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Ten Geleide 

In dit nummer vindt U een belangrijk deel van de lezingen 
die gehouden zijn op de VeBOSS-konferentie op 11 en 12 
maart 1982. Het leek ons daarom passend, het openings
woord dat voorzitter J. v.d. Hoeven uitsprak, ook het 'Ten 
geleide' bij dit nummer te laten zijn. 

In 1952 werd in 't Meenthuis te Blaricum opgericht de 
Werkgemeenschap der Scholen voor Slechthorende en 
Spraakgebrekkige Kinderen. 
Medewerkers van toen 4 scholen met 44 leerkrachten en 
600 leerlingen hebben zich in dat jaar verenigd in wat nu is 
de Vereniging tot bevordering van het onderwijs aan 
slechthorende en spraakgebrekkige kinderen in Neder
land, de VeBOSS. 
Een vereniging met ongeveer 500 medewerkers, werk
zaam op zo'n 34 scholen, met ruim 3400 leerlingen. 
We zijn eigenlijk heel erg benieuwd welke mensen van het 
eerste uur nu nog aanwezig zijn. 
In de voor u liggende stukken ziet u waar het Bestuur zich 
het afgelopen jaar in het bijzonder mee bezig heeft 
gehouden. 
Met name willen wij bij de aanvang van de vergadering uw 
aandacht vragen voor een aantal punten. 

Een brochure over ons onderwijs. 

Vorig jaar mochten wij u mededeling doen van het op 
stapel staan van een boekje over ons onderwijs. 
We hebben hierover uitvoerig besprekingen gevoerd met 
de N.V.R. en deze was bereid de uitgave van het boekje op 
zich te nemen in het kader van de uitgave van meerdere 
boekjes over het buitengewoon onderwijs. 
Helaas door ziekte van de man, die uiteindelijk de tekst 
zou verzorgen, is men nog niet zo ver, al zijn we een heel 
eind. De tekst is klaar, de foto's zijn van de weekgemaakt. 
Al met al hebben we goede hoop dat het zeer binnenkort 
zal verschijnen. U zult het dan zo spoedig mogelijk ont
vangen. 
Het zal verder verzonden worden aan o.a. de Audiolo-
gische centra, Consultatiebureaus, opleidingsinstituten, 
e.d. 
Wij hopen van harte dat u er, evenals wij, blij mee zult zijn. 

Uitgave van scripties. 

Dit was een deel over de voorlichting over ons onderwijs. 
Een ander stuk voorlichting willen we gaan uitvoeren in 
samenwerking met de Vereniging voor het onderwijs aan 
Doven. 
Jaarlijks studeren er mensen af bij het Seminarium in 
Zeist of de Leergangen in Tilburg. 
Deze mensen moeten allemaal een scriptie schrijven. 
Veelal een gedegen stuk werk het vak betreffende, dat 

terecht komt in de boekenkast van de schrijver zelf en die 
van de opleidingsinstituten. En daar blijft het dan bij. 
We vinden dat doodzonde. Niet alleen van het vele werk 
dat de studenten ervoor moesten verzetten, maar ook 
voor de kollegaas die hier zo graag kennis van zouden 
willen nemen. 
Beide besturen hebben nu geld uitgetrokken om het ten
minste voor dit jaar mogelijk te maken dat alle leden 
kennis kunnen nemen van hetgeen deze studenten als 
scriptie hebben geschreven, mits... deze mensen hieraan 
hun medewerking willen verlenen. Na overleg met de 
opleidingsinstituten zullen zij hierover meer van ons 
horen en wij hopen dan dat het zo ver kan komen, dat wij u 
deze scripties kunnen aanbieden. 

Logopedie is in onze scholen nog steeds een heet hang
ijzer. Wij als bestuur kunnen ons geen opening van de 
algemene vergadering herinneren waarin we hierover 
niets gezegd zouden hebben. 
Nog steeds zijn we met de regelmaat van de klok bezig om 
60 minuten effectieve logopedie gerealiseerd te krijgen. 
Aanvankelijk werd vanuit de hogere Overheid verteld dat 
een tekort aan logopedisten de oorzaak zou zijn van een 
niet realiseren van die effectieve 60 minuten. 
De staatssecretaris heeft ons ten stelligste ontkend dat 
gebrek aan geld en mankracht oorzaak zouden zijn van 
het niet invoeren van de 60-minuten-regeling. 
Daaraan zou het dus niet behoeven te liggen. Waar wij 
met hem over van mening blijven verschillen isechterdat 
hij onder de 60-minuten-regeling verstaat: behandeling 
én tijd voor rapportage etc, zodat er ons inziens nog 
steeds niet gesproken kan worden van 1 uur werkelijke 
behandeltijd. 

Een ander hangijzer is ons inziens de motorische thera
pie. Ook hier blijven we op de genoemde geëigende 
plaats hameren op het belang hiervan en we hebben een 
stille hoop dat we hiervoor te zijner tijd in de nieuwe nota 
randvoorzieningen wel de resultaten terug zullen vinden. 

Gesprekken zijn er ook nog steeds met de Fenac, de ver
eniging van Audiologische centra, waar het gaat over een 
samenwerkingsmodel audiologische begeleiding. 
Een nogal ingewikkelde procedure, maar waarin we lang
zaam vorderingen maken. 
We zijn blij dat de heer Van Ligtenberg van de Fenac en 
onze heer Pille steeds maar weer rekening willen houden 
met de opmerkingen vanuit beide Verenigingen en de 
Hoofdinspectie en gestaag aan het herschrijven van het 
concept blijven. 

De VeBOSS is niet alleen een klub van schoolmeesters 
en schooljuffrouwen. Allen die in en rond het onderwijs 
aan onze groep kinderen werkzaam zijn, kunnen er lid van 
zijn. 
Zo ook de maatschappelijk werker die sinds 1 januari 
1982 verplicht deel uit maakt van het toelatings- en bege
leidingsteam van de school. Helaas wordt zijn bijdrage 
nog maar voor 4 of 3 minuten per leerling door de Minister 
van Onderwijs gefinancierd. 
Gaan we uit van welke werkzaamheden de maatschap-
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pelijk werker te verrichten heeft, dan slaat dit aantal 
minuten nergens op. 
Wat kan je als maatschappelijk werker met deze weinige 
tijd als bijdrage aan het welzijnsproces leveren. Net niks. 
Uit het onderzoek van de Rijksinspectie en ook van het 
VeBOSS-bestuur blijkt de diversiteit van subsidies voor 
dit werk. 
Het is uit een veelheid van 'potjes' dat dit werk betaald 
wordt. En nu de 'potjes' steeds leger worden, moet je heel 
goed uitkijken, wil je hier niet uitgewipt worden, of zelfs 
helemaal nooit iets uit zo'n 'potje' gaan krijgen. 

In april 1977 liet het VeBOSS-bestuur de toenmalige 
Minister van Onderwijs al weten niet bepaald gelukkig te 
zijn met het gebedel om de kosten van het maatschappe
lijk werk van her en der te moeten verzamelen. 
Het was en is de mening van het VeBOSS-bestuur dat dit 
geld van één Ministerie dient te komen. 
Onze mening is verder dat de vergoeding dusdanig dient 
te zijn, dat een gemiddelde school over een full-time 
maatschappelijk werker moet kunnen beschikken. 

Wij hopen en verwachten dat met deze wens ernstig 
rekening zal worden gehouden als men zich op het 
Ministerie weer gaat bezighouden met de 'minuten'-
rapsodie. 

Dames en Heren, het ziet ernaar uit, dat dit de laatste 
algemene vergadering van de Vereniging tot bevordering 
van het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrek-
kige kinderen in Nederland zal zijn en dat we vanaf 
morgen verder zullen gaan als de 

Nederlandse Vereniging tot bevordering van het onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak-
/taalmoeilijkheden. 

Met het uitspreken van deze nieuwe naam wil ik deze 
algemene vergadering graag openen. 

Redactioneel 

Wegens plaatsgebrek kunnen enkele artikelen niet op
genomen worden in dit nummer, waaronder ook twee 
lezingen van de VeBOSS-konferentie, te weten: B. Schut, 
Literatuuronderwijs voor velen, en A. Gobin, Electief 
mutisme, en de Nederlandse bijdrage aan het zevende 
congres van de Europese Federatie. 
In het redactionele vat verzuren deze artikelen niet. 

Geleide wereldverkenning 

Toegespitst op het Voortgezet Buitengewoon 
Onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak-, taalmoeilijkheden. 
Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

Drs. G.A. de Boer (Christelijk Pedagogisch Studie
centrum) 

Inleiding 

In het voorbereidend telefoongesprek kwam een zinnetje 
voor dat in mijn gedachten een rol bleef spelen. Het luidde: 
'Wij proberen de kinderen een taaibad te geven'. Na
denkend over het woord 'bad' in verband met taal moet je 
wel tot de konklusie komen dat jlaajbad' de gewone 
situatie schetst van mensen die over de volle zintuig
breedte beschikken. Zij immers worden omspoeld door 
een bad van taal. Zittend in dat bad, voel je je lekker. Je 
merkt nauwelijks dat je hoort en antwoordt. Je kunt onder
tussen zelfs nog andere dingen doen. 
Wat onderwijs kan doen aan slechthorende kinderen lijkt 
meer op het geven van een taaidouche. 
De leerling wordt er wel nat van, maar de straal is niet altijd 
goed gericht. Hij wordt ook niet overal geraakt. Hij moet 
zich inspannen om erin te blijven, maar dat is hem 
natuurlijk niet steeds naar de zin. 
Slechthorende kinderen hebben soms een taalgebruik 
dat op het 'eerste gehoor' een normaal gedifferentieerde 
indruk maakt. Gaat men dieper peilen dan blijkt de bete
kenisinhoud van vele woorden beperkt te zijn tot de 
betekenis die ze hadden in de konkretesituatie waarin het 
kind ze heeft 'opgepikt'. 1) 
De generalisering is dus sterk achtergebleven bij wat op 
die leeftijd doorgaans verwacht mag worden, Juist bij het 
voortgezet onderwijs kan dat grote tegenvallers opleve
ren en ... schade doen aan de persoonlijkheidsvorming. 
Immers de verwachtingen van de leraar liggen dan te 
'hoog'. Het kind voelt het tegenvallen aan de leraar vaak 
als een persoonlijke krenking. 
Nadrukkelijkheid in de opvoeding, die bij slechthorenden 
en bij kinderen met spraak-, taalmoeilijkheden altijd 
gekonkretiseerd wordt in nadrukkelijk en dikwijls on-
kinderlijk woordgebruik, bergt het gevaar in zich, dat de 
geboden hulp omslaat in haar tegendeel. Bij alle typen 
buitengewoon onderwijs w^rxlt^..ééJlzjj^]gj_stimulerLnjg 
JitisLPJ2Je_zaiaksleJ<antvax).de!eerling.gencht! 
In onze ijver vergeten we nogal eens dat een kind een 
wezen is van eigen aard. Voor een gehandicapt kind ligt 
dat niet anders. De bestaansvorm 'kind' heeft eigen 
waarde in het mensenleven. Om volwassen mens te 
worden kan men de kinderlijke ervaringen niet missen. 
Gehandicapten lijken soms hele perioden van kind-zijn te 
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moeten overslaan. Wij maken het leven dan veel te ernstig 
voor hen. Zij moeten ook op hun eigen manier blij mogen 
zijn. Geleide Wereldverkenning poogt hun de ruimte te 
bieden in de school hun eigen verkenningen te verrichten. 
Daarmee kan de eenzijdige nadruk van het toch nood
zakelijke taalonderwijs worden doorbroken. Enkele no
ties die van belang zijn voor ons onderwerp wil ik nu 
puntsgewijs naar voren brengen. 

Notie vanuit de alfabetisering 

Als je je éénzijdig, vanuit vereenvoudigde vaksystemen 
op kinderen richt, wil je kinderen vaak laten doen, wat wij 
volwassenen allang kunnen. Voor sommigen is dat voor
barig. (Logisch) elementaire stappen kunnen door som
mige kinderen niet gezet worden, omdat die in hun leven 
doodeenvoudig nog geen rol spelen. Bij aktief kind-
volgend onderwijs ga je als onderwijzer of leraar aktief op 
zoek naar wat de kinderen kunnen en dan ook willen leren, 
doordat zij ervaren dat zulk leren van belang is voor hun 
eigen leven. 2) 
Éénzijdige eisen stellen, juister geformuleerd: uniforme 
eisenstellen, komt ook voor in de lagere school. Kinderen 
of ze nu 5;11 of 6; 11 jaar oud zijn, moeten of ze er aan toe 
zijn of niet in de eerste klas met hetzelfde leesboekje 
beginnen. 3) 
Een van de late gevolgen is, dat de projektgroep alfabe
tisering op het ogenblik te maken krijgt met een paar 
honderdduizend analfabeten. De groep noemt de school 
onomwonden een belangrijke 'veroorzaker' van analfa
betisme. Vanuit de alfabetiseringskursussen wil men dan 
ook aankaarten dat de school moet veranderen. Ik hoop 
dat ze nog juist op tijd hun waarschuwende stem laten 
horen, dat uit de kleuter- en lagere school een echte 
basisschool moet worden geschapen. 
Hoe komt het dat de verplichte school als veroorzaker van 
analfabetisme wordt gezien? 
Er is bij sommige kinderen te weinig uitgegaan van 
henzelf én van wat hun motiveert. Een oud-leerling 
analfabeet heeft leren schrijven en deelt mee: 'Ik ben niet 
alleen slecht behandeld, ze hebben me helemaal over het 
hoofd gezien'. 
Toch wel een vernietigend oordeel over een instituut dat 
pretendeert de persoonsvorming hoog in het vaandel te 
voeren. 
Analfabeten zien op hun kursussen niet graag onderwij
zers, want die denken altijd weer dat je lezen en schrijven 
uit ('eenvoudige') boekjes moet leren. En daar trappen ze 
niet meer in. 
Er wordt op de kursusavonden geprobeerd om vooral op 
een andere manier dan vroeger te werken: de ervaringen 
van mensen centraal te stellen. Lesjes en oefeningen die 
ver van de eigen werkelijkheid staan, bemoeilijken het 
leerproces onnodig en maken het lezen en schrijven tot 
een voor de deelnemers onzinnige bezigheid. 
Zou dat op school een vreemde gedachte zijn, uit te gaan 
van hetgeen de kinderen zelf interessant vinden? 
Geleide Wereldverkenning kan een juiste ervaringsbasis 
geven en tot lezen motiveren en stimuleren, gedurende 
die jarenlange schoolweg die onze leerlingen moeten 
afleggen. Het iseengeschiktewerkwijzevoorscholendie 

op een konferentie met de vraag komen: Hoe houden we 
het leesplezier van de kinderen op peil? 
Het gaat niet om het ontwikkelen van nog weer betere 
leesmethodes, maar om het aanreiken van 'betekenis
volle eenheden'. 
De leerlingen moeten er in hun wereld iets mee kunnen. 

Notie vanuit de gedachte aan strukturering 

Naar aanleiding van de eerste publikaties van Kok is in 
sommige scholen ten onrechte de term 'struktureren van 
leerlingen' ontstaan. 5) 'Wij verlenen de kinderen struk
tuur door een strakke aanpak', heet het dan. 'In de morgen 
wordt individueel gelezen, gerekend en aan taal gedaan 
volgens de aanwezige methoden. 
Er heerst totale rust in de hele school. Wij eisen gewoon 
dat er stil gewerkt wordt, 's Middags laten we de kinderen 
wat vrijer.' 
Kok zegt daar zelf over 6): 'Sommigen waren blij onder de 
noemer van een wetenschappelijk advies hun africh-
tingsarbeid weer te kunnen opvatten'. 
Gaat het in de scholen voor slechthorenden zo toe? Ik 
denk van niet, maar toch hoor ik soms gewagen van een 
praktijk waarin de leerstof in kleine 'gestruktureerde' 
portie_s_wordt geg"ivênTATlès llgi va"n~Te~Vörèh vast. De 
leerling blijft als het ware met geen vraag zitten. Het 
antwoord komt er eigenlijk al aan vóórdat er een vraag 
gesteld kan worden, voordat er een probleem is. Ik heb het 
idee dat men zo computers kan programmeren, maar 
kinderen niet op die manier mag onderwijzen. Bij com
puters mogen geen hiaten voorkomen. Maar die moeten 
ook antwoord kunnen geven los van de menselijke 
situatie van het ogenblik. 
Ik vrees dat in de scholen voor buitengewoon onderwijs 
waar alle spellingsmoeilijkheden op een rijtjezijn gezet en 
waar men precies weet wat er van de verschillende 
vakken geleerd moet worden, de persoon van sommige 
leerlingen ook kans loopt over het hoofd te worden gezien. 
Wij weten waar we zo iemand over twintig jaar kunnen 
aantreffen: op een lees- en schrijfkursus voor analfa
beten. 
Wat Kok bedoeld met 'struktuur verlenen' is: kansen 
scheppen voor de ontwikkeling naar eigenheid. Struktu
reren is het hanteren van de struktuur van de leefsituatie 
door de opvoeder. De kinderen kunnen zich dan zelf aan 
die struktuur optrekken, zich aan die struktuur ontwikke
len. 
Goed wereldverkennend onderwijs maakt gebruik van de 
leefstrukturen en lokt de kinderen uit tot eigen aktiviteit. 

Notie vanuit het V.B.O. van de toekomst 

De afkorting B.O. schijnt het goed te doen. 
Buitengewoon onderwijs werd in het verleden van zijn 
afkorting beroofd door het basisonderwijs. 
Het kon niet uitblijven. V.B.O. betekent thans Voortgezet 
Basisonderwijs. Wij mogen hopen dat de term tot in zijn 
diepste betekenis gehonoreerd wordt. Voortgezet onder
wijs zou dan werkelijk aansluiten op de basis, in plaats van 
wat nu gebruikelijk is, dat het lager onderwijs poogt aan te 
haken bij een nog sterk prestatiegericht voortgezet 
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onderwijs. Bij het Voortgezet Basisonderwijs is er sprake 
van drastische veranderingen vergeleken met het hui
dige voortgezet onderwijs. Tenminste voor wat betreft de 
eerste drie jaar. 
De verbreding komt vooral naar voren in leergebieden als 
'oriëntatie op mens en maatschappij' en 'oriëntatie op 
techniek, ambacht en huishouden' en op een nieuw leer
gebied als 'informatica'. 
De oude ordening in uitsluitend vakken is losgelaten ten 
gunste van een kombinatie van vakken en leergebieden. 
Het is een bekend onderscheid. Het verschil zit in het 
voedingsgebied: bij vakken zou dat de vakwetenschap 
zijn, bij een leergebied de 'analyse van een levensgebied 
of het maatschappelijk gebeuren'. Voor het voortgezet 
buitengewoon onderwijs ligt er een grootse taak in de 
uitdaging aan het voortgezet basisonderwijstetonen, hoe 
men kan aansluiten op het motievenpatroon en het oriën
tatiepatroon van de leerlingen. 7) 

Notie vanuit de gedachte aan zelfredzaamheid 

In 1970 werd vanuit de wereld van de visueel gehandi
capten betoogd dat een uitstekende schoolopleiding niet 
genoeg is. Visueel gehandicapten bleken namelijkonvol-
doende in staat te zijn zelfstandig te wonen, of een beroep 
te kunnen uitoefenen in overeenstemming met hun kapa-
citeiten. 8) 
Tot mijn verbazing ontdekte ik tien jaar later in het 
tijdschrift Mobiel een klacht van een jongeman die zijn 
Atheneum examen had gehaald. Hij durfde zijn ongenoe
gen over de school toen paste uiten. 'Vorig jaar zou het me 
gegarandeerd punten gekost hebben', schrijft hij. 9) 
Hij vervolgt met tezeggen.dat deschoolgaande jeugd het 
niet gemakkelijk heeft. De toekomstperspektieven zijn 
erg somber (werkloosheid, lotingssystemen bij vervolg
opleidingen, woningnood). De schoolperiode van 13 tot 
± 20 jaar is een vormingsperiode bij uitstek (eerste erva
ringen met je persoonlijkheid, sexualiteit, drugs). 
Echter voor alle ondernemingen is toestemming van de 
schoolleiding nodig, eigen verantwoordelijkheid wordt 
afgeschoven naar de ouders, alleen leraren hebben 
toegang tot de rapportenvergaderingen. Leerlingen wor
den nauwelijks als mondige personen in het onderwijs
proces gezien. 
Bereidt de school voor op de maatschappij? De jonge
man merkt daarover op: 'Tot het eindexamen word je aan 
het handje gehouden, maar drie maanden later sta je 
midden in de maatschappij en moet je je staande zien te 
houden. Je zoekt een kamer, daar begint de ellende al, je 
moet voor jezelf zien te zorgen, koken, eten, wassen..., 
vaak ver van je vertrouwde omgeving, moeders rokken of 
zorgzame leerkrachten'. 
Ik zei het al, maar herhaal nog even: 'Er wacht het 
Voortgezet Onderwijs nog een grootse taak.' 

Notie vanuit het onderwijs aan taalarme kinderen 

Misschien heeft u het volgende al eens van Van Uden 
gehoord: 'De taal als beleving lijkt op een ijsberg, waarvan 
de spits zichtbaar is (bewust wordt), maar het overgrote 
deel in het onbewuste verzinkt. 

Dat deel is niet minder belangrijk. 
Dat onbewuste speelt in ons taalgebruik voortdurend 
mee. 
Om dit principe bij de taalontwikkeling te benutten, 
moeten wij de kinderen de situatie geheeldoen doorleven 
en hun in die volle beleving de taal geven die bij de situatie 
past. 
Onze aandacht moet voortdurend gericht zijn, zeker in de 
eerste jaren, op de gewone omgangstaal'. 10) 
Werken volgens de principia van 'Geleide Wereldverken
ning' wil zeggen dat we aan het 'opvoeren van het mee
beleven' van de volwassenheid en aan de beleving van de 
kinderen optimale aandacht willen schenken. 
Er zijn op het ogenblik enkele scholen voor slechthorende 
kinderen en kinderen met spraak-, taalmoeilijkheden 
waar men een tweejarenplan heeft opgesteld, dat met de 
noodzakelijke bijstellingen onderweg, wordt uitgevoerd. 
Van één van die hoofden van de scholen verneem ik, dat 
de kinderen thans meer vanuit zichzelf hun avonturen 
onder woorden proberen te brengen en meer taal vanuit 
hun leefsituatie aandragen. 
Bij het kiezen van schoolonderwerpen wordt gezocht 
naar situaties waarvan verwacht mag worden dat de leef-
strukturen eraan verhelderd worden. 

Leefstrukturen 

Kinderen komen uit zeer verschillende gezinnen. Hoe die 
ook zijn samengesteld; er moeten één of meer volwas
senen zijn die de verantwoordelijkheid voor die kinderen 
dragen. De leefgemeenschappen die we als gezin be
schouwen hebben tevens het karaktervan huishouden. 
In die gezinnen werken meestal motiverende krachten 
voor het kind om zijn eigen leven te gaan leven. We 
noemen de leefstrukturen die het gezinsleven kenmer
ken: 
- 'Zorg voor gezondheid'. Een kind gaat van 'verzorgd 
worden' naar 'zelf die zorg gaan dragen'. 
- 'Besteding van de koopkracht'. Om van zuigfleskon-
sument tot kritisch konsument in brede zin te worden, 
moet een lange weg worden afgelegd. Tijd genoeg om dat 
spelenderwijs te leren. 
- 'Besteding van de vrije tijd' 
- 'Wonen' 
- 'Vrouw of man-zijn'. 
We werken het niet breedvoerig uit. Opgemerkt moet wel 
worden dat het V.B.O. aan de besteding van vrije tijd 
zorgvuldig aandacht moet besteden, zowel aan de sektor 
vrijwillige dienstverlening als aan de sektor rekreatie 
(bijv.: toerisme en hobby-vorming). 
De sexuele opvoeding is een specifieke opgave vooreen 
onderwijs waarin leerlingen vanwege de kommunika-
tieve moeilijkheden gehandicapt zijn in het vormen van 
relaties. Van bewegingsonderwijs, dans en andere rit
mische aktiviteiten moet zeker gebruik worden gemaakt. 
11) 
De leefstruktuur 'wonen' waaronder de produktiviteit, de 
dienstverlening en de kreativiteit valt die in gezinsverband 
wordt bedreven, geeft als vanzelfsprekend zicht op latere 
beroepsbeoefening. 12) 
Het 'staatsburgerschap' en het 'beroepsbeoefenaar zijn' 
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vragen als leefstruktuur buiten het gezin in het voortgezet 
onderwijs volle aandacht (zoals voor voortgezet basis
onderwijs werd aangegeven). 
Door in school ZELF te handelen met en rond levens
belangrijke onderwerpen, leren de kinderen met onze 
hulp de leefstruktuur vanuit verschillende invalshoeken 
te hanteren. De leefstrukturen zijn trouwens ook de vind
plaatsen van de praktische en sociale vaardigheden. 
Er wordt dus niets alleen maar door ons behandeld. Van 
wat wij vinden dat zo nodig behandeld moet worden, glijdt 
dikwijls alles langs de leerling af, als water langs een eend. 
Het is bovendien verstandig om het lezen en het schrif
telijk taalgebruik op school niet als kulturele vaardig
heden te beschouwen, maar als praktische vaardighe
den. 

We moeten erop gespitst zijn kinderen deschriftelijketaal 
te leren voorzover ze die zelf kunnen gebruiken en 
toepassen. 
Lezen en schrijven worden dan langs eleganter weg ook 
sociale- en uiteindelijk kulturele vaardigheden. 
Het onderwijs kan en moet bevrijd worden van de kramp
achtigheid alles aan allen te willen leren. 
We moeten meer vertrouwen stellen in de leerlingen, dat 
zij met het aanreiken van goed gereedschap hun eigen 
weg zullen weten te vinden. 

Ervaringsleren 

Kent dat ervaringsleren aan onderwerpen geen leer
niveaus? 
Er worden geen van te voren vastgestelde kant en klare 
'eer'produkten nagestreefd. Maar het handelen kent wel 
absent-verschillen. In de lagere groepen staat de 'bele
ving thuis' centraal. In de midden- en hogere groepen, 
komen de mensen en instellingen in de wijde omgeving 
meer in de belangstelling te staan. Voor individuele 
leerlingen zullen daaruit wel kursusjes in bepaalde prak
tische vaardigheden voortvloeien. Voorde leerling haal
bare eisen, moeten vanzelfsprekend gesteld worden. 
In de hoogste groep van de kernafdeling, maar zeker in 
het voortgezet buitengewoon onderwijs komt het aksent 
volledig te liggen op 'zelf meedoen in de samenleving'. 
Sommige leraren vrezen dat ze er niet achter kunnen 
komen, wat de leerlingen van deze aktiviteiten leren. Hun 
raad ik aan een moeilijk artikel van de Groot te bestude
ren. 13) De clou wil ik hier wel verklappen. Leereffekten 
zijn te gieten in een vorm waarin de leerling zelf rappor
teert wat hij geleerd heeft. 
Ook in dit opzicht mag ons vertrouwen in de leerling 
versterkt worden! 

Wat brengt de leerling zelf mee naar school? 

De leerling kan zelf het een en ander. Hij heeft thuis al veel 
geleerd. Bewegen bijvoorbeeld (waaronder ik hetzintuig-
'ijke pakket samenvat). Hoe beweegt het zintuiglijk 
gehandicapte kind dat onze V.B.O.-school binnenstapt? 
Kan het bewegen nog uitgebouwd worden door goed 
bewegingsonderwijs? Denken we daarbij ook aan de 
exkursies die we maken en aan het feit dat Nederlanders 
°P de fiets geboren worden? 

Letten wij in ons V.B.O. op de lichamelijke kenbaarheid 
van de wereld? De verwantschap tussen iets grijpen met 
je handen en iets begrijpen is in de vele talen aanwezig. 
Latijn (com)prehendere, Frans (com)prendre, Spaans 
(com)prender, Esperanto (com)preni, Zweeds (be)gripa, 
Deens (be)gribe, Noors (be)gripe, Fries (bi)gripe, Duits 
(er)fassen. 
Het Engels heeft zelfs één woord voor beide betekenis
sen: to grasp. Grijpen, wijzen, spreken, begrijpen en 
denken schijnen onlosmakelijk met elkaar verbonden te 
zijn. 14) 
In school moeten we de werkelijkheid zoals we die in het 
dagelijks leven aantreffen dus maar flink door de leerling 
laten aangrijpen en bewerken. 
De leerling kan meestal wel spelen. Is er in het V.B.O. 
voldoende mogelijkheid om speels met de werkelijkheid 
bezig te zijn? 
Gehandicapte leerlingen die spelen, leren met hun handi
cap te leven. 15) 
Kunnen de kinderen luisteren en durven zij te praten? Aan 
deze vraag wordt in dit gezelschap elke dag aandacht 
besteed. De juiste aandacht? 
Ik wil u vragen de praktijk in dit opzicht nog weer eens 
kritisch te beschouwen. 
Kinderen hebben thuis de wereld leren verkennen. 
Hopelijk is dat zelfverkennen in de kernafdelingen niet 
verloren gegaan, maar juist verbreed. 
Welke initiatieve mogen ze in het V.B.O. nemen? Als 
leerlingen in school geleerd hebben passief af te wach
ten, is het moeilijk ze weer 'tot initiatief nemen' te brengen. 
Leerlingen wantrouwen de school in dit opzicht, door 
negatieve ervaringen wijs geworden, soms bijzonder 
lang. 
Leert het kind in school nog zelf of praten we hem maar 
wat aan? Gaat het in school om eindgedrag of een 
examen of om bekwaamheid tot nieuw gedrag voor de 
leerling? 
Handelt de leerling zelf wel in het V.B.O.? Willen wij hem 
grootbrengen door hem klein te houden? Hoe lang 
beschouwen we haar of hem nog als kind en wanneer 
spreken we haar of hem aan als jongvolwassene die zelf 
verantwoordelijkheden draagt? 
Geleide Wereldverkenning toegespitst op het Voortgezet 
Buitengewoon Onderwijs? 

Dat geeft voor de leraren problemen o.a. het probleem 
gezamenlijk, als team een goed schoolwerkplan te 
maken. 
De problemen komen dan wel te liggen waarze horen, niet 
bij de leerlingen, maar bij de leraren! Ik wens u sterkte. 

Enkele vragen 

- Waarom wordt gesproken over Geleide Wereld verken
ning? 
Antwoord: De wereldverkennende aktiviteiten moeten 
zoveel mogelijk door de leerlingen zelf worden uitge
voerd. Wij handelen samen met de leerlingen en brengen 
als dat nodig is onze levenservaring in. 
Wij helpen de leerlingen bij het kiezen van HUN leerstof, 
maar treden terug op momenten dat leerlingen zichzelf 
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onder eigen verantwoordelijkheid kunnen redden. Slechts 
onze leiding is nodig. 
Wanneer leerlingen (nota bene) voor zichzelf werken is er 
geen wanorde probleem al zal er sprake zijn van leerge-
(d)ruis. Wij krijgen tijd vrij voor observatie. 

- Hebben de vakken geen bestaansrecht? 
Antwoord: Natuurlijk hebben de vakken en de vaksyste
men hun bestaansrecht. De indeling in vakken is ook 
nodig in het maatschappelijk leven. Het maakt het 
mogelijk in onze hoog gespecialiseerde ingewikkelde 
maatschappij te leven. 
Maar het is een indeling op hoog niveau die in de kinder
wereld niet meteen op z'n plaats is. Wanneer de kinderen 
de ruimte krijgen tot eigen verkenningen groeien ze als 
het ware vanzelf toe naar het gebruik van de systeempjes 
en systemen die wij op tijd moeten aanreiken. 
Nemen we als voorbeeld lezen. Kinderen die ervaren dat 
schriftelijk taalgebruik voor anderen blijkbaar belangrijk 
is, raken gemotiveerd het in eigen leven op te nemen. De 
een is daar op vijfjaar aan toe, de ander misschien op zijn 
achtste jaar. 
Intussen moet de laatste wel een goed onderwijspro
gramma hebben dat zijn wereld verruimt. Ook hij moet 
spelenderwijs aan lezen leren kunnen toekomen. 
Een ander voorbeeld. In de lagere school begint men in de 
derde klas met aardrijkskunde. Moet het jongetje van de 
eerste klas, dat al heeft leren kaartlezen in de vakantie, nu 
met het systeem aardrijkskunde nog twee jaar wachten? 
Maar ja misschien komt niet ieder toe aan scheikunde. So 
what. 
- Onze leerlingen moeten een Mavo- of Havo-diploma 
halen. Waar halen we de tijd vandaan ook 'nog aan 
Geleide Wereldverkenning te doen? 

Antwoord: a. Ik verwijs naar hetgeen over voortgezet 
basisonderwijs werd gezegd. Nogmaals: echte verwor
venheden van het buitengewoon onderwijs moeten 
daarin doorwerken (zoals het kleuteronderwijs de lagere 
school moet doortrekken om werkelijk basisonderwijs te 
kunnen worden). 
b. De school moet voor de leraren ook leefbaar blijven. 
Daarom moet men aan Geleide Wereldverkenning in 
eerste instantie per maand niet meer dan één negende 
deel van de beschikbare tijd besteden. Wanneer je eraan 
gewend bent de leerlingen eigen verkenningen te laten 
verrichten, kun je dat vervolgens ook op het talenonder
wijs overbrengen en in het wiskunde onderwijs toepas
sen. 

Leerlingen moeten leren hoe zij kunnen studeren. 16) 
Hebben de slechthorende jonge mensen en die met 
spraak-, taalmoeilijkheden die een Havo-diploma be
haalden, geleerd hoe ze zelf vérder, eventueel beroeps
gericht, kunnen studeren7 

Mij zijn instituten voor voortgezet buitengewoon onder
wijs bekend waar slechts van drill sprake is om gehan
dicapte leerlingen zo mogelijk in 'normaal' tempo en in de 
'normale' tijd naar een diploma op te vijzelen. 
Ik hoop dat uw vorm van V.B.O. zich zal weten te hoeden 
voor loutere papiertjesjagerij. 
Dat laatste is mensonwaardig. 
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Een liga van 'oral schools' 
in de USA 

A. van Uden pr. 

Afgelopen juli/augustus is men een actie begonnen, om 
alle (slechts 25!) scholen met zuivere spreekmethode in 
de Verenigde Staten te verenigen, met de volgende 
doeleinden: 
a. Documentatie van de ware mogelijkheden in gehoor
gestoorde kinderen, zowel slechthorende als dove. 
b. Uitwisseling van gegevens in deze. 
c. Het elkaar op de hoogte houden van verbeterde 
mogelijkheden voor een orale opvoeding, zowel in 
scholen, als in gedeeltelijk geïntegreerde klassen, als bij 
individueel in het reguliere onderwijs geïntegreerde 
kinderen. 
d. Het signaleren van bewegingen, publicaties en propa
ganda die een orale opvoeding van gehoorgestoorde 
kinderen bedreigen. 
Als coördinatrice is aangezocht Zr. Dr. Joyce Buckler, 
adres: 

1. Kantoor: OPTION 
Louisville Deaf Oral School 
414 West Ormsby 
Louisville, KY 40208 USA 

2. Privé: Dr. Joyce Buckler CSJ 
425 West Ormsby Avenue 
Louisville, KY 40203, USA. 
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Therapie bij spraak- en 
taaigestoorden kinderen 

Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

Drs. S.M. Groothuis-Brouwer 
voor K.N.O. afd. Logopedie-Foniatrie, Akade-Kliniek 

misch Ziekenhuis Groningen 

Wanneer we willen nadenken over therapie bij jonge 
spraak- en/of taalgestoorde kinderen, moeten we in de 
eerste plaats aangeven wat de aard van die therapie moet 
zijn. Vervolgens kunnen we de inhoud ervan in gaan vu l 
len. — 

Ook zullen we moeten omschrijven wat we onder spraak-
therapie en wat we onder taaitherapie verstaan. 

De aard van de therapie 

De keuze voor een bepaalde vorm van therapie is afhan
kelijk van de aard en de ernst van de spraak- en/of 
taalstoornis. 
Wat betreft de vorm van de therapie maken wij onder
scheid tussen: 
- medische therapie 
- algehele ontwikkelingstimulatie 
- Pedagogische begeleiding 
- logopedische therapie. 
Deze vier vormen zullen we in het nu volgende afzonder-
üjk bespreken. 

Medische therapie 

Medische therapie is aangewezen wanneer we te maken 
hebben met spraak- en/of taalgestoorde slechthorende 
kinderen, taalgestoorde epileptische kinderen, en bij 
kinderen waarbij de spraak- en /of taalstoornis het gevolg 
is van een onvoldoende of afwijkend spraakapparaat, 
bijvoorbeeld een te kort of inactief velum waardoor een 
°pen neusspraak kan ontstaan. Soms is het medisch 
handelen alleen al voldoende om de spraak- en/of 
taalproblematiek te verhelpen (gehoorverbeterende 
maatregelen, anti-epileptica, pharynxplastiek), soms zal 
daarnaast ook logopedische hulp nodig zijn. 
Kinderpsychiatrische opvang en/of begeleiding valt ook 
onder medische therapie en zal met name plaatsvinden 
bij kinderen met ernstige emotionele ontwikkelingsstoor
nissen. Ook nu weer kan daarnaast logopedische hulp 
noodzakelijk zijn. 

Algehele ontwikkelingsstimulatie 

Een algehele ontwikkelingsstimulatie is aangewezen 
wanneer het kind niet alleen wat betreft de spraak en/of 

taal, maarook wat betreft andere ontwikkelings-aspecten 
trager is dan zijn leeftijdsgenoten. We kunnen dan te 
maken hebben met zwakzinnige of zwakbegaafde kinde
ren. Niet alleen despraak-en/of taalontwikkeling behoeft 
extra aandacht, de hele ontwikkeling dient gestimuleerd 
te worden, waarbij we natuurlijk wel rekening dienen te 
houden met de mogelijkheden of liever de onmogelijk
heden van het kind. 
In ernstige gevallen kan men denken aan plaatsing op 
een kinderdagverblijf voor geestelijk gehandicapten. In 
lichtere gevallen kan men een afwachtende houding aan
nemen om op die manier het kind de gelegenheid te 
geven zich in eigen tempo en tot zijn eigen niveau te 
ontwikkelen. Allerlei tussenoplossingen zijn eveneens 
mogelijk: LOM, MLK, eventueel ZMLK-plaatsing; extra 
jaar kleuterschool. 
De discrepantie tussen de verbale en de non-verbale 
ontwikkeling bepaalt bij deze kinderen of van afzonder-

- lijke logopedische therapie enig effect verwacht mag 
worden. Deze discrepantie wordt met behulp van psycho
logisch onderzoek vastgesteld. 

Pedagogische begeleiding 

Pedagogische begeleiding is aangewezen wanneer het 
kind weliswaar achter blijft met de ontwikkeling van de 
spraak en/of taal, maar wanneer de oorzaak van het 
probleem voor een groot gedeelte gezocht moet worden 
in de manier waarop ouders met het kind omgaan. 
Met de ouders wordt dan gezocht naar wegen hoe zij 
binnen hun eigen opvoedingsstijl een aantal zaken zo 
kunnen veranderen, dat de omgeving voor het kind meer 
taalstimulerend wordt. 
In combinatie hiermee is logopedische therapie soms wel 
en soms niet gewenst. 

Pedagogische begeleiding is echter niet alleen gericht op ") 
de spraak-taalproblematiek. Vaak ook hebben ouders ' 
behoefte aan pedagogische begeleiding vanwege de 
overige problemen die zij met hun spraak- en/of taal
gestoorde kind hebben. Deze problemen liggen zowel op 
het vlak van de sociale aanpassing als van deopvoeding. 

Dat er een duidelijk verband bestaat tussen spraak-en/of 
taalontwikkelingsstoornissen enerzijds en opvoedings—y_ 
problemen anderzijds, ligt eigenlijk voor de hand. Taal 
heeft immers een wezenlijke functie in het menselijk 
verkeer. Martin Buber (1962) gaat zelfs zover de taalont
wikkeling aan menswording gelijk te stellen: 'Das Ge-
heimnis der Sprachwerdung und das der Menschwer-
dung sind eins'. Door taal leggen mensen een relatie met f 
de wereld en met andere mensen, en deze relatie kan 
zowel het karakter hebben van betrokkenheid als vanj 
distantie. Levinas (1969) wijst erop dat taal niet onder
geschikt is aan het bewustzijn, maar voorwaarde voor de 
bewustwording is. Taal brengt een oorspronkelijke relatie 
teweeg, het is de voorwaarde voor het bewustzijn van de 
aanwezigheid, verbondenheid of nabijheid van de ander. 
Men kan een ander niet begrijpen zonder tot die ander te 
spreken en door die ander aangesproken te worden. 
Zowel Buber als Levinas voeren ons zo tot de conclusie 
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dat taal en spreken onlosmakelijk zijn verbonden met 
ontmoeting en menswording. 
Nu is de ontmoeting, gericht op menswording, volgens 
alle pedagogen het hart van de opvoedingspraxis en deze 
pedagogische ontmoeting wordt omschreven als een 
'face-to-f ace' relatie tussen opvoeder en opvoedeling die 
is ingebed in een opvoedingssituatie (Bos, 1980). 

Mogen wij nu concluderen dat bij spraak- en/of taalge-
stoorde kinderen de ontmoeting met de opvoeder buiten
gewoon gehinderd wordt? 
Onze klinische ervaring wijst in ieder geval in die richting: 

a) Een groot aantal ouders van primair spraak- en/of 
taalgestoorde kinderen geeft aan niet te begrijpen 
waarom hun kind niet of anders praat dan andere 
kinderen. Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak, in die 
zin dat de kinderen niet doof of slechthorend zijn, niet 
neurologisch gestoord, niet zwakzinnig en ook is de 
emotionele ontwikkeling niet als psychotisch of autistisch 

! te bestempelen. De ouders zijn in deze gevallen geneigd 
) hun kind luiheid, koppigheid, nerveusiteit of andere 

C negatieve eigenschappen toe te schrijven. Meestal werkt 
' dit als een self-fulfilling prophecy: het kind gaat zich 

gedragen zoals de ouders het zien. De ouder-kind relatie 
loopt hierdoor gevaar, een relatie die voor een harmo
nieuze persoonlijkheidsontwikkeling van groot belang is. 
b) Een aantal ouders stopt de verbale communicatie met 
hun kind. Ze geven het als het ware op. Het kind zegt toch 
niets terug en de ouders gaan denken dat het ook nog niet 
zoveel begrijpt. 
Wanneer de ouders de verbale communicatie met hun 
kind stoppen wordt de omgeving vanaf dat moment niet-
taalstimulerend en kan de spraak- en taalachterstand 
alleen maar ernstiger worden. 
c) Het is opvallend dat kinderen die zich verbaal niet of 
nauwelijks kunnen uiten, maar wel een normale commu-
njcatjedrang,_hebben, hun wensen en verlangens langs 
een andere weg trachten duidelijk te maken. Hierdoor kan 
onaangepast gedrag ontstaan zoals schreeuwen, schop
pen, slaan, driftbuien. Ook is het mogelijk dat het kind zich 
terugtrekt uit de communicatie. Dit kan zo sterk zijn dat het 
gedrag van het kind autistiform aandoet. Ouders noemen 
hun kinderen in die gevallen vaak onbereikbaar en onge
hoorzaam. 
Behalve dat er een taalontwikkelingsstoornis is, is er 
bovendien een gedragsstoornis. Met beide weten de 
ouders niet altijd even goed om te gaan, hetgeen een 
verdere verstoring van de ouder-kind relatie kan geven, 
een relatie die toch al gevaar liep. 
d) Het valt ons op dat kinderen met taalontwikkelings
stoornissen vaak problemen krijgen wanneer ze in 
contact komen met andere mensen. In de samenleving 
speelt spreken zo'n belangrijke rol dat mensen verlegen 
worden bij mensen die niet, onvoldoende of gestoord 
praten. Dit speelt tussen volwassenen (o.a. bij stotteraars 
en afasiepatienten), maar ook tussen volwassenen en 
kinderen, evenals tussen kinderen onderling. Spraak- en 
taalgestoorde kinderen lopen daardoor de kans minder 
gemakkelijk vriendjes te krijgen dan hun niet-gestoorde 
leeftijdgenootjes, met alle gevolgen van dien voor de 

sociale ontwikkeling. Voor ouders is dat niet altijd even 
gemakkelijk te accepteren, laat staan op te lossen. 

Spreken blijkt dus niet alleen een communicatiemiddel, 
het is ook een direct werkende pedagogische en sociale 
kracht. Daarom is het o.i. nodig bij spraak- en/of taalge
stoorde kinderen aandacht te schenken aan de opvoe
dingsrelatie. 
Onze aandacht geldt niet alleen de kinderen, maarookde 
ouders. De ouders moeten in de eerste plaats tot het 
inzicht worden gebracht dat het gedrag van hun kind te 
maken heeft met het feit dat het zich onvoldoende kan 
uitdrukken. In de tweede plaats moet het gesprek tussen 
ouders en kind zo snel mogelijk weer op gang gebracht 
worden. 

Logopedische therapie 

Logopedische therapie is aangewezen in al die gevallen 
waarin men mag verwachten dat door gerichte aandacht 
voor het spreken, via luisteren, communiceren en imite
ren, de spraak- en/of taalontwikkeling zal verbeteren. De 
logopedische therapie kan zowel spraaktherapie als 
taaitherapie omvatten. 
Onder spraaktherapie verstaan we die therapie, waarbij 
het kind wordt geleerd de spraakklanken goed waar te 
nemen en te produceren. Zowel auditieve training als 
oefeningen voor de motorische beheersing van de 
spraakorganen spelen hierbij een rol. 

-Auditieve training willen wij hier opvatten als leren 
luisteren, dat wil zeggen het richten van de aandacht op 
geluid. Naarmate kinderen attenter zijn op geluid en er 
met meer aandacht naar luisteren, des te meer verschil
len en nuances ze aan de geluiden zullen ontdekken. 
Speciale klankspelletjes en klankonderscheidingsoefe-
ningen zijn dan niet nodig. Vanuit de aandacht ontwikkelt 
het kind zijn eigen discriminatievermogen. Dit is een 
individueel, creatief proces. 
In tegenstelling tot slechthorende kinderen hoeven 
spraakgestoorde kinderen niet meer te leren horen. 
Wanneer horen getraind moet worden, is het natuurlijk 
vanzelfsprekend dat men wel met muziek- en klank
spelletjes werkt. Wanneer men dit echter met goed
horende kinderen doet, loopt men het gevaar dat ze 
taalpassief worden. De eigen creativiteit krijgt on voldoen
de ontplooiingsmogelijkheden. De gedachte dat bij goed
horende spraakgestoorde kinderen auditieve discrimi
natieoefeningen in de therapie een hoofdaccent zouden 
moeten krijgen, is een wijd verbreid misverstand. 

/Het is wel zo, dat een goede klankproductie een goede 
' klankperceptie (auditieve discriminatie) impliceert, maar 

hieruit mag niet de conclusie getrokken worden dat een 
goede klankperceptie (auditieve discriminatie) ook een 
goede klankproductieteweeg brengt. Het feit dat men een 
bepaalde klank kan maken, bepaalt voor een groot 
gedeelte ook het kunnen percipiëren van die klank en niet 
omgekeerd (Crul 1981, Öhmann 1981). 
Wij willen dan ook pleiten voor een gecombineerde trai

l i n g van perceptie en productie. Enerzijds zal men de 
aandacht van het kind moeten richten op de klankuitingen 
van de therapeut, anderzijds zullen motorische oefenin-
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gen het kind moeten helpen om bepaalde klanken te leren 
produceren. 

Spraaktherapie zal meestal pas na het derde levensjaar 
beginnen, uitgaande van de gedachtedat normale kinde
ren pas rond de derde verjaardag in staat zijn de meeste 
klanken van onze taal goed waar te nemen en te produce
ren. De beslissing voor spraaktherapie wordt altijd 
genomen vanuit een beeld dat men heeft van de totale 
spraak- en taalontwikkeling. Spraaktherapie start meest
al op basis van een goede taalontwikkeling (zowel recep
tief als productief). 
Een enkele maal gaat spraaktherapie vooraf aan de taai-
therapie, namelijk in die gevallen waarbij het kind als het 
ware een verbale dyspraxie heeft. Het taaibegrip is goed, 
maar de taaiproductie bestaat uit enkele weinig gediffe
rentieerde klanken. Zonder dat er een neurologische be
schadiging aantoonbaar is, heeft het kind onvoldoende 
beheersing over zijn tong, lippen en velum om tot 
klankproductie te komen. Via bewegingen die het kind wel 
kan maken wordt door ons dan toegewerkt naar klank-
Productie, bijvoorbeeld: 
blazen = ffff 
wangen opbollen en laten ploffen = b 
Pitten spugen = p 
indianen gehuil = oe. 
Onze ervaring is dat wanneer het kind op deze manier een 
aantal klanken heeft leren maken, de verbale dyspraxie 
verdwijnt en we over kunnen stappen op de taaitherapie. 

Onder taaitherapie verstaan we die therapie waarbij het 
kind wordt geleerd de taal te begrijpen en te produceren 
en wel zó, dat het zich niet meer opvallend onderscheidt 
van leeftijdgenoten. De normale taalontwikkeling wordt 
hierbij als norm gehanteerd. 
Taaitherapie kan zeer vroeg beginnen, tenminste wan
neer het wordt opgevat in de zin van het geven van 
optimale kansen binnen een bepaald ontwikkelings
stadium. 

^fjaaltherapie kan op twee manieren gestalte krijgen, 
^recrerfnairect^Qpder directe therapie verstaan we de 
bemoeienis van de taaitherapeut met het kind. Onder 
indirecte therapie verstaan we de bemoeienis van de 
taaitherapeut met de ouders (verzorgers) van het kind. 
Meestal wordt, zeker bij jonge kinderen, dat wil zeggen 
peuters, gekozen voor een combinatie van deze twee 
vormen van taaitherapie vanuit de overtuiging dat ouders 
de beste leermeesters voor hun kind zijn, of althans 
kunnen worden. Het doel van de therapeut is om het 
Qesprek tussen ouders en kind weer op gang te brengen. 
Daarbij is de directe therapie vaak een eerste stap, die 
meestal snel gevolgd wordt en overgaat in een indirecte 
therapie. 

Globaal gezien kunnen we binnen de taaitherapie vier 
fasen aangeven. 
De eerste fase is die waarin het kind nog niet spreekt, 
maar moet komen tot het begrijpen en uitspreken van 
woorden (éénwoord-uitingen). 
In deze fase staan bij het kind luisteren en reageren optaal 

centraal. Het taalaanbod van de therapeut is rustig en 
beperkt, wat betreft het aantal woorden per uiting. 
De tweede fase is die waarin het kind éénwoord-uitingen 
produceert, maar moet komen tot begrijpen van eenvou
dige opdrachten en tot de productie van twee- en 
driewoord-uitingen. Naast luisteren en reageren optaal is 
in deze fase de eigen taalcreativiteit van het kind erg 
belangrijk. Het taalaanbod door de therapeut is wederom 
rustig en beperkt, wat betreft het aantal woorden per 
uiting. 
De derde fase is die waarin het kind eenvoudige op
drachten begrijpt en twee- tot driewoord-uitingen produ
ceert, maar enkelvoudige zinnen moeten leren begrijpen 
en produceren. Inzicht in syntactische regels moet dus 
verschaft worden en ook wordt de basis gelegd voor het 
omgaan met vervoegingen en verbuigingen (morfolo
gische regels). Gesprek en interactieve imitatie worden 
een belangrijk therapeutisch hulpmiddel. 
De vierde fase is die waarin de kinderen samengestelde 
zinnen moeten leren begrijpen en produceren. Ook moet 
het fysiologisch haperen en herhalen meestal nog over
wonnen worden. Naast de grammaticale regels komen in 
deze fase ook de communicatieve regels aan bod. Dit 
laatste kan veelal via rollenspelletjes uitgebouwd worden, 
waarin zowel idioom als uitdrukkingvormen worden 
geoefend. 

We zullen de manier waarop de taaitherapie in de ver
schillende fasen verloopt nu afzonderlijk bespreken. 

I. De eerste fase. 
De taaitherapie zal in deze eerste fase in de aanvang 
meestal zowel direkt als indirekt zijn. Vaak kiezen we in 
deze situatie voor een gecombineerde pedagogische-
logopedische begeleiding. De logopedist bemoeit zich 
met het kind en de pedagoog met de ouders, zeker in die 
gevallen waarin het niet-sprekende kind een gedrag heeft 
ontwikkeld dat door de ouders als afwijkend wordt erva
ren, als gevolg waarvan de ouders een gespannen 
verhouding met hun kind hebben. 

Voor de taaitherapeut mag het gedrag van het kind op 
geen enkele wijze een belemmering zijn voor de in te 
stellen therapie. 
De directe taaitherapie beoogt het, in het algemeen 
diffuus reagerende kind op taal te doen reageren. Het 
principe van de taaitherapie in deze fase is om met 
gereduceerd taalaanbod de aandacht van het kind te 
trekken. Dit kan alleen bereikt worden wanneer de' 
therapeut in staat is om vanuit een accepterende houding 
een warme relatie met het kind op te bouwen. -> 

De therapie vindt plaats in een spelkamer waar het kind 
zijn eigen gang mag gaan. De therapeut volgt het kind 
verbaal en beperkt zich daarbij zoveel mogelijk tot één a 
tweewoord-uitingen om de aandacht van het kind te 
trekken, bijvoorbeeld bal, bal rollen, weg, bal weg. 
Bovendien moet de therapeut op een rustige manier 
spreken en pauzes inlassen, zodat het kind de gelegen
heid krijgt om te reageren, hetzij verbaal, hetzij non-
verbaal. Het is belangrijk dat het kind niet wordt overstelpt 
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met een stortvloed van woorden van de kant van de 
therapeut. 
Onze indruk is dat 'ongeconcentreerde' kinderen in deze 
fase over het algemeen 'niet-geboeide' kinderen zijn. Het 
taalaanbod is dan te veel en te snel, gaat over hun 
hoofden heen. 
Wanneer de aandacht van het kind door de taaluitingen 
van de therapeut getrokken wordt, zal het kind er naar 
gaan luisteren en komen tot spontane imitaties. Luisteren 
leidt uiteindelijk tot het ontstaan van woordbegrip. Uit de 
spontane imitaties zullen uiteindelijk de éénwoord-uitin
gen ontstaan. 

II. De tweede fase. 
In de tweede fase moet het kind komen tot begrijpen van 
eenvoudige opdrachten en tot het spontane gebruik van 
twee- en driewoord-uitingen. Naast luisteren en imiteren 
wordt nu de eigen creativiteit van het kind erg belangrijk. 
Imitatief en creatief vermogen zijn niet alleen een voor
waarde voor de taalontwikkeling, maar ook een voor
waarde voor de totale ontwikkeling. Creativiteit vertoont 
samenhang met het begrip intelligentie: denken is ont
dekkend handelen (Bladergroen 1978). 
Voor de taaitherapie betekent dit dat het kind degelegen-
heid moet krijgen om situaties te ontdekken en daar 
handelend op in te gaan. Het spelmateriaal dat in de the
rapiekamer aanwezig is, kan om deze reden het beste 
driedimensioneel zijn, bijvoorbeeld huizen, bomen, bees
ten, auto's. Het kind speelt op zijn eigen manier met het 
speelgoed en de therapeut verwoordt vervolgens de han
delingen en situaties op een eenvoudige en rustige 
manier, in twee- a driewoord-uitingen. Wederom: reduktie 
van taalaanbod, wat betreft het aantal woorden per uiting. 
Sommige kinderen moeten meer tot creatieve handelin
gen uitgelokt worden dan andere. De therapeut moet 
daarbij zelf de moed niet te snel verliezen. Wanneer een 
kind bijvoorbeeld alleen maar aandacht heeft voor auto's, 
kan men toch wel komen tot allerlei handelingen en 
benoemingen: 
auto's rijden, racen of botsen 
ze rijden over een weg, racen hard of botsen tegen een 
schoen, broek, tafel, stoel etc. 
Ook nu geldt dat de therapeut het kind volledig accepteert 
en dat de vertrouwensrelatie tussen kind en therapeut 
voor een groot gedeelte bepaalt öf en in hoeverre het kind 
komt tot spontane imitaties van de taaluitingen van de 
therapeut. Naarmate het kind meer woorden tot zijn be
schikking krijgt, zal het ook spontaan komen met uitingen 
van twee of meer woorden. 
Vaak zal in deze fase de directe therapie gecombineerd 
worden met een indirecte therapie. Aan de ouders wordt 
in de eerste plaats uitgelegd dat praten zich ontwikkelt 
door te luisteren naar de taal die in de omgeving wordt 
gesproken. De ouders wordt gevraagd om vijf minuten per 
dag met hun kind te converseren, in die zin dat de ouders 
vertellen, bijvoorbeeld aan de hand van plaatjes in een 
boek, en dat het kind luistert. Het principe van voor- en 
nazeggen, het laten oefenen, dat veel ouders hanteren 
wanneer ze merken dat hun kind achter blijft met de 
spraak en/of taalontwikkeling, proberen we op deze 
manier in de huiselijke situatie zoveel mogelijk te voor

komen. Ook wordt de ouders verteld dat de manier 
waarop ze met hun kind converseren van groot belang is. 
Het principe van reductie van taalaanbod wordt uitgelegd 
en soms gedemonstreerd. 
Omdat het goede voorbeeld belangrijk is, wordt de ouders 
afgeraden om in kindertaal te spreken. Kindertaal hoeft 
niet vermeden te worden, maar het is wel belangrijk dat 
het 'kinderwoord' gekoppeld wordt aan het 'volwassen 
woord'. Wanneer het kind op een gegeven moment woef-
woef zegt, dan kunnen de ouders bijvoorbeeld reageren 
met: 
ja de hond 
de hond blaft. 
De taalstimulerende activiteiten die we van de ouders 
vragen, beperken we tot ongeveer vijf minuten per dag, 
omdat de ervaring leert dat een advies om thuis op een 
bepaalde manier met het kind te converseren zonder 
tijdslimiet, kan leiden tot een krampachtige, onnatuurlijke 
situatie, zeker wanneer er in het gezin meer kinderen zijn 
die ook aandacht nodig hebben. 

III. De derde fase. 
In de derde fase leren kinderen enkelvoudige zinnen 
begrijpen en produceren volgens de daartoe geldende 
grammaticale regels. In de therapie zal men een voor
zichtig onderscheid maken naar taalinhoud en taalvorm. 
De taalinhoud wordt geoefend doordat via luisteren, 
kijken en beleven de ervaringswereld van het kind wordt 
uitgebouwd en wordt verbonden met taal. De therapeut 
volgt het kind in zijn spel en handelingen en situaties 
worden op een eenvoudige manier (in eenvoudige 
zinnen) onder woorden gebracht. 
Naast driedimensioneel materiaal, kan nu ook tweedi-
mensioneel materiaal goed gebruikt worden, o.a. flanel
bord met toebehoren, boeken, puzzels, lotto's etc. 
De taalvorm kan op twee manieren geoefend worden, 
namelijk via het therapeutische gesprek en via interactie
ve imitatie. 

Het therapeutische gesprek. 
De bedoeling is dat het kind op uitnodiging van de 
therapeut iets vertelt, bijvoorbeeld aan de hand van 
bepaald materiaal. 
De therapeut gaat vervolgens op de uitingen van het kind 
in en geeft het gesprek een therapeutische inhoud met 
behulp van de volgende methoden. 

- Corrigeren: de therapeut verbetert een door het kind 
gebruikte foute vorm van de taal. De correctie wordt 
ingezet met het woordje 'ja'. 
b.v.: kijk, staat hier één in midden - ja, in het midden. 
- Expanderen: de therapeut herhaalt de uiting van het 
kind onmiddellijk, als een echo in een goede vorm en de 
door het kind weggelaten delen worden toegevoegd, b.v.: 
kijk, staat hier één in midden - kijk dan staat hier één in het 
midden. 
- Modelleren: de therapeut biedt goede taal aan, zonder 
in een echo te corrigeren of te expanderen. Modelleren is 
commentaar geven, ingaan op de uiting van het kind, b.v.: 
kijk, staan hier één in midden - jazeg, midden in de kring 
- hondje bijt - ja, het hondje is boos. 
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Bijsturen: de therapeut stuurt aan op zelf-correctie en 
vraagt het kind:' was dat goed?'. 

Interactieve imitatie 
Soms moet naast het therapeutische gesprek het kind 
geholpen worden met behulp van interactieve imitatie. 
Hieronder verstaan we de techniek van wederzijds 
herkenbare reproductie van eikaars uitingen. Dit bete
kent dat de therapeut de uitingen van het kind herhaalt 
en/of expandeert en het kind vervolgens vraagt dit te 
herhalen. 
Ue aandacht wordt op deze manier nog eens extra op een 
bepaalde taalvorm gevestigd, bijvoorbeeld: 
kind: kijk staat hier één in midden 
therapeut: ja, die staat in het midden (expansie) 
zeg maar na, die staat in het midden (vragen om imitatie) 
kjnd: staat in het midden 
De therapeut is nu tevreden, er wordt geen tweede maal 
°m een imitatie gevraagd. Alleen wanneer het kind hele
maal niet heeft gereageerd, kan de therapeut nog eens 
aandringen op de imitatie. 
volgens Rees (1975) is deze methode van interactieve 
HTiitatie een belangrijke ondersteuning voor het leren van 
'aal bij taalgestoorde kinderen. 

indirecte therapie in de derde fase houdt meestal in dat de 
ouders de principes van positief corrigeren (altijd begin
nen met het woordje'ja', teneinde de communicatie niet te 
verbreken) en expanderen uitgelegd krijgen en worden 
gevraagd dit ook toe te passen. 

iV. De vierde fase. 
In de vierde fase leren kinderen samengestelde zinnen te 
begrijpen en te produceren. Grammaticale en communi
catieve regels moeten geleerd worden. Soms moet er ook 
extra aandacht besteed worden aan het leren overwin
nen van het fysiologische haperen en herhalen. 
Wat betreft de oefeningen voor de taalinhoud en de 
taalvorm is deze fase een voortzetting van de vorige. Het 
materiaal zal nu echter voornamelijk tweedimensioneel 
ziJn, bijvoorbeeld boeken met onderwerpen betreffende 
wereldoriëntatie. Het taalgebruik kan geoefend worden 
aan de hand van rollenspelletjes (poppenkast, toneel
stukjes etc). Idioom en uitdrukkingsvormen worden op 
deze manier geoefend. 
Wanneer kinderen geholpen moeten worden bij het over
winnen van hun haperende en herhalende spreken, 
kiezen wij vaak voor een gecombineerde pedagogische-
'ogopedische begeleiding. 
Veel van deze kinderen hapert het niet zozeer aan spreek-
techniek, als wel aan zelfvertrouwen. Het kind moet leren 
dat het er zijn mag en de ouders of verzorgers van het kind 
worden geholpen om hun pedagogische aandacht te 
hchten op het zelfgevoel van het kind en niet op het 
spreken. 

Concluderende opmerkingen 

Uit het voorgaande zal u duidelijk geworden zijn dat wij 
voorstanders zijn van een geïntegreerde aanpak bij 
spraak- en/of taalgestoorde kinderen. De problematiek 

heeft zowel medische, paramedische als pedagogische 
kanten. Noch een arts alleen, noch een logopedist alleen, 
noch een pedagoog of psycholoog alleen zal een 
voldoende oplossing voor de problematiek kunnen ge
ven. 
Om deze reden zijn wij dan ook blij met de zich ont
plooiende aandacht voor kinderen met spraak- en/of 
taalstoornissen zoals die o.a. gestalte krijgt binnen de 
spraakgebrekkigen-afdelingen van scholen voor slecht
horenden. Binnen deze scholen is de spraak- en/of 
taaitherapie ingebed in een pedagogisch klimaat en 
wordt deze therapie gestuurd vanuit een totale didac
tische aanpak. Indirecte en directe taaitherapie kunnen 
dan eenvoudig op elkaar afgestemd worden, waarbij de 
indirecte therapie terug te vinden is in de manier waarop 
de kinderen in de klas benaderd worden. De directe 
therapie is de aandacht die elk kind individueel krijgt van 
de logopedist. 

Ook voor de kinderen beneden de vier jaar zouden wij 
echter willen pleiten voor een geïntegreerde aanpak, in 
deze gevallen in de eerstelijns gezondheidszorg. Onze 
gedachten gaan uit naar op te richten teams, waarin 
minimaal zitting hebben een jeugdarts, met speciale be
langstelling voor en scholing in spraak- en/of taalpro
blemen, een logopedist en een pedagoog of psycholoog, 
eveneens met speciale belangstelling voor en scholing in 
de genoemde problemen. In sommige gevallen is een 
meer gedifferentieerde diagnostiek noodzakelijk om tot 
een goede hulpverlening te komen. De meeste logope-
dische/foniatrische centra in de Academische Zieken
huizen kunnen gezien worden als de tweedelijns gezond
heidszorg, waar de geïntegreerde diagnostiek op alle 
onderdelen die met spraak en taal te maken hebben, 
mogelijk is. 
Wij vinden dat door een teamaanpak alle facetten van 
medische therapie, algehele ontwikkelingsstimulatie, 
pedagogische begeleiding en/of logopedische therapie 
in een behandelplan vervat kunnen worden. 
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Problematiek van 
meervoudig gehandicapten 
in ons onderwijs 

Lezing VeBOSS-konferentie 1982 

A. Huisman 

Het is een vreemde gewaarwording om nu hiertestaan en 
niet, misschien wat anoniem, in de zaal te zitten. 
Jarenlang heb ik vele prominente sprekers hierzien staan 
en horen spreken. Ik heb veel van hen geleerd. 
Op deze plaats zou ik U mijn visie willen geven op een 
categorie kinderen, die wij slechthorend en/of ernstig 
taal-spraakgestoord meervoudig-gehandicapt kunnen 
noemen. Daarbij behoort ook een stuk visie op behande
ling. 
Zonder er verder konsekwenties uit te willen en kunnen 
trekken is het misschien wel opvallend dat juist bij dit vijfde 
lustrum van de Veboss een onderwerp als dit ter sprake 
komt. Treedt er verandering naar zorgbreedte op? Een 
delikaat puntje is misschien wel, dat ereen tendens is, om 
scholen, die zich met een wat moeilijker type lichamelijk, 
geestelijk of zintuiglijk gehandicapt kind bezighouden, 
vaak niet meer tot het geëigende type speciaal onderwijs 
behoren, maar wéér een nieuwtype vormen. Zonder hier 
verder op in te willen gaan, geef ik U dat ter overdenking 
mee. 

Binnen de literatuur bemerken we vooral het laatste 
decennium een verhoogde belangstelling voor het kind, 
dat meerdere handicaps heeft en daardoor ernstig in zijn 
persoonlijkheidsontwikkeling wordt bedreigd. 
Als we ons nu eerst eens afvragen wat we onder het 
begrip meervoudig-gehandicapt verstaan, dan kunnen 
we komen tot omschrijvingen die veelal een combinatie 
van ontwikkelingsstoornissen en handicaps omvatten. 
We spreken dan van: de sensorisch gedepriveerden, de 
mentaal geretardeerden en kinderen met ernstige cere
brale dysfunkties. 
Eén zich-onderscheidende categorie van die groep mv. 
gehandicapten is onze groep mv.-gehandicapte gehoor
gestoorde en/of ernstig taal-spraakgestoorde kinderen. 
De definiëring van deze groep vertoont uiteraard over
eenkomsten met de eerder genoemde omschrijvingen, 
nu met méér nadruk op de handicaps t.a.v. het gehoor 
speciaal en de communicatieve mogelijkheden in het 
algemeen. Zo zouden we tot een zestal typen mv. gehan
dicapten gehoorgestoorde en taal-spraakgestoorde kin
deren kunnen komen, t.w.: de afatici, de blinde en 
slechtziende kinderen, de kinderen met ernstige cere
brale dysfunkties, de mentaal geretardeerde kinderen en 
de emotioneel gestoorde kinderen. Meestal wijst men 
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erop, dat de meervoudige handicaps nietalleen optellend 
zijn maar synthetiserend werken. Juist hier krijgt het 
gezegde: 'Het geheel is meer dan de som der delen' een 
extra dimensie. 
We zouden het gedragsrepertoire van deze 'a-typical'-
kinderen met de volgende woorden kunnen schetsen: 
'Leren in een langzamer tempo dan andere kinderen 
normaal doen en het vertonen van vele leerstoornissen 
op het gebied van het auditieve, visuele en de motorische 
perceptie, het verwerken van informatie en spraak en 
rekenvaardigheid'. 
De gestoorde funktie ontwikkeling die hiermede gepaard 
gaat kunnen we als volgt aanduiden: 
- een vertraagde en vaak onbegrijpelijke spraak, zwak 
geheugen voor successieve data en onvermogen tot 
rekenkundige handelingen. 
- problemen t.a.v. de planning van motorische bewegin
gen, hyperaktiviteit en het lichaamsschema 
- gebrek aan of een te kort aan emotionele kontrole, te 
zien in de hoge mate van afleidbaarheid, impulsiviteit, 
woede-aanvallen of aggressief gedrag 
- zwak zelf-concept, gebrek aan geloof in zichzelf, onrijp 
sociaal funktioneren, zoals een tendens tot zich terug
trekken 
- een geïsoleerd voelen en konsekwent gefrustreerdzijn 
en depressieve gevoelens, waardoor motivatie en inte
resse belemmerd worden. 

Uit het voorgaande blijkt wel, dat het heel moeilijk is een 
alles omvattende definiëring te geven van de groep 
waarover we praten. Ook de moeilijkheden die U had met 
het invullen van de enquete-lijst is daar een teken van. 

In den lande treffen we meerdere groepen mv.-gehandi-
captenaan: 
- binnen de zwakzinnigenzorg 
- binnen de zorg voor het dove en slechthorende kind 
- binnen die voor het blinde en slechtziende kind 
- binnen de zorg voor het lichamelijk gehandicapte kind. 
Het zij vermeld dat er nu 13 scholen voor meervoudig-
gehandicapte kinderen zijn, waarvan er al zeven 'bevolkt' 
worden door auditief gehandicapte kinderen. Juist door 
die traditionele indeling (die voortkomt uit de geschiede
nis van de zorg voor de gehandicapte mens) is de neiging 
groot de meest voor de hand liggende handicap als richt
snoer te laten gelden voor de opname binnen de een of 
andere specifieke zorg. Naarmate een kind niet kan 
beantwoorden aan de 'traditie van de onderwijsdoelen' 
van een instituut, levert het problemen op en worden er 
aparte hulpvragen t.a.v. deze kinderen geformuleerd. 
Daar, waar het mogelijk is, worden voor deze kinderen 
aparte groepen geformeerd en wordt geprobeerd via 
meer verfijnde diagnostiek en extra hulp de belangen van 
het kind te behartigen. We kunnen ons de vraag stellen: Is 
het juist om vanuit de afwijkende verschijningsvorm te 
werken? Gaan we dan niet te veel uit van de medische 
diagnostiek? Kunnen en mogen we daar een onderwijs
kundige indeling op baseren, zoals vaak bij slechthoren
de en slechtziende kinderen het geval is? 

Als we eerdergenoemde overwegen, dan dienen we te 
concluderen, dat om antwoorden te kunnen geven op de 



hulpvragen van het mv.-gehandicapte kind, een inter
disciplinaire werkwijze nodig is binnen een geëigende 
organisatie. Een confrontatie van denken en werken van 
die instituten voor meervoudig-gehandicapten zou in de 
toekomst nodig moeten zijn. 

Als we een kind binnen onze scholen zien, dat met eerder 
Qenoemde omschrijving overeenkomt, dan vraagt dit om 
een begeleiding binnen een geëigende opvoedingssitu
atie. We zullen moeten trachten te komen tot instituten 
voor interdisciplinaire ontwikkelingsbegeleiding. Hieraan 
tracht o.m. 'De Wylerberg' tegemoet te komen. 

Het mv.-gehandicapte kind is anders en wordt dus niet 
alleen bepaald door zijn handicaps en de funktionele 
tekorten. Dit kind heeft wel degelijk een eigen aard, aanleg 
e n karakter en moet daarom gezien worden als een 
Persoon in wording. Een persoonlijkheid in wording, 
waarvan de ontwikkeling bedreigd wordt. Vanwege zijn 
specifieke handicaps roept hij meerdere hulpvragen op. 
Hoe verschijnt dit kind aan ons? 
Als wij de kinderen bezien, die beantwoorden aan eerder 
gestelde omschrijving, binnen de categorie gehoorge
stoorde kinderen, kunnen we tot enkele categorieën 
komen, wel wetend dat we dan toch weer met traditionele 
typen komen, echter, in ons denken wel bewaakt door de 
gestelde restricties. 
We spreken dan over kinderen met: 
- een opvallend gedrag 

achterblijvende of gestoorde senso-motoriek en mo
toriek 

andere zintuiglijke problemen als de slechthorendheid 
alleen 

met duidelijke leerstoornissen, mede op grond van 
neurologische problematieken 

kinderen met ernstige problemen t.a.v. de specifieke 
spreekmotoriek en de daarmee samenhangende feed-
back-funktie 
- lichamelijk handicaps 

kinderen uit een gezin, dat niet kan beantwoorden aan 
de hulpvragen van het kind 
- didaktische verwaarlozing. 
Bij deze typen kinderen kan ook mentale retardatie een rol 
spelen. Het zij vermeld dat deze opsomming niet hele
maal zuiver is, daar oorzaken en gevolgen hier niet totaal 
te scheiden zijn. 
Deze zichtbare en observeerbare verschijningsvormen 
kunnen ook bij andere zorgenkinderen voorkomen, maar 
Dii onze kinderen komen ze vaak gecombineerd voor, 
waarbij de beïnvloeding van de handicaps op elkaar zo 
groot is dat een geïsoleerde behandeling van één der 
handicaps vaak onmogelijk is, strikt medische daarge
laten. 
Vooral de gedragsproblematische kinderen binnen deze 
categorie nemen relatief in aantal toe. Aan deze en aan 
het niet-sprekende en moeilijk sprekende kind wil ik hier 
wat meer aandacht besteden. 

Kinderen met sterk afwijkend gedrag: 

Wanneer we de kinderen van eerder besproken sub

categorie uit eigen ervaring wat nader leren kennen, dan 
blijkt dikwijls dat hun afwijkend gedrag sterk opvalt en dat 
bij hun ouders en verdere opvoeders meestal degrootste 
zorg geeft. 
Als meest voorkomende gedragsafwijkingen binnen 
deze subcategorie mogen aangemerkt worden: 
- autisme of autistiform gedrag 
- symbiotisch-psychotisch gedrag 
- agressiviteit 
- hyperaktiviteit 
- emotionele stoornissen 

We praten tegenwoordig nogal gemakkelijk over het 
autistische of autistiforme kind. De vakliteratuur, maar 
ook de wat meer populaire dag- en weekbladen en de 
radio en t.v. houden zich ermee bezig en de neiging is 
groot, om bij jonge kinderen, die te weinig kontakt maken, 
al gauw in de richting van autisme te denken. Het komt 
nogal eens voor, dat er bij dit kontaktarme kind niet in 
eerste instantie aan een zintuiglijke handicap of andere 
perceptie-problematieken wordt gedacht. Bij wat meer 
gericht onderzoek en observatie wordt de aard van een 
auditieve handicap vaak meer behandelingsbepalend. 
Wanneer men in staat isgerichtaudiometrisch onderzoek 
te doen in welke vorm dan ook, dan is onze ervaring, dat er 
nogal eens een gehoorverlies wordt geconstateerd. 
Wanneer dit niet het geval is, is er vaak wel een sterk 
auditief achterblijven te constateren en daarmee of 
daarbij een zich slecht ontwikkelende orale of zelfs totale 
kommunikatie. 
Ik wil aan de hand van wat historie en een korte 
beschrijving van een stuk ervaring hier wat verder op in 
gaan. 

Sinds de amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner in 
1943 een artikel genaamd: 'autistic disturbances of 
affective contact' publiceerde en de later door hem 
gebezigde term infantile autism, is er een stroom van 
publikaties verschenen. Wij denken hierbij aan Chorus, 
die al vermeldt dat er in 1938 op het P.l. te Nijmegen over 
'autisten' wordt gesproken en de Oostenrijkse pediater 
Asperger spreekt in 1944 over 'die Autistischen Psycho
paten im Kindersalter'. 
De stroom van publikaties, waarvan de inhouden niet 
altijd dezelfde ideeën weergaven, geeft aan hoeveel 
vragen hieromtrent liggen. Ook in Nederland laat men 
zich hierin niet onbetuigd. 
We kunnen het begrip vroegkinderlijk autisme opvatten 
als een theoretisch construct en definiëren in termen die 
naar opvoedingsproblemen verwijzen. Als zodanig kunnen 
ze ook geoperationaliseerd worden. We houden ons 
hierbij wel voor ogen, dat 'de autist' en 'de benadering' 
eigenlijk niet bestaat. Als ik naar kinderen kijk en met 
kinderen werk die als autist zijn aangemerkt, bekijk ik ze 
vanuit het item 'wei-communicatie - geen-communica-
tie'. Dit zal ook het 'leit-motiv' zijn van een straks te 
bespreken behandelingsmogelijkheid. 
Ik zie een zes-tal opvallende zaken bij deze kinderen t.w.: 
- een relatie-stoornis 
- een taalstoornis 
- opvallende motorische verschijnselen 
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- opvallende zintuiglijke verschijnselen 
- weerstand tegen veranderingen 
- extreme schijnbaar onlogische angsten. 
We moeten ons hierbij voor ogen houden dat: 
- deze toch wel constituerende begrippen tot uitdrukking 
komen in gedragingen, die zich in de alledaagse leef
wereld van het kind voordoen 
- deze gedragingen alleen intersubjectief te onderken
nen zijn 
- gedragingen, die het best te zijn onderkennen door de 
ouders of door andere mensen uit de direkte omgeving 
van het kind. 

Vroegkinderlijk autisme kan opzich voorkomen, maar ook 
net zo goed bij zwakzinnige kinderen, doven en slecht
horenden, visueel gehandicapten, als ook bij lichamelijk 
gehandicapten. 
Vaal als er één van deze zgn. 'eerste handicaps' zich 
voordoen, dan is het diagnosticeren van deze kinderen 
een uiterst moeilijke zaak. 
In Nederland zijn er nog vrij weinig echte bruikbare 
observatie-schalen, naast de onlangs ontwikkelde Auti-
schaal. In de angelsaksische literatuur zien we o.m. De 
Briaac, die, zij het gebrekkig, ons toch wel kan helpen. Het 
komtnog wel eens voor,datdeontwikkeling van hetjonge 
kind er alle schijn van geeft, dat er sprake is van autisme, 
maar dat b.v. juist ernstige slechthorendheid, doofheid 
en/of het niet kunnen spreken of gebaren-maken het kind 
heeft afgesloten van zijn omgeving en de omgeving zich 
van het kind. Is het kind misschien verdoofd? Zou een 
dergelijk kind juist binnen de auditief-gehandicapte 
wereld met zijn specifieke zorg voor het kind en zijn milieu, 
niet op zijn plaats zijn? 
Er is toch een duidelijk communicatie-handicap! 
Een combinatie agnosie en auditieve handicap, lijkend op 
autisme, is een verschijningsvorm, die nog wel eens 
voorkomt. 
Het gebrek aan communicatie met de omgeving en de 
daaruit voorkomende wederkerige beïnvloeding speelt 
een zéér belangrijke rol in de disharmonische ontwikke
ling van deze kinderen. Ik wil in dit kader even stilstaan bij 
de voor mij belangrijke omgevingsinvloeden, zonder ooit 
de bezwerende vinger op te heffen naar wie dan ook. 
Alleerst wil ik hier noemen een voorbeeld, waarbij een 
moeder rubella heeft opgelopen tijdens de zwanger
schap, in de eerste drie maanden. Het kan haar kind 
predisponeren, vooral die rubella-kinderen die doof 
geboren worden. De daarbij optredende angsten bij de 
moeder, de spanning binnen het gezin, kunnen daartoe 
bijdragen. 
Algemene verdoving maakt de moeder en de baby suf 
juist wanneer ze normaliter bijzonder wakker zouden 
moeten zijn en elkaar moeten leren aanvaarden in de 
gemeenschap van het gezin. 
Het kind, dat na de geboorte om redenen van die rubella 
niet mee naar huis kan, krijgt niet de mogelijkheid de vitale 
binding tussen hem en zijn moeder te verkrijgen. Hospi-
talisatie van de moeder èf de baby kan de baby sterk van 
de moeder doen vervreemden öf de moeder van het kind. 

Andere milieu-invloeden kunnen zijn: 

42 

- een eventueel lijden onder een vrij vlotte geboorte van 
eenvolgend kind 
- verhuizingen met teveel reizen en teveel mensen 
ontmoeten 
- onzekere, angstige, vaak jonge moeders kunnen ertoe 
bijdragen, dat hun kind sterk afwijkend gedrag gaat 
vertonen. (Ik vraag me hierbij af of het 'teveel aan 
voorlichting'zonder begeleiding hier niet mede debet aan 
is) 
- ouders die beide intellectueel inspannend en boeiend 
werk doen, kunnen het kind te kort doen, ook al zijn ze in 
lijve wel bij het kind aanwezig. 
- Chaotische gezinnen en gezinnen waar sprake is van 
een scheiding, gepaard met ruzieen haat, kunnen juist het 
gevoelige kind ernstig treffen. 

Ik wil hierbij' met klem vermelden, dat speciaal gevoelige 
kinderen in gevaar zijn door een complex van hier eerder 
geschetste milieu-invloeden moeilijk gedrag te gaan 
vertonen. 
Een zintuiglijke handicap, i.e. slechthorendheid en doof
heid, maakt het acceptatieproces alleen nog maar 
moeilijker en een zuivere diagnose stelling en behande
ling zeer ingewikkeld. 
We kunnen er voor zorgen, dat dit gevoelige, zintuiglijk 
gehandicapte kind niet de autistische weg opgaat. 
Het is unfair t.o.v. de kinderen om te mogen veronder
stellen, dat ze ongeneeslijk zijn. Als we zo denken, dan 
kunnen de ouders, verdere opvoeders en het kind elkaar 
wederkerig gaan beschadigen. 
Maar, vraag ik me af, is dit alleen bij deze kinderen het 
geval? Bij elk gehandicapt kind is het gevaar groot dat het 
systeem ouder-kind zich omlaag begeeft in een fatale 
spiraal. 

De emotionele stoornissen die het gehandicapt-zijn bij 
kind en ouders met zich mee kunnen brengen, kunnen 
nog wel eens gerekend worden tot de, wat ik zou willen 
noemen, psychosociale civilisatie-ziekten. 
Zij maken als zodanig deel uit van de vele gevolgen van de 
voortschrijdende ziekte van de industriële, commerciële, 
onderling concurrerende moderne maatschappij. Een 
maatschappij waarin o.m. een jaar van de gehandicapte 
nodig is, om meer aandacht aan de 'andere mens' te 
schenken. 

Ik wil nu overgaan tot de bespreking van een behandeling 
van een slechthorende, autistische jongen van zes jaar. 
Zoals meestal het geval is kan er natuurlijk niet gesproken 
worden van dè behandeling van hét autistische slecht
horende of dove kind. 
Er is nog héél weinig ervaring mee en er is héél weinig in
formatie. 
In deze wil ik één model beschrijven, dat, bij ons, t.a.v. een 
kind is gebruikt, met weliswaar niet het succes, wat we 
ervan verwacht hadden. Het gedeeltelijk falen lag, naast 
de zeer zwakke mentale funktie van het kind - iets, dat we 
tijdens de behandeling pas goed gingen merken - aan het 
gebrekkige therapeutische antwoord dat wij eraan kon
den geven, zowel organisatorisch als inhoudelijk. 
Toch is er wel enig succes geboekt en hebben we er veel 



van geleerd. Het heeft een duidelijke invloed gehad opde 
behandelingsgedachten omtrent gelijke kinderen. 

Daar we al enige voorkennis van dit kind hadden, kozen 
we voor een behandeling van dit gedrag als gevolg van 
een cognitieve dysfunktie. We hielden tevens rekening 
met de voorgeschiedenis van het kind met zijn, zéér 
zoekende ouders. 
We konden bij dit kind spreken van een dysfunktie in de 
verwerking van de informatie. Deze uitte zich in een 
voorkeur voor informatie middels de nabijheidszintuig-
kanalen en een slechte integratie van informatie uit de 
verschillende zintuighandelingen, mede op grond van 
aangetoonde ernstige slechthorendheid. Óf deze dys
funktie mede op emotionele en biochemische faktoren 
berustte en combinaties ervan laten we hier in het 
midden, al hadden we daar wel een vermoeden van. 
Door de voorkeur van dit kind voor informatie via de 
nabijheidszintuigen miste het de boodschap, welke de 
visuele en (zij het geringe) auditieve informatie geeft. De 
onvoorstelbaarheid van de buitenwereld riepvoorditkind 
anQst op en hield dit ook in stand. 
Wat hem ontbrak was gevoel voor veiligheid en gebor
genheid en daardoor wat er van hem verwacht werd. Hier 
leidden de cognitieve en zintuiglijke stoornis tot een 
kontaktstoornis. 
Wat wij geprobeerd hebben is een ingang te creëren bij dit 
niet-sprekende slechthorende kind. Hij gebruikte géén 
spraak en ging op den duur echolalisch spreken. 
In de therapie was het van primair belang de voorspel
baarheid van de buitenwereld te vergroten en daardoor 
angst te reduceren. Daarvoor was een therapie 'één op 
één'noodzakelijk. Wij waren toen indegelukkige omstan
digheid dit te kunnen realiseren, naast een goede 
begeleiding vanuit de faculteit orthopedagogiek van de 
K.U. te Nijmegen. 
We beschikten tevens over een zeer stimulus-arme 
ruimte. 
Zonder daar verder op in te willen gaan, zij vermeld, dat er 
bewust gewerkt werd met een vooropgesteld en bij te 
stellen reïnforcement-system. Achteraf kan worden vast
gesteld, dat de behandeling uit 5 grote stappen bestaan 
heeft, met een groot aantal tussenstappen. 

De eerste stap was: 

Het betekenis verlenen door het kind aan de therapie/si
tuatie. Dit werd bereikt door o.m. de stimuluscomplexiteit 
van de therapeute zoveel mogelijk te reduceren. Drift
buien van het kind konden voorkomen worden en er 
kwam minder spanning bij het kind. 

De tweede stap: 

De therapeute ging eenvoudige motorische bewegingen 
van het kind imiteren. Zij probeerde hiermee de voorspel
baarheid van haar gedrag voor het kind te bevorderen. 
Het reageren van het kind, zich uitende in o.m. de 
gezichtsuitdrukking, bepaalde het tempo en de hoeveel
heid gedragingen van de therapeute. Ook aanrakingen 
speelden hierin een rol. 

De derde stap: 

bestond vooral in het opvoeren van de imitatie. Hierbijzijn 
we heel lang blijven steken, misschien wel te lang. Hierbij 
speelde een doorgevoerd systeem van operante kondi-
tionering een heel grote rol, dat soms emotionele 
problemen bij de therapie opriep. T.a.v. de 'menselijke' 
begeleiding door mij was dit één van de moeilijkste fasen. 

De vierde stap: 

bestond uit het aanleren van nieuwe gedragingen, via 
shaping en primaire versterkers. De lichaamsimitatie-
taken speelden hierin een grote rol. Er werd van nivo naar 
nivo gewerkt. 
Daarna volgden de objektimitatietaken. Zij waren geba
seerd op de idee dat met verschillende objekten gelijk
soortige manipulaties uitgevoerd kunnen worden. Com
binaties van manipulaties verhogen het nivo (b.v. steken 
van een sleutel in een slot en omdraaien). 

Deze vier stappen dienden echt bereikt te worden. Het 
kind moet een nivo van gegeneraliseerde tendens om te 
imiteren bereikt hebben, willen we beginnen met de vijfde 
stap: de ontwikkeling van de taal. 
De opzet was, om via imitatie klanknabootsingen te 
oefenen en te koppelen aan voorwerpen. Dan via 
verschillende labels naarhetonderkennen vanmeerdere 
dimensies aan één objekt: b.v. de kleur. 
Hier stopte ons werken, daarwehiergéén ingang vonden. 
We zagen reeds aankomen in eerdere stappen dat dit zou 
gebeuren. We konden niet komen tot die voorwaarden, tot 
déze imitatie-vormen, mede op grond van de zeer zwak
begaafdheid, de grote slechthorendheid, meer dan we 
konden verwachten, en ook om organisatorische rede
nen. Deze laatste waren echter van secundaire aard en 
hadden voorkomen kunnen worden. 
Het kind is naar een ander instituut gegaan, waar het, tot 
op heden, niet tot die vijfde stap is gekomen. 

Ik kan U omtrent dit handelen wel enige leerpunten 
noemen: 
- kunnen imiteren is een voorwaarde tot welk leren dan 
ook 
- imitatie is ook bij deze a-typische kinderen te bereiken 
- we zullen daar met alle communicatief gestoorde 
kinderen méér en beter rekening mee gaan houden 
- en een heel pragmatisch punt: iedereen moet erken
nen dat er grenzen zijn aan het kunnen bereiken, in welke 
setting dan ook. 
In die tijd hebben we een goed kontakt met de ouders 
opgebouwd. We hebben met hen geleerd het kind te leren 
aanvaarden zoals het is en elk ontwikkelingsmoment op 
zich te bezien en er blij mee te zijn. Vooral in deacceptatie 
van het kind door de ouders hebben we een grote rol 
kunnen spelen. 
De beschrijving van dit gebeuren is een verhaal apart. Ik 
vraag me af, wat belangrijker was... 

Wat korter, zonder dat het minder belangrijk is, wil ik stil 
staan bij het symbiotisch-psychotische kind. 
Dit kind kan erg moeilijk kontakt maken met de leeftijd-
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genootjes en met de volwassenen in zijn omgeving. Het 
houdt zich echter wel, i.t.t. het autistische kind, in onze 
omgeving op. Het kompleet autistische kind kan volko
men uit ons gezichtsveld weglopen en zich met wat 
anders fascinerends bezig houden. Toch zien we nogal 
eens, dat er in dit autistische gedrag een symbiotische 
instelling schuil gaat. Het houdt ons wel in de gaten, maar 
blijft op een afstand. Dit houdt voor dit kind toch wel een 
bepaalde nabijheid in. 
Een nogal eens voorkomende vorm van indirekt kontakt 
zoeken kan zich vertonen in aggressief en destruktief 
gedrag. Niet dat dit altijd een vorm van kontaktzoeken is. 
Het kan ook een afreageren van onrust zijn, of een uiting 
van paniekstemming. 
Een andere verschijningsvorm kan zijn de sociale onhan
digheid. Ze zijn vaak star t.a.v. veranderingen in gewoon
ten e.d. 
Hierbij mag ook wel genoemd worden het zgn. 'grens
geval-kind', waarbij het bovengenoemde in lichtere mate 
kan voorkomen. Bij hen is de spraak i.t.t. het symbiotisch-
psychotische kind vaak beter ontwikkeld, maar, doordat 
ze juist minder opvallen, wordt van hen nog wel eens te 
veel verwacht. Ze hebben er weet van dat ze in defout zijn 
gegaan en lijden daaronder. 

Er komen twee specifieke problemen naar voren: 
- De testprofielen kunnen onderling sterke gelijkenis 
vertonen. Het performale gedeelte is relatief het beste, bij 
ons schommelend om normaal. 
- Het verbale gedeelte is uitermate zwak. Op de sociale 
vaardheidstests vallen deze kinderen het meeste uit. 
Het valt ons op, dat psychotische kinderen vaak ruimtelijk 
goed georiënteerd kunnen zijn, wellicht steunend op hun 
kynetische mogelijkheden. Veel meer moeite vertonen zij 
met de tijdsoriëntatie en daarmee ook het successief 
geheugen. Hun herinneringsschat is inherent daaraan of 
zelfs chaotisch. Een gebrekkig besef van eigen persoon
lijkheid en onvoldoende verwerving van goed gestructu
reerde en structurerende taal zijn daar mede debet aan. 
Een tweede zich voordoend probleem in deze is de 
geringe transparantie van de situatie en de geringe 
mogelijkheid van overdracht van de ene situatie op de 
andere. 

Het kind dat aan ernstige psychoses lijdt krijgen we bijna 
niet aangemeld. Vaak is het zo, dat we het behandelde 
kind, dat aan psychose leed, vanwege de - tussen 
aanhalingstekens - 'overgebleven spraak-taalstoornis' 
krijgen aangemeld uit observatie-behandelinghuizen 
voor deze kinderen. 
We dienen proberen door te gaan op de manier van 
werken van die instituten, daar waar dat mogelijk is, of 
waar we de mogelijkheid kunnen creëren. Hierin spelen 
een rol: het leefmilieu, de individuele therapie, de beïn
vloeding van het thuismilieu (voorzover nog nodig) en het 
onderwijs. Wat ons ten doel staat is het proces van de 
resocialisatie te bevorderen, een derdefase, diedooreen 
hernieuwde behoeftebevrediging en een bewust worden 
van eigen zijn, vooraf is gegaan. 
Het kind moet leren leven zoals hij is, met wat hij kan. Hier 
kunnen schoolse vaardigheden, verworven binnen een 
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rt goed gestructureerde omgeving met een warm klimaat 
e een grote rol spelen. Vaak blijft het tekort aan open staan 

voor affektief contact een rol spelen, steeds zijn er 
it stoornissen in de taalontwikkeling. Ook zien we juist 
il verslaving aan stereotype gedrag of stereotype bezig-
3 heden. Die zaken, daar, waar mogelijk, operabel te maken 
r en ze als voorwaarden te laten dienen voor andere 
1 vaardigheden, meer sociaal gerichte, is één van de 

hoekstenen van de behandeling, 
t Het praten over eigen belevingen, erover lezen en ze 
f daardoor duidelijker te krijgen, vormt een belangrijk 

onderdeel van het léren lezen. 
3 Tekenen, handenarbeid, rollenspel zijn hier bij uitstek 

expressiemogelijkheden, naast lichaamsexpressie in 
mime, panto-mime en dans. 
De leerstof is hier méér dan ooit ookmiddel om het gedrag 
van het kind meer 'bevrijding' te geven. Leerstof, welke 
steeds aansluit bij de pluspunten van het kind. Een sterk 

! reïnforcement-element kan hierin een grote rol spelen. 
We hebben meerdere van deze kinderen binnen onze 

t school gehad en hebben we nog. Zij blijven opvallende 
i kinderen, maar naarmate zij meer greep krijgen op 

zichzelf en op de interactie tot en met de ander en het 
andere, groeien ze aan persoonlijkheid. 

Naast dit autistische, hetsymbiotisch-psychotischekind, 
doet zich een derde type voor, nl. het structuurarme, soms 
structopathische kind. Zij worden zo genoemd, omdat ze 
moeite hebben met het aanbrengen van struktuur, van 
orde in ervaringen. 
Deze kinderen ervaren hun omgeving als losse, van 
elkaar verwijderde stukjes, die niet met elkaar in verband 
staan. In de tijd leggen ze weinig verband, laat staan wat er 
gaat gebeuren. Het lijkt vaak of de kinderen bepaalde 
dingen nooit gezien of nooit gedaan hebben. Ze hebben 
wel herkend, maar er is geen sprake van een ervarings
leren. Zij kunnen de nieuwe dingen niet integreren in wat 
ze al aan ervaringen opgedaan hebben. De wereld om 
hen heen blijft dan ook een wat onsamenhangende 
massa, waar geen lijn, geen struktuur in zit. In de 
dagelijkse situatie is dat erg vervelend: passend gedrag 
wordt vaak niet vertoond, daar er niet geput kan worden uit 
ervaring. Het ontdekken van sociale regels is erg moeilijk, 
laat staan het toepassen ervan. Hun leven is vaak erg star. 
Dat hun geringe sociale inzicht leidt tot konflikten spreekt 
voor zich. Hun inlevingsvermogen t.a.v. de ander en het 
andere is erg klein en ze kunnen zich óók niet voorstellen 
hoe de ander zal reageren. Als hier ook een geretardeer-
de spraak en te weinig perceptie nog een rol spelen is de 
problematiek zéér ingrijpend t.a.v. de persoonlijkheids-
ontwikkeling. De frustratietolerantie van deze kinderen is 
ook erg laag. Ze reageren vaak agressief. 
Naast de structuurarmoede zien we bij deze kinderen ook 
vaak dat zij problemen hebben met hunenergieverdeling, 
waardoor zij tijden druk en overbeweeglijk zijn. Ze zitten 
overal aan, rennen van het een naar het ander, zowel 
letterlijk als figuurlijk. Het bewegen is niet doelgericht, 
maar een bewegen op zich, een funktioneren. 
Het struktuurarme kind kan ook erg impulsief zijn en 
overgevoelig voor nieuwe prikkels. Het kan zich niet 
concentreren en moet reageren op de dingen, of hij wil of 



n|et. Naast het impulsieve gedrag zien we ook wel 
verstarring bij sommige kinderen. Steeds maar weer 
hetzelfde doen met een zekere dwangmatigheid. Het lijkt 
wel of ze zich zo willen beschermen tegen alle chaos, die 
°P ze afkomt. 
Het type kind wordt gekarakteriseerd en wordt gezien 
9ekleurd door zijn complexiteit en reactievermogen 
daarop, gesteund door het milieu en de pedagogische 
situatie, waarin het zich bevindt. U herkent dit kind zeker 
binnen uw eigen populatie. 
Het falen van het kind blijkt nauw samen te hangen met 
een tekort aan receptieve input. Het is vaak receptief 
verbaal zwak, maar het kan ook de situatie vaak niet goed 
analyseren. Ook het participeren aan de gebeurtenis is 
moeilijk. Het is vaak verwonderd, dat wij zo, voor hem 
negatief, reageren op zijn gedrag. 
Enige belangrijke punten, die samen de kern zouden 
kunnen vormen voor verdere behandeling, vat ik hierbij 
samen. 
Allereerst moeten wij goed onderzoeken hoedespreiding 
l n de zich voordoende perceptie-stoornis zich voordoet. 
|n welke mate speelt hier de slechthorendheid een rol en 
in welke mate is hier sprake van gedrag berustend op o.m. 
'ntegratiemoeilijkheden op grond van b.v. hersenbescha
digingen. Een goed psychodiagnostisch onderzoek kan 
vaak een richtlijn geven. Samen met deze gegevens en 
een stuk goede observatie binnen de groep kan er 
gekomen worden tot een voorlopige 'hulpvragen-om
schrijving'. 
Voorkomen van alle overbodig prikkels en ruis en het 
gewennen aan de omgeving en de vaste punten van de 
dagorde vormen een eerste sfap. Geen dressuur maar 
kapstokken geven. Ookde planning van de vrijetijd iszéér 
belangrijk. Deze dient gevuld te worden met zo aantrek
kelijk mogelijke activiteiten. Door de struktuurverlening 
aan de situatie wordt uiteenvallen zoveel mogelijk voor
komen. 
Hoe gaan we bij ons met die kinderen om? 
'n leef- en leerwereld wordt gepoogd mogelijkheden te 
scheppen voor wat in meer specifieke behandelings
sessies wordt ingeoefend. 
Het recreatieve, vooral in de leefsituatie, moet zeker 
doorklinken en zal in de leefgroep of in de thuissituatie 
gecreëerd worden. 
'n kleine groepjes wordt getracht hieraan gestalte te 
geven. Het zij vermeld dat een optimale situatie, met zo'n 
heterogeen samengestelde populatie als van de Wyler-
berg, deze doelen bij benadering bereikt kunnen worden. 
De school leent zich hier wat méér voor. Een belangrijk 
aspect in de behandeling is de sensomotore onderbouw 
'a.v. het basale funktioneren. Op deze basis wordt 
getracht beter geïntegreerd ontwikkelen van hogere 
cognitieve funkties mogelijk te maken. Dit in het licht van 
de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Zowel op de 
school als het internaat kunnen vormen van funktieont-
wikkelend werken t.a.v. de redzaamheid en sociaal 
gedrag gerealiseerd worden. Dit als inhoudelijk aspect 
van methodisch groepswerk. De school legt zich in deze 
vooral toe op de orthodidaktiek, waarin, startend vanuit 
dezelfde gedachte als het internaat, gewerkt wordt naar 
meer schoolse vaardigheden. Dat hier de communicatie 

in al haar facetten als centraal gesteld kan worden laat 
zich raden. 
Voor een aparte groep zijn we reeds enige tijd bezig met 
strukturerende speltherapie, dat als geïntensiveerd or
thopedagogisch handelen gezien mag worden. 
Het doel hiervan is: bedoelde kinderen in grote samen
hang met en in dienst van de orthopedagogische leef- en 
leersituatie, optimale mogelijkheden te bieden reële leef
situaties analyserend en structurerend te benaderen. 
Zoveel mogelijk wordt getracht drie a vier kinderen van 
dezelfde leefgroep te nemen, daar op zo'n manier het 
grootst mogelijk rendement t.a.v. die leefgroep te berei
ken is. 
De behandeling geschiedt in het kader van de spel
therapie. Het sterk uitlokkende karakter van spelmoge-
lijkheden is van groot belang. Zo ook om het gevolg 
hiervan n.l.: een doorlopend vasthouden van wat gebeur
de en wat nog komen moet, het spelplan. 
We trachten het kind in de therapie méér en méér bewust
zijn te geven van de historiciteit van zijn bestaan. Hierbij 
speelt het spelplan als concept ter struktuurverlening. 
Het direktieve karakter van de therapie zal zich duidelijk 
manifesteren. De mogelijkheden om te ontladen, 'agres
sies uit te vieren'e.d. zal binnen het spel tot uiting dienen te 
komen. 

Binnen de diverse vormen van funktieontwikkelend 
werken springt de bewegingstherapie op school als 
meest primaire naar voren. Ook voor het niet-struktopa-
thische kind wordt hier gedacht aan de ritmische-motore 
oefeningssituatie. De schoolgroepen zijn zo geformeerd 
dat in klein groepsverband in deze situatie gewerkt kan 
worden aan de grovere en fijnere motoriek, dit, vaak in 
samenwerking met de fysiotherapie. Motorische struktu-
ren worden herkend, die op hun beurt kunnen bijdragen 
zowel t.a.v. het gedrag als t.a.v. het specifieke spraak-
taalgedrag. Ook hier weer blijkt, hoe belangrijk de 
interdisciplinaire samenwerking op grond van vooropge
stelde doelen is voor de opvoeding van deze kinderen. 

Graag wil ik nu spreken over het dysfatische gehoorge
stoorde kind, een kind, waarover al veel geschreven is, 
maar juist omdat het zich bij ons voordoet met andere 
stoornissen, zo moeilijk te diagnostiseren is. 
Binnen de populatie gehoorgestoorde kinderen is er een 
groep te onderscheiden, welke, ondanks een normale of 
bij benadering normale performale intelligentie niet 
voldoet aan de verwachtingen t.a.v. het spreken, het 
spraakafzien en het taalgebruik. Van Dijk, Van Uden e.a. 
vonden dat een aantal kinderen uit deze groep ondanks 
verschillen in etiologie, aanleg en graad van gehoorge
stoordheid zekere overeenkomsten vertoonden in zowel 
sterke als zwakke zijden, zodat ze beschouwd konden 
worden als een type. Individuele verschillen waren er 
uiteraard, maar deze kinderen konden beschouwd wor
den als variaties op het grondtype. Ze duidden het type 
kind als 'het gehoorgestoorde dysfatische kind' en kon-
kludeerden dat dit type beschouwd kon worden als een 
sub-categorie, zowel klinisch-diagnostisch als pedago-
gisch-didaktisch, waarvoor een eenduidig behande
lingsplan opgesteld kon worden. 
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Het eerste wat opvalt aan deze kinderen is de discrepan
tie die er bestaat tussen het leerpotentieel en de daaruit-
voortvloeiende verwachtingen, t.a.v. de spraak, het 
spraakafzien en de taaluitingen en deaktuele presentatie 
daarvan. 
Frappant is, dat het kind een woord (of een taalstruktuur) 
dat het geleerd heeft al vlug vergeten is. Zijn geheugen 
voor woorden, zinnen en woordvolgorde lijkt gestoord. 
In tegenstelling tot zijn slecht geheugen voor successief 
(of temporeel) materiaal als woorden en zinnen is zijn 
geheugen voor simultaan aangeboden visuele stimuli 
bijzonder sterk. Zowel goed intelligente als zwakkere 
leerlingen blijven hier met de spraak ernstige moeilijk
heden mee hebben. 
U kunt ongetwijfeld nog vele voorbeelden geven. 
Het woord-zin-ritme is zeer slecht. Het kind legt de 
aksenten op de meest vreemde plaatsen en maakt 
verkeerd gebruik van pauzes. 
Een slechte ademhaling en het ontbreken van een goed 
ritmisch gevoel spelen hierbij een rol. Bij het spontaan 
taalgebruik valt op, dat het deze kinderen moeilijk valt uit 
hun woordenschat te putten. Er is een grote discrepantie 
tussen het potentieel taai-spraakvermogen en het behel
pen ermee. Ernstige woordvindingsmoeilijkheden doen 
zich voor. 
Een ander kenmerkend verschijnsel is de stoornis in het 
motorisch plangedrag. De kinderen zijn niet of nauwelijks 
in staat een serie bewegingen achter elkaar uit te voeren. 
Ook in het dagelijks leven valt op, dat het kind moeite heeft 
met het plannen, met het duidelijk overzien van de situatie 
en met het overzien van de gevolgen van zijn daden. 
Zagen wij dat ook niet bij het struktuurarme kind? 
Door hun typische hypervisuele instelling zijn zij geneigd 
te reageren op elke visuele prikkel van buitenaf. Afleid-
baarheid, een korte aandachtsspanne en hyperaktiviteit 
zijn dan ook geen ongewone verschijnselen bij deze 
kinderen. Bovendien zijn emotionele problemen als 
angst, agressie reële moeilijkheden, die wij tegenkomen 
in de opvoeding van deze kinderen. Bestaat er nu samen
hang tussen al deze verschijnselen en zijn ze tot bepaalde 
grondoorzaken terug te voeren? 
Een geschikt uitgangspunt lijkt mij daarvoor de eupraxie, 
als basis voor orale communicatie. Echter, naarmate er 
sprake is van cerebraal bepaalde afwijkingen, vermin
derde intelligentie, een pedagogisch-didactisch niet 
onderkennen van de problematiek en/of andere licha-
melijk-zintuiglijke problematieken dan kan deze dysfasie 
wel eens versluierd worden of zelfs niet als zodanig 
herkend worden. Het komt voor dat een kind ten onrechte 
voorzien wordt van het stempel dysfasie of dyspraxie, 
doordat de uiterlijke verschijnselen gelijken op die, zoals 
eerder besproken, maar de oorzaken verschillend liggen. 
Het is de taak van de diagnosticus en de direkte 
opvoeders een duidelijk beeld van dit kind te krijgen, om 
een goede kind-gerichte en op de echte hulpvragen van 
het kind berustende behandeling te realiseren. 
Hierbij wil ik spreken over dyspraxie als grondstoornis 
voor orale communicatie-problemen. Een opvallende 
grote rol lijkt het geheugen te spelen in de problematiek 
van het dysfatische kind m.n. het onthouden van artikula-
tiepatronen en zinnen die nagesproken moeten worden. 

Bij het waarnemen van spraak spreekt het ritmische een 
grote rol. Rondom 'ritmische klonters' groeperen we de 
zin en zijn we beter in staat de zin te vatten. Naarmate het 
gehoorverlies toeneemt of de perceptie door andere 
oorzaken belemmerd is, is het vermogen om ritmische 
patronen over te nemen, lager. Bij de dysfatische 
kinderen is dit nog signifikanter dan bij andere gehoorge
stoorde kinderen, ongeacht het gehoorverlies. 
Deze dysritmie kan niet los gezien worden van de totale 
dyspraxie. Dysfatische kinderen blijken veelal dysprac-
tisch te zijn, d.w.z. dat zij niet of moeilijk in staat zijn hun 
bewegingen uit te voeren volgens een bewegingsplan. 
Het kind kan niet snel genoeg zijn ledematen vinden en 
coördineren en het heeft moeite om bewegingen te 
sturen, vast te houden en te reproduceren. 
Er wordt een hoge correlatie gevonden tussen dyspraxie 
en disritmie, zodat ze bijna altijd samengaan. 
Dyspraxie met hiermee samenhangende disritmie laat 
onvoldoende strukturering van successief-visuele in
formatie toe, wat een slecht onthouden van o.m. de 
lipleesbewegingen voor zwaar slechthorenden mee
brengt, maar ook de spraak belemmert, mede door het feit 
dat er te weinig training is in het werken met successieve 
data. 

Voor het licht-slechthorende kind en zelfs voor het niet 
zintuiglijk auditief gehandicapte kind gaat dit ookop. Daar 
waar het gevoel voor zinsritme wegvalt of verminderd is, 
kunnen zich ernstige spraakstoornissen voordoen. 
Mocht daarbij ook voorkomen dat dit kind een slechte 
visuele perceptie heeft, weinig gevoel heeft voor symbo
len, ook weinig struktuur kan aanbrengen in de synthese 
van zowel auditieve als visuele data, wel of niet gepaard 
gaande met een achterblijvend mentaal vermogen, dan 
komen we in de buurt van een typering van ons ernstig 
taal-spraakgestoorde meervoudig gehandicapte kind. 
Daar, waar het leren lezen en het lezen op-zich struktuur 
kan bieden zowel t.o. v. het opdoen van informatie als t.a.v. 
het spreken, zal dit middel wel degelijk en vanaf het begin 
gebruikt moeten worden. 
Bij ons komt het echter vaak voor, dat dit niet het geval is. 
Opvallend is ook, dat juist bij de laatstgenoemde groep 
het echte luisteren en erop kunnen reageren zo achter
blijft. De auditieve synthese, analyse en diskriminatie op 
zich blijven vaak sterk achter. 

Over de behandeling zou ik hier heel kort willenzijn. Ikzou 
er één zaak uit willen lichten, n.l. het vingerspellen, al is dit 
eigenlijk niet geïsoleerd te bespreken. Het vingerspellen 
neemt bij het communiceren van onze kinderen een 
steeds belangrijker plaats in. Zowel t.a.v. het receptief als 
expressief taalgebruik wordt het vingerspellen gebruikt, 
zowel door de leerkracht als het kind, of de laatste nu 
moeilijk sprekend of niet sprekend is. Opvallend is, dat 
kinderen, die t.a.v. de artikulo-motoriek problemen heb
ben, maar wel als sprekend bekend staan, het spellen 
gebruiken met en op grond van het grafisch beeld om tot 
de juiste uitspraak te komen. Kinderen, die hierbij ernstig 
achterblijven zijn juist die, die ook t.a.v. de eupraxie een 
grote achterstand vertonen. 
Voor grote groepen kinderen is het vingerspellen niet 
moeilijk, mits het gebeurt in een programma met het 
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grafische en het spreken. Opvallend is, hoe snel kinderen 
het expressief 'onder de knie hebben' en hoe snel ze er 
gebruik van gaan maken. Zij hebben er grote steun aan en 
als wij het proces goed bewaken vanuit de gestelde 
doelen en de accenten t.a.v. het individuele kind goed 
weten te leggen, dan is het vingerspellen voor vele 
kinderen, die spreekmoeilijkheden hebben, een stuk 
ondersteuning. 
Zowel expressief als receptief geeft het spellen een stuk 
visueel-motorische sturing, t.a.v. het successief-moto-
h'sch geheugen. Onze ervaring is dat, indien weeraltijd bij 
spreken en schrijven, of soms alleen spreken, berustend 
op eerder simultaan verwerkte woord- en zinsstructuren, 
°P den duur het kind beter gaat spreken, maar ook beter 
gaat lezen en schrijven. We hoeven geen angst te 
hebben, dat het kind door dit, niet-sociaal gerichte 
communicatiemiddel juist geïsoleerd wordt. Als een ieder 
i n de pedagogische situatie van het kind kan spellen en 
aflezen en dit gebruikt enerzijds als ondersteuning van 
begrippen e.d. anderzijds t.a.v. de globale zinsinhoud 
simultaan mèt spreken, dan zal het kind beter gaan 
spreken. 

Buiten die pedagogische situatie gebruikt het kind het 
spellen echt niet. Het wordt door ons echter zo gesteund 
in het receptief en expressief taalgebruik, dat het op den 
duur, genoeg taalspraakvaardigheid zal hebben om zich 
ook zonder vingerspellen en grafische ondersteuning, te 
redden. Waar dyssymbolie, ernstige gestoorde visuo-
motoriek en een blijvende sterk geretardeerde geheu-
genfunktie en totale slechte perceptiemogelijkheden op 
welke grond dan ook, een rol spelen, moeten we ons 
beraden of er wel gesocialiseerde vormen van communi
catie mogelijk zijn. Om het kind niet geïsoleerd te laten 
blijven, zeker t.a.v. het eigen direkte milieu, moeten we 
met de ouders overwegen of vormen van total communi
cation de weg kunnen vormen om het kind toch communi
catiemogelijkheden te geven. De discussies hierover zijn 
zo hevig, dat ik deze, in dit bestek, graag overlaat aan de 
strijdende partijen en wij ons rustig blijven bezighouden 
met de hulp die het kind vraagt. 

Veel zou ik U nog willen vertellen over andere behande
lingsaspecten, zoals het opvoeren van de senso-moto-
rische en motorische vaardigheden in het licht van de 
cognitieve funkties. Hoe je daarbij interdisciplinair met 
logopedisten, fysiotherapeuten, leerkrachten en bewe
gingsleerkrachten kunt werken en welke bestaande 
Programma's daarvoor gebruikt worden en hoe. 
Ik had U nog willen spreken over de lichamelijk gehandi
capte slechthorende kinderen met hun eigen problema-
tieken. Ik had U willen spreken over handelingsplannen 
en het werken ermee, juist in het licht van interdiciplinair 
werken. Maar ik voel onze voorzitter 'op hete kolen' zitten 
en daarom wil ik besluiten met enige zaken die mij nauw 
aan het hart liggen. 

Dat is op de eerste plaats: de klimaatsbepalende acti
viteiten voor genoemde categoriën. Ik zou op deze plaats 
willen pleiten voor een zich ontwikkelende strategie, 
waarin niet deschool, maar het kind centraal staat. Niet de 
organisatie, maar de hulpvragen van het kind waaropeen 

antwoord gevonden moet worden. Dat zou kunnen 
inhouden, dat er een groep of klas zich zal moeten gaan 
richten op 'dat andere kind' in de groep. Het kan tevens 
inhouden, dat er juist in die schoolorganisatie zo kind
gericht gedacht wordt, dat er leerkrachten vrij gemaakt 
kunnen worden om te werken met dat moeilijke kind en de 
anderen de last van een wat grotere groep willen dragen. 
Ik denk hierbij ook aan het verlenen van extra faciliteiten 
t.a.v. de kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan die 
kinderen. 

Ook de contacten met of de begeleiding van ouders 
zouden verbeterd dienen te worden. 
Als wij zo'n kind opnemen, dan nemen we eigenlijk ook het 
gezin op. Er zal opzijn minsteen werkzaam contact met de 
ouders opgebouwd dienen te worden ten gunste van het 
kind en zijn ouders. Eventueel met hen herstellen wat 
kapot gingen met hen samen het traject uitstippelen, ten 
gunste van het kind en de relatie van het kind met zijn 
gezin. 
Eventuele niet te bereiken verwachtingen afzwakken, 
maar ook bij benadering te verwachten resultaten met 
hen bespreken en de weg waarlangs. 
Het team om het kind zal ergoed weet van moeten hebben 
wat er met het kind al gebeurd is en er ook rekening mee 
moeten en kunnen houden. Naast een stuk menselijkheid 
vraagt dit om vakmanschap, scholing en bijscholing. 
Door het kind als 'achterste bank kind' met wat extra zorg 
te bezien, doen we het onrecht aan. Dit vraagt om 
rationalisatie van eigen kunnen en willen, ook daar, waar 
er geen extra faciliteiten te verkrijgen zijn. Het vraagt om 
een goede, op het kind gerichte teamgeest en last but not 
least om echte acceptatie van het kind. 
Als we bewust met deze zaken bezig zijn en ons echt 
afvragen, waar de hulpvragen van het kind en zijn gezin 
liggen, dan is het bij voorbaat niet uit te sluiten, dat er een 
verlichting van de problematiekjuistvoordiethuissituatie 
een must kan zijn. 
We moeten ons dan afvragen: zou de hulp van een 
instituut voor residentiële ontwikkelingsbegeleiding tijde
lijk of voor langere duur geen antwoord kunnen geven op 
vele hulpvragen? Een instituut dat zich op de genoemde 
hulpgebieden wil en kan begeven, zowel pedagogisch als 
didactisch. Laten we vooral kijken wat een dergelijk 
tijdelijk of langdurig verblijf aldaar voor positieve en 
negatieve repercussies kan hebben door die proberen 
tegen elkaar af te wegen. Dit in verhouding tot wat de 
thuis-schoolsituatie aan goeds te bieden heeft. 
Dan zijn we bezig het kind die kansen te geven waar het 
recht op heeft, zoals het o.m. beschreven staat in het 
Statuut: Rechten van de mens van de V.N.: ledere mens 
heeft recht op zijn eigen, unieke ontwikkelingsmogelijk
heden. 
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Nieuwe publicaties voor 
ouders van dove en 
slechthorende kinderen 

Mededeling van NOG 

Door het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid (NOG), 
het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereni
ging voor Revalidatie en de Stichting Nederlandse 
Gehandicaptenraad, zijn onlangs twee nieuwe publica
ties vervaardigd, beiden onder de titel 'Hoort uw kind wel 
goed?'. 
In de tot nu toe verschenen informatie over doven en 
slechthorenden ontbrak een goede voorlichting voor 
ouders die het vermoeden hebben, dat het gehoor van 
hun kind niet goed is. Dit bracht het NOG ertoe een folder 
en een brochure voor deze groep ouders te vervaardigen. 
De folder is vooral gericht op ouders die twijfelen aan het 
gehoor van hun kind. Zij heeft in de eerste plaats een 
verwijzende functie naar de audiologische centra. 
De brochure is bestemd voor ouders van kinderen die 
(misschien) niet goed horen en biedt meer informatiedan 
de folder. Aan de orde komen onder meer: 
- waar moeten ouders op letten bij twijfel aan het gehoor 
van hun kind? 
- waar kunnen ouders terecht voor onderzoek en ad
vies? 
- waarmee komen ouders in aanraking als geconsta
teerd is dat hun kind niet goed hoort? 
De folder is gratis op te vragen bij het NOG, telefoon 030-
331121. De eerste oplage van de brochure wordt gratis 
verstrekt. Dit is mogelijk door de bijdrage van een aantal 
fondsen. Verzendkosten moeten echter in rekening 
worden gebracht. De brochure kan besteld worden door 
overmaking van ƒ1,45 (verzendkosten) op girorekening 
382100 ten name van de Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatie te Utrecht onder vermelding van 'Hoort uw 
kind wel goed?'. 

Bij bestelling van meerdere exemplaren worden de 
verzendkosten relatief minder. U kunt dan het beste even 
contact opnemen met het NOG-bureau om het juiste 
bedrag te weten te komen. 
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Motoriek - Taal - Denken-
Intelligentie 

Samenvatting lezing VeBOSS-konferentie 1982 

J-Kugel 

'• Inleiding: begrips-omschrijvingen 
1 • Het gaat hier over vier begrippen, die nogal verschil
lend omschreven resp. gedefinieerd worden. Het is van 
belang zo duidelijk mogelijk aan te geven wat we er hier 
onder verstaan. Doen we dat niet, dan zijn misverstanden 
tussen spreker en luisteraar niet te vermijden. 

2. Mijn overtuiging is dat motoriek, taal en denken onder-
üng sterk samenhangende én afhankelijke gedrags
componentenzijn, leder afzonderlijk én samenzijnze van 
het grootste belang voor 'de' intelligentie (beter: voor 
intelligent gedrag). 

3. Motoriek, taal en denken zijn componenten in (aspec
ten van) het gedrag, in elk gedrag. 
Intelligentie is een kwalitatieve beoordeling van het 
gedrag; een zogenaamde intelligentie-test meet (checkt) 
het al of niet goed functioneren van verschillende 
Qedrags-componenten. 'De' intelligentie uitdrukken in 
een (kwantitieve) score is een kunstgreep, die meer 
verwarring heeft geschapen dan verheldering heeft 
opgeleverd. 

4. Motoriek is de bewegVngs-component in ons gedrag. 
Voor deduidelijkheid wordt wel het volgende onderscheid 
gemaakt: 
- zintuig-motoriek (met name het tasten en het zien zijn 
sterk afhankelijk van de motorische component (horen 
misschien wat minder); 
- kleine motoriek (nodig voor grijpen, vastpakken, leg
gen, schrijven, tekenen, enzovoort). Kort gezegd is het: 
het bewegen in de kleine ruimte, of: in de 'grijpruimte'. 
- de grote motoriek - zeer ongepast ook wel de grove 
motoriek genoemd. Het is het bewegen in degrote ruimte, 
resp. de voortbewegingsruimte. 

Uitweiding: 
4a. De zintuig-motoriek wordt gestimuleerd door activi
teiten van de kleine en grote motoriek. De ogen lerenzien, 
doordat we kijken naar wat we doen of naar waar we 
heengaan, enzovoort. Onvoldoende uitdaging uit het 
milieu kan niet alleen achterstanden in de ontwikkeling 
van grote en kleine motoriek opleveren, maar ook van de 
zintuig-motoriek. Naar het mij voorkomt wordt dat laatste 
regelmatig te laat of soms zelfs nooit ontdekt. Leerpro
blemen zijn dan onvermijdelijk. 

4b. Achterstanden in de grote motoriek leveren voor het 
kind altijd ook sociale isolatie, emotionele deprivatie en 
frustratie op. Met welke gevolgen voor de schoolse 
leerprocessen? En voor optimaal functioneren in de 
sociale milieus van het kind? 

5. Taal is de (voor mij alleen menselijke) communicatie 
door middel van handelingen, tekens, symbolen en 
woorden. Het duidelijk maken van onze wensen en 
bedoelingen via'actie'is het eerste stadium. (M.i.fundeert 
dit de volgende fasen in de taalontwikkeling. Graag Uw 
mening). Door middel van tekens, symbolen en woorden 
kunnen wij elkaar onze emoties, bedoelingen, gedachten, 
enzovoort, duidelijk maken zonder dat wij 'handelend op 
hoeven te treden'. Dat vergemakkelijkt onze communica
tie geweldig (maar als we niet uitkijken verarmt onze 
communicatie er ook door!) 

6. Denken is het door middel van abstracte begrippen 
oplossen van problemen. Denken gebeurt door analyse
ren (deduceren, ontleden) en combineren (induceren) 
van de elementen van het gegeven probleem. 
De abstracte begrippen kunnen verbeeld, aangeduid 
worden via handelingen, en door middel van tekens, 
symbolen en woorden. 
Piaget geeft zeer fraaie voorbeelden van het door 
handelend (proberend, experimenterend) gedrag oplos
sen van problemen. Deze fase kunnen we waarschijnlijk 
niet missen. Wel is het uitermate belangrijk dat in deze 
fase voortdurend iemand aanwezig is die ver-woord-t, 
wat er gedaan wordt (zie ook punt 15 en 16). 

7. Met het omschrijven van het begrip intelligentie heb
ben psychologen (en anderen) nogal wat moeite. Voor 
mijn gevoel (naar mijn mening) kunnen we het beste te 
rade gaan bij Piaget. 
Piaget zegt het ongeveer zo: 
het wezen van de intelligentie ligt in de mogelijkheid van 
het individu om zich aan te passen aan de omstandig
heden in het milieu, om daarin het evenwicht te bewaren 
ofte herstellen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een wat vreemd, 
en zeker zeer uitgebreid, intelligentie-begrip. 
Maar bij nader inzien is er nauwelijks een bruikbaar 
alternatief voor deze omschrijving. Intelligentie is bijvoor
beeld veel meer dan alleen logisch kunnen denken. 
Intelligentie-tests zijn daar ook altijd van uitgegaan: 
vormherkenning via zien of via het tasten; kunnen vouwen 
of naleggen van vormen of figuren; kunnen vertellen wat 
erop één of meer plaatjes is afgebeeld, en nog veel meer, 
heeft altijd deel uitgemaakt van het testen van 'de' 
intelligentie. 
Dat wat het kind moet kennen en kunnen om adequaat te 
reageren op de eisen, die het milieu aan hem op deze of 
die leeftijd stelt, dat is altijd aangehouden als norm voor 
'de' intelligentie. 

Eerste conclusie 

Het is nu al duidelijk dat, zo gezien, voor een kwalitatief 
goede intelligentie 
- zintuig-motoriek 
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- kleine motoriek 
- grote motoriek 
- kennis van tekens, symbolen, woorden, 
- kunnen opereren met deze 'taal' om abstracte vragen 
op te lossen noodzakelijk is. 
We werken dit verder uit, nadat we eerst iets nader 
ingegaan zijn op de gecompliceerdheid van ons gedrag. 

//. Gedrag 

8. Bij ons gedrag is altjd ons gehele organisme, ons 
lichaam, actief. Vrijwel alle moleculen, cellen, organen, 
zintuigen, spieren, zenuwcellen zijn er bij betrokken, zo 
moeten we aannemen. In schema: Organisme - Gedrag 
Als er iets fout is in ons organisme gaat het ook fout in het 
gedrag. 

9. Het aantal aspecten aan (componenten van) het 
gedrag is altijd erg groot. 
Er zijn steeds en zonder ophouden: 
- fysische, chemische en fysiologische processen 
- er zijn altijd zintuigelijke waarnemingen en 
- motorische activiteiten: 
- er is altijd een emotionele betrokkenheid, en 
- er is vrijwel altijd taalgebruik nodig in ons gedrag; 
- verder is er denken, 
- sociale interactie, en ook 
- ons geloof zal (kan) een rol spelen, zelfs als we zeggen 
'in niks'te geloven. 
(Zoekt U zelf eens voorbeelden van gedrag waarbij de 
ene component sterker betrokken is dan verschillende 
andere). 

10. Het gedrag vindt altijd plaats doordat er stimulering, 
uitdaging, uitlokking van het milieu uitgaat; zonder dat zou 
ons gedrag geweldig 'verarmen'. 
In schema: Organisme — Gedrag — Milieu 

11. Ons gedrag richt zich altijd bedoelend op dat milieu. 
Soms zijn we ons van onze bedoelingen (meervoud!) 
meer, soms minder bewust: 
Organisme — Gedrag — Milieu 

12. Alles wat we ooit gehoord, gezien, gedacht, gedaan 
hebben ligt vast in ons (bio-chemische) geheugen. Alleen 
wat echt is ingeslepen en vastgelegd in ons lichaams-
plan, is werkelijk ter beschikking: 
Organisme —Gedrag "Z Milieu 

Organisme —' 

13. Ten aanzien van al deze vijf punten kan er iets miszijn 
of vroeger mis gegaan zijn. Dat levert dan kinderproble
men, of zelfs probleemkinderen op. 

Tweede conclusie 

Een goede diagnose omvat dus: 
- de lichamelijke mogelijkheden en onmogelijkheden 
- de dys-functie t.a. v. gedrag en gedrags-aspecten 
-het wel of niet stimulerende, uitdagende of uitlokkende 
milieu 
- het wel of niet (of fout!) vroeger geleerd of gedaan 
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hebben; én demate(graad) van inslijping, die toen plaats
vond. 
- het doel van het zich zus of zo gedragen van het kind. 

In een goede behandeling van het probleem van het kind 
gaan we - zo nodig - op al deze punten in. 
Zoekt U eens voorbeelden uit Uw praktijk waarbij achteraf 
bleek dat U te eenzijdig had gezocht, en U dus op 
bepaalde punten te weinig had aangeboden. U zult dan 
waarschijnlijk ontdekken dat 'de' intelligentie van de 
leerling (zoals Piaget dat omschrijft) veel lager lag, dan 
verwacht mocht worden. 
Met andere woorden: de adequate aan- en inpassing 
- in de leer-situatie op school 
- in de vriendjeskring 
- in het gezin, enzovoort 
hangt van alle bovengenoemde factoren af. De behande
ling moet dus op al deze punten zo nodig ook ingaan. 

Keren we nu terug tot motoriek, taal, denken. 

///. Over de betekenis van de motoriek voor taal en 
denken 

14. In het voorgaande werden motoriek, taal en denken 
'gedragscomponenten' genoemd. In vrijwel elk gedrag 
spelen deze drie een rol, ook als we dat zelf niet meer zo 
opmerken. Boeiend is bijvoorbeeld dat we de motoriek (zij 
het zeer 'rudimentair') altijd nog inschakelen als we 
richting, grootte, hoogte of afstand moeten aangeven. 
Voorbeeld: vraagt U eens iemand de weg. Hij zal nooit die 
weg alleen 'zeggen', maar altijd ook wijzen: met veel arm-, 
romp-, hoofd- bewegingen maakt U duidelijk hoe U moet 
gaan. 

Kennelijk hebben we 'die richtingen' vroeger zo geleerd. 
Bij het actualiseren van zulke begrippen vallen we 
meestal terug op motorische actie, veelal zonder het zelf 
te merken. (Tijdens de lezing zullen we controleren of dat 
ook voor U geldt...) 

15. Het opereren met abstracte begrippen 'sec' blijkt 
trouwens toch moeilijk. Hoe vaak ziet men niet dat een 
scholier bij het oplossen van bijvoorbeeld wiskunde-
sommen gebruik maakt van het tekenen van de figuren. 
En hoe vaak gaan scheikundigen niet over tot het bouwen 
van modellen? Zonder dat kunnen ze zich de ingewikkel
de structuur van een molecuul niet voorstellen! 
Bouwen, tekenen, manipulerend experimenteren heb
ben vanaf de vroege ontwikkeling van het kind dezelfde 
functie gehad: 
- zonder naar links of rechts bewogen te hebben, bestaat 
links noch rechts 
- zonder blokken op elkaar gestapeld te hebben of naar 
boven geklauterd te zijn, en 
- de blokken naar beneden te hebben zien vallen en zelf 
naar beneden te zijn gevallen, gesprongen of gedragen, 
bestaat boven noch onder. 
Zo in de handeling, ontstaan 'betekenissen'; het zijn deze 
handelingsbetekenissen, zonder welke we ons nog niet 
'intelligent' kunnen aanpassen aan de eisen van het 
milieu, zo lang we nog geen 'woordtaal' tot onze beschik-



king hebben. (Zie voor een samenvatting bijv. Van Gilst 
Cs. Bewegingsopvoeding voor het kind met ontwikke-
üngsstoornissen. blz. 2,211. Intro-Nijkerk) 

'6. Het bovenstaande geldt overigens niet alleen voor 
abstracte betekenissen. Ook de dingen leren we kennen 
door er manipulerend en experimenterend mee om te 
gaan. Niet voor niets definieert het jonge kind de dingen 
altijd met 'om-te-'zinnen: 
een lepel is 'om te eten' 
een stoel is 'om te zitten' 
enzovoort. 
Soortgelijk is ook het tijdsbegrip duidelijk geworden voor 
net kind. We gaan daar in de lezing verder op in. 

17. Voor een verklaring en meer voorbeelden hiervan 
kunt U terecht in mijn: Psychologie van het lichaam; Aula 
488. 
Als U het ook eens van een ander wilt horen, moet U eens 
de Russische literatuur bestuderen, zoals die door Van 
Parreren c.s. in het Nederlands is vertaald; voor een 
samenvatting zie bijv. H.F. Pijning. Motoriek en leren. 
Groningen 1978. 

18. Samenvattend in een schema ziet de samenhang er 
als volgt uit: 

experimenterend en manipulerend handelen 

o> 
o 
•c 
co 

" O 
CD 
CD 

Q . 
O 
D> 
2 
•o 
CD 
o> 
c 
CD 

.o> 

C 

I 
handelingsbetekenissen 

X 
'benoemen' van deze betekenissen met symbolen, 
tekens, woorden 

i 

taalgebruik 

I 
gebruik maken van taal ten behoeve van analyserend 
en abstraherend denken 

Derde conclusie 

Als aan de taalde ervaring uit het handelend omgaan met 
de dingen ontbreekt, blijft de taal leeg ('woordkramerij') 
en; blijft het denken in een zeer primitief stadium steken. 

IV. Over de samenhang van motoriek, taal en denken met 
Ce intelligentie van het dove kind 

19. Na het voorgaande zou eigenlijk iemand van U de 
lezing moeten vervolgen met een 'uitwerking in de 
Praktijk'. 
De sterke nadruk op de verwerving van taal doet (naar 
mijn voorlopige indruk) bij U soms de andere gedrags
componenten wat minder aandacht krijgen. Vandaar dat 
ik probeerde de samenhangen bloot te leggen of, op z'n 
minst, te benadrukken. 

Slot-conclusie 

Een goede theorie is gesystematiseerde praktijk-erva
ring. Praktijk-ervaring hebt U genoeg. Over de manier 
waarop deze gesystematiseerd zou moeten worden, 
probeerde ik in het voorgaande iets te zeggen. 
Want: als onze praktijk-ervaring niet (of niet goedgenoeg) 
'op een rijtje' gezet wordt, blijven we in onsonderwijs en in 
onze opvoeding van te veel toevallige factoren afhanke
lijk. En dat gaat altijd ten koste van de optimale ontwik
keling van de intelligentie. En dus ook van welzijn en wel
bevinden van het kind. 

Een uitwerking voor de praktijk van de LO.M.-school vindt 
U in Van Gilst. Bewegingsopvoeding voor het kind met 
ontwikkelingsstoornissen (Intro. Nijkerk, 1981). 
Het komt mij voor dat veel van Uw vragen en problemen 
daar ook aan de orde komen. 
Een soortgelijk boek voor Uw specifieke problemen lijkt 
mij dringend gewenst. 

Bezoek doveninstituten V.S. 

Drs. R. Menke. Orthopedagoog, Groningen 

In de maand december 1981 heeft ondergetekende een 
bezoek kunnen brengen aan een tweetal doveninstituten 
in de V.S. 
De Boston School for the Deaf, waar o.a. de van 
publicaties bekende Sister Alice Kirby als psychologe 
aan verbonden is. Deze school (met internaat) is drie jaar 
geleden in haar wijze van onderwijsaanbod overgegaan 
op T.C. Tijdens mijn bezoek is o.m. het verloop van dit 
omschakelingsproces ter sprake gekomen. 

De tweede school die bezocht werd is de Rhode Island 
School for the Deaf. Op deze school wordt gewerkt met 
het taal-curriculum van Peter Blackwell, hoofd van deze 
school, wat in en buiten de V.S. aan bekendheid wint. Dit 
curriculum is beschreven in het boek van Blackwell, P.M.. 
e.a. 'Sentences and other systems' Washington D.C. 
Alex. Graham Bell Ass. 1978. 

Tevens is het Gallaudet College kort bezocht om aanslui
ting te verkrijgen op de publicatie-stroom vanuit dit 
onderwijs en onderzoekscentrum, m.n. wat betreft hun 
publicaties op het gebied van lager en middelbaar 
onderwijs aan doven, Pre- college program. 

Het verslag van deze bezoeken is tegen kostprijs te 
verkrijgen bij het Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. 
Guyot' te Groningen door ƒ3 , - over te maken op 
girorekening 802398 ten name van Koninklijk Instituut 
voor Doven, Groningen.onder vermelding van verslag 
V.S. 
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Verslag van het 7-de congres 
van de 'European Federation 
of Associations of Teachers 
of the Deaf' 

29-31 oktober 1981, te Fribourg - Zwitser
land 

door de Nederlandse deelnemers 

Onderwerp: 'Communication problems involved in the 
education ot the deaf' 

Programma: 
donderdag, 29 oktober 1981. 
9.00-12.00 Lezingen van Prof. Dr. med. A.R. Boden-

heimer, Zwitserland en dr. B.T. Tervoort, Nederland. 
14.00-15.00 Lezing van R. Kjaer-S0rensen, Dene
marken. 
15.00-17.00 Discussies. 

vrijdag 30 oktober. 
9.00-10.30 Presentatie van de werkgroepen uit de 

verschillende landen. 
11.00 -12.30 Discussies in verschillende taalgroepen, 
s'middags: Sight-seeing in Fribourgerland. 
's avonds: banket. 

zaterdag 31 oktober. 
9.00 -11.30 Discussies in verschillende taalgroepen. 

11.30-12.30 Samenvatting van de discussies in de 
verschillende taalgroepen. 

Deelnemers afkomstig uit: 
1. België 4 
2. Denemarken 1 
3. Duitsland 19 
4. Frankrijk 3 
5. Griekenland 1 
6. Luxemburg 4 
7. Nederland 8 
8. Noorwegen 4 
9. Zweden 9 

10. Zwitserland 53 
(aantal volgens deelnemerslijst). 
Deze aantallen kloppen niet precies: er warenzekerméér 
deelnemers uit Denemarken. 

De Nederlandse deelnemers waren: 
H. van Duuren - Zoetermeer 
R. van Hedel - Sint-Michielsgestel 
H. Landman - Rotterdam 
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J. Uitdenbogaard - Voorburg 
J. Vonk- Groningen 
Y. van der Wal - Amsterdam. 
Deze bovengenoemden waren afgevaardigd door de 
Instituten. Verder: 
H. Boudens en B. Storm, die als afgevaardigden van de 
Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Onder
wijs aan Doven, zitting hebben in de Raad van de 
Europese Federatie. 

Lezingen. 

Door de inleiders werd helaas geen schriftelijke samen
vatting gegeven. 
- Prof. Bodenheimer (psychiater uit Zwitserland) plaat
ste de communicatieproblemen met dove mensen in het 
kader van de communicatie-problemen en de identiteits-
problematiek in het algemeen t.g.v. de veranderende 
inzichten in pedagogiek, onderwijs, psychiatrie, tech
nische wetenschap enz. De mens leeft dialectisch: 
voortdurend in twijfel met zichzelf, waardoor er groei en 
ontwikkeling ontstaat. 
Hij gaf vanuit de historie aan 
- de verschillend gerichte aandacht voor het onder
bewuste. Vanuit de psychiatrie wees hij er op dat mimiek 
en pantomimiek zijn weggedrukt bij onze communicatie. 
- De veranderde verhouding ouder-kind, leraar-kind, 
moet het pedagogisch ideaal up to date zijn, zoveel 
mogelijk diploma's enz? 

Op dit moment leven wij opnieuw in een periode van 
infantilisering, zoals die er al eerder in de geschiedenis 
zijn geweest. Periodes, waarin alles om de jeugd draait. 
Mogelijk heeft dit tot gevolg, dat ook juist nü zoveel 
stoornissen bij kinderen - op allerlei gebieden -, ontdekt 
worden. Mede daardoor is op dit moment de identiteit van 
het onderwijs erg wankel en voortdurend ter diskussie. De 
onderwijzer krijgt nu veel verantwoordelijkheden naar 
zich toe, die eigenlijk thuis horen bij de ouders. Zeer veel 
'gewone' zaken worden geïntellectualiseerd. 

Prof. Tervoort. 
Tegenstellingen tussen a. manualismeen 

b. oralisme. 
ad. a. - Het anders zijn van de dove mens wordt 

geaccepteerd. 
- De spontane communicatie van de dove mens 
is visueel, gebaren. 

ad. b. - Doel van de opvoeding is de integratie van de 
dove mens in zijn familie en zijn landcultuur. 
- Het spreken van en liplezen door de dove mens 
zijn hiervoor de geëigende middelen. 
- Gebaren remmen deze ontwikkeling. 

In 1880 overheerste het oralisme. Het sociale argument 
stond primair. 

In de geschiedenis zien we: 
1. controverse tussen monden hand 
2. wetenschappelijk materiaal voor beide methodes 
3. discussie gesloten tussen manualisme en oralisme 



4- ± 1960 nieuwe opkomst van manualisme, maar nu 
niet andere argumenten dan voorheen. 

Ontwikkelingen vanuit andere wetenschappen ten gun
ste van het oralisme: 
- audiologie. 
vroegtijdige diagnose 
Prothese 
nieuwe schoolvorm: onderscheid tussen doven en 
slechthorenden. 
- Psychologie. 
Aandacht voor vroegtijdige ontwikkeling. 
Dit leidde tot home-training: 
verstomming voorkomen 
üplezen op gang brengen, 
gebaren verhinderen. 

Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen, noemt prof. 
Tervoort het oralisme mislukt: de woordenschat en de 
spraakverstaanbaarheid zijn onvoldoende. Hiervoor wor
den statistische bewijzen geleverd door Conrad (situatie 
in Engeland). 
Hij geeft aan dat er uitzonderingen zijn. Ook wil hij mensen 
met gehoorverliezen minder dan 85 db en doofgewor-
denen buiten beschouwing laten. 

Thans worden er nieuwe perspectieven gebracht vanuit: 
1- linguistiek 
2- psychologie 
3- pedagogiek 
4. ortho-pedagogiek 
5. socio-linguistiek. 

ad 1. Linguistiek. 
De vraag: 'Is er een menselijke gebarentaal' wordt in 
Principe beantwoord met: ja. 
Zowel de gebaren als de gesproken taal hebben hun 
eigen morfologie, syntaxis en semantiek. 
De gebaren-taal wordt hetzelfde geleerd als de gespro
ken taal. Men kan spreken van twee talen: de moedertaal 
(gebaren), de geleerde landscultuur-taal. 
ad 2. Psychologie. 
Aandacht voor de interactie tussen moeder en kind: 
communicatie is geven en nemen. 
Er ontstaat een visuele communicatie tussen ouders en 
kind. 
ad 5. Socio-linguistiek. 
De doven eisen hun recht op eigen identiteit (minder
heidsgroep), daarnaast willen ze integratie in de horende 
maatschappij. Groepen dove volwassenen worden ge
steund door ouderverenigingen. Zij willen gebaren geïn
tegreerd in het onderwijs. 

Leraren zijn altijd traditioneel. 
Wat moeten de leraren in het dovenonderwijs doen? 
Volgens prof. Tervoort: de kritiek op het pure oralisme 
aanvaarden en de gebaren accepteren. Het oralisme 
moet echter blijven: de dove heeft immers recht op 
integratie in de horende maatschappij. Als men de kunst 
van het spreekonderwijs geven, niet meer verstaat -zoals 
sommige pessimisten voorspellen - zullen de scholen 

voor doven voor grote problemen komen te staan. 
Aanbevelingen voor onderwijs en opvoeding aan dove 
kinderen: 
- in de interactie met zeer jonge, dove kinderen gebaren 
maken 
- de school zal voort moeten bouwen op het geleerde in 
de jaren vooraf. Zij zal nieuwe wegen moeten zoeken om 
de kommunikatie te verbeteren. 
- In de kernschool wordt totale kommunikatie voorge
staan, leren spreken en liplezen blijft een belangrijk 
onderdeel. 

- R. Kjaer-S0rensen, Kopenhagen. 
Deze lezing had het karakter van een demonstratie van 
Danish-Sign-Language. Dit werd gedaan door een dove 
leekracht van de school voor doven 'Aalborgskolen' te 
Aalborg in Denemarken. 
In deze taal worden semantische verschillen op de 
volgende wijzen aangegeven door 
- lichaamshouding: voorover of achterover 
- mimiek 
- alg. houding: gespannen - ontspannen 
- hand-stand 
- arm-stand. 

De gebaren worden gegroepeerd, maar er is een andere 
volgorde dan bij de gesproken taal. Beide talen hebben 
hun eigen grammaticale regels. 
Een doof kind in een dove omgeving zal een gelijke 
ontwikkeling doormaken als een horend kind. Dit dove 
kind is in het voordeel vergeleken met een doof kind in een 
horende omgeving. 
Een sprekende dove zal zich minderwaardig voelen in de 
horende maatschappij. 
Inschakeling van doven bij het onderwijs. 

Korte bijdragen uit de verschalende landen: 

Zweden: 
Dove kinderen hebben recht op hun moedertaal = 
gebaren, zowel in de eerste ontwikkeling, als op de 
kleuterschool en daarna. 
Daarna volgt de landstaal als een tweede taal, hiervoor is 
vertalen nodig. 
Er wordt een vergelijking gemaakt met emigranten. 
Leerkrachten moeten gebarentaal kennen voor ze in 
school beginnen. 
Er is meer instructie voor de ouders nodig. 
Discussie-punten: 
- Hoe kan ik als horende, doven onderwijzen zonder mijn 
identiteit te verliezen? 
- Welke interactie bestaat er tussen geschreven en 
gebarentaal? 
- Gebaren- en spreektaal in total communication ver
dragen elkaar niet. Hoe komt het dat dit in Zweden goed 
functioneert? 
Prof. Tervoort: 
In Zweden heeft men lexicon en grammatica in sign-
language. Andere landen zijn niet zo ver. In theorie zijn 
gebaren en spreektaal twee totaal verschillende talen. 
Maar in werkelijkheid bestaat er geen onafhankelijke 
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gebarentaal, immers de doven hebben allemaal onder
wijs ontvangen en nemen deel aan onze cultuur. 
We weten nog onvoldoende wat de interferentie is tussen 
spreken, vingerspelling, gebaren als doven met elkaar 
communiceren. 
Belangrijk is: Wat gebeurt er tussen mensen? 
Bepaalde visie op gehoorapparatuur gezien vanuit de 
minderheid van de dove. Het apparaat helpt niet, het 
discrimineert. 
Gezien vanuit de horende: het apparaat helpt, bevordert 
de integratie. 

Denemarken: 
Sinds 1977 is een gebarentaal ontwikkeld. 
Enkele punten: 
- Het gebruik van gebarentaal in het onderwijs van het 
Deens. 
- Hoe moeten de problemen in de grammatica opgelost 
worden? 
- Plaats van mond-handsysteem en vingerspelling. 
- Kennis van dove leerkrachten inschakelen. 

België: 
Walter Wouts deelt mee dat men in België bezig is het 
'P.M.S.-systeem' (fonetisch-manuaal systeem) te ont
wikkelen. 

Zwitserland: 
Dit land heeft drie vertegenwoordigers, die het woord 
voeren. De eerste dove spreekster uit Romont, pleit er
voor het dove kind zo vroeg mogelijk een uitdrukkings
middel te geven: gestes in deze fase. 
Spreektaal moet geleerd worden om met horenden te 
kunnen communiceren. De horende heeft moeite om met 
de dove in contact te komen. De dove moet niet steeds het 
initiatief hoeven te nemen. Integratie van doof kind in 
horende school kan catastrofaal zijn. 

De tweede spreker belicht de positie van de horende t.o.v. 
de dove: de horende drukt zich minder spontaan uit. 

De derde spreker maakt drie onderscheidingen 
1. horende t.o.v. horende 
2. horende t.o.v. dove 
3. dove t.o.v. dove. 
Bij al deze drie groeperingen kunnen contact-problemen 
ontstaan t.g.v. technische stoornissen, relatie-stoornis
sen en verschillen in persoonlijkheid. 

Duitsland: 
Hier wordt tot nu toe overwegend de Lautsprache 
gevolgd. Jonge collega's willen andere methodes invoe
ren: 
1. men ziet onvoldoende resultaat 
2. confrontatie op de opleiding met andere methodes. 
Er zijn veel problemen tussen collega's. 

Geen oude methode weggooien, voor er een goede 
nieuwe is. Eerst wetenschappelijk werk, pas daarna 
toepassing in de praktijk. Anders ontstaat er steeds meer 
verwarring. Beter gebruik van definities is noodzakelijk. 

Frankrijk: 
In 1950 richtten de doven zich tot de regering om hun 
eigen plaats te krijgen. 
Sinds 1960-1970 zijn o.i.v. U.S.A. en de Skandinavische 
landen steeds meer gebaren ingeschakeld. 
Doven functioneren in de klas als assistent: - zij leren de 
jonge dove kinderen hun lichaam te gebruiken 
- ze tolken tussen horende leerkracht en doof kind. 
Sinds 1979 bestaat er een diploma als tolk. 
In 1980 werd een onderzoek gehouden onder 1000 
leerkrachten: 

1. Kennen leerkrachten van doven gebaren? 
53% kent ze niet 
20% enige 
27% goed: geleerd - in contact met doven 

- in cursus. 
2. Gebruiken leerkrachten gebaren? 

33% vaak, vooral bij beroepsscholen 
60% weinig 
6,4% niet. 

3. Gebruiken leerkrachten cued speech? 
10% steeds 
34% af en toe. 

4. Moeten horende leerkrachten gebaren leren? 
71% ja 
4% nee 
24% geen mening. 

5. Vindt u dat doven leerkracht kunnen zijn op scholen 
voor doven? 
69% ja. 

6. Doven (zonder onderwijsopleiding) kunnen in school 
assisteren. 
33% ja 
51% nee. 

Gebaren-taal wordt gezien 
1. als middel om eigen persoonlijkheid te ontwikkelen 
2. als middel om Frans te leren 
3. als middel om informatie door te geven. 

Samenvattingen van de verschillende discussie-groepen 
Vanuit de Frans-sprekende groep: afkomstig uit: Frank
rijk, Zwitserland, België. 
1. De problemen van het aflezen moeten meer onder
zocht worden. Ook de ondersteunende handtekens bij 
spreken en liplezen. 
Cued speech: voordelen voor liplezen. 
Mond-handsysteem: geen ondersteuning voor articula
tie. 
2. De doven zelf vragen, over de methode die zij willen. 
Doven verlangen méér dan de gesproken landstaal. 
3. Spreektaal uitbouwen; Gebarentaal. 
4. Negatieve gevolgen van bilingualisme. 
5. Problemen bij vakjargon. 

Vanuit de Duitssprekende groep: afkomstig uit Duitsland, 
Zwitserland, Denemarken, Nederland. 
Er is een identiteitskrisis bij doven-leraren. 

Waarom kunnen en willen vaklui niet met elkaar praten? 
1. Persoonsgebonden problemen: onzekerheid bij de 
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'eraar van de nieuwe methodes, die zich aanbieden als de 
enige ware. 
2- Er is een openheid van de leraar nodig. Zonder dat hij 
zijn eigen standpunt meteen opgeeft. 
3. Ouders, doven-groeperingen, politici enz. stellen 
eisen aan de leerkracht. 
4. Er is een tendens tot veralgemenisering: 

1 ouder geeft deindrukte spreken namens alle ouders 
1 dove geeft de indruk te spreken namens alle doven 
1 wetenschapper geeft de indruk te spreken namens 

de hele wetenschap. 

Vanuit de Engelssprekende groep: afkomstig uit: Skandi-
navische landen, Zwitserland, Nederland. 
De problemen van de doven zijn opvoedingsproblemen, 
hun problemen liggen niet in de methodes. 
Probleem van ego-centrisme: 
1 • dove staat in middelpunt van de familie 
2. moeilijkheid in uitdrukken van gevoelens. 
Ouders hebben nodig: 
- eerlijke informatie over de doofheid door vaklui 
- contacten met elkaar, over langere tijd. 
In de opleiding van leerkrachten moet meer aandacht 
komen voor 'gesprek met de ouders'. 

Vanuit de gemengde taalgroep: afkomstig uit: Denemar
ken, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Nederland. 
In deze groep zaten dove afgevaardigden uit Zwitserland 
en Denemarken. De deelnemers hadden bewust geko
zen voor deze groep, omdat men wel wist wat er in de 
eigen taalgroep gezegd zou worden en dat men benieuwd 
was hoe de communicatie hier zou verlopen. 
Men was door het tolken zeer sterk in tijdnood gekomen. 

Slot-conclusie: 

Het bleek moeilijk, zich aan het congres-thema te 
houden. 
De Europese doven-wereld wordt blijkbaar in beslag 
genomen door de discussie over de methodes, waarbij 
opvalt dat de oralisten beangstigd worden door de 
zelfverzekerde, overtuigende houding van de voorstan
ders van de gebaren-taal, die dan weer sussende 
woorden spreken, dat er nog veel wetenschappelijk werk 
verricht moet worden. 
In de Duitse discussie-groep viel deze onzekerheid van 
de oralisten sterk op, evenals hetzelfstandigfunctioneren 
van de leerkracht in zijn klas. De leerkracht bepaalt de 
methode voor zijn leerlingen. Er werd een wens uitge
sproken tot meer openheid tussen collega's op scholen. 
Voor ons was het de moeite waard met talrijke collega's te 
kunnen discussiëren. 

Een taak voor 
'De Europese Federatie'? 

J. van Eindhoven pr., Direkteur Onderwijs en 
Opvoeding, Sint-Michielsgestel 

Op bladzijde 25 in 'Van Horen Zeggen' no 1 - februari 1982 
-lees ik over congressen en discussies, die gehouden zijn 
en gaan worden onder auspiciën van de Europese 
Federatie. 
Ik vraag mij af of de Europese Federatie niet beter heel 
concreet zou kunnen gaan praten over een aantal 
voorzieningen, die in héél Europa beschikbaar gesteld 
dienen te worden in het belang van het dovenonderwijs. 
Is het eigenlijk niet te gek, dat in de verschillende landen 
van Europa nog zo heel verschillende voorzieningen voor 
het onderwijs aan doven bestaan. Laat de Europese 
Federatie maar eens een ideaal-opzet maken over: 
leerlingenschalen, over gedifferentieerde leerlingen-
schalen aangepast aan het al of niet meervoudig complex 
gestoord zijn van dove kinderen: over voorzieningen 
nodig voor integratie van dove en slechthorende kinderen 
in het reguliere onderwijs: over exploitatievergoedingen; 
over opleidingen van leerkrachten etc. etc. 

Als je leerkrachten ook uit andere Europese landen op 
bezoek krijgt, worden steeds de voorzieningen hier en 
elders vergeleken. 
Het zou een mooie taak voor de Europese Federatie 
kunnen zijn om de voorzieningen in de Europese landen te 
vergelijken, uit deze studie conclusies te trekken voor een 
ideale opzet voor voorzieningen en deze ideale opzet te 
presenteren aan de regeringen van Europese landen. 
Het is prachtig om in 1983 weer te gaan praten over het 
thema'De taalverwerving door het dove kind'. Maar er zijn 
nog situaties in scholen voor doven in Europa, die het 
onmogelijk maken een redelijke taalverwerving door 
dove kinderen te realiseren, ook al weet je hoe het zou 
moeten. En hoeveel meervoudig complex gestoorde 
dove kinderen komen niet aan hun trekken omdat niet 
voldoende gedifferentieerd onderwijs gegeven kan wor
den? Er moet voor gezorgd worden dat de nog steeds 
kansarme groep van dove kinderen in elk geval niettekort 
gedaan wordt door slechte materiële voorzieningen voor 
het onderwijs. 
Mogelijk ligt hier een taak voor de Europese Federatie. 
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Bij het afscheid van 
de heer P.R. Berkhout, 
Directeur van de J.C. Amman-
school te Amsterdam; 
afscheid van een periode 

B. Gerits, waarnemend hoofd 

I n het verslag van de 33e algemene vergadering van onze 
vereniging in Den Haag op 29 en 30 mei 1952 las ik het 
volgende: 'Nadat de heer Berkhout had meegedeeld, dat 
de Ammanschool het volgend jaar gaarne de leden van 
de Vereniging zou willen ontvangen, sloot de voorzitter de 
huishoudelijke vergadering'. Enige maanden voordat 
deze mondelinge uitnodiging werd gedaan is Piet Berk
hout, een jonge mens van 35 jaar en vanaf 1 juni 1946 
werkzaam op de Ammanschool, Directeur geworden van 
de school voor doven in Amsterdam als opvolger van de 
heer de Vos. Als historische kanttekening: de laatst 
genoemde had een zoon die later Directeur in Rotterdam 
zou worden en die inmiddels ook van de Koninklijke 
Ammanstichting in Rotterdam afscheid heeft genomen. 

Op 25 december 1981 is de heer Berkhout 65 jaar 
geworden. Een aanhaling uit de ontslagbrief maakt 
duidelijk dat ook voor hem de periode van 'gepensio
neerd-zijn' was aangebroken. 
'In verband met het vorenstaande zijn wij voornemens u 
met ingang van 1 januari 1982 eervol ontslag te verlenen 
uit uw functie van hoofd in vaste dienst van de openbare 
school voor elementair buitengewoon onderwijs, ge
naamd Joh. C. Ammanschool.' 

Naar aanleiding van dit afscheid wil ik graag een poging 
doen om een beperkte beschrijving van de periode te 
geven door wat grepen te doen uit het verleden. 
De na-oorlogse geboorte-explosie, de gevreesde rode 
honden een overmatig gebruik van streptomycine waren 
oorzaken dat het leerlingenaantal van de Ammanschool 
snel toenam: van 138 naar 208. Wie van de lezers 
herinnert zich nog het oude vertrouwde gebouw aan het 
Hortusplantsoen? Plannen voor verbouwing van het 
oude gebouw konden niet worden gerealiseerd. Na een 
periode van een aantal buitenklassen werd een voorlo
pige oplossing gevonden in de bouw van enkele klas
lokalen op de zolderetage van het bestaande gebouw. De 
ontwikkeling gaat door; de staf wordt uitgebreid: psycho
loog, KNO-arts, maatschappelijk werkers. Na enkele 
jaren van plannen maken voor nieuwbouw noteert 
kollega Sissing van Groningen als secretaris van onze 
Vereniging in het verslag over de jaarvergadering 1958. 
'dat in deze tijd van bestedingsbeperking het uitzicht op 
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een nieuwe school verder weg is dan men voor 4 jaar kon 
denken.'Eindelijk in 1976 is het ertoch van gekomen:een 
mooi nieuw gebouw voor de Ammanschool in Amster
dam. Ook al zijn de dringende vragen aan Inspectie en 
Gemeente om de school grootser van opzette maken niet 
gehonoreerd en zitten we met een groep van zeven 
noodgedwongen als gast in de Prof. Burgerschool, toch 
kunnen we zeggen dat er een nieuw gebouw is gekomen. 
We realiseren ons nu nauwelijks hoe men in de 50-er 
jaren als team voor de zoveelste keer weer naar een door 
het Gemeentebestuur van Amsterdam aangeboden 
gebouw ging kijken. Ook kunnen we ons moeilijk voor
stellen wat er aan vergaderen, kijken, vergelijken en 
discussiëren aan vooraf is gegaan. In ieder geval ligt de 
tijd van de grote potkachels die elke ochtend moesten 
worden aangemaakt ver achter ons. 

In de vijftiger jaren was onze school nog een particuliere 
instelling met een eigen bestuur, waardoor de taak van 
Directeur extra zorgen kende. En dan bedoel ik niet alleen 
de administratieve en financiële sector. 
De zorg voor een zo goed mogelijk onderwijs mag o.a. 
blijken uit het feit, dat werkgroepen werden ingesteld. Wie 
van de wat oudere generatie herinnert zich niet de 
inleidingen en discussies op dejaarvergadering van 1958 
onder leiding van de kollega's van Mierlo en van der Vliet. 
Hoofdredacteur Eendebak schrijft in het voorwoord van 
het tijdschrift (1958): Amsterdam is in dit opzicht voor de 
redactieleden een openbaring geworden...', omdat men 
via deze inleidingen Taalbeschouwing en taalonderwijs' 
met de medewerking van alle congressisten ook bijdra
gen leverde voor ons vaktijdschrift. 

In die jaren was er de extra zorg voor het onderbrengen 
van kinderen bij pleegouders als de afstand tussen 
school en gezin erg groot was. Met deontwikkeling van de 
vervoersmogelijkheden kwam aan die extra zorg een 
einde. 
De uitbouw in technische zin vroeg ook de nodige 
aandacht. Geluidstransmissiesystemen hebben in ver
schillende vormen hun diensten gedaan, soms alleen in 
experimenteel stadium. Ik denk dan bv. aan informatie
overdracht via tastspraak. 
In de vijftiger jaren deden ook muziek, dans, ritmiek hun 
intrede als aspect van ons onderwijs. Namen als Koos 
Bonnema en Bob Nijhuis zullen de ouderen bekend in de 
oren klinken. Er is mij verteld, dat men in die tijd beschikte 
over een electronisch omgebouwde vleugel, die nog 
toebehoord zou hebben aan Seys Inquart, 'Befehlhaberin 
den Niederlande' tijdens de bezetting. 
Ook in andere opzichten was er behoefte aan uitbouw. 
Dove leerlingen met capaciteiten kansen bieden om 
vervolgonderwijs te ontvangen. Als experiment werd - als 
eerste poging in Nederland - intern een poging gedaan. 
Na een paar jaar succesvolle ervaringen werd een 
afdeling UDO - uitgebreid dovenonderwijs - opgericht. 
Uiteindelijk resulteerde een en ander in de oprichting van 
de Alexander Graham Bell-school, een school in Amster
dam voor voortgezet onderwijs aan slechthorende en 
dove leerlingen. Jansen, v.d. Kruk en Clason zijn kollega's 
die een aantal jaren daarbij betrokken zijn geweest. 



Ook een andere groep kreeg de aandacht waarop het 
recht had: de meervoudig gestoorde dove kinderen. In 
1975 resulteerde die aandacht in de realisering van een 
dépendance: het I.D.O. (individueel dovenonderwijs). 
Deze aandacht kreeg eindelijk in mei 1981 zijn bekroning 
door de ministeriële toestemming voor het oprichten van 
een afdeling MG (meervoudig gestoorden). 

We zijn bepaald nog niet klaar met het noemen van 
activiteiten, waarbij de heer Berkhout in de loop van de 
jaren nauw betrokken was. Participatie van de ouders 
werd gerealiseerd door het oprichten van een ouder
vereniging. Daadwerkelijke hulp en steun werd door de 
heer Berkhout aan het initiatief van kollega Droge 
verleend om via volkshogeschoolwerk de ontwikkeling 
van oudleerlingen te realiseren. Advies werd gegeven en 
medewerking verleend aan de commissie die tot taak had 
de totstandkoming te bevorderen van de wet voor de 
'eerplicht van onze dove kinderen, waarin Prof. van Houte 
•lid van ons schoolbestuur-ook zitting had. Medewerking 
werd eveneens verleend aan het verzorgen van aange
paste TV-programma's via Teleac. In dit kader had hij in 
november 1981 - dus vlak voor zijn afscheid - nog gevolg 
gegeven aan een uitnodiging voor Linz waar een interna
tionaal symposium werd gehouden over het thema 'het 
medium televisie en de gehoorgestoorden'. In samen
werking met de N.O.S. werd door hem in een lezing een 
aantal gedachten ontwikkeld welke als een belangrijke 
bijdrage werden gekwalificeerd. 

De verantwoordelijkheid van de leerkrachten ten opzich
te van de kinderen is in ons dovenonderwijs erg groot. De 
zorg voor een zo goed mogelijke opleiding en begeleiding 
van nieuwe leerkrachten is belangrijk. Wat aanvankelijk 
door elk instituut zelf werd verzorgd, resulteerde in latere 
jaren in een landelijkeopleiding. Ook van daaruit wist men 
de heer Berkhout te vinden. Dat daarbij het spreekonder-
wijs zijn voorkeur had, is begrijpelijk als men weet dat het 
spreekonderwijs bijna een hobby van hem genoemd kan 
worden. Velen die via lessen of lezingen zijn filosofie 
hierover kennen, zullen weten, dat spreekonderwijs meer 
betekent dan articulatieles: mogelijkheden scheppen tot 
communicatie juist dóór communiceren en daarbij 
steeds de helpende hand bieden ook wat betreft de 
moeizame weg van verstaanbaar spreken. Niet verwon
derlijk is, dat deze niet eenvoudige materie door hem werd 
vastgelegd in een boek getiteld: 'Spreekonderwijs aan 
dove kinderen.' 

Naast de ouderavonden, oudercursussen en werkgroe
pen in school zijn er verschillende activiteiten buiten 
school die we willen vermelden. Leiding geven aan 
sportverenigingen en vakantiekampen voor dove leerlin
gen en oud-leerlingen: hulp bieden aan oud-leerlingen in 
de vorm van maatschappelijk werk, waarbij in de begin
periode vele kilometers soms in slecht weer werden 
afgelegd op fiets of brommer: de zorg voor de dove mens 
|n nood, o.a. bij gerechtelijke procedures, heel dikwijls 
'buiten kantoortijd'. 

Erkenning van zijn vakkundigheid bleek in de loop van de 

jaren tevens uit de vele uitnodigingen op internationale 
congressen waaraan hij ook daadwerkelijk medewerking 
verleende. 
Nog een activiteit wil ik apart vermelden, omdat ik weet 
hoe na hem dat aan het hart ligt: de zorg voor de bejaarde 
doven. Sinterklaas- en kerstviering, evenals het halfjaar
lijks 'dagje-uit' zijn hoogtepunten voor die mensen. Dat hij 
enige jaren geleden notabene die goede mensen een 
keer naar zijn geboorteplaats Hellevoetsluis heeft ont
voerd zij hem vergeven. 
Dat veel bezoekers de Ammanschool als 'meer dan goed' 
kwalificeren en dat iemand als Armin Löwe een paar jaar 
geleden na een aantal bezoeken schreef, dat hij de 
Ammanschool in Amsterdam 'zu den besten Gehör-
losenschulen Europas' telde, dat geeft hem enerzijds een 
verheugd gevoel maar anderzijds weet hij sterk dat soort 
uitspraken te relativeren. Er is iets dat belangrijker is dan 
'activiteiten' en 'resultaten': namelijk de mens. Mag ik de 
mens Berkhout in een paar woorden proberen te schet
sen? 
De mens Berkhout is actief, eisen stellend aanzichzelf èn 
aan anderen, plannen makend en veranderend, conclu
sies formulerend, tevens vragen stellend aan anderen 
wat men er van denkt, steeds bereid om te helpen, 
daardoor dikwijls te veel belovend dat niet haalbaar blijkt, 
bovenal een mens met een groot hart voor de medemens 
in het algemeen en voor de dove mens in het bijzonder. 
Primair stond bij hem steeds: dé grote opgave in het 
onderwijs aan doven is een hulp bieden in de communi-
catienood. In de soms hevige polemiek van de laatste 
jaren omtrent de juiste communicatiemiddelen gaf hij wel 
onomwonden zijn mening maar hij ergerde zich ook als 
dat zich soms toespitste op het persoonlijke vlak. Maar 
dan was er dikwijls de uitspraak van de praktijkman: 
'Laten we niet teveel theoretiseren en een welles-nietes 
ervan maken, maar keihard werken met een groot hart 
voor het dove kind.' 

Op donderdagnamiddag 10 december 1981 was er een 
officiële afscheidsreceptie in de grote zaal van het 
Wibauthuis. Vele belangstellenden waren er: ouders, 
oudleerlingen, medewerkers van het team en ook vroe
gere medewerkers van de Ammanschool, vertegen
woordigers van Gemeente, Rijkinspectie en Gemeente
lijke Inspectie, van het Gemeentelijk Audiologisch 
Centrum, kollega's van de andere scholen. Als eerste 
spreker sprak de heer E. van der Wall, wethouder van 
Onderwijs van de Gemeente Amsterdam woorden van 
dank en afscheid en deelde mee, dat de heer Berkhout 
benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik 
hoorde heel wat reacties in de geest van: 'ten volle 
verdiend'. Andere sprekers waren: de heer J. Huisman 
hoofdinspecteur, de heer J. van Eijndhoven namens de 
kollega's directeuren, Professor L Jongkees namens het 
college van Curatoren, de heer J. Jansen namens de 
ouders, de heer A. vander Weiden namens de bejaarde 
doven en de heer D. Kerkhoven namens de oudleer
lingen. 

Op donderdag 17 december was het afscheid op school 
voor en door de kinderen. Tijdens deochtendbijeenkomst 
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werden stukjes opgevoerd mimisch al of niet met muziek, 
er werden twee albums aangeboden waarin niet alleen de 
kinderen met hun leerkrachten en de andere leden van 
het team waren vereeuwigd, maar ook waren daarin 
opgenomen alle creatieve bijdragen van de kinderen: 
scheurwerk, spatwerk, gekleurde, geknipte en getekende 
bijdragen tot en met persoonlijke briefjes. Iedereen was 
deze dag voorzien van een button met de afbeelding van 
de man die afscheid nam met de duidelijke en voor 
iedereen te vatten tekst: DAG BERKHOUT. Als slot trok 
iedereen naar buiten, nadat met gas gevulde ballonnen 
waren uitgedeeld voorzien van kaartje en naam. Het was 
stralend weer. Het was een feestelijk gezicht al die 
gekleurde ballonnen te zien opstijgen tegen de wolken
loos blauwe lucht, steeds hoger, steeds verder, steeds 
kleiner: dag Meneer Berkhout. Het was een zeertoepas-
selijk slot van deze afscheidsviering. 's Middags waren er 
nog activiteiten in de vorm van een soort kermis. 
'sAvonds was de slotzitting voor de volwassenen: een 
diner voor het gehele team. 

Vanaf deze plaats willen we de heer Berkhout danken 
voor alles wat hij heeft gedaan voor het dovenonderwijs in 
het algemeen en voor de J.C. Ammanschool in het 
bijzonder. 

Tot slot wensen we hem en zijn vrouwtoe, datze beiden in 
een goede gezondheid kunnen genieten van de mooie 
dingen die het leven kan bieden. 

Mevrouw Dra. T. Kortekaas 

Inmiddels is de opvolging van dhr. P. Berkhout geregeld. 
De wijze waarop dit gebeurd is, betekent een primeur in de 
geschiedenis van het dovenonderwijs in Nederland. De 
J.C. Ammanschool zal geleid gaan worden door een 
direktrice. Door de benoemingsadviescommissie is una
niem als eerste op de voordracht geplaatst mevrouw Dra. 
T. Kortekaas. Zij is waarnemend hoofd geweest op een 
LOM-school, is afgestudeerd als orthopedagoge met 
specialisatie o.a. taalpathologie met de bedoeling t.z.t. 
werkzaam te kunnen zijn in de sector gehoorgestoorden-
onderwijs. 
Zij is inmiddels haar werkzaamheden aan de J.C. 
Ammanschool begonnen. 

De heer Cramer overleden 

P.R. Berkhout 

Op maandagmorgen 15 maart werd ik opgebeld uit 
Weesp met de mededeling, dat de heer Cramer was 
overleden. 
Je bent dan even stil, je weet heel weinig te zeggen, je bent 
diep onder de indruk, ondanks het feit, dat dit gebeuren 
reeds maanden werd verwacht. Je had ookzolang samen 
op dezelfde school gewerkt, samen zoveel vreugde en 
ook verdriet voorbij zien trekken, samen zoveel over de 
kinderen, de oud-leerlingen en de onderwijsmethode 
gepraat. 
De heer Cramer, of zoals wij oudere collega's hem altijd 
noemden: Carel werd in september 1945 benoemd als 
leerkracht op de Ammanschool. De weg werd hem 
gewezen door mej. Kielstra, de reeds met pensioen zijnde 
oudleerkracht van de Rotterdamse School voor Doven. 
In 1952 werd hij tot waarnemend direkteur benoemd, een 
taak, die hij met plezier en met veel kunde vervulde. 
Jarenlang hebben we hem gekend als de zeer punctuele 
notulist van de personeelsvergaderingen. We wisten het 
allemaal: de notulen waren altijd zonder één enkele tikfout 
en vooral het positieve stond op papier. 
Bij de invoering van het voortgezet onderwijs aan doven, 
dat in Amsterdam in 1954 voor het eerst in Nederland 
werd gegeven, gaf collega Cramer enkele uren typeles. 
En het was niet anders te verwachten: de leerlingen 
kregen alleen toestemming van hem om examen te doen, 
als hij zeker wist, dat ze zouden slagen. 
De heer Cramer was jarenlang de bekende man naast de 
voorzitter van het bestuur van de 'Vereniging ter Bevor
dering van het Onderwijs aan Doven in Nederland.' Met 
Cramer als penningmeester was deze Vereniging van
zelfsprekend gezond. 
Zo zou ik door kunnen gaan, ik zou kunnen vertellen over 
z'n lidmaatschap van onze taaistudiecommissie, van z'n 
werk als klasseleerkracht, als articulator, steeds zou ik 
naar voren moeten brengen z'n ernst, waarmee hij de 
zaken aanpakte, z'n gevoel voor verantwoordelijkheid,z'n 
positieve inzet in de klas en daarbuiten; z'n pogen altijd 
datgene af te maken, waaraan hij eens begonnen was. 
Hij deed het allemaal in een levenshouding, waarin 
kwaadspreken van de ander geen plaats kon vinden. 
De laatste dagen van z'n leven waren dagen van strijd en 
berusting. Berusting, die hij vanuit z'n geloof mocht 
ontvangen en strijd, waartoe z'n wens om zonder ernstige 
pijn bij z'n medemensen te mogen blijven, hem aanzette. 
Cramer kon door ernstige ingrepen in z'n mond en keel, 
het laatste jaar steeds minder duidelijk spreken. Hij 
schreef veel op. Eén van de briefjes heb ik bewaard, er 
stond op: 
'Nu ben ik a priori niet meer tegen de gebaren' 

Carel, bedankt, rust in vrede. 
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Oproep 

Dr. Chr. Lafeber, zenuwarts. 

In de laatste jaren is er van verschillende zijden de 
erkenning ontstaan van de bijzondere betekenis, die de 
verschillende vormen van het buitengewoon onderwijs 
kunnen hebben voor de behandeling van het autistische 
kind. Ik gebruik hier gemakshalve het woord autisme, 
maar ik bedoel eigenlijk de veel grotere groep van de 
psychotische kinderen. Het blijkt, willen deze kinderen 
later een kans hebben min of meer maatschappelijk te 
worden of binnen een instituut een zo menselijk mogelijk 
bestaan te leiden, dat het goed uitgekozen onderwijs een 
van de belangrijkste therapeutische krachten is, zo niet 
het belangrijkste. Uiteraard zijn daarnaast opvoeding in 
het gezin en andere therapeutische interventies ook van 
belang. 
Speciaal is het zoeklicht komen te vallen op de scholen 
voor spraak- en gehoorgestoorde kinderen, daar het 
gebleken is dat naast de stoornissen in de persoonlijk-
heidsontwikkeling er steeds problemen zijn met de 
taalverwerving op een of andere wijze en met het besef 
van ordening van de gebeurtenissen in de tijd. 
Het is duidelijk, dat naast de speciale therapeutische 
betekenis, die de school - en dan wel in het bijzonder de 
school voor spraakgestoorde en slechthorende kinderen 
- heeft, ook het feit doorslag geeft dat een zinvol 
schoolbezoek het mogelijk maakt dat de psychotische 
kinderen een belangrijk deel van hun jeugd, zo niet hun 
hele jeugd, in het ouderlijk gezin kunnen blijven. Naar de 
ervaring leert bijna een voorwaarde voor latere sociale 
inpassing. 

Theo Peters, adviseur van de vereniging van ouders van 
autistische kinderen, bracht in die hoedanigheid een 
bezoek aan enkele stafleden van het Seminarium van 
Orthopedagogiek. Hij had namelijk een bezoek gebracht 
aan North Carolina, waar voor deze kinderen een 
speciaal schooltype is ontworpen. De kracht van deze 
scholen berust vooral bij de doordachte structurering van 
alle activiteiten en het gehele dagprogramma van het 
kind. Zoals bekend, een hele belangrijke factor bij hun 
behandeling en opvoeding. Hij liet er filmfragmenten van 
zien. Uiteraard was de vraag van de oudervereniging aan 
het Seminarium van Orthopedagogiek en de zusterorga
nisatie van de Katholieke Leergangen of er vergelijkbare 
onderwijsprincipes in Nederland invoerbaar waren. Dat 
gaat in deze tijd niet zo gemakkelijk. Maar wel is er in 
Nederland al een heel grote ervaring, maar die is nog niet 
verzameld en gedocumenteerd. De staf van het Semina
rium bleek in principe bereid in de toekomst cursussen 
over dit onderwerp voor leerkrachten in het buitenge
woon onderwijs te organiseren. 

In dit kader lijkt het mij bijzonder belangrijk al een indrukte 
krijgen met welke pedagogische en didactische midde

len er in ons onderwijs resultaten zijn behaald en op welke 
bezwaren men is gestuit. 
Daartoe ben ik bezig, geholpen door enkele anderen, een 
zo uitvoerig mogelijke vragenlijst samen te stellen, die de 
verschillende kanten van dit onderwijs raakt. 

Mijn vraag luidt nu: 
1. Zou eenieder, leerkracht, logopedist(e), psycholoog, 
remedial teacher, maatschappelijk werk(st)er, kleuter
leidster en assistent(e) enz. enz., via het invullen van deze 
vragenlijst ons zoveel mogelijk van informatie willen 
voorzien? 
2. Deze vragenlijst van kritische kanttekeningen voor
zien en vooral vanuit eigen invalshoek uit te breiden? 
3. Collegae en anderen opwekken hetzelfde te doen. 

Aanvraag van de lijst te richten aan: 
Dr. Chr. Lafeber, kinderpsychiater, 
Prins Bernhardlaan 52, 
3972 AZ Driebergen. 

Na gereedkomen, wordt de vragenlijst U dan toege
zonden. 

Voortgezet Onderwijs 

K.W. Kortschot 

De heer Meekel schreef in ons blad (vorige aflevering 
blz. 28), dat LBO de voorkeur verdient boven MAVO 'ook 
voor de leerlingen, waarvan de op basisschool werd 
gezegd, dat ze wel de MAVO konden halen.' 
Dat het LBO de voorkeur heeft als kinderen het MAVO niet 
kunnen halen, lijkt mij niet te bestrijden. Het gaat dus om 
de groep leerlingen, die MAVO kan volgen. Naar de 
mening van de heer Meekel zouden ook deze leerlingen 
het LBO moeten kiezen. 

De argumenten, die de heer Meekel in zijn artikel geeft, 
hebben geen betrekking op de keuze MAVO of LBO, maar 
op de mogelijkheid werk te vinden met het LBO-diploma. 
De strekking van deze argumenten is gelijk voor de 
werkzoekende met een MAVO-diploma. 

Hoe de heer Meekel aan de stelling komt, dat voor 
leerlingen van de scholen voor doven, slechthorenden en 
spraakgebrekkigen 'in nog sterker mate' geldt, dat het met 
een MAVO-diploma niet gemakkelijk is werkte vinden, is 
niet duidelijk. Maatschappelijk werk, bijzondere arbeids
bemiddeling, de kwaliteit van het speciaal MAVO aan 
genoemde groepen en de verdere begeleidingsmogelijk
heden geven deze kinderen eerder een betere start. 
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In het algemeen kunnen we zeggen, dat een LBO- of 
MAVO-diploma zonder verdere scholing op dit moment 
beperkte mogelijkheden biedt. Beide categorieën zullen 
zich na LBO of MAVO verder moeten bekwamen voor 
bepaalde werkzaamheden. Hierbij is van belang, dat de 
leerling, die het MAVO gevolgd heeft, meer keuzemoge
lijkheden heeft dan de leerling met een LBO-diploma. De 
MAVO-leerling heeft zijn keuze nog wat uit kunnen stellen. 
Afhankelijk van aanleg en belangstelling kan hij kiezen 
voor HAVO, Atheneum, MEAO, MHNO, MTS en andere 
opleidingen op middelbaar en hoger niveau. 
Binnen het LBO is de keuze van de aanvang af beperkt. 
De LTS heeft zijn technische opleidingen, Het LEAO heeft 
de afdelingen kantoor- en winkelpraktijk. Voor verdere 
scholing is hiermee de richting, waarin de leerling zich 
verder kan ontwikkelen, vaak vastgelegd. Meisjes heb
ben bij het MHNO een keuze uit opleidingen voor 
beroepen, die inhoudelijk verder uit elkaar liggen. Hierbij 
moeten we wel opmerken, dat de vooropleiding LHNOde 
mogelijkheden beperkt. 

In de toekomst kijken is lastig. Om de keuze voor een 
voortgezette opleiding na het basisonderwijs te baseren 
op de huidige moeilijke situaties op de arbeidsmarkt lijkt 
mij niet verantwoord. Het gaat om kinderen, die over vijf tot 
tien jaar aan het arbeidsproces gaan deelnemen. Het is 
nu al zo, dat veel beroepen voortdurend aanpassing eisen 
van de werknemer door een wijziging van methoden. 
Sommige beroepen zijn al helemaal verdwenen, zodat 
omscholing nodig is. In de toekomst zullen deze factoren 
waarschijnlijk grotere betekenis krijgen. Om in dit proces 
te kunnen functioneren, is een algemeen vormende 
opleiding, zoals het MAVO die biedt, van betekenis. Indien 
een kind de mogelijkheden heeft het MAVO te volgen, is 
het onjuist het LBO te adviseren. 

Getalsverhouding 

In de 'International Rehabilitation Review', vierde afleve
ring 1981, stonden alle speciale postzegels afgebeeld die 
in alle landen ter wereld zijn uitgegeven naar aanleiding 
van het internationaal jaar van de gehandicapten. Dat zijn 
er in het totaal 118, waarvan 3 uit Nederland. 
Vijf van deze zegels vragen aandacht voor doven. (Ter 
vergelijking: op 40 zegels komt een rolstoel voor.) 
Barbados heeft een zegel met vingerspelling (waarde
loos, d.w.z. op de zegel staat geen waarde aangegeven): 
Jamaica (60 c.) heeft twee doven die naar elkaar gebaren 
maken: Nederlandse Antillen (60 c.) een vingerspellend 
kind; Suriname (50 c.) een doof kind dat spreekles krijgt; 
Verenigd Koninkrijk (18 p.) vingerspelling. 
Suriname, een zeer revolutionair land, staat met zijn 
oralisme alleen tegenover vier manuelen. 

N. Smulders 

Infomarkt gehandicapten '82 
landelijk gebeuren 

(2 tot en met 4 juni 1982) 

Van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 juni 1982 wordt in de 
Bernhard- en Marijkehal van de Jaarbeurs te Utrecht de 
tweede landelijke Infomarkt Gehandicapten gehouden. 
De Infomarkt Gehandicapten heeft geen commercieel 
maar een informatief karakter. 
Vrijwel alle organisaties en instellingen op hetterrein van 
mensen met een motorische-, zintuiglijke- of orgaanhan-
dicap presenteren zich tijdens de Infomarkt Gehandi
capten. 
In totaal nemen de producenten van hulpmiddelen, 
organisaties van gehandicapten, dienstverleners en de 
overheid 9.000 m2 tentoonstellingsruimte in beslag. 

Gezien het succes van de Infomarkt Gehandicapten in 
1980 wordt er voor dit jaar een grotere belangstelling 
verwacht. 
Om de grote toeloop van mensen meteen handicap goed 
te laten verlopen, worden uitgebreide maatregelen ge
troffen op het gebied van vervoer pertrein en het vervoer 
van het station Utrecht naar de Jaarbeurs. In en om de 
Jaarbeursgebouwen worden alle voorzieningen toegan
kelijk en bruikbaar gemaakt voor gehandicapte mensen. 

Visueel gehandicapten 

Voor visueel gehandicapten komt er een geleidingsstrip 
in de beurs. Om de loopafstanden zo kort mogelijk te 
houden zijn de stands zo goed mogelijk per belangstel
lingsgebied, wonen, werken, vakantie, tuinieren gerang
schikt. 
De catalogus van de beurs is omstreeks 14 mei op te 
vragen bij de Jaarbeurs (030-955911). Dit om blinde en 
slechtziende mensen degelegenheidtegevendetekstte 
laten inspreken of voorlezen. 

N.O.G. auspiciën! 

De Infomarkt Gehandicapten 1982 staat onder auspiciën 
van het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid 
(N.O.G.). Het N.O.G. is het samenwerkingsverband van 
de Nederlandse Gehandicaptenraad en de Nederlandse 
Vereniging voor Revalidatie. Bij de organisatie van de 
Infomarkt wordt de Jaarbeurs ondersteund door een 
begeleidingscommissie. Hierin hebben zitting vertegen
woordigers uit de verschillende sectoren van de gehan
dicaptenwereld. Inlichtingen over de Infomarkt zijn te 
krijgen bij de Jaarbeurs Utrecht (030-955911) en bij het 
N.O.G. (030-331121). 
De Infomarkt Gehandicapten '82 is dagelijks geopend 
van 10.00-18.00 uur. Detoegansprijs bedraagt ƒ6,-per 
persoon. 
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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 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

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

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.B.O. De Stijgbeugel 
De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
De Skelp 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
Inst. Sint Marie-internaat 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
CorEmousschool 
Dr. J. deGraafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. vanGilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
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 236 020 
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 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 

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

05120-14974 
040-448971 
040-441754 
040-432776 
040-431087 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-233429 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 
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 

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein2 
Ammanplein2-4 
Theerestraat 42 
Effathalaan 31 

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

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

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




