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Ten geleide 

Hiervoor U ligt dan het resultaat van de VeBoss-confe-
rentie 1981 . Naar aanleiding hiervan kunt U nog eens 
Uw gedachten laten gaan over wat U op deze dagen 
heeft gehoord en besproken. 
Velen van U maken de conferentie al jaren mee en 
kunnen waarschi jnl i jk met mij beamen, dat de kwal i 
teit van het programma van jaar tot jaar beter wordt. 
Vooral de instell ing van de werkwinkels heeft ertoe 
geleid, dat de conferentie steeds meer een mogelijk
heid biedt tot bezinning op en overleg over de praktijk 
van alle dag. Ook uit het steeds groter wordend aantal 
deelnemers blijkt dat de conferentie in een groeiende 
behoefte voorziet. 
Het programma bood een ruim scala aan lezingen, 
werkwinkels en workshops. Het zal voor menigeen een 
moeili jke keus zijn geweest om te besluiten welke 
onderdelen gevolgd zouden worden. Een dergelijk 
programma vereist dan ook datvoorafb innendeteams 
wordt overlegd, w ie welk onderdeel zal volgen. Door
dat het programma ruim van te voren bekend was, zal 
dit dan ook wel gebeurd zijn. 

DeVeBoss-conferentie is in de loop van de jaren, datik 
ze heb meegemaakt uitgegroeid tot een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor al die mensen, die in hun werk 
te maken hebben met de wereld van het gehoorge
stoorde kind; als zodanig is ze niet meer weg te denken 
en moet ze nog verder ui tgebouwd worden. 
In het buitengewoon onderwi js worden veleconferen
ties, werkweken e.d. georganiseerd. Een conferentie 
waaraan door praktisch al Ie werkers in het betreffende 
terrein wordt deelgenomen, heb ik tot nu toe alleen nog 
maar meegemaakt bij het onderwi js aan dove kinderen 
en aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 
Dit is een groot goed, dat moet blijven voortbestaan. 

Ten aanzien van het congres heb ik toch ook nog enkele 
vragen: 
1. De laatste jaren is het tot een gewoonte geworden 
dat de afdeling v.b.o. zijn eigen programma heeft, dat 
op dezelfde dagen wordt afgewerkt als de rest van het 
programma. Het v.b.o.-programma wordt bovendien 
ieder jaar uitgebreider. 
Dit is enerzijds noodzakelijk, omdat het v.b.o. toch zo 
z'n eigen problemen heeft. Anderzijds bemoeili jkt het 
de onderl inge contacten, welke juist zo belangrijk 
worden geacht. 
Bovendien is het voor mensen uit het v.b.o. erg moeili jk 
een keuze te maken uit het programma. Sommige 
onderdelen uit het programma voorde kernafdelingen 
zijn ook voor hen zeer interessant. 
Tenslotte krijgen we ook binnen het v.b.o. steeds meer 
leerlingen binnen met leerstoornissen en gedragspro
blemen. 
Zou het daarom toch niet wensel i jkz i jn.deconferent ie 
voor het v.b.o. op een andere dag te organiseren? Het is 
dan beter mogelijk dat de mensen van de kernafdelin
gen en de v.b.o.'s eikaars conferentie bezoeken en die 

onderdelen volgen, welke voor hen interessant zijn. 
2. Mi jn tweede vraag is: wat doen we nu met alles, wat 
we op deze conferentie besproken hebben en van 
elkaar geleerd hebben? We gaan naar huis vol goede 
ideeën, praten er nog een keer over binnen het team en 
misschien lezen w e d e verslagen van de workshops en 
de lezingen nog eens na. Het is jammer, dat het vaak 
hierbij blijft. Verschil lende workshops lenen zich er 
toch uitstekend voor om er binnen het kader van dit 
t i jdschrift wat dieper op in te gaan. Het is mijns inziens 
niet de bedoeling van het t i jdschrift om het vol te zetten 
met wetenschappeli jk verantwoorde artikelen. Het 
moet volgens mij ook de mogeli jkheid bieden om onze 
eigen prakti jkervaringen aan elkaar door te geven en 
zodoende de discussie over onze werkwi jzen in stand 
te houden. 
Pas dan wordt het ons eigen ti jdschrift. 

C.H. Sinjorgo 

Het oog wi l ook w a t 

hebben 
Zonder omslag (dat w i l volgens van Dale zeggen: 
zonder omhaal van woorden, kor ten bondig)wi l lenwi j 
U zeggen, dat niet iedereen tevreden is over de 
buitenkant van ons ti jdschrift. (Over de binnenkant, de 
inhoud, horen we niets dan goeds.) Bovendien zal ooit 
de t i jd komen dat de voorraad voorgedrukte omslagen 
die bij de drukker ligt, tot nul gereduceerd is. 
Kort en goed: de redaktie meent dat het t i jd word tom te 
gaan denken over een n ieuw omslagontwerp. Op de 
redaktievergadering van 6 mei j . l . is zelfs besloten om 
daar een wedstr i jd van te maken. De binnenkomende 
ontwerpen zullen door de redaktie worden beoordeeld 
op de eerstvolgende vergadering van 4 november 
1981 . Voor de winnende ontwerper is een prijs van 
ƒ 5 0 , - beschikbaar. 

Het ontwerp moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
- Het formaat van het t i jdschrift blijft hetzelfde als nu. 
- Het ontwerp moet zó zijn, dat dezelfde omslag enkele 
jaren gebruikt kan worden. (Dus geen vermelding van 
jaargang of af leveringnummer op de voorkant; geen 
telkens wisselende kleur.) 
- De naam van het t i jdschrift blijft 'Van Horen Zeggen'. 
- Inde omslag mag behalve zwart hoogstens één kleur 
gebruikt worden. 
- De kleur van het papier wordt aan de vri jheid van de 
ontwerper overgelaten. 
Dus, artistiek begaafden, zet uw beste beentje voor, 
zodat het oog evenzeer kan genieten van de omslag als 
de geest nu al geniet van de inhoud. Maak een 
buitenkant op het niveau van de binnenkant. En zend 
dat in vóór 1 november aan de redaktie. 

Redaktie 

P.S. Er staat ook nog een stukje van de redaktie op blz. 
106. 
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Opening 
Jaarvergadering 

VEBOSS 
19 maart 1981 

Welkom 
Harteli jk welkom op de algemene ledenvergadering 
vandeVeBOSS. 
Wi j zouden de opening van deze ledenvergadering 
wi l len beginnen met het noemen van een naam: Jov.d. 
Schaaf. Hij stond aan de wieg van onze vereniging. 
Vaak was hij in ons midden; heel veel heeft hij buiten de 
school voor de slechthorende jongeren gedaan. Helaas 
is hij ons enige maanden geleden door de dood 
ontvallen. Het bestuur meent er goed aan te doen, hem 
ook hier te gedenken. 
Het zal u zijn opgevallen, dat u vanmorgen bij de 
opening van de conferentie niet bent welkom geheten 
door de voorzitter vandeVeBOSS, maar door die van de 
conferentiecommissie. We hebben een duidelijk on
derscheid wi l len maken tussen een aktiviteit zoals de 
conferentie die bestemd is voor a Men die werkzaam zijn 
met slechthorende en spraakgestoorde schoolkinde
ren en deze vergadering die is voorbehouden aan de 
leden vandeVeBOSS. 

2 9 Jaar 
Momenteel zijn we het 29ste jaar van eerst de Werk
gemeenschap nu VeBOSS ingegaan. In die jaren is er 
heel wat gebeurd, lees maar eens na wat Evertse 
hierover in 1963 in Het Gehoorgestoorde Kind als 
'geschiedenis van het onderwi js ' heeft geschreven. 

Bezinning 
Steeds weer zal men ontdekken dat de VeBOSS zich 
opnieuw bezint op wat haar te doen staat. Wat dat 
betreft zitten we in een vicieuze cirkel. Regelmatig 
komen we het hoofdstuk 'bezinning'op de inhoud van 
ons werk tegen. 
Het bestuur is van mening, dat naast de materiële 
zaken waar we regelmatig aandacht aan moeten 
bli jven besteden, het inhoudeli jke van ons werk ook de 
nodige aandacht d ient te kri jgen. In hetbestuurz i jnwe 
thans bezig te inventariseren wat dit alles kan zijn. 
Een van de punten die er nu al uitspringt is de 
verhouding slechthorend - spraakgestoord. Ware het 
lang geleden dat de slechthorende leerlingen de 
boventoon voerden, thans is het zo dat de spraakge-
stoorden dit doen. Cijfers die ons hierover bereikten 
geven een getalsverhouding te zien van globaal 2 / 5 
SH en 3 / 5 SG-leerl ingen. Dit vraagt om bezinning. 

Spraakgestoorde kleuters 
Ook om bezinning vraagt de toename van het aantal 
spraakgestoorde kleuters. Hoewel dit aantal groot is, 
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vragen we ons af of dit aantal niet groter zou moeten 
zijn. Worden de ouders van deze jonge kinderen niet te 
lang aan het bekende li jntje gehouden? Komen deze 
nog jonge kinderen wel op de goede onderwijsstoel 
terecht? Naar verluidt zou er een explosie van onaan
gepaste kleuters te verwachten zijn. De vraag is hoe 
het met de taal-spraakontwikkeling van deze kinderen 
is gesteld. Zou het niet zo kunnen zijn, dat als deze 
kinderen op dit punt adequaat worden opgevangen er 
een verminderd aantal kinderen zou zijn aangewezen 
op lom-onderwijs en dat zij mogelijk ti jdig naar het 
gewone onderwijs zouden kunnen doorstromen? 
Een ander punt dat bezinning vraagt, is de status van 
onze scholen als audiologisch centrum voor haar 
leerl ingen. 

Zie hier zo al een aantal punten waar w e ons op moeten 
vastbijten en trachten een antwoord te geven voordat 
een ander dit voor ons zal gaan doen en wi j verder van 
de bak af zullen komen te zitten dan ons lief is. 
Daarnaast zijn we bezig om tesamen met de Neder
landse Vereniging voor Revalidatie te komen tot een 
brochure over het onderwi js aan scholen voor slecht
horende en spraakgestoorde kinderen. 

Van Horen Zeggen 
In samenwerking met onze partner bij de uitgave van 
ons ti jdschrift - de Vereniging voor het onderwi js aan 
doven - en de Redactie van Van Horen Zeggen zijn we 
bezig te komen tot een aantal ekstra uitgaven van het 
t i jdschrift waar in belangrijke scripties ons onderwi js 
betreffende worden opgenomen. Uiteraard zullen we 
de opleidingsinstituten vragen ons hierbij behulpzaam 
te zijn. We hopen niet alleen de publiciteit te halen, 
maar meer nog de werkers iets over de inhoud van ons 
werken voor en met slechthorende, spraakgestoorde 
en dove kinderen mee te geven. We hopen van harte 
dat dit aanslaat. 

Middenschool 
Alvorens nu deze vergadering voor geopendte verkla
ren, wi l len we nog één zaak noemen t.w. het 'Advies 
inzake de zorgbreedte van Middenschoolonderwi js en 
de relatie tot het speciaal voortgezet onderwi js ' . We 
zijn het met de hoofden van onze vbo-scholen en 
afdelingen eens dat dit advies van de Innovatiecom
missie Middenschool geen bijdrage tot een betere 
benadering van de problemen van slechthorende en 
spraakgestoorde leerlingen oplevert. Wie hierover 
meer w i l weten, leest het artikel van Leen Pille hierover 
in het laatste nummer van 'Van Horen Zeggen', (1981 , 
aflevering 1, blz. 1). 

4 0 Jaar 
Leen Pille is ons Amsterdamse ere-l id, onze eerste 
voorzitter. Op 1 februari 1981 was hij 40 jaar bij het 
onderwijs. We gaan hem niet huldigen, daar is hij de 
man niet naar, maar wel wat geven. Leen, van harteen 
hiermee is dan tevens deze vergadering geopend. 

Jan van der Hoeven, 
voorzitter 



Van rekenen naar 

algebra 

(Samenvatting) 

Twee dingen komen aan de orde: 
I. Onze keuze voor de handelingsleertheorie als leer-
psychologisch uitgangspunt. 
II. Onze keuze - inhoudeli jk - voor het aanleren van 
algemene denkmodellen in plaats van specifieke 
oplossingsstrategieën. 

A d l : 
Bij de orthodidaktische behandeling van kinderen met 
rekenproblemen hebben wi j gekozen voor het aanle
ren van elk somtype op basis van materiële hande
lingen. Rekenen is ons inziens pas zinvol als elke 
bewerking met materiaal verantwoord kan worden. 
Zo blijkt het inzicht in de som 8 x 9 - 7 x 9 niet uit een 
goede uitkomst - die immers langs domme omwegen 
gevonden kan z i jn -maar uit de evidentiedat je van 8 x 9 
zonder veel moeite 7 x 9 af kunt halen: 

O O JÖ 

O JÖ o 

£S O O 

o o ó 

o .o 

e) o o 
o 

O O 0 

O (3 O 

a o o 

o o ca 

o JB o 

0 o o 

o o o 

o o o 

o o o 

en dan 1 x 9 overhoudt. 

Hetzelfde geldt voor de som % x %. 
Elk 'kunstje' kun je vergeten of verkeerd onthouden, 
zodat je bijvoorbeeld % als uitkomst krijgt. De enige 
garantie dat 't alti/dgoed gaat is: 
kunnen laten zien, in een tekening bijvoorbeeld, hoe 
dat met die ' twint igsten ' nu precies in elkaar zit. 
Het is de russische leerspycholoog Gal 'perin die met 
zijn experimenten het belang van een goede materiële 
basis voor het denken heeft aangetoond. 
Bovendien heeft hij de weg gewezen van de zoge
naamde 'trapsgewijze procedure', het stap voor stap 
leren verinnerl i jken van de materiële handelingen tot 
het mentale- of denkhandelingen zijn geworden. Op 
het Instituut voor Orthopedagogiek van de Universiteit 
van Nijmegen wordt bij dat leren verinnerl i jken naast 
het verwoorden (verbale handeling) ook sterk de 
nadruk gelegd op het met de ogen, kijkend uitvoeren 
van de handelingen (perceptieve handelingen). De 
waarde van de trapsgewijze procedure geldt voor vele 
leerinhouden, met name ook voor algebra. 

De problemen van veel kinderen rond bijvoorbeeld het 
verschil tussen 2a2 en (2a)2, of tussen 2a + b , 2(a + b), 
a2 + b, a + 2b, a + b2 en (a + b)2, om maar een greep te 
doen, hebben als basis een volstrekt gemis aan inzicht 
in wat formules eigenlijk voorstellen. 
Zo stelt 2a2 iets anders voor als (2a)2, nameli jk respek-
tievelijk 
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Slechts op basis van inzicht - en niet op basis van 
geheugen - kan er goed en vooral ook met plezier 
gewerkt worden. Niet alleen als het al te laat is -
or thodidakt isch-maar zeer zeker ook om problemen te 
voorkomen, in de normale didaktiek. 

Ad I I : 
Het is inefficiënt om voor elk somtype een specifieke 
oplossingsstrategie aan te leren. Als je bijvoorbeeld 
optelsommen aanleert als 3 + 4 = ' i s samen 7', kom je 
in de problemen met 7 = 3 + ., zodat daar da nook nogal 
eens een 10 verschijnt. Of a l s j e 7 - 2 = 5aanleer ta ls '5 
over 'kom je in de problemen me t . -1 = 8 . Zelfs al leer je 
dat je bij dit laatste somtype alti jd moet 'optel len' en de 
uitkomsten dus kloppen, dan nog is het wein ig zinvol 
zo'n strategie te leren zonder inzicht in het hoe en 
waarom. 
Hetzelfde geldt voor de opgave 5a + 1 6 = 13a. De kunst 
van 'bij overbrengen naar de andere kant het teken 
verwisselen' levert keurig de oplossing: 1 6 = 8 a d u s a = 
2, maar betekent nog niet dat een kind weet wat er 
eigenlijk gebeurt. 
Door de vele problemen van kinderen ronddat —teken 
hebben we gezocht naar een éénduidige betekenis 
ervan, nameli jk 'is even groot als'. We zetten dit 
'vergeli jkingsteken' af tegen de andere vergeli jkings-
tekens: > e n < . 
In een programma 'vergeli jken' leren we de kinderen 
allerlei dingen vergelijken op hun meetbare kenmer
ken, bijvoorbeeld de lengte, de hoogte, de dikte, de 
oppervlakte, het gewicht of de inhoud. 
Als we de objekten A en B vergeli jken en daarbij letten 
op het kenmerk ' lengte' betekent A > B 'A is langer dan 
B' (eigenlijk 'A is groter qua lengte'). Letten we op het 
gewicht dan betekent dezelfde vergeli jking (A > B ) 'A is 
zwaarder dan B' (groter qua gewicht). We leren de 
kinderen ook aantallen vergeli jken, zoals 4 < 7 en 
dergelijke. En als we van zo'n ongeli jkheid naar een 
geli jkheid wi l len overstappen komt het algemene 
denkmodel, dat bruikbaar is voor talloze overgangen 
van gelijk naar ongelijk en vice versa. 
Stel twee stroken, A en B, die we vergeli jken bijvoor-
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beeld op lengte, zijn verschil lend | j < Eén voor elk kwadraat: 

B : A < B (Ais korter dan B). Dan moet 
ik voor de overgang naar een geli jkheid (A = B) het 
volgende doen: 
- óf A langer maken 
- öf B korter maken 
- (öf een combinatie van handelingen bedenken). 
Precies hetzelfde geldt voor twee gewichten: 

( A < B ) 

Wi l ik een evenwichtstoestand, dan moet er bij A iets bij 
of bij B iets af. 

En zo geldt dat voor alle meetbare eigenschappen en 
geldt het ook voor vergeli jkingen met aantal len: 

o o 
o o 

4 < 

o o o 

o o o 

7 

Als ik naar een geli jkheid toe wi l wordt dat bijvoor
beeld: 

of 

o o • 
o o • 

4 + 3 

o o 

o o 

4 

o o o 
o 

o o o 

7 (4 + 3 'is evenveel 
als'7) 

ó 
o o fi 

o o 6 
7 - 3 

(4 'is evenveel als' 7 - 3) 

En voor onze algebraïsche formule geldt het ook 
5 a + 16 = 13a. 
Ik doe er aan beide kanten evenveel af, nameli jk 5a, dan 
blijft het evenwicht behouden. Zoals bij twee gelijke 
stroken (A = B) waarvan ik gelijke stukjes afknip (A1 = 
B') of bij een balans in evenwicht, waar ik aan beide 
kanten evenveel afhaal: 

^ ^ 

Het balans-model kan het inzicht in elke vergeli jking 
verhelderen en ondersteunen. Zo kan één voorbeeld 
model staan voor elke optell ing. 

a 
(a + b) 

Eén voor elke vermenigvuldiging van twee faktoren: 
a 

(axb ) 

Eén voor elke derde macht: 

a3 

En met deze denkmodellen verkleinen we de geheu-
genlast aanzienlijk, en daarmee de risico's van fouten 
en onbegrepen bewerkingen. In plaats van het inpren
ten van regels, zoeken we dit soort materiële 'kapstok
ken' waaraan kinderen hun bewerkingen veilig kun
nen ophangen. 

J. W.M. Borghouts-vanErp 
Instituut voor Orthopedagogiek 

K. U. Nijmegen 

Boekaankondiging 

'Proceedings of the International Congress on Educa
tion of the Deaf, Hamburg 1980' zal waarschi jnl i jk 
verschijnen tegen het einde van november 1981 . Dit 
verslagboek bestaat uit drie kloeke delen van tesamen 
ongeveer 2.200 bladzijden; het bevat alle 56 lezingen 
en de 279 bijdragen aan de 90 pannels die ti jdens het 
kongres gehouden zijn. Bij inschri jving uiterli jk 30 
september is de prijs DM 165,-; na verschi jnen DM 
195,-. 

Men kan het boekwerk bestellen bij de uitgever Jul ius 
Groos Verslag, Postf ach 102423, D-6900 Heidelberg 1 
onder gelijkti jdige overschrijving van het verschuldige 
bedrag op bankrekening 1933936 van de Commerz-
bank Heidelberg. 

Van het symposium 'Oral education today en tomor
row' is inmiddels het verslagboek verschenen. Het 
symposium werd gehouden te Nuland van 25 novem
ber tot 1 december 1979. (Zie: 'Van Horen Zeggen' 
1980, aflevering 4, blz. 78en79) . Ditboek(XV, 544blz.) 
is samengesteld onder redaktie van prof. dr. Ann M. 
Mulhol land en uitgegeven door The Alexander Gra
ham Bell Association, 3417 Volta Place N.W., 
Washington D.C. 20007 (ISBN 0-882200 144-2). De 
prijs ervan is $ 27,95. In Nederland zal het boek 
inclusief verzendingskosten ongeveer 100 gulden 
kosten. 
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Cerebrale parese bij 

kinderen 

Wij zijn werkzaam als logopedistes op een kinderre
validatiecentrum. Daar behandelen w i j voornameli jk 
kinderen met cerebrale parese. Wi j maken hiervoor 
gebruik van de methode Bobath (officiële naam is: 
neuro-atevelopmental Treatment) en Mueller (pré-
Jogopedische behandeling van kinderen met cerebrale 
bewegingsstoornissen). 

Cerebrale parese w i l zeggen een stoornis in spier
coördinatie, waardoor houdings- en bewegingspatro
nen door het hele l ichaam zijn verstoord. Het is een 
gevolg van een hersenbeschadiging. Afhankel i jk van 
de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging 
vertoont het kind verschil lende symptomen en is het 
kind in meer of mindere mate l ichameli jk en soms ook 
geestelijk gehandicapt. Het kind funkt ioneert moto
risch slecht door: 
a een abnormale spierspanning (tonus) 
b een abnormale gevoeligheid (sensibiliteit) 

ada de spierspanning kan t.g.v. een hersenbeschadi
ging zijn: 
- te hoog: te zien bij het spastische kind 
- te laag: te zien bij het floppy kind 
- wisselend: te zien bij het athetotische kind 
- het ataktische kind heeft een beschadiging van de 
kleine hersenen, waardoor de bewegingen ongecoör
dineerd verlopen. 

Om normaal te kunnen bewegen heeft de mens een 
normale basistonus nodig. Die tonus heeft voor ieder 
mens een bepaalde waarde en wordt mede bepaald 
door emoties, spanningen en de situatie waar in men 
zich bevindt. 
Het spastische kind valt op door zijn st i j fheid, f ixatie in 
bepaalde houdingen. Er is teveel aan co-contractie 
(tegelijkertijd aanspannen van buigende en strekken
de spieren), waardoor het kind slechts moeizaam kan 
bewegen. De bewegingen die het kan maken zijn 
stereotyp. Hoe ouder het kind wordt, hoeduidel i jkerde 
problemen worden. Het hoofd kan b.v. niet opgericht 
worden, er is onvoldoende zitbalans, gri jpen is moeili jk 
of onmogelijk. Bij sommige kinderen zit het grootste 
probleem in de benen, dit wordt pas echt duideli jk alsze 
gaan kruipen en lopen. In dat geval spreken we van 
diplegie. 

dia 1.: spastisch meisje in ruglig 

dia 2.: hemiplegie beweegt zich voort 
Het athetotische kind kan door de wisselende tonus 
moeili jk een houding handhaven. Het kind is overbe-
weegli jk, veel van de bewegingen die het maakt zijn 
onwil lekeurig en ongekontroleerd. Door een gebrek 
aan co-contractie is het moeilijk om tegen de zwaarte

kracht in omhoog te komen. Vaak is één l ichaamshelft 
meer aangedaan dan de andere. De asymmetrische 
tonische nekreflex (beeld: in ruglig geeft opzij draaien 
van het hoofd rompreflexie en extensie van de lede
maten aan aangezichtszijde en flexie aan achter-
hoofdszijde. De assymmetrische tonische nekreflex-
houding komt in de normale ontwikkel ing voor tot ± 4 
maanden en beinvloedt vnl. de armen) blijft vaak lang 
van invloed. Dit verhindert het kind om b.v. op twee 
handen te steunen en zich symmetrisch te ontwik
kelen. 

dia 3.: athetoot 

Het athetosche kind is als baby vaak hypotoon (floppy). 
Het floppy kind heeft door de lage tonus totaal geen 
weerstand tegen passief bewegen en is hypermobiel in 
alle gewrichten. Een houding aannemen tegen de 
zwaartekracht in is onmogeli jk. Door st imulatie uit de 
omgeving bouwt het kind vaak meer tonus op. 

Vaak gaat ataxie gepaard met athetose en /o f spastici-
teit. Vaak is de basistonus verlaagd. Het kind kan slecht 
een houding handhaven en maakt veel totaalbewe
gingen. Doordat a- en antagonistische spiergroepen 
niet goed gecoördineerd samenwerken, beweegt het 
kind schokkerig, onvast, slecht getimed. Het kind 
beweegt langzaam, zoekt fixatie. 

adb De abnormale sensibil iteit kan zich uiten in: 
- abnormale reflexactiviteit in het gehele l ichaam 

dia 4.: assymmetrische tonische nekreflex in zit 

- overgevoeligheid voor gevoelsprikkels. 
Voorbeeld: sterk afweren van het schoonvegen van het 
gezicht, afkeer van lopen op blote voeten. 
- ondergevoeligheid voor sensibele prikkels 
Voorbeeld: kind met hemiplegie zoekt een blokje dat hij 
al een kwartier in de aangedane hand heeft. 
- te lang voortbestaan van reflexen die in de normale 
ontwikkel ing na verloop van t i jd verdwi jnen. 

dia 5.: zuig-slik reflex bij 8-jarig jongetje. 

- ontbreken van reflexen die in de normale ontwikke
ling wel bestaan. 
Voorbeeld: voedingsreflexen in de eerste drie levens
maanden. 

A\s gevolg hiervanvertoont het k indeen achterstandof 
sti lstand in de motorische ontwikkel ing. Bovendien 
ontstaan er pathologische (afwijkende) bewegingspa
tronen. 

In de behandeling van c.p. kinderen wordt gewerkt aan 
de basisvoorwaarden om te kunnen bewegen, welke 
zijn: normale tonus en normale sensibil iteit. 
M.b.v. bepaalde technieken proberen we de afwi jken
de spierspanning zoveel mogelijk in de r icht ingvan het 
normale te beinvloeden. Op basis van die meer 
normale spierspanning leert het kind bewegingen uit 
te voeren. Eerst krijgt het hierbij veel hulp, later 
beweegt het steeds meer zelf. Door het telkens weer 
ervaren van de normale bewegingen leert het kind hoe 
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deze aanvoelen. Hiermee bouwt het het juiste bewe
gingsgevoel op en kan het uiteindeli jk zelfstandig 
bewegen. 

dia 6.: spastisch kind in behandeling 

dia 7.: athetotisch kind in behandeling 

dia 8.: hemiplegisch kind in behandeling 

Deze manier van behandelen is ontwikkeld door het 
echtpaar Bobath: de methode Bobath (officiële naam 
N.D.T.). 

T.g.v. de verstoorde motorische ontwikkel ing zien we 
vaak achterstand in de totale ontwikkeling van het 
kind. Voorbeeld: vertraagde spraak- en taalontwikke
l ing. 
Nevenstoornissen als slechthorendheid (vaak hoge-
tonen-verl ies bij athetose a.g.v. kernicterus), visus-
stoornissen, epilepsie, zwakzinnigheid, kunnen nog 
een extra complicerende faktor vormen. 
De behandeling van het c.p. kind kan nooit eenzijdig 
gericht zijn op de motoriek, maar moet streven naar 
een evenwichtige st imulering van het totale kind. 

Bijkomende problemen op logopedisch terrein: 
In samenhang met de verstoring van de totale motoriek 
zien we problemen op het gebied van: 
- ademhaling 
- stemgeving 
- primaire mondfuncties: eet- en drinkproblemen 

kwij len 
- art iculatie. Hierbij kan ataxie (het niet kunnen 
uitvoeren van wil lekeurige bewegingen) voor extra 
moeil i jkheden zorgen. 
De spraakstoornissen die optreden als gevolg van de 
neurologische beschadiging noemen we dysarthrie. 
Daarnaast kunnen er taalproblemen zijn: 
- taalachterstand 
- afasie/dysfasie (afasie: verlies of vermindering van 
taaibegrip en /o f taalgebruiktgv. een hersenbeschadi
ging. Dit kan zich uiten in spreken en begrijpen van 
gesproken taal, maar ook in lezen, schri jven, rekenen 
etc. We spreken alleen dan van afasie als de neurolo
gische beschadiging is opgetreden nadat de taalont
wikkel ing is voltooid, op 5- a 6-jarige leefti jd. Is ervoor 
deze leeftijd sprake van een stoornis in de verwerving 
van normale taalfunkties ondanks normale intel l igen
tie en een goed gehoor, dan spreken we van dysfasie). 

In de logopedische behandeling van kinderen mét 
cerebrale parese gebruiken we, naast de gewone 
logopedische technieken, technieken die zijn ontwik
keld door mevrouw Mueller. Zij is een logopediste uit 
Zurich, Zwitserland; ze heeft de Bobath-principes 
uitgewerkt speciaal voor het mondgebied. De uit
gangspunten in de behandeling zijn hetzelfde: norma
lisatie van tonus en sensibil iteit op basis waarvan het 
kind normaal kan bewegen; we beginnen groot moto
risch en werken toe naar f i jne geïsoleerde bewegingen 
in het mondgebied. 

Specifieke technieken die zij heeft ontwikkeld zijn 
onder meer: 

- adem/stem-therapie in geval van ademhalings- en 
stemstoornissen 
- mondbehandeling voor het normaliseren van de 
sensibil iteit in verband met o.a. kwi j len, te lang voort
bestaan van orale reflexen. 
- eet- en drinktherapie. 
Van de eet- en drinktherapie wi l len we u tot slot een 
aantal dia's laten zien. 

dia 9 t/m 21 

Verder gebruiken we als dat nodig is aangepast bestek, 
borden, bekers. 

Op vijf plaatsen in Nederland bestaat de mogeli jkheid 
tot het volgen van de N.D.T. (bobath)-cursus. Deze is 
toegankelijk voor fysiotherapeuten, ergo-therapeuten, 
logopedisten en artsen. De zgn. Muellercursus (pre-
logopedische behandeling van kinderen met cerebrale 
bewegingsstoornissen) kan op één plaats gevolgd 
worden. 
Verdere inl ichtingen over deze cursussen kunt u 
verkrijgen bij: centraal bureau, vereniging N.D.T. oplei
dingen Nederland, Wijker laan 4, 2271 EP Voorburg. 

Tekst bij dia's 
1. Onderwerp: quadriplegisch spastisch kind in ruglig-
Deze dia toont een quadriplegisch spastisch kind in 
ruglig. Deze houding zien we vaak: de armen'opgesla
gen', refractie van de nek, het hoofd naar één kant, niet 
in de middell i jn, en een verkorting van de romp aan de 
rechterkant. De benen scharen en de voeten zijn in 
spitsvoetstand. Ze kan haar handen in deze houding 
moeilijk bij elkaar krijgen. 
2. Onderwerp: hemiplegisch kind dat zich voortbe
weegt. 
Dit is een jongetje met een hemiplegie. Hemiplegie 
duidt aan dat de ene l ichaamshelft meer is aangedaan 
dan de andere. Er is een verschil in spiertonus en 
sensibiliteit van beide l ichaamshelften, waardoor het 
kind zich asymmetrisch ontwikkelt. Ook bij dit jongetje 
zie je duidelijk de asymmetrie: de linkerkant is aktief, 
terwi j l de rechterkant alleen wordt meegesleept. De 
rechterarm is gebogen, de hand gesloten, deduim in de 
hand. Het rechterbeen vertoont veel draaiing naar 
binnen, de voet is in spitsvoetstand. Dit patroon 
versterkt zich als het kind zich gaat voortbewegen. 
3. Onderwerp: athetotisch kind in buiklig. 
Dit is een athetotisch jongetje. Duidelijk is de asymme
trie. In alle gewrichten is een overmaat aan buiging, 
het hoofd kan niet worden opgetild. Ook kan het kind 
niet zelfstandig uit deze houding komen. 
4. Onderwerp: asymmetrische tonische nekreflex in 
zit. 
Hier ziet u hoe pathologische reflexactiviteit de totale 
houding kan beïnvloeden. Onder invloed van de 
asymmetrische tonische nekreflex ontstaan tonusver
schil len in het l ichaam die deze houding veroorzaken: 
het hoofd achterover indenekenscheef opzij gedraaid, 
veel buiging en naar binnen draaien van l inkerarm en 
been, verkorting van de romp aan de rechterzijde. 
5. Onderwerp: slikken waar in primitieve patroon van 
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zuig-slikreflex in tongbeweging is terug te vinden. 
Bij het slikken van dit jongetje is duidelijk het primitieve 
bewegingspatroon van de zuig-slikreflex in de tongbe
weging terug te vinden. De tong beweegt zich naar 
voren en naar buiten in een zich steeds herhalende 
beweging die wi l lekeurig slecht kan worden afgeremd. 
6. Onderwerp: behandeling spastisch meisje. 
Het spastische meisje dat in buiklig zoveel buiging in 
hoofd, schouders en armen, heupen en knieën heeft 
dat ze haar hoofd niet kan opti l len en haar handen niet 
kan gebruiken wordt over de rol behandeld. Ze tilt nu 
het hoofd op, kan haar handen zien en - met hulp -
gebruiken voor uitreiken en gri jpen. 
7. Onderwerp: behandeling athetotisch jongetje. 
Bij dit athetotische jongetje valt de grote asymmetrie 
op. Door een wigvormig kussen onder hoofd en 
schouders te leggen krijgen we een mooie symme
trische hoofdhouding en voldoende buiging van het 
hoofd naar voren. De benen worden gebogen tegen 
elkaar gefixeerd zodat het kind nu meer mogeli jkheden 
heeft iets met de handen te doen. In deze behandeling 
worden de handen samen met hem symmetrisch be
wogen, in dit geval van de middell i jn af. Ook kan hij zo 
met de handen naar het gezicht, een ervaring die hij 
niet alleen op heeft kunnen doen. 

8. Onderwerp: behandeling hemiplegisch kind. 
Dit hemiplegische jongetje wordt in zit behandeld. 
Vanuit de schouder en elleboog heeft de therapeut 
goede controle over tonus en bewegingen van de hand. 
Het aangedane been wordt naar buiten bewogen met 
goede buiging van knie en enkelgewricht - een 
beweging die spontaan niet wordt gemaakt. Nu is 
hand-voet-contact mogelijk, ook in de voor het kind zo 
belangrijke symmetrie. 
9. Onderwerp: totale extensie in zit. 
Bij het eten en drinken is allereerst een goede houding 
vangrootbelang, zowel voor de mondmotoriek a Is voor 
het zelf kunnen hanteren van bestek en beker. Het 
meisje op de dia heeft een overmaat aan strekking door 
het hele l ichaam. Hierdoor glijdt ze van de stoel, kan 
haar handen niet gebruiken en vertoont veel abnor
male bewegingen in de mond waardoor ze geen 
voedsel op kan nemen. 
10. Onderwerp: nek/schouderretract ie in zit. 
Dit meisje heeft het hoofd naar achter in de nek 
waardoor ze haar mond niet goed meer kan sluiten. Dit 
zal o.a. het afhappen van de lepel belemmeren. De 
schouders gaan naar achter als onderdeel van dit 
patroon waardoor de spierspanning o.a. in de armen 
sterk toeneemt zodat het gebruik van de lepel bemoei
lijkt wordt. 

1 1 . Onderwerp: fixatie in zit. 
Om het gebrek aan stabiliteit te compenseren fixeert 
dit meisje de armen tegen de romp, de handen tegen 
het kopje en het kopje tegen het gezicht. Let ook op de 
reactie naar de voeten. In een dergelijke gefixeerde 
houding worden normale bewegingen - zowel groot-
motorisch als in het mondgebied - belemmerd. 

12. Onderwerp: huka-stoel. 
Door een stoel te kiezen die op de juiste plaatsen vol
doende steun biedt, is de afwijkende houding te corri

geren en geef je het kind een goede basis van waarui t 
normale bewegingen mogelijk zijn. Sommige kinderen 
hebben een aangepaste stoel nodig: deze huka-stoel is 
daar een voorbeeld van. De huka-stoel biedt goede 
steun voor de voeten, voldoende buiging in de heupen 
en goede steun voor de rug. Hier ziet u het stoeltje in 
gebruik. Door de ronde vorm vanderugleuningworden 
tevens de schouders wat naar voren gebracht zodat de 
armen makkelijker bij het bord kunnen komen. 
13. Onderwerp: kinderstoel. 
Vaak is een gewone kinderstoel voldoende. 
Dit jongetje zit op een anti-slip matje zodat hij niet zo 
gemakkelijk onderuit schuift. Hetzelfde matje ziet u 
onder het bord liggen. 
14. Onderwerp: sta-plank. 
Soms is het nodig dat een kind een houding met veel 
strekking heeft. Bv. omdat het over het algemeen te 
veel buiging vertoont in allerlei houdingen, of omdat in 
een gestrekte houding hoofdhouding en mondbewe
gingen gunstig beïnvloed worden. Een mogelijkheid 
om dit te bereiken is de sta-plank. In de sta-plank komt 
het hoofd mooi naar voren, kunnen de armen goed 
gestrekt worden naar het bord en kan de lepel in een 
normale beweging naar de mond worden gebracht. 
Daardoor is een goede basis gelegd voor normaal 
bewegen in het mondgebied. 

15. Onderwerp: gebrek aan hoofdbalans; nekretractie. 
Onderdeel van een goede houding is een goede hoofd
houding. Op deze dia ziet u dat het jongetje niet in staat 
is zijn hoofd recht boven de romp te houden. 
Dit meisje heeft een ander probleem mbt. hoofdhou
ding: door de hoge spierspanning wordt het hoofd ahw. 
naar achter inde nekgetrokkenwaardoorl ipslui t ingen 
geïsoleerde tong- en kaakbewegingen bemoeilijkt 
worden. 
16. Onderwerp: normale hoofdhouding. 
Normaal vormt het hoofd één lijn met de rompen is licht 
naar voren gebogen. 
17. Onderwerp: invloed uitoefenen op hoofdhouding. 
De therapeut kan het kind helpen een goede hoofdhou
ding te vinden. Op deze dia wordt mbv. de bovenarm 
van de therapeut het hoofd licht naar voren gehouden, 
een houdi ng die wordt ondersteund door druk te geven 
op het borstbeen. Hetzelfde toegepast bij de kaakcon-
trole, waarover ik zo meteen meerzal vertellen. Drukop 
het borstbeen kan met de pink vandezelfde hand of met 
de andere hand worden gegeven. 
18. Onderwerp: pathologie bij slikken. 
Wanneer na correctie van totale houding en hoofdhou
ding pathologie in het mondgebied blijft bestaan 
kunnen we hier direct op inwerken. Bij dit jongetje ziet 
u hoe door gebrek aan tonus lipsluiting en geïsoleerde 
tongbewegingen onmogelijk zijn als hem wordt ge
vraagd te slikken. 
19. Onderwerp: kaakcontrole van opzij. 
Door kaakcontrole te gebruiken lokken we lipsluiting 
en normaal bewegen van kaak en tong uit. Bovenarm 
en hand op borstbeen regelen weer hoofdhouding; de 
wijsvinger op de kin (raakt de onderlip niet) facil iteert 
mondopening en sluit ing; de wijsvinger onder de 
mondbodem geeft druk loodrecht omhoog en béin-
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vloedt daardoor de bewegingen van de tong. Het kind is 
nu in staat normaal te slikken. 
20. Onderwerp: eettherapie in praktijk. 
Hier ziet u hoe we in de praktijk bezig zijn met eetthe
rapie. Tijdens de maalti jden helpt - in dit geval de fysio
therapeute - het kind met lepelvoering en geeft 
kaakcontrole. 
2 1 . Onderwerp: drinktherapie in praktijk. 
Hetzelfde jongetje krijgt ook drinktherapie: de thera
peute geeft kaakcontrole en zorgt met de andere hand 
dat de vloeistof precies tussen de lippen staat zodat het 
kind zelf een slokje kan nemen wanneer het dat w i l . De 
beker die ze gebruikt is een tupperware beker waar in 
we een gat hebben geknipt: het kind kan nu ook het 
laatste slokje uit de beker nemen zonder dat het hoofd 
achterover gaat. 

H. Comijs en B. Bloem, 
logopedistes Kinderrevali

datiecentrum 'Lyndensteyn' 
Beetsterzwaag. 

Uit Buitenlandse 

Tijdschriften 

Volta Review f eb r /mr t ; een artikel over de effecten 
van de syntactische benadering op het begrijpend 
lezen. De resultaten ondersteunen de hypothese, dat 
het begrijpen van zinnen en context primair is voor 
woordherkenning en woordbegrip. Het laten memo
riseren van losse woorden (woordjesschriften!) is 
minder zinvol. 
Verder een artikel over lezen en cognitieve ontwikke
ling. Op grond van de theorie van Piaget wordt gesteld, 
dat het eerste tekensysteem: mondelinge communi 
catie vóórgaat op het lezen als tweede tekensysteem. 

Die Sonderschule Deel 1: een tweetal artikelen over 
logopedische oefeningen op dovenscholen in de DDR. 
Deel 2: een artikel over pionierarbeid op scholen voor 
spraakgestoorden. Zeer informatief om te lezen hoede 
opvoeding tot 'socialistisch mens' gestalte krijgt in het 
buitengewoon onderwijs. 

American Annals febr; een artikel over de normale 
taalontwikkel ing als model voord ievandovek inderen 
en een artikel met een case-study van een vierjarig 
kind. Verder een artikel over randdiensten. 

The Teacher of the deaf mrt; Een lang artikel over 
gezondheidskunde a Is vak op scholen voor doven en de 
noodzaak daarvan, zeker in afdelingen en scholen voor 
VBO! Verder een artikel over puberteitsproblematiek 
bij doven. Middels gedragsmodificerende technieken 
wordt op contractbasis assertiviteits'training gedaan. 

Gert Hak 

80 

De methodiek van de 
diagnostische dialoog 
van Marion Blank binnen 

een logopedische 
benadering 

Het doel van logopedie is niet al leen: mensen korrekt 
leren spreken, maar ook en vooral het bevorderen, het 
op gang brengen, het ontwikkelen van denken, eks-
pressie en kommunikat ie. (Vader -Derkinderen, 1977, 
pag. 11). 
We gaan er nu maar even van uit dat jul l ie het ook 
allemaal met deze formuler ing van het doel van de 
logopedie eens zijn. We beseffen dat dat niet zo'n 
vanzelfsprekende zaak is: van oorsprong was de 
logopedist immers alleen spraak- en stemtherapeut. 
Daar spraak echter een onderdeel is van het grotere 
geheel taal is het niet zo verwonderl i jk dat de taak van 
de logopedist breder geworden is. In de loop van de ti jd 
is het ook tot z i jn /haar taak gaan behoren om taalont
wikkel ing te st imuleren en taal(ontwikkelings)stoor-
nissen te behandelen. Aan deze verbreding van het 
werkterrein moest uiteraard ook het opleidingspakket 
worden aangepast; dat gebeurde ook wel , maar de 
opleiding liep wat achter de ontwikkel ingen in het veld 
aan. In onze opleidingsti jd was het bijvoorbeeld wel 
algemeen geaksepteerd dat de logopedist zich bezig 
hield met taalontwikkel ing en taal(ontwikkelings)-
stoornissen, maar toen we na onze opleidingsti jd aan 
het werk gingen, hebben we ervaren dat onze kennis 
omtrent de aard van de taal, de taalontwikkel ing en de 
behandeling van stoornissen daarin te kort schoot. Na 
ónze opleiding was bijscholing e n / o f zelf studie vereist 
om op een verantwoorde wijze aan het werk te kunnen 
gaan. Het isde bedoeling datweju l l ievandaag iets over 
onze ervaringen bij het zoeken naar een verantwoorde 
werkwijze vertellen. 

Wi j kregen in ons werk op een school verbonden aan 
een Paedologisch Instituut, veel te maken met kin
deren met taalontwikkel ingsstoornissen. Zoekend 
naar, en eksperimenterend met verschil lende model
len voor taaitherapie kozen we uiteindeli jk voor het 
gespreksmodel. 
Een voorbeeld van een programma dat uitgaat van het 
gespreksmodel als basis voor taaitherapie is dat van 
Laura Lee. (Lee, 1974). Zij ontwikkelde op basis van 
psycholinguistische gegevens een onderwi jsmetho
de: 'Interactive Language Development Teaching'. 
Haar programma is gebaseerd op de hypothese dat, als 
kinderen in normale gevallen de grammatikale regels 
van hunouders leren, kinderen mettaalontwikkel ings-



stoornissen deze ook kunnen leren in interaktie met 
een volwassene. 
Daarvoor geldt dan wel dat het taalaanbod vereen
voudigd is, herhaald wordt en aangepast is aan de 
grammatikale struktuur op het nivo waarop het kind 
funktioneert of juist één stapje erboven. Het imiteren 
van taaluit ingen en een strakke struktuur zoals dat 
voorkomt in behavioristische programma's, wordt 
zoveel mogel i jkvermeden.Erwordtgestreefdnaareen 
natuurl i jke situatie, om zoveel mogelijk het proces van 
de normale taalverwerving na te bootsen. Lee veron
derstelt dat het moeili jk is een natuurl i jke situatie te 
kreëren in het tijdsbestek van een les, waarbi j zij 
uitgaat van een lesd ieéénuurduur t .Daaromneemtze 
haar toevlucht tot 'storytel l ing', hetgeen een gestruk-
tureerde vervanging is van de gewone verbale interak
tie. De therapeut stelt tussendoor vragen en maakt 
daarbij gebruik van modeling, ekspansie, herformule
ring e.d. 

De uitgangspunten van dit programma zijn ook de 
onze. 
Dat w i l niet zeggen dat w i j nooit gebruik maken van 
gedragstherapeutische technieken of van sensomo-
torische oefeningen. Zo nu en dan doen wi j dat zeker 
wel ; de matewaar indatgebeurt , hangtvoornameli jkaf 
van de aard van de taalontwikkelingsstoornis. Wan
neer een kind bijv. funktioneert op het nivo van een 
zeer moeili jk lerende, dan zullen we meer gebruik 
maken van principes uit de gedragstherapie, dan 
wanneer er sprake is van een primaire taalontwikke
lingsstoornis, zoals bij verlate taalaanvang het geval is. 
Maar ook bij logopedie aan zeer moeili jk lerenden of 
aan dove en slechthorende kinderen moet o.i. het 
gesprek aa n de basis van de taalverwerving staan (van 
Dijk 1974, pag. 60). 

In dat gesprek kunnen we dan gebruik maken van 
processen die bij de taalverwerving een rol spelen. 

We noemen nog even de belangrijkste kenmerken van 
het gespreksmodel: 
- nadruk op kreativiteit bij spraak- en taalverwerving; 
het kind moet de kans krijgen de taalstruktuur te 
ontdekken. 
- therapie gebaseerd op het normale verloop van 
spraak- en taalontwikkel ing. 
- verbale interaktie tussen kind en volwassene staat 
centraal. 
- taalgebruik van de volwassene is 
• eenvoudig 
• met veel herhalingen 
• aangepast aan het grammatikale ontwikkel ingsnivo 
van het kind. 
- op de uit ingen van het kind wordt positief gerea
geerd; zonodig wordt gebruik gemaakt van 
• ekspansie 
• modeling 
• herformulering enz. 
Voordat je als logopedist(e) gaat behandelen zal een 
kind door deskundigen van verschil lende diciplines 
worden onderzocht. De logopedist(e) is de deskundige 
die het taalgedrag analyseert. Daarvoorwordt gelet op: 

- de taalvorm: dat is de manier waarop woorden en 
zinnen worden gevormd, grammatikale regels worden 
toegepast en gebruik wordt gemaakt van intonatie, 
klemtoon en frasering. 
- detaal inhoud:dat is de via taal weergegeven kennis 
van de werkel i jkheid, dat wat iemand weet over 
objekten, gebeurtenissen en relaties. 
- het taalgebruik: dat is de taaihantering in een 
bepaalde situatie; taalvorm en taal inhoud moeten 
zinvol zijn afgestemd op de situatie waar in men zich 
bevindt. (Bloom en Lakey, geciteerd in Goorhuis-
Brouwer 1979, pag. 6). 

Het zal voor jul l ie als logopedisten niet moeili jk zijn om 
voorbeelden te bedenken van stoornissen in de taal
vorm (paragrammatisme, parasyntaxis). 

Stoornissen in de taal inhoud komen bijvoorbeeld tot 
uiting in het feit dat de relatie tussen klanken betekenis 
van die klank voor een kind (nog) niet duideli jk is. Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneereen kind vanongeveer 
2V2 jaar het woord'k(w)ak-k(w)ak'zowel voor vogel als 
voor eend gebruikt. Of als een kind van die leeftijd een 
trein met 'bus' of 'brrr ' benoemt en met het woordje 
'b(l)oem' zowel bloemen als bomen benoemt. 

Stoornissen met betrekking tot het taalgebruik komen 
bijvoorbeeld tot uit ing in het feit dat een kind slechts 
taal gebruikt in een beperkt aantal situaties. 
Het komt nogal eens voor dat kinderen in hun primaire 
leefmil ieu slechts kennis maken met een beperkt 
aantal funkties van de taal. Veel kinderen kennen 
bijvoorbeeld wel de instrumentele en regulerende 
funkties van de taal (resp. bijv.: 'ik w i l brood' en 'geef 
hier die jas'), maar niet iedereen kan de taal hanteren 
voor het uiten van gevoelens of om te leren denken. 
Niet in alle gezinnen leren kinderen bijv. om m.b.v. de 
taal de wereld te onderzoeken of hun kreativiteit te 
ontplooien. Zo kan het gebeuren dat kinderen op school 
plotseling gekonfronteerd worden met een wijze van 
taalgebruik die zijn niet kennen. 

Het zal duidelijk zijn dat het scheiden van taalvorm, 
taal inhoud en taalgebruik theoretisch is. In de praktijk 
komen stoornissen op deze drie gebieden heel vaak 
gemengd voor. Wanneer we nu dan ook proberen de 
hulpvragen van de kinderen die met een dergelijke 
stoornis bij ons komen te formuleren, dan moeten jul l ie 
bedenken dat een kind meestal niet met één hulpvraag 
bij ons komt, maar met een kombinatie van vragen, 
waarbi j soms het aksent kan liggen op één bepaalde 
vraag. 

Wanneer er sprake is van een stoornis in de taalvorm, 
kunnen we de hulpvraag van het kind als volgt 
formuleren: 
'Maak mij ver t rouwd met de struktuur van mi jn 
moedertaal, zodat ik me in mijn omgeving in die taal 
kan uiten en zodat ik anderen kan begri jpen'. 
Uitgaande van het gespreksmodel hebben we de 
volgende hulpverleningsmogeli jkheden voor het kind: 
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- uitgaan van normale taalverwerving 
- eenvoudig taalaanbod 
- aanpassing aan het nivo van het kind 
- gebruik maken van: herhal ing, modeleren, ekspan-
sie e.d. 

M.b.t. de taalinhoud formuleren we de volgende 
hulpvraag: 
'Leer mij dat woorden symbolen zijn, die verwijzen 
naar objekten, gebeurtenissen en relaties, zodat ik 
anderen kan begrijpen als zij over de werkel i jkheid 
spreken en zodat ik ook mi jn kennis over de werkeli jk
heid kan weergeven. 
Binnen het gespreksmodel wordt ervoor gekozen om 
het kind binnen een natuurl i jke situatie, binnen een 
intieme relatie met een volwassene te leren dat een 
woord een teken is, dat verwijst naar iets uit de 
buitentalige werkel i jkheid. Binnen de relatie met de 
volwassene krijgt het kind de gelegenheid om objek
ten, gebeurtenissen en relaties te benoemen. De 
volwassene brengt in het gesprek eveneens gebeurte
nissen binnen de situatie onder woorden. 
Het taalgebruik is afgestemd op het nivo van het kind. 
Gebeurtenissen, voorwerpen, handelingen enz. wor
den gekoppeld aan woorden. 

De hulpvraag m.b.t. taalgebruik luidt: 
'Help mij om op een natuurl i jke wijze gebruikte maken 
van de taal die ik beheers en de kennis die ik van de 
werkel i jkheid heb in daarvoor geëigende situaties.' 
Taal die wordt geoefend binnen een logopedische 
situatie kan, wanneer die automatisch geïmiteerd 
wordt, in een andere situatie zinloos zijn. De transfer 
naar de situaties van alledag is dikwij ls niet eenvoudig. 
Binnen het gespreksmodel is de drempel in vergeli j
king met andere modellen laag, maar zelfs over deze is 
nog moeili jk heen te komen. Het is daarom nodig dat de 
therapeutische situatie gevarieerd en natuurl i jk is. 
Rollenspelletjes in allerlei situaties en uitstapjes 
buiten de therapieruimte kunnen mogeli jkheden bie
den om problemen m.b.t taalgebruik op te lossen. O.i. 
biedt het gespreksmodel daarvoor uitstekende aan
knopingspunten. 

Aanvankeli jk waren we tevreden met deze werkwi jze. 
De gesprekjes met de kinderen verliepen in een 
prettige, natuurl i jke sfeer en w i j hadden de indruk dat 
onze werkwi jze de taalontwikkel ing van de kinderen 
ten goede kwam. Soms werd die indruk bevestigd door 
toetsjes die wi j op geregelde t i jden afnamen. Maar niet 
alti jd was dat het geval: het ene kind had meer baat bij 
de gesprekjes die we met hem/haar voerden dan het 
andere. Wi j vroegen ons af of onze benadering in het 
ene geval anders was dan in het andere of dat onze 
manier van werken bij het ene type kind meer vrucht 
afwierp dan bij het andere. Natuurl i jk kunnen in het 
antwoord op zo'n vraag veel faktoren een rol spelen, 
maar voor óns werd het langzamerhand duideli jk dat 
we in ieder geval te wein ig zicht hadden op wat zich 
precies afspeelde wanneer een kind bij ons kwam voor 
logopedie. 

We hadden vaak het gevoel dat een logopediegesprek-
je wel leuk en gezellig was, maar we vroegen ons af of 
het wezenli jk anders was dan het gesprekje dat vader 
of moeder met hun kind voeren. Steeds meer kregen 
we behoefte aan een methodiek die ons in staat zou 
stellen de gesprekjes te analyseren, zodat we beter 
konden aansluiten bij de mogeli jkheden van ieder kind 
en zodat we zelf beter zouden kunnen formuleren wat 
er nu eigenlijk gebeurde binnen het logopediege-
sprekje. 

Door verschil lende omstandigheden kwamen we in 
aanraking met de methodiek van Marion Blank: de 
diagnostische dialoog. Door het bestuderen van het 
werk van Blank werd ons duidelijk wat we tot nu toe 
misten. 
Blank werkte met kinderen in de 's lums'van NewYork. 
Zij bemerkte dat veel kinderen reeds op de kleuter
school, met name wat hun taalgebruik betreft vallen zij 
op, buiten de boot vielen. (We komen straks nog terug 
op de kenmerken van zwakfunktionerende kinderen). 
Om meer zicht te krijgen op de vele verschil lende 
manieren van taalgebruik binnen de kleuterschool 
heeft Blank alle mogelijke formuler ingen geïnventari
seerd en gesystematiserd, zodat zij een overzicht had 
van een repertoire van taalvaardigheden waarvan 
leerkrachten binnen het kleuteronderwijs gebruik 
moeten maken, wi l len zij een breed skala van intellek-
tuele vaardigheden st imuleren (Blank et al. 1978, pag. 
10). 

Om het taalgebruik in de kleuterschool te analyseren 
heeft Blank gebruik gemaakt van het gespreksmodel 
van Moffet (1968). 
'Classroom language' wordt binnen dit model gezien 
als een gesprek waar in de volgende komponenten 
onderscheiden worden: 
- de dyade spreker - luisteraar 
- het onderwerp van het gesprek 
- het nivo van het gesprek 

Aan de hand van deze drie komponenten zullen we 
straks de diagnostische dialoog van Blank bespreken, 
maar eerst wi l len we aan de hand van dit model nagaan 
welke leemte wi j ontdekten tussen de hulpvragen van 
de kinderen met taalontwikkel ingsstoornissen en de 
hulpverleningsmogeli jkheden die wi j als logopedistes 
hadden. 

ad a. Spreker - luisteraar: H ierbij gaat het om de relatie 
logopediste - kind. Binnen de logopedische situatie is 
hier meestal sprake van een één - één relatie. A fhan
kelijk van de aard van de stoornis en het stadium van de 
therapie worden een enkele keer groepsgesprekjes 
gevoerd. In Nederland zijn de logopediegesprekjes 
meestal van korte duur: 20 a 30 minuten. 
Wanneer we alvast met een half oog naar de metho
diek van Blank kijken, zie we dat de vormgeving 
overeenkomt met de situatie binnen de logopedie in 
Nederland. 
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ad b. Het onderwerp van het gesprek: Binnen het 
gespreksmodel (en binnen logopedie in het algemeen) 
wordt aan het gespreksonderwerp weinig aandacht 
besteed. Veelal wordt gebruik gemaakt van spelletjes 
(lotto's, memory, puzzels e.d.) en van plaatjes en 
boekjes. 
Hoewel momenteel steeds meer gehoord wordt dat het 
werken met driedimensionaal materiaal van belang is 
voor een goede taalontwikkel ing, overheerst binnen de 
logopedie nog altijd het tweedimensionale materiaal. 
Daarmee wordt niet voldoende aangesloten bij de 
interesse van het kind. Bovendien houdt men onvol
doende rekening met het feit dat taal geleerd wordt 
door ervaring (handelen). Voor jonge kinderen is 20 è 
30 minuten stilzitten en intensief bezig zijn met dat wat 
net hun zwakke punt is, erg veel gevraagd. 
Konk/us/e; Binnen de logopedische situatie wordt in 
het algemeen te weinig rekening gehouden met de 
leefwerelden de interesse van het kind en met het feit 
dat taal geworteld is in ervaring. Onzes inziens 
schonken wi j voorheen alti jd te wein ig aandacht aan 
het gespreksonderwerp en hadden w i j onvoldoende 
kennis van algemene onderwijsprincipes. 
We komen hierop terug bij de behandeling van de 
methodiek van Blank. 

ad c. Het n ivo van het gesprek: Als logopedisten zijn 
we vaak geneigd om prima ir aandacht te schenken aan 
de taalvorm. Er wordt naar gestreefd de grammatikale 
struktuur van de vragen aan te passen aan het nivo van 
het kind en we proberen woorden die het kind nog niet 
beheerst te vermijden. Weinig aandacht wordt ge
schonken aan de aard en het nivo van de denkproces
sen died.m.v. vragen bij het kind worden opgeroepen. 
De vragen die gesteld worden zijn veelal van eenzelfde 
soort. Wi j stellen (evenals leerkrachten) veel benoe-
mings-, beschrijvings- en geheugenvragen. 
Wi j leggen meestal de nadruk op het verbeteren en /o f 
aanleren van de grammatikale struktuur van de taal en 
op uitbreiding van de woordenschat. Ons inziens zal 
daarnaast ook aandacht besteed moeten worden aan 
taal om te denken, om zo de wereld en de mensen in die 
wereld te begrijpen en met hen te kunnen kommuni-
ceren, maar ook om problemen op te lossen en onder 
woorden te brengen. 

Hoewel logopedisten zich ervan bewust zijn dat hun 
taalnivo afgestemd moet zijn op het taalnivo van het 
kind, missen zij vaak kennis en vaardigheden om dat 
ti jdens een gesprekje onmiddell i jk te realiseren. 
Wi j hebben gemerkt dat er meer logopedisten zijn die 
behoefte hebben aan een instrument dat hen in staat 
stelt de taal van het kind te analyseren. Taalvorm en 
taal inhoud worden wel getest, maar meestal volgens 
'het medisch model'. Men heeft wein ig informatieover 
het taalgebruik van het kind in het dagelijks leven. 
Steeds meer vakgenoten zien in, dat het nodig is om 
ti jdens het logopediegesprekje leerprocessen en leer
resultaten te evalueren en bij te stellen. Door deze 
kontinue evaluatie kan men ieder moment een diag
nose stellen en het leerproces aanpassen aan de 

mogelijkheden en moeil i jkheden van ieder kind. Dat dit 
a l lesal leen mogelijk is wanneer de volwassene ook in 
staat is zijn eigen gedrag en de invloed die daarvan 
uitgaat in de analyse te betrekken, zal duideli jk zijn. 

Konklusie: Onder logopedisten die het gespreksmodel 
als uitgangspunt van taaitherapie kiezen, bestaat 
behoefte aan een methodiek die diagnostisch onder
wijzen aan kinderen met taalontwikkel ingsstoornis
sen mogelijk maakt. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het veel logope
disten ontbreekt aan: 
- pedagogische kennis: kennis van het wezen en de 
leefwereld van het kind 
- didaktische kennis: algemene onderwijsprincipes 
- een methodiek die diagnostisch onderwijzen aan 
kinderen met taalontwikkel ingsstoornissen mogelijk 
maakt. 
Natuurl i jk zijn er logopedisten die wel in staat zijn de 
gevoerde gesprekjes te analyseren, die wél kennis 
hebben van het kind en die wel op de hoogte zijn van 
algemene onderwijsprincipes, maar zij hebben hun 
kennis opgedaan door zelfstudie, nascholing, andere 
opleidingen e.d. 

Aan de hand van de eerder genoemde komponenten 
wi l len we nu de methodiek van dr. Marion Blank 
bespreken. 

ad a. Spreker-luisteraar: in ons geval logopediste
kind. Blank ziet als een wezenli jk kenmerk van haar 
methodiek dat er gewerkt wordt binnen een één-één 
relatie. Zij vindt dat je dan pas de problemen van het 
zwakfunktionerende kind in hun volle omvang kunt 
zien. Het zwakfunktionerende of kansarme kind (waar 
zij zelf mee werkte) beschrijft Blank als volgt: Het kind 
heeft geen specifieke stoornissen of tekorten. Zijn 
moeil i jkheden vertonen zich op een breed terrein van 
kognitieve vaardigheden, zoals visuele diskriminatie, 
temporele ordening en het vertellen van een verhaal
tje. 
Blank zoekt de oorzaak van de problemen in de aard en 
de inhoud van de kommunikat ie in het primaire leef
mil ieu. De verbale omgang van ouders en kinderen in 
kansarme milieus is van dien aard dat het kind er niet 
leert binnen een intieme relatie met z'n ouders om te 
gaan met kognitieve eisen en met taal als middel om de 
wereld te ontdekken en ervaringen te ordenen. Dit leidt 
volgens Blank tot een tekort aan 'abstract att i tude': het 
ontbreekt het kind aan interesse voor de wereld om 
zich heen. Het heeft niet de instell ing van 'wi l len 
weten, wi l len vragen', zoals we die bij het goedfunk-
tionerende kind zien. Het leert de taal slechts gebrui
ken om primaire behoeften te bevredigen (bijv. 'Mag ik 
een snoepje') en voor het uiten van ge- en verboden 
(bijv. 'Blijf a f ) . Het kent de taal niet als middel om 'er 
wijzer van te worden ' (Van der Kooy en Colthof 1979). 
Omdat een dergelijk kind niet in staat is informatie te 
verzamelen is het ook niet in staat om nieuwe 
informatie te integreren. Het is voor hem moeili jk om 
ervaringen te ordenen en met andere ervaringen in 
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verband te brengen. Op school wordt van het kind 
verwacht dat het dit we l kan. Vaak beginnen dan de 
problemen pas echt. In de klassesituatie heeft de 
leidster vaak onvoldoende mogeli jkheden om de pro
blemen van de zwakfunktionerende kinderen te diag-
nostiseren en te verhelpen. 
Als een kind i n de groep bijv. een fout antwoord geeft, of 
een vraag helemaal niet beantwoordt, zal de leidster 
meestal de vraag aan een ander (goedfunktionerend) 
kind stellen of soms zal ze zelf het antwoord geven. Ze 
heeft in de groepssituatie te wein ig gelegenheid te 
zoeken naar de oorzaak van het foute antwoord. 
Ook is het dan voor haar niet mogelijk het zwakfunktio
nerende kind die informatie te geven die het nodig 
heeft om de gestelde vraag en het daarbij behorende 
antwoord te begrijpen. 

Als het goede antwoord gegeven is (door de leidster of 
door een ander kind), lijkt het alsof het onderwi js
leerproces toch voort gaat. Het zwakfunktionerende 
kind is echter (opnieuw) gekonfronteerd met zijn falen 
en bovendien pikt het van de gegeven informatie 
weinig op. Bij dit kind ontstaat veelal een gevoel dat het 
er niet bij hoort. Dat heeft vaak opvallend gedrag tot 
gevolg. Twee veel voorkomende gedragspatronenzijn: 
- het zich zeer nadrukkelijk manifesteren en overak-
tief zijn 
- het zich sterk terugtrekken. 
Blank geeft aan hoe belangrijk het is daar als gespreks-
leid(st)er (logopedist(e) in ons geval) rekening mee te 
houden. 
Voor het opbouwen en in stand houden van een 
vertrouwensrelat ie met het kind noemen we de vol
gende aandachtspunten: 
- De volwassene moet zichzelf zijn, d.w.z. de houding 
t.o.v. het kind moet open en ontspannen zijn. De 
volwassene moet 'echt z i jn ' (bijv. geen ' lestoontje' 
hanteren) en moet een zekere mate van zelfvertrou
wen hebben. 
-Ook het kind moet zich zelfkunnen zijn: daa rtoe moet 
voldoende ruimte gegeven worden. Een kind kan 
alleen zichzelf zijn als het iets kan dóen. In de 
gesprekjes met het kind moeten we het handelen dan 
ook zoveel mogelijk inschakelen. Wanneer een kind 
erg teruggetrokken is, kan het zich gemakkelijker 
ontspannen wanneer volwassene en kind samen iets 
dóen. Als een kind hyperaktief is kom je tegemoet aan 
z i jn /haar behoeften wanneer t i jdens de gesprekjes 
het handelingsaspekt zoveel mogelijk wordt ingescha
keld. Onder 'het kind ruimte geven'verstaan we ook de 
letterli jke en f iguurl i jke afstand tot het kind. Bij het ene 
kind kan het erg goed zijn wanneer je ti jdens een 
gesprekje lekker dicht bij elkaar zit, terwi j l dit voor een 
ander kind beangstigend kan zijn. 
- Tijdens het gesprekje moet de volwassene kindge
richt zijn. De luisterhouding van de volwassene is erg 
belangrijk. Al le signalen van het kind moeten opge
vangen worden: niet alleen de verbale, ook de nonver-
bale. 

ad b. Het onderwerp van het gesprek 
In de gespreksonderwerpen sluit Blank aan op de 

alledaagse gebeurtenissen in een kinderleven. Wan
neer er rekening mee gehouden wordt dat het gesprek 
voor het kind begrijpelijk en boeiend moet zijn, kunnen 
veel onderwerpen aan de orde komen. 
Blank onderscheidt vijf invalshoeken: 
1. konstruktie van materiaal 
Doel: het kind helpen om de kompleksiteit van gewone 
dingen te analyseren. Voorbeelden: het maken van een 
boek, een stoel en een poppetje. 
2. transformatie van materiaal 
Doel: het kind helpen te ontdekken dat dingen zo'n 
grote wijziging kunnen ondergaan dat het eindprodukt 
niet meer lijkt op het originele produkt. Voorbeelden: 
kleuren mengen, ei bakken (koken), ijs laten smelten. 
3. verhaaltjes vertellen 
Doel: het kind leren ontdekken dat woorden in zinnen 
verband met elkaar houden, dat de volgorde belangrijk 
is voor het geheel. 
Voorbeelden: goede kinderboeken, platen en plaatjes
series. 
4. motorische aktiviteiten 
Doel: het kind leren dat bijna elke aktiviteit geanaly
seerd kan worden. 
Voorbeelden: kegelspel, hinkelen, allerlei balspelle
tjes. 
5. waarnemingsanalyse 
Doel: het kind leren komplekse eenheden te analy
seren, zodat het geen ondeelbare gehelen blijven. 
Voorbeelden: f iguren naleggen, plaatjes analyseren. 

Het is niet per se nodig dat een gesprekje binnen één 
van de inhoudsgebieden blijft. Wel dient het gesprekje 
zich logisch te ontwikkelen rondom een thema. De 
vragen die door de volwassene gesteld worden, moe
ten steeds betrekking hebben op de ervaringen die het 
kind ti jdens het gesprekje opdoet. 

Algemene onderwijsprincipes 
Uit hetgeen we hiervoor gezegd hebben, blijkt reeds 
dat Blanks methodiek gedegen kennis van de leefwe
reld van het kind vereist, zodat men op soepele maar 
nauwkeurige wijze taalgebruik en materiaal kan aan
passen aan de behoeften van ieder kind. Dat blijkt ook 
uit de belangrijkste onderwijsprincipes waarvan ge
bruik gemaakt wordt. Blank deelt ze in in twee 
hoofdkategorieën: 
De eerste dient vooral om het kind te helpen zijn 
verkeerde opvattingen over de werkel i jkheid te over
w innen (verif ieerbaarheid van het opgeroepen ant
woord door gebruik van adekwaat materiaal, duplikatie 
van voorbeelden, gebruik van kontrast). 
De tweede dient ertoe de betrokkenheid van het kind te 
verhogen door het meer aktief te laten zijn (de behoefte 
aan relevantie, gebruik maken van handelingen, af
wissel ing in de volgorde van vragen). (Blank 1973, pag. 
109) 

Ter verduideli jking geven we van ieder principe een 
voorbeeld: 

a. verifieerbaarheid 
'Wat gebeurt er als je dit doosje op de weegschaal zet? 
Kind: (wijst) Deze gaat naar onder" 
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Probeer het maar. 
Kind voert handeling uit. 
Had je gelijk? 

b. duplikatie van voorbeelden 
'Nu hebben we de pudding gekookt. De pudding ziet er 
nu anders uit dan toen het nog in het pakjezat. Wat is er 
anders?' 
Wanneer het kind het juiste antwoord niet geeft, is het 
nodig een ekstra pakje puddingpoeder bij de hand te 
hebben om het kind te laten zien wat er veranderd is. 

c. gebruik van kontrast 
Waar gebruik je deze pen voor; om mee te eten of om 
mee te schrijven?' 

d. behoefte aan relevantie 
Kind wi l gaan verven, maar de kwasten staan zo hoog 
dat het k inder niet bij kan. Dit is een goed moment om 
met het kind even stil te staan bij de hulpmiddelen die 
het zou kunnen gebruiken (trapje, stoel e.d.). 

e. gebruik maken van handelingen 
Wat hebben we nodig om thee te zetten?' 
Kind: Thee en een ketel 
'Kijk maar eens op die tafel of we dat hebben.' 

f. afwisseling in de volgorde van de vragen 
Gemakkelijke en moeili jke vragen moeten afwisselend 
gesteld worden en de volgorde van de vragen moet niet 
voorspelbaar zi jn. Het is bijv. niet goed om een groot 
aantal benoemingsvragen ('Wat is dat?') achter elkaar 
te stellen of om na een benoemingsvraag alti jd te 
vragen naar de funktie van het benoemde voorwerp 
('Waarvoor gebruik je die sleutel?'). 
Hoewel het goed is gemakkelijke en moeili jker aktivi-
teiten af te wisselen, moet men er wel op letten dat het 
gesprek zo wordt opgebouwd dat het zwaartpunt in het 
begin ligt, voordat het kind vermoeid is. 

ad c. Het nivo van het gesprekje 
De kern van de gesprekjes wordt gevormd door een 
vraag-en-antwoordspel van volwassene en kind. Het 
doel van de gesprekjes is het ontplooien van denk-
aktiviteiten opeen breedterrein: e rworden nietal leen 
benoemingsvragen gesteld, maar ook vragen die een 
appel doen op het vermogen van een kind om proble
men op te lossen. 

D.m.v. de gesprekjes moet het kind ook leren de taal te 
gebruiken bij het eksploreren van zijn omgeving. 
De volwassene stelt een denktaak, waarop het kind 
verbaal en kognitief kan reageren. De volwassene zal 
nagaan wat voor antwoord het kind geeft en hoe het 
daaraan gekomen is. De reaktie van de volwassene is 
afhankelijk van de kwaliteit van dit antwoord. 
Na een goed antwoord kan een moeili jker denktaak 
gesteld worden; zo wordt gezocht naar het nivo waarop 
het kind kognitief funktioneert. Af en toe zal dat nivo 
overschreden worden, dan zal het kind dus een fout 
antwoord geven. De volwassene zal dan (na analyse 
van het antwoord) de vraag zó vereenvoudigen dat het 
kind daarna zelf de vraag goed kan beantwoorden. Dat 

betekent dat adekwate informatie gegeven moet wor
den die nét voldoende is om het kind te helpen. 

Op deze wijze leert het kind geleidelijk omgaan met 
komplekse kognitieve vaardigheden. Er moet in het 
gesprek gestreefd worden naar een juist evenwicht 
tussen vragen die het kind zonder hulp goed kan 
beantwoorden en vragen die nét één stapje de grens 
van zijn kunnen overschrijden. Volgens Blank is een 
juiste verhouding 7 0 : 30% (Blank 1978, pag. 106). 
Om dit evenwicht te bereiken is het noodzakelijkdat w e 
beschikken over een instrument waarmee we de 
vaardigheden die het kind beheerst, en die welke het 
niet beheerst, kunnen analyseren. 
Enerzijds zullen we moeten beschikken over een 
hiërarchische indeling van denktaken die door de 
volwassene kunnen worden gesteld, anderzijds zullen 
we moeten analyseren van welke aard het door het 
kind gegeven antwoord is. In The language of learning: 
the preschool years' (1978) geven Blank, Rose en 
Berlin een indeling in nivo's van denktaken die 
gebaseerd is op de 'perceptual language distance'. 
'This term has been chosen to reflect the two types of 
information that any discussion involves. First there is 

the material being discussed ( ) Second, their is the 
language that the teacher uses to direct the child's 
analysis of the material ( (.According to the way it is 
formulated the teacher's language can be quite close 
to or quite removed from the material ' (Blank et al. 
1976, pag. 13). Blank geeft hierbij als voorbeeld twee 
vragen die een leerkracht kan stellen bij een bezoekje 
aan een dierentuin. Wijzend naar twee dieren kan de 
leerkracht vragen: 'Hoe heten deze dieren?' of: 'Wat is 
het zelfde bij deze dieren?'. Bij de eerste vraag is de 
relatie tussen dat wat het kind ziet en wat gevraagd 
wordt nauw, bij de tweede vraag is de afstand tussen 
dat wat waargenomen wordt (perception) en dat wat 
gevraagd wordt (language) groter. 
Als de afstand tussen materiaal en taal groter wordt 
' increasingly greater demands are placed on the 
children to abstract the information f rom the material 
that is available to them' (Blank et al. 1978, p. 13). Op 
basis van de 'perceptual language distance' onder
scheidt Blank de volgende nivo's: 

I: Matching Perception 
reporting and responding to salient information 
vb: Wat staat er op de tafel? 
II: Selective Analysis of Perception 
reporting and responding to delineated and less salient 
cues 
vb: Welke vorm heeft deze vaas? 
Ill: Reordering Perception 
using language to restructure perceptual input and 
inhibit predisposing responses 
vb: Welk gedeelte van het ei kunnen we niet opeten? 
IV: Reasoning about Perception 
using language to predict, reflect on, and integrate 
ideas and relationships. 
vb: Wat gebeurt er met de koekjes als we ze in de oven 
zetten? (Blank et al. 1978, pag. 18). 
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Wanneer met een kind een gesprekje wordt gevoerd 
zal de volwassene moeten weten op welk nivo(l, II, III of 
IV) het kind de vragen kan beantwoorden. Op dat nivo 
wordt het grootste deel van het gesprek (70%) gevoerd. 
Het gesprek is afgestemd op die vaardigheden die het 
k indal beheerst, zodat het deze kan oefenen, verdiepen 
en toepassen in nieuwe situaties. Zo ervaart het kind 
dat het i n staat is iets te presteren en dat het prettig kan 
zijn om met een volwassene een gesprekje te voeren. 
Wanneer op deze wijze een situatie ontstaan is 
waarbinnen het kind zich veilig voelt, kunnen hogere 
eisen gesteld worden. 
Het doel van Blanks methodiek is immers dat het kind 
gebruik leert maken van meer en meer komplekse 
vaardigheden. Daarom maakt zij naast het hierboven 
beschreven model (dat zij 'accomodation to Different 
styles of Learning' noemt) ook gebruik va neen tweede: 
'development of initial Competence'. Binnen dit model 
probeert men kinderen te helpen 'to modify their 
cognitive processes, so that (they) can meet the 
demands of the learning environment ' (G laser 1976 in 
Blank 1978). Was het gesprek binnen het eerste model 
gericht op de sterke kanten van het kind, nu richt het 
gesprek zich op de zwakke kanten. 

Binnen het eerste model was het hoofddoel 'molding 
the language exchange so that all dialogue is conso
nant w i th the child's already existing ski Ms', binnen het 
tweede model is dat: 'enhancing and expanding the 
child's range of discourse skil ls' (Blank 1978, pag. 88). 
Blanks methodiek richt zich op beide doelen: 30% van 
het gesprek kan net één stapje boven het nivo waarop 
het kind funktioneert, gevoerd worden (wanneer het 
kind zich binnen de situatie veilig voelt). Wanneer we 
deze stap wagen, ontlokken we dus bewust een fout 
antwoord. Blankwi js t met nadrukop hetbelangvandi t 
antwoord. T h e effectiveness of any teaching program 
critically hinges on the management of the wrong 
respons' (Blank 1973, pag. 85). De analyse van het 
foute antwoord geeft niet alleen informatie over de 

wijze waarop het kind de vraag heeft geïnterpreteerd 
en over het nivo van denkvaardigheden die het 
beheerst, maar men kan er ook vaak uit afleiden of het 
kind zich binnen de situatie veilig voelt. Wanneer het 
kind zich niet op z'n gemak voelt, zal het bijv. een 
antwoord geven dat 'nergens op slaat' of het zal zich 
hullen in sti lte. 
Een mogelijke indeling voor de antwoorden van een 
kind vindt U onder aan deze bladzijde. 

Dekategorieën 'deelsgoed', 'ambigue', ' fout-invalide', 
'fout-associatief' en 'weet niet ' zijn volgens Blank 'tea
chable', d.w.z. de volwassene kan erop ingaan en de 
vraag zo vereenvoudigen dat het kind zelf tot een goede 
oplossing kan komen. 
De kategorieën 'geen antwoord ' en ' fout- irrelevant' 
behoren tot de 'unteachables'. 'The Irrelevant respon
ses indicate that the problem attempt to pursue it wi l l 
only lead to confusion and frustrat ion for both teacher 
and child. Such fai lures, therefore, can be used only as 
sig ns of what the chi ld shou Id not be taught (Blank eta I. 
1978, pag. 97). Hetzelfde geldt voor de kategorie 'geen 
antwoord' . 
Wanneer de volwassene een fout antwoord heeft 
ontlokt, zal hij, na analyse van dat antwoord, de vraag 
vereenvoudigen. 
Daartoe kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
vereenvoudingstechnieken: 
herf. 

vereenvoudigen ged. 

vops. 

va l t . 

voud . 

herformuleren van het 
probleem 
gedeeltelijk zelf uitvoeren van 
de opdracht of gedeeltelijk 
zeggen van de oplossing 
opsplitsen van een komplek
se denktaak 
alternatieven aanbieden 
waarui t het kind kan kiezen 
oude informatie in herinne
ring roepen 

Kodering antwoorden van het kind 
kode: 
goed • = 

deels goed, maar vaag = 

deels goed maar verkeerde syntax: = 

vaag = 
papegaaien = 

ambigue = 
fout-invalide = 

fout-associatief = 
fout-irrelevant = 
geen antwoord = 
weet niet = 
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antwoord is geheel goed (inklusief een gevraagde handeling die goed 
uitgevoerd wordt) 
het antwoord is goed, maar het kan duidelijker of vollediger; ook een goed 
antwoord op een zijspoor valt hieronder 
het antwoord is goed, maar de syntax is slecht, of het gevraagde woord 
wordt verbasterd 
kind vraagt om verduideli jking om de vraag te kunnen beantwoorden 
het kind antwoordt met een herhaling van de vraag of een gedeelte 
daarvan 
je weet niet wat het kind bedoelt met het antwoord 
het antwoord is fout omdat het kind een onjuist antwoord geeft op de 
gestelde vraag (maar het kind heeft het probleem wel begrepen) 
het antwoord is fout; het is door associatie tot stand gekomen 
het antwoord is fout; het heeft niets te maken met het probleem 
het kind reageert niet op de vraag (heeft niet geluisterd, durft niet, enz.) 
al die antwoorden die erop wi jzen dat het kind het antwoord op de gestelde 
vraag niet weet 



vhand . = kind een handeling laten 
uitvoeren 

vant . = zelf het antwoord geven op de 
gestelde vraag 

vbe l . = aandacht r ichten op 
belangrijke kenmerken 

Ter il lustratie geven we een voorbeeld van vereenvou
digen - aandacht r ichten op belangrijk kenmerk: 
Volwassene: Waarom trok je je hand van de kachel 
vandaan? 

Kind: (haalt de schouders op) 
Volwassene: Hoe voelde de kachel? 
Het hanteren van vereenvoudigingstechnieken is 
geen eenvoudige zaak. Het vereist kennisvan het kind 
(zijn persoonli jkheid, zijn sterke en zwakke kanten), 
van de kognitieve processen die men in gang t racht te 
zetten en van de processen die in werkel i jkheid zich bij 
het kind ontwikkelen. De mate waar in het kind kan 
profiteren van de nieuwe kognitieve vaardigheden die 
van hem gevraagd worden, hangt voor een groot deel af 
van de manier waarop de volwassene gebruik weet te 
maken van vereenvoudigingstechnieken. 
Wanneer de volwassene in staat is op een natuurl i jke 
wijze de 'Development of Initial Competence' te 
integreren met 'the Accomodation of Different Styles 
of Learning' wordt het gesprek voor het kind een 
plezierige en spannende ontdekkingstocht. Voor de 
volwassene betekent dit dat t i jdens het grootste deel 
van het gesprek (70%) de taal de 'more usual role of 
being the unnoticed medium of exchange' vervult, 
terwi j l af en toe (totaal +30%)de taa l ' i s transformed to 
become the content of the teaching'. 
Voor de volwassene betekent dat dat hij op soepele 
wijze moet kunnen omgaan met verschil lende manie
ren waarop de taal gebruikt wordt. 
Af en toe (gedurende 30% van het gesprek) isde taal de 
inhoud van het onderwijs, terwi j l t i jdens het grootste 
gedeelte (70%) de taal het gebruikeli jke en onopge
merkte middelvan het gesprek is (Blank 1978). 

Nella van Dijke 
en Marijke Zuiderent 
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Het onderwijs aan het 

gehoorgestoorde kind 

in België... 

en wat meer over de gang van zaken op de 
school 'Klankvreugde' in Gent 
I. Historische beschouwingen als achtergrond 
Het onderwijs aan gehoorgestoorden (meer specifiek 
aan doven) is wel het oudste bui tengewoon onderwi js 
in België. In 1820 kregen wi j het eerste officieel 
erkende instituut. Dit is vrij laat en vindt hoogstwaar
schijnli jk zijn oorzaak in de vreemde overheersing 
einde 18e eeuw. Reeds vóór 1820 hadden we wel 
vormen van huisonderwijs en werden er enkele 
werken over opvoeding van gehoorgestoorden gepu
bliceerd. Het begon in Luik (1819), daarna in Gent 
(1820 en 1825). Het evolueerde verder en een vol
doende aantal scholen zijn actueel over het land 
verspreid. 

In 1882 bestonden er in België een 10-tal scholen waar 
doven onderwijs konden volgen. In deze instell ingen 
golden de arbeidsbekwaamheid en beroepskwalif ica
tie vanaf het ontstaan als een voorname doelstell ing. 
Tijdens de beginperiode werd in alle scholen volgens 
de gestuele methode onderwezen, hetzij de Parijse, de 
Nederlandse of volgens een eigen Belgische methode. 
Stilstaan wordt vanuit Duitsland en Neder land de orale 
methode in de Belgische inst i tuten geïntroduceerd. Al 
deze instell ingen vielen, als weldadigheidsinstel l ing, 
onder het Minister ie van Just i t ie. Hetonderwi jsaldaar 
verstrekt genoot officiële erkenning in 1864, door de 
inspectie ervan toe te vert rouwen aan een inspecteur 
van het lager onderwijs. Tot het begin van de 20ste 
eeuw hadden deze instel l ingen meer overeenkomst 
met een 'asiel ' , doordat er een zekere vorm van 
collocatie nodig was om er te worden opgenomen. 
Bij wet van juni 1920 werden de instel l ingen voor 
'abnormalen' waarbi j begrepen doven, blinden en 
zwakzinnigen, door het Gemeen Fonds(Minister ievan 
Justit ie) gesubsidieerd zonder collocatie van de ge
handicapten in de instell ing. Dat betekende de oor
sprong van de Medisch-pedagogische inst i tuten. 
Een tweede grote verbetering werd doorgevoerd in 
1931 . Alhoewel het educatieve aspect erkend was in 
1864, toch werden de 'abnormalen' in 1914 uitgeslo
ten op de wet van de leerplicht. Al leen de kinderen in de 
naaste omgeving (max. 4 km) konden genieten van 
deze onderwijsvoorziening. De anderen werden uitge
sloten. Op 25 maart 1931 werd de leerplicht uitge
breid, met zelfs de mogeli jkheid deze twee jaaj^te 
verlengen. 

Na méér dan t ien jaar moeizame voorbereiding is het 
pas op 6 jul i 1970 dat de kaderwet op het Buitenge
woon Onderwijs uitgevaardigd werd. Door deze kader-
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wet kreeg het buitengewoon onderwi js een eigen 
identiteit en werd het niet meer beschouwd als een 
afwijkingsmodaliteit op het gewoon onderwijs, zoals 
voordien het geval was, maaralseengéintegreerddeel 
van het geheel. 

I I . Honderdv i j f t ig jaar België... ongel i jk aanbod en 
ongeordend 
Belangrijk, om het buitengewoon onderwi js in België 
te begrijpen, is het feit dat de gehandicaptenzorg 
gesubsidieerd wordt door verschil lende ministeries, 
nl. Volksgezondheid, Nationale Opvoeding en Cultuur, 
Arbeid en tewerkstel l ing. 
Zo worden de M.P.I.'s, als late uitlopers van het 
medisch model bij de opvoeding van de gehandicapten, 
gesubsidieerd door Volksgezondheid. Als gevolg van 
het K.B. nr. 81 van 10 november 1967 op het Fonds 
voor medische, sociale en pedagogische zorg (kortweg 
het Fonds 81 genoemd) nam het medisch en parame
disch personeel binnen deze sektor in sterke mate toe. 
Het Fonds 81 heeft tot opdracht de kosten voor 
huisvesting, onderhoud, behandeling en opvoeding te 
dragen van de 
- minderjarigen met motorische stoornissen, 
- minderjarigen met mentale stoornissen, 
- minderjarigen met karakterstoornissen en 
- kinderen met chronische fysische ziekten, die niet 
besmetteli jk zijn en die nood hebben aan verzorging in 
een pediatrische dienst. 

Een leerling die buitengewoon onderwi js bezoekt, 
ingeplant in een internaat of semi-internaat, zal dus al 
deze voorzieningen kunnen genieten: medische en 
paramedische dienst, orthopedagogische dienst, 
dienst maatschappelijk werk, enz. 
Recenter gingen een aantal revalidatiecentra, ont
staan in het kader van het Rijksfonds voor Sociale 
Reclassering, zich bezighouden met het behandelen 
van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. 
De verspreiding van deze revalidatiecentra is zeer 
ongeli jkmatig over het Vlaamse land zodat niet alle 
leerl ingen hiervan kunnen genieten. 
Ook het Minister ie van Nationale Opvoeding en Cul
tuur, dat de scholen voor buitengewoon onderwijs 
subsidieert, voorziet opvoedkundig en paramedisch 
personeel, maar dan in mindere mate dan de hogerver-
noemde ministeries. 

Gevolg van dit alles is, dat niet alle leerl ingen uit het 
buitengewoon onderwi js over dezefde voorzieningen 
kunnen beschikken. Vooral de externaten staan in de 
kou. Door de voorgeschiedenis van het buitengewoon 
onderwi js aan gehoorgestoorden zijn bijna alle inst i tu
ten ingeplant ineen M.P.I. of zijn ze verbonden aan een 
revalidatiecentrum. 

Uit dit bondig overzicht blijkt dat degehandicaptenzorg 
op wel een bijzonder ongelijke, ongeordende en 
onoverzichteli jke manierwordt aangeboden. Gelukkig 
gaan er de laatste ti jd stemmen op om tot een betere 
coördinatie te komen en tevens aandacht te schenken 
aan de nazorg en de continuïteit van de revalidatie. 

I I I . De w e t op het bu i tengewoon onderwi js . . . De 
nodige grondvesten werden gelegd, maar de over
heid l i jkt niet gehaast o m het gebouw te vo l too ien. 
De wet op het buitengewoon onderwi js dateert van 
06.07.1970, nadat vanaf 1959 verschil lende ontwer
pen in bespreking waren. Deze wet is een kaderwet 
met het gevolg dat een paar t iental len koninkli jke en 
ministeriële besluiten noodzakelijk zijn om de wet 
volledig operationeel te maken. Het zou ons te ver 
leiden om alle bepalingen van deze wet te resumeren. 
Het lijkt ons interessant de belangrijkste principes 
ervan aan te stippen. 

1. In de eerste plaats heeft de wetgever het recht op 
buitengewoon onderwijs toegekend aan kinderen en 
adolescenten, die hoewel geschikt voor onderwijs, 
ongeschikt zijn om in een gewoneschool onderwi js te 
volgen (art. 1). 
Dit recht wordt hun toegekend van 3 tot 21 jaar. Het is 
zelfs mogelijk voor de Minister dit recht toe te kennen 
vóór 3 jaar en na 21 jaar, op gemotiveerd advies van 
een commissie v^n advies (zie nr. 9). 
Aan dit recht op buitengewoon onderwi js beantwoordt 
ook de leerplicht voor gehandicapten, behalve voorde 
leerlingen die daarvan ontslagen worden (art. 4). 

2. De gehandicapte heeft recht op een aangepast type 
van opvoeding en onderwijs, dat rekening houdt met de 
aard en de ernst van de voornaamste handicap. 
Tijdens het basisonderwijs (buitengewon kleuter- en 
lager onderwijs) w i l men de gehandicapten zowel 
fysisch als intellectueel tot maximale ontplooi ing 
brengen en hun sociale aanpassing bevorderen. Tij
dens het secundair onderwijs w i l menzedaarenboven 
voorbereiden op een gezinsleven, op een beroepsleven 
of op een zinvol bezig zijn in een beschermd mil ieu. 

3. Om dit optimaal mogelijk te maken, werd het 
buitengewoon basisonderwijs georganiseerd in acht 
types, tegemoetkomend aan de pedagogische noden 
van volgende kinderen en adolescenten (K.B. van 
06.07.1978): 
1) licht mentaal gehandicapten (geen B.K.O.) 
2) matig en ernstig mentaal gehandicapten 
3) karakterieel gestoorden 
4) kinderen en adolescenten met l ichameli jke en 
chronische aandoeningen 
5) zieke kinderen en adolescenten 
6) kinderen en adolescenten met visuele stoornissen 
7) kinderen en adolescenten met auditieve stoor
nissen 
8) kinderen en adolescenten met ernstige spraak-, 
taal- en /o f ernstige leerstoornissen (geen B.K.O. en 
Bu.S.O.) 

Type 7 van het B.O. is gericht op de opvoedingsbe
hoeften van auditief gehandicaptekinderenenadoles-
centen. Het is bestemd voor de leerl ingen die wegens 
doofheid of slechthorendheid regelmatig medische en 
paramedische behandelingen en /o f orthopedagogi
sche voorzieningen nodig hebben. Het is geen stelre
gel dat een school voor buitengewoon onderwi js zich 
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slechts richt op één type van handicap. Het samen
brengen van verschil lende types in één onderwi js
inrichting is het resultaat van een lang historisch 
groeiproces. 
De meeste scholen voor auditief gehandicapten in 
Vlaanderen zijn dus geïntegreerd in scholen voor 
l ichamelijk en visueel gehandicapten en voorkinderen 
met leerstoornissen. (Wat overeenkomt met de popu
latie L O . M . kinderen in Nederland) 
In België wordt er geen onderscheid gemaakt naar de 
ernst van de auditieve stoornis. Een slechthorend kind 
is aangewezen op het gewone of op het buitengewone 
onderwijs. De meestevandescholen makeninternwel 
de opdeling. Voor elk van deze typeszullenaangepaste 
bevolkingsnormen voorzien worden. 
Heden gelden voor gehoorgestoorden volgende 
oprichtingsnormen: 

- kleuteronderwijs: 

- basisonderwijs: 

1 klas 
2 klassen 
3 klassen 
doven: 

halfdoven: 

6 l l n 
12 Mn 
18 lln 
1 klas 8 lln 
2 klassen 16 lln 
3 klassen 24 lln 
zo verder 
per groep 8 lln 
1 klas 10 l ln 
2 klassen 16 lln 
3 klassen 26 lln 
zo verder per 
groep van 10 lln 

Daarnaast gelden volgende behoudsnormen voor ty
pe?: 
2 klassen 10 
3 klassen 18 
4 klassen 26 en zo verder per groep van 8 lln 

Buitengewoon kleuter- en lager onderwi js worden 
afzonderlijk geteld. Voor het Buitengewoon kleuteron
derwijs wordt de subsidiëring bepaald op basis van het 
gemiddeld aantal aanwezige kleuters, per halve klas-
dag, gedurende de maand september. 
Voor het Buitengewoon lager onderwi js telt het aantal 
regelmatige leerlingen op het einde van de maand 
september. 
Het schoolhoofd wordt vri jgesteld van het houden van 
klas wanneer het aantal in aanmerking komende 
leerlingen 60 bereikt. 
Op het niveau van het secundair onderwi js heeft men 
naast de types ook 4 opleidingsvormen, nl. 
opleidingsvorm 1: het buitengewoon secundair onder-
wi js tot sociale aanpassing heeft tot doel de leerlingen 
een sociale vorming te geven, teneinde hun integratie 
mogelijk te maken in een beschermd mil ieu, 
opleidingsvorm 2: tot sociale aanpassing en arbeids-
geschiktmaking. 
opleidingsvorm 3: het buitengewoon secundair be
roepsonderwijs. 
opleidingsvorm 4: secundair, algemeen, technisch, 
kunst- en beroepsonderwijs met doorstromings- of 

kwalif icatieafdeling. Hier worden de betrekkingen van 
het onderwijzend personeel gesubsidieerd binnen het 
urenpakket dat de inrichting per opleidingsvorm en per 
type is toegewezen. 
Het urenpakket wordt op volgende wijze berekend: 
regelmatig ingeschreven leerl ingen vermenigvuldigd 
met het aantal wekeli jks ingerichte lesuren gedeeld 
door het richtgetal - voor auditief gestoorden is dat 5. 
De uren klasseraad en klasdirectie vallen buiten dit 
urenpakket. 

Een voorbeeld: 

Een volledige betrekking van een leerkracht algemeen 
vormende vakken (A.S.V.) bedraagt 21 lestijden en van 
een leerkracht beroepsgericht vakken (B.G.V.) 24. 
50 leerlingen geven volgend urenpakket: 50 x 32 :5 = 
320 u. 
Hiervan moet men telkens de opdrachten van de 
fungerende leerkrachten aftrekken, rekening houdend 
met een opgelegde verhouding A.S.V./B.G.V. 
Binnen het onderwijs kan men volgend paramedisch 
personeel bekomen: 
1 verpleegster voor 150 leerlingen 
1 kinderverzorgster per groep van 50 leerlingen (max. 
10j.) 
1 kinesitherapeut per groep van 300 leerlingen 
1 logopedist voor 8 u. per week en per georganiseerde 
klas 
Voor jongeren die ti jdeli jk of permanent niet bij machte 
zijn om georganiseerd bui tengewoon onderwi js te 
volgen, kan de Staat bijdragen in de kosten voor 
huisonderwijs. 

4. Om de scolarisatie van de gehandicapten te bevor
deren betaalt de Staat de reisonkosten, die voortvloei
en uit het bezoeken van een inrichting voor buitenge
woon onderwijs. De leerling moet de inrichting be
zoeken het dichtst gelegen bij de eigen woonplaats 
waar een onderwijs georganiseerd wordt waarvoor hij 
geschikt werd verklaard, zonder afbreukte doen aan de 
vrije keuze van de ouders (tussen confessioneel en 
niet-confessioneel onderwijs) gewaarborgd door art. 4 
van de wet van 29.05.1959. 

5. Het Rijk verleent aan het gesubsidieerd onderwi js 
weddetoelagen, werkingstoelagen en uitrustingstoe
lagen. Datzelfde onderwijs kan beroep doen op de 
tussenkomst van de schoolfondsen voor bouwonkos-
ten. De Staat draagt de f inanciële last voortvloeiend uit 
het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbe-
hoeften. Er wordt een eigen inspectie voorzien, die in 
een voorlopige vorm reeds funct ioneert en er werd een 
verbeteringsraad voor het r i jksonderwijs opgericht. 

6. Om principiële en f inanciële redenen was het de 
uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever het recht op 
buitengewoon onderwi js te beperken tot de gehandi
capten die werkeli jk ongeschikt zijn om opvoeding en 
onderwijs te genieten in een gewone school en tot 
geen andere en slechts voor zolang dit nodig is en niet 
langer. 

89 



Om daaraan tegemoet te komen werd in de wet een 
belangrijk economieprincipe ingebouwd, nl. de invoe
ring van taakleraars in het gewoon onderwijs. Door 
deze voorzieningen kunnen kinderen met lichte ge-
hoorstoornissen ti jdig op een verantwoorde wijze 
verder opgevangen worden in het gewoon onderwijs. 
Tezelfdertijd verwacht men nieuwe kansen van een 
vernieuwing van het basisonderwijs, gesteund op 
individualisatie en differentiatie. 
Daarenboven werd in het typebesluit voorzien dat 
kinderen met sensoriële stoornissen van uit een instel
l ing voor buitengewoon onderwi js de lessen in het 
gewoon onderwijs kunnen volgen (project I.ON). 

7. Er werden een paar maatregelen genomen om tot 
een verantwoord leerl ingenbeleid te komen ten aan
zien van het buitengewoon onderwijs. De inschri jving 
van een leerling in het buitengewoon onderwi js wordt 
afhankeli jk gemaakt van een verslag dat opgesteld 
wordt door een P.M.S.-centrum of een S.B.O.-dienst of 
door een instell ing die dezelfde waarborgen biedt. 
De inschrijving van een auditief gestoord kind in de 
school voor buitengewoon onderwi js wi jkt af inzake 
deze toelatingsvoorwaarden. 
Voor gehoorgestoorden wordt dit verslag opgsteld door 
een erkende neus-keel-oor-arts. Aan deze specialis
ten wordt de vri jheid verleend een oordeel te vellen 
over de pedagogische handicap van het gehoorge
stoorde kind. De wet bevat dus geen criteria van 
kwantit ieve aard: I.Q., gehoorverlies of jaren schoolse 
achterstand. Is het gehoorgestoorde kind naar type 7 
van het buitengewoon onderwi js verwezen, dan wordt 
nadien het volledige inschrijvingsverslag opgesteld. 
De vorm en de inhoud van deze verslagen werd precies 
vastgelegd. Door discussies en instructies kwam men 
geleidelijk aan tot gelijklopende criteria. 

8. Daarenboven werden instel l ingen opgericht, belast 
met de permanente begeleiding van de leerlingen uit 
het buitengewoon onderwijs. 
Deze taak wordt waargenomen door gespecialiseerde 
P.M.S.-centra. Ze hebben o.a. tot taak de gevallen 
diagnostisch op punt te stellen en in samenwerking 
met de schoolequipe, de pedagogische objectieven te 
bepalen en de realisatie ervan te evalueren. Zij bege
leiden leerlingen in hun overgang van kleuter- naar 
lager en van lager naar secundair onderwijs. Zij helpen 
de leerlingen uit het secundair onderwijs, in samen
werking met ouders en scholen, bij het voorbereiden 
van een beroepskeuze. 
Deze centra moeten ervoor zorgen dat de leerlingen 
voor wie dit mogelijk is, terug verwezen worden naar 
het gewoon onderwijs. Zo nodig verwijzen ze de 
leerlingen naar een meer aangepast type van buiten
gewoon onderwijs. 

9. De wet op het B.O. voorziet de mogeli jkheid om via 
regionale commissies van advies in beroep te gaan 
wanneer gegeven adviezen, geheel of gedeeltelijk niet 
kunnen aanvaard worden door de ouders, door de 
schoolinspectie of door het hoofd van een onderwijs-
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instell ing voor buitengewoon onderwijs.Terzelfdert i jd 
kunnen een aantal instanties bij deze commissies de 
wenseli jkheid laten onderzoeken om een kind te laten 
opnemen in een buitengewoon onderwi js, vrij te 
stellen van onderwijs of te laten genieten van huison-
derwijs. 

10. Tenslotte werd een Hoge Raad voor Buitenge
woon Onderwijs opgericht die, voor een aantal uit
zichten door de wetgever voorzien, verplicht advies 
moet verstrekken aan de Minister. Hij kan door de 
Minister om advies gevraagd worden, maar de Hoge 
Raad kan ook op eigen init iatief handelen. 
Deze Raad is paritair samengesteld en bestaat uit 
vertegenwoordigers van instanties die een bijdrage 
kunnen leveren om een gezond onderwijsbeleid ten 
aanzien van de gehandicapten te verzekeren. 
Om de dialoog tussen de verschil lende ministeries te 
bevorderen zetelen in deze Hoge Raad ook vertegen
woordigers van de ministers die een aantal uitzichten 
van de gehandicaptenzorg onder hun bevoegdheid 
hebben. 

Besluit 
De laatste twint ig jaar evolueerde het buitengewoon 
onderwi js in België in sterkte mate. 
Door de wet op het B.O. (1970) werden de nodige 
grondvesten gelegd voor het verru imen van de zorg
breedte van het onderwijs. De overheid lijkt niet 
gehaast om het gebouw te voltooien en dat niettegen
staande het feit dat elke nieuwe regering telkens 
opnieuw verklaarde dat aan de oplossing van de 
gestelde problemen bij voorang zou gewerkt worden. 
Op dit ogenblik worden bepaalde artikelen van de wet 
ook in vraag gesteld omdat heel wat visies en opties 
achterhaald lijken door de snelle evolutie binnen de 
gehandicaptenzorg. 
Dit B.O. staat bijna nooit op zichzelf. Ofwel is het 
ingekaderd in een M.P.I. en /o f verbonden aan een 
Revalidatiecentrum. 

IV. Iets meer over het Instituut 'Klankvreugde' te 
Gent. 
Wanneer men naar de voorgeschiedenis kijkt, werd 
ons insti tuut opgericht op 6 maart 1820 door kanunnik 
Petrus Jozef Triest (stichter van deZusters en Broeders 
van Liefde) te Gent met onderwi js aan doofstomme 
meisjes in de abdij Terhaegen. In 1958 verhuisde het 
insti tuut naar de Sint-Lievenspoortstraat in Gent en 
omvatte dan een gemengde kleuterschool, een lagere 
school voor meisjes en een beroepsschool (snit en 
naad + een handelsafdeling). Al le leerlingen waren 
intern. 

Op ongeveer 3,5 km van ons insti tuut bestaat het Sint-
Gregoriusinst i tuut voor jongens. Het inst i tuut bevat 
geen kleuterschool. 
Vanaf de jaren 1965 zagen we een achteruitgang inde 
schoolbevolking van ons insti tuut zodat in het jaar 
1966 door de inrichtende macht van ons insti tuut aan 
sluit ing werd gedacht. Dit stuitte op hevige weerstand 
van de ouders. In 1967 werd dan de V.Z.W. Klank-



vreugde opgericht met als voornaamste doelstell ing 
langs onderwijs, opvoeding en revalidatie vooral het 
slechthorende kind optimale kansen tot ontplooiing te 
bieden, en het zo - indien mogelijk - in het gewoon 
onderwijs te integreren. 

De instell ing omvat nu: 
1. een medisch-pedagogisch insti tuut bestaande uit 
een semi-inter/ iaat (1 30) en een internaat (10), erkend 
door het Minister ie van Volksgezondheid. Erwerddus 
overgestapt van internaatsysteem naar semi-inter-
naat, dit om deze kinderen zoveel mogelijk taalst imuli 
te geven door ze elke dag naar hun thuismi l ieu terug te 
laten gaan; 
2. een bijzonder kleuteronderwijs voor gehoorge
stoorden en taaigestoorden en een bijzonder lager 
onderwijs voor slechthorenden onder de bevoegdheid 
van het Minister ie van Nationale Opvoeding. 

'Klankvreugde' richt zich dus tot gehoorgestoorde 
jongens en meisjes van 3 tot 14jaar(van hypoacousie 
tot ernstige slechthorendheid met normaleverstande-
lijke mogelijkheden). 
Voor de opname is vereist: 
- aanmelding door ouders of verwijzende instantie 
- een attest van een neus-, keel- en oorarts 
- een psycho-medisch-sociaal verslag van een 
psycho-medisch-sociaal centrum, een studie- en be-
roepsoriënteringsdienst of een consultat iebureau. 
Het insti tuut werkt samen met de V.Z.W. Revalidatie
centrum dat in 1968 werd opgericht. Dit centrum 
bevindt zich naast de school. Daar worden gehoorge
stoorden reeds van zeer jonge leeftijd therapeutisch 
opgevangen in het kinderdagverblijf en worden er ook 
later continu gevolgd. Het personeel van de school, het 
M.P.I. en het revalidatiecentrum werken samen. 

Gedurende de schooldagen worden de kinderen opge
vangen in de klas door kleuterleidsters en onderwi j 
zeressen. 
De kleine klasbezetting, aangepaste klas- en indivi
duele apparatuur zijn belangrijke hulpmiddelen bij de 
opvoeding tot communicat ie. 

Wi j proberen zoveel mogelijk het leerprogramma van 
de gewone lagere school te benaderen, vooral bij de 
slechthorenden. Wi j werken echter individualiserend. 
Elke klas wordt gevolgd door een orthopedagoog of een 
psycholoog, verbonden aan het M.P.I. of aan het 
centrum. 
Tijdens de lesuren wordt het kind ook individueel 
behandeld door de logopediste (voor elk kind V2 u. 
logopedie per dag) wiens taak het is: 
- de taal- en spraakontwikkeling te bevorderen 
- de slechthorenden de nodige gehoortraining te 
geven 
- via individuele lessen het klasprogramma bij te 
werken, vooral op gebied van de taal. 

Daar de taal een f i jn-motor ische expressie is, wordt zij 
ook bevorderd via motorische training, hetzij indivi

dueel hetzij in groep onder de leiding van ergothera
peuten. 
Al de mensen die het kinddageli jks in zijn ontwikkel ing 
begeleiden, brengen regelmatig verslag uit aan me
kaar op de teamvergadering, waar ook de directies, 
psychologen, orthopedagogen, sociale assistenten, de 
klastitularis en de opvoedster aan deelnemen. 
De psychologe en de orthopedagogen volgen het kind 
door middel van klasobservaties, onderzoeken naar 
intell igentie, persoonlijkheid en gedrag. 
De sociale assistenten situeren bij de teamvergade
ring het kind in zijn sociaal mi l ieu. Zij vervullen een 
brugfunctie tussen school- en thuismi l ieu. De conclu
sies van de teamvergadering bevatten een verder 
behandelingsplan. 
De directie heeft een supervisietaak. 

Elk kind wordt regel matig onderzocht door een N.K.O.-
arts, kinderarts en indien nodig door een neuro-
psychiater. 
Het uiteindelijk doel van onze samenwerking tussen 
school, M.P.I. en revalidatiecentrum is het slechtho
rende kind te integreren in de horende maatschappij. 
Daartoe wordt een orale opvoeding centraal gesteld. 
Eerst en vooral dient vooropgesteld dat het slechtho
rende kind, indien dat kan, zoveel mogelijk de kans 
moet krijgen het gewoon onderwi js te volgen. Wi j 
beschouwen de schoolintegratie als een onderdeel 
van de sociale integratie. Het is dan ook voordelig de 
gehoorgestoorden zo vroeg mogel i jkmet de wereldvan 
de horenden te vermengen. Het jonge kinddatzich niet 
bewust is van zijn handicap zal zich des te gemak
kelijker aanpassen aan de wereld van de normaal
horenden en aan aktiviteiten deelnemen. 
Indien de noodzaak voor verdere oriëntering of integra
tie in het gewoon onderwijszich stelt, doet het insti tuut 
beroep op het gespecialiseerd P.M.S.-centrum, dat in 
overleg met het schoolteam een passende school kiest. 

Om te besluiten, misschien nog dit: Klankvreugde is 
het meest integratiegerichte insti tuut van België. 
Sinds 1968 volgden meer dan 70 oudleerl ingen van 
Klankvreugde de lessen in het gewoon onderwijs. 
Momenteel is vanuit het Minister ie van Nationale 
Opvoeding een project op gang gebracht, waarbi j een 
degelijke begeleiding van de gehandicapten in het 
gewoon onderwijs, mogelijk wordt gemaakt, vanuit de 
bestaande B.O.-scholen. 

A. Friant 
Schooldirectrice 'Klankvreugde' Gent 

Afkortingen 

K.B. = Koninklijk besluit 
B.O. = buitengewoon onderwijs 
BLO. = buitengewoon lager onderwijs 
Bu.S.O. = buitengewoon secundair onderwijs 
M.P.I. = Medisch-Pedagogisch Instituut 
PMS-centrum = Psycho-Medisch-Sociaal centrum 
S.B.O.-dienst = Studie- en Beroepsoriënteringsdienst 
Project ION = Integrerend Onderwijs 
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Spraak- en 

taalgestoorde kinderen, 

w a t zijn dat voor 

kinderen? 

Het lijkt mij dat u, als leraren verbonden aan scholen 
voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen niet 
alleen te maken krijgt met de spraak- e n / o f taalstoor
nis van een kind, maar ook met de gevolgen die deze 
kan hebben voor de sociale en cognitieve ontwikkel ing 
van het kind. Op deze punten w i l ik graag ingaan. 
In de eerste plaats moeten w i j ons da n afvragen wat we 
onder spraak- en taalvertraagde kinderen verstaan. In 
onze opvatting gaat het daarbij om kinderen die in 
vergeli jking met leeftijdgenootjes duideli jk achter zijn 
in de ontwikkel ing van hun artikulatie, hun taaibegrip 
en of taalproduktie. Soms komt het spreken zelfs 
helemaal niet op gang. 

Wanneer we de normale spraak- en taalontwikkel ing 
a Is norm nemen voor het vaststellen van een eventueel 
afwijkende ontwikkel ing, moeten we goed op de 
hoogte zijn van deze ontwikkel ing. We moeten ons 
daarbij niet laten leiden door de ontwikkel ing van 
enkele zeer goede kinderen, bv. Nena Verhoeven (Een 
vogeltje in mijn buik, de taal van Nena, C. Verhoeven 
Ambo), of door kinderen van vrienden of van onszelf, 
maar door de ontwikkel ing van de meeste kinderen. 

Dit betekent dat studie van de normale kindertaalont
wikkel ing en observatie van veel kinderen een nood
zakelijke voorwaarde is om een goede diagnosticus en 
therapeut te worden. Ik twi j fe l er niet aan dat u op de 
hoogte bent van de normale kindertaalontwikkel ing. Ik 
w i l met u die normale kindertaal dan ook niet uitge
breid behandelen. Wel w i l ik u onze min imum-normen 
geven. Hieronder verstaan w i j die prestaties opspraak-
taal gebied die minimaal aanwezig moeten zijn, wi l len 
w i j een kind gemiddeld noemen. Voordat ik hieraan 
begin wi l ik u echter eerst het verschil tussen spraak-
ontwikkel ing en taalontwikkel ing geven. 

Spraakontwikkeling is de manier waarop kinderen de 
klanken van een taal leren waarnemen en produceren. 
De spraakontwikkeling wordt enerzijds bepaald door 
de controle die kinderen hebben over de spieren van 
hun tong, lippen en gehemelte, anderzijds door de 
mate waar in ze de verschil len tussen spraakklanken 
kunnen waarnemen. Zowel spierbeheersing als klank
onderscheiding moeten kinderen leren. De eerste drie 
levensjaren heeft een kind nodig om de meeste spraak
klanken van onze taal te leren herkennen en te 

produceren. Al leen de s en de r bli jven vaak moeili jk tot 
ongeveer 6 jaar. Een vaste volgorde van klankontwik
keling is niet te geven. 
Een spraakstoornis is aanwezig wanneer kinderen na 
het derde jaar klanken niet goed uitspreken, weglaten 
of vervangen (uitgezonderd de s en de r). Het gaat 
hierbij om de klankproduktie op zichzelf, los van een 
context. 

Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woor
den en zinnen leren begrijpen en leren produceren 
volgens de daartoe geldende regels. De taalontwikke
ling wordt enerzijds bepaald door de luisterontwikke
ling en de kreativiteit van het kind, anderzijds door 
manier waarop de omgeving tegen het kind spreekt. 
Een taalontwikkelingsstoornis is aanwezig,wanneer 
kinderen problemen hebben met het invoegen van 
klanken in woorden, ondanks een goede artikulatie, of 
het begrijpen en /o f produceren van woorden en 
zinnen (woordvorming, woordvinding, woordkeus, 
woordvolgorde, toepassen van vervoegingen en ver
buigingen, formulering). 
Laten we kijken naar onze min imum normen. 

Nul tot één jaar 
In deze periode ontwikkelen zich luisteren en brabbe
len. Tegen het eind van het eerste levensjaar moet een 
kind veel, gevarieerden melodieus brabbelen. Klanken 
die in de omgeving worden voorgedaan, probeert het 
kind van ongeveer 8 è 9 maanden na te doen, evenals 
eenvoudige klankpatroontjes, 
bv. ssssss - ss/// 
hum, hum, 
oe oe oe (indiaan) 

Een tot twee jaar 
In deze periode komt het woordbegrip tot stand en komt 
het kind tot het uitspreken van de eerste woordjes 
(tussen 13 en 18 maanden). Deze eerste woordjes 
worden per definit ie krom uitgesproken, omdat de 
spraakontwikkeling, duurt tot ongeveer drie jaar. 
Klanken worden weggelaten of vervangen en woorden 
worden in elkaar geschoven, bv. olifant = ofant, paard 
= taat. 
Tegen het eind van het tweede levensjaar produceren 
de meeste kinderen tweewoordui t ingen en begrijpen 
ze eenvoudige opdrachten. Ook binnen de tweewoord
uit ingen is de woordvorming nog onvolledig, bv. fieze 
buite = buiten f ietsen, kinneboem=óe vlinder zit opde 
bloem. 

Twee tot driejaar 
De taalontwikkel ing in deze periode is explosief te 
noemen. Het kind komt tot begrijpen van eenvoudige 
zinnen en tot de produktie van drie- tot v i j fwoordui t in-
gen. Enige morfologische regels worden toegepast 
(meervoudsvormen, werkwoordsvervoegingen), 
vraagzinnen komen voor, voornaamwoorden, voorzet
sels en ontkennende woorden worden gebruikt. De 
woordvorming is wederom onvolledig, maar al in 
mindere mate dan tussen één en twee jaar. 
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Drie tot vijfjaar 
Kinderen groeien langzaam toe naar de volwassen 
manier van spreken. Enkelvoudige en samengestelde 
zinnen worden begrepen en geproduceerd. De gram-
matikale regels worden meer en meer toegepast en 
ook groeit het begrip ten aanzien van woordkeus en 
formulering (kommunikatieve regels). De inhoud van 
de taal blijft nog veelal konkreet. De woordvorming 
levert nog lichte problemen. Om tot een goede woord
vorming te komen speelt niet alleen de spraakontwik-
keling een rol, maar ook inzicht in het fonologische 
systeem. Normale woordvormingsproblemen in deze 
Periode zijn: 
- reduktie van enkele medeklinkerverbindingen, bv. 
stoel = toel 
- vervanging van klanken binnen een medeklinker
verbinding, bv. bloem = bwoem. 
Normaal in deze periode is ook dat kinderen gaan 
haperen en herhalen ('stotteren'). Dit heeft te maken 
m e t het feit dat kinderen erg veel beleven, erg veel 
wi l len vertel len, maar daarvoor nog n ie ta l t i jddeju is te 
formulering kunnen vinden. Om ti jd te w innen worden 
dan klanken, woorden of lettergrepen herhaald. 

Samenvattend ziet ons schema er als volgt uit: 
Ojr. luisteren 

brabbelen 
imiteren 

1 jr. woordbegrip 
éénwoorduit ingen 

2 jr. tweewoordui t ingen 
3 jr. drie- tot vi j fwoorduit ingen 
4 jr. eenvoudige zinnen 

- nog problemen met morfologische regels en 
- woordvorming, eventueel ook 
- haperen en herhalen. 

5 jr. samengestelde zinnen 
meestal goede toepassing van morfologische 

regels 
concreet taalgebruik 
wein ig abstracte begrippen 

Voorwaarden voor deze ontwikkeling: normaal gehoor, 
normale neurologische ontwikkel ing, taalst imuleren-
de omgeving (praten en luisteren), kreativiteit bij het 
kind. 

Wanneer kinderen opvallend afwijken van dit normale 
gemiddelde' patroon, noemen w e het kind spraak- / of 

taaigestoord, bv. 
- wanneer kinderen niet, opvallend weinig en /o f 
weinig gevarieerd brabbelen tegen het eind van het 
eerste levensjaar 
- wanneer een tweejarig kind nog niet of nauweli jks 
spreekt 
- wanneer een driejarige zich beperkt tot één è 
tweewoorduit ingen 
- wanneer een kind wel praat, maar zo weinig in staat 
is tot een goede klankproduktie in woorden dat datgene 
wat het kind zegt niet te volgen is en het kind ouder is 
dan dr iejaar 
- wanneer kinderen ernstig stotteren 

Een taalontwikkelingsstoornis kan het gevolg zijn van 
een ernstige slechthorendheid, zwakzinnigheid, een 
neurologische ontwikkelingsstoornis of een emotio
nele ontwikkelingsstoornis (een secondaire taalont
wikkelingsstoornis). Maar het is ook mogelijk dat de 
taalstoornis op zichzelf staat (een primaire taalontwik
kelingsstoornis). In dat laatste geval kan de oorzaak 
liggen in: 
onvoldoende auditieve aandacht 
onvoldoende taalst imulering vanuit het gezin 
of aangeboren taalzwakte bij het kind. 
De grens tussen primaire en een secondaire taalont
wikkelingsstoornis is niet alti jd even duidelijk te trek
ken. De grenzen zijn vaak vloeiend. Laat i kud i tmeteen 
aantal voorbeelden verduideli jken. 

1. Erzijn kinderen diezich verbaal niet of onvoldoende 
kunnen uiten en zich om die reden terugtrekken uit de 
kommunikatie. Dit kan zo sterk zijn dat deskundigen de 
term autistisch gedrag in de mond nemen. Ouders 
noemen hun kinderen in de gevallen vaak onbereik
baar of ongehoorzaam. 
2. Kinderen die zich verbaal niet of onvoldoende 
kunnen uiten, maken op andere mensen vaak een 
domme indruk. Wanneer we ervan uitgaan dat vanaf 
ongeveer twee è drie jaar bij normale kinderen taal 
mede een voertuig voor het denken wordt, dan zal een 
taalontwikkelingsstoornis zeker ook invloed hebbenop 
de verdere cognitieve ontwikkel ing. 

Vygotsky heeft deze gedachtengang theoretisch on
derbouwd (Thought and Language, MIT Press 1962). 
Hij beredeneerde dat taal en denken aanvankelijk een 
verschillende oorsprong hebben. Denken ontwikkelt 
zich vanuit de sensomotoriek (de integratie van zien, 
horen en bewegen). Evenals Piaget meent hij dat in de 
eerste twee levensjaren handelings- en waarne
mingservaringen ontstaan die de basis vormen voorde 
cognitieve ontwikkel ing. Taal ontwikkelt zich vanuit 
een aangeboren taalgevoel, dat gevoed wordt door te 
luisteren naar de taal die in de omgeving wordt 
gesproken. Vanaf ongeveer twee jaar gaan taal en 
denken langzamerhand in elkaar gri jpen. Taal en 
denken beïnvloeden elkaar vanaf dat moment weder
zijds. Er ontstaat geleidelijk, naast de non-verbale 
denkontwikkeling, ook een verbale denkontwikkel ing. 
Luria heeft de invloed die een taalontwikkelingsstoor
nis heeft op de verdere cognitieve ontwikkel ing, be
schreven in zijn boek: Speech and the development of 
mental processes in the child (Pinguin paper). Door 
W. J. Bladergroen is dit boek vertaald en in de Kooyker-
reeks uitgegeven onder de t i tel: De rolvan de taal in de 
geestelijke ontwikkeling van het kind. Tot zover de 
voorbeelden. 

Bij de keuze voor de verschil lende therapieën moeten 
we rekening houden met deze vloeiende grenzen 
tussen primaire en secondaire taalontwikkel ings
stoornissen. Wanneer het enigszins mogelijk is zullen 
wi j kiezen voor een therapie volgens het gespreks-
model. Wanneer de spraak-en taalproblemen duidelijk 
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deel uitmaken van een bredere ontwikkelingsproble
matiek en de therapie volgens het gespreksmodel niet 
lukt, zullen wi j kiezen voor een meer leertheorit ische 
benadering. 
Wanneer gaan we over tot therapie? In onze opvatting 
is het belangrijk dat taalontwikkelingsstoornissen 
vroeg onderkend en behandeld worden, en wel om de 
volgende redenen: 
1. Vanuit de klinische praktijk valt op dat kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen vaak problemen krijgen 
wanneer ze in kontakt komen met andere mensen. In 
de samenleving speelt spreken zon belangrijke rol, dat 
mensen verlegen worden bij mensen die niet of 
onvoldoende spreken. Dit speelt tussen volwassenen, 
maar ook tussen kinderen en volwassenen en tussen 
kinderen onderl ing, zelfs op jonge leeftijd. Op de vraag 
in een peuterklas aan een twee-en-een-half- jar ig 
jongetje waarom hij niet met een ander jongetje wi lde 
spelen, was het antwoord: 'Hij zegt niks'. Op deze 
manier loopt de sociale ontwikkel ing bij taalgestoorde 
kinderen gevaar. 

2. Een groot aantal ouders van primair taalgestoorde 
kinderen geeft aan, niet te begrijpen waarom hun kind 
anders praat dan andere kinderen, en zijn geneigd hun 
kind luiheid, koppigheid, nervositeit of andere nega
tieve eigenschappen toe te schrijven. Hierdoor loopt de 
ouder-kind-relatie gevaar, een relatie die voor een 
harmonieuze persoonli jkheidsontwikkeling van groot 
belang is. 
3. Een aantal ouders stopt de verbale communicat ie 
met hun kind. Ze geven het als het ware op. Het kind 
zegt toch niets terug en de ouders gaan denken dat het 
ook nog niet zoveel begrijpt. Voor de spraak- en 
taalontwikkeling is deze oplossing de minst geschikte. 
4. Het is opvallend dat kinderen, wanneer ze zich 
verbaal niet of nauweli jks kunnen uiten, maar wel een 
normale kommunikatiedrang hebben, hun wensen en 
verlangens langs een andere weg trachten duidel i jkte 
maken. Hierdoor kan 'onaangepast' gedrag ontstaan 
zoals schreeuwen, schoppen, slaan, drif tbuien en 
zoals we zo net al aan de hand van een ander voorbeeld 
hebben gezien, zich terugtrekken ui tdecommunicat ie. 
Behalve dat er een taalontwikkelingsstoornis is, lijkt er 
bovendien een gedragsstoornis aanwezig te zijn. Het 
gedrag dat het kind eventueel ontwikkelt, kan een 
verdere verstoring van de ouder-kind relatie geven, 
een relatie die toch al gevaar liep. 
5. Wanneer weervan uitgaan dat een spraak-en taal
ontwikkelingsstoornis ook invloed heeft op de verbale 
denkontwikkeling, dan zal het duidelijk zijn dat een 
vroegtijdige onderkenning en behandeling ook vanuit 
het oogpunt van de uitgroei van de intellectuele 
ontwikkel ing van groot belang is. 

Om deze redenen menen wi j een lans te mogen breken 
voor vroegtijdige onderkenning en hulpvoorspraak-en 
taalgestoorde kinderen. 

Hoe en wanneer moet de opvang van spraak- en taal
gestoorde kinderen gerealiseerd worden? Het is niet zo 
dat elk spraak- en taaigestoord kind in aanmerking 
komt voor logopedische therapie. In het nu volgende 

zal ik eerst aangeven welke factoren de keuze voor 
spraak- en taaitherapie bepalen. Bij de keuze voor wel 
of geen spraak- en /o f taaitherapie is het belangrijk of 
we te maken hebben meteenpr ima i redanwe lmeteen 
secondaire taalontwikkelingsstoornis (Goorhuis-
Brouwer, 1979). Bovendien speelt de leeftijd van het 
kind een rol. 

Aard van de stoornis 
Bij primaire spraak- en taalontwikkelingsstoornissen 
staat taaitherapie op de voorgrond. Door middel van 
luistertraining, beïnvloeding van de omgeving en 
specifiek taalaanbod door de therapeut en (eventueel) 
motorische training tracht men de stoornis op te 
heffen. 
Bij secondaire spraak- en taalontwikkelingsstoornis
sen is naast taaitherapie vaak ook een andere vorm van 
opvang en of begeleiding nodig. Soms zal die andere 
vorm van opvang en of begeleiding zelfs de eerste stap 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan zwakzinnige kinderen die 
onvoldoende praten, maar gezien de aard van hun 
intellectueel funct ioneren in de eerste plaats algehele 
ontwikkel ingsstimulatie nodig hebben i.p.v. geïsoleer
de spraak- en taaitherapie. Denk bijvoorbeeld ook aan 
ernstig emotioneel gestoorde kinderen waarbi j men 
eerder denkt aan een kinderpsychiatrische opvang en 
begeleiding dan aan taaitherapie. 

Leeftijd 
Wanneer het duidelijk is dat een bepaald kind het 
meest gebaat is bij een spraak- en taaitherapie, dan zal 
het van de leeftijd van het kind afhangen hoe men deze 
therapie invult. 
Bij kinderen tussen twee en drie jaar zal men bijvoor
beeld veelal kiezen voor een indirecte vorm van 
therapie, dit is een vorm van therapie waarbi j aan de 
ouders wordt geleerd hoe zij de spraak- en taalontwik
keling van hun kind het beste kunnen bevorderen. 
Soms wordt deze vorm van therapie ook gekozen voor 
kinderen die ouder zijn dan drie jaar, maar alleen dan 
wanneer de spraak- en taalachterstand gering is. 
Bij kinderen in de leeftijdsgroep tussen drie en zes jaar 
zal men moeten afwegen in hoeverre een directe vorm 
van therapie noodzakelijk is. Dit is een vorm van 
therapie waarbi j het kind spraak- en taaitherapie krijgt 
van een therapeut. I.p.v. directe spraak- of taaitherapie 
kan men bijvoorbeeld ook nog denken aan medisch 
ingri jpen. 

Bij alle spraak- en taalgestoorde kinderen zal men zich 
namelijk af moeten vragen wat de oorzaak van het 
probleem kan zijn (los gezien van ernstige slechtho
rendheid, zwakzinnigheid, neurologische en emotio
nele ontwikkelingsproblematiek). De vraag is nl. of we 
te maken hebben met een technisch tekort, een 
onvoldoende besturing (motorische onhandigheid) of 
een onvoldoende inzicht in het spraak- en /o f taalsy
steem. Aan de hand van de problematiek van schisis-
kinderen zal ik dit toelichten. 

Wanneer bij ons een schisiskind wordt aangemeld 
vanwege onvoldoende of onduideli jk praten dan heb-
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ben wi j een aantal afwegingen te maken alvorens tot 
een advies te kunnen komen (dezelfde afwegingen 
overigens die we bij elk spraak- en /o f taaigestoord 
kind moeten maken). In de eerste plaats moeten we 
beoordelen of de onduideli jkheid van het spreken 
veroorzaakt wordt door een spraakprobleem, een 
taalprobleem of een resonantieprobleem (een neus-
spraak), of eventueel door een combinatie van deze 
problemen. 

Stel: De spraakontwikkeling is gestoord, d.w.z. dat het 
kind ouder is dan drie jaar en naast een eventueel 
foutieve uitspraak van de s en de r ook andere klanken 
niet of onvoldoende uitspreekt. 
Wanneer de spraakstoornis het gevolg is van een 
onvoldoende motorische vaardigheid ten aanzien van 
de mond-, velum- en tongmotoriek en /o f verminderde 
perceptuele vaardigheid ondanks een normaal gehoor, 
dan zal men via motorische en /o f auditieve weg de 
artikulatiestoornis trachten te verhelpen. We kiezen 
dan voor spraaktherapie of art ikulatietrainig. 
Wanneer de motorische onhandigheid zich ook uit op 
andere fronten zonder dat het kind duideli jk neurolo
gisch gestoord is, maar bv. wel laat was met zitten en 
lopen, en de motorische spelletjes van leeftijdsge
nootjes niet mee kan maken, dan nemen we bij een 
drie- of vierjarig kind een afwachtende houding aan. 
De onhandige spraakmotoriek is slechts een onderdeel 
van het geheel. Het kind moet de t i jd krijgen om zich in 
eigen tempo te kunnen ontwikkelen. 

Stel: De taalontwikkeling is gestoord, d.w.z. het kind 
spreekt gezien zijn leeftijd in veel te korte en onvolle
dige uit ingen en ook het taaibegrip kan onvoldoende 
zijn. Dit onvoldoende inzicht in hettaalsysteem kan het 
gevolg zijn van onvoldoende auditieve aandacht, on
voldoende taaist im u lerende omgeving of zwak taalge-
voel van het kind. 
Wanneer we te maken hebben met een onvoldoende 
auditieve aandacht kan dit heel goed het gevolg zijn van 
(eventueel wisselende) geleidingsverliezen, die bij 
schisiskinderen zo veelvuldig aanwezig zijn. In die 
gevallen is er sprake van een technisch tekort en de 
opvang en begeleiding zal er in de eerste plaats op 
gericht zijn het kind beter te laten horen, bv. door het 
plaatsen van trommelvl iesbuisjes of het aanpassen 
van een hoortoestel voor de perioden dat het kind 
minder hoort. Taaitherapie wordt in deze gevallen vaak 
nog even u itgesteld (± 3 maanden) om het effect van de 
gehoorsverbeterende maatregelen af te wachten. 
Wanneer we te maken krijgen met een onvoldoende 
taalst imulerende omgeving of met een zwak taalge-
voel van het kind zal men meestal taaitherapie advise
ren (hetzij indirect, hetzij direct). 
Een combinatie van een spraak- en een taalstoornis 
kan zich natuurl i jk ook voordoen. Bij het kiezen van een 
therapie zal de taaitherapie voorrang krijgen boven de 
artikulatietherapie. De artikulatietherapie wordt alti jd 
gestart tegen de achtergrond van een goede taalont
wikkel ing. 

Stel: Er is een resonantieprobleem, d.w.z. een rhinola

lia aperta. De klanken op zichzelf worden goed uitge
sproken, maar de resonantie van de klanken is anders 
dan gewoonli jk: alle orale klanken (alle klanken 
behalve de m, n en ng) kl inken nasaal. De rhinolalia 
aperta kan het gevolg zijn van een technisch tekort, 
d.w.z. een te kort, inactief of stug velum. De rhinolalia 
aperta kan echter ook het gevolg zijn van een nog 
onvoldoende motorische handigheid. 
Wanneer er sprake is van een te kort velum (grote 
afstand tussen velum enpharynxwand)of een stug en 
inactief velum dan zullen wi j vaak een operatie in de zin 
van een pharynxplastiek adviseren. 
Wanneer de rhinolalia aperta een ontwikkelingsver
schijnsel is (het gevolg van nog onvoldoende moto
rische coördinatie), kunnen we afhankeli jk van de 
ernst van de rhinolalia en de mate waar in deze t i jdens 
het spreken wisselt een afwachtende houding aan
nemen of een logopedische therapie adviseren ter 
activering van de velo-pharyngeale sphincter (1) 
d.m.v. blaas- en zuigspelletjes. 

Wanneer er naast een rhinolalia aperta ook art ikulatie-
defecten voorkomen in de zin van vervangen, weglaten 
of vervormen van klanken dan zal men in de eerste 
plaats trachten de art ikulatieproblemen te verhelpen 
en in de tweede plaats de open neusspraak. Wanneer 
de rhinolalia aperta de art ikulat ie-ontwikkel ing echter 
dusdanig in de weg staat dat het kind geen enkele 
artikulatie goed kan maken, hoe hij ook zijn best doet, 
alles klinkt a Is een m,n of ng, dan zal in de eerste plaats 
aan een pharynxplastiek gedacht worden. 

Aan de problematiek van schisiskinderen ziet u hoe 
complex het ontrafelen van slecht of onduideli jk 
spreken is en hoe verschil lende wegen ter oplossing 
van het probleem bewandeld kunnen worden. Goede 
advisering aan spraak- en taalgestoorde kinderen en 
hun ouders kan o.i. dan ook alleen vanuit een team 
geschieden, waar in minimaal zitting hebben een 
foniater (of K.N.O.-arts met speciale belangstell ing 
voor deze problemen), een logopedist, een orthopeda
goog of psycholoog en waar als consulenten aan 
verbonden zijn een kinderneuroloog en een kinder
psychiater. 

Een volgende overweg ing die speelt bij het bepalen van 
wel of niet spraak-of taaitherapie, naast de ernst en de 
aard van het probleem, is de discrepantie tussen de 
verbale en de nonverbale ontwikkel ing van het kind. 
Het is onze opvatting dat men van spraak- en /o f 
taaitherapie alleen effect kan verwachten wanneer de 
verbale ontwikkel ing van een bepaald kind duidelijk 
achter is gebleven bij de non-verbale ontwikkel ing. 
Wanneer een kind over de hele linie zwak functioneert 
heeft het geen zin alleen de spraak en de taal extra 
aandacht te geven. Ook de andere ontwikkelingsas
pecten verdienen dan de aandacht. De grootte van het 
verschil tussen verbale en non-verbale ontwikkel ing 
geeft niet alleen aan óf men iets van de taaitherapie 

(1) Sfincter (van Grieks sfingoo = samensnoeren, vastbin
den): sluitspier, (red). 
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kan verwachten, maar ook we//r effect men vandetaal -
therapie kan verwachten. De grenzen van de groei zijn 
daarmee in feite aangegeven. 

Wanneer er een discrepantie bestaat tussen verbale 
en non-verbale ontwikkel ing hebben we meestal te 
maken met een primaire taalontwikkelingsstoornis. Ik 
zeg 'meestal' omdat dit zeker niet alti jd opgaat, denk 
bijvoorbeeld aan slecht horende kinderen. Wanneer de 
discrepantie tussen verbale en non-verbale ontwikke
ling minder groot isof zelfs niet aanwezig, hebben we 
meestal te maken met een secondaire taalontwikke
lingsstoornis. Ook nu is het weer opgemerkt dat de 
grenzen tussen primaire en secondaire taalontwikke
lingsstoornissen niet alt i jd even scherp te trekken zijn. 
In twi j felgeval len wordt dan ook alti jd een logope
dische proefbehandeling ingesteld. 

Tot nu toe hebben we het gehad over de afwegingen die 
gemaakt worden bij het kiezen voor of tegen spraak-en 
taaitherapie. Wanneer we kiezen voor deze therapie 
kan ze echter op verschil lende manieren gerealiseerd 
worden. Spraak- en taaitherapie kan gegeven worden 
door zelfstandig werkende logopedisten, door school-
logopedisten op het normale basisonderwijs (KBO) of 
door logopedisten op buitengewone scholen, bv de 
scholen voor slechthorenden en spraakgebrekkigen. 
Net als bij de keuze voor wel of geen spraak- en 
taaitherapie spelen ook dan weer velerlei factoren een 
rol. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Naast de 
leeftijd van het kind, de ernst van de stoornis en de aard 
van de stoornis, speelt ook de sociale omgeving van het 
kind een belangrijke rol. 

Drs. S.M. Goorhuis-Brouwer. 
afdeling L ogopedie/Foniatrie, 

Academisch Ziekenhuis, Groningen 

Over het werkwoord 

Op de bibl iotheekvan het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel is een studie verkrijgbaar: 'Over het 
werkwoord ' , 12 bladzijden. 
Inhoud: 
1. Weglaten van het werkwoord. 
2. De vervoeging van het werkwoord. 
3. Goede en foute werkwoordsvormen herkennen. 
4. De passieve zin. 
5. Hebben en zijn. 
De schrijver is A. van Uden pr. en de genoemde 
hoofdstukken zijn in 1980 en 1981 in De Vriend 
verschenen. - Het werkstuk kan tegen de aanmaak-
kosten bij hogergenoemde bibliotheek besteld worden. 

Concentratie, leren 

studeren en faalangst 

Energie 
Een van de belangrijkste oorzaken van slechte concen
tratie is waarschi jnl i jk hetgebrekaanenerg ie.Alsmen 
moe is, kan men zich niet goed concentreren, kan men 
niet goed luisteren, kan men niet studeren. Als men 
moe is, is men snel geïrr i teerd en kan men weinig 
hebben. Als men moe is, kan men wel gedachteloos 
stof opnemen of instampen, maar niet analyseren, 
begrijpen en relaties leggen. 
Tegenwoordig hoort men steeds vaker van leerlingen 
die geen moment stil kunnen zitten, die alles horen 
behalve wat er voor de klas verteld wordt, die al les zien, 
behalve wat er in het boek staat. De hersenen zijn een 
deel van het menseli jk l ichaam. Het l ichaam moet over 
voldoende energie beschikken. Daarom is het erg 
belangrijk dat we ons bewust worden van al de 
faktoren, die het l ichaam gezond en sterk maken. 
Veel kinderen slapen één tot twee uur per dag te 
weinig. Men heeft experimenten gedaan waarbi j men 
leerlingen per dag een uur extra liet slapen. Hierdoor 
nam de concentratie in de klas aanzienli jk toe. De 
leerlingen konden beter opletten en luisteren. Per vak 
gingen de resultaten met één tot anderhalve punt 
omhoog. 
Men heeft ontdekt dat goede voeding, waar in voldoen
de vi taminen en mineralen aanwezig zijn belangrijk is. 
Eigenlijk zou elk mens drie maal daags groente en frui t 
en bruin brood moeten eten. Uit het wi t te meel van wi t 
brood zijn 20 verschil lende vitamines en mineralen 
weggezuiverd en is alleen het zetmeel overgebleven. 
Vi tamine C is belangrijk voor de gezondheid en de 
vitaliteit. Dit zit in verse groente en fruit. Vi tamine B, 
dat in bruin brood zit, is erg belangrijk voordeenergie. 
Als men te weinig vi tamines in het l ichaam heeft, voelt 
men zich snel moe en heeft men geen weerstandsver
mogen en geen uithoudingsvermogen. Men wordt al 
moe als men het woord je 'werken 'o f ' s tuderen ' hoort. 
Veel mensen hebben een slechte ademhaling. Ze 
zitten krom, lopen voorover, hebben gespannen 
schouderspieren en houden de buikspieren vast. 

Faalangst 
Veel kinderen, die zich slecht concentreren, hebben 
ook last van faalangst. Faalangst hangt samen met 
gebrek aan zelfvertrouwen. Meestal zijn die kinderen 
verlegen, durven geen vraag te stellen, durven niet 
voor het bord te komen, zijn bang t i jdens een proefwerk 
of t i jdens het voorbereiden van een proefwerk. Ze 
denken bij voorbaat dat het toch wel niets zal worden. 
Door die negatieve verwacht ing, worden ze bang. 
Angst produceert adrenaline in het l ichaam. Adrena
line is bedoeld om de spieren extra energie te leveren, 
maar maakt ook dat de hersenen minder goed werken. 
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Angst heeft in de natuur een nutt igefunkt ie, men moet 
aanvallen of wegvluchten en daarbij moet men niet 
teveel nadenken. Bij v luchten of aanvallen moet men 
als in een impuls handelen. Als men dan gaat naden
ken, is men vaak te laat. In onze maatschappij of in de 
school heeft men met psychologische gevaren te 
maken, waarbi j men geen spieren, maar juist zijn 
heldere verstand nodig heeft. In mi jn boek over faal
angst ga ik daar uitvoerig op in. 
Faalangst ontstaat voornameli jk doordat men teveel 
kritiek heeft ondergaan. Als men bandopnames van 
gesprekken maakt, aan tafel, in een klas, enz dan blijkt 
dat de meeste mensen veel meer negatieve opmerkin
gen dan positieve maken. Veel ouders en opvoeders 
laten wel veel afkeurende geluiden en kritiek horen, 
maar laten zelden merken datzeietsgoedvinden. Door 
al die negatieve opmerkingen krijgt het kind het idee 
dat er niets aan hem deugt. Als men iemand vraagt in 
tien minuten zoveel mogelijk negatieve eigenschap
pen op te schri jven, dan rollen die negatieve zaken er 
meestal moeiteloos uit. Als men die persoon vraagt 
zoveel mogelijk eigenschappen opteschr i jven waar hij 

tevreden of redelijk tevreden over is, dan moet die 
persoon meestal heel lang en hard nadenken. De 
meeste mensen, die veel kritiek te horen kri jgen, 
hebben ook vaak kritiek op anderen en ook tegen 
zichzelf. Van hun opvoeders, broers, zusters, vr ienden, 
enz. horen ze dat ze een stommel ing, lui, een on
handige sukkel zijn. Tegen anderen zeggen ze ook 
weer dat die stom, lui en onhandig zijn. Ze zeggen dat 
ook tegen zichzelf. De anderen hebben de persoon in 
het verleden een negatief beeld aangepraat. De per
soon neemt die opmerkingen over en zegt ze nu tegen 
zichzelf. Hoe negatiever men zichzelf ziet, naar aanlei
ding van wat anderen zeiden, des te groter is de 
faalangst en des te kleiner het vermogen om zich te 
concentreren. 

Hersengolven en concentratie 
Concentratie heeft te maken met hersengolven. De 
hersenen produceren bepaalde golven, die men kan 
verdelen in 4 soorten n.l.; deltagolven van 0-4 per 
seconde. Deze golven produceren de hersenen als 
men slaapt. Als men tussen waken en slapen inzit, 
zoals vlak voor men in slaap valt of als men dagdroomt, 
produceren de hersenen thetagolven van 0-8 per 
seconde. In die toestand denkt men niet, maar ziet men 
beelden en heeft men ook vaak ingevingen en 'kliks'. 
Men noemt dit ook wel de creatieve laag in de mens. 
Kunstenaars produceren erg veel thetagolven, even
als kleine kinderen tot een jaar of vijf. Alphagolven, van 
8-12 per seconde worden geproduceerd als de herse
nen ontspannen, helder en zonder angst zijn. In deze 
toestand is men rustig, l ichameli jken geestelijk, en kan 
men goed opletten, luisteren, studeren en werkt het 
geheugen optimaal. Als men krampachtig denkt, 
piekert, snel moet reageren, produceren de hersenen 
bètagolven van 1 2-25 per seconde. Als men bang of 
agressief is, en het lichaam adrenaline produceert, 
produceren de hersenen bètagolven. Normaal moeten 
de hersenen ongeveer 60-70 procent bètagolven en 
30-40 procent alphagolven produceren. Om te kunnen 

studeren moet men een zekere innerli jke rust hebben. 
Kinderen, die bang zijn of erg druk (hyperactief) zijn, 
produceren vaak uitsluitend bètagolven. Kleine kinde
ren produceren zelfs thetagolven en zijn daarom erg 
creatief en vol fantasie. Door onze jachtige maatschap
pij worden de kinderen opgejaagden gaan de hersenen 
steeds snellere golven produceren. Vandaar dat men 
na het vijfdejaar een verschuiving ziet naar een grotere 
alphagolvenproductie. Na het achtste jaar worden 
steeds meer bètagolven geproduceerd. Als een kind in 
een te druk gezin opgroeit, kan het k indzozenuwacht ig 
worden dat het uitsluitend bètagolven produceert. 
Zo'n kind kan dan nauweli jks rustig luisteren, studeren 
of nadenken. 
Als ik zo'n kind moet onderzoeken, praat ik uitvoerig 
met de ouders. Ik leer het kind zich te ontspannen en 
rustig met de buik in en uit te ademen. Om het kind te 
laten zien dat het inderdaad vooruitgaat, gebruik ikeen 
apparaat dat ik aan de spieren van de arm of het 
voorhoofd kan aansluiten en waarbi j het kind, of de 
volwassene, zelf kan zien dat het zich beter kan 
ontspannen. 
In feite is het kunnen concentreren, en een goede 
lichamelijke konditie een voorwaarde om te kunnen 
studeren. 

Studeren en studieproblemen 
Bij studeren is van belang dat men woorden van de 
tekst begrijpt. Veel leerlingen zoeken geen woorden 
op, ze begrijpen daarom niet wat er staat. Als men 
kritisch nagaat hoeveel woorden op een bladzijde de 
leerlingen niet begrijpen, dan komt men vaak uit op 10-
20 woorden, waarvan men de betekenis niet weet. Als 
men de betekenis i n een woordenboek opzoekt, staat er 
vaak ietsachter dat onbegrijpelijk is b.v. een jongen van 
14 jaar wi lde opzoeken wat het woordje 'analyseren' 
betekende. In het woordenboek stond: 'hetscheiden in 
delen, ten einde de onderlinge relatie te zien'. De 
jongen dacht dat bij 'scheiden' aan echtscheiding, bij 
' ten einde' aan het einde; 'onderl ing' kende hij ook niet 
en 'relatie' had iets met zijn vaderen moeder te maken, 
die een slechte relatie met elkaar hadden. Na veel 
gepraat formuleerde hij het als volgt: 'Analyseren is 
iets uit elkaar halen om te zien hoe het in elkaar zit'. De 
meeste woordenboeken zijn te moeilijk. Als een 
leerling een woordje opzoekt of de betekenis aan een 
ander vraagt, moet hij het in zijn eigen woorden 
kunnen formuleren. Daarna moet hij da twoo rd i neen 
paar zinnen kunnen gebruiken. Elke leerling zou een 
schrift moeten hebben waar in alle moeili jke woorden 
komen te staan, voor alle vakken. Deze woorden 
zouden de docenten bij een proefwerk ook moeten 
overhoren of als een apart proefwerk kunnen over
horen. Als de leerling de woorden van detekst begrijpt, 
moet hij een regel of alinea lezen en deze in eigen 
woorden na kunnen vertel len. Als men naast een 
leerling zit en vraagt een stukje te lezen en in eigen 
woorden te vertellen wat daar staat, merkt men hoe 
moeilijk dit is. 

De volgende stap is dat de leerling vragen over de stof 
maakt. Als ik met een leerling oefen, laat ik per 
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bladzijde ongeveer 10 vragen maken. Men kan pas 
goede vragen maken als men de stof begrepen heeft. 
Men kan de vragen verdelen in kennisvragen en 
begripsvragen. Men kan leerlingen trainen die twee 
soorten vragen te maken. Het opzoeken van woorden, 
begrijpen van de tekst en in eigen woorden terugver
tellen en het maken van vragen, zijn erg goede 
middelen om de concentratie het geduld en het 
doorzettingsvermogen te trainen. 

Lichaamshouding en zien 
Een andere belangrijke faktor, die vr i jwel alti jd samen
gaat met een slechte concentratie is het verkeerde 
gebruik van de ogen en een verkeerde l ichaamshou
ding. Eigenlijk zouden de boeken een beetje schuin 
moeten liggen. Deoudeschoolbankjeswarenzoslecht 
nog niet. In kerken ziet men nog dat de bovenkant van 
de banken, waar het kerkboek op komt te liggen schuin 
is. Tekentafels van tekenaars staan ook schuin. Als 
men in een stoel zit en en boek of een krant leest, houdt 
men die ook schuin. Bij een schuine stand, hoeft men 
het hoofd maar een beetje naar voren te houden. De 
afstand van de ogen naar de bovenste regel is ongeveer 
even groot als de afstand van de ogen naar de onderste 
regel. De ogen kunnen in die stand gemakkelijk van 
boven naar beneden bewegen. De afstand van het boek 
tot de ogen moet ongeveer 35 cm zijn. Als men het boek 
plat legt, moet men het hoofd verder naar voren buigen 
waardoor er een knik in de nek ontstaat en de 
nekspieren te sterk belast wordt, vooral als men uren 
achter elkaar zo moet zitten. Om die spanning van de 
nekspieren op te vangen, gaat men het hoofd met de 
handen ondersteunen. Hierdoor komen de ogen dich
ter bij het papier en moeten de ogen zich opeen kortere 
afstand instellen, waardoor een kramp in de oogspie
ren ontstaat. 

Veel kinderen hebben moeite met het r ichten van beide 
ogen naar een woord op het papier. Beide ogen moeten 
naar hetzelfde woord kijken. In de hersenen worden de 
twee beelden tot één samengevoegd. Als iemand te 
dicht met zijn ogen bij het boek zit, moeten de twee 
ogen zich te sterk inspannen. Dit kan de oorzaak zijn 
van allerlei klachten als: dubbel zien, kramp in de ogen, 
pijn in het hoofd, bloeddoorlopen ogen, met de ogen 
gaan knipperen, enz. Veel kinderen sluiten één oog, 
gaan op één hand leunen, gaan op een arm liggen enz. 
Als men veel en lang achter elkaar moet lezen, 
schrijven of studeren, zou men een extra schuine 
plank, op het tafeltje moeten zetten, zodat het boek 
schuin komt te l iggen. Men moet een behoorli jke 
afstand tot het boek aanhouden, men moet het hoofd 
rechtop houden en niet te ver naar voren buigen. Veel 
concentratieproblemen zijn eigenli jk oogvermoeid-
heidsproblemen. Er bestaat een aantal mensen, die 
van deze zaken een speciale studie heeft gemaakt. 
Belangstellende kunnen daarover bellen naar H. v.d. 
Brink, Weegbreestraat 44 Soest. 

Gestoorde motoriek 
Vri jwel alle leerlingen die studie- en /o f concentratie
problemen hebben, hebben ook een gestoorde moto

riek. Meestal is dit al begonnen in de eerste maanden 
van het leven. De meeste kinderen meteen gestoorde 
motoriek hebben te wein ig of verkeerd gekropen. 
Meestal kunnen ze slecht met een bal overweg. Ze 
kunnen niet mikken of vangen. Meestal hebben ze ook 
moeite met afstanden schatten en met lopen over een 
evenwichtsbalk. Dingen die een beroep doen op de 
samenwerking tussen handen, benen en de rest van 
het l ichaam, zoals dat bij touwt je springen het geval is, 
geven de grootste moeite. 
Als de grove motoriek niet in orde is, heeft men ook 
vaak problemen bij het schri jven, zoals: men schrijft 
verkeerd, de letterszijn niet even groot, de lussen staan 
niet in dezelfde richting, de letters staan niet op één 
l i jn, men houdt de pen verkrampt vast, de pols is vaak 
stijf enz. 
Een gestoorde motoriek heeft ook weer te maken met 
een slechte ontwikkel ing van de twee hersenhelften. 
Met kinderen die concentratieproblemen hebben, 
moet men eerst allerlei motorische spelletjes doen, 
zoals balspelen en evenwichtsoefeningen. Soms moet 
men ze zelfs eerst goed leren kruipen. A lsde motoriek 
beter wordt, ziet men dat ook het schri jven verbetert, 
dat de l ichaamshouding verbetert, dat de concentratie 
en het opnamevermogen vooruitgaan. 
De meeste kinderen die slecht studeren, blijken dus 
veel andere verschijnselen te vertonen die niet hele
maal in orde zijn. Men kan dus niet één ding aanpakken 
en de rest verwaarlozen. In feite moet men ook naarde 
motoriek, de faalangst, het opvoedingspatroon thuis, 
enz. kijken. 

Drs. Pi eter Langedijk, 
psycholoog/ onderwijsdeskundige 

Literatuur 
Voor nadere informatie verwijs ik naar een paar boeken van 
mijn hand: 
Concentratiemoeilijkheden bij kinderen en wat eraan te doen. 

Adviezen en oefeningen 
Studie- en concentratie-oefeningen 
Lichaamsoefeningen om de concentratie en het leren te 

verbeteren 
Faalangst 
Leren - Studeren 
(Dit laatste boek is een uitgave van Zorn, Alphen aan de Rijn; 
de overige van Ankh - Hermes, Deventer). 

Correctie 
Op blz. 41 van deze jaargang heeft ondergetekende de 
studies van Bernstein (1964, 1967) geciteerd, betref
fende een 'elaborated code' en een 'restricted code', 
gebruikt door de ouders, welk verschil samen bleek te 
hangen met de taalontwikkel ing van de kinderen. -
Bernstein meende nu gevonden te hebben, dat dit 
verschil in code samenhing met standsverschil van de 
ouders. Deze zijn conclusie, door mij geciteerd, is 
achteraf onjuist gebleken: het verschil van code heeft 
niets te maken met standsverschil. 

Dr. A. van Uden pr. 
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Geheugentraining in de 

praktijk bij 
gehoorgestoorde, 

inclusief 
spraaktaalgestoorde 

kinderen 

Inleiding 
Wij kunnen in de wereld van het gehoorgestoorde kind 
en het voor hen bestemdespeciaal onderwi js minstens 

7 soorten kinderen onderscheiden: 
a. De slechthorende kinderen, die zoveel hoorverlies 
hebben dat ze de spraak van de omgeving slechts via 
een hoorapparaat hoofdzakelijk door horen kunnen 
leren verstaan. Ook al is dit laatste in het begin nog niet 
zo, men kan redelijkerwijze voorspellen, dat het bij een 
goede opvoeding zo zal groeien. Dit zijn dus in wezen 
'hoor-kinderen', in tegenstell ing tot de dove kinderen. 
b. De postlinguaal doofgeworden kinderen, die wel de 
ander hoofdzakeli jkdoorzien moeten(leren)verstaan, 
maar reeds zoveel taal hebben verworven, dat ze in dat 
opzicht normaal funct ioneren. 
c Slechthorende en postlinguaal doof geworden kin
deren, die leerstoornissen vertonen, bv. zwakzinnig
heid, geheugenzwakte, dyspraxie van de spraak, dys
lexie, dyssymbolie, dyscalculie; en /o f emotionele 
stoornissen. 
d. Spraaktaalgestoorde ('spraakgebrekkige') kinde
ren, met een zo goed als normaal zuivere toon-audio-
gram, maar bij w ie het discriminatie-vermogen voor 
geluiden gestoord is (o.a. acoustische agnosie, c.q. 
dysgnosie, wat niet zo vaak lijkt voor te komen) en /o f 
het spreekgeheugen bijzonder zwak is, nl. volgens mijn 
onderzoekingen ligt op het niveau van zwaar-slechtho
rende kinderen. (Hier ligt volgens mij het wezenli jke 
onderscheid tussen deze spraaktaalgestoorde kinde
ren en de ' integratie-gestoorde' kinderen met een 
vr i jwel normaal spreekgeheugen, maar die li jden aan 
dyslexie, dyssymbolie, dyscalculie e.d., welke m.i. 
primair op een LOM-school thuis horen.) Deze kinde
ren zijn echt gehoorgestoord. 
e. De prelinguaal dove kinderen, die zoveel hoorver
lies hebben dat ze ook met de beste hoorapparatuur en 
de beste hoortraining nooit de spraak hoofdzakelijk 
door horen kunnen leren verstaan,endi twelvanaf een 
leeftijd voordat de spraak normaal op gang kwam, zeg 
vooreen leeftijd van 18 maanden. Dit zijn dus in wezen 
'zie-kinderen', niet 'hoor-kinderen'. Al le geluidwaar
neming echter speelt in hun opvoeding een belangrijke 
ondersteunende rol. 
f. Dove kinderen, die zo'n zware bijkomende leer

stoornissen hebben (bijna alti jd zwakzinnigheid en /o f 
zeer zwak geheugen) dat ze zonder 'doven-gebaren' 
niet tot voldoende communicatie kunnen komen. Wi j 
noemen dit de ' iconische dove kinderen', 
g. Dove kinderen die bovendien aan ontwikkel ings-
dysfasie (soms zelfs -afasie) l i jden, waarvan de mees
ten, mits er bijzondere zorg aan wordt besteed, in de 
spreektaal kunnen worden opgevoed, zij het met heel 
bijzondere ondersteuning van lezen en schri jven. De 
dysfasie (c.q. afasie) kan bestaan in een dyspraxie of 
apraxie van de spraak (dus hoofdzakelijk op motorisch 
gebied) of in een sensomotorische integratie-stoornis 
(dushoofdzakel i jkopsensorischgebied),of inbeide.Bi j 
sommigen van hen kandestoorniszodiepzi t ten.datde 
spreektaal voor de onderl inge omgang niet meer kan 
voldoen, en een soort vingerspell ing nodig wordt. Wi j 
noemen deze dove kinderen 'dactyl-kinderen'. Niette
genstaande deze stoornissen kunnen velen van hen 
een grafisch-verbaal normale ontwikkel ing bereiken. 

NB. Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel 
heeft voor de iconische dove kinderen een aparte 
afdel ing(1962, thans in het Mariël la-Pavi l joenteSint-
Michielsgestel en in De Wingerd in Vught), en even
eens een aparte afdeling voor de dactyl-kinderen 
(1968, thans in Eikenheuvel te Vught). 

Al deze kinderen hebben bijna steeds bijzondere 
geheugentraining nodig. Jammer genoeg wordt bij de 
diagnose de geheugenfunctie vaak onvoldoende 
onderzocht. Een test voor het auditief geheugen, 
onderscheiden van het spreekgeheugen, bestaat er 
praktisch niet. In de zogenaamde 'Leidse Diagnos
tische Test' (Schroots en van Alfen-de Veer, 1976) 
wordt bij een bepaalde subtest wel een xylofoon 
gebruikt: de proefleider speelt een melodietje voor en 
het kind moet dit imiteren. Het kind echter mag daarbij 
bli jven kijken, zodat men niet weet of het kind het 
model visueel dan wel auditief onthoudt. Ook wordt 
een eventuele discrepantie tussen het geheugen voor 
simultaan visueel gepresenteerde data en voor suc
cessief gepresenteerde data zelden onderzocht. Zo 
onderzoekt de 'Kleuter-Son' (Snijders-Oomen 1975) 
praktisch alleen een visueel geheugen voor successie
velijk gepresenteerde data: het kind moet een aantal 
plaatjes van poesjes terugvinden, die successievelijk 
in diverse vensters worden geplaatst, enz. Al leen een 
intell igentie-bepaling lijkt dan ook onvoldoende. Men 
kan niet zonder meer uit het I Q . afleiden of het kind 
over een geli jkwaardig geheugen beschikt, noch ookof 
het geheugen wel l icht een bepaald profiel vertoont. 
Wi j persoonlijk hechten grote waarde aan het profiel 
van het visuele simultane, resp. succesieve geheugen, 
omdat dit een aspect is van de dyspraxie en apraxie bij 
alle gehoorgestoorde kinderen, dus nodig is om dit 
syndroom vast te stellen, maar ook omdat het s imul
taan visueel geheugen blijkt te correleren met dat voor 
het schriftbeeld (Merken 1979). 

Geheugen kan getraind worden, in zoverre dat we ons 
strategieën eigen kunnen maken, die onze geheugen-
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functie ondersteunen. Deze strategieën kunnen wor
den teruggebracht tot de volgende vier. 
• Exacte waarneming met repetitie. Hierbij speelt ook 
de feedback een grote rol, bv. het luisteren naar eigen 
spreken, het liplezen van zichzelf, leren typen voor het 
inprenten van het schriftbeeld e.d. De exacte waarne
ming is de eerste staptot een juist onthouden: het isde 
poort. Wanneer de waarneming niet correct is of te 
globaal of te vaag blijft, kan men ook geen goed 
geheugen van het waargenomene verwachten. 
• Het groeperen van data. Een lange reeks cijfers 
kunnen we maar moeili jk onthouden, tenzij we die in 
subgroepen verbinden. Hetzelfde geldt vooreen lange 
zin. 
• Associëren, d.w.z. data die we maar moei lijk kunnen 
onthouden met iets verbinden dat dit onthouden kan 
vergemakkeli jken. Zo zullen wi j als vanzelf bij hel zien 
vaneen lange serie cijfers deze gaan uitspreken, d.w.z. 
art iculatorisch-acoustisch coderen. Wi j doen dit als 
vanzelf, omdat we uit ervaring weten dat dit art icula-
torisch acoustisch coderen ons bij het onthouden 
helpt. Eigenlijk doen wi j hetzelfde bij de zogenaamde 
'ezelsbruggetjes'. 
• Motivatie, geëngageerd zijn, attentie. Wat voor ons 
betekenis heeft, zullen we gemakkelijker onthouden, 
nog gemakkei ijker wanneer het voor ons wéérde heeft. 

Onderzoek toonde niet alleen aan, dat proefpersonen 
als het ware onbewust voor zichzelf strategieën 
opbouwen om een geheugentaak tot een goed einde te 
brengen, maar ook dat men strategieën onderwijzen 
kan, c.q. leren uitbuiten, bewust maken, leren overdra
gen op andere gebieden enz. Het is zelfs zo, dat aange
leerde technieken bekli jven: men gaat ze als het ware 
vanzelf meer en meer, beter en beter toepassen. Zie 
hiervoor Cronbach (3-de editie, 1977). 

Hier vragen wi j bijzondere aandacht voor de volgende 
twee typische gedragswijzen bij gehoorgestoorde 
kinderen, die de effectiviteit van hun geheugenfunctie 
bedreigen: een zich te passief instellen bij de waar
neming, enigszins het over zich heen laten komen; 
een niet spontaan genoeg groeperen van de data, 
welke gedragswijze wel met de eerste samenhangt. 

Terecht zegt van Hekken (1975) dat het onthouden is: 
een 'actief structurerend leerproces'. 
Zeer veel hangt hier af van de attitude, die de leer
kracht, in het algemeen de opvoeder, t.o.v. het gehoor
gestoorde kind inneemt: deze moet nl. nogal st imule
rend zijn, ontlokkend, evocerend, tot activiteit aanzet
tend enz. Wanneer de opvoeder zelf ook iemand is die 
aan een zekere inertie lijdt, Gods water over Gods 
akker laat lopen, neigt naar een houding van 'komen 
we er vandaag niet dan komen we er morgen wel ' , dan 
kan men bij zijn kinderen een dergelijke houding in het 
kwadraat verwachten. 

1 . Het bemoeilijkte auditieve geheugen 
Hoe meereen kind gehoorgestoord is, hoezwakkerzi jn 
auditieve geheugen. Ling (1976) vond bij zwaar-
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slechthorende kinderen (70 - 90 dB. hoorverlies) nog 
enig echóisch geheugen, nl. van 3 seconden, waar dit 
normaal 7 tot 8 seconden bedraagt. Wi j vonden 
signif icante correlaties van .60 tot .70 tussen de mate 
van hoorverlies en de sterkte van het spreekgeheugen, 
in welk geheugen ook het auditieve een rol speelt (zie 
onder). Van de andere kant kunnenzel fsdovekinderen 
leren melodieën terug te kennen, vooral als ze die zelf 
op een muziekinstrument hebben leren spelen (van 
Uden 1955). 
Twee werkmethoden staan ons hier ter beschikking: 
muziek en dans; 
het cybernetisch trainingsbeginsel. 

Muziek lijkt mij een onontbeerli jk vak in scholen voor 
gehoorgestoorden. Dit moet omvatten: zingen (of 
tenminste zeer r i tmisch spreken, overeenkomstig een 
eventuele melodie), op muziek zich expressief bewe
gen en dansen, en een muziekinstrument leren bespe
len, liefst een blaasinstrument (vanwege de adembe-
heersing). Dit alles ontwikkelt ook het plangedrag, 
waarop w i j onder zullen terug komen. 
Belangrijk is echter dit muziek- en dansonderwijs te 
integreren in het geheel, met name in het spreek- en 
taalonderwijs. Dit laatste kan gebeuren door gewone 
zinnen met de kinderen samen op muziek te zetten. Dit 
geschiedt bij jonge kinderen aldus: 
Veronderstel dat in het klassegesprek deze zin naar 
voren gekomen is: 
'Morgen komt oma op bezoek!' 

Natuurl i jk moet deze zin niet geïsoleerd gezien wor
den, maar -waa r het over muziek en dans gaat -a ls een 
deel van een speelliedje (zie onder). Bij het op melodie 
zetten wordt verondersteld, dat de kinderen weten wat 
een ' lettergreep' is, welke lettergreep het 'accent' 
heeft, hoeveel 'accentgroepen'(= zinssneden) er zi jn, 
en hoe zogenaamde 'fraseringsbogen' gemaakt moe
ten worden. Deze fraseringsbogen verlopen bij de 
aangehaalde zin als volgt: 

"Morgen komt oma op bezoek!" 

Nu komt dit alles als volgt in de notenbalk: 
De lettergrepen worden door verticale strepen aange
duid: 

"Morgen komt oma op bezoek!" 

Vervolgens wordt de fraseringsboog in de notenbalk 
getekend: 

/ I V L L / I I U ^ E 
"Morgen komt oma op bezoek! ' 



Op het kruispunt van fraseringsboog en lettergreep-
streep wordt een noot geplaatst: 

l£=7[\i B § ggg 
"Morgen komt oma op bezoek ;" 

Een open noot betekent voorlopig slechts een lange 
noot, een gesloten noot een korte. Tenminste bij dove 
kinderen laat men dit voorlopig zo, om eerst later tot 
maat-muziek over te gaan. 
De kinderen leren de melodie op hun muz iek ins t ru 
ment spelen, en de zin overeenkomstig daarmee mooi 
r i tmisch uitspreken. 

Bij dit alles wordt ook het cybernetisch beginsel 
consequent toegepast: het kind beweegt, die bewe
ging geeft geluid en dat geluid komt op het kind terug. 
Men kan dit ook hetfeedback-beginsel noemen, of het 
gebruik maken van cirkel-processen. DiCarlo (1960) 
kon aantonen, dat zelfs dove kinderen die goede 
hoortraining hadden gehad, hun spreken via hun 
gehoor gingen sturen: ze raakten nl. inde war wanneer 
het geluid van hun spreken 0.2 seconde later in hun oor 
kwam dan normaal. Dit sturen sluit ook een auditieve 
geheugenfunctie in: de spreker hanteert dan immers 
hoorbeelden van zijn spraak. 

Wi j komen nog even terug op het juist Ieren groeperen, 
met name van de accentgroepen in zinnen met de 
pauzes op de juiste plaatsen. Reeds in de voorschool, 
zodra men met het schriftbeeld begint dient men 
daarop te letten. Zo is de boven gegeven zi n i n de eerste 
onderstaande tekening foutief in de praatballon opge
schreven; het moet zijn zoals in de tweede tekening. 

'Truxma. 
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Ook bij de hoortraining, dient men voortdurend het 
cybernetische principe toe te passen. Het is daarom 
aan te raden, dat men dicht bij de microfoon van de 
leerkracht een band-apparaat heeft, aangesloten aan 
de groeps-hoorapparatuur, zó, dat men de spraak van 
de kinderen kan opnemen en meteen weer aan hen 
laten horen. 

Bv. bij 6- of 7-jarigen: 
'Luister goed naar wat ik zeg, hoeveel accent-groepen 
ik gebruik en waar de pauzes liggen: 
'Morgen / komt oma / op bezoek!' 
'Jan, kun j i j mij precies na spreken'... 
Jan: 'Morgen komt / oma / op bezoek!' 
De leerkracht vraagt de kinderen: 'Was dat goed?' 
Hopelijk kan één van de kinderen het corrigeren. 
Marietje: 'Morgen / komt oma / op bezoek!' 
Leerkracht: 'Nu gaan we het op band opnemen en we 
gaan goed luisteren! Zeg het nog eens Mariet je! ' 
Marietje repeteert het zinnetje met de juiste pauzes, de 
leerkracht neemt het op en laat het dan weer aan alle 
kinderen horen. Enz. 

Ik heb deze zelfde techniek ook meerdere keren 
aangeraden voor lager-school-kinderen, en zelfs voor 
kinderen in het middelbaar of voorbereidend onder
wi js: zij schaften zich een band-apparaatje aan en 
prentten de teksten die ze moesten leren bij zichzelf in, 
door ze eerst in het bandapparaat in te spreken en dan 
naar zichzelf te luisteren. 

2. Het syndroom van de dyspraxie met zijn typische 
geheugenprofiel 
In de loop van de jaren heb ik een kleine 100spraak-
taalgestoorde kinderen onderzocht, van diverse leef
t i jden, alsmede grote aantallen slechthorende kinde
ren (van Uden 1981). Bijna steeds vond ik bij een 
dyspraxie ook het typische profiel van een sterker 
simultaan visueel geheugen tegenover een zwakker 
successief visueel geheugen. Ik kan mijn ervaringen in 
deze als volgt bij elkaar zetten: 

a. Het samenspel van eupraxie en auditief geheugen 
In het algemeen mag men zeggen: als een kind (of 
volwassene) lijdt aan een forse dyspraxie, hetgeen 
insluit een zwak motorisch geheugen, dan moet zijn 
auditief geheugen bijzonder sterk zijn om toch nog een 
behoorlijk spreekgeheugen te kunnen opleveren. Men 
heeft inderdaad ook bij normaal horende volwassenen 
gevonden (zie bv. Fucci 1977), dat niet allen opdezelfde 
wijze reageren wanneer hun gehoor door lawaai wordt 
uitgeschakeld: sommige mensen blijven normaal 
spreken wat erop wi jst dat ze hun spreken articulato-
risch goed kunnen sturen ook als het gehoor uitvalt; 
anderen echter vertonen veel spreekfouten metduide-
lijke moeil i jkheden in hun motorische sturing, waarui t 
blijkt dat ze hun spreken meer dan de eersten auditief 
moeten sturen. Ditzelfde nu geschiedt ook bij onze 
gehoorgestoorde kinderen. We zouden het volgende 
schema kunnen opzetten: 
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eupraxie auditief ge 
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3 
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7 
8 
9 

10 

spreekgeheugen 

5 x 5 = 25 punten voor het gemiddelde spreekgeheu
gen. De maxi male score is 100 punten, en de minimale 
score 1 punt. 

Wanneer nu iemand een eupraxie heeft van slechts 2 
punten zal hij zelfs bij een maximaal auditief geheugen 
van 10 punten (geeft 20 punten) lichte spreekgeheu-
genmoeil i jkheden vertonen. Dat betekent bv. dat hij 
geneigd zal zijn in kortere zinnen te spreken, het gevaar 
loopt bij langere zinnen de draad kwijt te raken en die 
niet goed te structureren, bv. 'Als ik jou daar zo zie 
lopen, nou ik denk, ik denk die heeft wel een glaasje op! ' 
In plaats van te zeggen: 'Als ik jou daar zo zie lopen, dan 
moet ik wel denken dat je een glaasje op hebt!' Het 
typische is nu, dat zo iemand, als hij een brief gaat 
schri jven, hoogstwaarschijnl i jk niet zo'n kromme zin
nen op papier zal zetten. Dit komt, omdat hij dan zijn zin 
schrifteli jk kan overzien, beter onthouden en dus ook 
beter structureren. - De stoornis kan echter zeer diep 
zitten, zoals bij onze spraaktaalgestoorde kinderen. 
Dan krijgt men talri jke disgrammatismen, als bv. 'Hij 
stoten mi j , hij mij arm stoten!'... 

Wat kunnen we hiertegen nu bij onzegehoorgestoorde 
kinderen doen? 
Allereerst hun een goede ritmische ontwikkeling 
geven, met een steeds benadrukken van r i tmisch, bij 
slechthorende en spraaktaalgestoorde kinderen ook 
melodisch spreken, met de juiste accenten en de juiste 
pauzes. Muziek- en dansonderwijs is hierbij, zoals 
gezegd, onmisbaar. 
Meestal hebben deze kinderen een goed geheugen 
voor simultaan gepresenteerde data, hetwelk kan 
worden uitgebuit voor een goed grafisch geheugen. 
dus niet bang zijn ook bij spraaktaalgestoorde kinderen 
de taal een heel stuk vanuit lezen en schri jven te 
ontwikkelen. Het is immers volkomen normaal om de 
sterke kant van het kind naar voren te halen met de 
bedoeling daarmee de zwakke kant te compenseren. 
Zoals boven gezegd, doen wi j normale sprekers het
zelfde door bv. bij het inprenten van cijfers deze 
articulatorisch-acoustisch te coderen. Wi j roepen dus 
óók onze sterke kant naar voren. Men late bv. de 
kinderen in de ^esc/?reve/?leeslessen de juiste accen
ten vinden en de juiste pauzes, later ook de ri tmische 
opposities van samenbouw en tangbouw, bv. 

102 

i 1 
Morgen komt oma op bezoek. 

i 1 

Ja, oma komt morgen op bezoek! 

Ik zeg, dat oma morgen op bezoek komt. 
i i 

b. Dysgrafie op de basis van dyspraxie 
Dyspraxie en apraxie zijn in wezen 'stoornissen in de 
l ichaamsbetrekkingskennis' (Prick en Calon 1950). 
D.w.z., dat het kind moeite heeft met l inks-rechts, 
boven-onder en van voor en van achter. Al leen 
wanneer zo'n kind tevens een sterk visueel geheugen 
heeft, kan het zijn moeil i jkheden om de letterf iguren 
goedtez/e/7, leren overwinnen. O wee echter wanneer 
dat niet het geval is. Dan zal zo'n kind veel moeite 
hebben om deb onderscheiden te houden van dec/, den 
van de u, de m van de w enz., maar ook moeite met de 
juiste volgorde van letters als bv. aroje (= oranje). 
Wat kunnen we hier nu aan doen? 
Vooreerst goede identificatie-oefeningen geven, bv. 
plastic letters / P / uit een hoopje letters u itvissen en op 
elkaar leggen. Ook zal het soms goed zijn ze de letters 
met plasticine te laten vormen, enz. Daarbij echter zou 
ik deze kinderen ook leren typen, met name de 
communicator leren gebruiken (Canon). Bij typen zijn 
nl. de letters reeds in de machine 'voorgeprogram
meerd' en alle aandacht kan vallen op de juiste 
volgorde. Die juiste volgorde wordt weer ondersteund 
door het 'veld-patroon'van het toetsenbord. Men geeft 
het kind bv. ORANJE als model en laat het dit, met al 
zijn begin-moeil i jkheden, natypen. Is het gelukt, dan 
een tweede keer, een derde keer enz. tot men op een 
gegeven moment ziet, dat het kind het langzamerhand 
van buiten begint te doen. Kan het kind inderdaad het 
woord nu van buiten typen, dan late men het nu ook van 
buiten schrijven. Men ziet dan, hoe het kind zich dit 
alles direct visueel inprent. Uiteraard moet dit niet bij 
losse woorden bli jven, maar ook overgaan tot zinssne
den en zinnen, zodat het kind een sterk grafisch 
taalbeeld ontwikkelt. 

3. Het syndroom van de sensori-motorische inte
gratiestoornis 
Hier krijgen we te maken met het zogenaamde 'zetten 
van een woord ' (idem van een uitdrukking, van een 
accent-groep, van een zin enz) . Op blz. 103 ziet U als 
eenvoudig voorbeeld het woord bloem om te i l lustre
ren wat er nodig is voor we kunnen zeggen, dat dit 
woord in het betrokken kind goed gezet is. A l de daar 
vermelde beelden, behorende bij het woord bloem, 
moeten goed aan elkaar geïntegreerd zijn, zó dat de 
ervaring als het ware meteen het woord oproept, en 
omgekeerd het woord de daarbij behorende ervaring. 
Het gehoorde woord moet het spreekbeeld oproepen, 
bij dove kinderen ook het I ipbeeld en omgekeerd, zo ook 
het schriftbeeld en het leesbeeld enz. Bij sommige 
kinderen nu verloopt dat integratie-proces moeili jk en 
soms zelfs bijna niet. Dan ontstaat er een dubbele 
stoornis: de ervaringen roepen niet vlug genoeg het 
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woord op en het woord niet vlug genoeg de ervaringen 
(dyssymbolie, soms zelfs asymbolife), en het geschre
ven woord roept niet het gesproken woord op (integra-
tie-dyslexie) en omgekeerd (integratie-dysgrafie). 
Deze stoornis zal in de gehoorgestoorde kinderen niet 
degrondstoorniszi jn, maar ze kan er wel bij komen, en 
in onze ervaring vrij vaak. Al is ze dan bij de gehoor
gestoorde kinderen niet de grondstoornis, ze kan de 
opbouw van de communicat ie enorm bemoeil i jken. 
Wat kunnen we hier nu aan doen? 

Wat de dyssymbolie betreft is er maar één mogelijk
heid: het gesprek. Met dit soort kinderen moeten vele, 
vele gesprekken gevoerd worden, men moet ze bij 
wijze van spreken bij alles tekst en uitleg geven, zodat 
op den duur de betekenissen van de woorden gaan 
overkomen. Het is duidelijk dat de school alleen dit 
onmogeli jk kan doen: de ouders en eventueel het 
internaat moeten volop meewerken. Er moeten kleine 
gespreksgroepen gevormd worden en meestal zelfs is 
individuele behandeling de enig mogelijke redding. 
De integratie-dyslexie en integratie-dysgrafie vragen 
allereerst een zo exact mogelijke directe inprenting 
van het schriftbeeld. Het is m i . uiterst gevaarlijk bij 
deze kinderen het schriftbeeld op te hangen aan het 
spreekbeeld, en waarom? Men hoeft zo'n kind slechts 
bij zijn opschrijven te observeren, om de reden te 
begrijpen. Daar moet dat kind bv. het woord oranje 
opschrijven. Het spreekt het perfect (laten we daar 
eens vanuit gaan), maar men ziet het stuntelen: d e / o / 
roept niet het letterbeeld o op; misschien komt de letter 
r spontaan in zijn geheugen en begint hij daarmee; 
deze foute start maakt het hem wederom moeili jker om 
andere letters uit te vissen enz. De reden van deze 
mislukking is duidelijk, dat het spreekbeeld geen 
schriftbeeld oproept, en... het kind vanuit zijn spreek
beeld onvoldoende attentie voor het schriftbeeld kan 
opbrengen. Juist door die onvoldoende attentie prent 
zich het schriftbeeld niet of slecht in. We zagen boven 
reeds, dat het geheugen vóór alles vraagt om een 
exacte waarneming: waar die waarneming om een of 
andere reden vaag blijft, kan ze niet de instap zijn naar 
een sterk geheugen. Dit kind volgt een voor hem te 
moeilijke weg. In plaats daarvan late men zo'n kind een 
geschreven woord als oranje direct visueel imprenten, 
wederom via de typemachine of de communicator. 
Men volge dezelfde procedure als boven beschreven. 

Maar hoe komt dit kind dan tot integratie? Die wordt pas 

bewerkstell igd, wanneer het een aantal woorden 
zowel correct kan spreken als correct opschri jven, 
beide van buiten, zonder model. Laat het eens de 
woorden zijn: 
Oranje, rood, bruin. 
Dan geve men bv. de letter oeen kleuren make het kind 
zich bewust dat die letter overeenkomt met een 
bepaalde klinker, die het uitspreken kan. Heeft het kind 
moeite met de fonetische analyse van het woord, bv. 
oranje, dan zou men (zeker bij slechthorende en 
spraaktaalgestoorde kinderen) dit woord kunnen gaan 
zingen, waardoor het kind geholpen wordt de letter
grepen te beluisteren, bv. 

Wanneer deze lastige stoornis gecombineerd is met 
een dyspraxie of een apraxie, 'zitten we ergens in de 
boot'. Juist datgene nl. wat het 'onhandige spreken' 
zou moeten ondersteunen, is bemoeili jkt. Er zal een 
nog sterkere zowel fonetische als grafische analyse 
nodig zijn, met een nog sterker inprenten van het 
grafische beeld, met nog meer individuele behande
ling. Het kan zelfs zo ernstig worden, dat een totaal 
grafische behandeling nodig is als bij de dactyl-
kinderen op Eikenheuvel in Vught (Instituut voor 
Doven, Sint-Michielsgestel, zie boven). En toch moet 
men de moed niet opgeven: men kan wijzen op zeer 
gunstige resultaten. 

4. Enkele concrete opvoedings-strategieën 

a. 'Encyclopedie knowlegde' 
Onze geheugenfunctie betreft niet een geïsoleerd 
reageren, maar juist meer iets van de gehele persoon
li jkheid. Het is dan ook zo, dat al datgene wat diep 
doorleefd wordt, meestal ook het beste wordt onthou
den, zelfs soms zo dat hettegen onze wi l in kan bli jven 
werken (denk aan de psychische complexen die aan de 
grondslag kunnen liggen van een neurotisch conflict). 
Daarom is het thematisch leren zo belangrijk, mits het 
de belangstelling van de kinderen wekt en blijft 
wekken. Men is steeds meer gaan ontdekken, dat het 
overgrote deel van het st ructuurgebied' taal ' ju is t niet-
verbaal is, connotatief en denotatief, soms zelfs 
helmaal niet in woorden ui t tedrukken.Zo heeft bv. een 
woord als 'polit ie' een 'wolk van betekenissen' bij zich, 
welke zelfs bij alle mensen niet hetzeflde is. Die niet-
verbale betekeniswereld noemt men wel de 'encyclo
pedie knowledge' in de communicat ie, de woorden, de 
uitdrukkingen etc. Daarom zal losse kennis in het 
algemeen moeilijker in het geheugen behouden wor
den dan gesystematiseerde en goed doorleefde ken
nis. Ook de motivatie speelt hierbij een rol, en we zagen 
boven reeds dat de motivatie een van de sterkste 
inprentingsfactoren is. 
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Zo ging ik vroeger, toen ik het onderwi js van de hoogste 
klas (de schoolverlaters) moest verzorgen, ieder jaar 
een kijkje nemen in het pol i t ie-bureau, met gevangenis 
en al. In zo'n kader kon men de bijbehorende begrippen 
van gemeentepolit ie, ri jkspolitie, marechaussee, uni
form, vuurwapens, thans ook oproerpolit ie, mobiele 
eenheid, proces-verbaal, patrouil leren, verkeerstaken, 
straftaken, administratieve taken etc. uitleggen. Juist 
door de doorleefde ervaring gingen deze begrippen 
oplichten en werden ze onthouden. 
Een belangrijk punt hierbij is, de kinderen het 'seman
tisch clusteren' te leren, d.w.z. het goed groeperen van 
de begrippen. Wi l men bv. bij de excursie naar het 
polit ie-bureau het geheugen nog een bijzondere steun 
geven, dan lere men de kinderen de opgedane ervarin
gen en begrippen in categorieën bijeen te brengen, 
waarbi j de kinderen volop actief moeten zijn. Bv. wat 
doet de politie óp het bureau? Wat doet hij buiten het 
bureau? Zoek de diverse soorten van politie! Enz. 

b. Het zichzelf vragen leren stellen 
Een antwoord wordt alleen onthouden als het past bij 
een werkeli jk doorleefd probleem, als er een echte 
vraag naar is. 

Dit geldt al voor onze zeer jonge kinderen. Het vragen 
stellen en het vragen verstaan moeten van jongsaf al 
ontwikkeld worden. Elders hebben wi j beschreven (bv. 
van Uden 1973) dat men voor het ontwikkelen van 
vragen uit moet gaan, niet van de vragen van de 
opvoeder, maar van de vragen van de kinderen. 
Wanneer bv. een kleuter bij U komt met deze stuntelig 
geuite vraag: 'Morgen sneeuw?' duidelijk bedoelend: 
'Zou er morgen weer sneeuw komen?' dan is dat een 
zeer belangrijk ogenblik, zowel vanwege de vraagbe-
hoefte als vanwege het orectische 'zou?'. We 'vangen' 
dit dus op en doen het kind zeggen, of we schri jven het 
voor hem op in een praatballon: 

Het antwoord wordt met dezelfde weifelende mimiek 
gegeven als de vraag van Jan. Langs deze weg kan men 
er zeker van zijn dat er iets van de moeili jke betekenis 
van 'misschien' overkomt. Laat er de volgende dag 
eens geen regen komen maar sneeuw! Dan krijgt dat 
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'misschien' opeens weer een nieuwe waarde. Juist 
door dit vragen en antwoorden wordt die moeilijke 
betekenis onthouden, kan ze groeien. Op die manier, 
van het kind uit, leren onze taalarme kinderen de 
vraagwoorden verstaan. Op 6- è 7-j. leeftijd beginnen 
we met de leeslessen, en de kinderen te leren zel fde 
vraagwoorden bij bepaalde woordgroepen te vinden, 
bv. 

Morgen komt oma op bezoek 

Op 8 of 9 j . leeftijd, leren we de kinderen de hele vraag 
te formuleren, als 'Wie komt morgen op bezoek?' of 
'Wanneer komt oma op bezoek?' enz. 
Als dit werk goed gedaan is, kan men de grotere 
kinderen, met name bij het voortgezet onderwijs, leren 
zichzelf bij een bepaalde in te prenten tekst vragen te 
stellen, bv. in het geschiedenisboek, in het aardrijks-
kunde-boek enz. Juist door zichzelf een vraag te stellen 
zullen ze een antwoord zoeken, en zich tekst en inhoud 
goed inprenten. Dit komt dus neer op een leren 
studeren. 

Ook is gevonden (Rickards and DiVesta 1974), dat stof, 
die al discussiërende veroverd is, het langste beklijft ' 
Ook dit geldt weer van jongsafaan: wanneer wi j een 
gespreksmethode ontwikkelen, met veel discussies 
zowel met als tussen de kinderen onderl ing, kunnen 
wi j er zeker van zijn dat het geleerde beter onthouden 
wordt. 

c. 'Paired association learning' 
Zouden wi j niet meer gebruik kunnen maken van de 
techniek van het 'paired association learning'? Daar 
wordt het volgende mee bedoeld: 

Laten we als voorbeeld nemen het leren van de 'tafels' 
de tafel van 8: 

3 x 8 = 1 x 8 = 
6 x 8 = 5 x 8 = 
4 x 8 = 9 x 8 = 
7 x 8 = 8 x 8 = 

1 0 x 8 = 2 x 8 = 

Deze sommetjes staan alle op losse kaartjes, dus 10 
kaartjes, welke telkens door elkaar genomen worden. 
Het kind heeft een andere kaart (of liever een kleine 
handcalculator)waarde uitkomsten op staan, maar die 
mag hij alleen als controle gebruiken. - Nu begint het 
kind te leren: het neemt de eerste som 3 x 8 =.. . . en gist 
de uitkomst. Dan kijkt hij op de controlekaart (of typt de 
som in de calculator) om te zien of hij het goedheeft. Hij 
scoort voor zichzelf goed of fout. - Dan de tweede som, 
de derde som enz. Als hij ze allemaal heeft afgewerkt 
heeft hij bv. twee punten gescoord van de t ien. - Dan 
begint hij zijn tweede ronde en zal daarbij ervaren dat 
hij wel l icht vier punten scoort. - Dan de derde ronde, de 
vierde ronde enz. tot hij ze alle t ien van buiten kent. - Hij 

kan dan naar de leerkracht toegaanom te latenziendat 
hij het weet. 



Deze techniek werkt motiverend. 
Zou dit niet een betere methode zijn dan de tafels van 
buiten te leren, wat voor de praktijk van het leven vrij 
onnuttig lijkt? In het dagelijks leven immers moet je bij 
Wijze van spreken meteen weten hoeveel 7 x 8 is, 
zonder de hele tafel daarbij te moeten opzeggen. 

Eenzelfde weg van 'paired association learning' zou 
gevolgd kunnen worden bij jongere kinderen om 
aantallen te leren duiden met een cijfer. Wederom kan 
eenzelfde procedure gevolgd worden bij het leren van 
de letter, bv. van het lopende schrift naar het druk-
schrift, van kleine letters naar hoofdletters e.d. Men 
zou daarvoor een tiental bij het kind bekende woorden 
kunnen nemen, telkens op twee kaartjes geschreven: 
een in lopend schrift, en een in drukschrift enz. (Over 
het telefoon-alfabet zie onder.) 

d- Het leren van het alfabet 
We zeiden boven reeds, dat de kinderen eerste moeten 
'eren de let tersexact teonderscheiden.Zozul lenzede 
letter/W uit deze serie vlug kunnen terugkennen: Q/L/W. 
Het zal echter moeilijker zijn bij deze serie: MN W. Enz. 

Het leren van het alfabet is onmisbaar, o.a. om het 
Woordenboek vlot te leren hanteren. Zijn echter de 
9ewone letternamen Aa Bee Cee enz. wel.de beste? 
Stel U voor dat een kind in plaats van Weerspreekt van 
Peer, en U wi l dit corrigeren door te zeggen geen Bee, 
maar Pee. Zou dit veel helpen? - Mi jn advies is de 
kinderen het telefoonalfabet te leren, dus Anna Ber
nard Cornells Dirk enz. Men kan dan tegen het kind 
zeggen: 'Jij gebruikt Bernard maar het moet Pieter 
zi jn! ' Een andere keer zegt een kind: 'Nieuwgierig' : U 
kunt het vlot verbeteren door te reageren: 'Je vergeet 
de Simon, nieuwssgierig'. Weer een andere keer zegt 
een kind 'kindere/7', waarop de leerkracht kan reage
ren met: 'De Nico spreken we niet uit, dus kindere'enz. 
" Later moet een kind een woord opzoeken als 'jaloezie' 
e n zoekt dat bij de S. De leerkracht kan reageren met: 
Je moet dat niet bij de Simon zoeken, maar bij de Jan ' . 

Meestal volgt men bij het leren van zo'n lange rij een 
groepsgewijze inprenten als volgt: 
I Anna Bernard Cornells - Dirk Eduard Ferdinand... 
I I Cornells Dirk 
HI Anna Bernard Cornells Dirk Eduard Ferdinand... 
Enz. 

Het belangrijkste is echter oefeningen te doen (wat 
voor de kinderen leuke spelletjes kunnen zijn) met 
woorden opzoeken in het woordenboek. 'We zullen 
eens zien wie het woord het eerste gevonden heeft: 
gazel V 

e- Nog eens: het speelliedje 
Wij wi l len graag eindigen met het speelliedje, omdat 
dit we l een van de beste methoden is om het geheugen 
v an gehoorgestoorde kinderen te trainen. Daarin komt 
immers alles bij elkaar: 
net auditief geheugen, het visueel geheugen, plan-

gedrag, het inleven in de rol van een ander, en 'last but 
not least' creativiteit en gevoelsleven. 

Hier moge dan een uitgewerkt speelliedje volgen van 8 
prelinguaalcfove kinderen van de 4e klas, dus ongeveer 
10 jaar oud. De tekst waarop het met de kinderen 
samen 'gecomponeerd' is, was als volgt: 

'Jij gaat déér staan, met het gezicht naar de muur! ' 
'Ik kruip achter het gordi jn! ' 
'Ik ga onder de tafel zitten'. 
'Ik ga in de kleerkast staan'. 
Een twee drie vier vijf zes zeven acht negen t ien! 
'Ja, ik heb jou ! ' 
Roetsj! Piet is de eerste! 

Hier volgt dan de uitwerking: 

Wil l ie stelt zich op om de muur te verbeelden. Hij strekt 
de armen horizontaal uit. Jan zal moeten zoeken. De 
andere 6 kinderen wijzen op Jan en zeggen: 

'7*7""* **£"• ***"*" i^^u^u) 

''rr&t shcA Qwioh.l OOM dx. ^rru^uAji.! " (Host docé hti., tuwimueot <ticotn~ 

Piet en Agnes sluipen weg, lopen op de muziek en 
praten tegelijk: 

at 
-J-J-7t=4=^-j-J=^ 

^•Zt-t-t-*-- 'UA^u--

Agnes verbeeldt het gordijn, blijft staan en Piet 
erachter: 

Kees en Margriet sluipen weg, op de muziek, en praten 
tegelijk: 

Kees steekt zijn handen uit alsof ze een tafelblad zijn, 
en Margriet hurkt eronder, terwi j l ze samen praten: 

• - • J r onciiH. cU. A ofi^Sëïr. 

Simon en Judi th sluipen weg, op de muziek, en praten 
tegelijk: 

Simon maakt zich dun en lang en Judi th slaat de armen 
als deuren om hem heen, terwi j l ze samen praten: 

<£<x<u <fl 
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Meteen beginnen Jan en Wil l ie samen te tel len: 

&n. Mxu. éiii. -vi&i. stxjf « t i nuux-n-acM. i ^rua^rt- 4i2-

Op die ' t ien 'draai t Jan zich om en loopt dreigend van de 
muur weg, terwi j l Jan en Wi l l ie samen praten: 

Jan sluipt op de kleerkast toe: 

Hij doet de armen van Judi th weg terwi j l hij zegt: 

fa *0. JvC&fou.l 

Meteen roetsjt Simon uit de kast weg, ook Piet, ook 
Margriet. Ze lopen allemaal op de muur toe maar Piet 
loopt met de grootste passen, terwi j l ze tegeli jkerti jd 
zeggen: 

Piet slaat Wil l ie (de muur) op de schouders: 

Bonn! 

Alle kinderen roepen samen en dansen: 

~ËL*e*.cUjuHtU.! &JU*iaU.MH*a.r ->• Put -«S di-XtHAfc I 

Conclusie: 
Het moge U uit het bovenstaande duideli jk zi jn, dat 
geheugen-oefeningen lang niet alt i jd zo 'saai ' hoeven 
over te komen als toch zo vaak gebeurt! Ze kunnen op 
een prettige en speelse wijze gedaan worden, en dat is 
niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor hun 
geheugen! 

Dr. A.M.J. van Uden pr. 
Sint-Michielsgestel 
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Scripties 
'Van Horen Zeggen' mag dit jaar verschi jnen met meer 
pagina's dan het gebruikeli jke aantal van 96. De 
besturen van de beide Verenigingen die dit blad 
uitgeven, hebben dat goedgevonden. Hun bedoeling 
daarbij is in de eerste plaats: een mogeli jkheid te 
bieden om meer aandacht te geven aan descript iesdie 
ieder jaar in onze kring geschreven worden, vaak 
kostbaar materiaal dat te wein ig aandacht krijgt. 
Aanvankeli jk was het plan dat er per jaar één of twee 
extra nummers uitgegeven zouden worden, waar in 
dan enkele scripties volledig gepubliceerd zouden 
worden. 
In later overleg zijn we van dit plan afgestapt. Scripties 
zijn doorgaans zo omvangri jk, dat er in een extra dikke 
jaargang hoogstens drie of vier gepubliceerd zouden 
kunnen worden. Verantwoord kiezen, welke wel en 
welke niet, is een hachelijke onderneming. 
De redaktie is daarom voorlopig van mening dat de 
beste haalbare manier om aandacht te geven aan 
scripties is: hetpublicerenvanssmenvaff/Wsrendiedan 
uitvoeriger zouden mogen zijn dan tot nu toegebruike-
lijk is. Dit betekent dan wel een extra belasting voor 
de schrijver, maar op dit moment is het de enige ma
nier om te voorkomen dat zo'n scriptie onopgemerkt 
verdwijnt in een la of archiefkast. 
Degenen onder U die de laatste jaren een scriptie 
hebben geschreven, moeten dus niet verbaasd zijn als 
ze in de komende maanden door een vriendeli jk 
redaktielid benaderd worden met het eerbare voorstel 
om nog eens wat te schri jven over het onderwerp van 
hun scriptie. Een uitgebreide lezerskring ziet met 
belangstell ing uit naar hun reaktie. 

Redaktie 
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Het belang van 

motorische therapie 

bij slechthorende en 

ernstig spraak-

gebrekkige kinderen 

Wanneer wi j het bovenstaande onderwerp op syste
matische wijze wi l len behandelen dan dient allereerst 
het domein van de motorische therapie met behulp van 
een definit ie omschreven te worden. 
Ons voorstel isomvanmotor ischetherapietespreken, 
wanneer men bepaalde vormen van bewegen hanteert 
met als doel: 
a. het verbeteren van de l ichameli jke structuur of 
funktie, of 
b. het verbeteren van het psychisch funkt ioneren van 
de mens, die hetzij l ichamelijk, hetzi jgeesteli jkbepaal-
de retardaties of stoornissen vertoont. 
Het is duidelijk, dat w i j hiermee toch nog een zeer 
uitgebreid gebied aanduiden en men kan zich de vraag 
stellen of dit we l voldoende homogeniteit vertoont. 
Liggen de twee doelstell ingen niet zo ver uit elkaar, dat 
ze nauweli jks met elkaar in verband zijn te brengen? 

In ons betoog zullen w i j allereerst op de bovenstaande 
vraag ingaan. Vervolgens bespreken w i j de effekten, 
die men met de motorische therapie op de verschil
lende terreinen tracht te bereiken en dit speciaal ten 
aanzien van het slechthorende en spraakgebrekkige 
kind. Tenslotte gaan wi j na, welke basisgegevens 
noodzakelijk zijn voor het opstellen van therapeutische 
Programma's en daarbij vragen wi j ons af, in hoeverre 
wi j reeds over de kennis, de methoden en de instru
menten beschikken, die de grondslag kunnen leveren 
voor het opstellen van deze programma's. 

'n dit kader worden deze punten slechts zeer kort 
besproken. Een meer algemene beli jning van het 
onderwerp lijkt ons momenteel echter nuttiger dan het 
analyseren van één detail. 

A. Enkele vormen van motorische therapie en hun 
onderlinge relatie 
De door ons geformuleerde algemene doelstell ingen 
van de motorische therapie (gericht op resp. het 
l ichamelijk en het geestelijk funktioneren) zouden w i j 
kunnen beschouwen als de uiteinden van een 'schaal ' 
of kont inuum waarop de diverse vormen van motori
sche therapie aan de hand van hun formele doel
stell ingen een plaats zouden kunnen vinden. 

Op de ene pool van onze schaal wi l len wi j dan de fysio
therapie plaatsen waar men tracht een optimale 
efficiency van het organisme als 'apparaat ' te bewerk
stell igen. De andere pool wordt gevormd door de 
psycho-motorische therapie, waarvan de doelstell in
gen primair in het psychologische vlak liggen. 

Nadat aldus de polen van onze schaal zijn vastgelegd, 
kunnen wi j nog enkele andere benaderingen een 
plaats geven. 
Allereerst dient da n de bijzondere schoo/gymnastiekte 
worden vermeld. ' Hierin zijn doelstell ingen op licha
melijk èn psychologisch gebied nauw met elkaar 
verbonden. 
Als voorbeeld kunnen w i j een konkreet programma 
noemen, dat destijds werd opgesteld ten behoeve van 
een groep leerlingen van een school voor schippers
kinderen. Een aantal van deze leerlingen toonde een 
zeer geringe tolerantie voor 'stress'-situaties zoals 
deze zich binnen de spelende en stoeiende omgang 
tussen kinderen veelvuldig voordoen. Ze reageerden 
hierop met een duidelijke emotionele kortsluit ing (zich 
vaak manifesterende in primitieve affekt-ontladingen, 
variërende van hui len, krabben, etc. tot volledige licha
melijke en geestelijke ontreddering). 
Deze reaktie trad in het bijzonder op wan neer er sprake 
was van lichamelijk kontakt en er een beroep werd 
gedaan op de fysieke weerbaarheid van het kind. 
Hier leek Judo als spelvorm zonder meer de aangewe
zen vorm om enerzijds de geestelijke ri jpheid van het 
kind als spelpartner op te voeren en anderzijds de 
mogelijkheden tot fysieke zelfhandhaving te vergro
ten. 

U it onze observaties bleek, dat het gereglementeerd en 
voorspelbaar onderl ing l ichamelijk kontakt, het voor
beeld van de leerkracht (zowel l ichamelijk als geeste
lijk)2 en de invoering van gedragscodes die bedoeld 
waren om lichamelijk letsel te voorkomen, leidden tot 
een afbouw van de angst en de onzekerheid van de 
kinderen. Daarnaast ontstond door de kontroleerbare 
technische vooruitgang bij het kind een duidelijk 
gevoel van kompetentie, een gevoel dat w i j - mèt 
Erikson - als een belangrijke bouwsteen van een 
positieve zelfbeleving beschouwen. 

Bij een aantal kinderen werd gekonstateerd, dat zij 
zodanige tekorten op het gebied van de algemene 
lichamelijke behendigheid vertoonden, dat hierdoor de 
deelname aan het judo-onderricht ernstig werd be
lemmerd. Voor hen werd een kort programma ontwor-

1. In plaats van'bijzondere schoolgymnastiek'wordt meer en 
meer gesproken van remediële lichamelijke opvoeding. 
2. Van de genoemde faktoren zal - vooral bij jongeren - het 
'model' dat de leerkracht biedt, waarschijnlijk van doorslag
gevend belang zijn. De aanwijzingen dat er hier sterke 
identifikatie-verschijnselen optreden zijn veelvuldig. Op een 
LOM-school konstateerden we, dat de 'meester' zowel in 
houding, gang als wat betreft bepaalde verbale eigenaardig
heiden door de leerlingen bewust of onbewust werd nage
bootst. 
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pen, waar in zij door gerichte oefenvormen hun achter
stand konden inhalen of hun tekorten konden kompen-
seren. Bij een bevredigend percentage lukte deze 
opzet, waardoor de betrokkenen zonder al teveel 
fysieke beletselen aan de aktiviteiten konden deelne
men. Anderzijds werd de groep zodanig benaderd, dat 
er voor de motorisch minder begaafden letterli jk en 
f iguurl i jk geen traumatiserende ervaringen ontston
den. Vooral door het kompetitieve element te redu
ceren en de spelsituatie te accentueren kon een sfeer 
van tolerantie en overleg worden geschapen. Kenmer
kend hiervoor was het gedrag van een achtjarige 
jongen, die op zijn eerste judo-ervaringen meteen de-
struktieve bewegingsstorm reageerde en na enkele 
maanden spontaan aanwijzingen gaf hoe zijn partner 
een 'houdgreep' effektiever bij hem kon aanleggen. 

Ook binnen de 'dagelijkse' onderwijs-si tuat ie vinden 
we aktiviteiten, die als vormen van motorische thera
pie kunnen worden aangemerkt. We denken in dit 
verband aan de training van de oog-hand koördinatie, 
speciaal met betrekking tot het schri jven. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld het inoefenen van groot-schalige 
bewegingen (zoals dit kan geschieden d.m.v. vinger
verven), het na-trekken van bepaalde vormen, het 
leren reguleren van de druk van het schri jfgereed
schap op het papier, het uitlokken van rhytmische 
grafomotorische bewegingen, het oefenen van snel
heid en nauwkeurigheid op visuo-motorisch gebied, 
etc... In dit kader dient vanzelfsprekend het werk van de 
remedial teacher genoemd te worden waar deze zich 
richt op defekten of achterstanden op perceptueel-
motorisch gebied. Daarnaast zien we ook dat in het 
kader van de logopedie getracht wordt bepaalde 
fysieke voorwaarden te scheppen, die het spraak-
onderwijs of de therapie gunstiger kunnen doen 
verlopen. Voor bepaalde gevallen kunnen bijvoorbeeld 
ontspannings-oeien\ngen een positief effekt op het 
leerproces hebben. 

gebeuren. De idee, dat men het l ichaam als 'apparaat' 
zou kunnen benaderen (althans in de beleving van de 
klient!) is nl . absurd omdat het l ichaam een veelvoud 
aan psychologische betekenissen heeft. Houd ik mij als 
therapeut dus met het lichaam bezig dan betrek ikdeze 
in mijn handelen. 

Hoe ontstaan dergelijke betekenissen van het 
lichaam? 
Als voornaamste bron moge het besef gelden dat onze 
'aardse' existentie aan het l ichaam gebonden is. Wi j 
worden ons dit vooral bewust wanneer het voortbe
staan door faktoren van binnenuit of van buitenaf 
bedreigd worden. De relatie tot het eigen lichaam 
ontwikkelt zich zeer langzaam en de eerste signalen 
dat de jonge mens het eigen lichaam als objekt van 
beschouwing kan nemen, zijn pas in de kleuterperiode 
te observeren. De mogeli jkheden daartoe hangen 
nauw samen met de verstandelijke ontwikkel ing. In 
deze bewustwording spelen volgens Fisher (1970) 
vooral de lichaams-funkties een belangrijke rol, met 
name wanneer het mil ieu ten aanzien van deze 
funkties bepaalde emotionele reakties vertoont. Hier
door ontwikkelt zich een soort landkaart van het 
l ichaam, waarbi j aan de verschil lende delen ' labels' 
verbonden worden (in de zin van waardevol, verwer
pelijk, toonbaar, niet bespreekbaar, aanraakbaar, zon
dig, etc) . Deze betekenissen wordengeformal iseerdin 
de kleding en komen ook zeer duidelijk tot uitdrukking 
in de wijze waarop men in het direkte sociale kontakt 
li jfelijk met elkaar omgaat. 

Verder moet er gewezen worden op de symbolische 
betekenissen, die l ichaamsdelen en -funkties in een 
bepaalde kuituur hebben. Het gebied van de psycho
somatische aandoeningen verschaft ons uitgebreide 
informatie wat betreft de voorkeur die bestaat voor het 
tot uitdrukking brengen van zorg en stress. Moeten w i j 
teveel 'sl ikken' van onze chef dan protesteert mis
schien onze maag, worden er te zware mentale lasten 

M O T O R I S C H E T H E R A P I E Z I C H R I C H T E N D O P : 

s o m a t i s c h e a s p e k t e n 
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p s y c h o l o g i s c h e aspek ten 

z 
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Visuo—mot. Remediele 
training Lich. Opvoeding 
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Bij nadere beschouwing wordt echter snel duidelijk, op onze schouders gelegd dan kan het zijn dat w i j 
dat een dergelijke indeling alleen maar formeel is en reageren met het ' low back pain syndrome'. Worden 
niet strookt met de realiteit van het therapeutisch onze status of onze sociale positie gedurig bedreigd 
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dan is de kans groot dat w i j op den duur ons hart zullen 
moeten trachten 'vast te houden'. 
Het l ichaam schijnt voorts bepaalde ervaringen op te 
kunnen slaan. Moeten w i j onaangename ervaringen 
opkroppen dan bestaat de mogeli jkheid dat er in 
bepaalde gebieden permanente spierspanningen ont
staan. 
De kuituur staat ons het uiten van onze emoties slechts 
in beperkte mate toe en geeft aan waar het emotioneel 
reageren verboden is, of op welke wijze aan deemoties 
gestalte mag worden gegeven. 
In de gezins-situatie bijvoorbeeld wordt het kind al vrij 
snel gedwongen om veel van zijn aggressieve impul
sen in toom te houden. In sommige gevallen kan dit 
resulteren in een hypertonie van bepaalde spiergroe
pen.3 

Vooral in bio-feedbacksituaties en bij het hanteren van 
relaxatie-technieken schijnt er dikwi j ls oud konflikt-
materiaal op te duiken wanneer men zich richt op de 
ontspanning van een bepaalde spiergroep. (Brown 
1974, Fischer op. cit. e.a.). 

Naast de bovengenoemde groep van faktoren is ook de 
vaardigheid van de mens op l ichamelijk gebied van 
belang. Vooral bij het kind moet het l ichamelijke 
presteren gezien worden als een faktor, die zijn 
prestige in de groep mede bepaalt en die - daarmee 
samenhangend - ook van invloed op zijn zelfbeleving 
kan zijn. 

Wanneer w i j dit alles nu bezien in het perspektief van 
de motorische therapie dan moeten wi j konstateren, 
dat - zodra men zich op één of andere wijze met het 
l ichaam bezighoudt - er een aantal fundamentele 
facetten van de persoonli jkheid in het geding zijn. 
De vraag of er onderl ing verband bestaat tussen de 
verschil lende vormen van motorische therapie kan dus 

positief worden beantwoord. 

Beoogde effekten van motorische therapie, speciaal 
met betrekking tot het slechthorende en spraakge-
brekkige kind 
Onze gegevens ten aanzien van de motorische ontwik
keling van slechthorende en spraakgebrekkige kinde
ren zijn momenteel van dien aard, dat w i j met vrij grote 
zekerheid durven stellen dat zij, vergeleken met hun 
niet-gehandicapte leefti jdsgenoten, op dit gebied dui
delijke achterstanden vertonen. 
Met betrekking tot de motorische therapie kan men 
denken aan een model, dat voorziet in individuele 
fysiotherapeutische hulp, wanneer ernstige struktu-
rele of funktionele tekorten een kind belemmeren in 
zijn deelname aan motorische aktiviteiten, eigen aan 
de gegeven leeftijdsfase. 
Naast de behandeling van de stoornis of achterstand 

3. Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat deze relaties niet 
absoluut zijn. Verder willen wij stellen dat wij geen opvoed
kundige houding adverteren, waarbij kinderen hun ouders 
mogen mishandelen. Wederzijds respekt en bespreekbaar
heid van konflikten zijn te prefereren. 

dient er echter ook een oriëntatie plaats te vinden van 
het kind naar vormen van lichamelijke oefening of 
rekreatie die binnen zijn mogeli jkheden liggen. De 
'know-how' op het gebied van de gehandicapten-sport 
is van dien aard dat er in dit opzicht praktisch voor elk 
kind oplossingen gevonden kunnen worden.4 

Het verwaarlozen van de mogelijkheden op dit gebied 
betekent in feite dat het gevaar voor sociale isolatie 
onnodig wordt vergroot. Waar men de l ichamelijke 
konditie behandelt, wordt in een dergelijk geval aan de 
kans op karakteriële 'scheefgroei' geen aandacht 
besteed. 

Voor de groepen van slechthorende en spraakgestoor-
de kinderen als geheel achten w i j een intensief en zeer 
geschakeerd programma van lichamelijke opvoeding 
en sport zonder meer noodzakelijk. 
In dit verband zou men kunnen opmerken, dat de 
gevonden verschil len in motorische vaardigheden 
tussen onze groepen en de niet-gehandicapten be
trekking hebben op groeps-gemiddelden en dat er 
ongetwij feld slechthorende en spraakgebrekkige kin
deren zijn, die op genoemd gebied normale tot goede 
prestaties leveren. Aan de juistheid van deze opmer
king valt niet te twi j fe len. Het is zelfs zo, dat in ons 
landelijk onderzoek van doven, slechthorenden en 
spraakgebrekkigen een aantal 'recordhouders' voor 
bepaalde testonderdelen juist in deze gelederen te 
vinden zijn. 

Is voor deze laatsten een programma dat het karakter 
draagt van 'motorische therapie' wel noodzakelijk? 
Een dergelijke vraag zou kunnen getuigen van een te 
eenzijdige visie op de motorische therapie. 
Men dient zich te realiseren dat een auditieve handicap 
of een spraakstoornis het kontakt tussen het kind en 
zijn normaal funktionerende leefti jdsgenoten ernstig 
bemoeili jkt. In de eerste plaats kunnen wi j denken aan 
de zuiver instrumentale aspekten die storend inwer
ken op dit kontakt. Wi j stellen ons t.a.v. het spreken met 
de medemens in op een bepaalde norm wat betreft de 
verwerking van de informatie die wi j verschaffen en de 
kwaliteit van de (verbale) informatiedie wi j ontvangen. 
Betrekkelijk geringe afwi jk ingen van deze norm wek
ken dikwij ls onlust of verminderen de motivatie om een 
dialoog met de betrokkene aan te gaan. Nu hebben 
volwassenen mogelijk enige tolerantie voor sommige 
afwijkingen van het normale patroon opgebouwd. Zij 
beseffen bijvoorbeeld dat het afwijzen of kortsluiten 
van een verbale samenspraak met de gehandicapte de 
betrokkene aanzienlijk leed kan berokkenen. Het im
pulsieve, nog primitief reagerende kind meldt echter 
een afwijking onmiddell i jk en zal snel van een verdere 
omgang met de slechthorende of spraakgebrekkige 
afzien. Daarbij komt nog het stigmatiserende effekt 
van lichamelijke of geestelijke afwi jk ingen in het 
algemeen. Uit de psychologie van de gehandicapte in 

4. Zie om. het symposium-verslag: 'De Motorische Ontwik
keling van het Lichamelijk en Geestelijk Gehandicapte Kind'. 
(Groningen, april 1981. Uitg : Vakgroep Ontwikkelingspsy
chologie). 
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zijn relatie tot het mil ieu is bekend dat de konfrontatie 
met de afwijkende medemens diverse reakties kan 
oproepen. Medeli jden en de daaruit voortvloeiende 
bereidheid tot hulp behoren zeker daartoe, maar vaak 
vinden wi j ook angst (sommigen onder ons durven om 
deze reden geen ziekenhuis o f ' in r icht ing ' te bezoeken) 
of agressie. Deze laatste emotionele reaktie, waarbi j 
het afwijkende wordt 'ui tgestoten', treffen we vaak op 
onverhulde wijze in de kinderwereld aan. 

Uit de praktijk van de opvoeding blijkt echter, dat men 
het kind (of de kindergroep) kan leren het afwijkende in 
de ander te accepteren en zelfs op konstruktieve wijze 
te integreren. Het is echter reëel dat men bij een 
dergelijk proces aan de andere kant de aanvaardbaar
heid van de gehandicapte voor de groep tracht te 
verhogen. Daar motorische aktiviteiten in dejeugdeen 
grote rol spelen, zal het vergroten van defundamentele 
motorische vaardigheden (vangen, werpen, springen, 
etc) , van de statische en dynamische kracht, alsmede 
van de physical f i tness een belangrijke bijdrage tot de 
sociale integratie van de gehandicapte kunnen leve
ren. Voor de kinderen die op motorisch gebied minder 
presteren, zijn kompenserende aktiviteiten vanuit een 
dergelijk gezichtspunt noodzakelijk. De acceptatie van 
het kind door de groep is één stap in de goede r icht ing. 
Weet het groepslid bovendien nog een positieve 
bijdrage te leveren dan zullen zijn papieren ongetwi j 
feld in waarde sti jgen! 

Toont het gehandicapte kind superieure motorische 
vaardigheden (zoals we deze zien bij de motorische 
'toppers' in ons landelijk onderzoek van dove, slecht
horende en spraakgebrekkige kinderen), dan kan de 
verdere ui tbouw daarvan in sociaal gewaardeerde 
vormen van sport of rekreatie beslissend zijn voor een 
gelukte aanpassing aan de wereld van de 'normalen' . 

Welke voordelen kan een dergelijke integratie de 
gehandicapte bieden? 
Het is onmogeli jk om de zo rijk geschakeerde groei
processen binnen de groep ook maar bij benadering te 
omschri jven. Enkele belangrijke aspekten wi l len wi j 
echter belichten. 

In de kindergroep hebben wi j te maken met jonge 
individuen die op verschil lende gebieden een snelle 
ontwikkel ing doormaken en die elkaar in deze ontwik
keling op zeer indringende wijze beïnvloeden. 

Zo zien we, dat kinderen zekere eisen stellen aan de 
emotionele stabiliteit van hun (spel)partners. In toe
nemende mate wordt geëist, dat het groepslid gedu
rende langere t i jd op adequate wijze onder psychische 
druk moet kunnen blijven funkt ioneren. Praktisch 
gesproken: onder stress mag de motoriek niet gedesor
ganiseerd raken, moet de verbale slagvaardigheid 
behouden bli jven en dient een eventueel verlies 
zonder infantiele reakties gei ncasseerd te worden. Nu 
is het zo, dat bepaalde kinderen van nature stabieler 
zijn dan anderen, maar voor allen geldt dat er in dit 
opzicht een gedurig leerproces plaats moet vinden, w i l 

het groepslid kunnen blijven beantwoorden aan de 
steeds hoger wordende eisen op bovengenoemde 
terreinen. 

Wie de regels van kinderspelen (en later de sport
spelen) op verschil lende leeftijden bestudeert, zal tot 
de konklusie komen dat er vanaf de kleuterperiode tot 
en met de puberteit sprake is van een steeds grotere 
differentiatie (en daarmee ook een toenemende kom-
plexiteit) van rollen. 
De spelregels worden ingewikkelder en het kind dient 
zich te gedragen volgens zekere kodes, die een vri j 
nauwkeurige weerspiegeling vormen van onze kui
tuur. Tenslotte zal de jongere de f i jne nuanceringen 
moeten leren onderkennen die het verschil uitmaken 
tussen 'ernst ' en 'spel'. 
Geschiedt dit alles dan is de groei naar de volwassen
heid in belangrijke mate gevorderd en hebben we te 
maken met een individu, dat zich sociaal op intell igente 
wijze kan gedragen en dat over de eigenschappen 
beschikt om zich straks maatschappelijk te handha
ven. 

Voor het gehandicapte kind betekent dit tevens, dat het 
enerzijds zijn mogeli jkheden heeft leren kennen, maar 
aan de andere kant ook zijn beperkingen heeft leren 
accepteren. 
Bij dit vaak zeer moeili jke proces zal op bepaalde 
momenten zeer zeker hulp noodzakelijk zijn. Deze hulp 
kan bestaan uit een juiste keuze van spelpartners van 
het kind, maar ook uit een persoonlijke begeleiding van 
de betrokkene. Het is duideli jk dat hiervoor de nodige 
geestelijke ri jpheid bij de begeleider aanwezig moet 
zijn èn dat deze geïnformeerd is wat betreft de 
specifieke problemen van de auditief gehandicapte of 
spraakgestoorde. Hierbij zal men zich dikwij ls bewe
gen binnen het domein van de psychomotorische 
therapie. 
Wat betreft deze laatsgenoemde vorm van therapie 
moet echter worden aangetekend, dat een systema
tische toepassing hiervan voorlopig buiten de moge
li jkheden van de meeste scholen voor slechthorenden 
en spraakgestoorden zal bli jven liggen en dit niet in het 
minst door de opleiding van de huidige leerkrachten in 
de lichamelijke opvoeding (waarbinnen geen specia
lisatie mogelijk is). Dit valt te betreuren, daar het 
percentage gedragsmoeil i jkheden en kontaktuele pro
blemen bij het slechthorende en spraakgebrekkige 
kind vanzelfsprekend hoger is dan normaal. 

Tenslotte wi jzen w i j erop, dat het funkt ioneren in 
groepsverband van essentieel belang is voor de verde
re ontwikkel ing van motorische vaardigheden bij 
kinderen (en dus ook bij gehandicapte kinderen). Niet 
alleen gaat het daarbij om de invloed van de modellen 
die het groepslid voor ogen krijgt en de vaak onbewust 
verlopende processen van assimilatie ('imitatie') van 
bewegingsvormen en oplossingen van motorische 
problemen, ook de zo belangrijke mof/Vaf/e van hetkind 
ligt bij het beoefenen van spel en sport in groepsver
band meestal veel hoger. 
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Wanneer w i j nu spreken van de groep dan moet hierbij 
worden aangetekend, datdezeverschi l lendegestalten 
heeft. Het kan daarbij gaan om een bepaaldteamfzoals 
bij volleyball, voetbal, etc.) maar ook om een organi
satie van gel i jkger ichtedeelnemers(datwi j o.a. vinden 
bij het paardrijden of het zwemmen). 
De feedback die de deelnemer krijgt betreffende zijn 
prestaties of kwalit i teit van bewegen kan dan ook zeer 
verschil lend zijn en variëren van de persoonlijke 
korrektie tot het vergeli jken van het aantal behaalde 
punten of de geregistreerde t i jden. 
Het gemeenschappeli jke is echter dat 'de ander' in het 
eigen streven betrokken wordt als medestrijder of 
opponent. Hierdoor wordt de beleving van het gebeu
ren op essentiële wijze beïnvloed. Wie zich deze 
ervaring iets konkreter voor de geest w i l halen denke 
aan het beoefenen van bepaalde sportieve aktiviteiten 
zoals het turnen of trampolinespringen zonder of mèt 
teamgenoten of het tennissen tegen de muur en het 
spel met een tegenstanders. 
Ook hier geldt weer, dat de opvoeder of therapeut het 
gehandicapte kind meermalen zal moeten steunen. 
Ontmoediging kan snel optreden als een gegeven 
model of een geobserveerd hoog niveau van vaardig
heid onbereikbaar lijkt. 
Zo wordt ook de beginnende amateur-musicus door 
een ver lammend gevoel bevangen wanneer hij de 
concert-pianist beluistert. Totdat hem duidelijk wordt 
dat (naast de aanwezige specifieke aanleg) er ca. 
20.000 uur nodig waren om het parelendetoucher en 
het verbluffende tempo te bereiken. Daarnaast kan 
eveneens het besef groeien dat het funkt ioneren op 
een bevredigend niveau op zichzelf reeds een grote 
voldoening kan geven. 

Begeleiding zal ook noodzakelijk zijn wanneerbl i jk t dat 
het kind op eigen kracht geen efficiënte motorische 
aanpassing aan een bepaalde taak kan opbouwen. 
Vooral wanneer er sprake is geweest van een gebrek 
aan bewegings-ervaring (bijv. door sociale isolatie) 
zullen fundamentele motorische vaardigheden als 
vangen, lopen, springen en werpen niet voldoende 
ontwikkeld zijn. Kenmerkend voor een nog 'onri jp ' 
niveau van vaardigheid is, dat: 
a. het mechanische verloop van de beweging niet 

optimaal is, 
b. de 'output ' in de zin van kracht, snelheid of precisie 
tekor tsch ie ten 
c. de beweging slechts beperkt generaliseerbaar is, 
dwz. dat deze slechts in zeer bepaalde situaties kan 
worden toegepast en onder andere kondities faalt. 
In dergelijke gevallen is extra oefening noodzakelijk. 
Hiervoor kan men eventueel speciale groepjes vormen 
waarbi j het vanzelfsprekend van belang is dat het kind 
deze extra zorg gaarne accepteert. 

Extra oefening en nauwkeurige bewaking van het 
leerproces zijn ook geboden wanneer we te maken 
hebben met neurologische stoornissen. 
Het blijkt nameli jk mogelijk een bepaalde vaardigheid 
door gestage oefening te verbeteren. In de situatie van 

de motorische therapie voor l ichamelijk gehandicap
ten, waarbi j de ernstig neurologisch gestoorden wor
den gerekend, denkt men dikwij ls in termen van jaren 
om bijvoorbeeld een komplexe vaardigheid als het 
zwemmen bij te brengen. Belangrijk daarbij is de 
wetenschap, da tw i j inonshelebestaanwaarschi jn l i jk 
geen beweging maken, die precies gelijk is aan de 
andere. Wi j voeren dus een bepaalde beweging (bij
voorbeeld het gooien, slaan of trappen van een bal) al 
naar gelang de omstandigheden steeds 'anders' uit. De 
wijzigingen die optreden kunnen onder meer betrek
king hebben op de kracht, op de versnell ing (resp. de 
vertraging) die aan de bewegingen worden gegeven, 
op de onderlinge hoek van de l ichaamsdelen, op de rol 
die door de ledematen of de romp wordt gespeeld en op 
de amplitude van de beweging. 

De betekenis van het bovenstaande is, dat men 
enerzijds door oefening zowel koördinatieve als f unk-
tie-verbeteringen tracht te verkri jgen maar aan de 
andere kant ook kan zoeken naar de meest gunstige 
uitvoeringswijze voor de gehandicapte. Eén van de 
eersten, die er op wees dat een 'bewegingsplan' op 
zeer vele verschil lende manieren kon worden uitge
voerd was Buytendijk (1969). Na hem hebben vooral 
experimenteel georiënteerde onderzoekers modellen 
ontwikkeld, die onstonen dat de motorische handeling 
het produkt is van groot aantal processen en dat de 
variaties in uitvoering nagenoeg oneindig zijn. Van
daar dat de 'motoriek' zo gevoelig is voor training in 
bovengenoemde zin en dat door een kombinatie van 
motivatie, vindingri jkheid en vooral geduld indrukwek
kende resultaten zijn te bereiken. 
De betekenis van het uiteindelijk resultaat moet niet 
alleen gezocht worden in de direkte belevingswaarde 
van het behaalde succes, maarzal vandoorslaggeven-
de betekenis kunnen zijn voor het accepteren, door de 
gehandicapte, van taken die ook buiten de sportieve 
sfeer gelegen zijn. Het proces van bewustmaking zal 
ook hier weer begeleid kunnen worden door de 
therapeut. Diens rol wordt echter in het bijzonder 
benadrukt wanneer een bepaald doel niet bereikt kan 
worden en de ambities moeten worden omgebogen. 

Wanneer w i j nu - aan het eind van ons betoog 
gekomen - ons afvragen welke instrumenten en 
methoden wi j hebben om tot het opstellen van verant
woorde programma's te komen dan moet worden 
gekonstateerd dat het domein van de fysiotherapie en 
ergotherapie waarschi jnl i jk de meest gefundeerde 
uitgangspunten biedt en dit niet in het minst door de 
reeds vri j lange historie waarop men binnen deze 
gebieden kan bogen. De situatie lijkt ook wat eenduidi
ger dan bijvoorbeeld in de remediële l ichamelijke 
opvoeding. Maar deze konstatering is alleen geldig 
wanneer men de twee eerstgenoemde vormen van 
therapie in deengerebetekenisvanonseersteschema 
interpreteert. Wi l men deze vormen hanteren in het 
kader van een algemene behandelings-strategie, 
zullen naast de medische evaluatie ook de gegevens 
van het psychologische en (ortho-)pedagogische on
derzoek in de opzet betrokken moeten worden. 

111 



In de praktijk blijkt, dat de dialoog tussen de verschil
lende disciplines niet alt i jd even soepel verloopt. In 
sommige gevallen ontbreekt zelfs het noodzakelijke 
kontakt. Het is gemakkelijk om de oorzaken hiervoorte 
zoeken in terr i torium-gedrag. Maar naasteen wat al te 
eenvoudige oplossing 'a la Lorenz' kan men zich ook 
afvragen of de medische, fysiotherapeutische, psycho
logische en pedagogische opleidingen wel de nodige 
kennis aandragen, die het fundament kunnen leveren 
tot werkeli jke mult idiscipl inaire arbeid. Er zullen dan 
ook ontmoetingspunten gecreëerd dienen te worden, 
in de zin van post-academiaal onderwi js of in het kader 
van de 'permanente educatie' waar vraagstukken als 
de bovenstaande in studie genomen kunnen worden. 
Daarnaast moet intensief worden gewerkt aan de 
ontwikkel ing van methoden en instrumenten waar
mee het motorische en het perceptueel-motorische 
funkt ioneren van het kind op nauwkeurige wijze kan 
worden geëvalueerd terwi j l men zich tevens dient te 
bezinnen op de wijze waarop men de effekten van het 
therapeutisch handelen kan kontroleren. 
Dit alles houdt in dat w i j nog een lange weg te gaan 
hebben alvorens de 'motorische therapie' als disci
pline het niveau van de volwassenheid bereikt zal 
hebben. Dit verhindert ons echter niet om de bestaan
de kennis reeds toe te passen. Integendeel: ook hier is 
aktiviteit noodzakelijk om te groeien. 

dr. P.H. Wiegersma 

Bibliografie: 
Brown, Barbara B., New Mind, New Body. Harper & Row, New 
York, 1974. 
Buytendijk, F.J.J., Algemene Theorie der Menselijke Houding 
en Beweging. Het Spectrum, Utrecht, 1969. 
Fisher, S„ Body Experience in Fantasy and Behavior. Apple-
ton, Meredith, New York, 1970. 
Wiegersma, P.H. (Red.), De Motorische Ontwikkeling van het 
Lichamelijk en Geestelijk Geretardeerde Kind. Groningen, 
1981. Indruk. 

Aanvulling 

bij het artikel 'Begeleiding van ouders 
van probleemkinderen of van gehandi
capte kinderen' (no. 2, mei 1981, blz. 25). 
Voor verdere informatie kunnen we verwijzen naar: 
A. van Londen, A. Bil joen, H. Cladder, J . Leuvelinck en 
M. van Londen, Vaardigheden voor ouders, een werk
boek met oefeningen en principes vanuit de Roge-
riaanse therapie, Gedragstherapie en Rationelethera-
pie voor het oplossen van problemen met kinderen. 
Swets en Zeitlinger, Lisse, 2de dr. 1980 (ISBN 
90 26503164 ) . P r i j s / 2 5 , - . 

Initiatieven 

Nederlandse 

Dovenraad 
De nationale Commissie Internationaal Jaar van Ge
handicapten 1981 heeft medewerking toegezegd aan 
de instell ing van een 'Onderzoek naar verbetering van 
de communicatieve vaardigheden van dove kinderen 
en dove volwassenen'. 
Aan een aantal fondsen is door de Commissie het 
verzoek gericht, dit belangrijke onderzoek, waarmee -
over een aantal jaren verspreid - een bedrag van 
750.000 gulden gemoeid zal zijn, mogelijk te maken. 

Dr. L.B.J. Stuyt, voorzitter van de Nationale Commis
sie, deelde dit mee naar aanleiding van het verschijnen 
van het boek 'Wie niet horen kan, moet maar zien: een 
visie op het communiceren met doven'. Dit boek werd 
door de Nederlandse Dovenraad uitgegeven in het 
kader van het Internationaal Jaar van Gehandicapten 
1981 . De ui tgavewerdgesubsidieerddoordeSt icht ing 
Het Heinsius Houbolt Fonds. 

Ons land telt 300.000 doven. Hun problemen worden 
vaak onderschat. De taal der horenden blijft voor de 
meesten van hen een probleem. Dove kinderen moe
ten op school leren spreken en spraak afzien (liplezen). 
Zij blijven voor die vermogens afhankeli jk van de 
bereidwil l igheid en het geduld van hun horende 
gesprekspartners. Dove kinderen en volwassenen 
geven doorgaans de voorkeur aan een vorm van 
communicat ie, waarbi j het spreken en spraak verstaan 
vergemakkelijkt wordt door de hulp van gebaren met 
handen en vingers. 

Controverse 
Het boek besteedt veel aandacht aan een klassieke 
controverse binnen de uiteenlopende vormen van 
onderwi js aan doven, ten aanzien van de vraag of 
uitsluitend spreken en spraakafzien het bestecommu
nicat iemedium is bij het geven van onderwijs, danwei 
of het medegebruik maken van een of andere vorm van 
manuele tekens daarbij vangroter nut is. De conclusie 
waartoe dit boek komt, sluit aan bij een ontwikkel ing 
die al enige jaren aan de gang is, nameli jk in de richting 
van een voorkeur voor een vorm van de laatste 
oplossing, totale communicat ie geheten. Daarmee 
wordt, kort samengevat, het gebruik bedoeld van alle 
vormen van communicatie, die mogelijk zijn in een 
geïntegreerd geheel. Dus zowel via het zien als het 
eventueel nog mogelijk en versterkt horen, zowel met 
spreken en spraak verstaan, als met gebaren en het 
begrijpen daarvan. 

(Uit Info Internationaal Jaar van Gehandicapten, no. 2, 
april 1981). 
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INSTITUUT en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen. 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 KW 
5611 
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 
1742 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. V B O . 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Pierre Baylestraat 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 

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

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

040-431087/431005 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-821088 

010-552318 
010-135651 
070-943042 

02240-14896 

02240-98609 
030-510041 
030-612404 

05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen. 

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

Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 

Sint-Michielsgestel 
Voorburg 

J. C. Ammanschool 
Dependance I.D.O. 
Doveninstituut H. D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Instituut voor Doven 
'Effatha' Inst. voor Doven 

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

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

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