ouders te delen en moet er bo
vendien voor zorgen dat de onzekerheidsfase niet te 
lang duurt en het eigenlijke onderzoek na positieve 
screening vrij vlug te laten gebeuren. 
Bovendien verwijzen de artsen voor een gehooron-
derzoek naar onze dienst zodra ouders vermoedens 
van een gehoorstoornis uitspreken. 
Ook deze ouders verkeren in de onzekerheidsfase 
wanneer zij zich bij ons aanmelden. 
Sommige ouders nemen na hun eerste vermoeden 
of screening vlug uit eigen initiatief contact op met 
een bepaalde persoon of instantie om erover te pra
ten. Anderen stellen dit uit, 
- omdat ze vrees hebben voor stigmatisering, het 

verschijnsel waarbij de gehandicapte en zijn naas
te omgeving geconfronteerd wordt met discrimi
nerende maatregelen t.g.v. vooroordelen 

- angst om de waarheid onder ogen te zien 
- verwarring 
- verdringen van het vermoeden 

7.1.3. Impliciete ontkenning 
De ouders doen toch nog pogingen om zichzelf en 
anderen te overtuigen dat de gedragingen en reac
ties van het kind normaal zijn. Overduidelijke teke
nen zien zij niet. Uit een enquête van Prof. Henne-
bert, gericht naar kinderen van het geboortejaar 
1969 over 9 EEG landen, is het volgende gebleken: 
- gemiddelde leeftijd van het eerste vermoeden 

van doofheid (door de moeder): 2,5 jaar 
- gemiddelde leeftijd van diagnose: 3,5 jaar 
- gemiddelde leeftijd van aanvang van speciale 

hulp: 4 jaar 9 maanden of de leeftijd waarop de 
taalontwikkeling bij horende kinderen nagenoeg 
voltooid is. 
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7.1.4. Het diagnostisch proces. 
Diagnose: het geheel van activiteiten door deskun
digen ondernomen dat erop gericht is om via be
paalde onderzoekstechnieken zoveel mogelijk volle
dige en juiste gegevens te verkrijgen over de aard 
van de stoornis, van een bepaalde patiënt, alsook 
over de oorzaak en de symptomen. Ouders hebben 
het recht te weten wat er met hun kind aan de hand is 
op een moment dat zij er aan toe zijn. 
Hierbij wordt een heel proces doorlopen. 

Volgens Sporken moet de begeleider de onrust met 
de ouders delen. Hij moet hun angsten en onzeker
heden 'au sérieux' nemen en ze niet ontkennen of 
minimaliseren. 
Het zeggen dat men zelf als deskundige niet gerust 
is, maar dat men niets kan zeggen voordat de onder
zoeken afgesloten zijn, functioneert als een gerust
stelling. Door het bevestigen en delen van de onrust 
met de ouders geeft men een bepaalde rust. 
De confrontatie met de waarheid kan echter ook een 
bevrijding zijn. De ouders worden daardoor bevrijd 
van de onzekerheid waarin ze leefden en de fanta
sieën over het allerergste worden gecorrigeerd. Het 
onderkenningsproces mag niet nodeloos verlengd 
worden. 
Aan de hulpverleners worden in deze fase zware 
eisen gesteld. 
Zij moeten de ouders zodanig begeleiden dat zij zelf 
de realiteit ontdekken of de mededeling kunnen ver
dragen. Dit moet de onderzoeker aanvoelen en de 
juiste methodiek kunnen toepassen. 
Het meedelen van de diagnose vraagt van de des
kundige een invoelende en meelevende houding en 
dit gesprek vormt de basis voor verdere contacten. 
Dit is moeilijk en delicaat omdat de ouders in een 
gespannen situatie verkeren. 

De waarheid moet daarbij gedoseerd worden en 
verspreid over verschillende gesprekken. 
De ouders bepalen hierbij de norm. 
De hulpverlener kan hierbij signalen opvangen va
riërend van sterke afweer tegen verdere informatie 
tot en met een dringende vraag naar meer informa
tie. 

Wanneer de ouders juist geïnformeerd worden en 
voldoende begeleid, zal medical shopping niet voor
komen. 
Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij dege
ne die de diagnose stelt. 
Medical shopping: 
- hoop te horen dat het normaal is 
- kan gevolg zijn van de manier waarop de ouders 

opgevangen en begeleid worden; indien dit niet 
goed gebeurd is gaan ze op zoek naar iemand die 
hen begrijpt, hun gedrag en gevoelens aanvaardt. 

Het meedelen van informatie is van essentieel be
lang voor de verwerkingsfase. Deze informatie moet 



2o eerlijk en volledig mogelijk zijn. 
Daarbij moet ook aangegeven worden wat gekend is 
en wat niet, en dit niet te optimistisch noch te pessi
mistisch. 
Informatie over: oorzaak, erfelijkheid bij volgende 
kinderen, manier van opvoeden, hoe reageren op 
opmerkingen van vrienden, familie en kennissen 
met betrekking tot de handicap enz. 
Meerdere gesprekken waarin de ouders over hun 
gevoelens en onzekerheden kunnen spreken (bv. 
oudercontact met grootouders) moeten verder inge
schakeld worden. 

De ouders maken een telefonische afspraak voor 
onderzoek. 
Daarbij vragen we om minstens een halve dag of 
een dag vrij te houden. We beginnen met een ana-
mnesegesprek waarbij de ouders over hun eerste 
vermoedens en de reeds doorgemaakte onzeker-
heidsfase vertellen naast andere informatie rondom 
de observatie van het kind. 
Dit anamnesegesprek is de basis voor verder con
tact en is dus uiterst belangrijk. Nadat de ouders hun 
eigen observaties rond het taal- en communicatief 
gedrag, de reacties op geluiden, de motorische ont
wikkeling meedeelden, starten we het onderzoek 
met een semi-objektief kinderaudiometrisch onder
zoek. 
Daarbij gaat de vader of moeder ofwel het kindje op 
de schoot nemen zodat ze het onderzoek meeleven, 
ofwel observeren de ouders vanuit de voorkabine of 
via video. Dit hangt af van het kind en zijn ouders. 
Daarna wordt het kind geobserveerd in spelsituaties 
naar zijn communicatief gedrag, eventuele taaluitin
gen of noties van taaibegrip, en algemene ontwikke
ling. 
Bij het onderzoek zijn twee onderzoekspersonen 
aanwezig, dit om de observaties nauwkeuriger te 
kunnen evalueren. 

Nadien worden deze observaties besproken; er wor
den immers nog geen besluiten getrokken bv. het 
kindje reageerde duidelijk op deze intensiteit en op 
deze frekwenties met dergelijke reacties. 
De reden waarom het kind niet reageerde wordt nog 
niet besproken. 

Er wordt een afspraak gemaakt om binnen korte tijd, 
gewoonlijk 1 week, terug te komen nadat de ouders 
thuis een vragenlijst hebben beantwoord. Deze vra
genlijst wordt dan toegelicht en meegegeven. De 
vragen situeren zich vooral nopens reacties op di
verse geluiden in eigen milieu. 
Deze vragenlijst is vooral bedoeld om de ouders 
actief te laten deelnemen aan het stellen van de 
diagnose van de doofheid om op deze wijze shock-
reacties te vermijden. Ondertussen krijgen ze 'ti jd' 
om de onderkenningsfase rustig door te maken. 
Bij het tweede kinderaudiometrisch onderzoek wor
den de antwoorden op deze vragen geëvalueerd 

naast de besluiten uit het onderzoek op de hierbo
ven geciteerde manier. 

Naast beginnende informatie worden de mogelijk
heden voor de vroegtijdige opvang bekeken, reke
ning houdend met de mogelijkheden van het gezin. 
De diagnose wordt dan verder afgewerkt op me
disch, psychologisch, psychomotorisch gebied. 
Daarna worden de onderzoeksgegevens in het cen
trum in team besproken en de interne regeling voor 
de opvang van het kind. 
Na de teambespreking worden de gegevens naar de 
ouders gebracht. Bij het samen opmaken van de 
structuur waarbinnen het kind zal opgevangen wor
den, wordt uitdrukkelijk over het belang van de ou
derparticipatie gesproken zelfs in die zin dat het re-
validatieteam geen afdoende resultaten kan beha
len indien de contiuïteit van de benaderingswijze 
niet in het gezin geprojecteerd wordt. 
De ouders worden met nadruk gevraagd deel te 
nemen aan het opvoedend team van hun kind. 

Het einde van de onderkenningsfase komt als de 
ouders een reëel inzicht hebben verworven in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind, in 
de graad van de handicap, enz. Dit inzicht blijkt gro
ter naarmate het sociaal-economisch milieu hoger 
is. Er is bovendien een grote invloed van de onder
kenningsfase op de verwerkingsfase, daar deze bei
de fasen deel uitmaken van één proces. 
De ouders verwerken moeilijker de handicap wan
neer deze laat (later dan 12 maanden) ontdekt is. 
De discrepantie tussen de verwachtingen van de 
ouders en realiteit is dan moeilijker te overbruggen. 
De verwerkingsfase duurt ook meestal korter naar
mate de onderkenningsfase vlugger verliep. 

1.2. Verwerkingsfase 
Aanvankelijk merken we in deze fase enkele reacties 
die erop gericht zijn met de werkelijkheid te leren 
leven, zoals bijvoorbeeld: 

a. Shock-reactie 
Emotionele reactie, mengeling van gevoelens van 
teleurstelling, verwarring, verbijstering. 
Verdriet - ontkenning + ontreddering, niet ineens 
kunnen verwerken van de realiteit. 
De hulpverlener moet hierbij een afwachtende hou
ding aannemen om de ouders over de shock heen te 
helpen. 
Luisteren blijft de beste hulp. 

b. Opstandigheid 
• De ouders zoeken naar een oorzaak 
Schuldgevoelenshangen nauw samen met de vraag 
naar de oorzaak van de handicap. De ouders zoeken 
de oorzaak soms bij zichzelf. 
Daarom moeten we opletten bij het afnemen van de 
anamnese. Wanneer daarbij meer aandacht wordt 
gegeven aan de ouders of meer vragen rond de 
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ouders dan rond het kind gesteld worden, kan dit 
oorzaak zijn van schuldgevoelens. 
Schuldgevoelens nemen af wanneer zij weten dat zij 
niet de oorzaak zijn. We moeten er ook rekening mee 
houden dat verwerking van schuldgevoelens een 
complex gebeuren is. 
• Zondebok 
Opstandigheid kan geuitworden door zich af te rea
geren op iets of iemand bv. arts, hulpverlener, nega
tieve gevoelens t.o.v. het kind. De hulpverlener moet 
hierbij heel voorzichtig zijn. 
Deze gevoelens kunnen ook gesublimeerd worden 
en zich uiten in overprotectie. 

c. Kenmerken van verwerking 
Ouders die 
- zoeken naar oorzaak 
- hopen op fundamentele verbeteringen 
- oorzaak in zichzelf zoeken 
- zich schamen 
- koel en nerveus zijn t.o.v. het kind, 
geven blijk de handicap niet verwerkt te hebben. 
Ouders die daartegenover: 
- met interesse praten over de vooruitgang van het 
kind 
- maatregelen ten gunste van het kind aanvaarden 
- medeverantwoordelijkheid voelen 
- actief zijn in allerhande activiteiten bv. ouderver
eniging, hebben wel de handicap verwerkt. 

2. Relationeel-pedagogisch aspect 

2.1. Relatie met het kind 
Een essentieel punt in de ouderbegeleiding is de 
ontplooiing van de ouder-kind relatie. Hiermee 
wordt het geheel van de interacties bedoeld bv. 
soms overbeschermende houding, soms verwaar
lozen ze het kind, soms stellen ze te hoge eisen. 
De ouders moeten geholpen worden de situatie te 
dedramatiseren en de communicatie in het familiaal 
milieu terug op gang te brengen zodat gestoorde 
relaties voorkomen of gewijzigd worden. 
Hier is het tijdstip waarop vroegbegeleiding begint 
doorslaggevend. Het deelnemen aan de therapie 
geeft een diepgaander effect op de manier van om
gaan met het kind. 

2.2. Pedagogisch aspect 
De ouders hebben steun nodig zodat een positief 
opvoedende houding herwonnen of verworven 
wordt. 
Hiermee wordt bedoeld: 
- de affectieve band die gelijkt op de band tussen 

ouders en kinderen die niet gehandicapt zijn 
- speciale aandacht voor de communicatieve rela

tie met het kind en de dingen die hij van de buiten
wereld waarneemt. Hierbij kan men de ouders 
pedagogische raadgevingen geven. 

Een van de prioritairen in de ouderbegeleiding is de 
vorming van de ouders die een deel van het opvoe-

34 

dend team vormen. Daartoe zijn ouderparticipatie, 
gezinsbegeleiding en hometraining noodzakelijk. 

2.2.7. Ouderparticipatie 
De ouders van onze dove peuters zijn actief betrok
ken bij het revalidatiegebeuren. Er is een actieve 
ouders-centrum relatie (naar elkaar luisteren, res
pect voor eikaars persoonlijkheid, opvattingen, 
overtuigingen). 

Doelstelling 
- ouders moeten weten wat ze kunnen bijdragen 

opdat hun kind een zo goed mogelijke plaats in de 
samenleving zou krijgen, dit is: 

- geïntegreerd zijn in de samenleving 
- narmonieuse omgang hebben met anderen (com

municatiemogelijkheden spelen een grote rol) 
Ouderparticipatie houdt in: 
1. dat de therapeut de energie van de ouders in 

goede banen leidt 
2. dat voortgewerkt wordt op wat de ouders doen. 
Het gezin biedt immers onvervangbare ontwikke
lingsmogelijkheden. De taak van de therapeut is dus 
de ouders ondersteunen door advies en interventie. 
Zo worden twee werelden één wereld. De wereld 
thuis en de wereld in het revalidatiecentrum lopen in 
elkaar over. 

2.2.2. Gezinsbegeleiding 
De ouders zijn de eerste opvoeders van het kind en 
die opvoeding gebeurt in het gezin. 
Een goed gezinsfunctioneren biedt veel kansen aan 
alle gezinsleden en is de beste bodem om de ontwik
kelingsmogelijkheden van het kind ten volle te ont
plooien. Naast ouderparticipatie dient ook gezinsbe
geleiding ingeschakeld te worden. 
Gezinsbegeleiding: 
- alle zorg die zich richt op het gezin met het dove 

kind 
- begeleiden van gezinnen in de ontwikkelingsbe

geleiding van het dove kind. Het gezin is een struc
tuur waarin de oraliteit van het dove kind tot ont
wikkeling moet komen 

- houdt een gedeelde verantwoordelijkheid van ou
ders en hulpverleners in en wordt gekenmerkt 
door een grote bereikbaarheid van de therapeut. 
Deze vorm van begeleiding mag geen druk op het 
gezin en hulpverleners uitoefenen. 

Doelstelling: 
Zo weinig mogelijk ontwikkelingskansen laten ont
glippen. 
De attitude van de hulpverlener is daarbij een cen
traal punt. 
Hij is een deskundige vriend die op voet van gelijk
heid staat met de ouders en antwoord geeft op vra
gen van de ouders. 

2.2.3. Hometraining 
Audiotechnische en pedagogisch-instructieve bege-



leiding van ouders. Het is een eerder taakgerichte 
hulpverlening die in de thuissituatie plaatsvindt. 
De problemen bij hometraining worden geïnterpre
teerd als handelingsproblemen. 'Handelen' staat 
centraal. 
Hometraining berust op het 'modelingsprincipe' 
waarbij de hometrainer functioneert als model voor 
het opvoedend handelen. 
Het is niet alleen de hometrainer die interacteert met 
het kind maar ook de ouders. Ze worden in de moge
lijkheid gesteld hun opvoedend handelen te oefenen 
i n eigen milieu. 
Voordelen: 
~ kind in eigen milieu 
~ ouders meest ontspannen in eigen huis 
~ observatie van broertjes en zusjes met het dove 

kind 

Het is gunstig dat de ouders of één van beide ouders 
de eerste dag meekomen omdat de zorg enige aflei
ding biedt voor de emotionele spanningen die dit 
gebeuren met zich meebrengt, en omwille van: 
~ het contact met de therapeuten die hun kind zul

len behandelen; dat is de start van de functionele 
verhoudingen of de relaties tussen de therapeu
ten die helpen en ouders die geholpen worden 

~ de behoefte te weten dat hun kind in goede han
den is 

~ de zekerheid dat het kind goed verzorgd wordt 
Het is belangrijk dat therapeuten de signalen ver
staan omtrent de manier waarop de ouders het aan
vaardingsproces beleven en omtrent de fase waarin 
ze zich bevinden. 

'n concreto komen volgende aspecten aan bod in 
onze vroegbegeleiding: 
1- Kindgerichte benadering (blz. 35) 
2. Ouderbegeleiding (blz. 36) 

1- Kindgerichte benadering 
Na een eerste shock moeten we vlug aan het werk 
gaan. We gaan immers enerzijds de gevoelige perio
de van het kind maximaal benutten, anderzijds ver
loopt het acceptatieproces vlugger naarmate de ont
wikkeling beter verloopt. 

7- 1. Groepstherapie voor taal-, spraak- en percep-
tiele ontwikkeling 
'n de kleine groepstherapie (2 a 3 kinderen) stimule
ren we de auditieve functieontwikkeling en de taal
ontwikkeling. 
De orale opvoeding starten voor verdovings- en ver-
stommingsprocessen kunnen aanvangen is uiterst 
belangrijk voor het uitgroeien tot sprekend en ho-
rendfunctionerend dove kind. 
Voor de taal- en spraakontwikkeling volgen we het 
verloop van de ontwikkeling die het horende kind 
doormaakt via de reflecterende methode, die door 
elk teamlid dient gekend en toegepast te worden. 
Gesprek is namelijk basis voor taalontwikkeling. 

Gezien de nauwe relatie tussen horen en spreken 
gaan we gelijktijdig werken op een harmonische 
perceptuele ontwikkeling en vrij veel aandacht be
steden aan de auditieve training. 
Vertrekkend vanuit de vibratie trachten we het horen 
als tastspecialisatie maximaal te stimuleren en tot 
ontplooiing te brengen. 
Vroegtijdige efficiënte appareillering is hierbij heel 
belangrijk zodat het terugkoppelingsmechanisme 
van geluid horen en geluid maken op gang kan ko
men. Het voortdurend gebruik van de gehoorresten 
leidt bovendien tot stemvorming die gecontroleerd 
wordt door het gehoor. 
Bovendien kunnen we bij vroegbegeleiding met 
hulpmiddelen aansluiten op de spontane brabbel-
periode die dove kinderen doormaken, zodat de na
tuurlijke stemgeving behouden blijft. 
Nadat het kind een auditief modale ontwikkeling 
heeft doorlopen, doorbreken we het intermodale 
niveau en gaan we hierbij vooral het simultane ho
ren en kijken stimuleren om de taal- en spraakont
wikkeling daarop te baseren. 
De natuurlijke gelaatsgerichtheid is nog aanwezig 
wanneer we heel vroeg starten met speciale opvoe
ding van het dove kind, waardoor we dit intensiever 
kunnen benutten in combinatie met auditieve per
ceptie. 
Het is ook belangrijk dat simultane integratie van 
deze beide perceptiemechanismen vroeg kan tot 
stand komen. 

1.2. Individuele taal-, spraak- en perceptietraining 
Naast deze groepssessies krijgen de kinderen dage
lijks individuele logopedie. Ontwikkeling is immers 
zo individueel verschillend dat elk kind ook naar 
eigen capaciteiten dient benaderd te worden. 

1.3. Kortdurende audiometrische controle en ver
der onderzoek 
Het diagnostisch proces eindigt niet bij de strikte 
diagnosestelling. Daarom worden diverse aspecten 
nopens de perceptuele ontwikkeling regelmatig ver
der onderzocht. 
Dit gebeurt regelmatig en telkens kortdurend gezien 
de leeftijd van de kinderen. We citeren een voor
beeld: 
we kunnen nagaan wat het kind van de gekende 
spraak verstaat bv.: enkel met prothese en dit verge
lijken met de perceptie via het gehoor en spraakaf-
zien (modale en intermodale perceptie vermijden 
van eenzijdige zie-ontwikkeling). 

1.4. Motorische ontwikkeling 
Daar het leren spreken bij dove kinderen een actieve 
instelling vereist, worden zelfactiviteit en zelfbewe
ging in groep gestimuleerd. De eenheid tussen mo
toriek en sensoriek moet immers ook in de vroegkin
derlijke ontwikkeling tot stand komen. 
Bovendien is vroegtijdige differentiaal-diagnose op 
psychomotorisch gebied van primordiaal belang bij 
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dove kinderen om het therapieplan aan te passen. 
Indien zich moeilijkheden voordoen op psychomo
torisch gebied wordt ook individuele psychomotori
sche behandeling ingeschakeld. 

1.5. Coëducatie 
Dagelijks krijgen de dove peuters geleide spelactivi
teiten samen met horende leeftijdsgenootjes. We 
merken dagelijks interacties tussen beide groepen. 
We zijn ervan overtuigd dat deze contacten een goe
de voorbereiding voor latere integratie bevorderen. 
In het kinderdagverblijf hebben dove kinderen prio
riteit voor inschrijving. Voor wat betreft de inschrij
vingen van horende kinderen hebben we voortdu
rend een lange wachtlijst. 

1.6. Psychologische begeleiding 
De psychologe onderzoekt de kinderen op diverse 
gebieden en volgt hun evolutie. Indien noodzakelijk 
wordt individuele psychotherapie ingeschakeld. 

1.7. Medische begeleiding 
In het revalidatiecentrum bestaat de medische 
dienst uit een pediater, NKO-arts en neuroloog. 
Naast het aanleggen van een medisch dossier wor
den de kinderen eveneens medisch gevolgd. 

1.8. Wekelijkse vergadering met teambesprekingen 
Evaluatie van de evolutie van de kinderen en het 
uitwerken en aanpassen van werkschema's. 

2. Ouderbegeleiding 
Ofschoon een zo goed mogelijke begeleiding van 
het kind op zichzelf reeds een indirecte begeleiding 
van de ouders impliceert, gaan we nu verder in op de 
mogelijkheden en onze werkwijze nopens de con
crete inschakeling van de ouders. 
Na aanvankelijke gesprekken omtrent de diagnose 
en de eerste contacten met het centrum en de perso
nen die zullen instaan voor de zorg van het kind 
nemen de ouders op volgende wijze deel aan het 
revalideringsprogramma. 
1. Dagelijks gesprek tussen centrum-gezin via con
tactschrift waarin enerzijds de dagelijkse activiteiten 
en anderzijds de typische therapeutische facetten 
genoteerd worden. De ouders verwoorden op hun 
beurt het thuisgebeuren zodanig dat men op basis 
van een goede kennis van het kind in zijn milieu 
reflecterend kan tewerk gaan. 
2. Het praatboek van het kind wordt bijgewerkt en 
telkens meegegeven. De ouders nemen dit nog eens 
door thuis. 
3. Video-observatie van het groepswerk, zowel van 
de spelactiviteiten als van de therapie. De ouders 
voelen zich thuis in het revalidatie-centrum en zetten 
zelf het observatiemateriaal aan en volgen op af
stand de oefeningen die het kind krijgt. 
Na de observatieperiode wordt dit dan besproken 
met de ouders bv. doel van de oefening, reactie van 
het kind, enz. Ondertussen zijn dit dan ook gesprek

ken waarin de relatie groeit. 
De aard van de relatie is medebepalend voor de aard 
en de diepte van de aanvaarding. Aanvaarding en 
relatie oefenen een wederkerige duidelijk medebe
palende invloed uit op elkaar. 
De therapeuten moeten van de kinderen houden en 
zo goed mogelijk openstaan voor de problemen van 
de ouders. Trachten naar hen te luisteren, zodat ze 
hun gemoed kunnen luchten. De aangeboden pro
blemen moeten onthouden worden en een volgen
de keer moet men erop terugkomen. 
In de eerste plaats moet iedere ouder uiteindelijk zelf 
klaarkomen met de problematiek, maar de ouder 
ondergaat onontkoombaar een aantal invloeden 
van de mensen om zich heen. 
Daarom zijn deze relaties tussen therapeuten en ou
ders zo belangrijk. 
4. Indien uit deze gesprekken blijkt dat de ouders 
nog extra verwerkingsmoeilijkheden hebben gaat 
de psychologe dit individueel proberen op te van
gen via gesprekstherapie met de ouders. 
5. Eenmaal per week volgen de ouders de indivi
duele therapie. Meestal is het de moeder die aan
vankelijk observeert en na voldoende demonstratie 
van het modelgedrag van de therapeute gaat zij 
meewerken of zelfs alleen werken terwijl de thera
peute aanwezig is, en aanmerkingen kan geven. 
6. Maandelijkse oudercontacten. 
Aan de maandelijkse groepsoudercontacten neemt 
gans het team deel. 
We geven: 
1. Groepssessies aan de ouders 
2. Gelegenheid tot onderling contact tussen de ou

ders met de kinderen 
3. Individueel contact met therapeuten 

1. Groepssessies voor de ouders 

1.1. Parent education 
Algemene informatie rond de handicap bv.: 
- belang van vroegtijdige stimulatie 
- noodzaak aan ouderparticipatie 
- de taalontwikkeling 
- de perceptuele ontwikkeling 
- de audiometrie 

interpretatie en relativiteit van audiometrische 
gegevens 

- de gehoorprothese en opleiding tot gebruik van 
hometrainingsapparatuur 

- bandmontages met reproductie van wat het kind 
auditief kan opvangen met apparaat + evolutie 
daarbij 

- eigen stem- en spraakvorming voor de ouders 
(stemniveau - goede articulatie) 

- technieken in de articulatietraining toegepast bij 
kinderen 

- benutten van de gelaatgerichtheid 
- emotionele en psychomotorische ontwikkeling 
- bespreken van bekrachtigers van gedrag 
- belang van integratie in gezin, buurt, familie, enz. 
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1-2. Parent guidance 
~ rechtstreekse video observatie in groep van het 

modelgedrag van therapeuten 
- video observatie van het werk van de ouders met 

evaluatie nadien. Ofschoon het geheel noodzake
lijk is hechten we veel belang aan dit deelaspect 
daar dit een belangrijk praktisch middel gebleken 
is om de ouders te helpen uitgroeien tot effectieve 
cotherapeuten 

~ inschakelen van alle gezinsleden, nader bepaald 
ook broertjes en zusjes 

- bijhouden van inventaris van evolutie van het 
kind in de diverse aspecten van de totale ontwik
keling 

- naast de individuele oefeningen in het praatboek 
worden oefeningen gegeven voor de groep en 
gedemonstreerd ofwel via video ofwel via rollen
spel 

"• observatiefiches worden nadien ingevuld door de 
ouders bij de oefeningen die ze thuis gedaan heb
ben en bij het volgende contact of in individueel 
contact besproken. 

1-3. Parent counseling 
~ informatie over mogelijkheden tot aansluiten bij 

bestaande ouderverenigingen 
~ naast en na het gezin komt de integratie in de 

samenleving op de tweede plaats 

Familieleden, kennissen, vrienden spelen een be-
'angrijke rol. In de samenleving draagt iedereen 
evenzeer medeverantwoordelijkheid voor het wel
zijn van de individuele leden. 
Het centrum zelf speelt voor deze maatschappelijke 
sensibilisatie ook een rol door de openheid naar 
buiten. 
inzicht in de problematiek wordt bijgebracht bij spe
ciaal ingeschakelde oudercontacten voor grootou
ders en/of andere gezinsleden of personen die naast 
de ouders actief betrokken zijn bij de opvoeding van 
het dove kind. 
Speciale contacten worden belegd tussen ouders 
van oudere dove kinderen en de ouders van onze 
peuters, om wederzijdse ervaringen uit te wisselen, 
en vragen overtoekomstbeelden enigermate te kun
nen beantwoorden. 

2. Daarna volgt gezellig samenzijn met de kinderen. 
Vroeger belegden we deze oudercontacten telkens 
's avonds. De kinderen waren toen niet aanwezig. 
De ouders hadden slechts miniem contact met el
kaar. 
Daarom probeerden we meer groepsdynamiek te 
verkrijgen door de kinderen zelf erbij te betrekken, 
wat goede resultaten had. De ouders leggen in aan
wezigheid van of via de kinderen spontane contac
ten met elkaar. 

3. Daarna volgt individuele bespreking met de the
rapeuten. Bij elk oudercontact wordt het program

ma opgemaakt samen met de ouders voor de vol
gende vergadering. 

Hometraining 
Een namiddag per week is voorzien voor huisbezoe
ken. We schakelen dit intensiever in voor ouders die 
nog met acceptatieproblemen zitten omdat zij zich 
dan nog moeilijker in de groep kunnen manifeste
ren. 
Zij voelen zich beter in eigen milieu; de video kan 
dan soms storend werken in die zin dat de ouders 
minder spontaan kunnen zijn. 
Dit is echter steeds tijdelijk. 

Besluit 
Tenslotte kunnen we samenvatten dat: 
- onze ouders sterk gemotiveerd zijn 
- de ouders ervaren de begeleiding zoals wij het 
aanbieden, gunstig. Zij werken na een korte gewen-
ningsfase ook graag voor video-opname en voor de 
groep ouders voor groepsevaluatie. 
- 80% van de ouders was in de voorschoolse perio
de elke maand aanwezig. De overige 20% was 
meestal aanwezig 
- we kunnen stellen dat 67% van de ouders uitge
groeid zijn tot echte cotherapeuten in die mate dat zij 
kunnen instaan voor de continuïteit in de begelei
ding (taalaanbod thuis, gedurende vakantieperio
des e.d.) 
- we vinden dat de basis voor ouderparticipatie in 
de vroegbegeleiding moet gelegd worden en dat 
intensieve begeleiding noodzakelijk is. 

E. Layon-Verstraete 
Diensthoofd 

Centrum voor gehoorrevalidatie 
en logopedie, Gent 

Opvoeden is een zaak van gemeenschappelijkheid 
van ouders en professionele begeleiders, met name 
leerkrachten, maatschappelijk werkenden, groeps
opvoeders, spreekleerkrachten, vakleerkrachten! 
Een vereniging die zich aandient als 'een vereniging 
ter bevordering van het onderwijs aan doven' kan en 
mag in dezen niet aan de ouders voorbijgaan. 

Drs. A. van Hagen, voorzitter, 
in zijn openingstoespraak 

'Ouderbegeleiding - Waarom dit thema?' 
13 maart 1981 
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Forum van ouders 
Ter voorbereiding van de jaarvergadering hadden 
enkele bestuursleden van de Vereniging ter Bevor
dering van het Onderwijs aan Dove kinderen ge
sprekken gehad met enkele ouders (c.q. ouderpa
ren). Onderwerp daarvan was geweest hoe zij de 
ouderbegeleiding ervaren hadden. Uit deze ge
sprekken zijn een aantal conclusies en aanbevelin
gen voortgekomen die wij hieronder weergeven. Op 
de vergadering waren negen ouders aanwezig om 
de conclusies nader toe te lichten en om vragen naar 
aanleiding van de conclusies en aanbevelingen te 
beantwoorden. 

Conclusies 

Behoefte aan hulp! Wanneer vooral? 
1) De meeste behoefte aan hulp bestaat bij ouders 
in de periode tussen vaststelling van de doofheid en 
de plaatsing op een school c.q. instituut. De meeste 
hulp die ouders geboden wordt, valt ook in deze 
periode; voldoende is de dan geboden hulp aller
minst. 

Ouders van dove kinderen staan voor veel proble
men. 
2) Ouders worden geconfronteerd met een lawine 
van problemen; hieruit kan acceptatie zich slechts 
geleidelijk ontwikkelen. Belangrijk is te leren genie
ten van je kind. 

Adviezen in de aanpak van de begeleiding 
3) Het daadwerkelijk werken met het kind, dat is het 
wat ouders voldoening geeft. Dit kan bijdragen tot 
een betere acceptatie. 
4) Maak duidelijk aan de ouders dat de handicap op 
zich niet oplosbaar is; er staan natuurlijk vele moge
lijkheden open, zowel voor het kind, voor de ouders 
en voor de overige leden van het gezin. 
5) Ook een doof kind is kind van deze ouders. Het 
kind heeft zijn plaats in het gezin en het dient deze 
plaatste behouden. Begeleiding van een gezin, waar 
het kind wel uit huis geplaatst is, is noodzakelijk. 
6) Ouderbegeleiding dient zodanig vorm gegeven 
te worden dat ouders steeds beter in staat geraken 
zelf hun problemen aan te pakken en op te lossen. 
7) Teveel en te vaak wordt in de begeleiding bij kind 
en ouders het leveren van prestaties benaderd. In 
het algemeen is er te weinig oog voor het zich welbe
vinden van ouders zowel als van het kind. 
Zij die op de scholen werken (de leerkrachten dus) 
lijken voor dit gebied 'verdoofd'. Leerkrachten, maar 
ook bijvoorbeeld psychologen beroepen zich nogal 
eens op hun deskundigheid, waardoor een relatie 
van wederkerigheid naar ouders verstoord wordt. 
8) Gesprek, overleg tussen betrokkenen is dan pas 
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mogelijk indien betrokken partijen zich kwetsbaar 
durven en kunnen opstellen. 
9) Het kind moet tot een eigen identiteit kunnen 
komen; hieraan moeten de mensen thuis, op school 
en in het internaat aandacht besteden en er bewust 
aan werken. 

Najagen van het belang van hun kind 
10) Nog steeds ervaren ouders te weinig steun in 
hun problemen. Je moet als ouder zelf het initiatief 
nemen, zelf voortdurend achter zaken aangaan, za
ken najagen zelfs. Er ontbreekt een institutie die 
voortdurend ter beschikking staat en die het belang 
van de ouders mede najaagt, mede controleert. 

Een roep om informatie 
11) Er is nog te weinig informatie en overleg wat er 
feitelijk, b.v. op de scholen gebeurt. 

Oudergespreksgroepen 
12) Voor het bieden van perspectief in probleemsi
tuaties kunnen gesprekken met andere ouders van 
dove kinderen erg zinvol zijn; ervaringsvol zijn zeer 
zeker gesprekken met ouders die ook meer ervaring 
hebben met dove kinderen. Dit kontakt tussen ou
ders hoeft niet opgedrongen te worden, maar dient 
wel als mogelijkheid aanwezig te zijn. 

Aanbevelingen 
- Een informatiebrochure waarin algemene infor
matie staat zou voor veel ouders meer duidelijkheid 
bieden. In deze brochure kan informatie gegeven 
worden over doofheid, hulpverlenende instanties, 
en de verschillende scholen voor dove kinderen. 
Eventueel kan dit aangevuld worden met kontakt-
adressen van ouders die zelf een doof kind hebben 
en een literatuurlijst over verschillende aspecten 
van doofheid. 
- Het zou prettig zijn wanneer de bibliotheken op de 
diverse instituten ook toegankelijk zouden zijn voor 
ouders. 
- Het houden van oudergespreksgroepen kan ou
ders van jonge dove kinderen helpen in probleemsi
tuaties. Voor het houden van deze gesprekken moet 
de mogelijkheid aanwezig zijn, zodat degenen die 
dat wensen, daar gebruik van kunnen maken. 
- In de opvang en begeleiding van het kind moet 
meer openheid betracht worden. 
- Men moet los van het idee dat ouders en kind 
'beschermd' moeten worden. Het opstellen, regel
matig doorspreken en evalueren van een werkplan 
op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokke
nen, zal veel hierbij kunnen verbeteren. 
- In de opleiding van leerkrachten moet meer aan
dacht besteed worden aan het feit dat men naast 
leerkracht ook begeleider is. 
- Er dient meer nadruk te liggen op de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van het kind. Teveel is men nog 
gericht op het leveren van prestaties. 
- Teveel verschuilen leerkrachten zich nog achter 



hun deskundigheid; teveel verschuilen ouders en 
leerkrachten zich achter problemen. Laten we ver
ach t ingen ten aanzien van elkaar, in het belang van 
het kind, duidelijk uitspreken. Een goede relatie tus
sen ouders en leerkracht zal over en weer meer 
begrip voor elkaar kweken. 
~ Ouders zouden struktureel in het systeem vaneen 
school mee moeten kunnen spreken. 
~ De school moet je het gevoel geven, dat je wel
kom bent wanneer je met problemen of vragen zit. 
~ Er zou een hulpbiedende instantie moeten komen 
voor ouders en leerkrachten. Deze begeleidings
groep zou moeten bestaan uit een psycholoog, een 
Maatschappelijk werker, een ouder van een doof 
kind en een volwassen dove. 

Inhoudsoverzicht van nevenstaand ar
tikel 

Inleiding blz. 39 

'• Waar komt de grotere belangstelling van de 
ouders voor het onderwijs vandaan? blz. 41 

A De beweging 'gelijke kansen voor allen' 
blz. 41 
a Bij horende kinderen blz. 41 
b Bij dove kinderen blz. 42 

B Een grotere interesse van de ouders in de 
ontwikkeling van hun kinderen? blz. 43 
a Een meer persoonlijke keuze? blz. 43 
b Tevens polarisatie? blz. 43 

C Conclusie blz. 43 

II- Ouders in de hoofdrol blz. 43 

A De ouders als 'geestelijke kapitaalbezitters' 
blz. 43 
a De eenheid van de opvoeding blz. 44 
b De continuïteit van de opvoeding blz. 45 

B Hetcentralethema: het gesprek blz. 46 
a Didactisch aspect blz. 47 
b Gespreken opvoeding blz. 48 

C Een nadere omschrijving van de rol die 
ouders kunnen vervullen blz. 51 

NI. Welke rol kunnen, eventueel moeten ouders 
spelen bij extra stoornissen behalve de 
doofheid? blz. 57 

IV. Conclusies blz. 59 

Slot blz. 59 

Ouders in de hoofdrol 
of in de bijrol bij de 
opvoeding van dove 
kinderen? 

Enkele gedachten over 'Ouderpartici
patie'. Lezing gegeven aan de FODOK, 
op zaterdag 5 februari 1977, in de Ber
tha Mullerschool voor Slechthoren
den, Santa Cruzdreef te Utrecht 

Inleiding 

1. Wij zullen enkel spreken over prelinguaal dove 
kinderen, dus kinderen met meer dan 90dB hoorver-
lies (Fletcher-index ISO) vanaf een leeftijd beneden 
anderhalf jaar; dus niet over slechthorende kinde
ren, noch over kinderen doof geworden op latere 
leeftijd, noch over zogenaamde 'discant-doven' (dat 
zijn kinderen met bijzonder mooie hoorresten in la
ge tonen waarbij de Fletcher-index niet geldig is). De 
prelinguaal dove kinderen worden aldus gekarakte
riseerd: zij moeten de ander verstaan hoofdzakelijk 
door liplezen, waarbij natuurlijk de geluidwaarne
ming een ondersteunende rol speelt; het hoorver-
lies is zodanig dat ze ook met de beste hoorapara-
tuur ter wereld (voor zover nu bekend) en de best 
denkbare hoortraining nooit zover komen dat ze de 
spraak hoofdzakelijk door horen kunnen leren ver
staan. Het zijn en blijven dus 'zie-kinderen'. Bij 
slechthorende en discant-dove kinderen ligt dit (ver
ondersteld dat er goede hoortraining gegeven is) 
juist omgekeerd: zij kunnen de anderen hoofdzake
lijk door horen leren verstaan, waarbij het liplezen 
de ondersteunende rol speelt. Dit kan ook vrij een
voudig gemeten worden, o.a. door middel van zoge
naamde spondee-tests. Wanneer een kind zomaar in 
het vrije weg bekende woorden als speelplaats, 
voetbal, alweer, kapstok, e.d. voor meer dan 50% 
alleen op horen goed verstaat, moet men zo'n kind 
niet meer 'doof' noemen. Het is in wezen een 'hoor-
kind'. Bij op latere leeftijd doof geworden kinderen 
ligt het wéér enigszins anders: zij hebben althans in 
het begin de spraak op de normale wijze geleerd en 
gehanteerd. Wanneer er geen extra-stoornissen bij
komen, kunnen ze het taalsysteem gemakkelijker en 
vlotter leren dan de prelinguaal-dove kinderen, en 
ookhetspreken en liplezen liggen meestal gemakke
lijker. Dit is zelfs al te merken wanneer het kind met 2 
of 2V2 jaar doof werd. Het kan zijn dat zo'n kind, door 
te weinig spraak of door meervoudige stoornissen, 
beter op een dovenschool wordt opgevangen. Toch 
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springen zij ook dan er vaak op een bijzondere wijze 
uit. Daarom spreken wij eveneens niet over deze op 
latere leeftijd doof geworden kinderen. 

2. Een ander voorondersteld uitgangspunt zijn de 5 
reeds bestaande doven-instituten van Nederland. 
Deze zijn alle vanuit de privé-sfeer opgericht, nl. 
door ouders, kerkelijke instanties met ouders, medi
sche instanties met ouders. Drie hiervan, die kinde
ren opnemen ver van de school verwijderd, hebben 
internaten met ook een kring van pleegouders. Het 
zijn de school van Groningen (algemeen godsdien
stig), die van Sint-Michielsgestel (Rooms katholiek), 
en die van Voorburg ( gereformeerd-hervormd). 
Twee, in de beide grootste steden des lands Amster
dam en Rotterdam, zijn dagscholen maar hebben 
eveneens een kring van pleegouders; zij fungeren 
op dezelfde wijze als een openbare school; de 
school van Amsterdam is enige jaren geleden een 
gemeenteschool geworden. Alle 5 deze instituten 
onderhouden goede betrekkingen met elkaaren met 
scholen voor slechthorenden. Ofschoon zij zich dus 
specialiseren in de opvoeding van dove kinderen, 
kan men niet zeggen, dat de manier van aanpak, 
noch ook de filosofie totaal gelijk zijn, nog afgezien 
van de specifieke levensbeschouwing waar met na
me Sint-Michielsgestel en Voorburg van uitgaan. 
Het moge duidelijk zijn, dat deze pluriformiteit zich 
verzet tegen een regionalisering, alsmede dat zij 
groot genoeg is om de ouders een vrije schoolkeuze 
te waarborgen (zie onder). 
Deze 5 instituten vertegenwoordigen een gegeven, 
dat niet alleen plichten meebrengt, maar ook rech
ten. Uit de titel nl. van deze inleiding mag niet wor
den afgeleid, dat zij slechts de 'bijrol' vervullen. Zij 
vervullen ook een hoofdrol welke door geen enkele 
ouder, tenzij bij hoge uitzondering, overgenomen 
kan worden. Zij bieden nl. vanuit hun eigen deskun
digheid, filosofie, levensbeschouwing en mogelijk
heden hun diensten aan de ouders en hun kind aan. 
Ze zijn dus wel dienstbaar, maar vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid, die hun niet zo maar kan wor
den ontnomen. Het is ermee ongeveer zoals met een 
ziekenhuis en zijn staf, die zich ten dienste stellen 
van de patiënten vanuit hun eigen verantwoordelijk
heid (op deze vergelijking, die zoals alle vergelijkin
gen mank gaat, komen wij onder terug). Deze ver
antwoordelijkheid brengt dus rechten mee, wil het 
instituut naar behoren kunnen functioneren: 

Rechten vanuit eigen deskundigheid. Uiteraard 
moet die deskundigheid verdedigbaar zijn en aflees
baar uit de resultaten. Maar het staat een particuliere 
ouder niet vrij zomaar in te grijpen, bv. te eisen dat 
hun kind ongemotiveerd van de ene klas of afdeling 
naar de andere wordt overgeplaatst, dat er afwijken
de communicatie-middelen worden ingevoerd, e.d. 

Rechten vanuit de eigen organisatie-vorm. Of
schoon wij van mening zijn, dat de ouders in die 
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organisatie-vorm vertegenwoordigd moeten zijn 
(zie onder), betekent dit wederom niet, dat een parti
culiere ouder hierin veranderingen mag eisen, bv. 
de organisatie van groepen, de opzet van gebouwen 
e.d. 

Rechten vanuit de filosofie en de levensbeschou
wing. Juist door hun keuze zullen deze tevens door 
de meerderheid van de ouders gedragen worden, en 
staat het wederom een particuliere ouder niet vrij 
hier willekeurig verandering te eisen ter wille van 
hun eigen particuliere opvattingen. 

Zoals boven reeds is gezegd, is de pluriformiteit van 
het dovenonderwijs in ons land groot genoegom de 
ouders een vrije schoolkeuze te waarborgen. 
Op geregelde tijden in de geschiedenis van het do
venonderwijs van ons land zijn er stemmen opge
gaan tot oprichting van meer scholen. De Wet en het 
Koninklijk Besluit voor het buitengewoon onderwijs 
stellen hier zowel mogelijkheden als grenzen. Het is 
de opvatting van ondergetekende, dat zo iets niet 
buiten de ouders om mag worden gedaan: die tijd is 
m.i. voorbij. Wil men dus zoiets beginnen, dan dient 
men er een oudercomité voor op te richten. Ook is de 
tijd voorbij, dat dit zomaar vanuit één discipline ge
beurt, bv. de fysische audiologie, de medische we
tenschap, zonder de orthopedagogie en de psycho
logie hierin te betrekken. Wanneer bv. zo'n oprich
tende instantie niet over de mogelijkheden beschikt 
voor een juiste diagnose van leer- en emotionele 
moeilijkheden, dus voor een juiste differentiatie, is 
het gevaar groot, dat men pêle mêle dove kindere 
gaat opnemen, die later, nadat ze mislukt zijn, aan 
andere scholen moeten worden aangeboden, zeer 
tot nadeel van deze kinderen en van hun ouders. 

3. Een volgend punt ter inleiding is het bedroeven
de feit, dat bijna geen dove kinderen optimaal wor
den onderwezen! Als men weet dat in een groot en 
rijk land als Noord-Amerika slechts een klein percen
tage van de echt prelinguaal doven op 16-jarige leef
tijd tot echt lezen gebracht wordt (dat is lezen op een 
niveau van minstens de gemiddelde 10-jarige nor
maal horende kinderen), dan doet dit wel even 
schrikken! Op ons instituut ligt dat bij 30-40%, mits 
de kinderen van jongsaf deskundig begeleid zijn. 
Ofschoon dit bevredigend te noemen is, gezien de 
omstandigheden, is het zeker niet optimaal: het zou 
redelijkerwijze 60% kunnen en moeten zijn gezien 
de capaciteiten van de kinderen (bij horenden is het 
80%). De oorzaken van deze achterstand zijn talrijke: 
bv. te late diagnose, teveel wisseling van leerkrach
ten en/of scholen, te weinig gequalificeerde leer
krachten (in Amerika slechts 35%, en 13% van alle 
leerkrachten bij doven zijn daar zelf doven), slechte 
medewerking van de ouders, slechte inzet van het 
kind zelf, enz. (zie ook blz. 46.) 

Het is mijn overtuiging, dat om deze verhoudingen 
goed te krijgen, de ouders een wellicht doorslaande 



rol kunnen gaan spelen. Hiervoor echter zal er heel 
wat nodig zijn, zoals wij in deze lezing hopen duide
lijk te maken. 

4- Nog een laatste punt: uiteraard speelt bij het na
volgende de werksituatie van de inleider 'Sint-Mi-
chelsgestel'een grote rol. Toch is getracht de speci
fieke levensbeschouwing in deze lezing tussen haak
jes te zetten. 

'• VVaar komt de grotere belangstelling van de 
°uders voor het onderwijs vandaan? 

Er is sinds de zestiger jaren een groeiende beweging 
aan de gang waarbij de ouders meer belangstelling 
blijken te tonen voor het werk op school. Er zijn ook 
verschillende onderzoekingen in deze gedaan, zo
wel op horende als dove kinderen, en de uitkomsten 
daarvan kunnen ons heel wat leren. Waar komt deze 
beweging vandaan? Als wij de oorzaken weten, kun
nen die ons wellicht helpen om dit proces goed te 
Plaatsen. 

A De beweging van 'gelijke kansen voor allen' 

a Bij horende kinderen: 
'• De invloed van het milieu: gelijke kansen dienen 
hoofdzakelijk via de ouders gegeven te worden. 
Reeds in de twintiger jaren werd door sommige 
Psychologen en sociologen gesteld, dat in wezen 
iedere mens even begaafd zou zijn, en dat de ver
schillen in de uiteindelijke rol die een mens in de 
maatschappij vervult, alleen terug te voeren zouden 
zijn op invloeden van het milieu. Deze gedachten-
9ang, hoewel reeds vaak weerlegd, doet bewust of 
onbewust nog steeds opgeld. Op grond hiervan ont
stonden in verschillende landen werkprogramma's, 
°m speciaal kinderen van minder geprivilegieerde 
milieus 'bij te werken'. Zo b.v. het 'Head-start pro
ject', onder de regering van John Kennedy ± 1964. 
In ons land een gelijke beweging onder leiding van 
Prof. Kohnstamm te Utrecht. Idem in Engeland, in 
Zweden enz. Zweden, met zijn veertigjarige socialis
tische traditie, ging hierin voor. Deze enthousiast 
begonnen werzaamheden zijn echter op niets uitge
lopen. Men heeft namelijk in eerste instantie de 
enorme invloed van het milieu thuis, de opvang van 
jongsaf, onderschat. Het milieu thuis bleek van bij
zondere invloed te zijn, en met name de wijze waar
op de moeder (en de andere gezinsleden) met het 
kind in g/espre/c komen. De school, zelfs niet de hoger 
genoemde zeer deskundig uitgekookte program
ma's, kunnen niet alles of moeten we zeggen ze 
kunnen niets zondereen optimale medewerking van 
het milieu thuis? Daarbij moet worden opgemerkt, 
dat die medewerking of beter dat die werking van 
thuis reeds aan de gang was vóór het kind op school 
kwam, dat namelijk de jaren 0 tot 4 jaar mee van de 
belangrijkste zijn. 

a. Bernstein (1964, 1967) observeerde de manier 
van omgang van diverse moeders uit diverse mi
lieus met hun kinderen, en werkte de begrippen uit 
'elaborated code' en 'restricted code'. Een paar 
voorbeelden: 
Een kind heeft buiten in het slijk gespeeld en zichzelf 
danig toegetakeld. Het komt binnen en de arbeiders
moeder zegt: 'Viezerik! Vooruit onder de kraan!' 
Hetzelfde gebeurt bij een middenstandsmoeder, en 
die zegt: 'Och, wat heb je je toch vuil gemaakt! Neem 
maar gauw een douche.... Pak maar een nieuw paar 
kousen en doe deze in de was!' 
Het moge duidelijk zijn dat wanneer een moeder van 
jongsaf zulke 'elaborated codes' gebruikt, de taal 
van zo'n kind, tegelijk ook zijn denkwijze en zijn 
woordenschat boven die van arbeiderskinderen zal 
gaan uitsteken. Zo'n achterstand kan een school 
moeilijk of niet inhalen. 

N.B. Tussendoor moge opgemerkt zijn, dat zoveel 
ouders bij hun dove kinderen uitsluitend een 're
stricted code' gebruiken, om het nog maar zacht te 
zeggen: hoevelen maken er zich met een enkel ge
baartje, met een zeer primitieve wijze van omgang, 
vanaf? Wanneer deze primitiviserende invloed bij 
horende kinderen reeds zo groot is, hoeveel te gro
ter moet hij dan wel niet zijn bij dove kinderen? 
b. Speciaal Plowden (1967) heeft gevonden, dat de 
medewerking en in het bijzonder ook de interesse 
van de ouders in het werk van de school van bijzon
der belang zijn in de lagere-school-jaren. 
c. In Zweden, waar men het eerst met dergelijke 
behandelingen begonnen is, bleek na 13 jaar (1973, 
zie Bischofsberger 1974) de verhouding van het aan
tal kinderen dat het Voorbereidend Wetenschappe
lijk Onderwijs ('Abitur') met succes afsloot, aldus 
verdeeld te liggen: 
63% uit de hogere standen 
29% uit de middenstanden 
8% uit de lagere standen. 

Het gevolg van deze bevindingen is, dat men, vanuit 
de gedachtengang 'gelijke kansen', steeds meer na
druk gaat leggen op de werkzaamheid van de ou
ders. 

2. Gelijke kansen bij 'anders-zijn'? 
Zijn alle mensen vanaf het begin even begaafd? 
Deze stelling is weerlegd door talrijke onderzoekin
gen, o.a. op eeneiige en tweeëiige tweelingen (zie 
bv. Eysenck 1973). De mensen verschillen naar intel
ligentie, leeraanleg en ook naar persoonlijkheid. De
ze verschillen zijn grotendeels erfelijk en oorspron
kelijk, en kunnen niet zomaar door opvoeding of 
milieu worden weggevaagd. Men is dan ook steeds 
meer de nadruk gaan leggen op kansen. I.p.v. te 
spreken van gelijke kansen, spreekt men thans 
steeds meer van gelijke kansen. Dit is volkomen 
juist. Het wordt dan ook steeds meer duidelijk dat er 
grote behoefte is aan betere diagnose-technieken en 
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behandelingswijzen van leerstoornissen, emotione
le stoornissen e.d. En ook wordt steeds duidelijker, 
dat wederom de leeftijd 0-4 jaar, en dus de invloed 
van de ouders, van bijzonder belang is. 

3. De ouders en de 'main-stream'-beweging. 
Met velen ben ik van oordeel, dat kinderen met 
stoornissen slechts in uitzonderingsgevallen in 
aparte scholen moeten worden opgenomen. Dit ver
eist wel een totale ombouw van net schoolsysteem, 
met name in Nederland: een veel meer flexibele 
opzet van de gewone lagere school, met veel meer 
diensten van orthopedagogen en psychologen. De 
zogenaamde 'main-stream' mag dan ook allerminst 
'main' zijn. Men heeft m.i. in ons land tot nog toe een 
verkeerde onderwijspolitiek gevolgd. In plaats van 
de klassen van het gewone lager onderwijs te ver
kleinen (ze omvatten nu nog steeds 30-35 leerlingen, 
wat hoogstens m.i. 15-20 zou mogen zijn, wil men de 
onderwijsmethode van 'doceren' ombouwen naar 
'gesprek-voeren'), heeft men alsmaar speciale typen 
van aparte scholen opgericht, ik meen zelfs 23! En 
weet men op die aparte scholen hoe men de diverse 
stoornissen moet aanpakken? De diagnoses van de 
leerstoornissen alsmede van de emotionele stoor
nissen en van de manieren van behandeling staan 
nog grotendeels in de kinderschoenen. Dit pro
bleem lost men met aparte scholen niet op, waar
schijnlijk integendeel. Wel echter zal het doorgang 
vinden van de 'main-stream'-beweging steeds meer 
om de medewerking van de ouders vragen. In een 
aantal gevallen zal deze zonder een intense mede
werking zelfs niet mogelijk zijn. 

N.B. Wederom merken wij op dat een en ander bij 
scholen voor doven zeker niet gunstiger ligt. Hoe
veel scholen voor doven hebben orthopedagogen 
en psychologen die het onderwijs en de opvoeding 
van dove kinderen grondig uit persoonlijke ervaring 
kennen? Volgens mij moet van deze personen een 
grondige inwerking gevraagd worden, tot en met 
het behalen van het diploma dovenonderwijs (het
geen dan ook op ons instituut geschiedt). Anders 
komen de diagnoses en de differentiaties van be
handeling nooit uit de verf. 

b. Bij dove kinderen: 

N.B. De belangrijke beweging van 'main-streaming' 
waarbij dus dove kinderen, zoals andere gehandi
capte kinderen, zoveel als maar enigszins kan in 
gewone lagere scholen in tegenstelling tot buiten
gewone scholen worden geïntegreerd komt onder 
nog ter sprake. 

Sinds de zestiger jaren, te beginnen met Quigley en 
Frisina (1961), dan Stuckless en Birch (1964), Vernon 
(1967,1970), Meadow (1968) e.a., zijn er studies ver
schenen, waarbij keer op keer bleek, althans in de 
Verenigde Staten van Noord-Amerika, dat dove kin-
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deren van dove ouders het gemiddeld op de scholen 
voor doven beter deden dan dove kinderen van ho
rende ouders. Hierbij moet meteen worden opge
merkt dat in deze studies enkel kinderen onderzocht 
zijn op scholen voor doven waar gebaren voor hun 
opvoeding gebruikt werden ('combined system')-
Deze dove ouders gebruikten dan ook van jongsaf 
met hun dove kinderen een gebarentaal. Genoemde 
schrijvers menen dat deze voorsprong van de dove 
kinderen van dove ouders voortkomt uit dit jeugdig 
gebruiken van een gebarentaal, in tegenstelling tot 
de horende ouders met hun dove kinderen. Deze 
stelling is een grote vergissing gebleken. 

Reeds spoedig werd verondersteld, dat dit verschil 
in schoolvorderingen wel eens te maken zou kunnen 
hebben met de acceptatieprocessen bij de ouders. 
Corson (1973) vond hetzelfde verschijnsel op een 
zuiver orale school als de Clarke-School. Ook daar 
bleken de dove kinderen van dove ouders (deze ou
ders waren geheel oraal en vingen hun dove kinde
ren ook van jongsafaan oraal op) het gemiddeld 
beter te doen dan dove kinderen van horende ou
ders. Hij schrijft dit toe aan het feit dat dove ouders in 
het algemeen hun dove kinderen gemakkelijker ac
cepteren dan horende ouders. Inderdaad vonden 
Meadow en Schlesinger (1972) dat bij goedwillende 
horende ouders slechts 35% in hun gedrag (zie on
der) blijk gaven hun kind geheel goed te accepteren. 
Voor de meeste horende ouders is het krijgen van 
een doof kind een ware slag, die zeker in het begin 
het acceptatieproces bemoeilijkt. 
Toch was de reden die Corson opgeeft nog slechts 
een veronderstelling. Balow en Brill (1976) vonden 
op de school in Riverside tot in de hoogste leeftijden 
toe een voorsprong bij die kinderen die de hometrai
ning van de John Tracy Clinic gevolgd hadden, in 
tegenstelling tot alle andere kinderen. Bij de dove 
kinderen van dove ouders vond hij een soort polari
satie, in afwijking dus van de zojuist vermelde stu
dies uit de zestiger jaren, nl. zó dat sommige van 
deze kinderen bijzonder goed voor de dag kwamen, 
en andere bijzonder slecht. Brill meent de voor
sprong van de John-Tracy-Clinic-kinderen te moe
ten verklaren vanuit een zeer jeugdig geconfron
teerd worden met 'taal'. De directeur echter van de 
John Tracy Clinic, Lowell (1976), meent het verschil 
eenvoudig te moeten toeschrijven aan de mentali
teit, de inzet van de ouders, dus wederom in verband 
met acceptatieprocessen. 

Het probleem is een heel eind opgelost door Redga-
te (1972) die nl. een significante correlatie vond tus
sen de vooruitgang in lezen bij 4-8-jarige dove kinde
ren en de medewerking van de ouders, alsmede de 
inzet van het kind. Deze twee laatste, de medewer
king van de ouders en de inzet van het kind, waren 
wederom onderling significant gecorreleerd. 

Greenstein (1975) vond hetzelfde bij zeer jeugdige 



dove kinderen van 1 Va tot 3Vz jaar. Door zeer nauw
keurige observatie (met videobanden) kon zij de ac
ceptatie van de ouders exact scoren. Daarbij kwa
men de volgende aspecten voor de dag: de manier 
waarop de ouders met hun kind speelden, het ge
duld dat zij vertoonden, hun toegeeflijkheid en per
missiviteit, vooral het luisteren naar hun kind, en 
bovenal het oog-oog-contact. Hoe meer een moeder 
deze positieve benaderingswijzen vertoonde hoe 
beter het kind in taal (liplezen, woordenschat, reactie 
°P hoorapparaat, vocaliseren en spreken) vooruit 
bleek te gaan. De voorspelbaarheid bleek zelfs te 
''ggen bij 50-60%. Verder bleek dat inderdaad dove 
ouders van dove kinderen gemiddeld een meer po
sitief gedrag vertoonden dan horende ouders van 
dove kinderen. Bij beide groepen echter waren ook 
uitzonderingen. Sommige dove ouders bleken hun 
kind niet zo goed te kunnen accepteren met weder
om als gevolg een mindere vooruitgang in taal, en 
sommige horende ouders bleken hun kind minstens 
even goed te accepteren als de meerderheid van de 
dove ouders, en deze laatste kinderen gingen dan 
°ok in taal even goed vooruit als de dove kinderen 
van dove ouders die hun kind goed accepteerden. 
Ook op ons instituut is door Van de Boom (1976) bij 
22 kinderen van de kernafdeling hetzelfde gevonden 
els in de studies zojuist vermeld. 

B. Een grotere interesse van de ouders in de ont
wikkeling van hun kinderen? 
a- Sinds de vijftiger jaren is de beweging van de 
geboorteregeling (volgens welke methode dan ook) 
steeds sterker geworden, d.w.z. dat het hebben van 
kinderen, alsmede hun aantal en het tijdstip van hun 
geboorte, meer een persoonlijke keuze der ouders is 
geworden dan vroeger. Men kan zelfs enige invloed 
uitoefenen of het verlangde kindje een jongetje dan 
wel een meisje zal zijn. Het lijkt niet onredelijk te 
veronderstellen, dat een kind in deze omstandighe
den geboren, meer door de ouders als eigen kind 
ervaren wordt dan vroeger, en dat dus de ouders 
meer belangstelling in zijn ontwikkeling zullen heb
ben dan vroeger. Waren zij vroeger bereid hun kind 
voor een eventuele speciale behandeling aan daar
voor aangewezen instanties af te staan, respectieve
lijk hun kind naar een school te brengen zoals deze 
door instanties waren opgericht, dan zullen ze nu 
misschien graag een meer bewuste schoolkeuze 
willen maken en ook enig toezicht uitoefenen op de 
werking van die school, alsmede ermee willen sa
menwerken en er invloed op uitoefenen. 

b. Tegelijk echter lijkt het onmiskenbaar, dat er een 
soort polarisatie optreedt: enerzijds kinderen die 
zeer goed geaccepteerd zijn, en anderzijds kinderen 
die ongewenst zijn, waarbij dat 'ongewenst zijn' in 
zekere zin moeilijker aankomt dan vroeger, omdat 
de maatschappij hogere eisen stelt en wellicht ook 
harder is dan vroeger. Men is reeds ver gevorderd, 
om reeds tijdens de zwangerschap een eventuele 

gebrekkigheid van een foetus of baby te ontdekken. 
In zeer veel landen wordt dan door veel ouders on
verbiddelijk een abortus provocatus aangevraagd, 
eventueel door medici en andere instanties aange
raden. Men zegt het ook vierkant: 'Moet men deze 
kinderen die de maatschappij zoveel geld kosten 
nog geboren laten worden?' Deze mentaliteit, die 
m.i. groeiende is, zal tot gevolg hebben, dat ouders, 
die door de geboorte van een gebrekkig kind verrast 
worden of wier kind door een later verkregen ziekte 
gebrekkig wordt, meer acceptatiemoeilijkheden 
gaan ondervinden dan vroeger. Veel ouders zijn zich 
deze acceptatiemoeilijkheden nauwelijk of niet be
wust. Desniettegenstaande kunnen ze zich openba
ren in de manier van aanpak van het kind, nl. door 
verwenning, overbescherming, verwaarlozing en/of 
overeising. Deze aspecten'kunnen invloed uitoefe
nen op de manier waarop ouders met instanties die 
bij de opvoeding van hun gebrekkige kinderen 
noodzakelijk zijn, samenwerken. Met name kunnen 
het overbeschermen en/of overeisen een bepaalde 
houding t.o.v. die instanties meebrengen, waarbij 
een teveel de vijand is van het goede. Ofschoon dit 
een negatief aspect is van de beweging der ouder
participatie, mogen wij de reële bedreigingen hier
van niet uit het oog verliezen. 

C. Als conclusie mogen wij stellen: de medewer
king van de ouders in opvoeding en onderwijs is 
minstens essentieel om een goede, respectievelijk 
optimale ontwikkeling van het dove kind te verkrij
gen. 

II Ouders in de hoofdrol 

A. De ouders zijn de 'geestelijke kapitaalbezitters' 
van school en opleidingsinstituut. 

Inleiding: 
De kapitaalbezitters hebben, terecht often onrechte, 
de dikste vinger in de pap van een bedrijf. Zij leggen 
de fundamenten waar het bedrijf uit voortkomt, en 
zij plukken de vruchten in de vorm van de 'effecten' 
van het bedrijf. Ze zijn oorsprong en doel. Boven
dien gronden zij de eenheid van het bedrijf ondanks 
de verscheidenheid van taken, en tevens zijn conti
nuïteit ondanks de verscheidenheid van personen. 
Iets dergelijks doen de ouders t.o.v. school en oplei
dingsinstituut waar hun kinderen worden opgevan
gen. 
U ziet, ik vermijd de gangbare term 'ouder-participa-
tie' die nl. de indruk zou kunnen wekken alsof de 
ouders de ondergeschikten zijn, die mogen mede
werken. De term 'gedeelde zorg' (Degen 1976) is 
misschien iets beter maar toch ook nog te zwak. 
Wij zagen boven dat speciaal in het doven-onderwijs 
de werking van de ouders essentieel is. Dit gaan wij 
nu onder twee opzichten bezien: 
a. de eenheid van de opvoeding die geen kloof 
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duldt tussen school, (internaat) en thuis, 
b. de continuïteit van de opvoeding gedurende de 
gehele tijd der onvolwassenheid. 

a. De éénheid van de opvoeding 
Delegeren aan deskundigen? 
Hoe meer een kind typisch is, meer zorgen vraagt 
enz., hoe meer de ouders de hulp van deskundigen 
moeten inroepen. Men zou dit kunnen vergelijken 
met het kind naar het ziekenhuis te moeten brengen 
waar deskundigen klaar staan het op de juiste wijze 
op te vangen. Het moge duidelijk zijn dat de mate 
van de handicap hier doorslaggevend is. Inderdaad 
is doofheid een veel te algemene term: wij zullen 
onder zien dat een grote differentiatie in de aanpak 
noodzakelijk is. 

Toch is er een groot verschil met het delegeren van 
de zorg aan een ziekenhuis. Het betreft hier immers 
de opvoeding die de ouders nooit zonder groot na
deel geheel kunnen delegeren, tenzij in uiterste om
standigheden. Het is m.i. zelfs zo, dat de ouders zich 
de nodige deskundigheid dienen te verwerven, ie
der naar vermogen. Het komt helaas nog steeds 
voor dat er ouders zijn die zich hieraan pogen te 
onttrekken, die het kind aan het opleidingsinstituut 
afgeven meteen houding van: 'Zorgen jullie er maar 
voor, wij kunnen (willen) het niet!' Ook al moeten 
sommige taken aan deskundigen worden doorgege
ven, de éénheid van de opvoeding dient gewaar
borgd te zijn. Over dat verwerven van deskundig
heid zullen wij onder nader spreken. 

De basis van deze eenheid, van rechten en plichten 
in de opvoeding, ligt in de biologische en socio-
culturele voortplanting die van de ouders op het 
kind overgaat. Ouders kunnen niet anders dan onder 
beiderlei opzicht voortplanten. Zo is de term-op-
Voed'-ing een mooie term welke beide wijzen van 
voortplanting uitdrukt ('nature' en 'nurture'): letter
lijk biologisch voeden en voeden in figuurlijke bete
kenis, dat is in socio-culturele zin. 

Talrijke proeven - welke achteraf gevaarlijke proe
ven gebleken zijn - hebben aangetoond dat een 
breuk tussen beide wijzen van voortplanting emo
tioneel ernstige gevolgen heeft. In de eerste jaren 
van de Russische revolutie heeft men hier en daar 
rigoreus geprobeerd de kinderen 'aan de boezem 
van de staat' op te voeden in plaats van aan die van 
de ouders: men is er reeds spoedig geheel van te
ruggekomen. Opnieuw is het geprobeerd in ver
schillende 'kibbutzim' in het jonge Israël van de vijf
tiger jaren. De laatste proeven zijn wetenschappelijk 
gevolgd en toonden duidelijk het desastreuze effect 
van een scheiding van kinderen van de ouders voor
al voor de kinderen maar ook voor de ouders (zie 
Fortmann 1971). Het is vooral Bowlby geweest 
(1947) die de stoot tot talrijke onderzoekingen heeft 
gegeven, met name die over 'moeder-ontbering', 

hospitalisatie, verlatenheidssyndroom, affectieve 
verwaarlozing enz. 
Wat onze dove kinderen betreft, moge geconclu
deerd worden, dat het uiterst gevaarlijk is dove kin
deren in een ander soort cultuur op te voeden dan in 
die van de ouders. Dit kan het geval zijn wanneer 
dove kinderen een ander soort communicatie onder 
elkaar opbouwen, een ander soort'moedertaal'wel
ke door de ouders, broers en zusters noch gebruikt 
noch verstaan wordt. Wij komen hier onder op te
rug. 

Hoe sterk die voortplanting blijkt te werken, moge 
blijken uit de samenvatting die Eysenck (1973) heeft 
gegeven over de voorspelbaarheid van de variantie 
in de latere ontwikkeling naar intelligentie, persoon
lijkheid en cultuur; 
42% van deze variantie kan voorspeld worden op 
basis van erfelijke aanleg, 
12% op basis van invloed van het milieu, 
46% op basis van interacties. 
Hieruit moge duidelijk zijn hoe machtig de invloed 
van de ouders op de kinderen is, omdat zij zowel de 
bron zijn van de erfelijke aanleg als omdat zij, zeker 
in de eerste jaren, hoofdzakelijk het milieu bepalen, 
alsmede de interacties tussen erfelijke aanleg en 
milieu. 

Uiteraard zijn er talrijke invloeden die de ouders niet 
in de hand nebben, als b.v. ziekten die een persoon
lijkheid kunnen veranderen; de omstandigheden 
van het ziekenhuis, bepaalde noodzakelijk gebleken 
opvoedingsmilieus enz. 
Ik moge hier enkele teksten van Kardinaal Wille-
brands (de dagbladen 24 december 1976, vooruitlo
pend op de brief van de bisschoppen van 9 februari 
1977) aanhalen: 
'Het is niet de staat die het initiatief tot onderwijs 
neemt, maar de ouders. Het is niet de centrale over
heid, die onderwijstaken doorschuift naar gemeen
telijke bestuurders en naar schoolbesturen, maar 
het zijn de ouders, die hun verantwoordelijkheid 
uitoefenen door een schoolbestuur te vragen voor 
hen het onderwijs te verzorgen'. 
'Het onderwijs is primair een verantwoordelijkheid 
van de ouders. Maar verder ook van staat en kerk. 
Hun verhouding wordt gezien als in samenwerking 
op elkaar gericht. De ouders zijn de bewaarders van 
het recht op opvoeding en vorming, dat aan het kind 
toekomt. Zij moeten daarom ook rekening houden 
met de eigen aanleg en mogelijkheden van het kind. 
Noch de ouders, noch de anderen kunnen willekeu
rig over de rechten van het kind beschikken'. 
'De staat treedt aanvullenderwijs, subsidiair op-
Wanneer ouders of andere gemeenschappen in ge
breke blijven, neemt de staat de taak van opvoeding 
en onderwijs geheel over'. 
'Het katholiek onderwijs is een groot goed op de 
eerste plaats voor de nieuwe generatie, die er wordt 
onderwezen; vervolgens voor de ouders, die weten 
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dat zij op deze wijze verantwoord een belangrijk stuk 
opvoedingstaak kunnen delegeren; en tenslotte 
voor het geheel van het Nederlands onderwijs, om
dat het vitaliserend kan inwerken op het geheel'. 

Hebben de ouders dus fundamentele rechten, dien
overeenkomstig hebben ze ook hun plichten. De kar
dinaal gebruikt de term 'delegeren'. Dit sluit m.i. in: 

Zij informeren zich en kiezen die wijze van onderwijs 
en opvoeding, die het doorgeven van de levens
waarden die zij voor zich en hun kind gesteld heb
ben, het beste garanderen; 

Zij ondersteunen onderwijs en opvoeding, en trai
nen zichzelf; 

Doen mee wat ze kunnen, en evalueren; 

Zij dienen na hun kind zowel theoretisch als prac-
tisch als eerste belanghebbende erkend te worden. 

Het is duidelijk dat dit alles te maken heeft met de zo 
nodige eenheid van de opvoeding voor het kind. 
Ontbreekt die eenheid, is het kind in zekere zin het 
kruispunt van elkaar weerstrevende krachten, dan 
zal het onderwijs niet slagen en evenmin de opvoe
ding: man kan emotionele moeilijkheden verwach
ten. 

b. Ouders en continuïteit van de opvoeding 
Als opvoeding een activiteit is die jeugdigen helpt 
naar de volwassenheid, dan duren de rechten en 
plichten van de ouders tot die volwassenheid bereikt 
is. Zoals opvoeding op een of andere wijze één en 
harmonisch moet zijn (wat niet hetzelfde is als auto
ritair paternalistisch, noch overbeschermend), zo 
moet die ook een bepaalde continuïteit in de opvoe
dende personen waarborgen. Wij mogen zeggen: 
een opvoeding zal harmonisch zijn of ze zal niet zijn; 
een opvoeding zal continu zijn, dat is harmonisch in 
het verloop van de tijd, of ze zal wederom niet of zeer 

gebrekkig zijn. 

Wij stellen, dat dove kinderen door hun ouders moe-

Taalgroei 

Eerste duidelijk woordje 
Hoofdzakelijk orale communicatie 
Taalsysteem in wezen verworven 
Woordenschat welke 95% van de gewone 
conversatie omvat (3600 woorden) 
Leeswoordenschat voor echt 
onafhankelijk lezen 
(6000 woorden) 

ten worden opgevoed, of .... ze worden niet of nau
welijks echt opgevoed .... 
Geen enkele school nu (en geen enkel internaat) kan 
voldoende voor die continuïteit zorgen. Dat kunnen 
alleen de ouders. 
In principe geldt dit voor elk kind. Maar er zijn rede
nen waarom die continuïteit bij dove kinderen nog 
belangrijker is. 

1. De taalverwerving en dus ook de zo onmisbare 
verbale opvoeding verloopt bij dove kinderen in een 
zeer langzaam tempo, waarbij de verschillende pe
rioden goed op elkaar moeten aansluiten wil dit 
tempo niet nog langzamer worden of zelfs verzan
den. Gewezen mag worden op het volgende: 
a. Op zesjarige leeftijd heeft een prelinguaal doof 
kind slechts 1 miljoenste van de taaiaanbieding ge
kregen van een normaal horend kind. Juist dit ge
brek aan taaifrequentie is een van de ergste remmin
gen in hun taalverwervingsproces. 
b. Voor de verschillende fasen in de taalgroei en de 
leeftijd waarop horende en dove kinderen die fasen 
doorlopen, zie onderstaand schema. 
De opleiding van dove kinderen betreft dus als het 
ware letterlijk een wedstrijd met de ti jd! Komen we 
te laat, dan kan het soms voor een heel leven te laat 
geworden zijn! 

2. In dit proces kunnen stoornissen optreden, die 
meestal om een nog sterkere continuïteit vragen. 
Het genoemde leesniveau wordt natuurlijk niet door 
alle horenden bereikt, gemiddeld slechts door 80 a 
85%. In ons instituut is dat 30-40% en 20% studeert 
doorvoorMAVOen hoger. In vergelijking met cijfers 
die ons van elders in de wereld bekend zijn mag dit 
voor een niet-selectieve school als zeer goed wor
den aangemerkt. Maar volmaakt is het geenszins. 
Dit komt door de talrijke stoornissen die de voort
gang van het werk doorkruisen; om enkele voor
beelden te noemen: 
discontinuïteit van leerkrachten; zo kan het gebeu
ren dat een klas in 5 jaar tijd wel 3 of 4 keer van 
leerkracht verwisselt; 

Leeftijden bij een Leeftijden bij een 
gemiddeld normaal gemiddeld doof kind 
horend kind zonder leerstoornissen, 

op een goede school voor 
doven 

11/2j'aar 3 jaar 
2V2 jaar 9 jaar 
31/2 jaar 12 jaar 

8 jaar 13 jaar 

10 jaar 16 jaar 
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geheel nieuwe leerkrachten, die het hele werk nog 
moeten leren, omdat ons land slechts een 'in-servi
ce-training' heeft, zodat een leerkracht in opleiding 
meestal meteen bij zijn benoeming een klas toege
wezen krijgt; elke nieuwe leerkracht zal na 3 of 4 jaar 
werken toegeven dat hij in het begin veel fouten 
heeft gemaakt, waarvan uiteraard de kinderen de 
dupe zijn geworden; 
er komt een nieuw kind in de klas dat elders een 
niet-adequate opvang heeft gekregen. Zo gebeurt 
het helaas vrij vaak, dat een audiologisch centrum 
het niet aan de ouders durft (!) te vertellen dat hun 
kindje doof is en het maar 'slechthorend' noemt met 
verwijzing naar een slechthorendenschool. Helaas 
nemen sommige slechthorendenscholen zo'n doof 
kind al te gemakkelijk op, moeten dan met de ouders 
strijd voeren om hen te overtuigen dat hun kind naar 
een dovenschool moet. Al met al kan het soms 
meerdere jaren duren voor het zover is, en komt het 
dan op 6, 7 soms zelfs 8 of 9-jarige leeftijd eindelijk 
op de dovenschool, dan moet deze vaak een heel 
aparte organisatie opzetten om dit kind althans 
enigszins op peil te brengen. Het krijgt bijlessen, 
wordt apart behandeld enz., zeer vaak ten koste van 
de andere dove kinderen, zeker van degenen die 
eveneens wegens leerstoornissen, extra behande
ling nodig zouden hebben. Dit laatste geschiedt dan 
niet, en zo komen heel wat prelinguaal dove kinde
ren in feite tekort. Zo heeft ons instituut de laatste 
jaren talrijke kinderen uit Suriname en/of Curagao 
moeten opnemen en extra behandelen; soms wor
den ook kinderen aangeboden komende van pedo
logische instituten waar ze niet adequaat konden 
worden opgevangen, andere uit andere takken van 
het buitengewoon onderwijs als mytylscholen, im
becielen-inrichtingen, andere scholen voor doven 
die niet beschikten over speciale afdelingen voor 
leer- en/of emotionele moeilijkheden. 

3. De discontinuïteit van het personeel in het inter
naat is groter dan die in de school. 
Op ons instituut vormen school en internaat een 
grote eenheid, zo dat het hoofd van de school tevens 
hoofd van het internaat is1, dat er een nauwe samen
werking is tussen de leerkracht van de klas en de 
leiding van de groep (klas en groep zijn dezelfde 
kinderen, dus groepjes van 6, 7 a 8 kinderen). Deze 
eenheid is noodzakelijk om een gespreksmethode, 
zoals wij die voorstaan, grondig te kunnen doorvoe
ren. De doorstroming echter van het internaatsper
soneel bedraagt ongeveer 25% per jaar, met onge
veer 45% dat 4 a 5 jaar blijft, en ongeveer 30% langer 
dan 5 jaar (dat dus een belangrijk kader vormt in ons 
internaat). 
Wij mogen derhalve concluderen, dat eigenlijk al
leen de ouders in staat zijn het kind de nodige conti
nuïteit in de opvoeding te verzekeren. Vandaar dan 
ook dat ons instituut overgegaan is naar het zoge-

1 De situatie is sinds 1977 enigszins gewijzigd, (red.) 
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naamde semi-internaat, waarbij de kinderen min
stens 160 dagen per jaar thuis zijn. 

B Het centrale thema 
Of de ouders nu een hoofdrol of slechts een bijrol 
vervullen, het centrale thema zowel in de taalver
werving als in de opvoeding is: het gesprek. 

Dit geldt voor zowel horende als dove kinderen, 
alleen is het gevaar niet denkbeeldig dat het bij dove 
kinderen wordt verwaarloosd. Taalverwerving zal in 
gespreksvorm geschieden, of ze zal niet geschie
den! Terecht heeft Schuy (1955) gesteld dat dove 
kinderen, die niet via gesprek de taal leren verwer
ven eigenlijktaallooszijn, menselijke wezens zonder 
een moedertaal. Want, zegt hij, de spreektaal wordt 
bij hen nooit een taal waarin ze leren denken en 
leven, en de gebarentaal die ze dan onder elkaar 
gaan ontwikkelen en van andere doven overnemen, 
kan niet als echte 'taal' in de strikte zin worden aan
gemerkt. 

Hetzelfde moet gezegd worden van de opvoeding: 
opvoeding zal via gesprek geschieden of ze zal niet 
geschieden. Ik meen helaas te moeten zeggen, dat er 
heel wat dove kinderen zijn die zonder een gesprek 
met een opvoeder opgroeien. Ik heb heel wat scho
len voor doven met internaat bezocht, en je hart 
draait om als je ziet, dat de dove kinderen noch in de 
klas, noch in het internaat noch met hun ouders tot 
echt gesprek komen, maar alleen onder elkaar in een 
'bargoens' van een gebaren-spreek-taal. De contac
ten die ze met hun opvoeders hebben, zijn slechts 
zeer summier en kort. Ze zijn geen echte spontane 
uitwisseling van gedachten, maar meestal alleen het 
uitvoeren van een opdracht die de opvoeder geeft, 
het beantwoorden van een vraag, een vraag stellen 
en antwoord krijgen, meer niet. In feite worden deze 
kinderen dan ook niet opgevoed in de echte zin van 
het woord. Hiertegen wordt dan ook in ons instituut 
zeer zorgvuldig gewaakt. Al het personeel krijgt een 
grondige training in de methode om met dove kin
deren tot echt gesprek te komen. 
Het gesprek is de schakel die de didactische en so
ciaal psychologische, culturele, religieuze aanpak 
verbindt en tot een eenheid maakt. 

Mijn stelling t.o.v. de ouders is dan ook: de ouders 
moeten even vlot met hun dove kind een gesprek 
kunnen voeren als de leerkracht in de klas, als het 
personeel in het internaat. Zolang dit niet bereikt 
wordt, zit er iets scheef! Wordt het helemaal niet 
bereikt, dan kan men in wezen de opvoeding als 
mislukt beschouwen. 
De volgende stelling is: het gesprek tussen kind en 
ouders mag niet alleen maar het gevolg zijn van de 
aanpak op de dovenschool, maar moet er tevens de 
oorsprong van zijn, en dus moeten de ouders deze 
methodiek reeds van jongsaf leren hanteren. Zo 
niet, dan ontstaat er een kloof tussen de school en 



thuis, een kloof die nooit geheel te overbruggen is 
door welk soort ouderparticipatie dan ook. Wanneer 
ouders met hun dove kind niet in gesprek komen, 
plaatsen ze zichzelf, wellicht ongewild, in de bijrol 
van zowel taalverwerving als opvoeding. Wij komen 
hier onder op terug. 

a. Hef gesprek en de taalverwerving: het didactisch 
aspect van het gesprek. 
De Graaf (1974,1975) onderscheidt 'werksituatie' en 
'leefsituatie' en definieert terecht de samenwerking 
als volgt: 
'Vanuit de leefsituatie van het kind streven naar een 
2 ° goed mogelijk functioneren van het onderwijs, 
met de bedoeling de leefsituatie van het kind te 
verbeteren'. 
Volgens onze methode verschilt de leef- en werk
situatie niet wezenlijk. We gaan daarbij uit van twee 
axioma's: 

axioma 1: 
Men denkt in die taal waarin men het meest spon
taan converseert. 
We ervaren dit allen wanneer we een vreemde taal 
alleen maar uit de boeken, of uit taallessen geleerd 
hebben, b.v. Engels. Komen wij dan in Engeland, 
dan staan we meteen met de mond vol tanden. We 
moeten naar de woorden zoeken, we moeten onze 
Nederlandse gedachten in het Engels vertalen, heb
ben moeite om de Engelsman te verstaan, o.a. om
dat we telkens moeten vertalen. Allengs echter 
wordt dit beter: hoe langer wij in Engeland verblij
ven en als het ware gedwongen zijn de hele dag in 
het Engels te converseren, hoe vlotter dit op den 
duur zal gaan, totdat we steeds meer in het Engels 
gaan denken. Ja, het kan gebeuren, zoals met mijn 
vroegere secretaresse die met een Engelse officier 
gehuwd is, dat men na jaren de grootste moeite 
heeft met zijn oorspronkelijke moedertaal. 

axioma 2: 
Het (dove) kind leert denken in die taal waarin zijn 
omgeving erin slaagt met hem om te gaan (= tot 
gesprek te komen). 
De grootste kloof tussen situaties bij het dove kind 
ontstaat, als dove kinderen onderling een esoteri
sche gebarentaal opbouwen, in die zin dat die com
municatie hun meest spontane manier van omgaan 
wordt. Deze communicatie is meestal zo esoterisch, 
tevens zo primitief en situatie-gebonden, dat noch 
de ouders, noch de leerkrachten of de opvoeders ze 
verstaan of kunnen gebruiken... 
- Men krijgt dan: 
Hier de doven / daar de horenden... 

De spreektaal wordt bij die kinderen iets bijkom
stigs, en kan slechts gedijen bij de meest begaafden 
(soms!). 
Tegelijkertijd ontstaat er ook een culturele kloof, 
want een taal is niet alleen maar een communicatie

code maar een manier van denken, van voelen, van 
appreciëren, van houding aannemen, enz. 
De ouders en de opvoeders moeten er zich geen 
illusies over maken: zulke dove kinderen groeien 
steeds verder van hen weg. Ze gaan leven in een 
andere wereld, een ,dovenwereld', waarop wij on
der nader zullen terugkomen. 

N.B. Wanneer het soms nodig is, wegens hevige 
leerstoornissen, waarover wij nog zullen spreken, 
dat een doof kind een bepaalde andere communica
tieve code dan de spreektaal moet leren (b.v. een of 
andere vorm van vingerspraak, of een gebarentaal, 
maar dan liefst een gebarentaal die een systeem 
vormt en die ook horenden kunnen leren gebruiken 
en verstaan), moeten ook de ouders zich deze com
municatieve code eigen maken. 

De hoofdoorzaak van deze treurige ontwikkeling is 
zeer zeker, dat er in de klas te weinig oraal gesprek 
ontwikkeld wordt. Te vaak wordt daar nog 'taal' ge
leerd zoals dit in het vreemde-talen-onderwijs ge
schiedt. De leerkracht treedt veel te docerend op. In 
plaats daarvan moet hij leren luisteren, 'de vangme-
thode' beoefenen, d.w.z. opvangen wat een kind wil 
zeggen en het telkens en telkens weer in de juiste 
taalvormen teruggeven, en daarbij ook zijn eigen 
inbreng van het gesprek hebben, zodat er een echte 
uitwisseling van gedachten gaat optreden. Wij heb
ben dit genoemd: de leerkracht moet een dubbelrol 
spelen, d.w.z. zijn eigen rol en tevens de rol van het 
kind. Het is deze methode die elke moeder spontaan, 
doordenatuurgeleid, met haar nog sprakeloze baby 
begint, horend en doof. 

N.B. Omdat het ons te ver zou voeren deze methode 
hier uiteen te gaan zetten, moge ik verwijzen naar 
mijn boek 'Taalverwerving door taalarme kinderen', 
uitgave Universitaire Pers Rotterdam (thans Swets 
& Zeitlinger, Lisse 1973). (2) 

Wanneer echter de leerkracht in de klas wèl de ge-
spreksmethode toepast, dan zal hij ertoe neigen ook 
de ouders tot diezelfde gespreksmethode te bren
gen. Ja, hij zal als het ware roepen om de medewer
king van de ouders. Want iedere dag voelt hij de 
communicatieve nood van de kinderen aan den lij
ve, b.v. hun gebrekkige woordenschat, nog dieper: 
het gebrek aan 'empathie' (= invoelingsvermogen) 
dat bijna steeds terugloopt op een gebrek aan ge
sprek tussen kind en ouders. - Omgekeerd wanneer 
de ouders deze gespreksmethode toepassen, zullen 
ook zij een beroep doen op de leerkracht om op 
dezelfde wijze te werken. Ook zij gevoelen dan de 
communicatieve nood van hun kind. Dan ontstaat er 
een vruchtbareonderlingestimulering! Dan wil men 

(2) Zie ook: A. van Uden, Hoe met een sprakeloos en taai-
loos kind in gesprek te komen, in: Van Horen Zeggen 21 
(februari 1980) blz. 1-18 (red.). 
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elkaar informeren (zoals de heer de Graaf terecht 
benadrukt), elkaar begeleiden, elkaar voorlichten. 
Het is dan ook klinkklare nonsens te zeggen dat de 
ouders aan 'schooltje spelen' doen wanneer ze op 
deze wijze de taalverwerving bevorderen. Dan doet 
iedere moeder met haar horend kind aan 'schooltje 
spelen'! Neen, deze gespreksmethode sluit volko
men aan bij de diepste behoeften van het kind, het is 
het spelen met het kind in zijn hoogste vorm; men 
zal ervaren dat het kind meer en meer zal hongeren 
naar deze gesprekken, welke een waarachtige trac-
tatie voor hem zijn. Immers, hoe vaak men dit ook 
tracht te doen, het zal met een doof kind nooit zó 
vaak en zó spontaan intens geschieden als met een 
horend kind. Met een horend kind gebeurt het ge
woonweg de hele dag door... 

N.B. Hier moge kort gewezen worden op de nood
zaak van een'monolinguistische opvoeding'van do
ve kinderen. Wij verwijzen voor een uitvoerige uit
eenzetting naar hoger genoemd boek. Onderzoekin
gen hebben aangetoond dat ook horende kinderen, 
tenzij ze bijzonder intelligent zijn, geen twee soorten 
taal (b.v. Nederlands thuis en Frans op school) zich 
grondig kunnen eigen maken. Zo hebben ook meer
dere onderzoekingen aangetoond, dat wanneer een 
doof kind de hele dag door in een sprekende omge
ving verblijft, het milieu dit spreken voortdurend 
stimuleert, èn het liplezen èn de hoortraining, èn het 
spreken èn de taalverwerving significant beter ver
lopen. - Men beweert soms dat dove kinderen niet 
zonder gebarentaal kunnen. Hier wordt de term ge-
baren'taal' misbruikt. Mimische expressie, gesticu
latie, dramatisatie en uitbeelding is geen eigenlijke 
taal. Ook een horend kind gebruikt die, zoals wij 
boven hebben gezegd. Zeker wanneer daarbij woor
den gebruikt worden (welke conventionele tekens 
zijn), dan groeit deze 'body-language' niet uit tot 
conventionele gebarentekens (= gebarencodes, 
welke gesystematiseerd, een gebarentaal kunnen 
gaan vormen), zoals door Heider is aangetoond. 
Wanneer dove kinderen zich een serie van deze con
ventionele tekens eigen maken, kan men er zeker 
van zijn dat ze die door invloed van derden geleerd 
hebben, b.v. van dove volwassenen, o.a. dove ou
ders, van dove kinderen van dove ouders enz. enz. 
Zoals boven reeds gezegd gebruiken ook dove kin
deren spontaan 'body-language' ('language' in on
echte zin) gemengd met spreken, wat, mits er geen 
conventionele tekens binnendringen, op ongeveer 
9-jarige leeftijd naar een hoofdzakelijk orale om
gangsvorm zal omslaan. - Dat de gebarentaal de 
'moedertaal der doven' zou zijn is één van de my
then die het gezonde dovenonderwijs bedreigen. 

b. Gesprek en opvoeding, het sociaal-psychologi
sche, culturele, religieuze aspect van het gesprek 
We zeiden boven reeds: 
Opvoeding zal via gesprek geschieden, of ze zal niet 
geschieden. Wanneer opvoeders alleen maar tót het 
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kind spreken, een soort doceerhouding aannemen, 
en niet ofte weinig met hem in gesprek komen, dan 
heeft er in feite geen opvoeding plaats. Helaas 
groeien er heel wat dove kinderen zonder opvoe
ding op... 

(a) Een eerste effect, wanneer de ouders met hun 
dove kind in echt gesprek komen, is dat het kind zich 
geheel geaccepteerd voelt. Er wordt immers naar 
het kind geluisterd! Het gevaarlijke 'verlatenheids
syndroom' (waarop wij boven reeds gewezen heb
ben en onder nader zullen terugkomen) wordt gene
zen of voorkomen. 

(b) Er zijn vier vormen van opvoedkundige beïn
vloeding: 

Regelingen treffen. Opvoeding geschiedt binnen 
een gemeenschap en geen enkele gemeenschap 
kan buiten regelingen. Deze zijn ook hierom voor het 
kind noodzakelijk, om hem het nodige overzicht over 
de situatie te kunnen verstrekken, zonder welk over
zicht een keuze maken niet meer mogelijk is. In een 
al te chaotisch, ongeregeld gezin loopt een kind ver
loren en er ontstaan veel te veel perplexe toestan
den, waarin het geen keuze weet te maken en dus in 
zijn vrijheid (vrijheid is keuzevrijheid) bedreigd 
wordt. Omgekeerd mogen deze regelingen weer 
niet te eng zijn (meestal een gevolg van een te rigide 
en angstige houding van de opvoeder), want dan 
wordt de vrijheid van het kind langs een andere kant 
bedreigd. Ermoetduseen gezonde speelruimtezijn. 
Maar hoe de regelingen ook uitvallen, ze moeten 
steeds gedragen worden door een fundamenteel 
vertrouwen ('basic trust') zonder hetwelk alle rege
lingen min of meer als vijandige daden worden be
schouwd. Welnu, deze 'basic trust' ontstaat uit het 
gesprek, in bredere zin, de manier waarop de opvoe
der met het kind omgaat, weet te geven en te nemen, 
de 'vangmethode' weet te volgen en het spelen van 
een dubbelrol. 

Belonen en straffen. Vooreerst moet opgemerkt 
worden, dat talrijke onderzoekingen duidelijk heb
ben gemaakt, dat goede reactievormen belonen 
(goedkeuring geven, liefkozen, eventueel materieel 
belonen) effectiever is dan fouten straffen, vooral 
wanneer dat laatste te eenzijdig geschiedt. Vooral 
onverwacht straffen, uit een angstige gemoedshou
ding, geïrriteerd, agressief en onuitgelegd straffen 
zijn uiterst gevaarlijk gebleken. We krijgen hier te 
maken met de technieken van de klassieke en de 
operante conditionering (wij verwijzen naar het 
boekje van Patterson 'Problemen met kinderen', uit
gave Dekker en v.d. Vegt, Nijmegen 1975, geschre
ven voor ouders) welke echter ook weer gedragen 
moeten worden door 'basic trust', willen ze niet ver
vallen in puur manipuleren. Ook zij lopen dus terug 
op het gesprek. 



Model-leren. 'Woorden wekken, voorbeelden trek
ken' zegt het spreekwoord. Ouders kunnen bijvoor
beeld niet verwachten dat hun kinderen vreedzaam 
zullen opgroeien wanneer ze zelf agressief zijn. 
Egoïstische ouders brengen egoïstische kinderen 
voort, enz. Toch is gebleken dat puur voorbeelden 
geven, zonder uitleggend gesprek, een significant 
mindere invloed heeft dan wanneer het gepaard 
gaat met gesprek. Dit gebeurt bij horende kinderen 
als vanzelf, niet zo bij dove. - Opgemerkt mag wor
den dat dove kinderen zeer gevoelig bleken te zijn 
voor dit model-leren, o.a. door rollenspelletjes met 
hen te spelen, b.v. hoe je je gedraagt t.o.v. een be
jaard persoon, hoe je je beurt moet afwachten, hoe 
je lief kunt zijn t.o.v. gebrekkige kinderen, enz. enz. -
Dat de televisie helaas vaak een verkeerde vorm van 
model-leren insluit, moge terloops worden opge
merkt. 

Gesprek. We zeiden boven reeds, dat iedere moeder 
met haar nog sprakeloze baby gesprekken begint. 
Van de manier waarop dit geschiedt hangt af óf het 
kindje en in welke mate het 'basic trust' ontwikkelt, 
hetwelk zijn hele verdere leven moet gaan dragen. 
Deze gesprekken worden steeds rijker en intenser, 
van beide kanten. Uiteindelijk geschiedt door de ge
sprekken (gesteund door het model-leren) de over
dracht van het waardebesef, de ontwikkeling van 
'evensmotivatie. 

(c) Wij benaderen nu het probleem 'de integratie 
van het dove kind in het eigen gezin'. 
°e integratie in de horende maatschappij is een 
fundamenteel gegeven in de opvoeding van dove 
kinderen. Deze wordt nl. geremd door communica
tieve moeilijkheden. Tegelijk komt hier de hele pro
blematiek van de 'minderheidsgroeperingen' in de 
maatschappij om de hoek kijken, met vooral ook zijn 
emotionele aspecten van ressentiment, agressie, af
keer, hooghartigheid enz. 
Wij stellen nu dit axioma: 
Men kan integratie in de horende maatschappij al
leen verwachten via integratie in het eigen gezin. 
Als dit laatste mislukt, is de kans groot dat ook het 
eerste mislukt, dat het kind in feite opgroeit voor het 
'doven-ghetto', een ghetto zonder muren, maar ge
barricadeerd door taalarmoede en esoterische taal, 
en vooral door negatieve attitudes. - Helaas moeten 
wij opmerken dat dove kinderen soms in het eigen 
gezin, t.o.v. vader en moeder, broers en zussen in 
een soort ghetto moeten leven. Zo vaak komen dove 
kinderen bij ons klagen, dat ze thuis zo eenzaam zijn, 
dat vader en moeder nooit met hun praten, dat ze 
niet mee mogen met hun broertjes en zusjes enz. 

Wij moeten hier enkele belangrijke onderzoekingen 
vermelden: 
Heider (1941) kwam tot de bevinding dat er bij goed 
oraal opgevoede dove volwassenen, oudleerlingen 
van de Clarke School in Northhampton, drie soorten 

te onderscheiden waren: doven die een vriendelijke 
houding t.o.v. horenden aannamen, zich in hun ge
zelschap gelukkig voelden, zonder die te willen over
heersen of belasten. Het bleek dat deze dove volwas
senen gedurende hun jeugd meestal prettige erva
ringen in hun gedrag met horende kinderen hadden 
gehad. - Dit was de grootste groep. 
Doven die eveneens met horenden omgingen, maar 
zich aan hen opdrongen, hen b.v. steeds maar wil
den uitleggen hoe erg doofheid was, als het ware 
bedelend om aandacht, in een soms agressieve hou
ding. - Het bleek, dat deze vrij kleine groep doven in 
hun jeugd significant meer onprettige ervaringen 
met horende kinderen hadden gehad. 
Doven die zich bijzonder van horenden, in een soort 
verlegenheid of soms afkeer, terugtrokken. Ook dit 
was maar een kleine groep, en het bleek, dat zij in 
hun jeugd ofwel onprettige ofwel te weinig ervarin
gen in de omgang met horende kinderen hadden 
gehad. 

De eerste groep doven zocht weinig of geen omgang 
met mededoven, de tweede meer en de derde het 
meest. 

Rodda (1970) kwam tot de bevinding, bij het onder
zoek op dove pubers van 16 tot 18-jarige leeftijd in 
Engeland die de school hadden verlaten, dat sommi
ge vlot in de horende maatschappij integreerden, en 
andere niet. Merkwaardigerwijze vond hij, dat de 
voornaamste factor van integratie in de horende 
maatschappij niet was goed spreken, of goed liple-
zen, mooie hoorresten, goede ontwikkeling e.d., 
maar wat hij noemt 'charming character', dus een 
lief karakter. Met andere woorden niet zozeer de 
schoolse ontwikkeling is belangrijk voor een goede 
integratie in de horende maatschappij, maar de op
voeding, met name de opvoeding thuis. 

Markides (1976) deed een zeer goed onderzoek op 
kinderen opgevoed volgens een gebarenmethode 
met spreken, en kinderen opgevoed volgens de be
ginselen van de zuivere spreekmethode. Ondanks 
gelijke intelligentie, gelijke bekwaamheid van leer
krachten, gelijke sociaal-ekonomische status, ble
ken de laatste kinderen in practisch alle punten van 
het onderzoek superieur aan de eerste. Hij heeft 
echter ook de sociale houding t.o.v. de horende 
maatschappij van deze kinderen nagegaan. Hij 
maakte de volgende gradaties: 
1. Is tegen gezelschap van horenden. 
2. Vermijdt horenden. 
3. Verdraagt het gezelschap van horenden. 
4. Gaat redelijk goed met horenden om. 
5. Zoekt wel niet het gezelschap van horenden, 

maar voelt er zich wel gelukkig. 
6. Zoekt uitgesproken het gezelschap van horen

den. 
Hij vond nu dat de manueel opgevoede dove kinde
ren een significant negatievere houding t.o.v. de 
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horenden aannamen dan de zuiver oraal opgevoe
de. Bij deze laatste was er geen één op de gradatie 1., 
en de overgrote meerderheid lag in de gradaties 4., 
5. en 6. Precies het omgekeerde werd gevonden bij 
de manueel opgevoede dove kinderen. 
Wanneer men nu nagaat wat hiervan de oorzaak is, 
is dat uiteraard niet het spreken leren als zodanig, 
maar de gerichtheid van de hele opvoeding, met 
name die van de ouders. Beide scholen nl. lagen op 
korte afstand (10 min. lopen) van elkaar. Beide had
den een internaat. Beide werden evenzeer door de 
regering (Ghana) gesubsidieerd. De ouders moes
ten een bewuste keuze doen ofwel hun kind laten 
opgroeien in een bij hen in hetalgemeen onbekende 
taal, ofwel in hun eigen taal. Het lijkt niet onredelijk 
te veronderstellen, dat de houding van de ouders 
hiervan de grootste invloed is geweest op de sociale 
houding van hun kinderen. 

Het gevaar van ressentiment t.o.v. de horenden: 
Hier raken wij aan de dishumaniserende invloed die 
van apartheid uitgaat, zowel t.o.v. de leden van de 
afgescheiden groep ('in-group') als t.o.v. de buiten
staanders ('out-group'). 
Als eerste voorbeeld het volgende: 
Enige maanden geleden schreef een oud-leerling 
van ons instituut, de prelinguaal dove Bart Bosch, 
een open brief aan zijn mede-doven en vooral aan de 
oudere kinderen van onze scholen. Die brief toonde 
een open houding t.o.v. horenden, een houding van 
vriendelijkheid en van vertrouwen. Omdat de brief 
zo mooi en duidelijk was, is hij in het Duits vertaald 
en gepubliceerd in het Duitse tijdschrift 'Hörgescha-
digte Kinder'. Enige maanden geleden verscheen in 
datzelfde tijdschrift een open brief van een zekere 
heer Waldow, niet prelinguaal doof maar op 5-jarige 
leeftijd doof geworden. 

N.B. Hoe zou het toch komen dat zo vaak niet prelin
guaal doven, doof gewordenen en slechthorenden 
menen clubs van prelinguaal doven te moeten rege
ren? Wij staan op het standpunt, dat wanneer onze 
oud-leerlingen een organisatie of vereniging of reis-
club willen opbouwen, zij dit best zelf kunnen. Vaak 
vertonen nl. deze niet-prelinguaal doven een hou
ding als wij in de open brief van de heer Waldow 
terugvinden. 

De heer Waldow noemt doven die geïntegreerd in 
de horende maatschappij leven 'diep ongelukkige, 
beklagenswaardige mensen'. Hij verwijt hun 'prat te 
gaan op goede contacten met horenden', waardoor 
ze volgens hem alleen maar 'in medelijden geduld 
worden', en hij merkt erbij op, dat ze daarvan 'in hun 
eenvoud niets merken'. Hier komt een houding naar 
voren t.o.v. de echt prelinguaal doven die eenvoudig 
onheus te noemen is! Zo spreekt hij, 64 jaar oud, 
Bart Bosch steeds aan met 'mijn jonge vriend'... De 
doven moeten volgens de heer Waldow de spreek
taal wel goed leren beheersen, maar 'niet om geïnte-
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greerd te worden, maar om zich te handhaven'. Hij 
spreekt van 'gemis aan begrip en menselijkheid bij 
de horenden', van 'de harde levensstrijd' die doven 
moeten voeren, en hij verwijt de maatschappij dat ze 
de doven dwingt naar horende scholen te gaan als 
ze een hogere opleiding willen volgen (Bart Bosch 
studeert op een HTS) in plaats van speciale scholen 
voor doven hiervoor op te richten! Hij vindt een 
integratie van de afzonderlijke dove mens in de ho
rende maatschappij niet mogelijk, zelfs niet onder 
de beste voorwaarden! Die integratie kan volgens 
hem slechts krampachtig en alleen ogenschijnlijk 
gelukken. Daarbij vraagt hij zich af of de doven 'zich 
moeten buigen voor de hoogmoed van de niet-ge-
handicapten'. 
Men ziet: een brief vol ressentiment, welke lijkt 
voortgekomen uit niet verwerkte frustraties. - Deze 
Waldow is de hoofdredacteur van de 'Deutsche Ge-
hörlosen Zeitung', en de president van de Duitse 
dovenvereniging welke naar zijn eigen zeggen on
geveer 6.000 leden omvat. 

Een ander voorbeeld ontleen ik aan een ontmoeting 
in de Verenigde Staten. Ik werd eens ontvangen 
door een groep wetenschappelijke werkers en do
centen van een opleiding voor leerkrachten bij do
ven. Verschillende van deze droegen een badge op 
de revers met de letters DP en tevens bijbehorende 
vingerstanden uit het vingeralfabet. Op mijn vraag 
wat dat betekende kreeg ik als antwoord: 'Deaf-Po-
wer' in dezelfde geest als 'Black-Power'. Mijn gast
heer excuseerde zich en zei dat men deze badge 
heus niet leuk vond, maar hem droeg uit solidariteit 
met de grote 'American Deaf Association' (ongeveer 
250.000 leden). Ze hadden de interpretatie willen 
ombuigen tot 'Deaf Pride', maar dit was niet gelukt. 

We zien dus in deze voorbeelden hoe bij doven een 
mentaliteit van minderheidsgroeperingen kan 
groeien, zowel naar binnen ('in-group') als naar bui
ten ('out-group'), een mentaliteit van afkeer, wan
trouwen, verlangen naar macht, agressiviteit, res
sentiment. Kunnen wij zo'n ontwikkeling humanise
rend noemen? M.i. niet. 

Het minste wat wel van de opvoeding van doven 
gevraagd mag worden, is dat men ze zo opvoedt dat 
ze voor een bevredigende sociale omgang niet per 
se afhankelijk zijn van een club of vereniging van 
doven, dat ze minstens een zelfstandige keuze kun
nen doen om hoofdzakelijk met horenden dan wel 
hoofdzakelijk met doven om te gaan. 
Onze ervaring echter wijst duidelijk in de richting dat 
een omgang hoofdzakelijk met horenden verreweg 
het beste is voor een volle humanisering, voor een 
uitgeheven blijven boven al te primitief gedrag. De 
vorige week nog was ik op bezoek bij een oud-leer-
linge, gehuwd met een horende man reeds bijna 
12V2Jaar. Ze hebben helaas geen kinderen, maar het 
is een gelukkig huwelijk. Ze heeft volop contacten 



met horenden die haar ook goed accepteren; als ze 
°P het kantoor eens weg is wordt er meteen ge
vraagd: 'Waar is Jeanne?' Ze gaat ook wel eens b.v. 
haar oud-klasgenoten bezoeken, komt ook wel eens 
op feestjes waar doven, meestal die elkaar tijdens de 
opleiding goed hebben leren kennen, bij elkaar ko
men, maar ze is er niet afhankelijk van. Toch is ze in 
het geheel geen topfiguur, noch naar intelligentie, 
noch naar leeraanleg of capaciteiten. Zo kan ik talrij
ke voorbeelden van oud-leerlingen geven, met een 
horende gehuwd of met een dove gehuwd, of al
leenstaand, die werkelijk gelukkig zijn in een horen
de omgeving. 
Wel moet hier bijgevoegd worden, dat - naar mijn 
ervaring - deze integratie bij oud-leerlingen die als 
kind thuis niet goed werden opgevangen, zeer vaak 
mislukt, eenvoudig vanwege emotionele moeilijk
heden. Wat zegt u van ouders die hun kind niet elk 
Weekend thuis willen hebben, die als het thuiskomt 
nauwelijks tijd nemen om er mee te praten, die het 
kind 's avonds maar bij de televisie laten zitten ('dan 
zijn we het kwijt!')?... Wat wonder als zo'n kind later 
volwassen geworden zich tegen de horenden gaat 
afzetten? 

Het moge duidelijk zijn, dat hier een grote verant
woordelijkheid ligt bij school én ouders. In het alge
meen mogen wij onze uitspraak herhalen: 
Een integratie in de horende maatschappij zal via het 
9esprek geschieden of ze zal niet geschieden. 
Deze integratie moet m.i. de hoofdinzet zijn van de 
rol die de ouders in de opvoeding en de taalverwer
ving spelen. 

(d) De schoonste vrucht van het gesprek: de ware 
vriendschap 
Het algemene doel van elke opvoeding is de kinde
ren zover te brengen dat ze waarachtig geluk zullen 
vinden. Maar wat is nu waarachtig geluk? Is dat 
Plezier? Genieten? Alle materiële voordelen heb
ben? Prestige? Invloed? M.i. niet. Waarachtig geluk 
betekent liefde vinden en liefde geven. Deze twee 
zijn aan elkaar gecorreleerd: iemand die zelf geen 
liefde heeft zal moeilijk zelfs weldaden van een an
der als waarachtige liefde ervaren, omdat hij zich dat 
gewoon niet kan indenken. Geluk hangt samen met 
het afleggen van egoïsme. Onze opvoeding moet 
van jongs af aan gericht zijn op het idealisme van de 
Persoonlijkheid. Ook al zal men dit, zelfs bij horen
den, vaak niet bereiken, we moeten er wel naar blij
ven streven. 
Nu botsen wij hier op tegen een speciale moeilijk
heid bij dove kinderen. Als men 'vriendschap uit 
waarachtige liefde' omschrijft als: een genegenheid 
voor elkaar uit waardering van elkaar, dan blijkt die 
bij horende kinderen vooral te ontstaan tijdens de 
Puberteit, maar bij dove kinderen minstens enkele 
jaren later. Naffin (1933) heeft hier een onderzoek 
overgedaan, waarbij hij aan dove pubers deze vraag 
voorlegde: 

Heb je een vriend? Hoe moet je vriend zijn? 
Daarop kreeg hij van de overgrote meerderheid van 
16-17-jarige doven antwoorden als: Hij moet met 
mij spelen, hij moet mij snoep geven, hij mag niet 
over mij kletsen, hij moet mij helpen, enz. enz., in 
wezen antwoorden van ongeveer 8-jarige horende 
kinderen. Dit is nog geen echte vriendschap! Het is 
meer een samengaan van twee egocentrische ty
pen. Zo vond ook Kates (1969) dat sociale woorden 
als omgang, vriendelijkheid, samenwerking e.d. 
minder inhoud bleken te hebben bij dove pubers 
dan bij horende pubers, in tegenstelling tot andere 
woorden waarbij de inhoud niet significant verschil
de. 

Hoe nu deze grote moeilijkheid bij dove kinderen te 
overwinnen? Juist door gesprek van jongsaf aan. Er 
is geen andere weg! Door het gesprek leert men zich 
inleven in een ander, leert men te geven en te ne
men. Een bijzonder lichtpunt hierbij is, dat dove 
kinderen zo gevoelig zijn voor model-leren. Als wij 
op ons instituut lieve kinderen ontmoeten, dan kun
nen wij meteen zeggen: 'Ze hebben lieve ouders!'... 
Ze weerspiegelen hun ouders (helaas ook in het 
negatieve...) 

C Een nadere omschrijving van de rol die ouders 
kunnen vervullen 

Het moge duidelijk zijn dat de intensiteit waarmee 
de ouders hun rol kunnen spelen afhangt 
1. van de deskundigheid der ouders zelf; 
2. van de typische nood van het kind (eventueel een 
extra nood). 

(1) Primair is en blijft in dit alles de mentaliteit. 
Welke rol de ouders ook spelen, hij moet spontaan 
gespeeld worden in een geest van toewijding. Ont
breekt deze, dan zal de werkzaamheid ofwel van 
korte duur zijn ofwel te 'mechanistisch', waarbij het 
kind geen liefde ervaart. 

Het omgekeerde echter is ook waar: door taakbe-
wustzijn wordt het acceptatieproces verbeterd. Het 
krijgen van een doof kind is voor verreweg de mees
te horende ouders een ware slag. Ze zijn ontredderd, 
soms verbijsterd, staan perplex, weten hun leven 
geen richting te geven. Wanneer ze dan echter ken
nismaken meteen goede hometraining, kan allesals 
op slag veranderen. Er zijn ouders waarbij de lessen 
van de instructrices meteen aanslaan, die hun taak 
begrijpen, en dan daagt als het ware een lichtende 
toekomst op. Door het besef een taak, zelfs een 
plicht te hebben, gaan ze hun kind geheel anders 
zien: zijn manier van spelen, zijn humor, zijn pogin
gen de hardheid van het leven te overwinnen, zijn 
capaciteiten, zijn verlangen naar communicatie. Ze 
gaan hun leven als een uitdaging en een roeping 
ervaren, om de opvoeding ook van dit kind tot een 
goed einde te brengen. 
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Sinds wij in 1955 als eersten in Nederland met onze 
hometrainings-dienst begonnen zijn, hebben wij, 
zoals te verwachten, een als het ware 'nieuwe gene
ratie ouders' gekregen. Om een voorbeeld te geven 
hoe het vóór die tijd ging: 
Op een gegeven dag werden wij in de spreekkamer 
geroepen; er waren ouders om hun kindje aan te 
geven. Dat was inderdaad zo, want hun kindje, 41/2 
jaar oud, was zo pas onderzocht door Prof. Quix, 
hoogleraar in de oorheel kunde te Utrecht, en die had 
gezegd dat hun kind doofstom was en dat ze het zo 
spoedig mogelijk naar een doofstommeninstituut 
moesten brengen. 'Waar is uw kindje dan?' Het 
bleek buiten opgesloten in de auto te zitten: een lief, 
wat druk kind. Het werd verlost en in de spreekkamer 
gebracht. 
Het sprak geen woord, had nauwelijks geduld om 
naar je gezicht te kijken, maar was wel meteen aan 
het handelen en spelen. En toen opeens: Waar zijn 
papa en mama? Die hadden van het moment dat het 
kind er geen erg in had gebruik gemaakt om stiekem 
in de auto te vertrekken, in de geest van: 'Zorgen 
jullie er maar voor, want wij kunnen (willen) het 
niet!' Natuurlijk huil- en bruipartijen van de kant van 
het kind. Opeens zover van huis (de ouders woon
den ergens in de kop van Noord-Holland) temidden 
van een totaal vreemde omgeving... 
Thans gaat het zo: 
Er wordt een doof kindje aangemeld, meestal via 
een audiologisch centrum. Het is 1 ;11 jaar oud. Een 
gediplomeerde instructrice gaat de ouders bezoe
ken en er wordt een dag afgesproken voor een po
liklinische behandeling op ons instituut. De ouders 
komen dan met hun kindje, spreken de directeur en 
de 'full-time' arts (sociale geneeskunde en oorheel-
kunde) van het instituut, de audioloog-pedagoog en 
de psycholoog. Er wordt getracht een zo goed mo
gelijke indruk van het hoorverlies te verkrijgen en, zo 
dit nog niet gebeurd is, wordt een hoorapparaatje 
aangemeten. Genoemde instructrice gaat de ouders 
voortaan geregeld bezoeken. Na enkele maanden, 
met name als het kindje goed aan de instructrice 
gewend is, wordt het voor een week observatie op
genomen. De observatie-afdeling heeft niets van 
een ziekenhuis maar alles van een gezellig kinderte
huis met een huiskamer, speelkamers enz. enz. 
Meestal heeft de instructrice een week uitgekozen 
waarin 3 of 4 van de kinderen die zij verzorgt bij 
elkaar komen. Zij verblijft dag en nacht met die klein
tjes, welke om zo te zeggen 'bij tante komen loge
ren'. Er kan wel eens een traantje vallen als de ou
ders hun kleintje brengen en dan weer weggaan 
naar huis, uitgezwaaid door hun kind, maar spoedig 
is het kind geheel gerust. Zodoende is één week 
opname werkelijk voldoende. In die week worden 
alle nodige medische, psychologische en pedagogi
sche onderzoekingen gedaan. Tegelijkertijd heeft 
het kleintje ook het andere personeel van de obser
vatie-afdeling (een onderwijzeres-spreeklerares, en 
enkele kinderverzorgsters) leren kennen. Dan gaat 

het kind naar huis, wordt wederom op geregelde 
tijden bezocht door de instructrice, om na een 
maand of twee maanden weer voor een week te 
worden opgenomen, niet voor observatie maar in 
de zogenaamde 'wisselklas', verzorgd door ge
noemd personeel dat het reeds heeft leren kennen. 
De instructrice zorgt telkens dat de overgang zo soe
pel mogelijk verloopt. Dit gaat verder, zodat een kind 
voor het op 4-jarige leeftijd in de voorschool, kleu
terschool wordt opgenomen wel ongeveer 6-8 keer 
op het instituut is geweest, waardoor de hele omge
ving vertrouwd is geworden. Het kind rolt als het 
ware zonder enig trauma de kleuterschool in. Sinds 
enige tijd is ook een logopedist, gediplomeerd do-
venonderwijzer werkzaam om althans enige kinde
ren tweemaal in de week te bezoeken en thuis 
spreekles te geven. 

NB. Helaas moet opgemerkt worden, dat het nogal 
eens voorkomt, dat een doof kind zonder de boven
beschreven prudente voorbereiding en begeleiding, 
voor enkele weken in het audiologisch-centrum van 
een ziekenhuis wordt opgenomen. Men moet daar
bij bedenken dat deze kinderen eigenlijk niet ziek 
zijn! Een typerend voorbeeld. Toen de ouders, be
hoorlijk bedroefd, het ziekenhuis verlieten, hoorden 
ze hun kindje achter de deuren brullen en krijsen! 
Toen het na enkele weken weer thuis kwam, wilde 
het zijn moeder niet meer kennen en moest deze een 
witte schort aantrekken om het kind weer gerust te 
stellen. Wij kennen helaas dove kinderen die van dit 
soort opnamen nog jaren nadien traumatische reac-
tievormen overgehouden hebben. 

Sinds 1955 blijken die ouders die de zegen van de 
hometraining hebben meegemaakt, veel meer geïn
teresseerd niet alleen maar in het wel en wee van 
hun kind maar ook in zijn daadwerkelijke ontwikke
ling. Ze stellen eisen, willen geïnstrueerd worden, 
werken mee, zoeken en hebben veel contacten met 
het onderwijzend en opvoedend personeel. Zij en de 
directeur kennen elkaar persoonlijk. Aldus wordt 
een sfeer van hoogachting voor elkaar en van ver
trouwdheid opgebouwd. 

Het is dus helemaal niet zo, wat wel eens gesugge
reerd is, dat alle scholen voor doven zich op een 
hoge troon plaatsen waar de ouders voor moeten 
knielen, en dat ze de ouders op een grote afstand 
houden. Zelfs zijn er instituten die geen dove kinde
ren opnemen, tenzij de ouders bereid zijn mee te 
werken in hun opvoeding, b.v. het Instituut voor 
Doven te Wonosobo op Java, de 'St. Joseph School 
for the Deaf'te St. Louis, het'Central Institute for the 
Deaf' eveneens te St. Louis (deze drie zijn interna
ten), de Dagschool voor dove kinderen te Meggen 
bij Luzern, de 'Peninsola School for the Deaf in 
Californië, U.S.A. Deze laatste school, en in zekere 
zin ook die van Meggen, wordt geheel door de ou
ders geleid; zij hebben de directrice uitgezocht en 
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benoemen met haar samen de leerkrachten; zij ver
zamelen geld om de leermiddelen te kunnen kopen; 
2e nemen plichten waar in de school, assisteren enz. 
enz. Toegegeven dat de genoemde scholen erg se
lectief zijn, zij demonstreren wel door hun uitnemen
de onderwijsresultaten hoe een grote integratie van 
werk- en leefsituatie kan worden bewerkstelligd. 

(2) Welke deskundigheden dienen de ouders zich 
eigen te maken? 
N.B. In onze conclusies zullen wij de wens formule
ren speciale cursussen voor ouders op te zetten. 

De eerste kundigheid is voorzeker het leren gesprek 
voeren. Men mene niet, dat men dit met een doof 
kind zo maar kan. Dit vereist een bepaalde techniek, 
die boven in het kort beschreven is. Ook vele leer
krachten hebben die techniek niet zo maar uit zich
zelf en moeten ze uitdrukkelijk leren. Ja, het kan zijn 
dat een bepaald karakter zich daartegen verzet! Hoe
veel mensen zijn er niet, die bij een gesprek nage
noeg uitsluitend vanuit zichzelf praten, en als het 
ware niet naar een ander kunnen luisteren! In een 
discussie laten ze een ander wel praten, maar als hij 
uitgepraat is, gaan ze gewoon op hun eigen thema 
door juist alsof de ander niets gezegd heeft... 
Dit leren gesprek voeren met een doof kind sluit ook 
in: 
Het voordurend uitbreiden van de woordenschat 
(niet in een klein vijvertje van altijd maar weer de
zelfde woorden blijven rondzwemmen); 
Leren brieven schrijven of verslagjes of leeslesjes 
maken in normale taal; 
Voorlichting geven bij het kijken naar de televisie 
(deze leren begrijpen i.p.v. 'laat hem daar maar zit
ten!'); 
Leren veranderingen in situaties, dus wat gebeuren 
gaat, tevoren aan het dove kind uit te leggen, wat 
tevens belangrijk is om het te helpen naar de toe
komst te leven, verwachtingspatronen op te bou
wen; 
Leren het kind vragen te stellen, vragen uitte lokken, 
en vragen van een ander te verstaan; 
Leren tekenen, al is dit slechts schematisch (op deze 
wijze kan men situaties zonder gebaren zeer goed 
uitleggen, waarbij men de tekeningen ook van taal 
voorziet); 
Het kind voorgaan in lezen: lezen is bij dove kinde
ren een wezensbelang om de Nederlandse taal 
grondig te leren: als de ouders zelf geïnteresseerd 
•"aken in lezen en het goede voorbeeld geven, zal het 
hun gemakkelijker liggen ook hun dove kind tot le
zen te brengen; 
Enkele belangrijke aspecten van het spreken leren 
onder de knie krijgen: de voornaamste beginselen, 
de namen van fonemen (b.v. glijder, ploffer, 
neusklank, tweeklank, eenklank enz.), het telefoonal
fabet (b.v. een kind zegt tat i.p.v. nat, dan kan men 
reageren met: 'Je moet de neusklank gebruiken, 
nnat', of 'Jij zegt Teunis, maar het moet Nico zijn'), 

hoe meer-lettergrepige woorden ritmisch gespro
ken moeten worden (b.v. gisssteren, lachchcnen), 
hoe goed spreken te stimuleren en slecht spreken af 
te bouwen (b.v. een kind zegt 'soep' maar bedoelt 
'snoep', ofschoon het dit laatste wel degelijk zeggen 
kan: het is gewoon een aanwensel: hoe dit af te 
leren?)... 

(3) Opvoedkundige perikelen: 
Onder (2) hebben wij vooral didactische kundighe
den beschreven, nu komen de opvoedkundige. 

De vrije tijdsbesteding en het ontlokken van hob
bies: dit is vooral voor dove kinderen en volwasse
nen een belangrijke zaak: nooit zal hun leefsituatie 
zo kunnen uitgroeien, dat ze evenveel communicatie 
met andere mensen hebben als horenden: hobbies 
zijn vooral voor doven een noodzakelijke levens-
ufting en -vervulling: de ouders moeten de interes
sesferen van hun kinderen leren ontdekken, daar 
eventueel een lijst van opstellen met de juiste rang
orde, verschuivingen van interessesferen onderken
nen, enz., en dit alles dan uitbuiten voor het ontlok
ken van hobbies: tevens kan dit alles helpen om later 
tot een goede beroepskeuze te komen; 
De integratie bevorderen in verenigingen van ho
renden, ingesloten de werkzaamheden die daar ver
wacht worden: bv. schaakclub, hobbyclub, kaart-
club, diverse soorten van sportclubs (het is heus niet 
ondenkbaar dat een dove in zo'n club de trainer is of 
een andere 'hogere' functie bekleedt!), hengelclub, 
verkennerij enz. enz.; de techniek hoe een kind, dat 
misschien niet zo gemakkelijk van huis gaat, mis
schien ook wat bang is, toch tot zo'n integratie te 
brengen; 
Het leren van 'goede manieren', bv. aan tafel, op 
reis, bij bezoeken afleggen, zich soigneren, gedrag 
in de winkel en bij het boodschappen doen, gedrag 
op het postkantoor, in het gemeentehuis, bij loket
ten enz. enz.; 
Zogenaamde 'sociale redzaamheid' in al zijn diverse 
vormen, overeenkomstig de leeftijd; 
Op tijd de juiste sexuele voorlichting geven, iets wat 
bij dove kinderen vaak te summier, te eenzijdig bio
logisch of helemaal niet geschiedt; 
Het ontwikkelen van motivatie in het leven: zichzelf 
willen ontwikkelen en ontplooien, cultuurbesef krij
gen (weten en genieten van culturele verschijnings
vormen als toneel, ballet, muziek, culturele films, 
literatuur, opera, techniek, geschiedenis, sociale 
structuren, politiek enz.): komen tot levenswaarden 
als waarderen van anderen, zich inzetten voor ande
ren, idealisme, eerbied voor het leven, trouw, eerlijk
heid e.d.: het ontwikkelen van religie, bedoeld hier 
als levenswaarden die boven en over het tijdelijke 
leven heengaan (de transcenderende waarden). 
Het moge duidelijk zijn, dat de ouders bij dit alles in 
het geheel geen invloed kunnen uitoefenen tenzijze 
zelf het kind voorleven, en... tenzij ze in staat zijn met 
hun kind gesprekken te voeren. 
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Wij spraken van 'opvoedkundige perikelen': inder
daad openbaren zich hier heel specifieke moeilijkhe
den bij dove kinderen, om er enkele te noemen: 
We zeiden reeds dat het ontwikkelen van echte 
vriendschap (altruïsme, idealisme) bij dove kinde
ren moeilijk is; 
Het aspiratie-niveau is bij de meeste dove kinderen 
onderontwikkeld: ze willen te veel of te weinig; 
Idem de 'insight', dat is het besef wat men kan en 
wat men niet kan: dove kinderen zijn geneigd zich 
enerzijds te overschatten en anderzijds te onder
schatten; 
Een egocentrisch wedijverig (competitief) gedrag. 

(4) Direkte samenwerking met school en/of inter
naat: 
Wanneer dove kinderen zover van een dovenschool 
afwonen dat dagreizen niet meer mogelijk of te be
lastend wordt, zullen de ouders wel een gedeelte 
van hun taak aan een internaat moeten delegeren. Er 
kunnen ook andere redenen zijn, die internaatsop
voeding gewenst, zelfs noodzakelijk maken. Aller
eerst wordt hier gedacht aan een semi-internaat. 

NB. Een goed internaat hoeft heus niet af te schrik
ken. Traumatische reactie-vormen bij kinderen t.a.v. 
een internaat lopen meestal, zo niet altijd, terug op 
minder goede acceptatie-processen bij de ouders, 
waardoor het kind onvoldoende 'basic trust' (Erik-
son, = oervertrouwen, fundamenteel vertrouwen) 
heeft ontwikkeld. Het kind ervaart zo'n plaatsing dan 
als een afstoting. In een goed internaat kan ieder 
kind geheel gelukkig zijn. De ouders bedreigen met 
een trauma dat door een internaat als zodanig in hun 
kind zou veroorzaakt worden, berust op mythe-vor
ming. 
Inderdaad komen de werkzaamheden van ons inter
naat geheel overeen met wat er van ouders bij een 
dagschool verwacht kan worden: 

De (gediplomeerde) leiders en leidsters van het in
ternaat assisteren in de klassen; de leerkracht komt 
vaak in de groep; er is een voortdurende informatie 
over en weer; psychologische rapporten worden 
met leerkracht en internaatsleiding samen bespro
ken; opvoedkundige programma's worden samen 
uitgevoerd; kortom: er is een nauwe samenwerking. 
Vooral 's morgens gaat de leider of leidster met de 
kinderen mee naar school - dit geldt de jongere 
kinderen tot ongeveer 8 of 9 jaar - om typische 
gebeurtenissen in de groep die wellicht onderwerp 
van gesprek kunnen vormen aan de leerkracht mee 
te delen. 

Opname in een internaat beperkt uiteraard de deel
name van de ouders in de werkzaamheden. Men 
vergete echter niet, dat de kinderen dan toch nog 
altijd 160 dagen per jaar thuis zijn. Als wij de school 
en het slapen aftrekken, zijn de kinderen meer thuis 
dan in het internaat! 
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Wij herhalen: de meest directe en onmisbare sa
menwerking met school en internaat is: het voeren 
van gesprekken. 

Er is reeds jaren veel te doen over 'onderwijspartici-
patie' in het gewone lagere onderwijs. Men spreekt 
van 'onderwijs steunende activiteiten', ouders als 
'taakverlichters', moeders als 'hulpjuffen' enz. enz.-
De literatuur noemt zeer vele bruikbare initiatieven, 
waarvan wij er hier enkele bijeen willen brengen: 
didactische hulp bij lezen en rekenen, expressie-
groepen, handenarbeid, volksdansen, sport, 'over-
blijfmoeder', handwerken, een documentatiecen
trum bijhouden, een schoolbibliotheek inrichten, il
lustratie-materiaal ordenen, toneel-attributen uit
werken, meewerken aan of opzetten van schoolma-
nifestaties, van tentoonstellingen voor een bepaald 
doel, dia's verzamelen en ordenen, inlichtingen ver
zamelen over beroepen, het organiseren van reizen 
per schoolbus, het opzetten van schoolreisjes... 

Typisch voor een dovenschool (de heer De Graaf 
heeft daar terecht in zijn artikelen op gewezen) is het 
doorgeven van informatie over en weer: de reden is 
eenvoudig, vooral bij de jongere kinderen, dat ze 
vaak niet duidelijk kunnen maken wat ze nu precies 
ervaren hebben, en ze kunnen dit zelfs niet duidelijk 
maken aan hun klasgenoten (legio misverstanden!). 
Derhalve valt hier te noemen: 
het meedoen met een schoolkrant, briefwisseling, 
vooral morgengesprek... Hier botsen wij vooral op 
tegen moeilijkheden bij een dagschool: ieder kind 
komt vaak met geheel andere ervaringen naar 
school die het noch aan de leerkracht noch aan de 
kinderen kan duidelijk maken, zodat de eerste als het 
ware gedwongen is zelf iets te bedenken d.w.z. min
der dan gewenst is uit te gaan van de interesse van 
de kinderen. Bij een internaat ligt dit duidelijk an
ders: de kinderen van de klas zijn de zelfde als de 
kinderen van de groep; zodoende kennen ze eikaars 
ervaringen veel beter en kan de leerkracht gemakke
lijker van gezamenlijke ervaringen uitgaan; als hij 
dat handig doet is dit een enorme steun voor het 
ontwikkelen van gesprekken en dus van een natuur
lijke taalverwerving. 

Deze informatie over en weer moet niet puur schrif
telijk geschieden, maar gepaard gaan met vrij fre
quente bezoeken over en weer: 
Op ons instituut worden de ouders (liefst nooit meer 
dan ongeveer 3 ouderparen tegelijk) minstens één 
keer per jaar uitgenodigd voor een zogenaamd 
werkbezoek. Zij komen dan 's morgens al om negen 
uur in de school, maken de hele school mee, gaan 
mee naar het internaat, eten met de kinderen samen, 
zijn 's middags weer in de school, en blijven in het 
internaat tot in de avond. Er zijn sommige bedrijven 
die hun werknemers voor dergelijke bezoeken vrij 
geven, zonder dat ze een snipperdag moeten gebrui
ken. Deze bezoeken verlopen zo goed als altijd zeer 



Prettig. Soms gaat vader zelf voor de klas zitten en 
Probeert les te geven! Het is dan ook een 'werkbe
zoek', niet maar een op bezoek komen bij het kind! -
Omgekeerd brengen ook de leerkracht, de leiders en 
leidsters van de groepen minstens eens per jaar een 
bezoek aan de ouders, liefst wanneer het kind thuis 
is. 

N.B. Het kan wel eens gebeuren, dat ouders klagen, 
dat het kind thuis niets over de school vertelt. Het 
omgekeerde komt, naar mijn ervaring, weinig of niet 
voor. Deze moeilijkheid kan overwonnen worden 
juist door deze bezoeken over en weer. Het is de 
ervaring van de leerkrachten en het opvoedend per
soneel, dat hun werkzaamheid door deze bezoeken 
enorm wordt gestimuleerd en ondersteund. Meestal 
versterken ze de inzet zowel van het kind als van de 
ouders. 

Een laatste belangrijke directe samenwerking be
treft de beroepskeuze. Het moge duidelijk zijn dat 
wanneer een doof kind is opgegroeid en ontwikkeld 
zoals boven beschreven (o.a. door het bijhouden 
van zijn interessesferen) een eerste beroepskeuze-
overleg op 13-14 jarige leeftijd veel gemakkelijker 
verloopt, en eveneens een meer definitief overleg 
op 17-18 jarige leeftijd. - De overgrote meerderheid 
van de kinderen die ons instituut verlaten (respectie
velijk 18,19 en 20 jaar) studeert verder. Dat gebeurt 
dus thuis. De instituten voor doven in ons land be
schikken overstudiebegeleiding. Het moge duidelijk 
zijn dat deze hogere opleidingen alsmede de studie
begeleiding alsmede de interesse en de activiteit 
van de ouders nauw moeten samenwerken. 

(5) Speciale moeilijkheden die zich soms kunnen 
voordoen in de samenwerking van school en ou
ders. 
M.i. komen er vooral twee moeilijkheden voor: 
(a) Gebrek aan inzet en/of deskundigheid bij de ou
ders; 
(b) Een te enge visie van de ouders. 
Over (a) hebben wij reeds zeer veel gezegd en we 
zullen er onder nog even op terug komen. 
Wat nu een 'te enge visie' betreft: Ik moge beginnen 
met een concreet voorbeeld. Onze observatie-afde-
ling, waarin tevens de hoger genoemde wisselklas is 
ondergebracht, beschikt over een logeerkamer voor 
ouders die in de wisselklas willen komen meewer
ken. Er zijn sommige ouders voor wie dit rondweg 
op een of andere wijze noodzakelijk is, al was het 
alleen al om te zien hoe rustig hun kind zich daar 
gedraagt in tegenstelling tot thuis, waar ze hun kind 
niet aankunnen! Hopelijk kunnen ze dan dezelfde 
wijze van evenwichtige aanpak leren die hun kind tot 
rust brengt. Soms echter gelukt dit slecht of niet, 
omdat de moeder zich niet als een lid van de hele 
groep kan gedragen. Zij blijft dan te eenzijdig gericht 
alleen maar op haar eigen kind. Door zoiets kan een 
hele wisselklasweek totaal mislukken. 

Uiteraard is het zo, dat ouders het meest direct den
ken aan de belangen van hun kind. Nu hebben we 
boven enkele voorbeelden gegeven, hoe de ontwik
keling van de dove kinderen vaak gestoord wordt 
door interfererende gebeurtenissen, als b.v. het ko
men van een onderontwikkeld, te laat aangemeld 
kind in de klas. Er moet gegeven en genomen wor
den, en het schoolhoofd zit vaak met de handen in 
het haar! Welke ouders zijn dan bereid een offer te 
brengen terwille van dit nieuwe kind? Welke ouders 
zijn in staat het belang van de hele klas, de hele 
groep, ja, van de hele school in het oog te houden? 
Zij zien allicht maar een klein stukje van het hele 
bedrijf! 

Bij sommige ouders, gelukkig niet veel, kan zich zo'n 
te enge visie openbaren in het al te zeer staan op hun 
rechten, meer dan op hun eigen plichten... Die me
nen dan te gauw dat hün kind tekort wordt gedaan, 
gedragen zich alsof leerkracht (en leiders en leid
sters) hun dienaars zijn, kunnen querulantesk gaan 
optreden. Uiteraard roept zo'n houding verzet op, 
kan een hele samenwerking doen mislukken. 

Zeer gemakkelijk kan een te enge visie optreden 
wanneer een kind naast de doofheid specifieke leer
stoornissen heeft. Wij spraken boven over het assis
teren door ouders bij kinderen die lees- of reken-
moeilijkheden hebben in de gewone lagere school. 
Het schijnt echter een ervaring te zijn dat men dan 
niet de ouders hun eigen kind moet laten behande
len. Ze schijnen daarbij nl. ofwel te beschermend of 
te overeisend op te treden, wat emotionele reacties 
bij het kind ontlokt. Misschien mag men dit vergelij
ken met een arts die ziek is en niet zichzelf cureert, 
zelfs niet zijn eigen zieke kinderen of zijn zieke 
vrouw. 

Zo'n te enge visie kan werkelijk extreem worden bij 
ouders die de doofheid van hun kind emotioneel niet 
of nog niet verwerkt hebben. Ja, het gebeurt dat dit 
zo'n trauma is geworden dat gezinstherapie nodig 
wordt. Helaas staat dit zo noodzakelijke aspect van 
ons werk nog geheel in de kinderschoenen. 
- Zo gebeurt het ook soms dat ouders, de vader 
en/of de moeder, niet tot het juiste besef hoe hun 
kind goed op te vangen kunnen komen. Ze lijken 
door dit trauma in hun handelwijze geblokkeerd. 
Daardoor kan het gebeuren, dat een kind zich thuis 
totaal anders gedraagt dan op school of in het inter
naat, practisch altijd negatief thuis en positief elders. 
Dan kan het soms nodig zijn, dat een leidster van het 
internaat op bepaalde dagen als het kind thuis is de 
moeder bezoekt, en het eenvoudig de moeder voor
doet hoe ze het kind thuis moet behandelen, om het 
evenwichtig te doen uitgroeien. 

(6) Integratieve of segregatieve opvoeding van do
ve kinderen? 
Wanneer men, zoals boven beschreven, prijs stelt 
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op een zo goed mogelijke integratie van het dove 
kind in de horende maatschappij, dan dient men dit 
doel reeds van jongs af aan na te streven. Het ligt 
dan voor de hand, dat men dan streven zal naar een 
wijze van opvoeding zoveel mogelijk met horenden 
samen. 
Wij menen nu 9 graden van integratie, c.q. segrega
tie in de opvoeding van dove kinderen te kunnen 
onderscheiden: 

IX. Ouders onderwijzen zelf hun kind, geheel in de 
horende wereld, eventueel samen met een 
klein groepje horende kinderen. Ik ken per

soonlijk 2 volwassen doven die op deze wijze 
onderwezen zijn: mej. Ilse Bernd en ir. Dick 
Nanninga. 

VIII. Ouders schaffen zich een eigen leerkracht aan 
voor hun kind, zoals b.v. de ouders van de doof-
blinde Helen Keiler, en handelen verder over
eenkomstig IX. Iets dergelijks schijnt gebeurd 
te zijn toen Johan Conrad Amman (1669-1724) 
in ons land werkte. De geschiedenis van het 
dovenonderwijs noemt meerdere van dergelij
ke gevallen. 

VII. Het dove kind leert in een kleine klas van horen-

SCHAAL VOOR ZELFKRITIEK VAN DE OUDERS 

Vragen aan mezelf voldoende onvoldoende 

1. Kom ik echt met mijn kind mondeling in gesprek? 

2. Kom ik althans schriftelijk met mijn kind in gesprek? 
N.B. Wanneer vraag 1 met voldoende is beantwoord, kan men deze 
vraag ook met voldoende beantwoorden. 

3. Kom ik althans door tekenen met mijn kind in gesprek? 
N.B. Wanneer vraag 1 of vraag 2 met voldoende beantwoord is, kan men 
ook hier voldoende noteren. 

4. Kom ik althans door gesticulatie met mijn kind in gesprek? 
N.B. Wanneer vraag 1, 2 of 3 met voldoende is beantwoord, kan ook 
hier voldoende genoteerd worden. 

5. Speel ik samen met mijn kind? 

6. Luister ik geduldig naar mijn kind? 

7. Kijk ik mijn kind frank en vrij in de ogen? 

8. Toon ik interesse in wat mijn kind interesseert? 

9. Ken ik de interessesferen van mijn kind? 

10. Kan ik enige bewondering voor mijn kind opbrengen? 

11. Vermijd ik verwenning? 

12. Vermijd ik overeising? 

13. Vermijd ik overbescherming? 

14. Ben ik consequent in mijn opvoeding? 

15. Behandel ik al mijn kinderen even eerlijk en rechtvaardig? 

16. Houd ik de belofte die ik mijn kind deed? 

17. Geef ik de school (internaat) voldoende informatie? 

18. Ga ik in de school op werkbezoek? 

19. Toon ik belangstelling en bewondering voor wat men op school en 
internaat met mijn kind doet? 

20. Zorg ik dat mijn kind zijn huiswerk goed maakt? 

N.B. Wij nodigen ouders uit, om ook eens zo'n schaal voor zelfkritiek op te ste 
leerkrachten en opvoeders. 
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de kinderen (liefst niet meer dan 10 a 15) en 
heeft daarbij slechts weinig aparte begeleiding 
nodig. Zie onder. 

»'• Het dove kind gaat naar de gewone lagere 
school en heeft daar een tolk in de klas. Zie 
onder. 

V. Een groepje dove kinderen heeft in een gewone 
lagere school een aparte schoolruimte,waarde 
een meer, de ander minder begeleid kan wor
den, zodat ieder kind naar gelang eigen capaci
teiten met de lessen voor de horende kinderen 
meedoet. Dit gebeurt in de zogenaamde 'par
tially hearing units' in Engeland. De leerkrach
ten die deze kinderen, zoals ook bij VI en VII in 
het gewone lagere onderwijs begeleiden en 
vaak van de ene school naar de andere reizen, 
noemt men 'peripatetic teachers'. Zie onder. 

'V- Er zijn in een gewone lagere school één of meer 
aparte klassen voor dove kinderen (eventueel 
organisatorisch verbonden met een elders lig
gende b.o.-school voor doven, zogenaamd 
'symbiose-onderwijs') waarin de dove kinde
ren zo goed als alle lessen volgen, maar in de 
vrije ti jd, de gymlessen en lessen voor beelden
de expressie, worden ze geïntegreerd opge
vangen. 

Gedeeltelijke segregatie: 

'"• Een dagschool voor dove kinderen. 

"• Een school voor dove kinderen met semi-inter-
naat. 

Algehele segregatie: 

'• De dove kinderen worden in een school met 
internaat opgevoed, zodat ze weinig of niet 
naar huis gaan, wat meestal alleen het geval zal 
zijn met zeer meervoudig gebrekkige dove kin
deren. 

Het moge duidelijk zijn dat bij deze diverse graden 
van integratie, c.q. segregatie de vormen van mede
werking van de ouders sterk zullen verschillen. Dit 
neemt echter niet weg, dat de integratie in het eigen 
9ezin steeds oorsprong en onmiddellijk doel van de 
ppvoeding van dove kinderen is. De ouders blijven 
de geestelijke kapitaalbezitters' van de diverse 

scholen. 

Graad V, VI en VII hebben te maken met de zoge
naamde 'main-streamings'-beweging, welke o.a. 
door de UNESCO bijzonder wordt aanbevolen. Het 
doel hiervan is om gehandicapte kinderen zo veel als 
niaar mogelijk is samen met niet-gehandicapte kin
deren te doen opvoeden, ja, men stelt (m.i. terecht): 
n e t gehandicapte kind heeft hier recht op. In de Ver
enigde Staten is men hiermee reeds jaren bezig. 
Wanneer het echt prelinguaal dove kinderen betreft, 

moeten volgens meerdere onderzoekingen (zie Nix 
1976) de volgende eisen worden gesteld om een 
mislukking te voorkomen: 

(a) Wat betreft het kind: voldoende intelligentie en 
persoonlijke inzet, voldoende spreken en 
spraakverstaan (aflezen en horen), beschikken 
over een goed taaigeheugen en voldoende ont
wikkeling, een sterk karakter hebben en een goe
de gezondheid. 

(b) Wat betreft de ouders: volle medewerking ge
ven, het kind emotioneel juist kunnen opvangen 
(een goed acceptatieproces), mogelijkheden 
kunnen hanteren tot sociale integratie. 

(c) Wat betreft de school: kleine klasse-omvang 
(liefst niet groter dan 15), geïnteresseerdheid 
van het hoofd der school en van de betrokken 
leerkracht, aanwezigheid van assisterende leer
krachten. 

(d) Liefst één, zeker niet meer dan drie dove kinde
ren in één horendenschool. Anders dreigt het 
gevaar van minderheidsgroeperingen. 

III. Welke rol kunnen, eventueel moeten ou
ders spelen bij extra stoornissen behalve de 
doofheid? 

Samengevat kunnen bij dove kinderen de volgende 
extra stoornissen, naast de doofheid optreden: 
niet-emotioneel: subnormale intelligentie; - slecht 
geheugen; - dyspraxie van de spraak (dysfasie); -
intermodale integratiestoornissen (de 5 soorten zin
tuiglijke waarneming en hun voorstellingen integre
ren niet goed tot één geheel). 
Emotionele stoornissen: het verlatenheidssyn
droom; - overdreven angsten. 

N.B. Psychoticistische stoornissen laten wij hier bui
ten beschouwing. Eveneens doofblindheid (onze 
desbetreffende afdeling omvat 27 kinderen) en au
tisme (deze afdeling omvat 9 kinderen). 

Het moge duidelijk zijn dat het allerminst toegelaten 
is te spreken van dé dove. Dé dove bestaat niet! Alle 
leerstoornissen en emotionele stoornissen die bij 
horende kinderen voorkomen, kunnen in principe 
ook bij dove kinderen gevonden worden. Wanneer 
een doof kind dus een afwijkend gedrag vertoont, 
mag men niet meteen maar zeggen dat dit de schuld 
van de doofheid als zodanig is. Men dient ieder kind 
van jongs af grondig te diagnostiseren en dienover
eenkomstig te behandelen. Differentiatie in de be
handeling is dus een van de grondwetten zowel van 
de opvoeding van horende als van die van dove 
kinderen, leder kind heeft recht geheel volgens zijn 
eigen capaciteiten te worden benaderd. 

Dit brengt tegelijkertijd mee een differentiatie in de 
rol die de ouders kunnen spelen. Hoe meer stoornis
sen hun kind heeft, hoe meer een beroep moet wor-
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den gedaan op extra deskundigheid bij leerkrachten, 
bij opvoeders en eventueel bij ouders. Maar het is 
duidelijk, dat hier de ouders meer zullen moeten 
delegeren dan bij niet-meervoudig gestoorde dove 
kinderen. Dit neemt echter niet weg dat de samen
werking zeer nauw moet zijn (o.a. geconcentreerd 
rondom het gesprek) en dat de ouders de eerste 
verantwoordelijken blijven. 
Een enkel statistisch gegeven: 

Ives (1977) heeft onlangs een artikel gepubliceerd 
over een onderzoek op ongeveer 1500 gehoorge
stoorde kinderen in Engeland. De maat die hij aan
legde om extra stoornissen te ontdekken is vrij grof, 
zodat de door hem gevonden cijfers slechts de zeer 
duidelijk constateerbare extra stoornissen weerge
ven. Als ik zijn gegevens analyseer, kom ik tot de 
volgende percentages: 

2% der kinderen vertoont alleen leerstoornissen; 
3% alleen emotionele stoornissen; 

22% vertoont zowel leer- als emotionele stoornis
sen. 
Som: 27% 

Deze cijfers kloppen vrijwel met hetgeen wij over de 
bevolking van ons instituut (450 dove kinderen) we
ten. 

De beweging van de 'Total Communication' houdt 
veel te weinig rekening met deze differentiatie. Deze 
Amerikaanse beweging, welke echter naar Enge
land, Zweden, Denemarken en ook enigszins naar 
Duitsland is overgewaaid, stelt dat alle dove kinde
ren recht hebben op alle middelen van communica
tie: gebarentaal, vingerspelling, spreken, liplezen, 
horen, lezen en schrijven. Verondersteld wordt daar
bij dat al deze elementen, in plaats van elkaar te 
storen, elkaar ondersteunen. Niet alleen is dit nooit 
bewezen, er zijn eerder talrijke bewijzen van het 
tegendeel voorhanden. De beweging is verder niet 
nieuw: reeds 100 jaar geleden heeft directeur Slits 
op ons instituut iets dergelijks geprobeerd (uitge
zonderd de hoorapparatuur). Dit is mislukt, omdat 
de methode in feite een gebarenmethode bleek te 
zijn, waarbij spreken en liplezen weinig of geen ef
fect sorteerden. Het gevolg hiervan is geweest dat 
ons instituut een aantal jaren later tot de zuivere 
spreekmethode is overgegaan. Kates (1972) en Mar-
kides (1976) hebben een grondig onderzoek gedaan 
over de verschillen tussen kinderen opgevoed vol
gens de beginselen van de zuivere spreekmethode 
en kinderen opgevoed door een gebarenmethode 
verbonden met spreken. De eerste kinderen waren 
in bijna alle opzichten, zoals boven reeds medege
deeld, superieur. Ze waren ook, volgens het onder
zoek van Kates, superieur aan die kinderen die geen 
gebarentaal maar wel vingerspelling leerden ge
bruiken. 

Vandaar dat wij op ons instituut, na jarenlang zoe-
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ken om de juiste diagnostische methoden en behan
delingswijzen te vinden, de volgende afdelingen on
derscheiden: 
de Voorschool, twee Kernafdelingen en het Voortge
zet Buitengewoon Onderwijs (inclusief MAVO-oplei-
ding): zuivere spreekmethode in en buiten school. 
Deze vier afdelingen omvatten 59% van de hele be
volking. 
de Mariaschool voor dove LO.M.-kinderen met klei
ne klasjes van 4 hoogstens 5 kinderen, welke ook 
volgens de principen van de zuivere spreekmethode 
worden opgevoed, hoewel hier ook meer schriftelijk 
gewerkt moet worden. Deze afdeling omvat 18% 
van de hele bevolking. 
'Eikenheuvel' in Vught, eveneens voor dove L.O.M.-
kinderen, maar waarbij zulke ernstige 'minimal 
brain dysfunctions' optreden, dat spreken, liplezen 
en horen niet zó kunnen worden ontwikkeld, dat de 
kinderen daarin met elkaar kunnen omgaan. Ze le
ren vingerspelling, om het ontwikkelen van een ge
barentaal te voorkomen. Ze worden hoofdzakelijk 
schriftelijk onderwezen met echter de hulp van vin
gerspelling en spreken, liplezen en horen voor zover 
mogelijk, 12% van de hele bevolking. 

N.B. Bij beide soorten dove L.O.M.-kinderen zijn er 
heel wat die ondanks hun meervoudige handicap 
een V.B.O. kunnen bereiken. 

Het 'Mariëllapaviljoen' en 'De Wingerd' (deze laatste 
te Vught) voor die dove kinderen die zo ernstig ge
stoord zijn dat 'Total Communication' en vaak alleen 
nog maargebaren, de enige mogelijkheid is om hun 
voldoende communicatie te verschaffen. 11% van 
de hele bevolking. 

N.B. Men moet niet menen, dat al deze kinderen van 
jongs af door ons instituut verzorgd zijn. Vooral bij 
de meervoudig gestoorde dove kinderen zijn er tal
rijke, die ons pas op latere leeftijd hebben bereikt, na 
elders te zijn mislukt. 
Wanneer nu na grondig overwegen besloten moet 
worden dat een doof kind esoterische communica
tiemiddelen nodig heeft (vingerspelling en/of geba
ren) en dus in een aparte afdeling moet worden 
opgevoed, dan is de consequentie, dat ook de ou
ders die communicatievorm leren. Hier wordt dus 
van hen een speciale deskundigheid gevraagd. An
ders immers kunnen zij met hun dove kind niet in 
gesprek komen. Gelukkig zijn de meeste ouders 
hiertoe bereid. Ze ontvangen een cursus op ons 
instituut, ondersteund door video-opnamen. Het is 
voor hun een vreugde, als het hun blijkt dat hun 
dove kind, b.v. met subnormale intelligentie (I.Q. 
50-70), vaak van de ene inrichting naar de andere 
gebracht en nergens grondig geholpen, eindelijk 
met hen in communicatie komen kan. 

Op alle afdelingen worden kinderen gevonden met 
gedragsproblemen. 



Lichte gedragsproblemen kunnen vaak verholpen 
borden door het systeem van gedrags-modificatie, 
zoals boven aangeduid. 
De diepste en gevaarlijkste stoornis die bij dove 
kinderen (zoals ook bij horende) kan optreden is het 
verlatenheidssyndroom, dat daarin bestaat dat het 
kind zich, bewust of onbewust, niet door zijn ouders 
geaccepteerd voelt. Zoiets kan ontstaan ook zonder 
dat de ouders er echt schuld aan hebben. Gebleken 
is, dat deze stoornis des te erger wordt wanneer de 
aanpak van vader en moeder verschilt, wanneer b.v. 
de vader negatief en de moeder positief (vaak té 
Positief) optreedt, of omgekeerd. De kinderen die 
hieraan lijden zijn de kinderen die geen geborgen
heid kunnen vinden, die menen bewust of onbewust 
ongewenst te zijn. Vaak, wanneer ze gevoelig zijn, 
komen ze tot neurotisme wat op latere leeftijd wel 
eens kan uitdraaien op depressies of agressies. 
Bij al deze stoornissen blijft echter het centrale the
ma: het gesprek. Ik heb kinderen met grote emotio
nele moeilijkheden als een blad aan een boom zien 
veranderen, sinds de ouders geleerd hadden met 
hun kind in gesprek te komen. 

'V. Conclusies 

doorzichtig, in vragende vorm, wil ik graag 6 conclu
sies formuleren: 
'• Moet er geen beroepsinstantie gecreëerd wor
den in de vorm van een 'ombudsman' met een bu
reau van deskundigen, waar de ouders onafhanke
lijk om steun en raad kunnen komen? 
Wellicht speciaal in verband met deze eventuele 
Moeilijkheden: Een te lange wachtlijst bij een audio-
'ogisch centrum; -
Onvoldoende diagnose van leerstoornissen en on
voldoende differentiatie van de leerlingen in de 
school; -
Onvoldoende verzorgde hometraining; — 
Onbevredigende vorderingen op school. 

2- Dienen ouders niet vertegenwoordigd te zijn in 
het bestuur van de school waar hun kind onderwe
zen wordt? - Dit wil niet zeggen dat een ouder dan 
Per se zelf in dat bestuur moet zitten; de ouders 
zouden een afgevaardigde kunnen zoeken om hen in 
het bestuur te vertegenwoordigen. 
Mag niet het zelfde gezegd worden over een even
tuele ondernemingsraad in een instituut? 

* Moeten de ouders er niet voor waken, dat, speci
fiek voor dove kinderen, de vrijheid van schoolkeuze 
gewaarborgd blijft, b.v. zij niet gedwongen worden 
hun kind binnen de eigen regio op een school te 
doen die niet naar hun zin is? 
Wij krijgen helaas talrijke brieven van bedroefde 
ouders uit Amerika, uit Engeland, die klagen dat de 
school die voor hun dove kind is aangewezen is 
overgegaan tot 'Total Communication', waarbij ze 
aanvoelen dat hun kind gaat opgevoed worden in 
e e n totaal andere culturele sfeer als zij zelf leven. 

4. Moeten de ouders geen invloed gaan uitoefenen 
op een betere opleiding van leerkrachten? In het 
buitenland, Engeland, Denemarken, Zweden, Duits
land, Amerika e.a. bestaan reeds jaren lang 'full-
time'-opleidingen voor leerkrachten bij doven. In 
ons land bestaat nog slechts een 'inservice'-training, 
wat betekent dat een leerkracht die absoluut nog 
niet geleerd heeft met dove kinderen in communica
tie te komen, meteen een klas krijgt. Is dit niet godge
klaagd? Men hoort zo vaak van leerkrachten, dat ze 
na 3 of 4 jaar werken hun fouten van het begin 
betreuren. Niet alles kan met een 'full-time'-oplei-
ding voorkomen worden, maar wel meer dan nu. 

5. Zou het een overdreven luxe zijn, als elke klas zou 
beschikken over een telefoon, en ook de ouders, die 
zelf geen telefoon kunnen bekostigen, deze met sub
sidiezouden kunnen verkrijgen, juistom de informa
tie van thuis en school over en weer zo vlot mogelijk 
te doen verlopen? In ons instituut hangen verschil
lende telefoons in de diverse scholen. Maar als men 
een leerkracht wil bereiken, moet deze per se zijn 
klas daarvoor verlaten. 

6. Zouden er geen cursussen moeten komen, aan 
elke school één, voor de ouders, om hun de nodige 
deskundigheden bij te brengen? Dit zou o.a. kunnen 
geschieden door video-opnamen. Nardine (1974) 
bereikte mooie resultaten door het gedrag van ou
ders op videoband op te nemen en hun dit daarna te 
vertonen en uit te leggen. Men krijgt dan een soort 
model-leren, dat zeer effectief gebleken is. 

Slot 
Laat mij besluiten met op 2 punten te wijzen: 
De mentaliteit blijft het eerste en het voornaamste. 
Deze is meer waard dan apparatuur, gebouwen, ge
leerd personeel enz. enz.! Die mentaliteit zou moe
ten omvatten: 
geduld, volharding, en ook overtuigd zijn van suc
ces. De grootste vijand van het dovenonderwijs is 
het defaitisme! 

'Met de hoed in de hand komt men door het ganse 
land', zegt het spreekwoord. Wanneer ouders zich 
dankbaar tonen t.o.v. het personeel, de leerkrachten 
en de leiders en leidsters, kunnen ze haast automa
tisch op een grote medewerking rekenen. Ik ken vele 
dankbare ouders, die nu nog na jaren, je verjaardag 
niet vergeten, het zijn meestal die ouders die 
vroeger het meest coöperatief waren! 

Gods beste zegen over de roeping van uw leven! 

Dr. A. van Uden pr. 
Sint-Michielsgestel 
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Wat dunkt u 
van de 
dove mens? 

'Denk eens aan het feit dat een dove niet kan 
horen. Welkeen doofheid kunnen wij dan niet 
allemaal bezitten? Welke zintuigen missen wij 
waardoor we de andere wereld om ons heen 
niet kunnen zien en niet kunnen horen?' 

Frank Herbert 

1- Inleiding 

Er zijn reeds ruim twee eeuwen voorbijgegaan, 
sinds het onderwijs aan doven in instituten of scho
len ter hand werd genomen. 
Sedertdien mag er veel veranderd zijn - hoewel voor 
sommigen ook hier geldt: Er is niets nieuws onder 
de zon! - één kenmerk doet zich nog immer gelden 
n - l . de 'strijd' om de methode. (1, 2, 3, 4) 
De specifieke methode, die gevolgd moet worden 
om het dove kind op te voeden en te onderwijzen. Er 
is wellicht één ding, dat vóór en tegenstanders van 
bepaalde methoden verbindt n.l. het besef hoe be
langrijk het kunnen horen van een mensenkind is, 
voor zijn taalontwikkeling en hoe moeilijk het is aan 
dove kinderen de taal, het kommunikatiemiddel bij 
uitstek, te leren. (5, 6) 
Zelfs door 'buitenstaanders' wordt geformuleerd 
hoe belangrijk het kunnen horen en spreken (norma
liter is spreken het gevolg van het kunnen horen) is 
voor de mens. 

'Wie doof en stom dreigt te worden moet vrezen 
voor zijn eigenlijk mens-zijn. Horen en daarop de 
nnond openen, kunnen antwoorden maakt de mens. 
Constitutief voor de menselijkheid is het horen'. (7) 

Het mag duidelijk zijn, dat de theoloog Van Leeuw 
niet horen meer bedoelt dan louter auditief waarne
men, maar toch geeft hij aan hoe belangrijk het 
horen is voor de mens en hoe het niet kunnen horen 
de kommunikatie kan verstoren. 

Ook ingewijden m.b.t. opvoeding en onderwijs van 
dove kinderen zullen dit beamen. Getwist, gediscus
sieerd wordt echter over de vraag: hoe het kommu-
nikatiesysteem van de taal op te bouwen, te ontwik
kelen. De laatste jaren spitst de strijd om de methode 
(?) zich weer toe tussen voor- en tegenstanders van 
de zuiver orale (spreek)methode en die van de Total 
Communication. (T.C.) 

Nu is het merkwaardig, dat in heel de geschiedenis 
van de opvoeding van en het onderwijs aan doven 
niet of nauwelijks de vraag naar de dove-mens 
wordt gesteld. Zoals het ook verwonderlijk is, dat er 
veel geschreven is over het spreek- en taalonderwijs 
en in vergelijking hiermee zo weinig over opvoe-
dingsvragen.(8) Het verband tussen beide wordt 
door Noordam verwoord: 

'Wie zich met opvoeding bezighoudt, moet zich be
zinnen op de vraag wat het kenmerkende van de 
mens is en waarin het typisch menselijke bestaat'. 
(9) 

Vliegenthart merkt bovendien op, dat men in de 
orthopedagogiek dient te zoeken naar het eigene, de 
eigen wereld van ieder gehandicapt kind. Een antro
pologie echter, die ook de niet-gehandicapte, de 
niet-dove omvat. (10) 

In dit referaat nu, willen we expliciet de vraag stellen 
naar de dove-mens. Mens, niettemin doof. Speuren 
naar modi van het mens-zijn. Op zoek naar het ge
handicapt zijn, het doof-zijn als modus van het 
mens-zijn. Een zoeken en vragen naar de dove 
mens, die mens moet kunnen worden in een voor 
hem vreemde, horende wereld. Vragen: wat zeggen 
de aanhangers van de onderscheiden methodes 
t.a.v. de dove mens? 
Wellicht dat we al zoekend en vragend enkele stenen 
vinden, die mede bruikbaar zijn om een antropolo
gisch 'huis' te bouwen, waarin ook de dove-mens 
zich thuis weet. 

2. De methode 

In de inleiding zijn een tweetal methodes (?) tegen
over elkaar gezet. Hieronder willen we in het kort 
inhoud, achtergronden en konsekwenties van deze 
methoden weergeven. 

2.1 De zuiver orale methode. (11) 
Van Uden formuleert de volgende hoofdthese: 'De 
zuiver orale methode is de beste methode voor de 
overgrote meerderheid van de prelinguaal dove kin
deren'. (12) 
Dit sluit in: 
a. Een ritmische opvoeding, die tot ritmisch spre
ken voert, met een volledig uitbuiten van iedere 
vorm van geluidwaarneming 
b. Een zuivere orale omgeving, die natuurlijk niet de 
normale gesticulatie uitsluit, maar wel ieder gebruik 
van esoterische communicatieve middelen (geba
ren c.q. gebarentaal, vingerspelling etc). 

Dit leidt bij Van Uden tot de volgende uitspraken: 
'Ook wordt weleens gezegd, dat gebaren de meest 
natuurlijke communicatie voor de doven zijn. Dit is 
in zoverre waar, dat zij zonder hulp geen hogere 
communicatie-coden dan gebaren en enige aanzet-
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ten tot liplezen en spreken zullen bereiken. Laten we 
hier een voorbeeld nemen uit een andere handicap 
bij mensen. Veronderstel iemand, die slechts twee 
stompen in plaats van benen heeft. Wanneer men 
deze mensen niet helpt, zullen zij niet verder komen 
dan over de grond te kruipen, of zich in een wagentje 
voort te bewegen, zoals men dat op enkele schilde
rijen van Breughel zien kan. Wij kunnen echter deze 
patiënten thans prothesen geven, waarmee zij, zij 
het nog min of meer gebrekkig, toch op een meer 
menselijke wijze kunnen lopen, letterlijk en figuurlijk 
op hetzelfde niveau als hun medemensen. Ofschoon 
ze dus uit kracht van hun handicap uit zichzelf niet 
verder zouden kunnen komen dan kruipen (dit zou 
dan hun 'meest natuurlijke wijze' van voortbewegen 
zijn) zal toch de tweede hulp, die van de prothesen, 
voor hen als mens meer betekenen: als mens zou de 
tweede wijze van voortbewegen hun meest natuur
lijke zijn. 

Dit kunnen wij nu toepassen op de handicap van de 
prelinguale doofheid. Dove kinderen hebben enige 
aanzetten tot liplezen en spreken, maar uit zichzelf 
zullen zij niet verder kunnen komen dan een soort 
gebarentaaltje. Uit kracht van hun handicap zou dit 
dan hun meest natuurlijke communicatie zijn. Maar 
wij kunnen hun aanleg tot spreken en liplezen en 
zelfs horen aangrijpen om hun een meer menselijke 
communicatiewijze te verschaffen. Als mens is dit 
laatste dan de meest natuurlijke communicatie, 
want daarmee kunnen zij enigszins op hetzelfde ni
veau met hun medemensen omgaan. Het gaat er 
dus maar om, waarop men zich richt: op hun handi
cap of op hun mens zijn.' (13) 

En sprekend over een aangepaste omgeving voor 
dove kinderen: 'Onnodig te zeggen dat personeel, 
dat zelf gehoorgestoord is, niet in een school of 
internaat voor gehoorgestoorde kinderen thuis
hoort. Hoe kunnen immers deze horen of een kind 
goed spreekt? Vanzelfsprekend moet alle personeel, 
dat doofstom is en gebarencontact met de kinderen 
zoekt, geweerd worden'. (14) 

Het gevaar dat Van Uden in het gebruik van gebaren 
ziet mag uit het volgende blijken: The bad conse
quences, however, of such a learned sign language 
will be, that these sign making children are educated 
directly for the deaf community, a ghetto, apart from 
the dishumanising influence of the signs themsel
ves because a sign language is much too much a 
depicting language keeping the thinking slow, much 
too concrete, and too broken in pieces'. (15) 

Een oud-leerling-vertrouwd meten opgevoed in de 
sfeer van de zuiver orale methode - vertelt: 'Ik ben 
zelf erg gelukkig met mijn leven. Dat ik kan praten en 
mij kan uiten. Ik zou me niet kunnen voorstellen, dat 
ikzelf als een zwakzinnige in een inrichting zou moe
ten verblijven. Terwijl ik een prima stel hersens heb, 
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die ik dan niet zou kunnen benutten. Alleen omdat ik 
niet zou kunnen praten.' (16) 

Een drietal uitgangspunten vormen de basis voor 
bovenstaande. 
1. Doel van de opvoeding is integratie van het dove 
kind in het eigen gezin. Deze integratie wordt belem
merd wanneer het dove kind een esoterische com
municatie - gebaren, vingerspelling - leert en ge
bruikt. Ouders en anderen worden niet in staat 
geacht dit te leren. 

2. leder doof kind heeft het recht opgevoed te wor
den met die communicatieve middelen die hem het 
meeste humaniseren, d.w.z.: 
- die hem het meest flexibel doen denken; 
- die hem het beste onmiddellijke geheugen voor 
communicatie geven; 
- die hem tot werkelijk lezen brengen; 
- die hem de meeste mogelijkheid bieden om ge
voelens, ontroeringen en stemmingen te objective
ren en zo te controleren; 
- die hem het meest socialiseren. (17) 

3. Er bestaat niet één enkele oplossing voor alle 
dove kinderen. Een goede diagnose van elk indivi
dueel kind en een overeenkomstige behandelings
plan is vereist. 

De voorstanders van de zuiver orale methode me
nen dat bovenstaande tot z'n recht komt, wanneer 
de zuivere orale methode toegepast wordt. Door de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek voelt 
men zich in deze mening gesteund. Tegenstanders 
van de zuivere orale methode vechten overigens de 
konklusies die op basis van deze resultaten getrok
ken worden aan. (18) 

Samengevat: 
a. De kultuurtaal van de omgeving wordt via het 
spreken en spraakafzien beter verworven, dan via 
een visueel manueel systeem zoals b.v. gebaren. 
Gebaren belemmeren niet alleen het leren spreken, 
maar ook de taalopbouw en ontwikkeling. 
b. De dove mens leeft in een 'horende' wereld. 
Spreken en spraakafzien is een maatschappelijke 
noodzaak. (19) 

2.2 Total Communication (20, 21). 
T.C. is een zienswijze, een 'filosofie'; méér dan een 
methode! Het omvat het recht op kommunikatie van 
ieder mens i.h.b. van de dove mens. Kommunikatie 
ten diepste opgevat als een dialoog. Een dialoog, die 
noodzakelijk is voor het mens-zijn of om mens te-
kunnen-worden. 
Kommunikatie als basis voor een evenwichtige 
emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. 
Kommunikatie veronderstelt een middel. In de 
zienswijze van T.C. zijn die middelen geëigend, die 
tegemoet komen aan het recht op kommunikatie 



van de individuele dove mens. T.C. wordt als volgt 
gedefinieerd: 
'T.C. is een zienswijze die kiest voor een simultaan 
auditief-, oraal-, manueel systeem van kommunika
tie, met nadruk op het legitieme gebruik van geba
ren/vingeralfabet als wezenlijke visuele versterking 
der orale en auditieve aspekten van een effektieve 
kommunikatie van en met doven.' (22, 23) 

Kommunikatie is er optimaal wanneer: 
~ je eikaars taal spreekt; 
~ je deel hebt aan eikaars leefwereld. 

Dit leidt tot de volgende konsekwenties: 
a. voor de doven: 
~ het zo goed mogelijk leren van de Nederlandse 
taal (lezen, schrijven, spreken, spraakafzien); 
- een aangepast kommunikatiesysteem; zuiver 
oraal is niet toereikend (I); 
~ inzicht/begrip krijgen voor de leefwereld van de 
horende en zo optimaal mogelijk er deel aan heb
ben. 
b. voor de horenden: 
~ het leren van gebaren/vingerspelling c.q. de ma
nier van zich uitdrukken van de dove mens. 
- het deel hebben aan of inzicht hebben in de leef
wereld van de dove mens. 
Er wordt dus een leerproces aangegeven voor do
ven en horenden. Voorts leidt aanname van de 'filo
sofie' van T.C. tot: 
~ inspraak (en dus mede-verantwoordelijkheid) van 
m.n. de dove volwassene bij opvoeding en onder
wijs aan dove kinderen; 
- inschakeling van de dove volwassene in het pro
ces van opvoeding en onderwijs. 

Samengevat: 

a. Visuele kommunikatie alleen gebaseerd op het 
Waarnemen van de spraakbeweging van de mond -
evt. ondersteund door auditieve versterking - is een 
inadequaat medium. Het is irreëel om te stellen, dat 
het merendeel van de dove volwassenen op deze 
wijze adequaat kunnen functioneren. 

b. Dove mensen zé l f - in overgrote meerderheid -
geven de voorkeur aan de kombinatie van spreken 
en spraakafzien met een manueel hulpsysteem. Ook 
dove ouders vragen in toenemende mate hiernaar, 
om de kommunikatie met hun dove kind te verge
makkelijken. 
M.a.w. de orale komponent dient aangevuld te wor
den meteen duidelijk waarneembare manuele kom
ponent. 

Het mag duidelijk zijn, dat ook de voorstanders van 
T.C. zich gesteund menen te weten door de uitkom
sten van wetenschappelijk onderzoek. Echter zowel 
op de getrokken konklusies n.a.v. die uitkomsten ten 
voordele van T.C., als op die van de zuivere orale 
methode is kritiek te leveren. (27, 28) 

Zetten we naast elkaar wat beide methodes over de 
dove mens zeggen, dan vormt een strijdpunt de 
gebaren. Volgens de zuivere orale methode zijn ge
baren primitief, vormen ze een dishumaniserende 
factor. Ze brengen de dove in een isolement. Teveel 
wordt bij akseptatie van de gebaren uitgegaan van 
zijn anders-zijn en te weinig wordt uitgegaan van de 
dove primair in zijn algemene menselijkheid. Geba
ren depersonaliseren de dove. Met het menszijn is 
het spreken gegeven. 

De voorstanders van T.C. benadrukken het anders
zijn van de dove mens. Bij dit anders-zijn horen de 
gebaren. Zij maken hem tot mens, omdat zij naast 
het spreken en spraakafzien noodzakelijk zijn om 
aan de kommunikatie-behoefte van de dove mens te 
voldoen. Een zeer belangrijke plaats wordt inge
ruimd voor de volwassen dove in het opvoedings-
en onderwijsproces. 

3. De vraag naar de dove mens 
We hebben tot taak gesteld in te gaan op de vraag 
naar de dove mens. Reeds eerder stelden we: de 
dove mens? Mens, (!) niettemin doof. Allereerst wil
len we daarom ingaan op de vraag: 
Wie is de mens? Wat is mens-zijn? 

3.1 De dialoog als grondhouding van het mens-zijn 
Op de vraag: wie is de mens?, wat is mens-zijn?, 
worden meerdere antwoorden gegeven. 

Het antwoord is afhankelijk van de invalshoek die 
men kiest, óf de situatie waarin men zich bevindt 
waardoor men min of meer 'gedwongen' wordt om 
na te denken over de mens. Waar het duidelijk is, 
hoezeer de kommunikatie-problematiek een wezen
lijk gegeven is wanneer we nadenken over doof-zijn, 
ligt het voor de hand aansluiting te zoeken bij hen 
die de dialoog als uitgangspunt nemen om na te 
denken over mens-zijn. In navolging van Buber stelt 
Metz (29) dat de dialoog een grondhouding van de 
mens aangeeft èn dat het mens-zijn een relationele 
categorie is. 
In de dialoog gaat de mens, als subject, op zoek naar 
de ander en het andere. Hij gaat op weg. Hij zoekt 
een weg. Hij verdwaalt, keert terug, begint opnieuw 
totdat hij ontdekt dichter bij te zijn bij wat hij zocht. 
Bemerkt terecht te zijn bij de ander en de ander bij 
hem. 
In de dialoog wordt een weg gegaan, een weg ge
maakt, waarheid ontdekt, een werkelijkheid opge
roepen of zelfs 'gemaakt'. Het voeren van een dia
loog is geen methode: men kan haar niet naar belie
ven toepassen en weer afleggen. Het is geen ma
niertje. De dialoog is een grondhouding van de 
mens. 
In de dialoog maakt de mens zich kwetsbaar en 
realiseert hij zich dat hij kwetsbaar is. Er is sprake 
van afhankelijkheid. Het dialogiserend omgaan is 
niet gebonden aan spreken en luisteren: het omvat 
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de oneindige rijkdom van alle menselijke uitingen 
en zintuigelijke mogelijkheden. In en door de dia
loog wordt men tot mens geroepen. In en door de 
dialoog komt men tot leven; tot menselijk leven. 
Stokt een dialoog, dan treft het beide partners. Bei
den mislukt het ten aanzien van elkaar mens te zijn, 
te worden of te blijven. (30) 

In de ontmoeting met de ander word je mens, word 
je jezelf. Men is t.o.v. elkaar niet de betere, de meer
waardige, de deskundige. Men wordt aan elkaar ge
lijk, gelijkwaardig. De ander mag zijn wie hij is, hij 
wordt geaksepteerd zoals hij is. De ander wordt be
vestigd. De bevestiging van de mens is: in het hele 
zijn tegenover de ander uitdrukkende mag zijn zoals 
je bent, om te kunnen worden, die je bent, maar nog 
niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw wijze en 
in jouw uur. (31) 
Ontmoeting, bevestiging, existentiële kommunika-
tie. 
'Kommunikatie': Com-unio: Samen-zijn, één-zijn. 
Zijn 'ik' opgeven om de andere te worden. Zich zelf 
verliezen, om te vinden. Leeg worden, om de ander 
in zich te horen. Gelijk-worden in het 'mens-zijn'. Zo 
worden mensen het 'naast' voor elkaar. Er zijn voor 
de ander. 'Ik, die bèn voor jou'. 

Is dit niet de meest wezenlijke uitdrukking van het 
oeroude geloof, waarmee Jahweh zichzelf be
noemt: 'Ik, die er ben voor jou'. Zo er voor elkaar zijn. 
Zo tot mens geroepen worden. Zo mens te zijn. Dit 
proces heeft tegelijkertijd een lichamelijk en geeste
lijk aspect. Van binnenuit wordt ons lichaam 'taal', 
mededeelzaam. Nergens wordt de eenheid van li
chaam en geest duidelijker. Zo word je echt, authen
tiek voor de ander. Zo word je jezelf. Dit gebeuren is 
naar zijn diepste aard prelinguaal. Het is er voordat 
er taal gebruikt wordt. Het voltrekt zich allereerst in 
een taal van ogen en gelaat, van lichaam en gebaar, 
van houding en nabijheid. (31a) 

Hooggestemde woorden, die voeren tot hoogge
stemde opvoedingsidealen? Maar toch mag het de 
bron zijn van waaruit we de alledaagse, minder/ 
hooggestemde werkelijkheid tegemoet mogen en 
kunnen treden. Hier geldt een: met aandacht èn 
eerbied tegemoet treden van de andere mens - ge
handicapt of niet-gehandicapt, (wat is dat eigenlijk?) 
- in wie en door wie ik tot mens-zijn geroepen word. 

3.2 Anders-zijn; dè Ander-zijn 
Vliegenthart geeft telkens in zijn werk - sprekend 
over het gehandicapte kind - het spanningsveld aan 
tussen het anders-zijn èn mee-gaan-doen. (32-33) 
Het anders-zijn van het gehandicapte kind waardoor 
er sprake is van een eigen 'wereld'. 

In de eerste plaats zoals voor alle individuele men
sen de wereld gestalte krijgt door: 
1. hun vrije stellingname tegenover het gegevene, 
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waardoor zij zich een 'wereld' ontwerpen; 
2. hun persoonlijke historie, waartoe opvoeding en 
opleiding behoren; 
3. de mogelijkheden die hun organische en psychi
sche grondstruktuur geeft. (34) 

In de tweede plaats kan men door invloed van het 
onder 2 en 3 genoemde, en de wisselwerking ertus
sen, spreken van een specifieke eigen wereld van 
gehandicapten. Voor de dove mens betekent het een 
noodzakelijk anders-zijn van de wereld. 
De eigenaardige kwaliteit en funktie van het geluid, 
die een strukturerende werking heeft, wordt gemist. 
Als zodanig voegt het een extra dimensie toe aan het 
anders-zijn. Door het ontbreken van het ons altijd 
omhullende geluid van levende en niet-levende ob-
jekten zal een ander verbonden zijn met de wereld 
ontstaan. 

Een andere manier van verbonden zijn met de we
reld met als gevolg, dat het de persoonsontwikke
ling in een bepaalde richting stuurt. Hetgeen natuur
lijk van invloed is op de levensgeschiedenis van het 
dove kind. Telkens moeten ervaren dat 'onze wereld' 
gemaakt en opgebouwd is voor mensen met goede 
zintuigen, bergt het gevaar in zich op gespannen 
voet met deze wereld te gaan leven; met mogelijke 
reaktievormen als een zich gespannen waarmaken 
óf een zich passief terugtrekken. 
Een omringende wereld, waarin ook de andere men
sen, die door hun reaktie op de handicap ertoe bij
dragen in welke mate je je als gehandicapt en speci
fiek anders beleeft. 

Uit bovenstaande zal het duidelijk zijn, hoezeer er 
sterke invloeden vanuit de materiële en vanuit de 
menselijke buitenwereld werkzaam zijn, die het we
reldbeeld van de dove mens in een bepaalde rich
ting dringen. 
Vliegenthart konkludeert dan ook, dat het anders
zijn van 'hun' wereld een onvermijdbare facticiteit is 
(35). 
En Jonkers geeft aan - zelf zintuiglijk gehandicapt -
dat erkenning van het anders-zijn noodzakelijk is. 
'Het is het fundamentele erkennen van het anders
zijn, het is het waarderen van het afwijkende, het is 
de grondhouding van akseptatie zonder vrees voor 
verschillen in verschijningsvorm en gedrag, die on
ontbeerlijk is voor het realiseren van een leven dat 
levenswaard is. (36) 

Toch kan het nadruk leggen op het anders-zijn blijk
baartot een kritische stellingname leiden. Met name 
De Ruyter heeft grote moeite met het zo expliciet 
formuleren van het anders-zijn van de gehandicapte 
mens. De gehandicapte mens wordt op die manier 
geschetst als een mens, de mens, die op een bijzon
dere wijze de andere is. Zetten we hem zo niet apart 
en scheppen we op die manier geen minderheids
groepen?, zo vraagt de Ruyter zich af. Het gehandi-



capte kind wordt zo het slachtoffer van het opvoe
dingsconcept. (37) 
Hij zoekt naar een andere invalshoek m.b.t. wat op
voeding eigenlijk is, ongeacht gehandicapt zijn of 
niet gehandicapt zijn. De volgende omschrijving 
Wordt gegeven: 
Opvoeding: is het antwoorden van ouderen op de 

vraag van het kind hem te helpen blijvend persoon-
in-wording te zijn'. (38) 
Er bestaan vanuit dit opvoedingsperspektief dus 
9een gehandicapten, gestoorden of afwijkenden. Ze 
worden slechts door ons gemaakt. Kind-zijn bete
kent vragen stellen. Opvoeden is op deze vragen 
antwoord geven. 
Die vragen van ieder individueel kind verschillen in 
Principe niet van elkaar in moeilijkheidsgraad. Het is 
eerder zo dat de kwaliteitvan de antwoorden van de 
opvoeders zo verschillen. En zo zijn er kinderen die 
2eggen tegen ons: 
Jullie wereld is niet afgestemd op mijn toerusting. 
Jullie wereld is zo uniform. Ik moet jullie vragen, 
jullie wereld op mij af te stemmen. 
De Ruyter konkludeert: Waarom is het aanvaarden 
van een kind in zijn zo-zijn een orthopedagogische 
grondregel?, omdat wij nog zo veel moeite hebben 
m et het pedagogische grondrecht van een kind: vra
gen staat mij vrij. 

Zijn nu de visies van Vliegenthart en De Ruyter zó 
tegenstrijdig, vragen wij ons af. Zijn ze-zeker vanuit 
net praktisch handelen - niet veeleer te zien als el
kaar aanvullend? 
Beiden zullen het met elkaar eens zijn, dat de opvoe
der tot taak heeft antwoord te geven op de specifieke 
vragen die het kind stelt. Vragen echter die des te 
beter 'gehoord' zullen worden, naarmate men dich
ter bij dit individuele kind staat, naarmate men meer 
deel heeft aan zijn leefwereld. Een leefwereld, - en 
dit lijkt ons vanuit de praktijk van elke dag een evi
dent gegeven - die m.b.t. het prelinguale dove kind 
anders is. 
En hoe beter men het anders-zijn van dit kind mee-
be-leeft, hoe beter de vragen die het stelt opgevan
gen zullen worden, hoe beter de antwoorden afge
stemd zullen zijn op die vragen. 

3-3 Anders-zijn, apart gezet? 
'n bovenstaande werd duidelijk gemaakt, hoezeer 
akseptatie en waardering van de medemens, de an
der, die op specifieke wijze anders is in zijn verschij
ningsvorm en gedrag, noodzakelijk is om te leven, 
niens-te-zijn. Hieronder volgen we een verhande-
' l ng van Duijker m.b.t. twee wijzen van mensbe
schouwing. (39) 

3-3.7 De naïeve mensbeschouwing 
via psychologisch onderzoek is bekend geworden, 
dat bij de waarneming van medemensen zich een 
tendentie manifesteert, dat het uitzonderlijke de 
aandacht trekt. 

Als normaal wordt ervaren wat het meeste voor
komt. Het uitzonderlijke, afwijkende wordt abnor
maal genoemd. 
In de konfrontatie van de gehandicapte medemens 
is een bijkomend verschijnsel een emotionele reak-
tie. De gehandicapten vallen op doordat zij iets niet 
kunnen, öf doordat zij iets missen van de als nor
maal beschouwde menselijke uitrusting. In de naïe
ve mensbeschouwing zijn de emotionele reakties op 
de konstatering van een dergelijk gemis veelal nega
tief, of hebben een duidelijke negatieve komponent. 
Het opvallende wordt het vreemde, het angstwek
kende en geeft aanleiding tot vermijding of zelfs tot 
verwerping. Bovendien de gevraagde aandacht, om 
je aan te passen aan hun levenssituatie, wordt vaak 
als een last ervaren. En hier ligt de mogelijkheid tot 
het ontstaan van ongeduld, wrevel, ergernis en an
dere vormen van agressie. Duijker noemt een derge
lijke mensbeschouwing naïef omdat: 
a. Zij geen behoefte voelt aan enigerlei fundering of 
rechtvaardiging. 
b. Zij dogmatisch is, daar zij maatstaven van onbe
kende herkomst kritiekloos aksepteert en aanlegt. 
c. Zij beperkt is, daar zij geen rekening houdt met de 
menselijke variabiliteit en flexibiliteit. (40) 

Helaas moeten we vaststellen, dat een dergelijke 
naïeve mensbeschouwing nog niet tot het verleden 
behoort. 

3.3.2 De gereflekteerde mensbeschouwing 
Tegenover de naïeve mensbeschouwing stelt Duij
ker de gereflekteerde mensbeschouwing. (41) 
Op grond van reflektie, van bezinning kan men zich 
aan de invloed van de naïeve mensbeschouwing 
ontworstelen. De gehandicapte wordt primair als 
medemens gezien, een mens met dezelfde behoef
ten en problemen als wij allen en ook met dezelfde 
rechten. Vanuit deze houding wordt effektieve hulp 
mogelijk. Wij willen hieraan toevoegen, dat zo op 
een positieve wijze de menselijke variabiliteit en 
flexibiliteit onderkend wordt. 

De - op een of andere manier opvallende - ander 
wordt niet alleen ervaren als degene aan wie hulp 
geboden moet worden. Er komt een ontmoeting uit 
voort, een dialoog waarin ontdekt wordt, hoezeer 
die ander mij iets te 'zeggen' heeft. Een ontdekking 
dat de z.g. gehandicapte een modus is van het men
selijk zijn, die - weliswaar - op een specifieke wijze 
wil existeren. 

3.4 Doof-zijn een modus van menselijk zijn?(!) 
Uit wat reeds is opgemerkt kan en mag bovenstaan
de geen vraag meer zijn. Toch willen we nog één 
keer expliciet deze vraag stellen. Telkens immers 
leidt de konfrontatie met een menselijke bestaans
vorm - die zo zeer afwijkt van het gangbare- tot een 
antropologische bezinning. Er ontstaan vragen naar 
de zin van het leven, de zin van gehandicapt leven, 
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het wezen van menselijk zijn. Er groeit een besef, dat 
alle verschijnings- en gedragsvormen van de mens 
van onvervangbare en gelijkwaardige waarde zijn 
om uitsluitsel te geven over de mens. Er ontstaat 
wellicht de overtuiging, dat met doofheid een eigen 
betekenis van menselijk zijn gegeven is. De dove 
mens wordt niet langer gezien als een mens met een 
defekt gehoor en daardoor een onvolkomen mens, 
mits hij dit gebrek weet te overwinnen. 
Integendeel, in de dove mens ontmoeten we een 
volwaardige manier van menselijk zijn. Al moet nu 
onmiddellijk gezegd, dat dit inzicht niet zomaar ver
kregen wordt. Vaak is er sprake van een verkregen 
inzicht door de diepte heen, een wellicht verkregen 
inzicht na veel strijd. Is het immers niet 'natuurlijk' 
doofheid als schade te zien? En is aan schade vaak 
niet schande onverbrekelijk verbonden? De reaktie 
is ontkenning. Ontkenning van het positieve, zinvol
le, betekenisvolle. Door die ontkenning blijft het 
doofzijn, iets onaanvaardbaars. Het kan leiden tot 
een gevoel van geschonden zijn, niet o.k., niet af, 
minder-waardig. 
Maar verwijst doofheid alleen naar het niet kunnen 
horen?, het niet kunnen waarnemen van geluiden, 
de spraak, de taal? Doofheid verwijst, aldus Pascal, 
naar de doofheid in onszelf. (42) 

Als we spreken over doven en blinden, dan moeten 
we ons bewust worden van het doof-en blind-zijn in 
ons zelf. Van hieruit komt men ertoe met eerbied de 
eigen geaardheid te bezien. Een houding die men 
regardatie kan noemen. (43) 
Regardatie aksepteert, omdat dat andere niet 
vreemd is, omdat dat andere ook in de eigen per
soonlijkheid gekend wordt. Er ontstaat een wissel
werking met die ander, een dialoog. Een dialoog, die 
inspireert en tot mens maakt. Doofheid - het niet 
kunnen horen - hoeft de mens nog niet uit te sluiten 
van het leven. 
Het gaat er niet om wat we niet horen, maar dat we 
niet horen. Horen hangt af van onze innerlijke hou
ding. Het is een ontvankelijk zijn. En deze ontvanke
lijkheid bepaalt of we 'horen', of we niet innerlijk 
afgewend zijn. Op die manier kunnen veel horende 
mensen doofzijn en veel dove mensen horend. Het 
gaat ten diepste niet om het registreren van trillin
gen, het waarnemen van geluiden, maar om het 
ontvankelijk worden, om de deelname en het deel
genoot worden. Het gaat om de totaliteit van de 
mens. (44) 
Verlossing uit je isolement geschiedt in de ontmoe
ting met de ander, die zélf ontvankelijk werd en zo 
ontvankelijkheid oproept. 
Er ontstaat een beleven van er-te-zijn. (45) En vanuit 
dit beleven groeit de moed er blijvend te zijn of er 
hernieuwd te willen zijn. Te willen zijn in een horen
de wereld, waarmee je als dove zoveel moeite hebt. 
Ontvankelijkheid brengt met zich mee dat men het 
uitwendig doof-zijn niet verbindt met de notie van 
een tekort, van iets dat compensatie zou behoeven. 

Zo'n compensatie-behoefte betekent in wezen ont
kenning van het wezenlijke gegeven en verwijst naar 
een materialistische levensbeschouwing, die meent 
het leven in kwantificeerbare eenheden uit te kun
nen drukken. Het staat echter ook een wezenlijke 
opname en akseptatie van het doof-zijn in de weg. 
(46) Het verhindert ontvankelijkheid, het verhindert 
tussen de horende mens en de dove mens een ont
moeting, een dialoog. En zo kan de oproep om 
mens-te-zijn, mens-te-worden niet klinken. 

4. Tot slot 
Aan het eind van dit referaat wil ik op volstrekt per
soonlijke wijze antwoord geven op de vraag: wat 
dunkt u van de dove mens? 
Het gaat dan om de dove mens, die mijn broer, mijn 
zus, mijn vriend en vriendin is. In het samen-leven 
met hen, in de ontmoeting, in de dialoog met die 
dove mede-mens, gaat het om een ontmoeting met 
hem/haar, die op een specifieke manier de ander is. 
En in die ontmoeting/dialoog word ik op volstrekt 
specifieke en unieke wijze opgeroepen tot mens
zijn, zoals ook ik die dove medemens vanuit mijn 
(horend) anders-zijn mag oproepen tot mens-te-zijn. 
In die ontmoeting blijkt de eigen wijze van de dove 
mens van zich meedelen aan de ander, - wellicht 
veroorzaakt door de expressie van lichaam en han
den (gebaren) - een dimensie toe te voegen aan het 
bij elkaar zijn, dat gekenmerkt wordt door openheid 
en een ontwapenende eenvoud. Hier vervagen de 
grenzen doof-horend! M.b.t. de kommunikatievorm 
wordt echter van beide een stap in eikaars richting 
gevraagd. 
Moet onze grondhouding niet gekenmerkt worden 
door eerbied en aandacht voor de ander, in wie en 
door wie we tot mens geroepen worden. 
Weliswaar een beleving van mens-zijn, die niet ope
rationaliseerbaar is, niet in cijfers uit te drukken, niet 
wetmatig in die zin, dat het kontroleerbaar is. Maar, 
niettemin een beleving, die een reële bron is -he t zij 
opnieuw gezegd - tot menselijk leven of je nu ho
rend bent of doof. Of je nu gebaren gebruikt of niet. 
Vanuit respekt en eerbied voor eikaars 'wereld' ont
staat er een gezamenlijke wereld. Het lijkt me niet 
voor niets, dat Wesemann aan het eind van zijn 
scriptie een aantal keren het woord 'samen'schrijft. 
(47) 
Horenden en doven samen. Het houdt in gelijkwaar
digheid, een dialoog, samen op weg om je mens-zijn 
gestalte te geven. Een ieder op zijn eigen wijze en 
daardoor, van levensbelang voor de ander. 
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voor de rubriek 

'Vragende(r)wijs', 

dan had U op de volgende 
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gekregen. 
(Zie ook bladzijde 27, eerste kolom onderaan. 
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Pro Surdis 

About the European Federation of Tea
chers of the Deaf 
The need for a European federation of teachers of 
the deaf has been expressed at various occasions 
during a long time. Big international congresses do 
not offer to its participants good working premises 
in the same way as smaller workshops concerned 
with specific themes. 

Teachers' personal desire about active participation 
in discussions and opportunities to express their 
own ideas and policy were some of the starting-
points when the European Federation of Associa
tions of Teachers of the Deaf was established. Mr 
Walter Wouts, at that time the principle of the school 
for the deaf in Brussels, was one of the promotors 
who met in 1965 in order to prepare the formation of 
a European federation. The constitution dates from 
1969 at which year the first congress of the federa
tion was held. In October 1981 the 8th congress will 
be hosted by the Swiss association. 

The abbreviation FEAPDA relates to the French ver
sion of the federation's name Federation Européen-
ne des Associations de Professeurs de Deficients 
Auditifs, and is now commonly used by its mem
bers. From 1980 the Federation's headquarters are 
located in Luxembourg. In the constitution of FEAP
DA is said that among the objects for which the 
federation should work are e.g. to promote the study 
of problems concerning the education of children 
and young people with impaired hearing; to co
ordinate to that end the efforts made by the National 
Associations; to contribute towards the formulation 
of public opinion concerning the educational needs 
of children with impaired hearing. 
The Federation operates through the Council and 
the Executive Committee. At least once a year the 
Council should meet. In accordance with the consti
tution congresses should be organized every se
cond year. It is interesting that the congresses are 
performed as smaller workshops, where teachers 
are really active. The next congress to be held in 
Fribourg in Switzerland has chosen the following 
theme: 'Communication Problems involved in the 
education of the deaf'. It is our hope that each mem
ber association shall be able to be fully represented 
at this congress. Only through active participation in 
this regard can some of our goals be reached. 

It might be expected that our federation should hea
vily influence and promote our common work - the 
education of the deaf. Suggestions and ideas do not 
fail but financial as well as personal resources are 
highly restricted and the modest annual subscrip-
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tions hardly pay for the committee meetings. An 
effort has been made to publish the small journal 
Pro Surdis as the federation's own voice but the 
Council has had to give up this valuable experiment. 
In order to bring about information an agreement 
has now been made with various professional jour
nals in the member countries. Four times a year 
FEAPDA has to its disposal four pages which will 
appear under special headings. A small editorship 
has been established in Germany, where all kinds of 
information about the education of the deaf in our 
member countries is heartly welcome. Contribu
tions written in French, English or German should be 
mailed to 
Johannes Wichert 
Staatliche Internatschule für Hörgeschadigte 
14 Lutherstrasse 
D-2380 Schleswig 

In my capacity as president of the FEAPDA I hereby 
urge teachers of the deaf to strive for active partici
pation in our work. Widened cooperation between 
European teachers of the deaf will give us opportu
nities to learn from each other and to make our 
methods better and more useful for our pupils. I t 's 
fascinating to participate in the congresses, compa
re and discuss from different angels. I am convinced 
that each delegate, who has attended one of our 
congresses, has returned home with widened know
ledge and ideas as well as deepened confidence in 
our work - our challenge and charge. 

Rut Madebrink 

Knipselkrant 
Orthopedagogiek 

Tienmaal per jaar verschijnt er een 26 pagina's tel
lende 'Knipselkrant' voor orthopedagogiek, waarin 
opgenomen alle belangrijke artikelen uit binnen- en 
buitenlandse tijdschriften aangaande de diverse on
derwerpen met betrekking tot orthopedagogiek. Het 
is een uitgave van het Instituut voor Orthopedago
giek van de Rijksuniversiteit te Groningen onder 
redaktie van Hans Knot en Wim Sijbring. Voor een 
gratis proefnummer is een briefje naar Postbus 102, 
9700 AC te Groningen voldoende. 



Uit Buitenlandse Het spraak/taal-
Tijdschriften gestoorde kind 

American annals of the deaf 
oktober 80: Bevat een artikel over de voorbereiding 
van leerkrachten m.b.t. het leesonderwijs. Het, vol
gens de schrijvers, onthutsende resultaat van de 
enquête (beantwoord door 395 leerkrachten): de 
overgrote meerderheid gebruikt de gangbare g.l.o. 
methoden voor lezen en is daarzelf redelijktevreden 
mee. Er wordt zeer weinig gebruik gemaakt van spe
cifiek ontwikkeld materiaal. 
Verder een artikel over het belang van de context 
voor het begrijpen van passieve zinnen bij doven. 
Het blijkt, dat passieve zinnen, ingebed in verhalen, 
veel beter worden begrepen dan losse zinnen. Het 
belang van het lezen/de geschreven taal voor de 
syntactische ontwikkeling, die geldt voor horenden, 
ook bij doven van toepassing is. Uiteraard moet het 
materiaal voldoen aan orthodidactische principia 
(beginsituatie b.v.) 

november 80: Dit nummer is geheel gewijd aan het 
verband tussen rubella en doofheid. Het bevat veel 
statistische gegevens die betrekking hebben op de 
situatie in de USA. 

december 80: Bevat een aantal artikelen over het 
belang van ondertiteling van t.v.-programma's voor 
gehoorgestoorden. 

Volta review 
oktober/november 80: Dit nummer handelt geheel 
over het hoe en wat van het schoolwerkplan van 
deze school. Zowel vanuit de organisatorische als 
vanuit de didactische invalshoek wordt het curricu-
' u m belicht. Veel aandacht wordt besteed aan de 
ontwikkeling van het divergente denken bij jonge 
kinderen op grond van de ontwikkelingspsychologi
sche benadering van Piaget. Een artikel dat bruikba
re informatie verschaft aan leerkrachten die te ma
ken hebben met reken- en leesvoorwaardenpro-
gramma's. 

Verder is een artikel gewijd aan de sociale redzaam
heid, waaronder ook 'carreerplanning' wordt begre
pen. Voor groepen dubbel gehandicapten van oude
re leeftijd nuttige informatie. 

Tot slot wordt beschreven hoe op het Alexander 
Graham Bell Instituut te Volta/Washington DC de 
m-service training is geregeld van de leerkrachten 
en andere medewerkers. 

Gert Hak 

behandeld 

Een inventarisatie van interne en exter
ne condities van het spraak/taal ge
stoorde kind ten behoeve van het op
stellen van behandelingsplannen. 
Afsluitend werkstuk voor de studie pe
dagogiek m.o.a. Begeleider: Drs. A. 
Volkert. 

Het afsluitende werkstuk voor de studie pedagogiek 
m.o.a. 'Het spraak/taal gestoorde kind behandeld' 
werd geschreven naar aanleiding van een literatuur
studie, die gedaan werd met de bedoeling een ana
lyse te maken van de stoornissen en mogelijkheden 
van het spraak/taal gestoorde kind. Tevens werd een 
analyse gemaakt van de middelen en methoden, die 
aangewend kunnen worden om dit kind te helpen 
tijdens het onderwijsproces. Uitgangspunten bij de
ze literatuurstudie waren het werk van R. Gagné en 
het werk van R. West en M. Ansberry. 

In zijn The conditions of learning' geeft Gagné een 
beschrijving van de taken en vaardigheden, die no
dig zijn om het onderwijsproces te kunnen continue
ren. Hij stelt dat het onderwijsproces steunt op twee 
elementen: de interne en externe condities van de 
leerling en van de leerkracht. 
Met de interne condities van het kind worden de 
mogelijkheden, capaciteiten en vaardigheden van 
het kind bedoeld. In de diagnostiek - tijdens de toe
latingsprocedure - moet een beeld verkregen wor
den van de interne condities van het spraak/taal 
gestoorde kind, omdat dit de basis vormt van het 
behandelingsplan. Alle invloeden van buitenaf vor
men de externe condities van het kind. Tijdens het 
onderwijsproces zal ervaren worden hoe het kind 
reageert op zijn externe condities. 
Ook de interne en externe condities van de leer
kracht dienen geobserveerd te worden en bij het 
opstellen van behandelingsplannen moeten deze 
gegevens mede ingepast worden. 
Naast het werk van R. Gagné werd het werk van R. 
West en M. Ansberry bij de studie betrokken. In hun 
'The rehabilitation of speech' wordt een uitvoerige 
behandeling van de problematiek en de revalidatie 
van het spraak/taal gestoorde kind gegeven. 

Hier volgt een kort verslag van het werkstuk. Het 
spraak/taal gestoorde kind is in zijn spraak- en taal
ontwikkeling achter bij het gemiddelde niveau van 
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zijn leeftijd, zonder dat dit terug te voeren is op 
aanwijsbare zwakzinnigheid, slechthorendheid, ce
rebrale paralyse of psychose. Uitgaande van wat 
spraakstoornissen kunnen zijn en hoe stoornissen in 
de taalontwikkeling kunnen ontstaan, werd een in
deling gemaakt van spraak- en taalontwikkelings
stoornissen. Overzichten hiervan zijn opgenomen in 
het werkstuk. Gezocht werd naar een verband tus
sen deze stoornissen en de emotionele en sociale 
ontwikkeling van dit kind. Hierbij werd ook aandacht 
besteed aan de denkontwikkeling en aan het spel 
van het kind. Spel wordt gezien als een voorwaarde 
voor de emotionele, sociale en cognitieve ontwikke
ling van het kind. Gesignaleerd werd, dat het spraak/ 
taal gestoorde kind belemmerd is in zijn spel en dat 
dit kan leiden tot verstoring van de emotionele en 
sociale ontwikkeling. 

In de hulpverlening aan het kind is de diagnose 
voorwaarde om een behandelingsplan op te stellen. 
De rol van het toelatingsteam in de diagnostiek en 
de relatie van dit team met de school is medebepa
lend voor het opstellen van een dergelijk plan, om
dat vanuit het toelatingsteam aanwijzingen voor de 
behandeling gegeven moeten worden. 
Met alle gegevens over een spraak/taal gestoord 
kind moet de school een behandelingsplan opstel
len. Daarbij is het van belang, dat de leerkrachten 
een adequate opleiding hebben gehad en dat zij op 
de hoogte zijn van de psychologie en de pedagogie 
van het spraak/taal gestoorde kind. Ook moeten zij in 
staat zijn mee te werken aan het ontwikkelen van het 
schoolwerkplan, omdat het schoolwerkplan voor
waarde is voor het opstellen van behandelingsplan
nen. 

In het werkstuk is een overzicht gegeven van moge
lijke hulpmiddelen, die noodzakelijk zijn voor de uit
voering van het handelingsplan. Het moedertaalon
derwijs en het spreekonderwijs werden hiervoor als 
uitgangspunten genomen. Ervaringen met slecht
horende kinderen zijn bij het opstellen van dit over
zicht van betekenis geweest. 

Tot slot is in het werkstuk een overzicht opgenomen 
van de belangrijkste beslissingsmomenten in het 
proces van de hulpverlening. 

Voor inlichtingen over dit werkstuk kan men zich 
wenden tot de schrijver. 

A.J. Braun, 
Lobeliastraat 24, 

1616 XK Hoogkarspel. 

Een onderzoek en 
een vergelijking naar 
het spraakafzien van 
eenlettergrepige 
woorden en meer-
lettergrepige woorden 
door een aantal dove 
dysfatische kinderen 
n totaal zijn 16 leerlingen 12 x onderzocht op het 

spraakafzien van losse woorden (eenlettergrepige 
woorden en meerlettergrepige woorden) in de pe
riode vanaf 1976 tot en met 1980. Het onderzoek 
werd verricht met behulp van de video-recorder. Er 
werden 4 opnames gemaakt van telkens 51 eenlet
tergrepige woorden: éénmaal ingesproken door de 
spreekleerkracht, éénmaal ingesproken door de 
klasseleerkracht, éénmaal ingesproken door een 
klasgenoot en éénmaal ingesproken door de leer
ling zelf. 

De woorden werden door elkaar afgenomen en de 
leerlingen konden op de volgende manieren laten 
blijken, wat ze hadden afgelezen: door spreken, 
door schrijven, door spellen of door combinaties 
van deze drie manieren bijvoorbeeld: spreken én 
spellen of spreken én schrijven. Per test of onder
zoek werden bij 16 leerlingen 51 woorden per leer
ling maximaal afgelezen, dus in totaal 816 woorden. 
Er waren 4 onderzoekingen, zodat in totaal 4x816 is 
3264 eenlettergrepige woorden werden onderzocht. 
Op dezelfde manier werd de test met meerlettergre
pige woorden afgenomen. Deze test bestond ook uit 
51 woorden verdeeld in 17 tweelettergrepige woor
den, 17 drielettergrepige woorden en 17 vierletter-
grepige woorden. De groep van 17 tweelettergrepi
ge woorden was verdeeld in 8 losse woorden en 9 
tweelettergrepige voorzetselgroepen. De groep van 
17 drielettergrepige woorden was verdeeld in 8 los
se drielettergrepige woorden en 9 drielettergrepige 
voorzetselgroepen. De groep van 17 vierletterige 
woorden was verdeeld in 8 losse vierlettergrepige 
woorden en 9 vierletterige voorzetelsgroepen. Deze 
verdelingen waren gemaakt om te bekijken of losse 
woorden beter werden afgelezen dan voorzetsel
groepen; en wat het beste zou worden afgelezen: 
één-, twee-, drie- of vierlettergrepige woorden. Ook 
deze test werd bij dezelfde 16 leerlingen onder de
zelfde omstandigheden 4 keer afgenomen. 



Als we nu naar de resultaten gaan kijken van de 
eerste 8 onderzoekingen (4 onderzoekingen bij een
lettergrepige woorden en 4 onderzoekingen bij 
meerlettergrepige woorden) dan blijkt dat de meer
lettergrepige woorden significant beter werden af
gelezen dan de eenlettergrepige woorden. Boven
dien bleek bij de meerlettergrepige woorden en 
voorzetselgroepen dat de woorden beter werden 
afgelezen dan de voorzetselgroepen en met name 
de tweelettergrepige woorden. 

Na deze acht onderzoekingen bleek dat er een merk
waardige wijziging was opgetreden in van wie het 
beste werd afgelezen. Bij de eenlettergrepige woor
den was de volgorde van wie het beste werd afgele
zen als volgt: 
1- spreekleerkracht, 2. klasseleerkracht, 3. zichzelf 
en 4. klasgenoot. 
Bij de meerlettergrepige woorden was de volgorde 
aldus: 
'- zichzelf, 2. klasgenoot, 3. spreekleerkracht en 
4- klasseleerkracht. 
Om nu te onderzoeken of deze wijziging toevallig 
was of niet werd besloten de test met eenlettergrepi
ge woorden nogmaals in zijn geheel te herhalen. 
Dus werden er nogmaals vier onderzoekingen ge
daan. Na afloop van deze vier onderzoekingen kon
den we het volgende concluderen: 

'• Nu werd er het beste afgelezen van: 
•• zichzelf, 2. klasseleerkracht, 3. spreekleerkracht 
en 4. klasgenoot. 
Hieruit concludeerde men dat de wisseling van wie 
net beste werd afgelezen bij eenlettergrepige woor
den en meerlettergrepige woorden op een zuivere 
toevalligheid berustte. 
"• De tweede keer dat de eenlettergrepige woorden 
werden afgelezen, werden deze eenlettergrepige 
Woorden door alle leerlingen significant beter afge-
!ezen. 
'"• Uit alle twaalf onderzoekingen bleek dat het bes
te werd afgelezen bij: 
'• zichzelf, 2. klasseleerkracht, 3. spreekleerkracht 

en 4. klasgenoot. Hiervoor is een simpele verklaring 
te geven. 
Op het belang van de visuele feedback bij het liple-
zen heeft Dr. A. van Uden al eens gewezen. 

Ook bevat deze scriptie nog een onderzoek naar het 
oraal gedrag van alle leerlingen. 

Als bijlage treft u hierbij aan de lijst met eenletter
grepige woorden en de lijst met meerlettergrepige 
Woorden. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

p o p 
a a p 
t o u w 
p e t 
k a m 
z a k 
b o o m 
d e u r 
b a d 
w ij 
f l a u w 
v l a m 
t a s 
z e e p 
j a 
d a g 
l a c h e n 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

m a m a 
n e e 
p e n 
b a n g 
l a m p 
b a I 
r a a m 
b a n k 
p i e t 
w i t 
p e e r 
z e e p 
p e t 
a a p 
b a d 
b o o t 
o o r 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

p o p 
k o e 
n u 
d e u r 
n e u s 
b u s 
I u i 
h u i s 
e i 
P ij P 
f l a u w 
t o u w 
w a a i t 
l e e u w 
m o o i 
n i e u w 
f o e i 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

van-daag 
op-nieuw 
brand-weer 
zak-doek 
speel-goed 
le-pel 
a-pril 
zon-dag 
naar huis 
naar school 
in bad 
van mij 
voor jou 
bij haar 
aan hem 
met kaas 
op straat 

bo-ter-ham 
ha-gel-slag 
slaap-ka-mer 
gis-te-ren 
ap-pa-raat 
po-li-tie 
vi-de-o 
woor-den-boek 
met de bus 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

met de trein 
in de map 
naar de gim 
in de klas 
naar de groep 
bij de kerk 
aan tafel 
op bezoek 

Ei-ken-heu-vel 
li-mo-na-de 
ja-nu-a-ri 
han-den-ar-beid 
te-le-vi-sie 
kof-fie-ka-mer 
woens-dag-a-vond 
vin-ger-spel-ling 
met de auto 
naar de spreekles 
naar de kapel 
op vakantie 
in de zomer 
met het vliegtuig 
goede morgen 
buiten spelen 
in het zwembad 

(Samenvatting van een scriptie) 
H. Klaasen, spreekleerkracht aan de afdeling Eiken
heuvel te Vught van het Instituut voor Doven te St. 
Michielsgestel. 
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N.O.G. 
Op 5 maart 1981 werd het Nationaal Orgaan Gehan
dicaptenbeleid officieel geïnstalleerd in een bijeen
komst in het gebouw van de Vereniging van Neder
landse Ziekenfondsen te Zeist. 
Op deze bijeenkomst sprak ook mevr. E. Veder-Smit, 
staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne. Tevens nam zij namens de Rijksoverheid vier 
NOG-beleidsnota's in ontvangst. 
Het NOG is het samenwerkingsverband van de Ne
derlandse Vereniging voor Revalidatie (NVR) en de 
Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad. De NVR 
is de landelijke koepelorganisatie van 138 (volgens 
een andere opgave 146) dienstverlenende organisa
ties op het terrein van het gehandicaptenbeleid; de 
Gehandicaptenraad is de koepel van 32 (volgens een 
andere opgave 35) belangenorganisaties van ge
handicapte mensen. Hoewel de doelstellingen van 
beide koepels enigszins uiteenlopen, is gebleken dat 
NVR en Gehandicaptenraad op veel punten kunnen 
samenwerken. Zo is op 5 maart de NOG als stichting 
opgericht. De vier aangeboden nota's zijn de grond
slagennota en drie daarop aansluitende beleidsca-
hiers. Deze laatste drie dragen achtereenvolgens als 
titel: 'Wonen van gehandicapte mensen', 'Opvoeding 
en onderwijs' en Toegankelijkheid van de maatschap
pij'. De aanbieding geschiedde door vier verschillende 
personen, die elk een toespraak hielden. 
In het hiernavolgende willen we even stilstaan bij de 
toespraak betreffende het beleidscahier 'Opvoeding 
en onderwijs'. Aan het woord was mevrouw I. Hen-
tenaar-Messcher, maatschappelijk werkende op de 
Bertha-Müllerschool. Wij citeren: 
'Graag wil ik trachten enige toelichting te geven op 
het cahier 'Opvoeding en onderwijs'. Ik doe dat van
uit mijn situatie als moeder van een slechthorende 
zoon, en als maatschappelijk werkster op een school 
voor kinderen met hoor- en spraakmoeilijkheden. 
Wim Sonneveld zei eens zoiets als opvoeders zijn 
stakkers die rondtasten in het duister. Ik denk dan 
dat opvoeden van gehandicapte kinderen vaak 
rondtasten is in het pikdonker. Hulp daarbij is vaak 
hard nodig. Ik ben dan ook verheugd met dit beleids
cahier. Het verschaft ons veel informatie en aanbe
velingen. Hier zijn namelijk mensen vanuit de prak
tijk van alledag bezig geweest met de vraag: 'Wat is 
er nodig binnen de opvoeding en binnen het onder
wijs om ouders en kinderen beter aan hun trekken te 
laten komen?' 

Als we dan naar de opvoeding kijken, denk ik dat 
ouders de centrale figuren zijn en moeten blijven. 
Daar moeten we van uitgaan. Ouders dienen dan 
ook van meet af aan begeleid te worden als zij dat 
nodig vinden en beslist niet betutteld. Ouders die
nen keuzes te krijgen binnen de opvoeding van het 
kind en binnen de schoolkeuze. Zij dienen dan ook 
goede informatie te krijgen over wat zij kunnen ver
wachten binnen het reguliere onderwijs, binnen het 
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buitengewoon onderwijs. 
Als het dan beslist noodzakelijk is dat het kind een 
internaat zal moeten bezoeken, moeten de ouders 
mee kunnen denken en mee kunnen doen. Ouders 
mogen niet het gevoel krijgen dat hun kind wordt 
afgepakt door deskundigen. Het gevoel samen te 
kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind 
moet een voorwaarde zijn. 
Dit betekent dat ouders, als zij een schoolkeuze moe
ten maken en kiezen voor regulier onderwijs, moe
ten weten welke kennis er dan binnen die school 
moet zijn en moet blijven wat betreft een bepaalde 
handicap. Hoe en door wie wordt het kind begeleid? 
Welke rechten heb je dan als ouder? 
In het vervolg geeft ze dan nog een voorbeeld van 
ontactisch gedrag van personeel van een audiolo-
gisch centrum, van de uitermate onvoldoende tijd 
die bij het buitengewoon onderwijs gegeven wordt 
voor maatschappelijk werk, van totale onwetend
heid betreffende gehoorstoornissen op een M.O.B., 
van het tekort aan logopedisten op scholen voor 
slechthorende kinderen. Zij pleit ervoor dat gehandi
capten zouden kunnen meedoen met het zogenaam
de tweede-kans-onderwijs, zoals Open School en 
moedermavo. In de nota zelf vinden we o.a. in het 
hoofdstuk 'Opvoeding' een paragraaf met het opschrift 
'De centrale plaats van de ouders' We citeren daaruit: 
'Als het kind korter of langer in een pleeggezin, inter
naat of revalidatiecentrum verblijft, kan gesproken 
worden van (door de ouders) gedelegeerde opvoeding. 
Het is belangrijk, dat ouders een centrale plaats inne
men aangaande deze opvoeding. De oudercommis-
sies (indien aanwezig) van de desbetreffende instel
lingen zullen daarom reële invloed moeten kunnen 
uitoefenen op het beleid van de instelling'. In het 
hoofdstuk 'Ouders, ouderorganisaties, belangenor
ganisaties' wordt ook gesproken over de betrokken
heid van de ouders bij het onderwijs. 
Wat de nota wenst, wordt nog eens kort samengevat 
in de beleidsaanbevelingen op de laatste bladzijden. 
Er moet voor de ouders een reële keuzemogelijkheid 
zijn; inspraak van ouders op centra en instituten 
voor gehandicapten zal vergroot moeten worden; 
'Er dient zo spoedig mogelijk een overleg tot stand te 
worden gebracht tussen de overheid en de betrokke
nen binnen en buiten het NOG (ouderorganisaties, 
onderwijsorganisaties, vertegenwoordigers van 
scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs) 
over de wijze waarop een onafhankelijke advies- en 
begeleidingsfunctie aan ouders met een gehandi
capt kind kan worden ingevuld. Bij dit overleg zullen 
ook de school- en adviesdiensten moeten worden 
betrokken. De Concept Rijksregeling Subsidiëring 
Schoolbegeleiding zal rekening moeten houden met 
de uitkomsten van dit overleg'; landelijke ouderor
ganisaties en belangenorganisaties van gehandi
capten zullen ruime subsidie moeten krijgen om hun 
voorlichtingstaak naar scholen, opleidingen en ou
ders te kunnen vervullen. Nadere informatie- NOG 
Postbus 323, 3500 AH Utrecht. 



«NSTITUUT 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 
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 
3067 Pw 
3011 CN 
2287 EE 
T742 KM 
1741 MC 
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 
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 
Afd. VBO. 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

"MSTITUTEIM en SCHOLEN voor dove kinderen. 

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

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

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 
Malmöpad 60 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

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

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 

010-552318 
010-135651 
070-943042 

02240-14896 

02240-98609 
030-510041 
030-612404 

05200-12959 

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

: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers direkt door aan de eindredakti 
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Door een betreurenswaardig misverstand is in het 
vorige nummer geen inhoudsopgave opgenomen. 
U kunt onderstaande sticker op de binnenzijde van 
de omslag van het februarinummer plakken. 

Inhoud: 
blz. 1 Ten geleide 
blz. 1 Reactie op het Advies Zorgbreedte Midden-

schoolonderwijs door L.J. Pille 
blz. 4 Dove kinderen uit allochtone milieus, scrip

tie van J.J. Louwe 
blz. 4 Gehoorverbeterende Operatie door dr. C.C. 

Leibbrandt 
blz. 8 het voorgeschreven hoortoestel: de indica

tie en de appreciatie ervan door T.S. Kapteyn 
blz. 12 Nieuws van de Europese federatie 
blz. 13 Vragenderwi js 1 
blz. 13 Uit Buitenlandse Tijdschriften door Gert Hak 
blz. 14 Symposium 'De motorische ontwikkeling 

van kinderen met geestelijke of lichamelijke 
handicaps' (Aankondiging) 

blz. 14 A. van Uden, Das Gehörlose Kind; Fragen 
seiner Entwicklung und Förderung (Boekbe
spreking door P.R. Berkhout) 

blz. 16 M. v.d. Hoven, A. Löwe und L. Speth, Die 
Erziehung hörgeschadigte Kinder in Familie, 
Schuleund Heim (Boekbespreking doorB.R. 
Steenbergen) 

blz. 18 B. Fischer, Hulp aan gehoorgestoorde kinde
ren (Boekbespreking door CE. Sinjorgo) 

blz. 18 J. Horsten, Ons kind is doof. Wie leent ons 
het oor? (Boekbespreking door R. Bruning-
de Bruyn) 

blz. 19 C. Cremers en S. Geerts, Erfelijkheid en 
vroegkinderlijke doofheid of slechthorend
heid (Boekbespreking door C.B.) 

blz. 20 P.Kuyper, De mogelijkheden van moderne 
hoorapparaten (Boekbespreking door C.B.) 

blz. 20 J. Westerink-Karssen en M. Braam-Voeten, 
Klankbeelden (Boekaankondiging) 

blz. 21 J. Westerink-Karssen en M. Braam-Voeten, 
Klankbeelden (Boekbespreking door E.A.M, 
van Os) 

blz. 22 Het effekt van kommunikatie waarin vinger
spelling een rol speelt, scriptie van J. van 
Weert 

blz. 22 Het verstaan en het gebruik van vragen bij 
leerlingen van Eikenheuvel, scriptie van L 
van den Meijdenberg en J. Bekkers 

blz. 23 Een bijdrage tot een schoolwerkplan voor 
dove kinderen met subnormale intelligentie, 
scriptie van J. Emmen 

blz. 24 Voorlichtingscommissie Nederlandse Do-
venraad 


