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Ten geleide 

De 'Nationale Commissie Internationaal Jaar van de 
Gehandicapten 1981' heeft tegen het eind van vorig jaar 
een foldertje uitgegeven met de titel 'Samen verder'. Op 
de omslag van dat vouwblad is in helder wit het getal 81 
afgedrukt; daaronder volgen (met afnemende helder
heid) 82 en 83. Het getal 84 is nog donkerder en het is 
maar voor de helft te zien. De rest valt buiten de bladzijde. 
Als we deze beeldende taal mogen omzetten in gewoon 
Nederlands, verwacht de Nationale Commissie in 1982 
nog wat nawerking van wat zij in 1981 heeft opgezet; in 
1983 zal die nawerking al wat minder zijn en in de tweede 
helft van 1984 merken we er niets meer van. Het is het 
gebruikelijke effect van een steen die in een vijver wordt 
gegooid. 

Ifi het jaar van de gehandicapten viel in de (niet geheel 
rimpelloze) vijver van het dovenonderwijs het boekje 'Wie 
niet horen kan, moet maar zien', waarvan het eerste 
exemplaar werd aangeboden aan Dr. L.B.J. Stuyt in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van bovengenoemde Natio
nale Commissie. De eerste golfbeweging die daarvan in 
dit blad merkbaar was, was een artikel van dhr. M. 
Broesterhuizen in het vierde nummer van de vorige 
jaargang (blz. 117). Deze golfbeweging zet zich voort in dit 
nummer met een ingezonden brief van de auteurs, een 
artikel van mw. G. Schermer en een reactie daarop van 
dhr. Broesterhuizen. Daarna volgen twee artikelen (resp. 
van P. Berkhout en drs. H. Knoors) die eveneens 
handelen over hetzelfde onderwerp: de wijze van com
municeren van doven, speciaal van dove kinderen in de 
onderwijssituatie. Golfbeweging dus in dit nummer en 
zeker ook nog in het volgend nummer, want op het bureau 
van de eindredakteur ligt een reaktie namens de auteurs 
van 'Wie niet horen kan, moet maar zien' door dr. K. de 
Graaf. Jammer genoeg kwam dit artikel juist te laat om in 
dit nummer opgenomen te kunnen worden. Zullen de 
golfbewegingen in de komende jaren steeds groter 
worden en zwakker? En zal de vijver in 1984 tot rust 
gekomen zijn? Hoe zal die rust er dan uitzien? Eén ding is 
zeker: we zullen samen verder moeten. 

In dit nummer vindt U, zoals gebruikelijk, enkele lezingen 
van de Dag der Akoepedie, of beter gezegd: van Dagen 
der Akoepedie. Evenals het vorig jaar is het eerste artikel 
van L.J. Pille en evenals vorig jaar biedt de redaktie haar 
excuses aan voor het lange uitstel van de publikatie. We 
zullen er geen gewoonte van maken. 

Nog enkele kleine opmerkingen: 
- De publikatie van (samenvattingen) van scripties blijft 
een voorwerp van aanhoudende zorg van de redaktie en 
van de besturen van beide Verenigingen. 
- Ondanks alles blijven de golfjes op de omslag van 'Van 

Horen Zeggen' dit jaar even flets. Vanaf 1983 hopen we in 
een nieuw jasje te verschijnen. Ontwerpen daarvoor 
kunnen nog tot 1 mei worden ingezonden aan de 
eindredakteur. (Zie aflevering 3 van vorige jaargang, 
augustus 1981, blz. 73.) 
- De rubriek 'Vragende(r)wijs' bestaat nog steeds. (Zie 
1981, aflevering 2, blz. 27 eerste kolom onderaan, en blz. 
67.) Dus als U dit jaar toch moet inleveren, levert U dan 
vragen in bij redaktieleden. 

Tot slot: beste wensen voor het nieuwe jaar, veel succes 
bij de uitoefening van en de bezinning op uw praktijk ten 
behoeve van het dove, slechthorende en spraak/taalge-
stoorde kind. 

Redaktie 

Infotheek Studeren met een 
handicap 

De Stichting Handicap en Studie (voorheen NSS) heeft op 
9 november de eerste Nederlandse Infotheek geopend 
waarin alle informatie is opgeslagen over opleidingen in 
relatie tot studeren met een handicap. 
De infotheek is gevestigd in het gebouw van de NSS, 
Willem Barentzstraat 5 te Utrecht en omvat o.a. gegevens 
over aard en duur van de bestaande opleidingen. Daar
naast wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt over de 
'haalbaarheid' van opleidingen voor mensen met handi
caps. Per opleiding zijn gegevens opgenomen over 
beschikbare hulpmiddelen, toegankelijkheid, huisves
ting, financiën en begeleiding. 
De infotheek is bestemd voor mensen met een handicap, 
die een opleiding willen volgen of die nader ingelicht 
willen worden over hun keuzemogelijkheden. Verder 
kunnen ook ouders van kinderen met handicaps, mensen 
uit het onderwijs, instellingen en medewerkers van de 
Stichting bij de infotheek terecht. 

Over het symposium Handicap, Studie & Samenleving, 
dat door dezelfde stichting op 21 november 1981 is 
georganiseerd (zie 'Van Horen Zeggen' november 1981, 
blz. 150) kunt U nadere inlichtingen krijgen op hetzelfde 
adres (postkode 3572 PA Utrecht),telefoon 030- 718021. 
Daar kan men U ook vertellen wanneer het verslagboek 
van dit symposium zal verschijnen. 
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Specifieke onderwijs
mogelijkheden voor 
slechthorende jongeren 

Lezing op de 21 -ste dag der akoepedie 
29 maart 1980 

We spreken in dit verband over jongelui na de lagere 
school, die slechthorend zijn. 
Wat hun slechthorendheid betreft verschillen zij in: 
- graad van slechthorendheid 
- kwaliteit van het horen 
- gevolgen van de slechthorendheid op hun totale 
ontwikkeling. Ook de later doofgewordenen (en speciaal 
de zg. plotsdoven) rekenen wij tot deze groep. 

Deze jongelui hebben allen een ontwikkeling doorlopen in 
het slechthorend zijn. Daarbij is de slechthorendheid van 
invloed op: 
- despraakontwikkeling 
- de taalontwikkeling 
- de denkontwikkeling 
- de ontwikkeling van het gevoelsleven 
- de maatschappelijke ontwikkeling. 

In het kort toegelicht: 
De spraakontwikkeling verloopt anders dan bij het 
goedhorende kind. Defect horen veroorzaakt defect 
produceren van de spraak. Het duurt langer voordat de 
articulatie goed is. Bepaalde klanken of klankcomponen
ten worden niet of vervormd gehoord. Opvallend is dit bij 
de klinkervorming. Correctie op basis van het gehoor is 
moeilijk of onmogelijk. Subtiele klankverschillen zullen 
vaak niet gehoord worden (en dus niet geproduceerd). 
De taalontwikkeling is in elk geval mager, doordat de 
woordenschat beperkt is, allerlei begrippen een beperkte 
inhoud hebben (soms zelfs verkeerd zijn) en dezinscon-
structie defect kan zijn (bv. als de logica niet in de volgorde 
van de zindelen aanwezig is). 
Het denken verloopt grotendeels via de taal en is dus sterk 
afhankelijk van de taalontwikkeling. 
In het gevoelsleven kunnen problemen ontstaan. Ge-
voelsnuances, diezichbv.indemelodieuitenwordenniet 
of onvoldoende opgepakt (reeds bij het kind in de wieg). 
Een beperkte, weinig abstracte taal geeft weinig uitings
mogelijkheden voor het gevoel. 
Ook de maatschappelijke ontwikkeling kan door een 
defect gehoor wat problemen opleveren. 
Het gezin (de eerste maatschappelijke groep waarin het 
kind functioneert) heeft vaak problemen een kind met een 
auditieve handicap adequaat te benaderen. 
Allerlei maatschappelijke relaties en gedragingen wor-
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den in taal uitgedrukt, beoordeeld en veroordeeld. Het 
mag duidelijk zijn dat een slechthorend kind hier proble
men mee heeft. 

Afhankelijk van de zojuist genoemde specifieke ontwik
keling en de omvang en kwaliteit van de zorg, die deze 
jongeren tot dit ogenblik (eind lagere school) hebben 
gehad, is er een bepaald ontwikkelingsniveau bereikt. 
Daarmee moet dan de volgende stap gedaan worden. 
Daarbij moet in het oog gehouden worden dat hun 
schoolontwikkeling tot dat moment ook sterk kan ver
schillen. 
- er zijn jongelui, die via voorzorg, kleuterafdeling, kern
afdeling van een buo-school voors.h. hun lagere-school-
periode hebben afgerond. 
- een aantal van hen heeft een deel van deze tijd bij het 
reguliere onderwijs doorgebracht (waaronder de plots
doven). 
- er zijn ook slechthorende jongelui die de hele lagere
schooltijd bij het gewone onderwijs hebben doorge
bracht. 
Het kan zijn dat de slechthorendheid niet zo ernstig leek 
(of progressief was), of dat de ouders plaatsing op een 
school voor s.h. geweigerd hebben. Het kan ook zijn dat 
de slechthorendheid niet onderkend is of dat de proble
men pas aan het eind van de basis-school zijn ontstaan. 
Ook komt het voor dat het proberen bij het reguliere 
onderwijs te lang heeft geduurd. 
Genoemd moet ook worden de groep jongelui die eerst 
gepoogd heeft het reguliere voortgezet onderwijs te 
volgen, maar daarin mislukt is. Het moge duidelijk zijn dat 
hierbij de motivatie na zo'n mislukking vaak ver te zoeken 
is. 

Er zijn dus grote verschillen te constateren in slechtho
rendheid en de invloed ervan op de zich ontwikkelende 
jongere. Daarnaast is er - net als bij elk goedhorend kind -
een grote variatie in aanleg, milieu en ontwikkeling. 
Het komt mij voor dat slechthorendheid altijd gezien moet 
worden als een extra barrière, die de totale ontwikkeling 
belemmert en afremt, die een isolement kan veroorzaken 
en die altijd blijft bestaan. Vaak wordt niet onderkend dat 
op elk niveau van ontwikkeling bij een slechthorende 
informatie onvolledig is en moeizaam verloopt. Een 
slechthorend kind krijgt altijd minder en slechter informa
tie dan een goedhorend kind. 
Jongelui met deze problemen hebben na de lagere 
school voorgezet onderwijs nodig. 

A. Slechthorende jongeren bij het reguliere onderwijs. 

De wens van vele ouders (en anderen, die bemoeienis 
met slechthorenden hebben) is dat zij niet naar het 
buitengewoon onderwijs behoeven te gaan. 
Ook slechthorende jongeren zelf drukken dit wel eens uit 
met de leuze: 'Wij hebben recht op normaal onderwijs'. 
M.i. wordt hierin uitgedrukt, dat het volgen of gevolgd 
hebben van regulier onderwijs betekent voor vol aange
zien te worden. Is datterecht? Er is de laatstetijd uit allerlei 
instanties en door allerlei 'deskundigen' een grote aan
drang in woord en geschrift om zoveel mogelijk probleem-



kinderen bij het gewone onderwijs onderte brengen 'Het 
afwijkende moet teruggedrongen worden'. Vele ouders 
ervaren het als een tekortkoming of als schande als hun 
kind deelneemt aan het buitengewoon onderwijs. 

Duidelijk dient gesteld te worden, dat er slechthorende 
jongelui zijn, die zonder bezwaar 'normaal' onderwijs 
kunnen volgen. Door een combinatie van gunstige 
omstandigheden kan dat mogelijk zijn. Nadrukkelijk zij 
gesteld dat dit niet te vinden is in het aantal decibels 
gehoorverlies. Ook een goed individueel hoorapparaat of 
een solo-apparaat is geen tovermiddel dat het gehoor-
defect en de invloed ervan elimineert. 

Terecht of ten onrechte: er zijn nogal wat slechthorende 
kinderen bij het gewone onderwijs. 
'Uiteraard is dat de situatie, die met alle beschikbare 
middelen dient te worden nagestreefd' (Schierbeek, 
1976). Zo'n uitspraak doet ongenuanceerd aan. Het zou 
vanzelfsprekend moeten zijn dat er geen kinderen bij het 
buitengewoon onderwijs zijn, die daar niet thuis horen. Wij 
gaan ervan uit dat een slechthorend kind moet kunnen 
functioneren volgens zijn in aanleg gegeven mogelijk
heden. Als dat bij het gewone onderwijs kan, is dat 
uiteraard te verkiezen. Het is acceptabel als dat gebeurt 
met begeleiding. Deze begeleiding mag echter niet meer 
zijn dan een steuntje in de rug, dat nodig is om het kind 
volledig te doen functioneren. Indien begeleiding niet 
verder gaat dan systeembegeleiding met een onopval-
!ende individuele begeleiding dan is dat een goede zaak. 
Alle hulp die verder gaat kan beter bij het speciale 
onderwijs geschieden. Vaak wordt over het hoofd gezien 
dat het onderwijs aan slechthorende kinderen normaal 
onderwijs is, met speciale middelen. Er zijn dus slecht
horende jongeren, die met een zekere begeleiding het 
gewone onderwijs volgen of moeten volgen als er geen 
alternatief is in het speciale onderwijs. 

6. Specifiek-, speciaal- of buitengewoon onderwijs. 

Er wordt nogal eens beweerd dat s.h. kinderen na de 
lagere school rijp moeten zijn voor het reguliere voort
gezet onderwijs en dat speciaal voortgezet onderwijseen 
overbodige zaak is. Onbegrip en onbekendheid met het 
probleem blijken uit deze uitspraak. Het moge waar zijn 
voor een kleine groep slechthorenden, voor het meren
deel blijft speciaal onderwijs de enige mogelijkheid om 
zich zo te ontwikkelen als in aanleg gegeven is. De 
begeleiding die een goed toegeruste school voor voort
gezet buitengewoon onderwijs aan slechthorende kin
deren kan bieden binnen het kader van de school is vele 
malen efficiënter dan welke individuele begeleiding in het 
reguliere onderwijs dan ook. 

Welke mogelijkheden zijn er nu voor slechthorende 
jongeren binnen het specifieke, buitengewone onder
wijs? Gespreid over het land zijn er zeven scholen voor 
v.b.o. voor slechthorenden. Daarnaast zijn aan enkele 
scholen een paar klassen voor voortgezet onderwijs 
verbonden. Het aantal leerlingen dat daaraan deelneemt 
bedraagt ruim vier honderd. De onderwijsvormen die op 

deze scholen voorkomen zijn: l.a.v.o., I.e.a.o., m.a.v.o., 
h.a.v.o. en samenwerkingsvormen met l.t.s. en nijver
heidsonderwijs. Evenals de basisscholen is er een 
intensieve begeleiding in multidisciplinair opzicht: 
- medisch 
- logopedisch 
- audiologisch/akoepedisch 
- psychologisch 
- hulp vanuit het speciale maatschappelijk werk. 

I n de meeste gevallen is er een goede samenwerking met 
een audiologisch centrum. Toelating tot de scholen is pas 
mogelijk na een onderzoek door de wettelijk voorge
schreven toelatingscommissie. De klassedeler is zeven. 
Dit geeft de mogelijkheid tot individualisering en het 
werken op verschillende niveaus. Aan de leerkrachten 
worden hoge eisen gesteld. Zij moeten immers bevoegd
heden voor het voortgezet onderwijs hebben. Bovendien 
wordt b.o.-specialisatie gevraagd. De resultaten zijn 
volledig vergelijkbaar met die van het gewone voortgezet 
onderwijs. De vraag naar 'normaal' onderwijs kan voor 
slechthorende jongeren volledig door het beschreven 
voortgezet buitengewoon onderwijs beantwoord worden. 
Het beschikt daartoe over mogelijkheden, die het gewone 
voortgezet onderwijs niet kan bieden. Wellicht is uitbrei
ding naar andere vormen van voortgezet onderwijs 
mogelijk (atheneum, meao). Er zijn wat knelpunten: 
examineerrecht, honorering, scholenbouw. Dit speciale 
onderwijs bestaat ongeveer vijfentwintig jaar. Het heeft 
bewezen voor vele slechthorende jongeren een belang
rijke steun te zijn bij hun maatschappelijke integratie. Het 
ongemotiveerd terugdringen van dit onderwijs door 
allerlei 'deskundigen' is zeker niet in het belang van de 
opgroeiende slechthorende jeugd. 

L.J. Piile 

• Te laat ontdekten we het extra nummer van 'Uitleg 
magazine' van mei 1981 (Uitleg magazine Extra nr. 6,45-
ste jaargang) dat geheel gewijd is aan het speciaal 
onderwijs in Nederland. Twee bladzijden daarin gaan 
over 'Dove en slechthorende kinderen' en twee over 
'Ernstige spraakgebrekkige kinderen'. Uit het eerste 
artikel, door Marjolijn Uitzinger, citeren we de eerste 
alinea, die met grotere letters staat gedrukt. 
'Wie het instituut voor dove kinderen 'Effatha' in Voorburg 
binnenkomt, waant zich op het eerste gezicht in een 
normale school. Alleen de gebaren waarmee de kinderen 
onderling communiceren, verraden hun handicap. 
Die gebarental leren ze van elkaar, zeggen de leerkrach
ten. Ze krijgen er geen les in; communicatie moet vooral 
verlopen via lezen en schrijven, spraakafzien (liplezen) en 
praten. Maar gebaren zijn op 'Effatha' niet verboden. Het 
gaat er tenslotte om, de communicatie met het kind op 
gang te brengen en als gebaren daarbij kunnen helpen, is 
dat niet verkeerd'. 
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De psycho-sociale kant van 
het hoortoestelgebruik 

Lezing op de 22-ste Dag der Akoepedie 
4 april 1981 

De grote fout die nog steeds wordt gemaakt, niet alleen 
door ouders, maar ook door artsen, audiciens en begin
nende leerkrachten of audiologie-assistenten, is dat men 
meent dat een slechthorende met een hoortoestel weer 
normaal hoort. Ook vanuit Audiologische Centra hoor je 
nog wel 'patiënt is gerevalideerd met een hoortoestel'. Dat 
is niet juist. Het hoortoestel kun je als prothese beschou
wen, maar de revalidatie moet dan pas beginnen. Bij 
ernstig slechthorende kinderen en zeker bij dove kin
deren is een hoortoestel slechts een gebrekkig hulpmid
del en moet je afwachten hoe de revalidatie zal verlopen. 
Als verbetering van het gehoor langs medische weg niet 
mogelijk is, is van groot belang dat een slechthorend kind 
zodra dat kan een hoortoestel gaat gebruiken. Een 
moedertaal wordt niet onderwezen maar geleerd indien 
de betreffende hersendelen adequate voldoende infor
matie krijgen. Bij een slechthorend kind kan dat via een 
hoortoestel. Bij een doof kind dient mede veel visuele 
informatie ter compensatie te worden aangeboden. (D. 
Fry 1976). Dit alles vereist bij een jong kindeen liefdevolle 
binding met de moeder. Dr. Veeger (1978) wijst erop dat, 
als in de eerste levensweken er geen goed contact met de 
moeder tot stand komt, er gedragsproblemen kunnen 
ontstaan. Vlak na de geboorte is er bij vrouwen een 
gevoelige periode voor het tot stand komen van een 
sterke binding. Het verzorggedrag is een reactie op 
allerlei prikkels vanuit het kind. Bij praematuren die enige 
tijd in de couveuse verblijven zien wij dan ook vaak 
moeilijkheden omdat bij moeder de gevoelige periode 
voorbij is. Hoortoestellen zijn bij zo'n kleintje een heel 
gedoe en dan komt er nog een hometrainster vertellen 
wat er allemaal met het kind gedaan moet worden. Als 
moeder geen hechte relatie met het kind heeft, brengt zij 
dat niet op. Gelukkig gaat het ook vaak beter. Vooral als 
het kind gaat 'luisteren'. Moeders bedoelen daarmee dat 
het kind reageert op wat er wordt gezegd en dat het kind 
een beetje gaat gehoorzamen. Teleurstellingen uiten zich 
soms in: 'Nu heeft ze een hoortoestel en nu begrijpt ze me 
nog niet', of 'Nu praat ie nog niet', of bij een ouder kind: 'Ze 
gaat brabbelen i.p.v. praten'. Dit is in principe juist heel 
gunstig en wij zien dan ook vaak later een goede 
ontwikkeling. 

Bij dove kinderen ligt dit nog veel moeilijker. Hier wordt 
nog meer van moeder en de andere gezinsleden geëist 
om tot een adequate aanpak te komen. Als er dan geen 
hechte binding is met moeder, komen er veel problemen. 
Dit valt echter buiten het bestek van dit artikel. 

Een ander probleem zijn de schuldgevoelens van de 
ouders. Het niet accepteren dat hun kind iets heeft. Het 
steeds zoeken naar de oorzaak:' 't Zit in jouw familie' is 
een poging tot afwenteling van het schuldgevoel. Het 
verwerkingsproces duurt vaak lang. Als het kind hoortoe
stellen gaat dragen wordt het nog moeilijker, want 
iedereen kan nu zien dat er iets aan het kind mankeert. Het 
is van grote betekenis dat er in deze tijd veel met de ouders 
wordt gepraat, b.v. door een maatschappelijk werkster. 
Als het kind ouder is en niet goed blijkt te horen komt er 
een ander probleem. Waarom heb ik dit nooit gemerkt? 
vragen de ouders zich af. Er ontstaan schuldgevoelens 
omdat het kind vaak werd gestraft als het niet luisterde. 
Hier moet weer over gepraat worden. 

Bij babies en peuters liggen de moelijkheden voorname
lijk bij de ouders. Schoolkinderen hebben zelf problemen. 
Ze willen niet alleen erbij horen, maarooknerzozijnalsde 
anderen. Het kind moet gaan beseffen dat het mét 
hoortoestel meer is als de anderen dan zonder hoortoe
stel. Op een school voor slechthorenden is dit geen 
probleem, maar op een gewone school heeft niemand 
een hoortoestel. Via bespreking met ouders en leerkracht 
lukt het meestal wel, het hoortoestel regelmatig te laten 
gebruiken vooropgesteld dat een hoortoestel inderdaad 
helpt. Voor pubers is het moeilijker een hoortoestel te 
accepteren. De puber voert een eenzame strijd. 'Wie ben 
ik, wat ben ik, hoe ziet de wereld mij, enz.' In deze 
bewustwordingsfase is er vaak grote psychische weer
stand tegen het hoortoestel. Door nerveuze spanningen 
horen zij dan ook vaak nog slechter. Het lijkt of zo'n kind in 
die periode niets wil aannemen en niets begrijpt van onze 
goede bedoelingen. Toch moet je tegen zo'n kind blijven 
praten, want een stuk assertiviteit moet worden opge
bouwd. 
- Jij kunt niet helpen dat je slechthorend bent. 
- Je hoeft je niet te schamen dat je een hoortoestel 
draagt. 
- Zeg tegen de anderen dat je slechthorend bent. 
De slechthorende puber zal denken: wat heb ik aan die 
onzin in een discotheek; maar die tijd gaat ook weer 
voorbij. Attendeer de jongeren wel op ringleiding, ver
sterkte telefoon, lichtbel, vibratiewekker e.d., omdat zij 
immers zo graag zelfstandig willen zijn. Deze hulpmid
delen kunnen daarbij dienstig zijn. Ook hij of zij moet een 
plaats in de wereld veroveren, er echt bij horen. Soms 
worden de problemen zo groot dat de jongere geheel 
geïsoleerd raakt, maarerzijngelukkig veleslechthorende 
jongeren die zich er wel goed doorheen slaan. 

Bij de volwassenen ligt de zaak weer anders. Men staat in 
de maatschappij, werk, gezin, verkeer, hobbies en wordt 
slechthorend. Men probeert dan zijn plaats te behouden. 
Als het gebruik van het hoortoestel of de hoortoestellen tot 
resultaat heeft dat die plaats behouden kan blijven, zullen 
er weinig problemen zijn. Maar aangezien hoortoestellen 
nog steeds hulpmiddelen zijn die juist in sociale situaties 
weinig effectief werken, komen er wel vaak problemen. 
Hoewel de techniek vooruitgaat en er via stereofonie of 
volledige prothetisering en richting-gevoelige micro
foons een stap in de goede richting is gedaan, blijven er 



voor veel slechthorenden problemen in situaties die voor 
de meesten juist de aantrekkelijke kant van het leven 
waren. Op een feestje, in een café, in een danszaal, op een 
verjaardag, op een cocktailparty, aan tafel in een druk 
gezin, in een buurthuis, op een personeelsvergadering, bij 
sportbeoefening, in het zwembad, in de schouwburg en in 
de concertzaal ontstaan bijna altijd moeilijkheden. Een 
tweegesprek gaat meestal wel goed, maar ook zonder 
hoortoestel gaat dat vaak nog wel redelijk. Uiteraard 
spelen bij deze dingen aard en graad der slechthorend
heid een grote rol, maar toch... De mens is een sociaal 
wezen. Hoewel de ene mens van nature wellicht minder 
behoefte heeft aan allerlei contacten dan de andere, wil 
vrijwel niemand graag alleen zijn, er niet meer bij horen, 
niet meer meedoen. Niet voor niets wordt er in het boekje 
'Hearing Tactics' (Als het gehoor ons in de steek laat) op 
gewezen dat de slechthorende geholpen moet worden in 
het zoeken naar andere waarden. Bijvoorbeeld: 
- Niet meer basketballen maar tennissen. 
- Niet meer klaverjassen maar dammen. 
- Niet meer naar de schouwburg maar meer lezen. 
- Niet meer alle broers en zusters tegelijk uitnodigen als 
je jarig bent maar één voor één. 
- Je kinderen duidelijk maken dat je na je werk doodop 
bent en nu geen zin hebt in al hun verhalen. 

In een onderzoek naar belevingen van jonge slecht
horende werknemers in het bedrijf (Bonnema-Kelbling 
1977) kwam naar voren dat ca. 80% een hoortoestel had, 
doch dat slechts 25% dit tijdens het werk ook gebruikte. 
De akoestische omstandigheden in de meeste bedrijven 
zijn dan ook slecht. Er werden compensaties gezocht 
d.m.v. liplezen, schrijven en/of gebaren maken of er was 
helemaal geen communicatie. De problemen die naar 
voren kwamen waren: het verblijf in de cantine, de 
contacten met collega's na werktijd. Dan was de slecht
horende weer eenzaam. In feite is dit een psycho-sociaal 
probleem van het slechthorend zijn en niet alleen van 
hoortoestelgebruik. 

De audiologen vroegen zich steeds af, waarom er zoveel 
hoortoestellen in de kast liggen terwijl toch bleek dat het 
verstaan er in de testsituatie duidelijk mee verbeterde. 
Men suggereerde psychische factoren, karakterstruc
tuur, maatschappelijk niveau e.d. Misschien zou meer 
begeleiding nodig zijn. Jeanette K. Rosen uit Sydney 
bestuurde dit vraagstuk (1979) via literatuur en kwam tot 
de conclusie dat er geen speciale psychologie van 
verkregen slechthorendheid bestaat. Psychologisch en 
Psychiatrisch gezien zijn er wel verschillen per individu, 
maar als groep is er geen verschil met goedhorenden. Zij 
bestudeerde ook allerlei vragenlijsten door slechthoren
den ingevuld. Er waren aanwijzingen dat ernstig slechtho
renden grotere problemen hebben dan licht slechthoren
denden. Er waren aanwijzingen dat de handicap slecht
horendheid verschillend wordt ervaren in verschillende 
situaties. Er waren veel aanwijzingen dat men zich bij het 
aanpassen van een hoortoestel niet moet beperken tot 
toon- en spraakdrempel, maar meer acht moet slaan op 
de problematiek van het slechthoren in het dagelijks 
leven. Deze uitkomsten zullen ons niet verwonderen. 

Brooks uit Manchester (1979) stuitte ook op het vaak niet 
dragen van hoortoestellen. Hij dacht dat een belangrijke 
oorzaak kon zijn het gebrek aan begeleiding en zette een 
experiment op. Eén groep van 30 slechthorenden kreeg 
een hoortoestel en het advies: terugkomen als er 
moeilijkheden zijn. Een tweede groep kreeg een hoor
toestel en uitvoerige begeleiding in de vorm van huis
bezoek, motivatie, samen de problemen bespreken e.d. 
Deze groepen kregen een teller in het hoortoestel 
ingebouwd die de gebruiksduur registreerde. De tweede 
groep kreeg 6 maanden lang om de 8 weken bezoek om te 
vragen hoe het ging en om de teller af te lezen onder het 
mom van hoortoestelcontrole. Uiteindelijk bleek dat de 
gebruiksduur door de begeleiding nauwelijks langer 
werd. Wel waren de schattingen van het gebruik 2 - 4 maal 
hoger dan de werkelijke gebruiksduur. Sexe, maatschap
pelijk niveau en leeftijd hadden geen invloed. De begelei
ding werd wel erg op prijs gesteld en de experimentele 
groep was beter in het hanteren van het hoortoestel (in, 
uit, hard, zacht etc), hetgeen op zichzelf wel pleit voor een 
goede begeleiding. 

In 1976 deed Kelbling voor de Ned. Vereniging van 
Audiologie een onderzoek naar de psycho-sociale as
pecten van slechthorendheid via interviews. De onder
zochte groep (25) bestond voornamelijk uit bejaarden 
(ca. 70%). Ook hier was de aanleiding voor het onderzoek 
de vraag: waarom worden hoortoestellen vaak niet 
gedragen en kun je dat via een eenvoudige test of 
vragenlijst voorspellen? Dit laatste bleek niet het geval te 
zijn. De psycho-sociale problematiek van de onder
vraagden was zo complex dat dit niet in een simpele test of 
lijst waste vatten. 
Bijv. het begrip godsdienst. Verschillende slechthoren
den bedoelden daar heel iets anders mee, zoals: 
1. thuis voor jezelf bidden. 
2. praten met het opperwezen. 
3. thuis met de dominee praten. 
4. naar de kerk gaan en luisteren. 
In de laatste twee gevallen zou een hoortoestel wellicht 
kunnen helpen. In de eerste twee gevallen leidde deze 
gedachte soms zelfs tot uitstel van proberen van een 
hoortoestel. ('God geeft kwalen, dat weet je, en dan loop 
je niet zo hard'). Er waren zelfs mensen die om diverse 
redenen het proberen van een hoortoestel 40 jaar hadden 
uitgesteld. Bij de meesten was dit echter ca. 3 jaar. Als 
men dan wel een hoortoestel wil proberen is dit om zeer 
verschillende redenen. 
Deze redenen zijn in 4 categorieën samen te vatten: 
- moeilijkheden in contact met gezins- en gezinsver
vangende relaties 
(kleinkinderen niet meer verstaan) 
(kanarie niet meer horen) 
(kostgangers niet meer verstaan) 
- moeilijkheden i.v.m. vrijetijdsbesteding, vooral t.v. kij
ken 
(t.v. kijken met buurvrouw gaat niet meer) 
(bieden bij bridgen niet meer verstaan) 
(kan niet meer meepraten over onze hobby) 
- de dominee niet meer verstaan 
(kerk en thuis) 
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- moeilijkheden in werk of studie 
(lessen niet meer kunnen volgen) 

Uit deze en vele andere voorbeelden bleek steeds dat het 
hoortoestel werd gewild voor zeer specifieke doeleinden. 
Het is dus begrijpelijk dat men het toestel nutteloos zal 
vinden als het niet aan die specifieke eisen voldoet. 
Gelukkig voldeed het hoortoestel in vele gevallen goed. 
Men staat open voor revalidatie als hinder ontstaat bij het 
realiseren van, voor ieder specifieke doelen die liggen in 
de communicatieve sfeer. Hoe lang per dag het toestel 
wordt gedragen is geheel afhankelijk van zo'n specifiek 
doel. Specifieke karakterstructuur en/of maatschappe
lijk niveau spelen hierin geen rol van betekenis. Wel is de 
een meer kritisch dan de ander en gaat het bijna altijd om 
sociale situaties. Om moeilijkheden te voorkomen is het 
dus van belang goed te informeren naar de specifieke 
doelen die men voor ogen heeft als men een hoortoestel 
wil gaan proberen. 

Schaamte e.d. komt vrijwel niet meer voor. Slechts één 
oudere, zeer jeugdig uitziende dame zei: 'Ik zal het op 
straat niet dragen'. 

Een ander punt is de leeftijd. 70% van de slechthorenden 
is ouder dan 60 jaar. Hoe ouder men is (de grootstegroep 
is 70-80 jaar) hoe minder sociale relaties men heeft. Men 
hoopt vurig dat het hoortoestel kan helpen dit contact-
restant te behouden. Erbij te blijven horen. In deze groep 
bejaarden werden veel problemen gezien, niet direct van 
psycho-sociale aard, maar van somatische. Wennen aan 
het lawaai en omgaan met het hoortoestel. In deze groep 
heeft de helft bedieningsproblemen ten gevolge van 
verlammingen, slechte hand- en armfuncties, slecht zien 
e.d. Voor deze groep is intensieve begeleiding liefst via 
huisbezoek van groot belang. Ook voorlichting aan 
bejaardenverzorgsters e.d. is hier essentieel. Voor som
mige bejaarden die veel op hun kamer verblijven is 
wellicht de hoorslang een betere oplossing dan een toch 
nog relatief ingewikkeld hoortoestel. Het gaat bij de 
oudste slechthorenden om het voorkomen van isolatie. 
Wij allen kunnen hierin een bijdrage leveren. 

J. Th. Bonnema 
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Gebarentaal-vaardigheden 

Desgevraagd verzekerde Prof. H.N. Reynolds, hoofd van 
de psychologische afdeling Gallaudet College Washing
ton D.C., in een persoonlijke correspondentie met onder
getekende (23 maart 1981,12 juni 1981), dat er geen test 
bestaat om gebarentaal-vaardigheid te meten. - Er 
bestaan talrijke tests, ook voor dove kinderen en volwas
senen bruikbaar, om verbale vaardigheid te meten, bv. de 
woordenschat, het leesvermogen (technisch lezen en 
verstaand lezen), productievetaalvaardigheid (bv. detest 
van Quigley 1974) enz. Toch bestaat er grote behoefteom 
ook gebarentaal-vaardigheid bij die doven die hoofdza
kelijk via gebarentaal communiceren, te meten. Men 
spreekt wel van 'oral failures', maar er zijn ook 'manual 
failures', zoals bv. naar voren komt in klachten van 
psychiaters, psychologen, 'counselores' en maatschap
pelijk werkers, die zelf zeggen de gebarentaal te beheer
sen, over doven, ook eventueel dove kinderen van dove 
ouders, die onvoldoende hun gedachten, gevoelens, 
verlangens, voorstellingen enz. aan anderen duidelijk 
kunnen maken, en omgekeerd dit alles van anderen 
verstaan (zie bv. Robinson LD. 'Sound minds in a 
soundless world' Washinton D.C. 1978, Vernon M. 'Per
spectives of deafness and mental health' Journal of 
Rehabilitation of the deaf, 1980, 4, 8-14, vergelijk Broe-
sterhuizen M. 'Gesprekken over de zelfervaring van dove 
mensen', Sint Michielsgestel 1980). - Vervolgens blijkt 
keer op keer, hoe vaak doven elkaar misverstaan (zie bv 
Oléron P. 'Le langage gestuel des sourds: syntaxe et 
communication' Paris 1978): 20 tot 30% misverstanden, t 

waar dit bij vergelijkbare horende groepen slechts 5 tot 
15% bedraagt. De grafische informatie bij doven, die 
kunnen lezen, blijkt op dit laatste peil te liggen (zie van 
Uden A. 'Early diagnosis of those multiple handicaps in » 
prelingually profoundly deaf children which endanger an 
education according to the purely oral way', Hamburg 
1980). In een nog te publiceren onderzoek van 8 orale 
lessen van telkens ± 1 uur bij niet-meervoudiggestoorde 
prelinguaal dove kinderen, bleken slechts hoogstens 5% 
misverstanden voor te komen. 

Dr. A. van Uden pr. 
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De (on)mogelijkheden 
van het gebruik 
van solo-apparatuur 
in het regulier onderwijs 

Lezing op de 22-ste Dag der Akoepedie, 
4 april 1981 

Een aantal slechthorende kinderen is dankzij een gunstig 
samenspel van individuele capaciteiten enerzijds en 
sociale omstandigheden anderzijds, in staat het reguliere 
onderwijs te volgen. Het kan zijn dat zij eerst een aantal 
jaren buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en daar
na zijn overgegaan naar het gewone vervolgonderwijs 
zoals beroepsonderwijs, gewone MAVO/HAVO, een 
enkele leerling volgt na VHMO een universitaire oplei
ding. Ook komt het voor dat een leerling vanaf het begin 
van zijn schooltijd het gewone onderwijs volgt. 

Een dergelijke leerling uitgerust met hoortoestel(len) is 
dan wel voldoende in staat een spreker te begrijpen 
wanneer de afstand tussen beiden kort is, er weinig of 
geen achtergrondlawaai is en de gelegenheid voor 
spraakafzien gunstig is. 
In de klas is het vaak moeilijk de leerkracht goed te 
verstaan: een grotere afstand tot de spreker betekent dat 
de kwaliteit van het signaal slechter wordt, de consonan
ten worden snel vager, daarbij komen de storende 
invloeden van het achtergrondlawaai en spelen de 
akoestische eigenschapen (galm, echo) van het klasse
lokaal een rol. 

Door de vooruitgang van de techniek (de electronica) 
beschikken wij thans over een electro-akoestisch hulp
middel dat slechthorende kinderen in hun schooltijd van 
dienst kan zijn, een solo-apparaat. Al in 't begin van de 
^Oer-jaren experimenteerden verschillende technici met 
een dergelijke opstelling die vaak met veel huisvlijt in 
elkaar werd geknutseld. In vergelijking met die eerste 
pogingen zijn er nu aan de apparatuur veel veranderingen 
aangebracht met name is het formaat kleiner en daardoor 
handzamer, is er een draadloos systeem ontworpen, 
wordt infra-rood toegepast. Het principe is echter niet 
veranderd. 

De leerkracht draagt een microfoon + FM-zender, de 
leerling draagt een ontvanger die of gecombineerd is met 
een hoortoestel, of aangesloten is aan zijn hoortoestel, 
d.m.v. een inductionloop (ringleiding). Deze solo-appa
ratuur heeft in vergelijking met een hoortoestel enkele 
duidelijke voordelen: 

- de ontvangst van het signaal is optimaal: de leerling zit 
a.h.w. op de lippen van de leerkracht, 
- de invloed van de akoestische eigenschappen van de 
ruimte is duidelijk verminderd, 
- de invloed van het achtergrondlawaai wordt geredu
ceerd d.w.z. de signaal/ruisverhouding verbetert. 

Daarnaast staan echter ook nadelen: 
- de ontvangst van wat de leerkracht zegt wordt veel 
beter, maar t.o.v. de medeleerlingen komt de leerling in 
een meer geïsoleerde positie te verkeren, 
- de slechthorendheid wordt zeer zichtbaar, 
- de leerling wordt zeer afhankelijk van het technisch 
goed functioneren van de apparatuur. 

Het experiment, projekt Solo-apparatuur. 
In 1976 werd een multi-disciplinaire werkgroep gevormd 
bestaande uit: 
drs. A. Spoor, audioloog, Aud. Centrum v.d. Universiteit 
van Leiden, 
prof. dr. R.J. Ritsma, audioloog, Aud. Instituut van de 
Universiteit van Groningen, 
ing. J. van Dijk, technicus, Aud. Instituut van de Univer
siteit van Groningen, 
mw. drs. C. Sijtstra, psycholoog, Aud. Instituut van de 
Universiteit van Groningen, 
J. Elsinga, vertegenwoordiger van de F.O.S.S. 
K. Breeman, direkteur van het Koninkrijk Instituut voor 
Doven, 
L. Huynen, Hoofd van de Skelp, sh-school te Drachten, 
K. Holl en mw. drs. M. Molenaar, waarnemers van het 
Ministerie van Onderwijs. 

Deze werkgroep maakte een opzet voor een experiment. 
Realisering was mogelijk dank zij een subsidie van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Over de 
volgende punten werden afspraken gemaakt: 
1. te kiezen vormen van onderwijs 
2. de keuze van de leerlingen 
3. de vorm van de begeleiding 
4. de keuze van de merken solo-apparatuur. 

1. Geprobeerd zou worden leerlingen te kiezen op vele 
vormen van onderwijs. Naast leerlingen, die het gewone 
vervolgonderwijs volgen ook leerlingen op het basis
onderwijs uit te rusten met de solo-apparatuur. 

2. Bij de keuze van de leerlingen ook leerlingen te kiezen 
met een auditievespraakverstaanvaardigheid van vrijwel 
0%. Dit betekent dat ook enkele leerlingen van het 
Doveninstituut in de proef worden opgenomen die 
praktijklessen op bijv. een gewone technische school 
volgen. Afgesproken werd dat in principe ook leerlingen 
voor wie door anderen (ouders, leerkrachten, e.a.) om 
solo-apparatuur werd gevraagd in de proefgroep op te 
nemen als beschikt kon worden over voldoende gege
vens en wanneer betrokkenen bereid waren mee te doen 
met de begeleiding zoals door de werkgroep werd 
ontworpen. 

Van alle leerlingen zouden gegevens bekend moeten zijn 
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op een Audiologisch Instituut; naast de audiologische, 
tevens de psycho-sociale en logopedische gegevens; 
tevens gegevens over de schoolgeschiedenis. 

3. De vorm van de begeleiding. 
Allereerst wordt de medewerking van leerling en ouders 
gevraagd, daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek. 
In dit gesprek wordt kennis gemaakt met de begeleidster, 
in Groningen, mw. C. Mraz-Petrics een vroegere leer
kracht van een school voor slechthorende kinderen. 
I n dit gesprek wordt de bedoeling van de proef besproken 
en de verwachtingen t.a.v. de mogelijkheden van solo-
apparatuur. Daarna wordt een solo-apparaat gedemon
streerd en geprobeerd door de leerling. Wanneer leerling 
en ouders mee willen werken wordt door de begeleidster 
kontakt gezocht met de school van de leerling, waarna de 
begeleidster de school bezoekt en tevens aan leer
krachten) en klas het solo-apparaat demonstreert. 
Na 3 maanden worden aan de hand van een vragenlijst 
voor de leerling en de leerkracht apart de opgedane 
ervaringen besproken. Bij gunstige ervaringen zijn er 
verder geen bemoeienissen meer tenzij er klachten zijn; in 
dat geval, kan kontakt gezocht worden (telefonisch) met 
de begeleidster, die zonodig opnieuw een bezoek brengt. 
Na een jaar opnieuween evaluatie, bij schoolverandering 
opnieuw introduktie van het solo-apparaat door de 
begeleidster aan de klas en de leerkracht(en). 

4. In de handel zijn verschillende merken Solo-appara-
tuur. In onze proef werden opgenomen Siemens/Senn-
heiser, Oticon/Sennheiser, Philips en Phonic Ear. 
In Groningen worden reparaties uitgevoerd door de 
technici van het Audiologisch Instituut waardoor een 
snelle hulp mogelijk is. In Leiden worden de mankemen
ten verholpen door de importeurs. 

Resultaten 

Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijsten 
werden van 114 kinderen de gegevens verwerkt. Bij dit 
aantal zijn ook die kinderen opgenomen van wie we 
gegevens verkregen van verschillende audiologische 
centra, die wij om medewerking hebben gevraagd. 
N = 114 
tevreden 64 
voldoende 35 
twijfelachtig 10 
onvoldoende 5 
Tien leerlingen gaven ons de solo-apparatuur terug. Vijf 
vonden dat zij er de spraak niet beter mee konden 
verstaan. Vierwilden niet meermeewerkenomdatzezich 
zo wel konden redden. Eén leerling voelde zich door het 
gebruik van solo-apparatuur te veel geïsoleerd van de 
andere leerlingen. 

Over de betere ontvangst van het signaal waren zowel de 
leerling als de leerkracht enthousiast. De leerlingen 
vertellen (des gevraagd) dat zij zich niet meer geïsoleerd 
voelen t.o.v. hun klasgenoten dan vroeger. Zij kunnen 
zeer snel van de T- op de M-stand overschakelen en 
omgekeerd zodat kontakt met de leerkracht en kontakt 

met de medeleerlingen mogelijk blijft. De leerlingen 
vertellen dat door het solo-apparaat gesprekken op gang 
komen over de slechthorendheid en dat er beter begrip 
ontstaat voor de problemen die de leerling dagelijks 
ondervindt. Dit is in tegenstelling tot onze verwachtingen. 
Voor de jongere kinderen is de technische betrouwbaar
heid van de solo-apparatuur zeer belangrijk, zij verliezen 
snel hun motivatie om een goed gebruik te maken van de 
apparatuur als er technische mankementen optreden. 

De leerlingen met een auditieve spraakverstaanvaardig-
heid van 50% en meer, vertellen dat zij erg blij zijn met de 
apparatuur, dat ze zich meer ontspannen voelen en dat 
het spraakafzien veel gemakkelijker wordt, ook de 
leerkrachten zijn tevreden en hebben de indruk dat zij 
meer ontspannen zijn, ook de medeleerlingen zijn tevre
den. 

De leerlingen met een auditieve spraakverstaanvaardig-
heid van ongeveer 0% vertellen dat zij alerter zijn, zich 
meer ontspannen voelen bij 't spraakafzien maar dat er 
geen verbetering optreedt in het spraakafzien. De leer
krachten zijn zich meer bewust van de bestaande 
problemen. Vooral door de te hoge verwachtingen die zij 
en ook de medeleerlingen hebben, voelen ze zich soms 
geïrriteerd door de vele aandacht die de 'dove' leerling 
thans vraagt, terwijl hij niet beter verstaat. 
In de literatuur komen de laatste tijd naast gunstige 
ervaringen met solo-apparatuur tevens waarschuwingen 
over te hoog gespannen verwachtingen. Salz (1980) 
beschrijft een 12-tal ernstig auditief gehandicapte kinde
ren die het gewone onderwijs bezoeken. Hij wijst erop dat 
(kort samengevat) naast een optimaal gebruik van het 
gehoor door middel van hoortoestel(len), solo-appara
tuur het kind over een minstens gemiddeldde intellec
tuele aanleg moet beschikken. Daarnaast een taalont
wikkeling moet hebben op 't niveau van zijn leeftijd, een 
zeer goede werkhouding, en een buitengewone bereid
heid om zich in te zetten. Van de ouders en de school 
wordt veel extra aandacht en motivatie gevraagd waarbij 
samenwerking met een audiologisch instituut noodzake
lijk is. 

Bij het plaatsen van een leerling op het gewone onderwijs 
spelen vele factoren een rol diezorgvuldig door een multi
disciplinair team (zoals dat bijv. op een Audiologisch 
Instituut aanwezig is) tegen elkaar moeten worden 
afgewogen. Bij een dergelijke afweging van de gegevens 
(audiologische, psycho-sociale, logopedische), gege
vens van de school, de ouders enz, speelt de mogelijkheid 
van het solo-apparaat slechts als aanvullend hulpmiddel 
een rol. Het is niet goed denkbaar, dat het kind door het 
gaan gebruiken van solo-apparatuur in staat zou zijn het 
reguliere onderwijs te volgen als niet voldaan is aan 
tenminste de noodzakelijke voorwaarden zoals al in een 
eerdere lezing genoemd, Sijtstra (1976). 

De relatiestoornis die als gevolg van slechthorendheid 
ontstaat kan door het gaan gebruiken van een solo
apparaat niet worden opgeheven. Het solo-apparaat 
maakt de communicatie met klasgenoten technisch 
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gesproken moeilijker. Gelukkig bestaanerdiversemoge-
'lijkheden om ook bij 't dragen van solo-apparatuur de 
klasgenoten te blijven volgen. Bij het gebruik van twee 
hoortoestellen kan op één oor het solo-apparaat, op het 
andere oor blijft het hoortoestel beschikbaar. Op solo-
apparatuur die verbonden is met het eigen (kast)toestel 
zit een T- M-stand; bij de nieuwste ontwikkelingen is er 
zelfs sprake van een automatische schakeling naar het 
signaal dat het sterkst is, Kaufman (1981). 
Verschillende leerlingen hebben ook vermeld dat juist 
omdat het volgen van de les minder moeite kost er meer 
energie overblijft voor kontakt met de medeleerlingen! 

Uit het projekt Solo-apparatuur is duidelijk geworden dat 
vooral voor slechthorende leerlingen met een auditieve 
spraakverstaanvaardigheid van ongeveer 50%, een so-
'o-apparaat vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar een 
goede aanvulling kan zijn op de bestaande hoortoestel
len. Daarbij is een zorgvuldige begeleiding, waarbij 
samengewerkt wordt met het multi-disciplinaire team van 
een audiologisch centrum een noodzakelijke voorwaar
de. Een goede en snelle technische hulp is daarbij nog 
een vereiste. 

mw. drs. C. Sijtstra, Audiologisch Instituut, 
R.U. Groningen. 

Literatuur: 

Kaufman, P., Automatische Mikrofonschaltung - ein 
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• Te Utrecht is op het adres Zakkendragershof 34-40 
geopend het I.D.C., informatie- en documentatiecentra 
ten behoeve van het kind met een handicap en zijn 
ouders. De doelstelling van het I.D.C. is 'het (doen) 
verstrekken van praktische informatie in de breedste zin 
des woords ten behoeve van het dagelijks leven van het 
opgroeiend kind met een handicap en zijn ouders'. Het 
l-D.C. wil ten dienste staan van het kind met een handicap 
en zijn ouders, maar ook van hulpverleners (-organisa
ties) en andere belanghebbende of geïnteresseerden. 
Het wil informatie verstrekken, zowel mondeling als 
schriftelijk en telefonisch en via de media. In het gebouw 
aan de Zakkendragershof is ruimte voor gespreksgroe
pen, wisselende tentoonstellingen, demonstraties en 
aangepaste gebruiksartikelen, passend speelgoed enz. 

• In hetzelfde gebouw is het adres Zakkendragershof 42 
sinds 1 januari gevestigd het kantoor van de Stichting 
Nederlandse Dovenraad. Alle vergaderingen en bespre
kingen van de Dovenraad kunnen daar nu centraal plaats 
vinden. Het bureau wordt voorlopig bezet door één 
medewerker: dhr. J. Bloemkolk. 

Ingezonden brief 

Geachte Redaktie, 

In een Ten Geleide' (Nr. 22, 4 blz. 113-114) bij de 
recensie, getiteld 'Dé methode voor hét dove kind' (blz. 
117-133) van het boek Wie niet horen kan moet maarzien: 
Een visie op het communiceren met doven, stelt U eerst 
dat de lezers van Uwtijdschrift recht hebben op informatie 
omtrent de voorgeschiedenis van die recensie. U citeert 
dan uit correspondentie die U niet ter publicatie werd 
aangeboden; wat U daaruit citeert sloeg bovendien niet 
op de gepubliceerde verbeterde versie van de recensie, 
maar op een versie die slechter was en niet is gepubli
ceerd. U schrijft dan wel dat de recensie zoals feitelijk 
gepubliceerd Veranderingen heeft ondergaan', en U gaat 
dan wel verder met: 'mogelijk dat daardoor de bezwaren 
van de auteurs geheel of gedeeltelijk zijn weggenomen', 
maar U hebt naar dat laatste niet bij ons geïnformeerd. 
Had U dat wél gedaan, dan hadden de lezers inderdaad 
informatie gekregen waar zij èn wij recht op hebben. Nu 
maakt U uit in goed vertrouwen geschreven brieven 
stukken wereldkundig waarvan U niet weet of ze eigenlijk 
nog wel slaan op gepubliceerde passages uit de recen
sie. 

U zegt vervolgens dat de recensie 'de toon heeft van een 
rustige uiteenzetting'; U vermeldt ook de bespreking in 
Utrecht tussen de recensent en ons, maar U informeert de 
lezers niet omtrent het feit dat wij het initiatief tot die 
bespreking hebben genomen en daarbij de recensent op 
een aantal fouten hebben gewezen, zodat hij zijn tekst kon 
herschrijven. Daarbij deden de auteurs in feite het werk 
van een redaktie die schrijft: 'De redaktie beschouwt het 
niet als haar taak op dhr. B. enige druk uit te oefenen in 
welke richting dan ook.' Ons bekende redakties plegen 
wel degelijk druk uit te oefenen als bijdragen van auteurs 
tekortkomingen vertonen, zeker ais ze daarop door 
vakmensen geattendeerd worden. Dat het aldus uitoefe
nen van enige druk in de richting van een betereversie als 
deel van Uw redaktionele taak ook hier zijn nut had 
kunnen afwerpen, blijkt wel uit het feit dat de recensent 
zijn meest ernstige fouten binnenskamers heeft kunnen 
houden. De verbeterde versie is dus niet aan de 
bemoeienissen van de redaktie maar aan die van de 
gerecenseerden te danken: dit komt uit Uw 'Ten Geleide' 
in het geheel niet naar voren. Overigens zijn wij het 
uiteraard met veel aspecten van de recensie nog steeds 
oneens. 

Dan interpreteert U onze opmerking dat de argumentatie -
van de recensie niet afgestemd is op de lezers van het 
tijdschrift die vooral uit leerkrachten bestaan als 'bijna 
een belediging aan de vaste abonnees'. Wij herhalen 
eerst maar weer dat u zonder overleg uit een brief citeert 
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die bovendien sloeg op een slechtere, niet gepublicerde 
versie, en voegen daaraan toe dat onze opmerking sloeg 
op de nodeloos slechte leesbaarheid waarover door de 
mensen van de scholen in het verleden wel eens meer is 
geklaagd. De vaste lezers van het tijdschrift kennen onze 
bemoeienissen met de problemen van doven goed 
genoeg uit onze communicatie met hen om te weten dat 
Uw veronderstelling van een belediging onzerzijds ab
surd is. 
Na de negatieve informatie over onze activiteiten schrijft 
U over de recensie: 'vaak worden objektieve feiten 
gesteld tegenover onjuist weergegeven onderzoekresul
taten', waarmee U als redaktie een oordeel uitspreekt dat 
U wijselijker aan woord en wederwoord had kunnen 
overlaten. 
Wij hebben gemeend, het bovenstaande als ons 'Ten 
Geleide' bij het lezen van het Uwe aan de lezers aan te 
moeten bieden, en danken U voor de plaatsing. 

De Auteurs: Drs. let van Bekkum, Drs. Truus van der Lem, 
Drs. Akke de Blauw, Prof. Dr. Bernard Tervoort, Drs. Koos 
Bonnema, Drs. Wilma Vriends, Dr. Kees de Graaf. 

Naschrift redaktie 

Omdat de inhoudelijke diskussie over 'Wie niet horen kan, 
moet maar zien' en over het kommenlaar van dhr. 
Broesterhuizen daarop hoofdzaak moet blijven, wil de 
redaktie op het bovenstaande slechts kort reageren. 
1. Over het recht om uit brieven te citeren. We hebben 
slechts geciteerd uit brieven die gezonden waren aan de 
redaktie, niet aan privé personen. Wij achtten publikatie 
hieruit als achtergrondinformatie gewenst. Hierover blijft 
de redaktie met de auteurs van mening verschillen. 
2. Het initiatief tot de bijeenkomst in Utrecht. Ongeveer in 
het midden van de tweede kolom van blz. 113 (in het 
novembernummer 1981) eindigt een citaat uit een brief 
van de auteurs aan dhr. Broesterhuizen. Daarachter 
schreven we: 'Daarna volgde nog een uitnodiging tot 
gezamenlijk overleg.' In de kontekst is duidelijk dat het 
hier gaat over een uitnodiging van de auteurs, gericht aan 
dhr. Broesterhuizen. De lezer kan begrijpen dat de 
bespreking te Utrecht, die twintig regels verder ter sprake 
komt, het gevolg is van die uitnodiging. 
3. De bijna-belediging. De term is misschien wat tezwaar. 
Natuurlijk hebben we niet willen zeggen dat de auteurs 
bedoelden de lezers bijna te beledigen. Maar iemand kan 
zich bijna beledigd voelen als iemand hem zegt dat een 
artikel voor hem te moeilijk is, ook al is de opmerking niet 
beledigend bedoeld. 
4. Negatieve informatie over aktiviteiten van de auteurs. 
Na herlezing van het 'Ten Geleide' van november 1981 is 
het de redaktie niet duidelijk, wat er negatief is aan de 
informatie die daar gegeven is. De eindredakteur heeft 
dan ook in een brief van 4 december o.a. om nadere uitleg 
van deze term gevraagd. De auteurs hebben daarop per 
brief geantwoord, maar uit deze brief mag niet geciteerd 
worden. 
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Naar aanleiding van het 
betoog van 
dhr. Broesterhuizen 

Zoals de redactie terecht stelt in haar 'Ten geleide' in het 
novembernummer 1981 wijst de Heer Broesterhuizen op 
enkele tekortkomingen in het boek 'Wie niet horen kan 
moet maar zien' met betrekking tot het weergeven van 
enkele onderzoeksresultaten. Ik wil er echter op wijzen 
dat het altijd mogelijk is op ieder gebied, en zeker op die 
gebieden waar een grote controverse heerst, onder-
zoeksfeiten te vinden die deze of gene opvatting steunen. 
Het gaat daarom dan ook niet zozeer om onderzoeksfei-
ten als wel om de interpretatie van deze onderzoeksfeiten, 
die altijd subjektief zal zijn. 
Ook de Heer Broesterhuizen ontkomt niet aan een 
subjektieve interpretatie van het boek 'Wie niet horen kan 
moet maar zien', wanneer hij bepaalde aspecten onderde 
loep neemt ter ondersteuning van wat zijn visie is op 'de 
methode voor het dove kind'. 

Hieronder volgen enkele opmerkingen en punten van 
kritiek naar aanleiding van het betoog van de Heer 
Broesterhuizen. 

1. -Op p. 122 (eerste kolom) vergelijkt de Heer Broester
huizen het onderzoek van Smale (1981) met dat van 
Conrad, waarbij hij zegt dat het onderzoek van Smale 
methodologisch beter in elkaar zit dan dat van Conrad, 
onder andere omdat Smale met een videoband werkt en 
Conrad slechts met een geluidsband; daardoor konden 
de beoordelaars van de spraakverstaanbaarheid van 
dove kinderen gebruik maken van de de visuele informa
tie, d.m.v. het liplezen. Dit argument is niet steekhoudend 
aangezien in Conrad's onderzoek de beoordelaars niet 
alleen de geluidsband tot hun beschikking hadden maar 
ook de zinnen schriftelijk voor zich zagen, zó, dat er twee 
woorden waren weggelaten. Het is uit psycholinguistisch 
onderzoek bekend dat het kennen van de aangeboden 
tekst een steun vormt bij het herkennen van de tekst; 
hetgeen het de beoordelaars van de geluidsband in 
Conrad's onderzoek alleen maar gemakkelijker had 
moeten maken de zinnen te herkennen. De Heer Broes
terhuizen gaat ervan uit dat de beoordelaars in Smale's 
onderzoek 'een groep volwassenen die nog nooit een 
dove persoon hadden gezien', automatisch in staat zijn 
het lipbeeld van de dove te herkennen (en dat nog wel op 
video) en zich ook automatisch richten op het lipbeeld. Dit 
lijkt mij nogal een overschatting van het vermogen van 
ongetrainde horende mensen om te liplezen. 
Eveneens op p. 122 schrijft de Heer Broesterhuizen dat 
Conrad in zijn onderzoek geen gebruik maakt van vrije 
spraak. In het eerste gedeelte van zijn onderzoek laat 



Conrad echter de beoordeling van de spraakverstaan-
baarheid over aan het hoofd van de school waar het dove 
kind zich bevindt. Deze beoordeling is niet gebaseerd op 
een enkel stukje spraak, maar op de ervaring van het 
schoolhoofd met het kind in het algemeen, hetgeen 
inhoudt dat het hoofd van de school zijn beoordeling wel 
degelijk baseert op vrije spraak. 

2- -Op p. 128 (eerste kolom, regel 3) schrijft de Heer 
Broesterhuizen dat de TC stelt dat 'gebaren spraakafzien 
en horen versterken'. Geen enkele methode zal de 
pretentie hebben het 'horen' van de doven te versterken, 
en zeker de TC niet. De Heer Broesterhuizen bedoelt hier 
misschien spraakafzien en spreken? 

3. -Eveneens op p. 128 (tweede kolom) schrijft de Heer 
Broesterhuizen dat dove kinderen die niet of slechts 
gedeeltelijk in gebaren zijn opgevoed, nauwelijks latera-
liseren. Vervolgens concludeert de Heer Broesterhuizen 
het volgende: 'opvoeding in een gebarencode lijkt latera-
lisatie op een andere manier plaats te laten vinden dan 
opvoeding in spreektaal, of in het geheel niet. 'Deze 
conclusie is onjuist. Alleen bij niet consequent of slechts 
gedeeltelijk in gebaren opgevoede kinderen vindt vol
gens Neville en Bellugi nauwelijks lateralisatie plaats. De 
gecursiveerde gedeelten zijn in deze zin van groot belang. 

4. -Op p. 129 (eerste kolom) schrijft de Heer Broesterhui
zen dat 'omdat het gebruik van Pidgin Sign English (PSE) 
vraagt meerdere gebaren te maken, gebruiken veel dove 
mensen het liever niet'. Hij verwijst daarbij naar een artikel 
van Reilly en Mclntire (1980). Ik heb deze opmerking 
echter niet in het desbetreffende artikel kunnen aan
treffen. De Heer Broesterhuizen wekt hier een beetje de 
indruk dat dove mensen het liefstzo min mogelijkgebaren 
maken. PSE is een 'Contact dialect of sign language used 
in the US and Canada for communication between 
hearing and deaf people both in formal situations and 
others less formal' (Reilly en Mclntire, 1980) PSE heeft 
met orale pidgin talen gemeen dat er geen 'native 
speakers' bestaan en dat het alleen in een bepaalde 
duidelijk omschreven context gebruikt wordt. PSE wordt 
dan ook liever niet door doven gebruikt omdat zij 
beschikken over een eigen taal, namelijk ASL. 
Een ander kenmerk van PSE is dat '...PSE is somewhat 
reduced in grammatical features in comparison to its 
parent languages (ASL en Am, Engels): it doesn't mark 
plural or nouns; it doesn't mark number or person on 
verbs; and the use of tense and articles is optional. In other 
words, usual noun and verb morphology is almost non
existent' (Reilly en Mclntire, 1980). 
Hieruit blijkt dat PSE zeer beperkt is in haar mogelijk
heden. De Heer Broesterhuizen schrijft dat Jones (1979) 
gevonden heeft dat er een storende invloed uitgaat van 
ASL op geschreven Engels. Dat is onjuist. Wanneer 
studenten van ASL eerst in het PSE vertalen (en uit de 
beschrijving blijkt hoe gebrekkig PSE is) en daarna in het 
Amerikaans is er al zoveel verloren gegaan van de 
oorspronkelijke grammaticale informatie dat het niet 
verwonderlijk is dat het eindresultaat een gebrekkig 
Amerikaans oplevert. Jones toont niet zozeer een storen

de invloed van het ASL op het geschreven Engels aan als 
wel een storende invloed die uitgaat van het PSE. 

5. -Op p. 129 (eerste kolom) besluit de Heer Broestei-
huizen zijn eerste voorbeeld van hoe manuele codes en 
de orale code met elkaar interfereren in het lateralisatie-
proces, met een vergelijking tussen de woordvolgordes in 
orale talen en de gebarenvolgorde in ASL. Door de 
gebarenvolgorde van ASL gelijk te stellen aan die van 
lichaamstaal en de volgorde in de gebarencode van 
Amerikaanse Indianen, wekt de Heer Broesterhuizen de 
indruk dat ASL op één lijn te stellen is met lichaamstaal en 
de gebarencode der Indianen. Afgezien van het feit dat er 
onder ASL taalkundigen een discussie gaande is over de 
regels die ten grondslag liggen aan de gebarenvolgorde 
in ASL (zie Wilbur, 1979), zou ik hierbij willen aantekenen 
dat ASL, in tegenstelling tot lichaamstaal, een volledige 
taal is met een eigen grammatica, syntaxis, morphologie 
en phonologie (zie Stokoe, 1978, Wilbur, 1979). 
Deze grammaticale structuur wijkt op vele punten af van 
de Engelse grammaticale structuur en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat zich, wanneer er van ASL vertaald wordt 
naar het Amerikaans, vertaalfouten en problemen voor
doen wanneer het Amerikaans niet volledig beheerst 
wordt. Uit het feit dat er vertaalfouten optreden mag men 
echter niet afleiden dat de gebruikers van ASL over een 
gebrekkige taal beschikken. 

6. -Op p. 130 (eerste kolom) wekt de Heer Broesterhui
zen de indruk dat de differentiatie-methode in tegenstel
ling tot de orale, TC, simultane of manuele methode, het 
dove kind niet in het keurslijf van één enkele methode 
dwingt. Wanneer hij echter de differentiatie-methode 
beschrijft dan komt toch wel degelijk naar voren dat het 
dove kind of zuiver oraal, of schriftelijk (met of zonder 
vingerspelling) of manueel onderwezen wordt, (op basis 
van een grondige diagnostiek, dat wel). Het lijkt mij dat 
deze beschrijving duidt op een keurslijf. De implicatie van 
't differentiatie-model is, dat wanneer eenmaal bepaald is 
welke methode optimaal is voor het dove kind, men ook 
aan deze methode blijft vasthouden. Daarbij moet ook in 
beschouwing worden genomen dat het differentiatie
model een hiërarchie hanteert met betrekking tot de te 
volgen methode. Op de eerste plaats staat de orale 
methode, mocht die absoluut niet haalbaar zijn dan wordt 
overgegaan op de manuele methode (met alle vormen 
hiertussen in). Geen enkele diagnose is altijd 'foolproof'; 
stel dat een doof kind naar de manuele afdeling verwezen 
is en toch op den duur oraal blijkt mee te kunnen. Wordt 
zo'n gebarenmaker dan toch in de gemeenschap der 
sprekers opgenomen of is hij dan toch teveel een 
besmettingsrisico? 

7. -Het is mij niet duidelijk waarom de Heer Broester
huizen op p. 124/125 de TC verwijt dat haar communi
catiemodel niet gebaseerd is op de communicatie
vaardigheden van het kind en de leerkracht c.q. de 
opvoeders (een fundamenteel gegeven uit de commu
nicatie-theorie). Het differentiatie-model is toch ook 
slechts gebaseerd op 'systematisch en diepgaand on
derzoek naar de communicatie-vaardigheden van het 
kind' en niet van het kind en de leerkracht c.q. opvoeder? 
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8. -Op p. 129 (eerste kolom, punt 2) schrijft de Heer 
Broesterhuizen dat er zeer weinig Amerikaanse doven 
zijn die zuiver ASL gebruikers zijn en dat er eveneens zeer 
weinig in gebaren opgevoede doven zijn die de Engelse 
grammatica beheersen. Op welke statistische gegevens 
(percentages) berust deze uitspraak? 

9. -Tot slot hetvolgende: wanneer de Heer Broester
huizen er op p. 132 vanuit gaat dat slechts een minderheid 
der doven zich terug zal vinden in de visie zoals die door de 
auteurs van het boek naar voren is gebracht dan zou hij 
consequent moeten zijn en feiten moeten overleggen om 
zijn uitspraak te staven. De auteurs van het boek laten 
duidelijk weten dat hun visie slechts een visie is en niet dé 
visie op het communiceren met doven. 

Mw. G.M. Schermer 

Dr. Geoffrey Ivimey 

De 'Alexander Graham Bell Association forthe Deaf', die 
haar zetel heeft in Washington, organiseert regelmatig 
een zgn. 'tour' van experts in het onderwijs aan en de 
opvoeding van doven. Zo'n tour voert langs universiteiten, 
instituten, scholen en organisaties van doven in de 
Verenigde Staten. In de enkele weken die zo'n tour duurt, 
houdt de genodigde expert op vele plaatsen lezingen. In 
1972 werd dr. A. van Uden uit Sint-Michielsgestel 
uitgenodigd voor deze tour. In de jaren ervoor en ernao.a. 
de ons bekenden prof. Löwe uit Heidelberg en Sister 
Nicholas Griffey uit Dublin. 
Van 14 oktober tot 20 november 1981 deed Dr. Geoffrey 
Ivimey deze tour. Dr. Ivimey is langzamerhand wel een 
bekende in Nederland. Regelmatig komt hij als Senior 
Lecturer in the Education of Handicapped Children at the 
University of London's Institute of Education met zijn 
studenten naar Nederland om hier doveninstituten/ 
scholen te bezoeken. Hij is een expert op het gebied van 
taalontwikkeling bij dove kinderen en een sterke voor
stander en verdediger van de orale methode. 
Aangezien hij van het onderwijs aan doven in Engeland, in 
Nederland en in de Verenigde Staten goed op de hoogte 
is, zou hij mogelijk eens een goede spreker kunnen zijn 
voor een vergadering van onze vereniging. 

J. van Eijndhoven 
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Reactie op Mw. G. Schermer 

Uit de lezing van de kritiek van mevrouw Schermer op mijn 
commentaar op het boekje 'Wie niet horen kan, moet 
maar zien' blijkt mij dat ook mevrouw Schermen niet 
ontkomt aan een subjectieve interpretatie van mijn artikel, 
wanneer zij bepaalde passages daarvan onder de loep 
neemt waaruit zij opmaakt dat mijn interpretaties van 
bovengenoemd boekje subjectief zijn. 

Ik zal puntgewijs ingaan op de kritiek van mevrouw 
Schermer. 

1 Wat de opmerking over de onderzoeken van Conrad en 
Smale betreft. Ik blijf erbij, en dat heb ik ook zo in mijn 
artikel gezegd, dat het onderzoek van Smale meer de 
natuurlijke situatie benadert dan Conrads onderzoek. 
Conrads onderzoek staat door het feit dat hij alleen 
geprefabriceerde taaluitingen gebruikt en deze ook nog 
eens op twee woorden na schriftelijk erbij geeft, ver weg 
van de situatie waarin het aankomt op het verstaan van 
alleen gespoken taal: de geprefabriceerde taaluitingen 
zijn zeer waarschijnlijk allemaal grammaticaal goed 
Engels, terwijl iedereen weet dat veel dove mensen 
moeite hebben om grammaticaal goed Nederlands te 
spreken, en in situaties waarin luisteraars een dove mens 
moeten proberen te verstaan, zal het zelden of nooit 
voorkomen dat de dove spreker zijn taaluiting alvast op 
twee woorden na op een kaartje aan de luisteraar presen
teert. Door het gebruik van geprefabriceerde zinnen valt 
het effect van het taalniveau van de dove spreker op de 
verstaanbaarheid van de spraak weg, en daarmee ook 
een psycholinguïstisch zeer relevant aspect van spraak-
verstaanbaarheid, nl. de rol van de context die syntac
tische en semantische beperkingen aan het spraakver-
staan oplegt. In dit verband zijn twee door Clark en Clark 
(1977) vermelde onderzoeken wellicht van belang-
Pollack en Pickett (geciteerd door Clark en Clark) lieten 
de luisteraars een bandopname horen die onopgemerkt 
was gemaakt van een spontaan gesprek van anderen; uit 
dat overigens goed verstaanbaar gesprek lieten ze losse 
woorden horen (zonder het er schriftelijk bij te geven). 
Slechts 47% van deze losse woorden werd correct 
geïdentificeerd. Uit op normale snelheid voorgelezen 
passages werden eveneens losse woorden ter beoorde
ling aan andere luisteraars voorgelegd; 55% van de 
woorden werd correct geïdentificeerd. Later lieten 
Pollack en Pickett steeds grotere gedeelten van de band 
horen die op het te beoordelen woord volgden; naarmate 
deze bandfragmenten langer waren, werden de woorden 
correcter verstaan. Warren en Warren (1970, eveneens 
geciteerd door Clark en Clark) lieten aan 20 mensen een 
bandopname horen met een zin waarin uit één woord één 
foneem was weggesneden en vervangen door een 



kuchje. Toen zij aan de luisteraars vroegen of er een klank 
uit deze zin ontbrak, antwoordden 19 van de 20 ontken
nend, en de twintigste koos een klank die niet ontbrak. 
Bovendien plaatsten alle twintig het kuchje in de zin op 
een andere plaats dan het in de geluidsopname stond. Zij 
concluderen dat mensen bij de waarneming van spraak 
steunen op syntactische en semantische beperkingen 
die vrij lang na het ontbrekende element kunnen komen. 
Clark en Clark stellen dat 'de waarneming van gesproken 
taal laat zien dat auditieve fonetische en fonologische 
processen niet genoeg zijn. Gewone spraak is te vol van 
ontbrekende en onverstaanbare woorden om op die wijze 
te worden waargenomen. In plaats daarvan kan er een 
actief proces zijn dat de waarneming van spraak in 
overeenstemming brengt met ritme en intonatie en met de 
wijze waarop de spraak moet worden gebruikt en geïnter
preteerd. Zo een visie op spraakwaarneming lijkt nodig te 
zijn om de duidelijkheid van omgangsspraak... te verkla
ren'. Het onderzoek van Conrad houdt hier geen rekening 
mee; in dat onderzoek wordt geen rekening gehouden 
met bevindingen uit psycholinguïstisch onderzoek. 
Wat het liplezen door horenden betreft, dat ik volgens 
mevrouw Schermer overschat, zou ik haar willen vragen: 
°P grond van welke onderzoeken meent u dat ik dit 
overschat? Of is het misschien alleen op grond van een 
subjectieve indruk of gevoel? Er zijn verschillende onder
zoeken gedaan naar het liplezen door horende mensen. 
Spraakwaarneming door horende mensen is niet alleen 
auditief, er~spelen ook andere processen mee, behalve 
semantische en syntactische processen, speelt ook de 
spraakmotoriek een rol en het liplezen. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat ongetrainde horende mensen 1 tot 
30% met een gemiddelde van 20% winst op een spraak-
waarnemingstaak behalen als zij vrije spraak niet alleen 
kunnen horen, maar de spreker ook mogen zien (vgl. 
Campbell, 1974). 

Het is ook een ervaringsgegeven van veel mensen die 
vaak met dove mensen omgaan, dat dovenspraak die 
alleen op gehoor moet worden verstaan (in het donker, op 
een geluidsband, viadetelefoon), moeilijkerte verstaan is 
dan dovenspraak die ook zichtbaar is. Visuele kenmerken 
van gesproken taal vergemakkelijken de informatiever
werking wanneer de auditieve kenmerken niet duidelijk 
genoeg voor ons zijn, bijvoorbeeld in een omgeving met 
veel ruis (Campbell, 1974). 
Als mevrouw Schermer meent dat het voor een horende 
spraakwaarnemer niets uitmaakt of hij dovenspraak op 
een geluidsband zonder visuele informatie hoort of op een 
videoband met visuele informatie, onderschat zij de 
lipleesvaardigheid van horende mensen, tegen de evi
dentie uit wetenschappelijk onderzoek in. Overigens stel 
ik niet zoals mevrouw Schermer beweert dat 'de beoorde
laars in Smales onderzoek automatisch in staat zijn het 
lipbeeld van de dove te herkennen en dat nog wel op 
video'. Ik zeg alleen dat in Smales onderzoek de horende 
beoordelaars 'ook konden profiteren van visuele infor
matie'. 
En wat de zogenaamde vrije spraak betreft in het onder
zoek van Conrad: de beoordeling door het hoofd van de 
school kan niet meer zijn dan een heel globale beoorde
ling door iemand die a. gewend is aan de spraak van dove 

kinderen, b. ook weleens beïnvloed zou kunnen zijn door 
wat anderen, bv. de eigen klasseleerkracht van het kind 
hem als hun indruk geven over de spraakverstaanbaar-
heid. De garantie dat het een indruk is geheel uit eigen 
ervaringen met het kind, is er niet. Bovendien is het niet 
aannemelijk dat iedereen dezelfde mate van verstaans-
vaardigheid heeft. Individuele verschillen in verstaan-
vaardigheid worden beter onder controle gehouden door 
een zo groot mogelijke groep beoordelaars te nemen. 
Mevrouw Schermer is blijkbaar van mening dat een 
globale beoordeling door het hoofd van de school een 
even goede beoordeling is van verstaanbaarheid van 
vrije spraak van dove sprekers als een objectieve beoor
deling door naieve beoordelaars. 
Smale vond nogal lage correlaties tussen de percentages 
verstane woorden, zinnen en verhaaltjes zoals die uit de 
beoordelingen door de luisteraars naar voren kwamen en 
de door de klasseleerkracht van de dove spreker 
voorspelde scores. Voor de (geprefabriceerde) zinnen 
lag die het hoogst (.50), voor het verhaaltje (vrije spraak) 
lag die nogal laag: .36. De beoordeling doordeluisteraars 
waren gunstiger dan de door de leerkracht voorspelde 
beoordelingen. 

2 Op pagina 128 schrijf ik dat TC spraakafzien en horen 
versterkt. Dat is een vergissing; het moet, zoals mevr. 
Schermer schrijft, zijn: spraakafzien en spreken. 

3 Uit de door Neville en Bellugi vermelde onderzoeken 
trok ik de conclusie: 'opvoeding in een gebarencode lijkt 
lateralisatie op een andere manier plaats te laten vinden 
dan opvoeding in speektaai, of in het geheel niet'. 
Mevrouw Schermer citeert deze conclusie en noemt die 
onjuist. Ik zie niet in waar de onjuistheid daarvan ligt. In de 
geciteerde zin vat ik de voorafgaande alinea's samen, 
waarin o.a. staat: 'Kinderen dieniet consequent of slechts 
gedeeltelijk in gebaren zijn opgevoed, lateraliseren nau
welijks'. Deze opmerking, door mevrouw Schermer bijna 
woordelijk overgenomen, is volgens haar als conclusie 
beter. 
Bij een goede opvoeding in een gebarencode - van 
jongsaf aan een eentalige opvoeding in een gebarensy-
steem en spreken pas op latere leeftijd als vreemde taal -
vindt volgens Neville en Bellugi, zoals ik in mijn artikel 
beschrijf, wel degelijk lateralisatie plaats, maar anders 
dan bij horende en dove personen die van jongsaf aan 
sprekend zijn opgevoed. Wanneer een kind niet syste
matisch in een gebarensysteem wordt opgevoed, bij
voorbeeld bij het simultane gebruik van gebaren en 
spraak, zoals uit door mij in het artikel op andere plaatsen 
genoemde observaties zou kunnen blijken, vindt geen 
lateralisatie plaats. 

Iemand die van jongsaf aan goed in gebaren is opgevoed, 
is andere functies voor zijn taaiproductie en taalverstaan 
gaan gebruiken dan iemand die sprekend isopgevoed. Bij 
beide codes spelen andere processen een rol die ertoe 
kunnen leiden dat beide codes interfereren. Bijvoorbeeld: 
een van de processen die bij gebarentalen een rol spelen, 
is het maken van meerdere gebaren tegelijk. Deze eigen
schap van gebarentalen zal men moeten onderdrukken 
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als men een gebarentaal gelijktijdig met spreken wil 
gebruiken. 
Een ander voorbeeld is: voor wie ervaring heeft met 
vingerspelling, is het duidelijk dat veel mensen niet in 
staat zijn of moeilijk in staat zijn tegelijkertijd te vinger
spellen en normaal ritmisch te spreken. Dat is de prijs die 
men met het gebruik van vingerspellen betaalt om dove 
dysfatische kinderen tot een optimale taalverwerving te 
brengen. 

4 Mevrouw Schermer heeft ook punten van kritiek op 
bepaalde dingen die ik zeg over Pidgin Sign English en 
American Sign Language. 
In de eerste plaats zeg ik niet dat 'het gebruik van PSE 
vraagt meerdere gebaren te maken'. Ik gebruik niet het 
woordje 'meerdere' maar 'meer'. Bovendien haalt me
vrouw Schermer deze zin uit zijn verband: nergens valt uit 
de tekst op te maken dat ik zou beweren dat dove mensen 
liefst zo min mogelijk gebaren maken. Wat ik bedoel te 
zeggen is dat het een kenmerk van ASL en andere 
gebarentalen is dat verschillende kanalen (handgebaren, 
gezichtsuitdrukking, ooggedrag, positie in de ruimte) 
worden nevengeschikt en dat meerdere handgebaren 
tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, dat wil zeggen 
meerdere gebaren kunnen versmelten in een gebaar èn 
tegelijkertijd met een bepaalde manier van kijken, positie 
in de ruimte worden gebruikt. Dit simultane karakter van 
gebarentaal komt in gesproken talen niet voor, mede door 
bepaalde biologische beperkingen ten aanzien van de 
mogelijkheden van spraakgebruik (vgl. Reilly en Mclntire, 
1980). PSE heeft dit simultane karakter in veel mindere 
mate; simultaan gemaakte gebaren worden daarin uit-
eengelegd in opeenvolgende gebaren. Daarmee wordt 
wel niet een vanuit ASL gezien ongrammaticale taaluiting 
geproduceerd, maar er wordt wel tegen een voorkeur van 
ASL ingegaan. ASL-gebruikers hebben er een voorkeur 
voor gebaren te laten versmelten tot één gebaar, en niet 
om zo min mogelijk gebaren te maken. Dat is alleen maar 
een conclusie van mevrouw Schermer. 
Overigens baseer ik mij hierbij niet alleen, zoals mevrouw 
Schermer ten onrechte beweert, op het artikel van Reilly 
en Mclntire, maar ook op het door mij in mijn artikel ook op 
die plaats genoemde artikel van Jones (1979) en op een 
wel elders in mijn artikel vermeld, maarhierpervergissing 
niet genoemd artikel van Marmor en Petitto (1979). De 
verwijzing naar Reilly en Mclntire op pagina 129, regel 15, 
had na het woordje 'beïnvloed' op regel 10 moeten 
komen. De door mevrouw Schermer gewraakte zin is 
gebaseerd op onder andere het artikel van Marmor en 
Petitto, die zeggen (Marmor en Petitto, 1979, p. 129): 
'Simultane communicatie (het gebruik van gebaren en 
spraak tegelijk dus) kan weleens een zo omslachtige 
methode zijn in vergelijking met Amerikaanse gebaren
taal dat degene die het leert, snel overeist raakt, de 
motivatie verliest om het systeem te leren en het dus ook 
niet gaat beheersen. Bijvoorbeeld, dove kinderen die ASL 
kennen, weten dat het vaak voorkomt dat hetgeen men in 
ASL kan weergeven in één of twee gebaren (in combina
tie met andere, niet-manuele uitingen) bij simultane 
communicatie wel een zestal gebaren vraagt'. Reilly en 
Mclntire (1980) vermelden wel dat PSE een lagere status 

onder dove mensen heeft dan ASL. Covington (1980) 
wijst erop dat PSE onder de studenten van Gallaudet 
College een lage status heeft omdat het een kenmerk is 
voor diegenen die niet van jongsaf aan in ASL zijn opge
groeid; PSE kenmerkt de 'horenden' en 'hearing deaf' 
(niet-manueel opgevoede doven). 
Verschillende auteurs wijzen erop dat er relatief weinig 
Amerikaanse dove mensen zijn die ASL in zijn zuivere 
vorm beheersen. Mevrouw Schermer vraagt statistische 
onderzoeken; ik ken ze niet, zij misschien wel. Ik gaalleen 
af op uitingen van mensen die bepaald niet negatief 
tegenover gebarentaal staan. Ik heb deze auteurs ook in 
mijn artikel genoemd: Woodward (1973) spreekt over een 
'diglossisch continuum' met aan de ene kant ASL in 
zuivere vorm dat door weinig dove mensen in zuivere 
vorm wordt gebruikt, aan de andere kant Manueel 
Gecodeerd Engels (een systeem van gebaren met 
verbuigingen, lidwoorden, functiewoorden, woordvolg
orde ontleend aan het Engels, vergelijkbaar met het 
Nederlands in Gebaren van Van Beek) en gesproken 
Engels. Manueel Gecodeerd Engels en gesproken En
gels worden ook door weinig dove mensen in zuivere 
vorm beheerst. Wat dove mensen voor hun communica
tie gebruiken, is iets dat tussen ASL en Engels in ligt, een 
Pidgin Sign English. 

Jones (1979) beweert wel (Jones, 1979, p. 274, regel 14 
tot en met 18) dat het Engels van dove studenten aan de 
California State University te Northridge negatieve inter
ferentie vanuit gebarentaal ondervond: 'Although the 
whole of their language competence might be best 
characterized as PSE, the varieties of signing they most 
use among them selves tend sufficiently toward the ASL 
end of the continuum to warrant considering negative 
interference of signed language in their written English'. 
Deze negatieve interferentie komt niet voort uit het feit dat 
PSE een gebrekkige taal is, maar uit het feit dat ASL door 
zijn simultane karakter en door het gebruik van meerdere, 
nevengeschikte kanalenzo verschillend is van Engels dat 
wel een primair kanaal heeft. Uit de wijze waarop Jones 
zich formuleert, blijkt dat hij de storende invloed van 
gebarentaal groter vindt naarmate de persoon zich op het 
continuum tussen ASL en Engels meer aan de ASL-kant 
bevindt. 

5 Ik wek niet de indruk dat ik ASL op een lijn stel met 
lichaamstaal en de gebarencode der Indianen. Ik zou 
mevrouw Schermer willen vragen in welke zin ik die indruk 
wek. Ik wil ook niet ontkennen dat methoden die de 
linguïstiek gebruikt om een taal te beschrijven, ook 
kunnen worden gebruikt om ASL te beschrijven. Ik heb 
alleen willen beschrijven dat verschillende observatoren 
van mening zijn dat ASL, 'lichaamstaal' en Indiaanse 
gebarencode een zelfde gebarenvolgorde hebben. Ik 
snap niet hoe iemand dat als een kritiek op gebarentaal 
kan uitleggen. Als sommige auteurs bepaalde overeen
komsten zien tussen bepaalde aspecten van de woord
volgorde in het Latijn (zoals het plaatsen van het 
werkwoord aan het einde van de zin) en bepaalde 
aspecten van woordvolgorde in gebarentalen, worden 
die gebarentalen daarmee toch ook niet bestempeld als 
dode of clericale talen? 
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ik heb nergens geschreven dat ASL een gebrekkige taal 
is, aangezien ik mij niet in een ideologische discussie wil 
mengen. Als iemand dat wel wil lezen in mijn artikel, dan 
kan dat alleen omdat een ideologie het hem onmogelijk 
maakt onbevangen te lezen wat ik schrijf. 

6 Mevrouw Schermer heeft ook een punt van kritiek op 
mijn beschrijving van het differentiatie-model. De impli
catie van het differentiatiemodel is niet dat men coüte que 
coüte vasthoudt aan een eenmaal gekozen methode. Het 
betekent evenmin dat men een kind pas met een alter
natieve communicatiemethode gaat helpen als het eerst 
is vastgelopen in de orale methode. Een differentiatie
methode betekent dat men na eenmaal gemaakte keuzen 
de ontwikkeling van elk individueel kind nauwkeurig volgt 
en evalueert. Dan kan het in een aantal gevallen 
gebeuren dat men na een bepaalde tijd toch overgaat 
naar een andere communicatiemethode. Er zijn op het 
instituut voor Doven een aantal kinderen die van een 
°rale naar een vingerspellende of gebarenmakende 
afdeling zijn overgegaan, of ook omgekeerd, kinderen die 
van een gebarenmakende naar een vingerspellende of 
orale afdeling zijn overgegaan. Een differentiatiemodel 
hoeft helemaal niet te impliceren dat een keuze voor eens 
en altijd gemaakt is. Een overgang van een kind naar een 
andere afdeling vindt alleen plaats als er gegronde 
redenen zijn om aan te nemen dat het kind zelf erbij gebaat 
is en niet teveel onder spanning komt te staan. Inderdaad 
wordt als het mogelijk is gekozen voor een orale methode, 
als dat niet mogelijk is wordt voor een zuiver verbale 
methode gekozen, en als dat niet haalbaar is voor een 
gedeeltelijk of geheel non-verbale methode. Deze keuze 
wordt zo vroeg mogelijk gemaakt en niet pas als de orale 
communicatie vastloopt. 

7 Mevrouw Schermer heeft bezwaar tegen de wijze 
waarop ik op pagina 124 en 125 beschrijf hoe bij het 
gebruik van TC de differentiatie aan toevallige factoren 
wordt overgelaten. Zij beweert dat ik vind dat bij TC het 
communicatiemodel niet gebaseerd is op de communi
catievaardigheden van het kind en de opvoeder cq leer
kracht. Ik denk dat zij niet goed heeft gelezen wat er staat. 
Er staat dat er onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de communicatievaardigheden van opvoeders en 
klasgenoten. Als je leest hoe moeilijk, bijna onmogelijk het 
is om simultaan een goed model van gebarentaal te zijn 
en een goed model van gesproken taal, en dat verschil
lende auteurs opmerken dat bij een simultane methode 
het zeer grote risico bestaat dat het kind noch goed 
Engels leert, noch goed gebarentaal, ook al omdat er 
nauwelijks opvoeders zijn die een adequaat model van 
beide talen zijn (vgl. de door mij geciteerde auteurs 
Marmor en Petitto, Gawlik en Cokeley) -dan moeten toch 
bijna bovenmenselijke eisen aan de opvoeders worden 
gesteld. Gezien de in mijn artikel aangehaalde gegevens 
(ongrammaticale en onvolledige gebarenuitingen, on
grammaticale en onvolledige verbale uitingen) is het te 
verwachten dat kinderen bij wie TC wordt gebruikt, noch 
de gebarencode noch de verbale taal goed leren. Dit zal 
niet alleen ten koste gaan van kinderen met goede 
mogelijkheden op het gebied van orale communicatie, 

maar vooral ook het kind met oraal weinig mogelijkheden, 
maar met een redelijk goede aanleg om tot verbale taal te 
komen, zal daar de dupe van worden: het zal alleen 
onvolledige gebarenuitingen gepresenteerd krijgen (in 
die zin onvolledig dat ze vanuit de eigen grammatica van 
gebarentalen onvolledig zijn). 

8 Wat betreft aantallen zuivere ASL-gebruikers en in 
gebaren opgevoede dove mensen in Amerika die de 
Engelse grammatica beheersen, die getallen zijn niet 
voorhanden. Ik ben daarbij afgegaan op wat auteurs die 
zelf positief tegenover gebarentaal staan, als waarschijn
lijk hun subjectieve indruk weergeven (vgl. punt 4). 

9 Mevrouw Schermer schrijft dat ik beweer dat slechts 
een minderheid van de dove mensen zich zou kunnen 
vinden in het boekje 'Wie niet horen kan, moet maar zien'. 
Zou zij misschien kunnen citeren waar ik dat beweer? Ik 
beweer iets anders: namelijk dat dit boekje is geschreven 
en gepubliceerd namens de Dovenraad, uiteraard met 
hun goed recht, en dat de Dovenraad een deel, een 
minderheid van de Nederlandse doven vertegenwoor
digt. De Dovenraad is niet zo iets als een parlement waarin 
alle Nederlandse doven vertegenwoordigd zijn. Ik ken 
persoonlijk ook dove mensen die er weinig behoefte aan 
hebben om zich vertegenwoordigd te weten door de 
Dovenraad. Misschien zullen er in de achterban van de 
Dovenraad veel mensen zijn die dezelfde ideeën hebben 
als in het boekje 'Wie niet horen kan, moet maar zien'. Dat 
is hun recht. Het is ook het recht van anderen om er 
anders over te denken. En hoedieanderendienietopeen 
of andere manier aangesloten willen zijn bij de Dovenraad 
erover denken, weten noch ik noch de Dovenraad. 
Daarmee beweer ik niet dat zij zich niet in dat boekje 
zouden kunnen vinden; ik beweer alleen dat ik dat niet 
weet. 

Marcel Broesterhuizen, 
Mgr. Hermuslaan 18 
Sint-Michielsgestel 

Literatuurverwijzingen: 
Campbell H.W., Phoneme recognition by ears and by eye. KUN, 
Psychologisch Laboratorium, 1974. 
Clark H.H. and Clark E.V., Psychology and Language. An 
introduction to psycholinguistics. New York, Harcourt, Brace 
Jovanovich, 1977. 
Voor de overige verwijzingen: zie mijn artikel in het november
nummer 1981 van 'Van Horen Zeggen'. 

• IRSA, centrum voor onderwijs en opvoeding van 
gehoor- en gezichtsgestoorde kinderen, richt op zaterdag 
24 april 1982 te Brussel een studiedag in met als thema 
'Opsporing en vroegtijdige begeleiding van degehoorge-
handicapte'. Inschrijving en inlichtingen: IRSA.Chaussee 
de Waterloo 1504, B 1180 Bruxelles (België). Telefoon 
(vanuit Nederland) 09-3223749090. 
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Standpunten 
van het dovenonderwijs 
met betrekking tot 
de veranderende meningen 
over de opvoeding van 
de zeer jonge dove kinderen 
en de begeleiding 
van de volwassen doven 

Lezing op het Internationaal Symposium 
'Communicatie bij doven' 
van de Federatie van Nederlandstalige doven-
verenigingen, Gent, 6 - 8 november 1981. 

Ik zou mijn lezing graag met enkele vragen willen 
beginnen: 
- is de opvatting over de opvoeding van het zeer jonge 
dove kind inderdaad veranderd, 
- zo ja, in welk opzicht, 
- mag ik het genoemde 'standpunt van het dovenonder
wijs' zo nu en dan veranderen in 'standpunt van mijzelf', 
- mag ik spreken over de mening van de volwassen 
doven zelf over de begeleiding van de doven? 

Het antwoord op de eerste vraag moet zijn: 'dat geloof ik 
zeker'. 
Toen ik in 1946 bij het dovenonderwijs in dienst trad, werd 
het gebruik van gebaren in het algemeen als een zonde 
beschouwd. 
Deze opvatting is bij bijna alle leerkrachten en zeker bij mij 
zelf totaal veranderd. Men vond en vindt immers het 
resultaat van ons onderwijs ook na de invoering van de 
moderne hoorapparatuur niet opzienbarend verbeterd. 
Men zocht en zoekt naar verklaringen hiervoor, naar 
nieuwe mogelijkheden om onze voornaamste opdracht, 
de communicatiemogelijkheid van de dove, te verbeteren. 
Langdurige ervaring en uitgebreide wetenschappelijke 
studies vertelden, dat men moest trachten in voorzorg en 
voorschool een betere, een hechtere interactie tot stand 
te brengen tussen kind en moeder, tussen kind en z'n 
directe omgeving. 
In de huidige benadering van het dove kind en z'n opvoe
ding gaat het steeds weer om die interactie, het is aange
toond en ervaren dat dit een absolute voorwaarde is om 
een communicatiemiddel geboren te doen worden en 
verder te ontwikkelen, terwijl men ook ervaart, dat dat 
middel van de andere kant een voorwaarde is om tot die 
interactie te komen. 

De vorm van dat middel is in principe van geen betekenis, 
het kan bestaan uit gebaren, vingeralfabet, lipbewe-
gingen of schrift, leder middel wordt gebruikt met de 
bedoeling te voldoen aan de behoefte van het dove kind: 
met hem te communiceren. 
De vorm is pas van belang in de beschouwing van z'n 
functiewaarde in het communicatiesysteem van de 
wereld rond het dove kind. 
De verandering van opvatting en in vele gevallen van 
werkwijze is gebaseerd op en als juist aangetoond door 
de resultaten van de moderne studies op het gebied van 
taal en spraak. De communicatie van de horende mens, 
het gebruik van de taal, in dit geval vooral in de vorm van 
de spraak, kan men vergelijken met het spel van een klein 
voetballertje dat z'n spel speelt in de straat. 
Dat spel is onderworpen aan bepaalde regels, zonder die 
regels kan het spel niet worden gespeeld, terwijl het kind 
die regels al spelende moet leren. 
De vergelijking met het taalgebruik gaat op, op welke 
manier die taal ook wordt gerealiseerd, in spraak, schrift, 
gebaar, enz. 
De regels van het taalcommunicatiespel zijn het systeem 
en de semantiek van die taal. 
De veranderende opvattingen hebben met het spelen van 
dat spel te maken. De belangrijkste vraag i.v.m. onze 
methode is nu: wat zijn de wezenlijke kenmerken van dat 
taalspel, dus van het taalgebruik, kenmerken, die in dat 
spel de mogelijkheden leggen om de spelregels te doen 
verwerven? 
Het meest wezenlijke kenmerk is het instrumentele van 
het taalgebruik. Het taalspel vervult een functie in de 
verhouding van mens tot mens. Het is een middel tot 
verstandhouding. Een enkel, eenvoudig voorbeeld: als 
we het zinnetje 'mag ik een boterham' gebruiken, hante
ren we een instrument om iets van de ander gedaan te 
krijgen. Van dit zeer concrete naar het abstracte: de 
scheidsmuur tussen de mensen moet neergehaald 
worden om tot verstandhouding te komen en dit gebeurt 
door het instrument taal. 
Daarnaast staat het kenmerk, dat de taal communicatief 
moet zijn. Het is werkzaam van mens tot mens, tussen b.v. 
spreker en hoorder. Het gaat om het spreken, gebaren 
maken, enz. èn het taalverstaan, horen, liplezen, zien van 
gebaren, enz. Dat geldt niet alleen voor hetgesprek, maar 
ook voor de monoloog op het toneel, en voor het lezen van 
een boek. De partner kan zijn: die ander, de gehele 
mensheid, de schrijver van een boek of het eigen ik. 
Naast deze twee voor ons taal- en spreekonderwijs 
enorm belangrijke kenmerken, moeten we er rekening 
mee houden, dat het taalgebruik symboliserend en 
systematisch is. Het is dat symboliserende, die beweeg
lijkheid en toepasbaarheid in vele situaties, die het 
taalteken z'n grote waarde geeft voor de communicatie. 
Het geeft aan het woord het z.g. 'woordveld', waarin het in 
vele betekenisonderscheidingen voorkomt. Neem het 
woord 'huis': 
'ik koop een huis', 
'het Huis van Oranje', 
'het huis van een slak', 
'kind aan huis', 
'geen huis mee te houden', enz. 
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Tenslotte wil ik noemen het systematische in het taal
gebruik. In dat taalgebruik zijn regels, die te maken 
hebben met de klanken (fonemen) van een woord, met de 
delen, waaruit woorden veelal zijn samengesteld en met 
de woorden van een woordgroep of zin. Die bouw kan ook 
informatiedragend zijn, we kunnen er dan mede uit 
afleiden welke boodschap wordt overgeseind. Als voor
beeld zetten we naast elkaar: 
'Ziet mijn moeder jouw broer?' 
en 
'Ziet jouw broer mijn moeder?' Het verschil in betekenis 
wordt niet veroorzaakt door de semantische inhoud van 
de woorden, maar door de volgorde van de woorden in de 
zin. 
Het is vooral inzicht in dat spel, dat taalverwervingsspel, 
dat in de veranderendeopvattingenzo'n voorname plaats 
inneemt: het spelen van het spel, opdat de regels al 
spelende geleerd worden. De grote en moeilijk oplosbare 
vraag daarbij was en is: hoe kunnen we dat spel met het 
dove kind werkelijk spelen, hoe kunnen we met die 
wezenlijke kenmerken rekening houden? De moeilijkheid 
|s, dat in ons geval het voetballertje eigenlijk niet geschikt 
is om voetbal te spelen, de voetbalschoenen ontbreken of 
de bal is lek. Maar toch, er zijn mogelijkheden tot mee
spelen, al is het dan vaak nog onvolledig. 
Wat zijn nu die mogelijkheden om het dove kind in het 
allereerste begin beter, volledigerte laten meespelen met 
het doel dus de gelegenheid te scheppen echte taal te 
introduceren, te ontwikkelen en langzaam aan z'n rol te 
laten meespelen? 
- Vooral zorgen voor een duidelijke situatie, opdat het 
kind de bedoeling, die naar hem toekomt, wezenlijk 
beleeft en daarop wil reageren. 
- Door het maken van een tekening, het laten zien van 
een p/aar of foto, hoe mooi, lelijk, volledig of onvolledig die 
ook is. 
- Door het gebruiken van z.g. body-language. Het 
lichaam kan door z'n uitdrukking veel, heel veel naar het 
kind overbrengen: blijdschap, angst, schrik, verdriet, enz. 
De situatie wordt dan gereed gemaakt, om taal binnen te 
laten. 
- Door het gebruik maken van een natuurlijkgebaar. Een 
enkel gebaar kan het kind in de situatie brengen. 
Tot op dit moment werd niet gesproken over het gebruik 
van taal, noch van spreektaal, noch van gebarentaal, die 
met een structuur en een semantiek wordt ontwikkeld. 
Het ging om de voorwaarden om de juiste situatie te 
scheppen om taal te verwerven. 
Komt het moment, dat dit wel het geval is, en dat is vanaf 
het allereerste begin, dan, geloof ik, dat de mening van het 
dovenonderwijs een veel grotere verdeeldheid laat zien 
en daarover kan ik alleen mijn eigen mening geven. De 
keuze is dan: 
A. alles in het werk stellen om het dove kind het gespro
ken woord te doen verwerven, opdat het in de wereld, 
waarin het nu eenmaal moet leven, kan meespelen of 
B. het kind een communicatiemiddel doen verwerven, 
dat hem voor een nog groter deel buiten het leven om hem 
heen zet. 
Mijn keuze en naar ik meen ook van een groot deel van het 
Nederlandse dovenonderwijs is voor het eerste. 

Ik geloof, dat bij het invoeren van een gebarentaal, vooral 
op zeer jonge leeftijd, deze taal een eigen leven gaat 
leiden en de weg, waarlangs het gesproken woord moet 
gaan weinig of niet laat gebruiken. Die weg is dan immers 
niet nodig, die andere weg is veel prettiger, gaat sneller 
naar het doel, is beter begaanbaar en waarom zou dan die 
moeilijk begaanbare weg worden gekozen? Maar kiezen 
we voor het gesproken woord, dan zal inzicht in en 
toepassing van de middelen om tot werkelijke communi
catie te komen een absolute vereiste basis en voorwaar
de zijn. 
In de eerste periode van de kontaktontwikkeling kan dan, 
als aan de eerdergenoemde voorwaarde is voldaan, de 
bewegende mond en (of) het geschreven woord als taal, 
als echt kontaktmiddel een kans krijgen. 
Een taal is dan ingevoerd. 
Als methode hiervoor kunnen we dan denken aan het 
spelen van een z.g. dubbelrol, waarbij de horende zelf de 
intentie van het dove kind verwoordt en daarna de eigen 
bedoeling in gesproken of geschreven taal weergeeft. De 
horende 'vangt' daarbij de bedoeling van het dove kind, 
een kunde op zichzelf. 
Toch kan dat spelen van een dubbelrol en het vangen van 
de bedoeling tot een heel geringe interactie met het dove 
kind leiden: alle genoemde middelen waren onvoldoende 
om het woord, geschreven of gesproken, in die dubbelrol 
tot leven te brengen. 
Voor bepaalde kinderen is hiervoor duidelijk meer hulp 
nodig, het woord krijgt met de tot nu toe gebruikte 
middelen onvoldoende kans in die interactie z'n rol te 
spelen. Een uitgebreid onderzoek en een ruime prac-
tische ervaring zal die kinderen moeten ontdekken. 
Die meerdere hulp kan bestaan uit: 
- het gebruiken van aangeleerde gebaren, conventio
nele en kunstmatige. 
- het invoeren van vingerspelling, een manier, die bij 
bepaalde kinderen enorm goed aanslaat en ze daadwer
kelijk bij het spel betrekt, het woord de kans geeft mee te 
spelen. 
- het invoeren van klankgebaren, vooral een steun bij het 
aflezen en dus hulp bij de communicatie, terwijl ook de 
spraak kan worden gesteund en verbeterd. 
Bij deze kinderen blijft het doel van ons pogen: de orale 
taal aanleren, zij het langs een omweg, zij het met extra 
hulp van speciale middelen. 

Dan moeten we noemen de groep kinderen, die ondanks 
alle inspanning, ondanks de extra hulpmiddelen, door 
welke oorzaak dan ook niet tot de orale communicatie 
kunnen worden opgevoed. 
De inzichten t.o.v. deze groep zijn, gelukkig voor het kind 
èn voor de leerkracht, veranderd: hoe dan ook, er wordt 
getracht met deze kinderen contact op te bouwen. Het 
natuurlijke gebaar, het aangeleerde gebaar, de vinger
spelling, enz. zijn voor deze kinderen een mogelijkheid 
enigszins uit hun eenzaamheid te breken. 
Soms is een enkele kodering al wat mogelijk is en soms is 
een soort manuele taalvorm een goede weg om tot over
dracht te komen. Voor verschillende van deze kinderen is 
een uniformering en ontwikkeling van kode en manuele 
taalvorm wenselijk. 

17 



Met deze overwegingen als achtergrond, meen ik de 
huidige opvattingen van het Nederlandse dovenonder-
wijs, beter is het wellicht te zeggen 'van mijzelf' als volgt te 
mogen omschrijven: 
-wil de dove functioneren in deze horendenmaatschap-
pij, dan is het (helaas) nodig, dat hij de gesproken taal 
tracht te leren hanteren, 
- de voorwaarde om deze taal te leren beheersen is de 
taal als instrument communicatief te laten functioneren, 
- deze eis vraagt om een duidelijke situatie, waarin het 
kind daadwerkelijk is betrokken en waarin het woord een 
kans krijgt mee te spelen, 
- die duidelijkheid en dat meespelen, speciaal bij het zeer 
jonge dove kind, vraagt middelen, die zeker niet alleen 
kunnen bestaan uit bewegende lippen of het geschreven 
woord, 
- die middelen, reeds eerder genoemd, zijn nodig om de 
poort, waardoor het woord de situatie kan binnenkomen, 
reeds vroeg op een kiertje te zetten, 
- de soort en het aantal middelen en de duur van het 
gebruik ervan hangt af van de mogelijkheden van de 
leerling, 
- om die mogelijkheden te onderkennen is nodig een 
wetenschappelijk onderzoek, geverifieerd door prac-
tische ervaring, 
- dit onderzoek en die ervaring zullen tevens die leerlin
gen ontdekken, die bij hun communicatie alleen de 
manuele middelen als kode of enigszins gestructureerd 
kunnen hanteren. 

Welke opdrachten staan i.v.m. genoemde ideeën voor de 
deur van onze school9 

Enkele wil ik noemen: 
- Een juiste selectie maken van onze leerlingen naar 
doofheid, intelligentie, bijkomende gebreken, enz. 
- Een verdeling maken in de school, zowel wat plaats als 
bevolking betreft i.v.m. de practische toepassing van 
genoemde middelen en taalvorm. 
Deze indeling kan zijn: 
school a met dove kinderen, die de orale communicatie
vorm kunnen verwerven, 
school b met dove kinderen, die deze orale vorm alleen 
kunnen verwerven d.m.v. extra manuele hulpmiddelen, 
school c met dove kinderen, die het kontakt alleen 
kunnen opbouwen door manuele middelen, öf in een 
taalvorm, of door een enkele kodering. 
- Het bepalen welke middelen bij welke groep kinderen 
i.v.m. huntaalontwikkelingsmogelijkheden horen. 
Dit houdt in: 
voor school a: Het bepalen welke manuele middelen 
moeten worden toegepast om tot orale communicatie te 
komen. De verhouding van deze middelen tot het gespro
ken woord is hierbij zeer belangrijk, een verhouding wat 
betreft tijd van gebruik en hoeveelheid. 
voor school b: Het bepalen welke extra manuele 
middelen moeten worden toegepast om ook het gespro
ken woord een rol in de communicatie te doen spelen. 
voor school c: Het bepalen welke manuele kode en (of) 
taalvorm moet worden toegepast om tot communicatiete 
komen. 
Om deze eisen te kunnen honoreren is het allereerst 

nodig, dat de dovenleerkracht het gehele probleem, de 
achtergronden daarvan en deveranderendeopvattingen 
in onderwijs en opvoeding van het dove kind onderkent en 
nader bestudeert, hierbij gesteund en geleid door de 
wetenschap op het terrein van taal en spraak. 
Juist daarom vindt ik deze bijeenkomst en dit onderwerp 
zeer zinvol. 
Heb ik het geheel onjuist gezien, dan hoop ik door ons 
gesprek tot een beter inzicht te komen. 

Thans dames en heren, gezien de tijd, nog heel even iets 
over de 'begeleiding van de volwassen doven'. 
Het doel van ons werk, zoals ik dat tot nu toe heb 
besproken, is die begeleiding zo min mogelijk noodzake
lijk te doen zijn en bij een eventuele noodzaak zo goed 
mogelijk te doen verlopen. 
Hiervoor is immers communicatie met de oud-leerlingen 
een absolute vereiste. De titel van mijn lezing voelde ik 
echter aan als een vraag uwerzijds: 
'Vindt u of het Nederlandse dovenonderwijs het juist, dat 
doven elkaar opzoeken, verenigingen stichten en daar 
onder elkaar gebaren maken?' 
Ik meen, dat we noch over het eerste, noch over het 
tweede iets mogen zeggen, dat we daar geen recht op 
hebben. 
I k geloof wel, dat we de plicht hebben, beter dat de school 
de plicht heeft het onderwijs zo in te richten, dat de dove, 
volwassen zijnde, zelf de keuze kan maken in de doven-
wereld te blijven of zoveel mogelijk mee te doen met die 
horendenwereld. 

Hierbij moeten we aantekenen, dat veel doven zowel in 
die ene wereld als in die andere willen en kunnen leven en 
dat veel doven ondanks alle inspanningen de deur naar 
die horendenwereld niet kunnen openen. Welke keus de 
dove doet, daarop heeft de horende m.i. geen enkel recht 
invloed uit te oefenen. Dat is een zaak van de dove zelf. 
Onze mening daarover is niet alleen veranderd, ook de 
realiteit is in dat opzicht veranderd. De dove is z'n eigen 
waarde gaan ontdekken, heeft ontdekt, dat hij niet minder 
of meer is dan de horende, alleen een beetje (of soms 
veel) anders. 
Maar in zijn en onze wereld heeft hij zijn eigen waarde, die 
even groot of even klein is als die van de horende in 
diezelfde wereld. De realiteit toont aan, dat de dove de 
dove opzoekt in de tijd, waarin hij kan en mag leven zoals 
hijzelf wil. 
In dat eigen leven heeft de dove ook leiding nodig. Die 
leiding wordt vaak gegeven door leidinggevende doven 
zelf, in bepaalde gevallen gesteund door horenden. 
De door u bedoelde leiding zal zich moeten splitsen in 
verschillende richtingen: 
- hulp, zoals die ook door veel horenden wordt gevraagd, 
- hulp in de wereld van de doven, die vooral bestaat in 
hulp aan de leiding, die door de doven zelf wordt gegeven. 
- tijdens de schooljaren het kind voorbereiden om op 
latere leeftijd zelf een verantwoorde keuze te maken van 
de wereld, waarin hij wil leven. 

PR. Berkhout 
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De puur orale methode in het 
onderwijs aan dove kinderen: 
bezinning is noodzakelijk 

N.a.v. 'The Deaf Schoolchild. Language and 
cognitive function' R. Conrad. London, 1979. 

1. Inleiding. 

Hoewel de zuivere spreekmethode sinds het congres van 
dovenonderwijzers te Milaan in 1880 in tal van landen, 
waaronder Nederland, ingang heeft gevonden, is er 
slechts weinig bekend over de resultaten van deze 
onderwijsaanpak. Tot voor kort was er geen enkel groot
schalig onderzoek verricht naar deze resultaten. 
Sinds twee jaar is dit veranderd. Toen publiceerde R. 
Conrad de resultaten van een onderzoek naar orale taal
vaardigheden bij 468 dove en zwaar-slechthorende 
kinderen in Engeland en Wales. Deze kinderen hebben 
Engels als hun moedertaal, ze hebben geen meervoudige 
handicap die plaatsing op een normaal lagere of uitge
breid lagere doven- of slechthorendenschool verhinderd 
heeft en ze zijn prelinguaal doof of prelinguaal slecht

horend. Het zijn schoolverlaters, allen tussen 15 en 161/2 

'jaar oud. Ze zijn gedurende tien of meerjaar onderwezen 
via de zuivere spreekmethode. 
Conrad onderzocht in hoeverre deze kinderen werkelijk 
oraal te noemen zijn. In hoeverre begrijpen ze gesproken 
taal, in hoeverre spreken ze verstaanbaar, wat is hun 
leesnivo en, boven alles, denken ze in orale taal? Zeer 
belangrijke vragen, te meer nu de laatste jaren alom 
vraagtekens gezet worden bij het gebruik van de zuivere 
spreekmethode in het onderwijs aan gehoorgestoorde 
kinderen en bij de uitsluiting van gebarentaal in dat 
onderwijs. 
Achtereenvolgens geef ik de belangrijkste resultaten 
weer die Conrad gevonden heeft; daarna ga ik nader in op 
de conclusies en de implicaties daarvan voor het onder
wijs. 

2. Belangrijkste resultaten. 

A) Een taal om te denken: intern gesproken taal (IS) 
Conrad beschouwt IS als gesproken taal die, op het 
moment dat ze zich gepresenteerd heeft, geïnternali
seerd wordt. De spreker spreekt in gedachten tot zichzelf. 
Deze geïnternaliseerde gesproken taal ziet Conrad als 
een vorm van denken. 
Een gesproken taal kan alleen geïnternaliseerd worden 
als de gesproken uitingen aan twee voorwaarden vol
doen: 
a. Ze moeten qua uitspraak consistent zijn, d.w.z. één 

uiting moet op verschillende momenten hetzelfde uitge
sproken worden. 
b. Het verschil in uitspraak van uitingen moet duidelijk 
waarneembaar gemarkeerd zijn. 

Conrad verwacht niet dat dove kinderen zonder taal zijn, 
d.w.z. dat ze in het geheel geen gesproken taal geïnterna
liseerd hebben. Hij verwacht wel dat er veel individuele 
variatie zal zijn. Dit, omdat het voor hen erg moeilijk is om 
woorden consistent te produceren omdat ze niet beschik
ken over voldoende adekwate auditieve feedback. Daar
naast zijn veel woorden articulatorisch niet of nauwelijks 
te onderscheiden. Maar minimaal is toch een klein, per 
individu wisselend, vocabulaire van consistent uitge
sproken en te onderscheiden woorden te verwachten bij 
gehoorgestoorde kinderen. 
Om dit te kunnen nagaan heeft Conrad de volgende 
procedure ontwikkeld. Een kind dat veel gesproken taal 
geïnternaliseerd heeft, zal na de perceptie van woorden 
deze in een fonetische code opslaan in het geheugen. 
Krijgt zo'n kind woorden te zien die fonetisch sterk op 
elkaar lijken (beer- peer), dan zal het bij daaropvolgende 
reproduktie van die woorden meer fouten maken dan het 
geval zou zijn bij het zien en reproduceren van fonetisch 
sterk verschillende woorden. 
Kinderen die woorden niet in een fonetische code 
opslaan in het geheugen (en dus niet of nauwelijks 
gesproken taal geïnternaliseerd hebben) zullen dit ver
schil niet vertonen. Aan de diverse proefpersonen 
werden derhalve twee sets woorden aangeboden, fone
tische gelijkende en fonetisch verschillende. 
De testwoorden waren op kaarten gedrukt. Per keer 
werden vijf testwoorden in een bepaalde volgorde 
aangeboden. De proefpersonen moesten de gepresen
teerde woorden in de correcte volgorde weergeven. Ze 
hoefden niet alle woorden uit beide sets te onthouden: in 
de klas was een kaart zichtbaar waarop alle testwoorden 
gedrukt stonden. 
Het aantal fouten in de fonetisch gelijkende woorden, 
gedeeld door het aantal fouten over beide sets leverde 
een maat op voor het al dan niet internaliseren van 
gesproken taal. Deze maat noemt Conrad de IS-ratio. 
Uit het onderzoek bleek dat graad van gehoorverlies en 
intelligentienivo van invloed zijn op het al dan niet 
ontwikkelen van IS. Vooral dove kinderen (gemiddeld 
gehoorverlies groter dan 85 dB) ontwikkelen veel minder 
vaak ISdan horende kinderenofslechthorendekinderen. 
Minder dan de helft van de dove kinderen had werkelijk IS, 
een orale taal om te denken. Of de mate waarin ze die 
hadden ook functioneel bruikbaar was voor allerlei taal
vaardigheden is een andere zaak. 
Conrad bestrijdt de opmerking dat het korte-termijn-ge
heugen van veel gehoorgestoorde (en met name dove) 
kinderen zwakker ontwikkeld zou zijn dan dat van horende 
leeftijdsgenoten. Het materiaal dat onthouden moet 
worden is van essentieel belang. Als een gehoorgestoord 
kind in gelijke mate IS ontwikkeld heeft als een horende 
leeftijdsgenoot, dan zal het korte-termijn-geheugen voor 
verbale items even sterk zijn. Een gehoorgestoord kind 
dat een visuele code ontwikkeld heeft, zal een goed korte
termijn-geheugen hebben voor visuele items. Dit wil niet 
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zeggen dat een visuele code alle cognitieve functies kan 
vervullen waarvoor horende mensen IS gebruiken. Vol
gens Conrad kan een visuele code weliswaar effectief zijn 
voor eenvoudige geheugentaken, maar een kind toch 
achterstellen bij taken die meer complexe cognitieve 
manipulaties vereisen. 

B) Het leesvermogen 
Conrad haalt eerst resultaten aan uit eerdere onderzoe
ken naar het leesvermogen van 16-jarige dove kinderen. 
Daaruit is gebleken dat de gemiddelde leesleeftijd rond 
de negen jaar lag. Een grote achterstand dus in vergelij
king met de horende leeftijdsgenoten die een leesleeftijd 
hebben die grofweg overeenkomt met hun echte leeftijd. 
Conrad testte het leesvermogen met de Wide Span 
Reading Test. Deze test biedt zinnen aan waarin een 
woord ontbreekt. Dat woord wordt in een andere zin 
gebruikt die naast de incomplete zin staat afgedrukt. Het 
kind moet het ontbrekende woord invullen. Op deze 
manier wordt niet alleen het woordbegrip maar ook het 
zinsbegrip getest. 
Conrad's bevindingen weken niet af van de reeds 
bekende gegevens. Het resultaat dat de gehoorgestoor
de kinderen op deze test behaalden lag gemiddeld op het 
nivo van een 9 a 10-jarig horend kind. Een scherpe breuk 
in het leesvermogen trad op bij een gehoorverlies van 85 
dB. Dove kinderen scoorden lager dan of gelijk aan de 
score van een 9-jarig horend kind, slechthorende kin
deren zaten vaker boven de score van een 10-jarig kind. 
Van invloed op het leesvermogen is het intelligentienivo 
en het al dan niet gebruik maken van IS. Graad van 
gehoorverlies heeft een indirecte invloed, via de ontwik
keling van IS. 
Toch blijven dove kinderen die even intelligent zijn als 
horende leeftijdsgenoten en die in gelijke mate IS 
ontwikkeld hebben, veel slechter lezen. Volgens Conrad 
zijn hier een aantal oorzaken voor aan te wijzen: 
a. De woordenschat van dove kinderen is kleiner dan die 
van horende kinderen. 
b. De ontwikkeling van het begrip van syntactische 
structuren is sterk vertraagd bij dove kinderen. 
c. Horende kinderen beginnen met lezen als er al sprake 
is van een goed ontwikkelde geïnternaliseerde gespro
ken taal. De meerderheid der dove kinderen zet deeerste 
stappen in het leesproces voordat IS enigermate ontwik
keld is. IS wordt pas ontwikkeld als er sprake is van een 
vloeiend geproduceerde gesproken taal, iets dat bij dove 
kinderen veel minder het geval is dan bij horende 
kinderen, (zie ook punt D). 
Kort samengevat: wat dit punt betreft komt Conrad tot de 
conclusie dat langdurig onderwijs volgens de zuivere 
spreekmethode er niet voor zorgt dat het leesvermogen 
van gehoorgestoorde kinderen dat van horende leeftijds
genoten benadert. Het meest schrijnend presenteert 
deze achterstand zich bij de zwaarst dove kinderen. Tot 
op heden is bovendien geen enkele aanwijzing gevonden 
voor een verdere ontwikkeling van het leesvermogen 
nadat gehoorgestoorde kinderen de school verlaten 
hebben. 

C) Het begrip van gesproken taal 
Conrad spreekt hier over het vermogen tot spraakafzien. 

Wat hij echter door middel van spraakafzien en gebruik 
van gehoorapparatuur in feite toetst is het begrip van 
gesproken taal. Vandaar dat de bovenstaande titel naar 
mijn mening beter is. 
Om het begrip van gesproken taal te testen gebruikte 
Conrad de Donaldson Lip-Reading Test. Deze test 
bestaat uit 10 bladzijden met zwart-wit foto's. De onder
zoeker zegt een zin die op een plaatje betrekking heeft 
waarna het kind het juiste plaatje moet aanwijzen. Het 
kind mag gehoorapparatuur gebruiken. 
Omdat Conrad ook wilde achterhalen hoeveel een kind 
begrijpt van gesproken taal als het die taal in gedrukte 
vorm geheel begrijpt, werd de test eerst in gesproken 
vorm afgenomen en daarna werden de vragen schriftelijk 
aangeboden. Op deze manier kan uitgesloten worden dat 
het begrip van gesproken taal verstoord wordt omdat een 
kind de taal niet beheerst. 
Het zal niemand verbazen dat het begrijpen van gespro
ken taal in hoge mate beïnvloed wordt door de mate van 
gehoorverlies. Ook het intelligentienivo is van invloed. 
Hoe intelligenter een kind is, des te beter kan het gebruik 
maken van de in de test gehanteerde taal. 
Kinderen die weinig gesproken taal geïnternaliseerd 
hebben, begrijpen door middel van het gesproken woord 
slechts een gedeelte van wat ze met behulp van schrift-
taal kunnen begrijpen. Slechthorende kinderen kunnen 
hun relatief grote gehoorresten toch niet gebruiken als ze 
geen IS bezitten. Ze zijn voor het begrip van gesproken 
taal vrijwel geheel aangewezen op spraakafzien. Omdat 
dit zo'n moeilijke taak is begrijpen ze in gesproken vorm 
weinig van wat ze wel in gedrukte vorm begrijpen. Dove 
kinderen, die minder gehoorresten hebben, kunnen deze 
gehoorresten effectiever gebruiken als ze veel IS bezit
ten: ze zijn minder afhankelijk van spraakafzien. Dat 
spraakafzien zo'n moeilijke taak is komt met name omdat 
spraak niet erg zichtbaar is: spraak is slecht visueel discri-
mineerbaar. Dit feit heeft gevolgen voor het gehoorge
stoorde kind dat wat betreft het taaibegrip niet aange
wezen is op een fonetisch maar op een visuele code. 
Spraakafzien is nl. alleen effectief als het gelezene ook 
opgeslagen en onthouden kan worden. Als gesproken 
taal via een visuele code in het geheugen wordt opge
slagen treedt al snel verwarring op omdat de opgeslagen 
items moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
Conrad concludeert dat men ernstig moet twijfelen aan 
de efficiëntie van spraakafzien als medium om een taal te 
leren. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs. 
Kinderen die vaak relatief veel gehoorresten hebben 
kunnen hier toch nauwelijks van gebruik maken voor het 
taaibegrip omdat ze zo weinig IS bezitten. Ze moeten hun 
taal dan via spraakafzien verwerven. Wil dit enigermate 
succesvol verlopen, dan moet het kind in staat zijn om de 
vele visueel onduidelijke onderscheidingen in spraak al 
gokkend te kunnen invullen. Om dit laatste te kunnen 
moet de taalverwerving reeds ver gevorderd zijn en dat 
moet weer verlopen door middel van spraakafzien. Een 
vicieuze cirkel dus! 

D) Spraakverstaanbaarheid 
Een groot deel van de aandacht binnen het onderwijs aan 
gehoorgestoorde kinderen (en met name dove kinderen) 
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is gericht op het verbeteren van de spraakverstaanbaar
heid. De puur orale methode gaat er van uit dat orale 
communicatie voor de overgrote meerderheid van de 
dove kinderen een bereikbaar doel is. 
De door Conrad gevonden resultaten geven geen aanlei
ding tot een dergelijk optimisme. De spraakverstaanbaar-
heid werd op twee manieren beoordeeld. Ten eerste werd 
het schoolhoofd of de leerkracht van een kind gevraagd 
om een oordeel (goed verstaanbaar, redelijk verstaan
baar, half verstaanbaar, bijna niet verstaanbaar, onver
staanbaar). Ten tweede moest ieder kind 10 zinnen op 
band inlezen; in iedere zin ontbraken twee woorden die 
door een panel luisteraars (mensen die niet bekend 
waren met gehoorgestoorde kinderen) ingevuld moesten 
worden. De gemiddelde score per panel (maximaal 20) 
werd als maat voor de spraakverstaanbaarheid van een 
kind genomen, naast de net genoemde beoordelingen. 
48% van alle onderzochte kinderen sprak niet of nauwe-
üjks verstaanbaar. Hoe groter het gehoorverlies, des te 
minder kinderen spraken verstaanbaar. Kijken we naar 
de kinderen met een gehoorverlies groter dan 90 dB, dan 
bleek daarvan 73.5% niet of nauwelijks verstaanbaar te 
spreken. 

intelligentienivo bleek niet van invloed op de spraakver
staanbaarheid; dit was ook uit voorgaand onderzoek al 
bekend. Meer en minder intelligente kinderen profiteren 
blijkbaar in gelijke mate van spraaktraining. Gezien het 
bovenstaande zet Conrad vraagtekens bij de effectiviteit 
van spraaktraining. Daarnaast stelt hij de vraag of spraak 
wel te onderwijzen is. Hoe men hier ook over moge 
denken, duidelijk is wel dat een belangrijk doel van de 
zuivere spreekmethode, kinderen met ernstig gehoorver
lies tot verstaanbare spraak brengen, met name bij dove 
kinderen slechts in zeer beperkte mate gerealiseerd 
wordt. 
Als oorzaak hiervoor wijst Conrad op de receptie-produk-
'ie-barrière. Dove kinderen moeten een klank imiteren en 
onthouden'terwijl ze deze klank niet of nauwelijks horen. 
Bij het onthouden van de klank hebben ze alleen maar 
houvast aan het articulatiepatroon dat tot de produktie 
ervan leidt. Of zo'n patroon inderdaad te onthouden is en 
daarenboven consistent gereproduceerd kan worden, is 
nauwelijks bekend. Daarnaast weet men niet welke arti-
culatorische kenmerken van spraak essentieel zijn en 
welke niet. 
Een slechte spraakverstaanbaarheid heeft verreikende 
gevolgen. Conrad wijst er nl. op dat horende kinderen pas 
beginnen met het internaliseren van gesproken taal alsze 
die taal vloeiend kunnen uitspreken. Omdat dit bij dove 
kinderen niet of nauwelijks het geval is, ondanks de grote 
aandacht die er aan besteed wordt, zullen deze kinderen 
deze gesproken taal dan ook niet of nauwelijks internali
seren. Dit blijkt dan ook zeer duidelijk uit het onderzoek 
van Conrad. 

3- Conclusies 

Gezien de resultaten van het onderzoek kan deconclusie 
niet anders luiden dan als volgt: de zuivere spreekme
thode in opvoeding van en onderwijs aan dove en zwaar
slechthorende kinderen leidt bij een meerderheid niet tot 

een verstaanbare spraak. Als gevolg hiervan internali
seren deze kinderen nauwelijks gesproken taal. Dit beïn
vloedt het leesvermogen en het vermogen tot spraakaf-
zien zeer nadelig omdat IS hierop van zeer grote invloed is. 
De zuivere spreekmethode heeft niet als resultaat dat de 
meerderheid van met name de dove kinderen tot orale 
communicatie gebracht wordt. 
Conrad* bespreekt nu een ander effect dat mogelijk zou 
kunnen optreden als men dove kinderen van jongsaf aan 
opvoedt via de zuivere spreekmethode. Deze methode 
heeft nl. tot gevolg dat dove kinderen weinig taalstimuli te 
verwerken krijgen omdat deze stimuli via een defekte 
modaliteit (het akoestische kanaal) aangeboden worden. 
Deze taaldeprivatie zou, als ze langdurig van aard is, 
mogelijk kunnen leiden tot organische, neurologische 
veranderingen. Twee soorten onderzoek bespreekt 
Conrad om dit vermoeden te ondersteunen. 
In de eerste plaats wijst hij op het onderzoek naar Genie. 
Dit Amerikaanse meisje heeft vanaf een leeftijd van 20 
maanden tot 13 jaar opgesloten gezeten in een kamer en 
was gedurende al deze tijd vrijwel geheel buitengesloten 
van talige, auditieve en tactiele prikkels. Toen men haar 
vond had zij een enorme cognitieve achterstand en was 
zij taalloos. De verwerving van haar moedertaal moest 
dus nog beginnen op een leeftijd van 13 jaar. 
De hersenen bestaan uit twee hersenhelften. Deze 
hersenhelften raken enkele jaren na de geboorte gespe
cialiseerd voor bepaalde functies. Zo is de linkerhersen
helft voor alle rechtshandige mensen en voor de meer
derheid der linkshandigen (ongeveer % deel) onder 
andere dominant met betrekking tot de meeste taalpro
cessen. De rechterhersenhelft is bij deze mensen onder 
andere dominant voor ruimtelijke processen. Nu was 
Genie rechtshandig. Toch bleek uit onderzoek dat de 
taalprocessen zich bij haar in de rechterhersenhelft 
afspeelden: de langdurige auditieve en talige deprivatie 
had bij haar voor een afwijkend taal-dominantiepatroon 
gezorgd. (Voor meer informatie zie: Fromkin e.a., 1974). 
Conrad gaat nu nader in op de mogelijkheid dat auditieve 
en talige deprivatie ook bij doven op den duur tot neuro
logische veranderingen leiden. Hij haalt drie onderzoe
ken naar cerebrale dominantie voor taaiitems bij dove 
adolescenten aan, die volgens hem deze mogelijkheid 
ondersteunen. (McKeever e.a., 1976; Manninge.a., 1977; 
Phippard, 1977). Deze onderzoeken geven aan dat de 
onderzochte congenitaal dove adolescenten weinig 
cerebrale assymetrie voor gedrukte woorden vertonen. 
Uit het onderzoek van Phippard komt naar voren dat dove 
mensen, onderwezen via de zuivere spreekmethode het 
meest van het normale dominantiepatroon afwijken: 
hoewel de proefpersonen rechtshandig waren vertoon
den ze rechter-hemisfeerdominantie voor taaiitems. 
Doven, onderwezen m.b.v. Totale Communicatie ver
toonden nauwelijks cerebrale assymetrie voor taaiitems. 
Conrad leidt uit deze resultaten af dat ernstige auditieve 
deprivatie mogelijk tot veranderde taal-dominantiepa-
tronen kan leiden en dat het vasthouden aan de zuivere 

*Op deze materie is Conrad uitvoerig ingegaan tijdens het 'Inter
national Congress on Education of the Deaf' te Hamburg, 1980. 
De Proceedings van dit congres zijn op komst. 
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spreekmethode de cerebrale taalfunctie nog meer kan 
verstoren. 
Een dergelijke vaststelling is echter op dit moment 
voorbarig. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de 
cerebrale dominantie voor taal bij prelinguaal doven, en 
de resultaten daarvan zijn tegenstrijdig en moeilijk te 
interpreteren. Daarnaast vertonen deze experimenten 
talrijke methodologische gebreken. Een voorbeeld: vaak 
is onduidelijk of de proefpersonen met gebarentaal in 
contact zijn geweest, op welke leeftijd dit contact 
plaatsvond en hoe bedreven men in gebarentaal is. (Bos. 
1981). 
Ik geloof dan ook dat we op dit moment niet meer kunnen 
zeggen dan dat we alert moeten blijven op toekomstige 
onderzoeksresultaten. De stelling van Conrad dat het 
gebruik van gebarentaal gepropageerd dient te worden 
vanwege biologische redenen is voorlopig onvoldoende 
onderbouwd. Er zijn genoeg andere redenen die voor dit 
gebruik pleiten. 

4. Het alternatief 

Conrad komt dus op basis van de door hem gevonden 
resultaten tot de overtuiging dat onderwijs volgens de 
puur orale methode er niet toe leidt dat de meerderheid 
van de dove kinderen werkelijk oraal leert communice
ren, noch dat ze in meerderheid in orale taal gaan denken. 
Op basis van de gepresenteerde resultaten is m.i. een 
andere conclusie ook niet mogelijk. 
Conrad schetst nu het volgende alternatief. Omdat taal in 
de akoestische modaliteit duidelijk inadekwaat blijkt voor 
dove kinderen, ligt de keuze voor de hand van taal in de 
visuele modaliteit. Hij ziet twee mogelijkheden: gedrukte 
taal (schrifttaai) en gebarentaal. Beide kunnen het 
ineffectieve akoestische systeem omzeilen en zo de 
taalspecifieke neurologische structuren van goede, ade-
kwate taalstimuli voorzien. 
Gedrukte taal als primair communicatiemiddel heeft 
grote en evidente nadelen. Het grootste is wel dat 
schrifttaai bijna nooit tot spontane communicatie kan 
leiden. Daarnaast is schrifttaai volgens Conrad visueel 
niet erg discrimineerbaar, d.w.z. te veel geschreven 
woorden lijken qua vorm op elkaar hetgeen dove kinderen 
met een visuele code benadeelt. Vandaar dat hij kiest 
voor het tweede alternatief: gebarentaal als moedertaal. 
Over gebarentaal, en het gebruik ervan in het onderwijs, 
merkt hij het volgende op: 

a. Veel onderzoeken geven aan dat het leren van 
gebarentaal als moedertaal geen nadelige gevolgen 
heeft voor de latere ontwikkeling van spreken, spraakaf-
zien, lezen en schrijven. Integendeel, een aantal studies 
stelt een positief effect op het lezen en schrijven vast (bv. 
Stuckless en Birch, 1966a, 1966b: Vernon en Koh, 1970; 
Brasel en Quigley, 1977). 

b. Dove kinderen van dove ouders leren meestal geba
rentaal als moedertaal. Als groep vertonen deze kinderen 
een hogere intelligentie dan dove kinderen van horende 
ouders (erfelijk doof) die een orale taal als moedertaal 
hebben. Naast een betere acceptatie van de handicap 

van hun kind doorde ouders speelt hierbij ook een rol dat 
vroege communicatie het neurologische netwerk zoda
nig stimuleert dat dit leidt tot cognitieve groei. 

c. Geïnternaliseerde gebarentaal is net zo bruikbaar als 
geïnternaliseerde gesproken taal, iets dat Bellugi (Bellugi 
e.a., 1974) en Odom (Odom e.a., 1979) aangetoond 
hebben. Gebarentaal is een levende taal. Het is een voor 
dove kinderen makkelijk leerbare taal omdat ze aansluit 
bij het visuele, 'natuurlijke' kanaal waarlangs de commu
nicatie zich zou moeten ontwikkelen. Deze taal draagt 
zorg voor de ontwikkeling van de neurologische organi
satie van taal, op basis waarvan het leren van een 
gesproken taal als tweede taal zeer wel mogelijk blijkt. 

d. Pleiten voor gebarentaal als moedertaal voor dove 
kinderen betekent niet dat men niet meer tegen deze 
kinderen moet praten. Echter, een gesproken taal als 
moedertaal verwerven is voor de grote meerderheid van 
de dove kinderen extreem moeilijk. Het is plausibel dat 
dove kinderen gesproken taal gemakkelijker als tweede 
taal leren omdat ze al een moedertaal verworven hebben: 
een gebarentaal. 

e. Men is vaak bang dat tweetalige opvoeding (bilingua-
lisme) schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. 
Echter, bilingualisme is een fenomeen dat overal ter 
wereld voorkomt, en schadelijke gevolgen worden alleen 
gerapporteerd als deze tweetaligheid gepaard gaat met 
een emotionele identiteitscrisis. 

f. Er moet een keuze gemaakt worden tussen gebaren
taal zoals die op natuurlijke wijze groeit in een doven-
gemeenschap, een gebarentaal die structureel afwijkt 
van de landstaal, en een gebarentaal die zo gecreëerd is 
dat ze zoveel mogelijk tegemoet komt aan de structuur 
van de landstaal. Conrad is geneigd voor het laatste 
alternatief te kiezen omdat een dergelijke gebarentaal 
gemakkelijker door horende mensen te leren is. Hij 
benadrukt wel dat zoveel mogelijk gebaren uit de 
natuurlijk gegroeide gebarentaal overgenomen moeten 
worden om beide systemen zo goed mogelijk op elkaarte 
laten aansluiten. 

5. Besluit 

Conrad's boek is te belangrijk om ongelezen te laten. Het 
vormt een zeer gedegen en niet-vooringenomen evalua
tie van de effecten van meer dan tien jaar onderwijs 
volgens de zuivere spreekmethode aan een grote groep 
gehoorgestoorde kinderen. 
De resultaten stemmen ten enenmale niet overeen met 
het beeld dat de aanhangers van de zuivere spreekme
thode schetsen, namelijk dat de meerderheid der dove en 
zwaar-slechthorende kinderen werkelijk leert omgaan 
met en denken in gesproken taal. 
De resultaten die Conrad gevonden heeft kunnen niet 
toegeschreven worden aan incidenteel laag nivo van 
onderwijs. Het onderzoek heeft immers plaatsgevonden 
over het hele, hoog ontwikkelde, land. Het is moeilijk aan 
te nemen dat heel Engeland en Wales door een laag 
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onderwijsnivo gekenmerkt wordt. De conclusie dat het 
dovenonderwijs aldaar structureel op de verkeerde weg 
zit, evenals overal elders waar het pure oralisme preva
leert, ligt dan ook voor de hand. 
Het is dan ook zeker gewenst dat er ruimte komt voor het 
gebruik van andere communicatiemiddelen, waaronder 
gebarentaal, in opvoeding van en onderwijs aan dove 
kinderen. Niet in de eerste plaats uit biologische overwe
gingen: daarvoor dienen eerst meer aanwijzingen te 
komen. Wel omdat het verwerven van een moedertaal op 
longe leeftijd van immens belang is voor de sociale, 
emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. De 
resultaten geven aan dat een gesproken taal als moeder
taal voor dove kinderen deze ontwikkeling niet optimaal 
doet verlopen. 

Er blijven nog genoeg vragen over. Moet een gesproken 
taal als tweede taal onderwezen worden? Moet de 
moedertaal een natuurlijke gebarentaal zijn die structu
reel afwijkt van de landstaal of moet gekozen worden voor 
een gecreëerde, met de landstaal zoveel mogelijk over
eenstemmende, gebarentaal? Dient er gekozen te wor
den voor een simultane of totale aanpak waarbij gebaren
taal één der mogelijke communicatiemiddelen is? 

vragen waarop ik in dit kader niet dieper wil ingaan, maar 
die wel duidelijk maken dat er noodzaak is tot bezinning. 
Bezinning op de huidige methodiek in het dovenonder
wijs, bezinning ook op de alternatieven die aanwezig zijn. 
Conrad's boek geeft alle reden tot deze bezinning! 

Drs. H. Knoors 
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Uit buitenlandse tijdschriften 

Volta Review mei '81: 
Bevat een artikel over ouderbegeleiding met gebruik
making van one-way screen en observatietechnieken. 
Verder een verslag van een moeder van een doof kind, die 
de zomervakantie gebruikte om aktief met haar kind aan 
taaluitbouwte doen. 
september '81: Dit nummer is geheel gewijd aan tech
nische aspecten van dovenonderwijs. Dit geldt ook voor 
American Annals van oktober '81. 

The Teacher of the deal juli '81: Een uiterst gedegen 
artikel van V. Uden over dysfatische dove kinderen, een 
stuk etiologie en diagnosticering en behandeling in St. Mi
chielsgestel. 
september '81: Een artikel over de 'arrow' benadering, 
zoals die in U.K. wordt toegepast, 
november '81: Een verslag van onderzoek naar taalge
drag van leerkrachten aan orale scholen in de U.K. 
middels een gemodificeerde versie van Flanders I nterac-
tion Analysis. 

DieSonderschule 5 / 8 1 : Een artikel over onderwijsbege
leiding van ouders van SG-kinderen en een artikel over 
het verschil in cognitief functioneren tussen SH kinderen 
en normaal horenden. Het blijkt, dat de visuele waarne
ming bij SH kinderen oppervlakkiger is en dat ze 
bovendien problemen hebben met het herkennen van 
deel-geheelrelaties, alsmede met klassifikatieoefenin-
gen. 
De schrijver legt verband tussen deze uitkomsten en een 
slecht 'taal'-geheugen. 

Gert Hak 
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Uit het verslag 
van het kongres 
van de Europese Federatie 
in Oslo, oktober 1979, 
over het onderwerp 'Lezen' 

Dr. Conrad sprak over: 'Lezen, zien, spreken, 
gebaren'. 

Hieruit het volgende: De indruk bestaat, dat je niet hoeft te 
kunnen spreken om te lezen. De paradox is, dat kinderen 
echter moeten kunnen spreken om te leren lezen. Het 
blijkt, dat de gemiddelde leesleeftijd van zijn onderzochte 
schoolverlaters 9 jaar is. Hierin is verborgen: hoorverlies 
en intelligentie. Hoe dover, hoe lager de gemiddelde 
leesleeftijd: 65 dB verlies 10,4 jaar, 106dB verlies8,3jaar. 
Intelligentie kan een verschil geven van 4 a 5 jaar. 
Wat kan de oorzaak zijn, dat 55% van de zwaar dove 
schoolverlaters niet tot lezen in staat is? 
Allereerst enkele opmerkingen uit de lezing: Een doof 
kind, dat alle woorden van een zin kent, hoeft de hele zin 
nog niet te begrijpen. Als een doof kind de geschreven 
krabbels van de schrijftaal kan omzetten in gesproken 
taal, dan hoeft hij nog geen goede lezer te zijn. Een doof 
kind kan de volgorde van woorden slecht onthouden. Kan 
hij dit wel, dan hoeft hij nog geen goede lezer te zijn. Zelfs 
een hoorverlies van 25 è 30 dB geeft leesachterstand. 
Syntactisch moeilijke vormen voor horende kinderen zijn 
ook moeilijk voor doven, maar met 8 of 9 jaar overwint een 
horend kind echter deze syntactische moeilijkheden. 
Dr. Conrad zoekt de oorzaak in de hersenen zelf. Als er 
geen geluid en taal toegevoegd worden aan de hersenen, 
vindt er een degeneratie plaats van in aanleg gegeven 
mogelijkheden in de hersenen. 
De hersenenen hebben taal nodig: Chinees, Engels of 
gebarentaal in welke vorm ook. We moeten gesproken
en gebarentaal aanbieden. Het kind wordt tweetalig 
opgevoed. Het kan zelf kiezen. De grammatika's van 
beide talen passen niet bij elkaar, maar er is nu ervaring 
met gebarentaal, die de grammatika van de gesproken 
taal volgt. Let wel, we spreken hier over kindertaal. 
We zullen de dove kinderen in de eerste zeven jaar van 
hun leven een moedertaal moeten geven. De relatie 
tussen geschreven en gesproken taal is waardeloos voor 
de dove leerlingen. 

Gebaren geven een alternatief, maar we zullen moeten 
onderzoeken, hoe we lezen moeten onderwijzen op de 
basis van gebaren. Het alternatief, dat we dagelijks 
meemaken, heeft in de laatste 100 jaar niet veel 
vooruitgang gebracht. 

Janine Peyre, Frankrijk, sprak over: 'De ontwik
keling van de zin in lezen'. 

Na een ellenlange inleiding over het feit waarom te lezen 
(woordkennis, grammatika, ontwikkeling van de persoon
lijkheid en weet ik al wat), komt ineens bovenstaand 
opschrift weer aan de beurt. 
Ze gaat allereerst uit van psychologische criteria: we 
moeten bepalen wat interesseert dit dove kind van die 
leeftijd. Dan taalkundige criteria: de taal moet opklimmen 
in moeilijkheid en aangepast worden aan de kennis van 
het kind. 
Soms zullen we een boek moeten herschrijven. Delen uit 
een boek kunnen worden gespeeld. Naast de zinnen in 
een boek kan uitleg geschreven worden. Bij een dialoog 
kan met kleuren aangegeven worden wie er spreekt. 
Stripverhalen kunnen dagelijkse taal weergeven. Van 
zo'n stripverhaal kunnen de leerlingen een gewoon 
verhaal maken. 
De kinderen kunnen zelf een soort woordenboekje en 
encyclopedie samenstellen, voordat ze de echte boeken 
leren raadplegen. 
De leessnelheid moet opgevoerd worden. In Amerika en 
in Frankrijk bestaan hiervoor oefeningen. Maar het 
belangrijkste is, dat er een goede sfeer rondom het kind is. 
Het nut van lezen moet duidelijk gemaakt worden. 
De schoolverlaters moeten weten, wat er in de bibliotheek 
en leeszaal te vinden is, maar daarnaast moet de school 
een eigen bibliotheek hebben, met mensen die de weg 
kunnen wijzen in het materiaal en die video kunnen 
gebruiken na vragen van leerlingen. De hulp van oudere 
doven kan ingeroepen worden bij het bewerken van het 
aanwezige materiaal. 
Vaak zijn we in onze eigen klas bezig met het vervaardigen 
van materiaal. We moeten dit eigenlijk samen doen voor 
grotere groepen jonge mensen e.v. ook oud-leerlingen. 
Ze wijst nog op de mogelijkheid van ondertiteling door 
zoiets als teletekst in nasynchronisatielanden, zoals er 
veel zijn buiten Nederland. 
Het gebruik van computersystemen, telex, pocketverta-
lers, enz. zal later binnen ons bereik komen. 

Dr. H. Voit, Duitsland, sprak over: 'Enige ge
zichtspunten bij het leesonderwijs aan dove 
kinderen'. 

Dr. Voit wil niet het resultaat van onderzoek aanbieden, 
maar suggesties voor de leesles. De lezing zit er vol van. 
Als je de eerste lezing hebt gelezen, krijg je het gevoel, dat 
Dr. Voits leerlingen nogal aardig met lezen kunnen 
omspringen. 
'Niet altijd aangepaste tekst', zegt hij, maar 'tekst waar 
steeds iets aan wordt toegevoegd'. De tekst moet logisch 
in elkaar zitten. Niet: Het meisje pakt de melk. De poes 
komt. De poes drinkt de melk op. Wat heeft het pakken met 
het drinken te maken. Liever: Het meisje pakt de melk voor 
haar poes en doet het op een schoteltje. De poes komt en 
likt het schoteltje leeg. 
Onverwachte verhaaltjes maken: Een jongen plukt ap-
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Pels. Daar komt een man met een stok. Deman helpt hem 
met de stok de appels te pakken. 
Een gelezen verhaaltje laten spelen, dan blijkt wat niet 
begrepen is. Stripverhalen in de klas als overgang naar 
het leesboek. 
Bij het lezen moeten we niet steeds onderbreken met 
uitleggen, maar na een paar zinnen met een bepaalde 
inhoud vragen: 'Wat heb je begrepen', en niet: 'Wat heb je 
niet begrepen?'. Over de inhoud vragen stellen, verban
den leggen enz. De gang van het lezen dus niet onderbre
ken, maar de kinderen er zelf over laten spreken of hetzelf 
laten uitspelen. 
Schrijftaal kan zin gegeven worden door kaarten met 
opdrachten. Spelen met een soort dobbelsteen met 
opdrachten erop. Zelf er opdrachten op laten zetten. Een 
gesprekje kan worden vastgelegd in tekeningen met 
ballonnen. En zo gaat de lezing verder. 

Het kongresboek zal zeker te vinden zijn in uw bibliotheek. 
Kijk er eens in, anders is het kongres voor U voor niets 
geweest. 

A.v.d. Heij, Groningen 

Nieuws van de Europese 
Federatie 

• De Nederlandse stichting voor het Dove en Slechtho
rende Kind en de Universiteit van Amsterdam hebben 
onder auspiciën van de Nederlandse Dovenraad een 
Projekt opgezet betreffende de verfijning van de commu
nicatie voor dove kinderen en volwassenen. Voor dit 
Project is ƒ750.000,- nodig. (Stichting Nationale Com
missie Internationaal Jaar van Gehandicapten 1981, info 
no 6, oktober/november 1981). 

Vooral onder de leerkrachten is sprake van een groeien
de interesse in het werk van de Europese Federatie. 
Besturen stellen zich vaak nog enigszins terughoudend 
op, mede doordat een lidmaatschap de nodige financiële 
consequenties met zich mee brengt. 
Op het ogenblik zijn Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland lid van de Europese Federatie. 
Leerkrachten uit Griekenland, Hongarije en Oostenrijk 
willen graag kennis nemen van het werk van de Federatie. 
Engeland en Ierland kunnen door de slechte econo
mische situatie in hun land nog geen toezeggingen doen 
om terug te keren in de Federatie. 
Ten gevolge van de oprichting van een nieuwe nationale 
vereniging voor onderwijs aan doven in Denemarken zijn 
er twee andere gedelegeerden in de raad van de 
Federatie gekomen, t.w. mw. Marianne Trier uit Kopen
hagen en mw. Christianson uit Nyborg. 

Het tijdschrift 'Pro Surdis', dat enige jaren als orgaan van 
de Europese Federatie vrij onregelmatig verscheen, heeft 
opgehouden te bestaan. De titel 'Pro Surdis' is aan zijn 
uitvinder Walter Wouts uit België teruggegeven, met dank 
voor het werk dat hij voor het tijdschrift verricht heeft. 
Berichten van de Federatie kunt U voortaan in ons tijd
schrift 'Van Horen Zeggen' vinden onder het hoofd 
FEAPDA (Federation Européenne des Associations de 
Professeurs de Deficients Auditifs). 
Twee leerkrachten uit Duitsland, Ute Jarchow en 
Johannes Wichert, zullen berichten van de Federatie en 
lezenswaardige artikelen uit de nationale tijdschriften van 
de aangesloten landen doorgeven, leder land zal zo nodig 
zorgen voor een vertaling en voor publikatie in het eigen 
tijdschrift. 

Van 29 tot en met 31 oktober 1981 werd in Fribourg een 
goed congres gehouden met als thema'Communication 
problems involved in the education of the deaf'. 
Het bleek uiterst moeilijk om bij het thema te blijven en 
communicatieproblemen tussen de deelnemers te voor
komen en/of op te lossen. 
Ook nu hoorden we een steeds sterker pleidooi voor 
onderwijs aan doven via de 'oraal +' methode, dus met 
gebruikmaking van alle mogelijke manieren om verstaan, 
begrijpen en begrepen worden te bevorderen. Over het 
congres zal nader verslag gedaan worden in het komen
de tijdschrift. Op 27 januari volgt nl. eerst een evaluatie
gesprek tussen de Nederlandse deelnemers aan het 
congres. 
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Het volgende congres wordt in het najaar van 1983 in 
Zweden gehouden. Zeer waarschijnlijk zal het thema 'De 
taalverwerving door het dove kind' van verschillende 
kanten belicht worden. Te zijner tijd zullen we U nadere 
informatie over dit congres verstrekken. 

H.H.M. Boudens. 
E. Storm-Polet 

Nieuws van de 
J.C. Ammanschool 

Bij gelegenheid van zijn afscheid als Directeur van de J.C. 
Ammanschool te Amsterdam is de heer P.R. Berkhout 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij de 
Directiewisseling van driezusterinstituten was ruim op tijd 
een opvolger bekend. Dit bleek in de Gemeente Amster
dam niet haalbaar. In afwachting op de te benoemen 
opvolger is per 1 januari 1982 de heer B. Gerits tot tijdelijk 
hoofd benoemd. 
De heren J. Clason en S. Nieuwenweg hebben afscheid 
genomen en zijn met vervroegd pensioen. Vanaf deze 
plaats dank voor alles en we wensen hen in goede 
gezondheid nog vele jaren. 
In een uitvoeriger artikel in het volgende nummer zullen 
we terugkomen op het afscheid van dhr. P. Berkhout. 

B. Gerits, Waarn. hoofd 

De Tine Marcusschool in een 
nieuw jasje! 

Op 6 november opende inspekteur Bouwen van het 
buitengewoon onderwijs het nieuwe schoolgebouw van 
de Tine Marcusschool in een noordelijke wijk van 
Groningen. De school ziet er aantrekkelijk uit en is 
doelmatig en modern ingericht. 
Eigenlijk komen de Nekker en de zijnen nu pas voor het 
eerst in een echte school. Waar ze eerst zaten was een 
uitgewoond herenhuis, totaal ongeschikt voor onderwijs, 
dat 29 jaar als onderkomen gediend heeft. 
Oud-leerlingen, ouders, kollega's en andere belangstel
lenden kregen op aparte dagen gelegenheid om de 
school te bezichtigen en om aan de feestelijkheden deel 
te nemen. 
We willen alle medewerkers van de Tine Marcusschool 
van harte gelukwensen met deze opening. 

Werkgroep 'Klank en 
Beweging' bestaat 10 jaar 

Het komt niet vaak voor dat een werkgroep samengesteld 
uit mensen werkzaam in verschillende delen van het land, 
een lang leven is beschoren. De werkgroep 'Klank en 
Beweging' die is samengesteld uit docenten, werkzaam 
in het doven- en slechthorendenonderwijs, heeft op 5 
november vorig jaar haar 10-jarig bestaan herdacht. Zij 
kwam bijeen in de school voor slechthorenden Cor 
Emous te Den Haag waar stil werd gestaan bij het 
heugelijke feit van 10 jaar onderling kontakt. 
In de loop der jaren heeft er uiteraard een wisseling van 
deelnemers plaatsgevonden, maar de werkgroep als 
zodanig is blijven bestaan en de bijeenkomsten, die elk 
half jaar worden georganiseerd, worden door gemiddeld 
16 mensen bezocht. 

Naast vriendschap is er een grote collegialiteit. 
Tijdens elke bijeenkomst worden lessen van een collega 
bijgewoond en wordt van gedachten gewisseld over de 
wijze waarop het dove en slechthorende kind in kontakt 
kan worden gebracht met de wereld van klank, ritme en 
bewegingsexpressie. 
Het vak Klank en Beweging in het onderwijs aan dove en 
slechthorende kinderen vraagt van elke docent, wat zijn 
achtergrond of opleiding moge zijn, een persoonlijke 
invulling aangepast aan het type leerling dat voor hem 
staat. 
Het uitgangspunt van de werkgroep is het kennis nemen 
van eikaars werk en het uitwisselen van nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen. 
Het onderling kontakt wordt door alle deelnemers als heel 
waardevol en vruchtbaar ervaren. 
De werkgroep wordt gecoördineerd door Ben Gerits. De 
manier waarop hij met bijna onzichtbare hand de leden 
van de werkgroep bij elkaar weet te brengen en te houden 
heeft ons aller waardering. 
De werkgroep hoopt dat zij die werkzaam zijn als leer
kracht Klank en Beweging in het onderwijs voor doven en 
slechthorenden, maar nog niet op de hoogte zijn van de 
werkgroep, kontakt opnemen met de coördinator. 
De werkgroep gaat met goede moed de komende 10 jaar 
tegemoet! 
Adres coördinator: C. Franckstraat 5,1901 VJ Castricum. 

Beppy Teunissen-Tulp 
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Een stap vooruit Kinderpostzegel 

Een aanzet tot evaluatie van ritmieklessen aan 
dove kinderen. 

Werkstuk in het kader van de opleiding MO-A - orthope
dagogiek van het Psychologisch - Pedagogisch Instituut 
van de Katholieke Leergangen te Tilburg, cursusplaats 
Den Haag. (samenvatting) 

Bij het geven van ritmieklessen aan dove kinderen aan 
net instituut 'Effatha' kwam onder de ritmiekdocenten de 
vraag naar voren: 'Is het mogelijk te bepalen in welkefase 
een leerling zich bevindt op weg naar een voor ritmiek-
lessen gesteld doel, en is het hierbij ook mogelijk een 
eventuele overgang naar een volgende fase, op weg naar 
het doel te registreren?' In dit werkstuk heb ik geprobeerd 
een antwoord op deze vraag te vinden. 
Na een beeld te hebben gegeven van de werkomstandig
heden waaronder de ritmieklessen worden gegeven en 
het type leerlingen waarvoor de lessen bestemd zijn te 
hebben beschreven, is door mij een lijst van vaardighe
den opgesteld, waarvan de beheersing zoveel mogelijk, 
tijdens de ritmieklessen wordt nagestreefd. Niet alle 
vaardigheden konden tegelijk worden beoordeeld. Van 
V|er vaardigheden is een exacte formulering van vier 
schaalpunten omschreven (-,T , ± en +). 
voor elk schaalpunt zijn oefeningen in een registratie
systeem opgenomen om aan te duiden welke gedraging 
werd beoordeeld om hetschaalpuntaantegeven waarop 
de leerling zich bevond. Gedurendeeenobservatieperio-
de kon het ontwikkelingsverloop van deze vaardigheden 
bij zes leerlingen uit twee verschillende klassen worden 
gevolgd en geregistreerd; voor elke drie leerlingen uit één 
klas twee van de vier vaardigheden. 
Uit mijn ervaring bij het werken met zo'n voorlopig 
gedragsbeoordelingssysteem en uit de kennismaking 
niet het systeem door mijn ritmiekcollega's tijdens onze 
besprekingen, is duidelijk geworden dat het mogelijk en 
nuttig is dit systeem tot een betrouwbaar evaluatie
instrument voor gedragsveranderingen door ritmiekles
sen aan dove kinderen te ontwikkelen. 
Een werkwijze voor dit ontwikkelingswerk is in het laatste 
hoofdstuk voorgesteld. 

C.J. Hoogzaad-Koot, ritmiekleerkracht, 'Effatha' te Voor
burg. Adres schrijfster: Prins Hendriklaan 19, 2281 E A 
Rijswijk. 

De Stichting Voor het Kind heeft vorig jaarin opdracht van 
het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels een les-
brief laten vervaardigen. Deze lesbrief was geplaatst in 
het kader van het Internationaal jaar van gehandicapten 
1981. Loek Elfferich, de samensteller, gaf het boekje de 
titel 'Gehandicapt zijn is wat anders dan je gehandicapt 
voelen'. 
Samen met de lesbrief werd een poster aangeboden, 
waarop aan de voorzijde enkele projekten worden 
beschreven waaraan het kinderzegelgeld in de periode 
juni 1980 tot en met mei 1981 is besteed. Aan de achter
kant daarvan wordt een verantwoording gegeven van alle 
bestedingen in diezelfde periode. We vonden daarbij de 
volgende posten in verband met doven, slechthorenden 
en spraak/taalgestoorden: 
Almelo Nederlandse Federatie Vertegenwoordigers 
Ouders van Slechthorende en Spraakgestoorde kinde
ren FOSS, algemene bijdrage ter dekking exploitatiete
kort: ƒ 7.500,-
Amersfoort Coöperatieve Vereniging Federatie van Ne
derlandse Audiologische Centra FENAC UA, t.b.v. druk-
en verzendkosten voorlichtingsbrochure voor ouders van 
slechthorende en dove kinderen: ƒ 15.000,-
Amsterdam Johan C. Ammanschool voor doven, projekt 
pantomimelessen: ƒ3.000,-
Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende 
kind, t.b.v. gezinsbegeleidingsprojekt van Paedo-Audio-
logisch Instituut, bijdrage voor 1981: ƒ 121.200,-
Stichting Weerklank, voor nieuw geopend huis voor 
dubbelgehandicapte kinderen, t.b.v. ontwikkeling endruk 
van 'gebarenboek': ƒ 29.000,-; en voor aanschaf foto
camera en bijbehorend materiaal t.b.v. vastlegging van 
gebaren en dienende voor kommunikatietherapie: 
ƒ14.610,-; en voor het buitenspelmateriaal: ƒ13.410.-
Groningen Stichting Instituut voor Slechthorenden, voor 
de Tine Marcusschool (kernschool voor slechthorende 
kinderen van 3 - 13 jaar) t.b.v. aanschaf judopakjes: 
ƒ500,-; en voor de Dr. J. de Graafschool (V.B.O.-school 
voor slechthorende kinderen van 1 3 - 1 8 jaar), t.b.v. 
aanschaf stereoversterker: ƒ1.712,-
Vereniging Ouders van Dove Kinderen, voor aanschaf 
van 2 type-machines t.b.v. publicatie aktiviteiten: 
ƒ2500,-

Leiden Nederlandse Federatie van Organisaties van 
Ouders van Dove Kinderen (FODOK), exploitatiesubsi
die: ƒ5.000,-

Buitenland 
Egypte Ain Shams University in Cairo, voor aanschaf 
audiometerapparatuur: ƒ78.000,-
Haïti Instituut Montfort pour Enfants Sourds te Port-au-
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Prince, aanvullende bijdrage voor het slaapzaalprojekt 
voor dit instituut voor dove kinderen: ƒ11.500,-
/naVaAdarshMookBadhirVidyalayateLakhimpur(Kheri) 
U.P., school voor dove en geestelijk gehandicapte 
kinderen, voor de bouw van het schooltje: ƒ20.000,- en 
voor aanschaf didactisch materiaal: ƒ5.000,-
Israël Micha - Jeruzalem (edukatief en rehabilitatiecen
trum voor jonge, nog niet schoolgaande, dove kinderen), 
t.b.v. o.a. videoapparatuur, bandrecorders en kopieer
machine: ƒ25.000,-
Jamaica Jamaica Council for the Handicapped, Early 
Stimulation Project voor dove kinderen te St. Catherines, 
een overbruggingssubsidie: ƒ20.000,-
Marokko L'Association Marocaine des enfants sourds te 
Casablanca, voor 3 klassen in een school voor dove 
kinderen, een bijdrage voor hoorapparatuur van maxi
maal: ƒ70.000,-
Sierra Leone Sierra Leone Society for the Deaf te 
Freetown, voor aanschaf schoolbus (via Nederlandse 
ambassade te Monrovia): ƒ17.500,-

SDS-leerlingen kiezen LTS* 

Nu het voor schoolverlaters met een diploma Algemeen 
Vormend Onderwijs steeds moeilijker wordt een baan te 
vinden, wordt het aantrekkelijker om een vak te leren in 
het LBO, ook voor leerlingen waarvan op de basisschool 
werd gezegd, dat ze 'ze wel de MAVO konden halen'. 
De jongens of meisjes die kiezen voor het LBO merken, 
dat ze een even zwaar diploma kunnen halen als hun 
leeftijdsgenoten op de MAVO en dus toegang hebben tot 
het Middelbaar Beroeps Onderwijs als MTS: ze hebben 
dan een aantal vakken op C-niveau gedaan. 
Daarnaast hebben ze echter de beginselen van het vak, 
een ambacht, geleerd. 
Via voortgezette opleidingen kunnen ze dan tot grotere 
vakbekwaamheid komen. 

Voor onze leerlingen, zij die komen van de scholen voor 
doven of slechthorenden, evenals de kinderen met een 
spraak- of taai-stoornis, geldt nog in sterkere mate dat het 
met een MAVO-diploma niet makkelijk is om werk, waar je 
je prettig bij voelt, te vinden. 
De praktijk heeft uitgewezen dat het met een LBO-
diploma minder moeilijk is; het is zelfs zo, dat de werk
gevers zeer gesteld zijn op onze leerlingen. 
Daar zijn verschillende redenen voor: 

* SDS: slechthorenden, doven en spraak/taal gestoorden 

als we een SDS-leerling afzetten tegen een 'gewone' 
LTS-leerling zien we: 
a. Het leeftijdsverschil; rond de 18 of 19 jaar zijn ze al 
meer volwassen, rustiger en ze hebben het geduld om 
zelfstandig te werken. 
b. De motivatie is stukken groter; de keuze voor een 
bepaald vak is veel bewuster gemaakt. 
c. Ze zijn niet meer leerplichtig en kunnen dus hun loon 
100% waarmaken 
d. De opleiding heeft, door het lagere tempo waarin de 
theorievakken worden gegeven, minimaal zo'n 5 jaar 
geduurd. Daardoor is zo'n leerling praktisch beter onder
legd, dan een LTS leerling met een vierjarige schoolcar-
rière. 

De Derde Technische School aan het Timorplein in 
Amsterdam verzorgt al jaren de opleiding voor het LTS-
diploma aan de oudleerlingen van de Prof. H. Burger
school, de Roozendaalschool, de Mgr. Hermusschool en 
de J.C. Ammanschool plus de leerlingen van buiten 
Amsterdam gelegen scholen die de moeite nemen elke 
dag op en neer te reizen. 
Deze opleiding is als zodanig door de minister erkend, 
waardoor binnen het rooster van de gewone LTS klassen 
gevormd konden worden met een gering aantal leer
lingen. 
Tijdens het examenjaar worden de leerlingen door ons in 
staat gesteld met een bedrijf binnen hun vakrichting 
kennis te maken en maar al te vaak resulteert dit in een 
baan als het diploma eenmaal is behaald. 
Tot nu toe (voorzichtigheidshalve gezegd, want school
meesters zijn geen waarzeggers) zijn wij in staat geweest 
om elke leerling bij een werkgever geplaatst te krijgen. 

C. Meekel, mentor gehoor- spraak/taal gestoorde leer
lingen. 3e Technische School Amsterdam. 

• 1 Deadressen vandescholen(voorslechthorendeen 
spraakgebrekkige kinderen) kunnen aangevraagd wor
den bij de Centrale directie Voorlichting, Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, postbus 28, Den Haag'. 
Zo staat er in 'Uitleg magazine Extra' nr. 6, mei 1981 op blz. 
43. U weet natuurlijk dat U heel wat gemakkelijker aan die 
adressen kunt komen, want ze staan afgedrukt op de 
achteromslag (binnenzijde) van ieder nummer van 'Van 
Horen Zeggen'. En ze zijn nog up to date ook, want iedere 
school geeft iedere adresverandering meteen door aan 
de eindredaktie van 'Van Horen Zeggen', Theerestraat 
42, 5271 GD Sint-Michielsgestel. Ja toch zeker. 
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INSTITUUT en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 KW 
5611 KV 
5611 KV 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9737 HP 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KE 
6531 PL 
6521 EV 
6533 BL 
3078 PE 
3067 PW 
3011 CN 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MK 
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 PiusXII school 
DeSkelp 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
Inst. Sint Marie-internaat 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
L.W. Hildernisseschool 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Burg. De Wilde School 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 
Jaltadaheerd200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Koolemans Beijnenstraat 16 
Akkerlaan 44 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad60 
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 

040-431087/4321005 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-418476 
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 
1069 
9712 
3031 
5271 
2275 
2716 

CJ 
VM 
NX 
BA 
GD 
TH 
KS 

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

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-8 
Theerestraat 42 
Effathalaan 31 

'Effatha' Inst. v. doven, afd. V.B.O. Zalkerbos 330 

020-178617 
020-107519 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
070-987370 
079-511151 

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




