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Ten geleide Welkom in de Rotterdamse 
Ammanstichting 

N. Smulders 

De hoofdmoot van dit nummer bestaat uit de lezingen van 
de jaarvergadering van de Vereniging ter Bevordering 
van het Onderwijs aan Doven in Nederland, de vereniging 
met de lange naam die in haar huishoudelijke vergadering 
besloot niet tot afkorting of inkorting over te gaan. Alleen 
de toespraak van hoofdinspecteur J. Huisman kon niet 
worden opgenomen, omdat een herziene tekst de redak-
tie te laat bereikte. 
Het leek ons gewenst deze lezingen van één vergadering 
in één nummer bij elkaar te brengen. Dit had helaas -
excuses aan de VeBOSS, de vereniging met de korte 
naam - ten gevolge dat de lezingen die in het vorige 
nummer niet geplaatst konden worden, ook nu geen 
plaats hebben kunnen vinden. We herhalen de slotzin van 
ons stukje 'Redactioneel' in de vorige aflevering op blad
zijde 30, en voegen eraan toe dat hij ook geldt voor de 
lezing 'Storm in een druppel water; de nieuwste hoor-
theorie' door Prof. Dr. E. de Boer. Uw geduld zal worden 
gehonoreerd. 
De teksten die we hier afdrukken zijn, dank zij een enorme 
krachtsinspanning achter de schermen van de ontvan
gende school, aan de deelnemers van de jaarvergade
ring ter hand gesteld voordat ze weer naar huis gingen. 
(Alleen in de tekst van prof. O. Kröhnert hebben we opzijn 
verzoek enkele wijzigingen aangebracht.) Dit maakte het 
mogelijk dat deelnemers al konden reageren voordat de 
tekst in dit tijdschrift werdgepubliceerd. De resultaten van 
deze snelle reacties vindt U op blz. 86 en volgende. 
Het was een bitter en ontmoedigend kongres. De zure op-
merkingen van dhr. en mw. Verschuren; de stelling van 
prof. Kröhnert dat het werk van Van Uden alle waardering 
verdient maar dat de feitelijke situatie het zeer vaak 
onmogelijk maakt zijn idealen te verwezenlijken; de op
merking van dhr. Huisman: 'Ik denk dat vooral in uw cate
gorie, van de wereld van het onderwijs aan het dove kind, 
die verkokering heel sterk speelt en heeft gespeeld', 
daarmee specialisering tot bornering verklarend; het is 
niet bepaald enthousiasmerend. Er schijnen mensen in 
de zaal geweest te zijn die zich tegen zo'n hagelbui wisten 
te beschermen door wat in een bespreking genoemd 
werd een 'dogmatische paraplu'. De grote meerderheid 
beschikte niet over zo'n paraplu. Ik benteleurgesteld naar 

huis gegaan. Je komt toch naar zo'n congres om nieuwe 
inspiratie en/of nieuwe ideeën op te doen. Maar dat was 
er niet bij. Het congres was te negatief. Zo hoeft het niet 
meer. 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

Drs. P.H. van der Veen 
directeur Koninklijke Ammanstichting 

Het is een dezer dagen 15 jaar geleden dat de Vereniging 
ter bevordering van het onderwijs aan doven voor het 
laatst congresseerde in Rotterdam. Evenals nu was er de 
donderdagochtend het (traditionele) schoolbezoek en 
werd kennis genomen van het werk in het Rudolf Mees 
Instituut, de L.W. Hildernisseschool, de toen nog P.J. 
Evertse Ulo. De jaarvergadering stond toen in het teken 
van de opleiding van leerkrachten voor het dovenonder-
wijs. Nu, 15 jaar later, bezocht U vanmorgen de verschil
lende scholen en diensten van de Koninklijke Amman
stichting en de met deze instelling samenwerkende regu
liere scholen. De jaarvergadering van vandaag en 
morgen heeft het dovenonderwijs zelf als onderwerp. 

Vandaag en morgen bent U de gast van de Koninklijke 
Ammanstichting en wel in het bijzonder van het Rudolf 
Mees Instituut, de Rotterdamse dovenschool. Evenals in 
mei 1980 toen de jaarvergadering plaatsvond in Sint-
Michielsgestel, viert U wederom - eveneens bescheiden -
een jubileum mee: bestond het Instituut in Sint-Michiels
gestel toen 150 jaar, dit jaar bestaat de Ammanstichting 
25 jaar. 

Op 26 november 1957 is deze Ammanstichting opgericht 
door de Vereniging voor Doofstommen Onderwijs te 
Rotterdam, de Vereniging School voor Slechthorende en 
Spraakgebrekkige kinderen te Rotterdam en de Stichting 
Audiologisch Centrum, die zelf tot stand kwamen in 
respectievelijk 1853, 1919 en 1952. Een intensieve 
samenwerking werd gerealiseerd om een allesomvat
tende, gerichte hulpverlening aan dove, slechthorende 
en ernstig spraakgebrekkige kinderen en volwassenen 
mogelijk te maken. 

Met de opening van de Inrichting voor Doofstommen 
Onderwijs in 1853, volgend jaar 130 jaar geleden, deed de 
in de eind 17e eeuw ontwikkelde spreekmethode van 
Johan Conrad Amman opnieuw z'n intrede in Nederland. 
Werden tot dan de dove kinderen op de Nederlandse 
scholen in gebaren onderwezen en waren zij opgenomen 
in internaten, de spreekmethode ging ervan uit dat het 
isolement vaYi de doofgeborene slechts doorbroken kon 
worden door hem te maken tot een sprekende dove 
('Surdus loquens'). Daarbij werd het van onberekenbaar 
nut geacht dat het kind opgroeide en opgevoed werd in 
een sprekende, huiselijke omgeving, dus thuis of, zo 
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nodig, in een pleeggezin maar zeker niet in een internaat 
met andere doven. Op één lijn daarmee, vond de oplei
ding voor een beroep plaats in samenwerking met parti
culiere werkplaatsen of met het gewone onderwijs 
(oudere dove meisjes ontvingen toen al kooklessen op de 
Rotterdamse Kookschool). Tot op vandaag heeft het 
Rotterdamse Instituut geen internaat en vindt het voort
gezet beroepsonderwijs plaats in het reguliere onderwijs. 

De gedachte van een optimale inpassing van de auditief 
gehandicapte in de horende en sprekende maatschappij 
- nu integratie genoemd - heeft in het denken van de 
Inrichting steeds een blijvende rol gespeeld. In 1919 nam 
de toenmalige directeur het initiatief tot het oprichten van 
de Vereniging School voor Slechthorende Kinderen te 
Rotterdam. In 1937 werd door de Inrichting een groeps-
versterker ontwikkeld en als 'surdophone' als eerste 
groepsversterker in een klas met dove kinderen in gebruik 
genomen. Eén van de eerste uit Amerika ingevoerde 
audiometers werd aangeschaft. In het nieuwe in 1939 
geopende schoolgebouw was naast een akoestisch 
laboratorium ook een psychologisch laboratorium aan
wezig. In 1952 werd door directeur de Vos het audio-
logisch Centrum Rotterdam opgericht, een centrum dat 
momenteel een van de grootste in Nederland is. Mede 
door het werk vanuit dat Audiologisch Centrum bleek het 
mogelijk om steeds meer kinderen, die auditief gehandi
capt zijn het gewone onderwijs te laten volgen. In 1954 
werd een van de leerkrachten van de Inrichting - in 1953 
bij het 100-jarig bestaan omgedoopt tot Rudolf Mees 
Instituut - als boventallig aangesteld om leerlingen van 
het Instituut te plaatsen op gewone scholen voor voort
gezet onderwijs en hen bij die verdere opleiding te 
geleiden. De onderwijsbegeleiding vond in deze aan
stelling z'n formeel begin. Met het oprichten van de 
Ammanstichting in 1957, het aanstellen van de eerste 
maatschappelijk werker in 1961 en het totstandkomen 
van de Maatschappelijke Dienst en metdeoprichting van 
de P.J. Evertseschool voor voortgezet onderwijs tot en 
met havo aan auditief gehandicapte en ernstig spraak-
gebrekkige kinderen, leek het bouwwerk voorlopig vol
tooid. Onlangs evenwel werd toestemming verkregen 
aan het Rudolf Mees Instituut een tweetal afdelingen voor 
meervoudig gehandicapte kinderen te verbinden. Aan
vragen voor zulke afdelingen aan de scholen voor slecht
horende en spraakgebrekkige kinderen worden voorbe
reid. Onderzocht wordt verder in hoeverre een logope-
disch-foniatrisch centrum in het verband van de Amman
stichting het onderzoek en de begeleiding van ernstig 
spraakgebrekkige kinderen en volwassenen in de Rot
terdamse regio zal optimaliseren. 

In het geheel van de Ammanstichting houden zich 
dagelijks ca 250 mensen bezig met het onderwijs aan 
meer dan 700 leerlingen van de vijf eigen scholen, met de 
begeleiding van vele leerlingen van reguliere scholen 
voor kleuter- basis en voortgezet onderwijs en met het 
onderzoek en de begeleiding van nog een groter aantal 
auditief gehandicapte volwassenen. 

Op het Rudolf Mees Instituut krijgen ca 210 leerlingen, die 

zonder gerichte hulp niet tot een aanvaardbare vorm van 
communicatie kunnen komen, onderwijs. In de eerste 
plaats wordt - voortbouwend op de methode van Amman -
geprobeerd hen het oralecommunicatiesysteem te leren; 
zij krijgen onderwijs in spreken, spraakafzien, lezen en 
schrijven. Lukt dit in voldoende mate, dan kan over
plaatsing naar een school voor slechthorende kinderen 
volgen. Leerlingen, bij wie de hiertoe ontwikkelde metho
dieken en programma's geen succes hebben, worden 
onderwezen in andere communicatiemethoden (o.a. 
schrifttaai, vingeralfabet). 
Na afloop volgt overplaatsing van het Rudolf Mees 
Instituut naar allerlei vormen van voortgezet onderwijs -
ook gewoon voortgezet onderwijs maar dan met begelei
ding - of plaatsing in het arbeidsproces. 

De LW. Hildernisseschool en de dr. F. Hogewindschool 
zijn de twee scholen voor slechthorende en ernstig 
spraakgebrekkige kinderen. De ca 400 leerlingen van 
deze scholen worden naargelang hun handicap zo goed 
mogelijk gerevalideerd. Zodra dit met het oog op hun 
spreekvaardigheid en taalbezit verantwoord is worden zij 
overgeplaatst naar het gewone onderwijs. 

De P.J. Evertseschool is een school voor voortgezet 
onderwijs aan dove, slechthorende en spraakgebrekkige 
kinderen. Deze school kent opleidingen voor h.a.v.o., 
m.a.v.o. en l.b.o. (I.e.a.o., i.h.n.o.) onderwijs en heeft ook 
een afdeling voor symbiose met het lager technisch 
onderwijs. 

Op het Audiologisch Centrum Rotterdam met subcentra 
te Utrecht en te Bergen op Zoom, vindt met moderne 
apparatuur en andere hulpmiddelen onderzoek naar 
gehoor- of spraakstoomissen plaats, worden de gevol
gen van de stoornissen nagegaan en wordt in samen
werking met de onderzochte en/of zijn ouderseen eerste 
handelingsplan opgesteld. Daartoe is een uitgebreid 
team van deskundigen aan het Centrum verbonden: een 
keel-, neus- en oorarts, een schoolarts, audiologen, 
psychologen, een ortho-didacticus, logopedisten, akoe-
pedisten, audiologie-assistenten en technici. 
Naast de hulpverlening aan volwassenen en kinderenzijn 
leden van dit team lid van het toelatings- en begelei
dingsteam t.b.v. de leerlingen van de scholen van de 
Ammanstichting. 

De Maatschappelijke Dienst van de Koninklijke Amman
stichting houdt zich bezig met het mogelijk maken van een 
optimaal maatschappelijk functioneren door middel van 
hulpverlening bij de problemen die voortvloeien uit of 
samenhangen met een gestoorde communicatie. Deze 
hulpverlening omvat de begeleiding van gezinnen met 
een auditief gehandicapte baby of peuter (voorzorg of 
hometraining), de begeleiding van de ouders van leer
lingen van scholen van de Ammanstichting (schoolmaat-
schappelijk werk), de begeleiding van oud-leerlingen 
(nazorg) alsmede de begeleiding van dove leerlingen, die 
voortgezet onderwijs volgen op verschillende scholen 
voor voortgezet normaal onderwijs (onderwijsbegelei
ding). 
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Nu terug naar het onderwijs aan dove kinderen en naar 
het Rudolf Mees Instituut. 
Momenteel wordt veel aandacht gegeven aan regionali
satie en integratie. Bij de regionalisatie gaat het om de 
opvang van dove kinderen die zo ver van een doveninsti-
tuut verwijderd wonen, dat uithuisplaatsing geboden is. 
Bij integratie gaat het om opname van dove kinderen in 
het reguliere onderwijs. De vraag van ouders hun kind in 
het eigen gezin en in de eigen omgeving op te voeden 
wordt steeds meer gehoord, juist in die gevallen waar 
uithuisplaatsing op grond van afstand nodig gevonden 
wordt. Oplossingen worden vaak gezocht in speciale 
onderwijsvoorzieningen in de regio, bedoeld voor het 
dove kind of in het plaatsen van het dove kind op een 
school voor slechthorende kinderen, waarvan er zo'n 30 
verspreid door het gehele land liggen. Dit soort oplossin
gen lijkt afgewezen te moeten worden o.a. omdat een 
gedifferentieerde aanpak van de verschillende behande-
lingstypen binnen de categorie dove leerlingen dan niet 
meer verantwoord mogelijk is, en ook omdat dove 
kinderen zeker in de beginfase van het onderwijs prin
cipieel een andere benadering vragen dan slechthoren
de kinderen. Wel lijkt het zinvol na te gaan in hoeverre het 
mogelijk is het dove kind bij zijn ouders thuis te laten, het 
op te nemen in een gewone school en kind, ouders en 
reguliere school intensieve begeleiding te geven vanuit 
b.v. een doveninstituut. Dat, afgezien nog van definancië-
le consequenties, zo'n begeleiding mogelijk zou kunnen 
zijn blijkt uit de ervaringen bij oudere kinderen via de 
studiebegeleiding en uit de nog summiere ervaringen met 
jonge dove kinderen die, volledig of gedeeltelijk geïnte
greerd in het reguliere onderwijs, vanuit de doveninsti-
tuten begeleiding krijgen. 

Evaluatie van die ervaringen is zinvol, uitvoerig nader 
onderzoek geboden. 

Met het vorige onderwerp verband houdend, is de terug
plaatsing van de dove leerling naar het reguliere onder
wijs. Met die terugplaatsing is in het Rudolf Mees Instituut 
veel ervaring opgedaan in die zin dat een relatief groot 
aantal leerlingen van het Instituut op 14-15 jarige leeftijd 
wordt overgeplaatst naar het reguliere beroepsonderwijs 
en daar begeleid wordt door de afdeling studiebegelei
ding. Kinderen die geschikt zijn voor het algemeen 
vormend onderwijs gaan naar de P.J. Evertseschool; ook 
vanuit die school worden regelmatig kinderen (terug)-
geplaatst naar een gewone onderwijsvorm. Teneinde de 
mogelijkheden van (terug)plaatsing, de procedures daar
toe en de voorwaarden waarop na te gaan, werd aan het 
Instituut een Project Activering Buitengewoon Onderwijs 
toegekend. Binnenkort verschijnt de eerste inventarisa
tienota. Zinvol lijkt het om zo'n inventarisatie ook te doen 
plaatsvinden bij interne opleidingen voor het voortgezet 
onderwijs bij (de) andere instituten. In dit project gaat het 
uiteindelijk niet alleen om onderwijskundige zaken maar 
om sociale emotionele ontwikkelingsaspecten en de 
daarmee verbandhoudende integratiemogelijkheden 
van het dove kind in de horende maatschappij. 

Voor de integratie van het dove kind in de horende 
maatschappij is de identificatie met dove volwassenen 

van groot belang. Dove kinderen groeien veelal op in een 
omgeving met horende volwassenen. Bij hetzich vormen 
van een beeld van hun eigen volwassenheid hebben zij 
derhalve weinig of geen identificatiemogelijkheden. Zij 
kunnen delen van het gedrag van volwassenen imiteren, 
zich gedeeltelijk met bepaalde volwassenen vereenzel
vigen, maar zoals elk horend kind kan doen om zich een 
beeld te vormen: nl. in aanmerking nemen wat er in je 
directe omgeving gebeurt, kan een doof kind niet. 

Daarom is op het Rudolf Mees Instituut een intern project 
gestart, het identificatieproject dove kinderen - dove 
volwassenen. Het gaat er hierbij om het dove kind te laten 
ervaren hoe een dove volwassene leeft, werkt en voelt en 
verder wat het kind zal kunnen verwachten van de toe
komst. 'Ik ga horen als ik dertig ben' en 'als je doof bent, 
kun je niet trouwen' of 'wat voor werk kun je doen', 'wat 
moetje doen als je horende kinderen krijgt'zijn opmerkin
gen en vragen die veel gehoord worden in het Instituut, 
zeker in de leeftijdsgroep tussen 11 en 15 jaar. 
Na een aantal gesprekken tussen leerkrachten van het 
I nstituut, medewerkers van de onderwijs-nazorg en leden 
van de begeleidingscommissie kregen vorm en inhoud 
van ontmoetingen tussen volwassen doven en oudere 
leerlingen van het Instituut gestalte. Tijdens de lessen op 
vrijdagmiddag kwamen wekelijks twee dove volwasse
nen in twee opeenvolgende groepen van ongeveerzeven 
kinderen praten; deze praatgroepen werden begeleid 
door de eigen leerkracht en een medewerker van de 
onderwijs-nazorg. Er werd o.a. gesproken over werk, vrije 
tijd, gezin, familie, idealisering van het contact met 
horenden, voorzieningen voor doven, beroepskeuze, 
school en huiswerk, vroeger en nu in het onderwijs, de 2e 
wereldoorlog, huwelijk, zelfstandig wonen etc. De leerlin
gen, maar ook de volwassen doven (veelal oud-leerlin-
gen van het Instituut) maakten van het gesprek een 
verslag en verwerkten hun ervaringen daarin. 
Eén verslag daarvan wil ik u niet onthouden. 

Jongen 

Ik vind het heel erg leuk met de oudleerling. Als ik b.v. aan 
de oudleerling vraagt en de oudleerling geevt antwoordt 
met paar moeilijk woorden en dan zeg ik wat is dat als de 
oudleerling een moeilijk woord vertelt dan zegt de 
oudleerling een makkelijk woord en wat dat is. Dat vind ik 
heel goed dat de oudleerling dat zegt. Alle kinderen en ik 
ook vraagt meestal een makkelijk vraag, dat is ook goed. 
want als ik aan de oudleerling vraagt: 'wat werkt U'. De 
oudleerling zegt terug: Ik werk bij de stratenmaker. Dan 
denkt de andere kinderen dat doven ook kan werken eerst 
dacht hun dat het niet kan werken dus we moeten de 
oudleerling nodig. De oudleerling hebben meestal gelijk. 
Als je met horende mensen praat dat meestal wel moeilijk. 
Als de horende mensen aan mij vraagt b.v. moetje niet ja, 
ja terug zegt, dan zegt je ik versta je niet. Ik ben doof wilt U 
nog duidelijk praten, dat moet je doen. dat zeggen 
oudleerlingen weleens dan hebben hun gelijk in. 

Het identificatieproject is nog niet ten einde. Mogelijk zult 
U op een later congres geïnformeerd worden. 

63 



Tenslotte, mijnheer de voorzitter, dames en heren, eindig 
ik met een citaat uit Kinderen van een mindere God van 
Mark Medoff en wel met de verklaring die Sarah af zou 
willen leggen voor de Commissie van Gelijke Rechten. Zij 
zegt: 
'Zolang ik leef al scheppen andere mensen mij. 
Het eerste wat tot me doordrong was dat men niet doof 
hoorde te zijn, maar dat ik dat wel was en dat dat een 
slechte zaak was. Toen werd me duidelijk gemaakt dat 
iedereen slim hoordetezijn, maardat ikdom was.Toenzei 
men datiknietdom hoefde te blijven,datikhetalleen maar 
tijdelijk was, maar slim kon ik alleen maar worden als ik 
een kopie werd van de mensen die bij hun geboorte alles 
hebben meegekregen wat je als normaal mens hoort te 
hebben: oren die kunnen begrijpen. Welnu, mijn hersenen 
begrijpen veel en m'n ogen zijn m'n oren, m'n handen zijn 
m'n stem; en mijn taal, mijn spraak, mijn uitdrukkingsver
mogen is niet inferieur. Misschien wel superieur omdat ik 
via één beeld een gedachte aan u mee kan delen die zó 
ingewikkeld is dat u er zelfs met vijftig woorden nog niet 
uitkomt. Dit gebaar bijvoorbeeld - verbinden - een simpel 
gebaar, maar het krijgt veel meer inhoud als het over en 
weer gemaakt wordt: zo. Nu betekent het dat wij met 
elkaar verbonden zijn, één zijn, terwijl wij ons ik toch niet 
verliezen. Met één gebaar een heel idee. Ik wil verbonden 
zijn met andere mensen, maar zolang ik leef al wordt door 
anderen het woord voor me gedaan: zij zei, zij bedoelt, zij 
wil. Alsof ik geen ik heb. 

Alsof niemand hier het ooit begrijpen zou. Zolang u mij niet 
als een individu, een ik, wil zien, zult u nooit tot mijn stilte 
kunnen doordringen, en mij nooit leren kennen. 
En zolang u daar niet toe bereid bent, zal ikmij niet kenbaar 
aan u maken, zullen we niet één zijn, zullen we niet met 
elkaar verbonden zijn'. 

Aan het begin van deze 64e Jaarvergadering met als 
thema het onderwijs aan doven nu en in de toekomst, heet 
ik U namens bestuur, directie en medewerkers van de 
Koninklijke Ammanstichting van harte welkom. Ik hoop 
dat U in Uw onderwijs aan Uw dove leerling bereid bent 
hem als een individu, als een ik tezien. Ik wens U een goed 
congres. 

Verwijzing 

In Tijdschrift voor Orthopedagogiek jrg 21. nr 6 juni 
1982, blz. 289-300 schreef Drs. J. van Dijk (sinds 29 
september 1982 Dr. J. van Dijk) een artikel getiteld 
'Proeve van een anthropologie van het dove kind'. Ter 
lezing aanbevolen. 
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Visie op voorzorg 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

Mevr. Drs. G.T. van der Lem 

Zijn boek 'Deafness and the deaf in the United States' 
draagt de auteur Best (1943) op aan de doven. Hij om
schrijft hen als volgt: 'the most misunderstood among the 
sons of man, but the 'gamest' of them all' (de meest on-
begrepenen onder de mensen, maar ook de meest strijd
baren). 

Van alle handicaps is doofheid waarschijnlijk de meest 
verwarrende en de meest controversiële. Misschien komt 
dat wel omdat naar ons idee goed kunnen praten onlos
makelijk verbonden is met intelligentie en denken. De 
doven staan mede daardoor voor een zware opgave. Ze 
moeten in het bezit zien te komen van een adequaat 
communicatiesysteem. 

Nu bestaat er over de ontwikkeling en het gebruikvan een 
dergelijk systeem al meer dan 200 jaar een controverse. 
De verschillende benaderingen stellen verschillende 
eisen aan ouders en kinderen en kunnen ieder op hun 
manier diep ingrijpen in het gezinsleven. Veel wordt 
erdoor bepaald (Freeman et al. 1981): 
- de verwachtingen en de hoop voor de toekomst; 
- de school- en beroepskeuze; 
- de keuze van vriendjes - horend - doof - of beide; 
- de aansluiting bij clubs voor doven of juist niet; 
- de wijze waarop en de mate waarin het dove kind zal 

deelnemen aan het familiegebeuren; 
- de mate van inzicht in doofheid; 
- de verwachting t.a.v. het gaan praten. 

In het verleden kwam het zelden voor dat jonge dove 
kinderen en hun horende ouders volwassen doven ont
moetten. Sommige dove kinderen leefden in de veronder
stelling dat er gewoon geen dove volwassenen waren en 
dat ze te zijner tijd ook horend zouden worden. Ook de 
ouders hoopten dat met behulp van apparatuur, de inzet 
van de leerkrachten en de intensieve spraaklessen, hun 
kind deel zou gaan uitmaken vandehorende maatschap
pij en dat geleidelijk aan alle kenmerken die hun kind als 
doof karakteriseerden, zouden verdwijnen. Dat het hier 
gaat om een eeuwenoud probleem moge blijken uit een 
citaat van Hofkamp (1858) - toen hoofdonderwijzer aan 
het Instituut voor Doofstommen te Groningen - in zijn 
artikel 'De toestand van den doofgeborenen', als hij het 
heeft over begrijpen/inzien wat doofheid is. 'Dat kunnen 
zelfs vele ouders van doofstommen niet; want, hoe 
zouden ze anders zich zoo zeer verblijden, wanneer 
hunne kinderen luide, verstaanbare klanken leren voort
brengen, of zich zoo zeer bedroeven, wanneer ze dit niet 



duidelijk leeren doen, alsof hun ongeluk bestond alléén in 
het gemis van het spraakvermogen, alsof hun herstel 
reeds door een papegaaiachtig leeren spreken verkre
gen was. De zoogenaamde stomheid is immers lechts 
een der gevolgen van de doofheid, niet eens één der 
ergste. 
Ontstommen, waarvan wel eens met veel ophef gespro
ken wordt, moet niet gelijk beteekenend gehouden 
worden met het ontwikkelen van den geest, met het 
opvoeden voor het leven, voor de maatschappij, voor de 
verre toekomst aan de andere zijde des grafs'. 

Ook toen werd de aandacht al voortdurend op het 
alsmaar doorgaande spraak/taalonderwijsgericht. Maar 
werd en wórdt er wel voldoende stilgestaan bij de vraag 
naar de doelstellingen van opvoeding en onderwijs? 
Vragen als: 
- Waartoe voeden wij onze kinderen op? 
- Wat voor mensen heeft onze huidige en toekomstige 
samenleving nodig? 
- Welke waarden vinden we belangrijk om door te geven 
aan de volgende generatie? 

We leven in een democratische samenleving; een 
samenleving waar beslissingen via overleg en onderhan
delen tot stand komen. 
Een dergelijke vorm van samenleven vereist: eerbied 
voor de persoon, eerbied voor de zwakkere, eerlijkheid, 
oprechtheid, vrijheid van meningsuiting, loyaliteit, tole
rantie e.d. De tegenwoordig zo felbegeerde eigenschap
pen: begrip voor jezelf en voor anderen passen hierin en 
kunnen ook alleen maar in een democratische vorm van 
leven zó aan bod komen (Lasch 1978). 

Maar er is meer voor nodig om aan deze levensvorm te 
kunnen deelnemen. Naast bovengenoemde eigen
schappen is ook enige begrip en kennis over een aantal 
uiteenlopende zaken nodig. Zo wordt er een vrij grote 
mate van kennis verwacht t.a.v. praktische zaken als: 
bank- en girowezen, belastingen, sociale voorzieningen, 
verkeersveiligheid, de CV moet bediend kunnen worden 
en een lichtschakelaar moet kunnen worden aangelegd. 
We worden verondersteld iets af te weten van gezond
heid, voeding, sexualiteit. We moeten mee kunnen 
denken over abortus en euthanasie. Er wordt een 
redelijke mate van sociale vaardigheid verwacht. 
Systematisch verkeerde beoordeling en begrip van 
onszelf en anderen leidt tot psychische moeilijkheden, 
evenals onvermogen tot het aangaan van relaties. Een 
mens in deze maatschappij moet verder deel kunnen 
hebben aan de (stijgende) welvaart: hij zal het politieke 
spel moeten kunnen beoordelen. Hij zal verder moeten 
kunnen meegroeien van wat De Swaan noemt: beveels-
huishouding naar onderhandelingshuishouding. Hij zal 
mee moeten kunnen denken over een eerlijke verdeling 
van kennis, bezit en macht, over milieubehoud, grenzen 
aan de groei en mensenrechten. Hij zal mee moeten 
kunnen groeien naar een door immigraties pluriform 
geworden maatschappij met grotere variëteit aan waar
densystemen. 
Eenvoudig gezegd: 

leder mens, ook de mens die doof is, moet zich op z'n 
minst een deel van deze ingewikkelde wereld kunnen 
voelen. In deze samenleving, waarin alles is afgestemd op 
mensen met een goed gehoor, is dat geen eenvoudige 
opgave. Als we luisteren naar wat de dove mens ons 
hierover zelf vertelt, komt daarbij steeds weer naar voren 
dat het functioneren in de horende samenleving veel 
inspanning en wilskracht kost. De dove raakt ook vaak het 
spoor bijster. Hij weet niet goed welke plaats hij inneemt in 
de horende maatschappij en welke betekenis hij heeft, 
met andere woorden het gaat hier om de vraag naarde 
eigen identiteit. 

Het regulier lager onderwijs van vandaag wordt nog altijd 
geregeld door een wet uit 1920 (Ahlers et al. 1982),een tijd 
waarin het inpompen van feitenkennis in hoog aanzien 
stond. Toch leren de kinderen tegenwoordig niet alleen 
andere dingen dan vroeger, het wordt hen ook op een 
andere manier aangeboden. Deemotionele ontwikkeling, 
de sociale bewustwording en de zelfstandigheid staan 
sterk op de voorgrond. Ook in het dovenonderwijs hebben 
zich belangrijke veranderingen voltrokken, maar hebben 
die veranderingen gelijke tred gehouden met de eisen die 
aan de mens in een moderne samenleving worden 
gesteld? 

De dove kinderen komen op de school met een tekort aan 
taal - zowel een tekort in de actieve als in de passieve 
taalbeheersing. Ten gevolge daarvan hebben zij ook een 
gemis aan ervaring met mensen en dingen uit hun 
dagelijkse omgeving (Liben 1978b). We weten dat een 
goede communicatie in de eerste vier levensjaren van 
essentieel belang is voor latere ontplooiingsmogelijk
heden van een kind. Horende kinderen verzamelen veel 
van hun kennis over de wereld in die eerste jaren. Ook de 
basis voor hun persoonlijkheid wordt dan gelegd. 
Als de kinderen vier a vijfjaar zijn, kunnen ze omgaan met 
hun omgeving, met leeftijdgenootjes en met volwasse
nen. Ze kunnen vragen: waarom, wanneer, waar, hoe, wie, 
wat. Zij kunnen over het heden en het verleden praten en 
ze weten fantasie en realiteit te scheiden. Onze dove 
kinderen kunnen dat niet. Zij beginnen onvoldoende 
voorbereid aan hun schoolcarrière en de school staat 
voor de onmogelijke opgave om deze achterstand in taal 
en kennis in te halen. 
Maar uit de kennis en inzichten die we hebben over het 
verloop van het taalverwervingsproces weten we: 
- dat taal niet kan worden aangeleerd, taal wordt ver
worven: 
- dat er een gevoelige periode is voor het verwerven van 
een moedertaal en meer nog dat er een gevoelige situatie 
is waarin die moedertaal wordt aangeboden en geleerd 
(Van Bekkum 1980). 
Zo'n gevoelige situatie in sociale interactie van moeder 
en kind binnen de dagelijkse activiteiten van voeden, 
wassen, verschonen biedt een gelegenheid die moeilijk 
te evenaren is als het kind groter wordt, minder direct bij 
de moeder blijft en naar school gaat. 

In die eerste levensjaren leren kinderen voornamelijk 
door interactief en explorerend te spelen. Bruner (1975a) 
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heeft erop gewezen dat taaibegrippen worden ontwikkeld 
in het samen doen en het samen aandacht hebben voor 
iets, tijdens eenvoudige spelletjes met een eigen vast 
ritueel. 
Hier nu ligt de taak voor de voorzorg. Samen met de 
ouders moet ervoor worden gezorgd dat de eerste jaren 
zoveel mogelijk worden benut, waarbij primair is dat er 
een taalvorm wordt aangeboden waarvoor in die periode 
en in die situatie het kind ontvankelijk is. Voor ons is dit 
Totale Communicatie. 
U moet zich wel bedenken dat Totale Communicatie niet 
het antwoord zal geven op alle problemen die dove 
kinderen en hun families zullen hebben. Totale Commu
nicatie is een middel en naar onze mening voor de hele 
jonge kinderen het énige middel om tijdig een moedertaal 
te verwerven. 
Maar de voorzorg moet meer doen. Zij moet haar steen 
bijdragen aan de verwezenlijking van de volgendedoelen 
(Freeman et al. 1981); achtereenvolgens gesteld vanuit 
het kind, de ouders en de begeleiders. 

Wat heeft het kind minimaal nodig? 
1. Liefde en acceptatie. 
Een kind moet zich bemind en geaccepteerd weten als 
persoon. 
2. Een gezin dat zich inzet om de communicatie op gang 
te brengen en te houden. 
3. Ontmoetingen met andere auditief gehandicapten, 
zowel kinderen als volwassenen. 
4. Een goed hometrainingsprogramma, met alle aan
dacht voor de relatie tussen ouder en kind (en andere 
gezinsleden), voor een klimaat waarin het kind zijn 
emoties, creativiteit en spontaniteit optimaal kan uiten, 
waarin zijn intellectuele nieuwsgierigheid behouden blijft 
en waarin ook aandacht is voor de dingen die geleerd 
moeten worden. 

Wat de ouders betreft: er zijn geen twee gezinnen gelijk, 
maar toch kunnen er een aantal doelen/wensen worden 
geformuleerd die geheel of gedeeltelijk gerealiseerd 
moeten worden. 
1. De mogelijkheid om voortdurend vragen te kunnen 
stellen over alles wat met doofheid te maken heeft. 
2. Aandacht voor emotionele zaken als verdriet, on
macht, eigen positieve en negatieve gevoelens ten 
aanzien van doofheid, familie, gezin e.d. 
3. De gelegenheid om andere ouders van dove kinderen 
te ontmoeten, zodat ervaringen en gevoelens gedeeld 
kunnen worden. 
4. Contact met volwassen doven om zo stereotype 
ideeën of onwetendheid over doven te veranderen en-
doven te leren waarderen in hun 'eigenheid', waardoor 
ook een realistisch toekomstbeeld kan groeien. 
5. Aandacht voor de dagelijkse opvoedingssituatie. 
6. Onderscheid leren maken tussen gedrag dat samen
hangt met de doofheid en gedrag dat daarmee niets van 
doen heeft. 
7. Plezier leren hebben in hun kind en er trots op kunnen 
zijn. 
8. Humor om je door de moeilijkste momenten van het 
leven heen te kunnen slaan. 
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9. Weerbaarheid. 
10. Kunnen terugvallen op anderen, hetzij vrienden, 
andere ouders, of begeleiders en op hun beurt steun 
kunnen geven aan andere ouders. 
11. In staat zijn om het dove kind zich zelfstandig te laten 
ontwikkelen, ook al vraagt dat risico's, goede en foute 
beslissingen. 

, Wat mag er verwacht worden van de begeleiders? 
1. Zij moeten hun vak verstaan. 
2. Zij moeten de dove medemens accepteren als gelijke, 
gewoon met hun sterke en zwakke kanten, zoals ieder
een. 
Zij moeten doofheid kunnen accepteren als een verschil, 
niet als een defect. 
3. Zij moeten compassie hebben enzich kunnen inzetten 
voor het werk. 
4. Zij moeten de verontrusting en de zorg van ouders 
ernstig nemen en er zorg voor dragen dat de ouders de 
moed niet laten zakken, maar daarbij geen valse ver
wachtingen koesteren. 
5. Zij moeten zich openstellen voor nieuwe ideeën. 
6. Verder moet de begeleiding beschikbaar zijn voor alle 
leden van het gezin, dus niet alleen voor de moeder. 
Dit stelt veel eisen aan de begeleider ten aanzien van 
levenservaring, kennis over relaties en hoe mensen met 
elkaar omgaan. 

Begeleiding op deze wijze vraagt zeer deskundige man/ 
vrouwkracht, die van vele markten thuis moet zijn; een 
multi-disciplinair team dus, dat de vele facetten die de 
hometraining bevat zowel theoretisch als praktisch 
aankan. 
Ideaal zou zijn als tegen de tijd dat het kind oud genoeg is 
om naar school te gaan, het voldoende communicatieve 
vaardigheden tot zijn beschikking heeft om zowel met zijn 
ouders, leerkracht, als met de dove medescholieren in 
contact te komen, over een goed begrippenkader kan 
beschikken en een positief zelfbeeld heeft. 

Op een dergelijke basis kan de school dan verder gaan 
bouwen, zowel met het spreken, spraakafzien, als met het 
schrifttaalonderwijs (lezen en schrijven). Maar zover 
komt het vaak niet, want 
1. De hometrainingsprogramma's/interventieprogram
ma's staan nog slechts in de kinderschoenen en soms 
gebeurt het ook 
2. dat een kind te laat wordt ontdekt, zodat er onvoldoen
de tijd is om een goede start te maken. 

Als wij willen dat de dove mens in de toekomst betere 
kansen krijgt en op basis van gelijkwaardigheid volledig 
kan deelnemen aan onze maatschappij, dan zullen we 
moeten beginnen in de voorzorg. 
Zij kunnen het niet alleen: de ouders en de scholen zijn 
daarbij nodig en wel in een intensieve samenwerking. 
Daarnaast zal meer wetenschappelijke kennis moeten 
worden vergaard. De universiteiten zullen gestimuleerd 
moeten worden om dit gebied op te nemen in hun 
research. 
Hometraining is een begin, vandaar dit open eind. 



Voortgezet onderwijs aan 
doven - op weg naar een 
volwaardige plaats in de 
maatschappij 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

M.F. Pronk 

Voortgezet onderwijs is geen apart en afgesloten geheel 
maar onderdeel van een complex opvoedkundig totaal, 
dat mede bepaald wordt door dat wat er aan voorafge
gaan is en dat wat men wil bereiken nl. integratie in de 
maatschappij. Deze integratie moet niet zijn het mee 
mogen doen als mindere kinderen van God (met een 
variatie op de titel van het bekende toneelstuk), maar als 
onmisbare gelijkwaardige leden van deze maatschappij 
met een eigen inbreng. 
Daartoe zullen de auditief gehandicapte en de horende 
met elkaar in contact moeten komen. Deze intermense
lijke communicatie vereist wederzijdse bereidheid tot 
communiceren. Taalvaardigheid staat hierbij centraal. 
Ervaring leert dat taalvaardigheid in de ruimste zin des 
woords voor vele van onze leerlingen een moeilijke zaak 
is en vaak, ondanks alle moeite ook blijft. 

Enerzijds zien wij soms dat een aantal van hen met een 
ons inziens redelijk goede taalvaardigheider niet in slaagt 
te communiceren met de horenden, anderzijds zien wij 
dat anderen met zeer geringe taalvaardigheid erin slagen 
om, zij het op eenvoudige wijze, te communiceren met de 
niet-gehandicapten. 
Andere factoren spelen dus ook een rol,zoalsgevoel voor 
eigenwaarde, faalangst, karakterstructuren, motivatie 
enz. 

Wat betreft het gevoel van eigenwaarde en faalangst, het 
volgende: 
Doven worden constant geconfronteerd met een voor
beeld dat ze nooit of te nimmer kunnen benaderen. Ze 
schieten tekort in het spreken. Alles wordt verbeterd. 
Daardoor plaatsen ze de horende medemens op een 
voetstuk en denken dat de horende alles kan en alles 
weet. Krampachtig proberenzehemtochteevenaren.Ze 
voelen zich minder waard en zijn bang om tefalen. Groot is 
de verbazing en de opluchting als ze, eenmaal op de 
reguliere school zittend, bij de eerste repetitie ontdekken 
dat het horende klasgenootje een 3 of een4 haalt en dat zij 
zelf met een 7 of 8 uit de bus komen. Zij ontdekken dat ze, 
zo niet beter, dan toch evenwaardig, zijn aan die 
horenden, waar ze zo tegenop gekeken hebben. 

De horende leerling ontdekt omgekeerd dat de dove klas
genoot zeker niet de stommeling is waar hij hem in eerste 
instantie voor uitgemaakt had. Vingeralfabet en gebaren 
worden als communicatiemiddel interessant, al was het 
alleen maar om te spieken en zodoende een beter resul
taat te verkrijgen. 

Dove leerlingen vinden onvoldoendes verschrikkelijk en 
kunnen deze niet relativeren. Zij zijn bang fouten te 
maken. Mijn collega S. Pattipeiluhu stelde bij de dove 
leerlingen, geplaatst op scholen voor regulier lager 
beroepsonderwijs, een onderzoekje in naar het begrij
pend lezen met de prestatiemotivatietest voor kinderen 
van Hermans. Het onderzoek was niet primair gericht op 
motivatie en faalangst zelf. De resultaten wijzen echter in 
de richting dat de motivatie van de dove leerling lager is 
dan die van zijn horende medeleerling, terwijl de positieve 
faalangst groter is. Met enige schroom vermeld ik dit, 
want: 
a. de betrouwbaarheid van deze test bij onderzoek van 
dove kinderen is niet onderzocht: 
b. de gemeten variabelen: prestatie - motivatie en faal
angst blijken tijdgebonden te zijn; 
c. de testgroep was te klein. 

Dove en slechthorende kinderen moeten gedurende de 
schooltijd ervaring en routine opdoen in sociale en 
communicatieve vaardigheden in samenspel met horen
den, waarbij ze moeten kunnen putten uitalleterbeschik-
king staande communicatiemiddelen. Zij moeten leren 
kontakt te zoeken met een ieder, die zij in hun leefsituatie 
ontmoeten en zij moeten ervaren op welke gebieden kon
takten mogelijk of geheel onmogelijk zijn. 

Mogelijkheden tot oriëntering en oefening van eigen 
vaardigheden in de relatie tot horende medeleerlingen 
betekenen: 
- leren omgaan metje handicap, daarbij uitgaande van je 
mogelijkheden en niet van je onmogelijkheden; 
- bewust worden van eigen mogelijkheden en die van de 
ander; 
- leren relaties te leggen en te onderhouden en daarbij de 
communictieproblemen proberen te overwinnen. 
Hetzelfde geldt voor de horende leerlingen. 
Is in de horende wereld doofheid een bijna onoverkome
lijke handicap, in een dove wereld is dat het 'horend zijn' 
evenzeer. Horenden hebben door het ingebed zijn in 
geluid en door het communiceren via geluid andere 
middelen van communiceren zoals lichaamsexpressie 
en gebaren afgeleerd of nauwelijks geleerd en vinden 
deze, zeker in Nederland, vaak vreemd en te overdreven. 
Bij een video-opname hoorde ik eens een dove vrouw 
zeggen: 'Horenden zijn ons te machtig'. Ik kan haar 
verzekeren dat horenden zich t.o.v. doven vaak onmach
tig voelen. Zij vluchten dan vaak in flauwe grappen of 
wenden zich hooghartig af. 
Er zijn moeilijkheden genoeg te overwinnen in de relatie 
tussen horenden en doven. Men kan deze echter niet 
oplossen door apart en gescheiden op weg te gaan. Men 
zal er gezamenlijk aan moeten werken. Daarom is voort
gezet onderwijs aan doven in scholen alleen voor doven 
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m.i. niet juist. De kreet 'Onverdeeld naar het regulier' 
trouwens evenmin. 

Voortgezet onderwijs aan doven zal een samengaan 
moeten zijn van Doveninstituut en reguliere school met 
zoveel mogelijk raakvlakken en contacten tussen de 
horende en de dove leerlingen. 
Nu speelt in het reguliere onderwijs de verbale opdracht 
de belangrijkste rol. De leerkracht doceert en het kind 
luistert. Kringgesprekken en groepsdiscussies zijn be
langrijke didactische werkvormen. Allerlei audiovisuele 
hulpmiddelen, zoals het talenpracticum, de cassette
recorder, de overheadprojector en de videorecorder 
hebben hun entree in het onderwijs gemaakt. Bij het 
gebruik van die hulpmiddelen en lesvormen, met uitzon
dering van overheadprojector en misschien videorecor
der, wordt het belang van een goed gehoor nog eens 
onderstreept. 
Het deelnemen aan kringgesprekken en groepsdiscus
sies door dove leerlingen is, zonder tolk, welhaast een 
ondoenlijke zaak. Dit maakt de totale integratie van de 
dove leerling in het reguliere onderwijs er niet eenvoudi
ger op. 
De dove leerling zal vanuit het doveninstituut moeten 
worden begeleid, wil plaatsing in het regulier onderwijs 
kunnen lukken. 
Het eigen karakter van de leerlingen en de verschillende 
geaardheid van de handicap van de leerling zal bij de 
beantwoording van de vraag 'Welk voortgezet onderwijs 
en waar' overheersen. De ene leerling zal emotioneel, 
sociaal en intellectueel gebaat zijn bij een vroege con
frontatie met/of plaatsing in een reguliere schoolomge-
ving, de andere leerling zal om dezelfde redenen meer 
baat hebben bij een langere opleiding binnen het aan
gepaste onderwijs van het doveninstituut. 

Kennismaking met het reguliere onderwijs via een te 
creëren brugschoolperiode in het doveninstituut zal de 
aansluitingsproblemen kunnen doen verminderen en 
later de keuze in een bepaalde richting kunnen verge
makkelijken. Deze brugschool zou een samenwerkings
vorm moeten zijn tussen de afdeling voortgezet doven-
onderwijs en het reguliere onderwijs. De leerlingen op 
deze brugschool verschillen uiteraard sterk in hun ont
wikkelingsmogelijkheden. Daarom zal deze school zowel 
horizontaal als verticaal een grote flexibiliteit moeten 
hebben t.o.v. de leerlingen. 
Welke groepen leerlingen komen op de brugschool? 
a. Leerlingen die gezien hun handicap(s) niet in staatzijn 
voortgezet onderwijs te volgen via een vorm van het 
reguliere onderwijs; 
b. Groepen leerlingen, voor wie het totale onderwijs
pakket voornamelijk praktisch gericht moet zijn. Dit 
kunnen de toekomstige 'a-niveau'-leerlingen l.b.o. zijn; 
c. Een andere groep leerlingen zal praktisch geschoold 
moeten worden en enigszins theoretisch. Dit kunnen de 
toekomstige 'b-niveau' leerlingen l.b.o. zijn; 
d. Vervolgens is er een groep leerlingen, die hun prakti
sche vaardigheid degelijk moeten kunnen onderbouwen 
met een grote theoretische kennis. Dit kunnen de 
toekomstige 'c-niveau' leerlingen l.b.o. zijn; 

e. Als laatste groep treffen we leerlingen aan die een 
grote taalvaardigheid bezitten en die hoofdzakelijk theo
retisch onderwijs zullen kunnen volgen. Dit kunnen de 
toekomstige mavo-havo-leerlingen zijn. 

Binnen al deze groepen zal differentiatie mogelijk moeten 
zijn. 
Alle leerlingen van de brugschool zouden een aantal uren 
per week praktisch onderwijs moeten volgen op een 
reguliere school voor l.b.o., in combinatie met een aantal 
andere leerlingen van die school voor l.b.o. (groeps
grootte 6 a 8 leerlingen). Het aantal uren dat men op deze 
school zal doorbrengen, kan gevarieerd worden (bijv. 1 e 
jaar: 4 lesuren, 2e jaar: 8 lesuren, 3e jaar: 8 lesuren). 
Tijdens deze symbiose-uren zijn er twee leerkrachten 
aanwezig, t.w. een vakleerkracht uit het reguliere onder
wijs en een leerkracht vanuit de brugschool. De vakleer
kracht verzorgt het zuiver technische gedeelte van het 
onderwijs en de brugschoolleerkracht neemt de daaruit 
voortvloeiende taal- en rekenproblematiek voor zijn 
rekening. Deze leerkracht kan ter plaatse inhaken en z'n 
informatie later uitwerken. 
In de loop van de brugjaren worden aan jongens en 
meisjes praktische lessen gegeven in allerlei vakrichtin
gen, zodat de leerlingen een weloverwogen gerichte 
keuze kunnen doen als zij hun verdere schoolopleiding 
kiezen. 

De belangrijkste taak van de leerkrachten van de brug
school zal vooral de verdere uitbouw van het actief en 
passief taalbezit van de leerlingen zijn. Daarnaast zal veel 
aandacht besteed moeten worden aan creatieve vorming 
in de vorm van pantomime, toneel, tekenen en film. Verder 
zal men de leerling inzicht moeten verschaffen in het 
functioneren van de maatschappij. De kennis van de 
dove adolescent is wat dat betreft meestal te weinig 
gestructureerd en niet gebaseerd op de actualiteit. 

Als de leerling een bepaald niveau bereikt zal hebben en 
het emotioneel en sociaal aan kan, moet het mogelijk zijn 
dat hij zijn intrede maakt in de 3e klas van het reguliere 
onderwijs. Daar vervolgt hij dan metbehulpvandeonder-
wijsbegeleiding zijn schoolloopbaan. 

De leerlingen onder a. genoemd die, gezien hun handi
caps niet in staat zijn geheel over te stappen naar het 
reguliere onderwijs moeten via de brugschool een indivi
dueel leer- en opvoedingsprogramma aangeboden krij
gen, dat beoogt aansluiting te vinden bij de maatschappij-
De verschillende hulpvragen van deze leerlingen zijn 
moeilijk in het algemeen aan te geven. Het hoofdpro
bleem van deze leerlingen ligt op het gebied van de taal
verwerving en de communicatieve vaardigheid. Anderen 
hebben daarnaast nog een achterstand in de emotionele, 
sociale en cognitieve ontwikkeling. Een niet onbedui
dende groep behoort tot de etnische minderheden in ons 
land. Sommige van deze leerlingen kunnen uiteindelijk 
een zodanig ontwikkelingsniveau bereiken dat ze in 
principe in het a-niveau van het reguliere onderwijs goed 
tot hun recht zouden kunnen komen, mits er rekening 

68 



wordt gehouden met hun wijze van communiceren en er 
gewerkt wordt volgens individuele handelingsplannen. 
Voor al deze leerlingen geldt, dat het doveninstituut, via de 
onderwijsbegeleiding, een functie moet blijven vervullen. 

Bij een anderdeel van deze kinderen zullen het cognitieve 
en het taalniveau niet toereikend zijn om met redelijk 
succes het a-niveau van het reguliere l.b.o. te kunnen 
volgen. Voor deze leerlingen geldt dat in samenwerking 
met het reguliere onderwijs individuele hulpprogramma's 
in de praktijkvakken moeten worden geschapen, die 
aansluiting proberen te geven aan een bedrijf of aan 
sociale werkplaatsen. Dit kunnen wij symbiose-eind-
onderwijs noemen. Deze symbiose mag niet verzanden in 
het aanbieden van één of twee technieken. Het moet een 
zo breed mogelijke praktische opleiding worden. 
Voorts zal er voor deze groep de mogelijkheid moeten 
bestaan stage-periodes te doorlopen op een of meer, 
liefst kleine, bedrijven, gedurende het laatste jaar van de 
praktijkopleiding. Het doel hiervan is de leerlingen daar 
kennis te laten maken met het bedrijfsleven en zich aan te 
leren passen aan de realiteit. Bovendien kan dan geob
serveerd worden (taak van het maatschappelijk werk/ 
onderwijsbegeleiding) hoe ze zich gedragen in deze 
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nieuwe situatie en of zezich staande kunnen houden, zich 
gelukkig voelen enz. Door zo'n stage-periode raken de 
verschillende bedrijven op de hoogte van de mogelijk
heden die deze leerlingen hebben. 

Er zal een categorie leerlingen blijven die niet op de vooraf 
aangegeven manieren geholpen kan worden. Men zal 
daarom in het doveninstituut moeten blijven zoeken naar 
individueel afgestemde hulpprogramma's voor deze 
groep, ten einde voor deze leerlingen toch nog een 
plaatsje te verwerven in de maatschappij. 
Het onvermogen tot goed horen en spreken leidt tot com
municatieproblemen. Informatietekorten zijn daarvan het 
gevolg. Dit leidt tot hiaten in verworven kennis en tot 
emotionele problemen en gedragsstoornissen. Al deze 
problemen zal de begeleider moeten proberen op te 
vangen. Dit vereist een vertrouwensrelatie en een goede 
communicatie tussen leerling en begeleider. In de brug-
schoolperiode zal deze relatie reeds tot stand moeten 
komen. Dit zou kunnen gebeuren dooreen uitwisseling 
van begeleiders en leerkrachten van de brugschool 
gedurende enkele uren per week. De begeleider geeft 
dan enkele uren les aan een groep leerlingen in de school 
en de leerkracht van de brugschool geeft enkele uren 
begeleiding. De bedoeling hiervan is datdebegeleideren 
de leerlingen elkaar leren kennen. 

Taak van de onderwijsbegeleider: 
a. T.a. v. de individuele begeleiding van de leerling: 
1. de opvang in de acclimatisatieperiode; 
2. de begeleiding bij het totstandbrengen en onderhou
den van relaties met leraren, medeleerlingen en school-
personeel; 
3. het opvullen van leerstofhiaten; 
4. detraining 
- leerstoftraining I i n n a u w e samenwerking met de 
- examentraining ? vakleerkrachten van de school; 
- studiemethoden,) 
5. persoonlijke gesprekken m.b.t. tegengekomen proble
matiek; 
6. de eventuele parallel-taalopbouw; 
7. voor zover mogelijk: het tolken bij excursies; 
8. het bespreken van exameneisen, helpen bij examen
voorbereiding, toelichting (uitgebreid) op: studiekeuze en 
vervolgopleiding, vakkenkeuze; 
9. bespreken van verdere opleidingsmogelijkheden. 

b. T.a.v. de (reguliere) school en leerkrachten 
1. het verschaffen van relevante informatie omtrent: 
doofheid en haar gevolgen in relatie met het te geven 
onderwijs 
- communicatie'voorschriften' 
- gevolgen van doofheid m.b.t. taalontwikkeling en 
psychosociale ontwikkeling 
- adviseren bij hulpapparatuur en communicatiesyste
men 
2. het adviseren bij onderwijsmethodiek 
- opstellen van eventuele individuele handelingsplan
nen 
- overleg i.v.m. trainingsprogramma's 
- advies t.a.v. leerstofpresentatie 
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3. het onderhouden van (in)formele contacten met de 
school 
- goodwill kweken, begrip kweken, stimuleren enz. 
- vergaderingen 

c. T.a.v. hetdoveninstituut 
1. het regelmatig contact stimuleren met de brugjaar-
leerkrachten; 
2. het contact zoeken, leggen en onderhouden met 
andere scholen voor voortgezet onderwijs; 
3. het contact onderhouden met anderediensten van het 
doveninstituut. 

Tenslotte nog dit. 
Alleen de man of vrouw die een schoen draagt, kan 
uitmaken of die schoen knelt en of hij ermee kan lopen. Dit 
betekent dat alleen onze dove medemens uit ervaring 
weet waar het onderwijs knelt. Wij zullen hem daarom 
meer bij ons onderwijs moeten betrekken. 

AVO-Nederland organiseert 
discussie-bijeenkomst 
WAGW 

(Persbericht) 

Op het ontwerp Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
(WAGW) hebben de Frakties in de Tweede Kamer nog 
juist voor het zomerreces hun voorlopig verslag inge
diend. 
Daarvóór was reeds een (verdeeld) SER-advies ver
schenen en werd een hearing gehouden, waarbij diverse 
organisaties hun commentaar hebben geleverd. 
AVO-Nederland, een organisatie die vanaf de oprichting 
in 1927 als primaire doelstelling heeft: de arbeidszorg 
voor gehandicapten, acht het zijn taak aan de komende 
nieuwe wet bijzondere aandacht te besteden. 

Op vrijdag 1 oktober wordt daarom een discussie
bijeenkomst georganiseerd onder het motto: 
WAGW... lonkend perspectief of doodgeboren kind? 
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Congreszaal van de 
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen te Zeist 
(aanvang 13.45 uur). 

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, FNV, CNV, VNO, de Neder
landse Gehandicaptenraad en AVO-Nederland geven 
dan hun visie op de WAGW, waarna een discussie volgt 
met de AVO-leden en andere genodigden. 

De verwachting is dat de nieuwe wet met ingang van 1 
januari 1983 zal worden ingevoerd. 

Onderwijs aan doven nu en in 
de toekomst 

Wat wij als ouders eraan ervaren en wat wij 
zouden willen veranderen 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

A.J. Verschuren en M. Verschuren-Opstelten 

De leiding van dit congres heeft ons gevraagd om naast 
de andere sprekers ook een inleiding te houden over hoe 
ouders tegen het dovenonderwijs aankijken. We hebben 
daar ja op gezegd, al was dat na enige aarzeling, want wie 
zijn we eigenlijk. We zijn wel betrokken bij alle ontwikkelin
gen rondom dove kinderen, want wij vinden dat erg be
langrijk. Wij hebben o.a. meegedaan aan ouderraden en 
oudercommissies en nog heel wat andere zaken die te 
maken hebben met de relatie ouder - dovenonderwijs en 
dovenbegeleiding. Vorig jaar waren wij hier ook bij u - bij 
deze vereniging - met een stuk of tien andere ouders om 
met u te praten over ouderbegeleiding. Maar toch, we zijn 
slechts één ouderpaar van één dove zoon. Wij kennen uit 
eigen ervaring slechts één school en één instituut en wij 
zijn geen onderwijsdeskundigen. En toch mogen we nu 
iets zeggen over hoe wij het dovenonderwijs zien. 

Als we dat doen, dan willen we daarbij uitgaan van drie 
punten. Ten eerste van onze eigen ervaringen en waar
nemingen en dat wat we allemaal gehoord en gezien 
hebben in die 12 jaar dat we te maken hebben met het 
dovenonderwijs. Ten tweede van onze eigen visie op hoe 
mensen zich ontwikkelen en wat ze nodig hebben om zich 
in het leven happy te voelen. En ten derde hebben we 
ideeën over hoe mensen kunnen leren en wat daarvoor 
nodig is. 

Als wij van daaruit kijken naar het onderwijs aan doven, 
dan willen we in eerste instantie apart aandacht besteden 
aan de home-training en daarna aan de voorschool en 
verder aan het basisonderwijs en de voortgezette oplei
dingen samen. Het internaat krijgt en passant aandacht. 

De hometraining 

De hometraining hebben we best positief ervaren. Het is 
een start van echt werken met je dove kind. Na veel 
omzwervingen in de medische modderpoel werd dit 
werken een verademing. Alleen zou het aan het begin wat 
duidelijker moeten, zodat je niet langs elkaar heen schiet 
in je verwachtingen of onzeker bent over wat je zou 
moeten doen. Daar wordt in het begin te weinig aandacht 
aan besteed. 
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Hiermee willen we niet zeggen dat er geen vervelende 
kanten aan de hometraining kunnen zitten. Het wordt 
namelijk wel vervelend als de h-ometraining zich erg 
dogmatisch opstelt of bepaalde zaken tot een monopolie 
verklaart, zoals het kind leren spreken of het tot absoluut 
taboe verklaren van gebaren. De meeste ouders kunnen 
niet zo goed overweg met dogmatische gevechten en dat 
zeker niet als ze net gehoord hebben dat hun kind doof is 
en ze in een eerste acceptatiefase zitten. Daar staan dan 
hun oren niet naar. Ze zijn dan op zoek naar hulp voor hun 
kind en voor zichzelf. Dogma's en gevechten geven geen 
hulp! 
Ouders kunnen ook niet zo goed overweg met een 
monopolie op het leren spreken en een taboe op gebaren 
en dat zeker niet in die eerste fase. Dan wil je zo snel 
mogelijk komen tot communicatie met je kind. Je wilt dan 
als kind en als ouder de dingen krijgen die je nodig hebt, je 
wilt de dingen uiten die je belangrijk vindt, je wilt angst, 
verdriet en onzekerheid samen delen en ook de fijne en de 
blije dingen. De onmacht om zich te uiten maakt kinderen 
boos en agressief en doet ze soms besluiten zich te 
isoleren en het verder wel zelf uit te zoeken. En diezelfde 
onmacht maakt ouders depressief, onzeker en schuldig, 
waardoor ze passief worden. 
in die beginsituatie van zoeken naar manieren om met 
elkaar in contact te komen en te blijven, moet jezeker niet 
aankomen met taboe's en dogma's. Dan moet je kijken 
boe je die eerste communicatie kunt uitbouwen, hoe je 
van knuffelen en veel samenspelen kunt komen naar 
elkaar verstaan met gebaren en gebrabbel en als het 
meezit met wat woorden langzamerhand. Het minste wat 
er dan al kan gebeuren bij een gebrek aan communicatie 
is het voortdurend ontstaan van misverstanden en van 
onbegrip. En dus van grote onzekerheid aan beide 
kanten. En juist die onzekerheid, dat geringe vertrouwen 
in jezelf van vele doven wordt deel van je eigen identiteit. 
En dat werkt erg negatief doortot in de volwassenheid. De 
hometraining moet de prioriteit leggen bij elkaar verstaan, 
bij je zeker en veilig voelen en daarna komt pas 
taalontwikkeling. 
De hometraining moet verder stilstaan bij de enorme 
behoefte van ouders aan informatie. Je raakt niet uitge
vraagd en je moet alles misschien wel vijf keer horen voor 
het werkelijk goed tot je doordringt. 

Voorts is er nog een gezin of een andere leefgemeen
schap die aandacht vraagt, want als een doof kind afge
wezen wordt door een of meer gezinsleden of als andere 
gezinsleden in het krijgen van aandacht ernstig tekort 
komen, dan groeit er op den duur iets wezenlijks fout. 
Verder moet je ouders veel zelf laten doen en mee laten 
doen in deze fase. Je moet hen stimuleren heel creatief te 
zoeken naar manieren om met elkaar om te gaan, want 
daar leren ouders ontzettend veel van en zo komen ze 
vaak ook tot acceptatie. Ouders hebben het nodig om 
voor zichzelf op te leren komen en zelfredzaam te worden. 
Dat hebben ze nodig naar de hele medische wereld, naar 
de rompslomp van de sociale voorzieningen en ook naar 
doveninstellingen. Bijvoorbeeld om zelf een keuze te 
kunnen maken waar hun kind naar toe gaat. Houd deze 
keuze open; veronderstel niet de vanzelfsprekendheid 

van: mijn hometraining dus mijn instituut c.q. instelling. 
Kortom, neem niet de verantwoordelijkheid van de ouders 
over. 
Wij vinden dat de hometraining in de eerste plaats zich om 
de mensen moet bekommeren en die mensen gelijk
waardig moet behandelen en pas in de tweede plaats om 
methoden en technieken. Die prioriteit zou expliciet 
centraal moeten staan. Dat hebben wij niet zo ervaren. Wij 
moesten vrijwel altijd het initiatief nemen tot een diep
gaander gesprek, tot het vragen en geven van opbouwen
de kritiek. Wij kwamen er pas later achter dat er rapporten 
geschreven werden en wisten niet waarom en voor wie. 
Dat is niet open en daarmee bouw je geen sfeer van groei 
en ontwikkeling. 

De voorschool 

In de voorschool werd het menens. 
Je kind uit huis, dus ook de hometraining uit huis. Moet dat 
zo vanzelfsprekend zijn? Zeker wanneer een kind naar 
een internaat gaat, ontstaat er dan een heel groot gat. 
Verder vinden wij dat er meer gespeeld moet worden in 
deze fase. Èn spraak aanleren èn schrijven leren èn leren 
lezen. Waar blijft het kind? 
Ook werden taallesjes gegeven over een brief of een 
kaart,dieeen kind krijgt. Waarblijftdeprivacyvandatkind 
dan? Het wordt dan een brief voor de hele klas. We 
snappen wel waarom, maar toch!! 
Ons inziens zullen ook in deze beginfase van onderwijs 
ouders heftig gestimuleerd moeten worden om zelf veel te 
doen met hun kind, vooral t.a.v. concrete dingen zoals; 
- begrip bijbrengen van tijd door een kalendertemaken; 
- brieven schrijven naar hun kind; leer ze hoe, bijvoor
beeld met tekeningen; 
- spelenderwijs woorden aandragen met plaatjes e.d. die 
aansluiten bij de emotionele wereld van het kind op dat 
moment. 
Maar ook: laat de ouders wel vrij. We hebben dikwijls 
gedacht bij al die opdrachten: Ze kunnen me wat. Ik heb er 
geen zin in. Genieten van je kind komt eerst'. 

De basisschool 

Nu wat de basisschool betreft of kernschool of andere 
benamingen voor het lager onderwijs. Wat ons toch echt 
van het hart moet en we ook echt als eerste punt naar 
voren willen brengen - terwijl we beseffen dat we opnieuw 
een volslagen open deur intrappen en dat we dit het vorig 
jaar ook al met de grootste nadruk hebben gesteld - is dat 
de school toch nog steeds erg sterk gericht blijft op pres
tatie. Jongens en meisjes leren en blijven leren om te 
presteren. Zij moeten nu hard werken voor iets wat later 
nodig is en goed zal blijken te zijn. Er moet natuurlijk 
geleerd worden, maar motivatie ontstaat niet of nauwe
lijks op grond van iets wat tien jaar later zal gebeuren. De 
leermethodiek in zich moet motiveren en dat pleit voor 
ervaringsgericht onderwijs. En juist dat onderwijs ligt ons 
inziens bij het dovenonderwijs nog meer voor de hand dan 
in het gewone onderwijs. 
Dit gericht zijn op prestaties is in zijn meest duidelijke en 
ernstige vormen misschien wel wat verdwenen maar 
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zeker niet in de wat meer subtielere vormen. En ookzeker 
niet in de attitude en het gedrag van vele onderwijs
krachten. Er zijn bijv. nu meer creatieve vakken en er is 
meer tijd voor muzieklessen, gymnastieklessen etc. Maar 
als je in die lessen aanwezig bent, dan blijken ze vaak 
ontzettend sterk in dienst te staan van de 'hoofdvakken' 
en werken ze ondersteunend naar de taalontwikkeling 
etc. Echt lol beleven aan de creatie zelf, er geen norm in 
leggen dat het mooi of goed of 'beter dan de anderen' 
moet zijn, dat kom je maar zelden tegen. Steeds zit er toch 
iets bij van nut en steeds komt er iets naar voren van dat 
eeuwige vergelijken en dus van de dwang om meer te 
presteren dan wel je ongelukkig te voelen met de mindere 
te zijn. 
Dit wil niet zeggen dat wij prestatie totaal afwijzen, maar 
wel dat er nog steeds een ernstige overwaardering 
daarvan aanwezig is. Dit komt bijvoorbeeld ook tot uiting 
in vrijwel elke ouderdag, klassedag, schooldag of indivi
dueel ouderbezoek. We hebben er de onderwerpen van 
de inleidingen, lezingen, voordrachten etc. nog eens op 
nageslagen: 
'de ouders en taalontwikkeling' 
'liplezen en spraakafzien' 
'taalonderwijs' 
'de spreekleerkracht' 
'rekenmethodes' 

Een enkele keer verschijnt er een onderwerp als: 
'vrijetijdsbesteding voor de dove kinderen' of iets derge
lijks. In dat laatste geval valt ons op dat de school dan ook 
blijft steken in een belerend gedrag naarde ouders toe. De 
school en haar deskundigen houden lezingen, leggen de 
zaken uit, beantwoorden de vragen. De ouders krijgen 
nauwelijks de kans om met elkaar te praten. Ervaringen 
uitwisselen in groepen ofsubgroepjesenelkaardaardoor 
helpen is er niet bij. Echt een heel open oor voor wat 
ouders aan de school te vertellen hebben, zijn we 
nauwelijks tegengekomen. Ouders worden niet gelijk
waardig behandeld. Als je boven een ander gaat staan, 
dan betekent dat datje leiding wilt geven en beslissen of je 
gaat met die ander in de competitie. Voorouders schiet er 
dan niet veel anders over dan volgzaam te zijn of je terug te 
trekken. Je gaat je isoleren en misschien pleeg je in 
voorkomende gevallen wat lijdelijk verzet. 
Wij vinden dat de manier waarop de school met de ouders 
omgaat en hoe ook menige leerkracht met de ouders van 
de kinderen van zijn klas omgaat, geen goed voorbeeld
gedrag is. Zo leren dove kinderen niet hoe ze met elkaar 
om moeten gaan. 

Dat brengt ons op een volgend punt, namelijk voorbeeld
gedrag en het aandacht hebben voor het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden. Ons inziens is het duidelijk dat het 
voor volwassen doven een eerste vereiste is om met 
zichzelf in het reine te komen. Daarna is het een tweede 
vereiste om met andere mensen te kunnen omgaan. En 
pas op de derde plaats moeten ze zoveel kennis bezitten 
dat ze een beroep kunnen uitoefenen of zoiets. De 
aandacht in de school ligt echter vrijwel geheel anders
om. Wij horen wel dat deze stelling onderschreven wordt, 
maar wij zien dat niet. Op de scholen - vanaf de voor-

school tot aan de schoolverlatersklassen - is er geen 
expliciete aandacht voor sociale vaardigheden in het 
rooster. Daar is ook geen speciale leerkracht voor. 
Bovendien staan de onderwijskrachten zelf geheel in de 
kou, er is geen intervisieof supervisie vanuit de staf. Opdit 
gebied zijn de klassen ook echt kleine koninkrijkjes met 
sterk gesloten grenzen. Dat is ontzettend jammer. 
Wij zijn bang dat veel dove kinderen heel wat kennis 
opdoen in de scholen, maar niet leren hoe ze die moeten 
gebruiken in hun onderlinge communicatie en in de 
horende maatschappij. En diemaatschappijzal voorlopig 
nog wel niet zo erg goed met gehandicapten weten om te 
gaan. Daarom moeten volwassen doven, zeker in hun 
sociale vaardigheid en in hun persoonlijke ontwikkeling, 
stevig in hun schoenen staan. 
Wij vinden het noodzakelijk dat er echt aandacht komt 
voor dit aspect. Dat kinderen in de klas bezig zijn met 'wat 
is luisteren eigenlijk en hoe doe je dat'. Ja, we menen het 
echt, we hebben het over dove kinderen. Wij vinden dat 
ook zij moeten leren niet alleen de taal te 'horen' en te 
begrijpen, maar ook het gevoel op te pikken, wat ermee 
doorgegeven wordt. Zij moeten bezig zijn met: 
- hoe kan ik me uiten en open zijn; 
- hoe leer ik kritiek ontvangen en kritiek geven; 
- hoe kom ik aan zelfvertrouwen en aan vertrouwen in 
anderen; 
- hoe leer ik voor mezelf op te komen. 
En als je in een klas hiermee bezig bent, dan kan de 
leerkracht zelf niet buiten schot blijven. Zijn gedrag staat 
dan als voorbeeld, daar ontkom je niet aan. Een leerkracht 
die al rokend over gezondheid vertelt, komt niet geloof
waardig over. Een leerkracht die het over milieu heeft, 
maar zijn eigen rommel niet opruimt, doet dat ook niet. 
Praten over integratie in de horende maatschappij en 
voortdurend met anderen (horenden dus) in het bijzijn van 
een dove over die dove praten, werkt niet. En dit overkomt 
ouders ook. 

Wij hopen dat u dit niet naast u neer zult leggen met een 
algemeenheid als: de school is geen therapeutische ge
meenschap of zoiets. Wij denken dat, als de school deze 
zaken serieus zou nemen, er heel wat minder mensen die 
therapie achteraf nodig zouden hebben. 
Een erg belangrijk onderdeel van die sociale vaardighe
den is de aandacht in allerlei opzichten voor rolgedrag. Wij 
zien in de school niet veel aandacht voor een soort 
roldoorbrekende opvoeding. Ik heb zelfs het woord in al 
die jaren nog nooit gehoord in het kader van onze school. 
Er is weinig aandacht voor en veelal wordt het gangbare 
rolgedrag bevestigd. Dat is al vanzelfsprekend zo bij de 
aandacht voor prestaties van jongens en meisjes. Zo ook 
als je kijkt welke functies er vervuld worden door mannen 
en vrouwen op de instituten. Bij bezoeken van ouders aan 
de school zie je hetzelfde; de moeders worden verwacht, 
de vaders zie jeaanzienlijk minder. Vorig jaar bijvoorbeeld 
waren we hier met acht moeders en een vader. 
En al die dingen zien wij niet alleen, dat zien de kinderen 
ook en die vertalen het in: 'zo hoort het'. Wij zijn bang dat, 
waar de maatschappij toch echt in beweging is rond deze 
zaken, de dove kinderen een goeie kans lopen om achter 
te raken bij die ontwikkeling. 
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Tot slot ons belangrijkste punt dat wij vandaag naar voren 
willen brengen. Wij zouden het volgende uitgangspunt 
willen formuleren: 
Als je als mens, als gehandicapte, als dove in je leven en 
in je maatschappij een zo groot mogelijke kans wilt krijgen 
°m je happy en zinvol te voelen, dan is het uitermate 
gewenst dat je én zo min mogelijk én zo kort mogelijk 
gedesintegreerd raakt in jezelf en in je omgeving (je maat
schappij)'. 
Elke onnodige desintegratie brengt een verhoogd risico 
met zich mee en vraagt een hoop extra energie om de 
averij daarna weer te herstellen. En al heelt een wond bij 
sommigen nog zo goed, toch heb je verder de ervaring 
van die wond met je mee te nemen en ook de littekens 
kunnen lastig zijn. Wij willen er dus niet van uitgaan dat 
gehandicapten (doven) moeten integreren, maar dat zij 
niet mogen desintegreren. Volgens ons zou dit het 
vertrekpunt moeten zijn van het nadenken over opvoe
ding en onderwijs aan doven in de toekomst. 
- iedereen heeft een handicap 
- een dove is alleen maar doof. 
Van daaruit zijn wij van mening dat een internaat eigenlijk 
een allerlaatste noodoplossing is. Het desintegreert een 
kind dermate uit het normale gezinsleven en het normale 
maatschappelijke gebeuren dat je daar alleen toe moet 
besluiten als je niet anders kunt. Dat alles pleit voor 
regionalisatie van het dovenonderwijs. 
Tegen deze conclusie van ons wordt een aantal argu
menten ingebracht: 
1 • Er wordt gezegd dat grote instituten nodig zijn om de 
methodiek zuiver te houden en te verbreiden. Deze 
methodiekenstrijd in Nederland en daarbuiten mag 
eigenlijk geen argument zijn om de regionalisatie tegen te 
houden. In Tietjerkstradeel kun je het toch niet maken om 
vijf regionale scholen naast elkaar te zetten met ieder zijn 
eigen methodiek. 
2- Het argument dat een groot instituut, en dat zijn ze 
allemaal zolang ze niet regionaliseren, de mogelijkheid 
geeft tot differentiatie is slechts gedeeltelijk waar. Diffe
rentiatie van wat??? Dat betekent een differentiatie 
binnen een geïsoleerde gehandicaptenwereld. Mis
schien zijn er wel zinvollere differentiaties te maken in een 
minder gedesintegreerde situatie. Dan kun je differentië
ren op basis van andere behoeften dan de behoefte om te 
komen tot een zo hoog mogelijke leerprestatie. 
3. Het argument dat een groot instituut noodzakelijk is om 
de nodige stafkracht in stand te houden en know-how te 
ontwikkelen is ons inziens ook onjuist. De voordelen die 
daaraan vastzitten zijn best te behouden bij regionalisatie, 
bijvoorbeeld door een goed landelijk begeleidingsinsti
tuut met regionale consulenten. 
4- De grote instituten hebben een schaalgrootte waarin 
de kinderen en met hen de ouders per definitie moeten 
vervreemden van de school (en de groepsbegeleiders). 
5; Die grote instituten hebben per definitie ook een groot 
eigen communicatieprobleem met veel interne machts-
verwikkelingen, die zeker niet bevorderlijk zijn voor de 
ontwikkeling van de kinderen en voor het verkrijgen van 
e en gelijkwaardige positie voor de ouders. 
6- Grote instituten leiden ook zeker tot 'verdoving' van 
hun medewerkers omdat zij in hun werken teveel 

afgesloten raken van de buitenwereld. In hun eigen werk
veld is al zoveel te beleven, dat er geen energie meer over 
is om naar buiten te gaan. De instituten gaan dan een 
belang op zichzelf worden, ze gaan een eigen leven 
leiden, los van de oorspronkelijke doelstelling. Daardoor 
vertragen ze nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden datje dat 
ook nu duidelijk kunt waarnemen. 
'Onderwijs aan doven in de toekomst moet dus dicht bij 
huis zijn, te beginnen bij de hometraining en voortgezet in 
de voorschoot en de basisschool'. 

Vanuit ons kernpunt: zo min en zo kort mogelijk desin
tegreren zijn wij ook van mening dat dovenscholen geen 
of zo min mogelijk eigen voortgezet onderwijs moeten 
ontwikkelen of in stand houden. Dove kinderen moeten na 
de basisschool deelnemen aan hetgewoneonderwijs,en 
daar waar zij extra aandacht nodig hebben, die extra 
aandacht ook krijgen binnen het gewone onderwijs. In het 
reguliere onderwijs is al een aantal mogelijkheden ont
wikkeld, waarin kinderern (met allerlei handicaps of 
leerstoringen) extra aandacht kunnen krijgen. Dove 
kinderen kunnen daar, na hun bijzonder onderwijs op de 
basisschool, goed op aansluiten. 
Zeker in de puberteit is het uitermate wezenlijk dat doven 
in schoolsituaties leren omgaan met horende leeftijdge
noten. Zij ontwikkelen hierdoor het noodzakelijk innerlijke 
zelfvertrouwen. 

Dit is dan zo'n beetje wat we vandaag te zeggen hadden. 
Maar wij willen er niet aan voorbij gaan dat - historisch 
gezien - de scholen en de internaten in hun huidige vorm 
goed en zelfs noodzakelijk zijn geweest. Zonder die 
scholen en deze internaten was het dovenonderwijs nooit 
op het niveau gekomen waar het nu is. Maar wij vinden dat 
je de oude en huidige vorm onder kritiek moet durven 
stellen als ze hun historische functie hebben overleefd. 
Nu zijn we zover. We beseffen dat we veel van u vragen 
met wat we gezegd hebben. Het kan ook niet allemaal 
ineens: maar toch 

Themanummer knipselkrant 
voor orthopedagogiek 

Er komt weer een speciaal themanummer uit van de 
Knipselkrant voor Orthopedagogiek. Dit keer is weer eens 
voor 2 thema's gekozen en wel: Begeleide Huisvesting 
voor Jongeren en De beïnvloeding op het gedrag bij 
kinderen door het televisiekijken. 
U kunt een exemplaar van dit themanummer bestellen 
door storting van ƒ 3,50 op gironummer 2929268 t.n.v.J.A. 
Knot, Postbus 102 te Groningen. 
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Blunders en voetstukken 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

H.A. Buter 

Bij het begin van de rede wil ik even toelichten, waarom ik 
niet ingegaan ben op het verzoek mijn visie op het 
dovenonderwijs zelf nu en in de toekomst te geven. 
De reden is dat in de loop der jaren mij en ook andere 
doven gebleken is dat de onderwijsmensen er blinde 
vlekken op nahouden wat het gevoelsleven en het 
functioneren van de volwassen doven in de maatschappij 
betreft. Over integratie b.v. wordt gesproken vanuit 
gezichtspunten waar ik en andere doven weinig voor 
voelen. 
Nu wil ik alvast stellen dat ik niet namens alle doven 
spreek, ook in de dovenwereld zijn er verschillende 
meningen wat betreft b.v. de opstelling tegenover de 
horenden. Vele meningen zijn echter alleen maar daar 
door te weinig bewustwording. Je bewust worden van 
dingen die je gedurende je leven onbewust hebt verwerkt 
is moeilijk en kan soms tientallen jaren vergen of het 
gebeurt helemaal niet. Beseft u wel van hoeveel zaken wij 
volkomen onbewust door het leven gaan? 

Mijn bedoeling is met deze rede eraan bij te dragen dat de 
dialoog tussen de onderwijsmensen, de ouders van de 
dove kinderen en de volwassen doven echt op gang komt. 
Deze dialoog is al veel te lang uitgebleven. 

Verleden jaar zijn er diverse gebeurtenissen geweest die 
m.i. in hoge mate stimulerend zijn voor het starten van de 
dialoog. 
Ten eerste: het verschijnen van het boek 'Lynn is doof' 
van de Spradleys en vertaald door mw Joyce Kendijan-
Boerwinkel. Een boek waar ik heel blij mee ben, al is het 
zeker ook controversieel. 
Ten tweede: het boek 'Wie niet horen kan moet maar zien' 
onder auspiciën van de Nederlandse Dovenraad kwam 
van de pers. Het heeft mensen met zijn verschijnen 
gelukkig gemaakt en anderen verdrietig. En als klap op de 
vuurpijl kwam daar het toneelstuk 'Kinderen van een 
mindere God', dat, uitgevoerd door zeer talentvolle 
spelers van de Haagse Comedie, volle zalen trekt en in de 
kranten veel aandacht krijgt. Ook hier weer controversen. 

Ik wil enige aandacht wijden aan dat toneelstuk. Immers, 
veel is erover geschreven door horenden, maar doven 
grijpen niet zo gauw naar de pen en zo is er niet veel 
bekend van wat doven ervan vinden. 
In deze rede wil ik eerst wijzen op een reactie op het 
toneelstuk van een onderwijzer van het instituut te Sint 
Michielsgestel in het blad 'De Vriend', in het maart

nummer. De onderwijzer verzocht mij deze reactie ook in 
het blad 'Woord en Gebaar' te publiceren. Eerlijk gezegd 
heb ik daar wel een hard hoofd in, niet vanwege zijn 
meningen die tegenover de mijne staan, maar wegens 
zijn taalgebruik. Ik heb als eindredacteur van 'Woord en 
Gebaar'de taak het blad voor veel doven goed leesbaarte 
houden en met de vele moeilijke woorden is dat artikel 
voor veel doven nou geen ideaal leesvoer. 
Wel wil ik een zin in dat artikel hier aanhalen, want die heeft 
mij zeer getroffen en verbijsterd. 
Het is deze zin: 
'Iedereen die zich ook maar een ogenblik verdiept heeftin 
de taal- en denkproblematiek van doofgeborenen weet, 
dat er nooit op zo'n manier met elkaar gecommuniceerd 
of liever gefilosofeerd kan worden, zoals dat gebeurde in 
Kinderen van een mindere God'.' 

Alsjemenou! Je leest er duidelijk in dat 'een ogenblik' 
nadenken voldoende is om zo'n uitspraaktekunnendoen 
over de taal- en denkproblematiek van doofgeborenen. 
Weet de schrijver van deze zin dan niet dat deze proble
matiek zo moeilijk is, dat wij 23 eeuwen na Aristoteles voor 
een deel nog steeds met onjuiste conclusies en vooroor
delen werken, zelfs bij zuiver oraal dovenonderwijs van 
hoog nivo? 
Zojuist had ik het over Aristoteles. Ook deze man, die met 
zijn wetenschappelijk inzicht een der allergrootste gees
ten van onze beschaving was, bleek slachtoffer van een 
verkeerde conclusie te zijn, n.l. dat doofgeborenen niet tot 
spreken zouden kunnen komen vanwege het feit dat de 
tong van de doven vastzit en het dus verspilde moeite zou 
zijn hen te leren spreken. Het staat vermeld in zijn'Historia 
animalium' en in de scriptie van 1955 van mw Klara 
Büchli, dochter van de oud-directeur van het dovenin-
stituut van Groningen. 
Tot deze conclusie kwam Aristoteles, terwijl hij op het 
terrein van de biologie van een bijzonder groot inzicht 
getuigenis aflegde. Darwin noemde hem een groot 
bioloog. 

En zijn er tegenwoordig bij deskundigen nog onjuiste 
conclusies en vooroordelen, wat doven betreft? Zeker. 
Eén van die vooroordelen zit in het aangehaalde citaat in 
het artikel in 'De Vriend'. Namelijk het feit dat nooit op zo'n 
manier met elkaar gecommuniceerd of liever gefiloso
feerd kan worden, zoals dat gebeurde in 'Kinderen van 
een mindere God'. 
De werkelijkheid is toch weer anders. Terwijl ik wel wil 
toegeven dat zulke communicatievaardigheid maar wei
nig voorkomt in Nederland, gaat het toch weer te ver te 
stellen dat zoiets nimmer bij doofgeborenen kan gebeu
ren. 
In Amerika ben ik nooit geweest, en daarom kan ik eigen
lijk niets over Amerikaanse doven in het algemeen 
zeggen. Wel heb ik sterk de indruk dat de doven daar -
althans voor een deel - over meer ontwikkelings- en 
ontplooiingsmogelijkheden beschikken dan wij, Neder
landse doven. Daar spelen doven samen met horenden 
toneel, in stukken die zeer de aandacht trekken. Een paar 
honderd doven, waaronder ongetwijfeld ook slechtho
renden, studeren aan de Universiteit van Northbridge in 
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Califomië met hulp van ca. 100 doventolken. In Amerika 
wordt 'dovencultuur' ontwikkeld en gestimuleerd door 
zelfbewuste doven en hun horende vrienden. 
Met deze uitweidingen wilde ik aantonen dat de schrijver 
van de door mij geciteerde zin nog veel te weinig weet van 
de wereld der doven, zowel hier als in het buitenland. Hij is 
daarmee helemaal geen uitzondering, want deze gebrek
kige kennis tref je bij veel onderwijskrachten bij het 
dovenonderwijs aan. Het blad 'Woord en Gebaar', zo 
9°ed als geheel geleid en geredigeerd door doven, 
tenminste tot zeer onlangs, wordt bijvoorbeeld in onder-
wijskringen nauwelijks gelezen. Toch staan daar af en toe 
zeer lezenswaardige en opmerkelijke artikelen in. 

'n nnijn streven naar zoveel mogelijk eenvoudig taalge
bruik zal ik verderop in deze rede inplaats van 'prelingu-
aal-doven' het woord 'vroeg-doven' gebruiken. 

Veel hebben de onderwijsmensen gestudeerd op tech
nieken van taalverwerving bij vroeg-doven, maar hoe 
volwassenen sociaal en emotioneel functioneren, niet 
alleen hier te lande, maar ook in het buitenland bij 
gebarenmakende doven, dat is voor heel veel leerkrach
ten bij het dovenonderwijs praktisch terra incognita. Ook 
's er veel te weinig bekend van wat doven in intellectueel 
opzicht hebben bereikt. Of men zegt dan: dat zijn geen 
echte doven, dat moeten slechthorenden zijn! 

'k vraag u: vindt u dit een gezonde zaak? 
Terwijl deze leemten mij dwars zitten kan ik toch wel 
begrip voor deze situatie opbrengen. 
Tot voor kort hebben de doven met de horenden heel 
slecht kunnen communiceren door gebrekkige en ver
keerde taaiopvoeding. En boeken, door vroeg-doven 
geschreven waren ook onvindbaar. Normale gesprekken 
konden de horenden, zelfs de dovenonderwijzers, eigen
lijk niet met volwassen vroeg-doven voeren en zo is het op 
die manier zo ongeveer de traditie geworden, die nog niet 
doorbroken is op enkele uitzonderingen na. 
Ik bijvoorbeeld heb omstreeks mijn 24e jaar tientallen 
avonden bij een dovenonderwijzer doorgebracht met ca. 
4 uur achtereen-praten en discussiëren over vele onder
werpen en daar was ook weleens filosoferen bij. Die 
gesprekken gingen zo vlot dat op een keer bleek dat hij 
vergeten was dat ik doof was. Hij zei toen: dat is me nog 
nooit overkomen! Bij die gesprekken had ik nog geen 
hoorapparaat. Pas na mijn 27e ben ik er toe overgegaan 
een hoortoestel te nemen. 
Wat het hoorapparaat betreft, wil ik u er op wijzen dat ik het 
niet intensief gebruik, tegenwoordig nog minder dan 
Vroeger. Het gevolg hiervan is een beter besef van het 
doof zijn. De verstaanbaarheid van de horenden wordt 
met het apparaat in een rustige omgeving wel een stuk 
beter, maar als twee horenden vlakbij mij met elkaar 
Praten, kan ik ze toch niet volgen, ookal probeer ik het met 
'iplezen. Verder profiteer ik ook van de stilte van het niet 
kunnen horen, want zo gaat het denken lekkerder! Kinde
ren dwingen het hoorapparaat te gebruiken tegen hunzin 
ln. lijkt mij geen goede zaak. 
Als jongen verstond ik van vele, vele gesprekken van mijn 
ouders en zuster onderling aan tafel 0,0%. Dus kunt u 

beter niet aankomen met het argument: hij moet slechtho
rend zijn. 

Men gaat misschien wel stellen dat filosoferen dan alleen 
maar bij oraal taalgebruik zou kunnen, maar mijn stellige 
overtuiging is dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. 
Immers, met een goed ontwikkeld gebarensysteem, 
samenhangend met het Nederlands of los daarvan kun je 
ook gesprekken op hoog nivo voeren. Je kunt dit gebaren
systeem vergelijken met het Chinese schrift. 
Volgens Hans Furth uit Amerika, die in 1980 in Hamburg 
op het congres is geweest, is denken op hoog nivo zelfs 
mogelijk zonder taal. Piaget heeft dit naar voren gebracht 
en één persoon met een hoge graad van ontwikkeling en 
geen taal bewijst dat Piaget gelijk heeft. Belangrijk is wel 
heel goede relaties met anderen te hebben tijdens de 
kinderjaren. Ik weet verder bijna niets hiervan en laat het 
daarbij, maar het is voor mij heel intrigerend. 

Voorwaarde voor grote taalvaardigheid en daarmee 
samenhangend het goed kunnen communiceren is: 
zwemmen in taal en niet pootjebaden! 
Daarmee wil ik zeggen dat zoals horende kinderen in 
normale gevallen in taal zwemmen en zo spelenderwijs 
taal leren, dove kinderen zoveel mogelijk ook moeten 
zwemmen in taal. Wat voor taal het is, is niet van belang. 
Het moet wel een behoorlijke taal zijn, en dat gaat 
uitstekend met gebaren maken of vingerspellen. Met 
oraal taalgebruik moet men voor de doven goed gearti
culeerd spreken en mijn ervaring is dat dit voor veel 
mensen een grote opgave is die maar een kleine minder
heid voor elkaar krijgt. Ook dovenonderwijzers vinden het 
maar moeilijk voortdurend goed gearticuleerd te spreken 
als zij niet speciaal tegen een doof kind spreken in zijn 
nabijheid. Dat is heel normaal onder de horenden, 
vandaar dat ik thuis 0,0% verstond van de gesprekken die 
niet voor mij waren. Maar zo wordt het wel gauw pootje
baden en de zaak wordt nog erger als de huisgenoten 
zelfs tegenover de dove niet goed gearticuleerd kunnen 
spreken. 

Je kunt het zo stellen: hoe slechter de articulatie, hoe 
erger het pootjebaden bij zuiver oraal taalgebruik en zo 
kun je nooit zwemmen leren! 
Ik had het geluk een zuster te hebben die heel duidelijk 
kon spreken en ze had bovendien veel aandacht voor mij, 
met veel praten in goed Nederlands. Heel leuke ver
haaltjes vertelde zij mij. Zo leerde ik in heel ontspannen 
sfeer ook veel taal thuis, nadat ik op de dovenschool bij 
een heel goede onderwijzer begonnen was met taalver
werving. Moeder was voor mij redelijk verstaanbaar, maar 
ze gebruikte veel te weinig mimiek en geen gebaren. 
Verhalen van mijn moeder vond ik niet zo plezierig te 
volgen als die van mijn zuster. Vader was moeilijk te 
verstaan. Maar bij elkaar genomen verkeerde ik voor 
taalontwikkeling in gunstige omstandigheden. Andere 
dove kinderen echter zitten vaak genoeg in gezinnen met 
alleen onduidelijk sprekende familieleden, of er is weinig 
tijd of aandacht voor het dove kind. 
Zo krijg je pootjebaden in taal en dat schijnt veel voor te 
komen. Helemaal erg is het als ook de leerkracht op de 
dovenschool onduidelijk spreekt. Want dat is het vreem-
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de: er zijn op de dovenscholen onderwijskrachten die 
onvoldoende gearticuleerd spreken. Volwassen doven 
hebben geen inspraak bij het aannemen van nieuwe 
leerkrachten, terwijl zij het beste kunnen beoordelen of er 
duidelijk wordt gesproken. Het viel mij op dat Willem 
Nijholt zo duidelijk voor doven kon spreken. Willem 
vertelde mij dat toneelspelers moeten leren goed te 
articuleren, anders zijn zij voor het publiek in de zaal 
onvoldoende verstaanbaar. Is dat misschien iets voor 
dovenonderwijzers: eerst een paar jaar naar de toneel
school, voordat ze bij het dovenonderwijs komen? 
Voor zwemmen in taal is het essentieel dat het aange
bodene duidelijk te verstaan is en een goed gebaren-
systeem scoort voor mij in dit opzicht veel hoger dan oraal 
taalgebruik. 
Natuurlijk heeft het gebarenmaken ook nadelen als 
horenden niets van gebaren willen weten, maar het 
schijnt dat horenden veel meer geneigd zijn tot gebaren 
maken dan men aanneemt. Belangrijk daarvoor is het 
bevorderen van een goede mentaliteit, zowel onder 
doven als onder horenden. Heel aardigedingen daarover 
kunt u lezen in het meinummer van 'Woord en Gebaar'. 
Van een psycholoog, verbonden aan de Amsterdamse 
dovenschool en van een onderwijzer in Sint-Michiels
gestel heb ik ca. drie jaar geleden gehoord, dat ongeveer 
80% van de ouders geen goed contact met het kleine 
dove kind heeft. Al is dat percentage moeilijk hard te 
maken, toch geeft het wel te denken. Raken de ouders 
misschien flink gefrustreerd door 'zuiver oraal taalge
bruik'? Men hoeft maar het boek 'Lynn is doof' gelezen te 
hebben om een idee te krijgen van de energie die men 
ervoor moet opbrengen. 

Terwijl ik goed communiceren een belangrijke zaak vind 
met de mond, met gebaren, vingerspellen of schrijven, dat 
is mij om het even - vind ik zelfvertrouwen voor het dove 
kind nog belangrijker. Dit staat voor mij helemaal boven
aan de prioriteitenlijst. Dat wil zeggen dat communiceren 
en daarmee samenhangend taalverwerving nooit ten 
koste van zelfvertrouwen mag gebeuren. 

Beseft u wel hoe vaak men dove kinderen gedwongen 
heeft een steile taalberg te beklimmen, terwijl horende 
kinderen spelenderwijs een taalheuvel opgaan? Taalver
werving moet veel en veel meer spelenderwijs en in ont
spannen sfeer gebeuren, dat is alleen maar gunstig voor 
het zelfvertrouwen! 
Bovendien wil ik erop wijzen dat bij het beklimmen van de 
steile taalberg vele doven bij wijze van spreken omlaag 
gestort zijn, ze hebben geen behoorlijke communicatie
vaardigheid kunnen ontwikkelen en slechts een heel 
beperkt taalbezit kunnen verwerven. Ze komen niet tot 
lezen en klagen dat'Woord en Gebaar'zo moeilijk te lezen 
is. 

Ik moet u eerlijk zeggen dat ik mij heel nijdig maak over het 
feit dat men bij het dovenonderwijs het intensievegebruik 
van de handen en armen, bij verreweg de meeste vroeg-
doven uitstekend in orde, tegenwerkt en in sommige 
gevallen zelfs afstraft. Het zijn toch geen softenon 
kinderen! Met dergelijke methoden van 'taaiopvoeding' 

maakt men van hen in geestelijke zin wèl- softenon 
kinderen! 

Dat zit me heel dwars. Want u moet toch begrijpen dat 
ieder mens terwille van de geestelijke gezondheid recht 
heeft op creatief bezig zijn en de doven kunnen dat veel 
beter met hun handen en armen dan met hun stern-
Horenden kunnen zingen en met leuke of bijzondere 
intonaties een en ander zeggen en wat kunnen de doven 
in dat opzicht presteren? In Amerika kijkt het horende 
publiek naar gebarende doven op het toneel, maar ze 
gebruiken hun stem niet. Toch worden de doven zeer ge
waardeerd. En wat verwacht u eigenlijk van zuiver oraal 
opgevoede doven in toneelstukken? 

Nu ik het over theater heb, kom ik weer terug op het stuk 
'Kinderen van een mindere God'. 
Het stuk heeft mij heel sterk aangegrepen, al moet ik wel 
zeggen dat ik zo ongeveer 40% daarvan heb kunnen 
volgen. Gelukkig is daar ook het boekje. Ik ben heel blij dat 
het stukzode aandacht krijgt. Opsommige punten herken 
ik me paradoxaal genoeg heel goed in Sarah. 
Zij, die niet wil spreken en ik die zo vlot sta te praten? Ja 
toch, maar dan moet ik u vertellen over mijn ervaringen 
met het Engels. 
Ik wil u wel toevertrouwen dat het Engels, wat de uitspraak 
betreft, voor de vroeg-doven eigenlijk drijfzand is. Neder
lands is dit niet zo. 
Als je in het Nederlands een behoorlijke groep woorden 
redelijk verstaanbaar hebt leren spreken, kun je je verder 
wel redden met andere woorden uitspreken. De uit
spraakregels zijn bij onze woorden voldoende conse
quent. 
Maar nu het Engels! Met lezen leer je geleidelijk aan veel 
Engelse woorden kennen en je kunt ze dan gebruiken bij 
schrijven. Maar het uitspreken van die nieuwe woorden is 
vaak een mysterie. Telkens, als je dat op goed geluk doet, 
is er het risico dat je in het zand bijt. Je wordt dan niet 
verstaan. Enige keren ben ik in Engeland geweest. Eens 
was ik in Londen en wilde naar het busstation bij het 
Victoria Station. Ik vroeg een voorbijganger: Please Sir, 
where is the Victoria Coach Station? Hij begreep me niet 
en ik dacht: misschien de klemtoon verkeerd en zei toen: 
where is the Victoria Coach Station? Ha, nu begreep hij 
het en wees in een bepaalde richting en de woorden die hij 
daarbij sprak waren voor mij bla, bla, bla. Thank you very 
much, zei ik en ging de aangewezen kant op. Verderop 
opnieuw gevraagd met de goede klemtoon en als ant
woord weer een wijzende arm en bla, bla, bla. Zo vinden 
doven altijd de weg, door de richting van de vinger te 
nemen en verderop opnieuw te vragen, want bla, bla bla 
blijft onbegrijpelijk, ook in Nederland. 
Een andere keer in Chester wilde ik naar de dierentuin. Ik 
vroeg iemand: Please, sir, which bus is going to the Zoo? 
(uitspraak als in het Nederlands zo) Werd niet begrepen. 
Opnieuw hetzelfde gezegd. Nog niet begrepen. Toen 
dacht ik: misschien moet je het laatste woord als zoe 
uitspreken. Inderdaad, het klopte en hij wees me een bus 
aan. 

In Londen moet je vaak weer in het uitspraakwoorden
boek kijken hoe je een straatnaam moet uitspreken. 
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Engels goed leren spreken is voor doven monnikenwerk 
en voor oraal taalgebruik vind ik die taal eigenlijk alleen 
geschikt voor dove monniken. Ik kan me dan ook heel 
goed indenken, dat Sarah, intelligent alsze is, denkt: Ik laat 
me niet belazeren door die idiote spelling van jullie, ik hou 
me maar bij gebaren, vingerspellen en schrijven. Wat dat 
schrijven betreft, kan ik ook van mijn ervaringen vertellen. 
In Engeland en later in India heb ik veel plezier gehad van 
schrijven als communicatiemiddel. Ik kan namelijk niet 
üplezen in het Engels en zo breng ik de ander er toe voor 
flij te schrijven wat hij te zeggen heeft. Met zelf schrijven 
ben ik ook veel meerop mijn gemak, want dan heb ik niette 
maken met de raadselachtige uitspraak. De resultaten 
van dergelijke schriftelijke communicatie vond ik heel 
verrassend. Het bleek dat ik veel meer van Engelsen te 
weten kwam dan van Hollanders met oraal taalgebruik. 
Met wildvreemde mensen zat ik soms wel uren te corres
ponderen aan de zelfde tafel en dat heb ik bijzonder 
gewaardeerd. Soms schreven ze heel humoristische 
geschiedenissen en over hun ervaringen met anderen. 
Mijn conclusie: met schrijven heb ik in Engeland betere 
communicatie dan met spreken in Nederland. 
In India was het net zo, vaak zat ik in treinen en hotels met 
Indiërs te schrijven. Eens in gezelschap van een jonge 
Indiër in een trein schreef ik dat Engelsen mij verteld 
hadden dat zij die Indiërs heel moeilijk kunnen verstaan 
als ze Engels spreken. En wat schreef die Indiër? Dit: de 
Engelsen zijn voor ons ook onverstaanbaar. Ik kwam tot 
de verrassende slotsom dat ik, een dove Hollander, voor 
die Indiër via het schrift veel begrijpelijker was dan een 
sprekende horende Engelsman. Diezelfde jongeman 
schreef ook: What doyouthinkof our idolatry? (Wat vind je 
van onze afgodendienst?) Ik vond het wel netelig, maar 
heb er wel een diplomatiek antwoord op weten te geven. 
Soms hadden we - ik was samen met Gertjan de Kleer op 
reis door India - het over religie met de Indiërs. 
Ik heb u nu iets verteld over het gebruik van Engels. In 
oraal opzicht ben ik wel 'goed', maar toch vind ik de resul
taten met schrijven indrukwekkender. Het is dan ook heel 
jammer dat er hier in Nederland doven zijn die het moeten 
schrijven bij onverstaanbaarheid als een nederlaag be
schouwen en het schrijven zoveel mogelijk vermijden. 
Zo'n verkeerde mentaliteit kan heel frustrerend werken 
en men zou werkelijk de doven de sociale redzaamheid 
moeten bijbrengen op alle mogelijke manieren te com
municeren, zonder daarvan een probleem te maken. 
Horende onderwijzers die in het openbaar gebaren 
maken, voeden daarmee het publiek en de dove kinderen 
op. Nu wordt uw begrip voor de 'toestanden' op het toneel 
misschien groter, als u morgenmiddag dat toneelstuk 
gaat zien. 

De verdienste van dit stuk vind ik vooral, dat het veel 
vastgeroeste ideeën kan losweken. Toegegeven: het 
publiek krijgt bij het zien van het stuk bepaald niet de 
indruk dat doven min of meer verstaanbaar kunnen leren 
spreken. Het stuk bevat voor onderwijskrachten onge
twijfeld onaangename en verdrietige elementen, maar 
denk er dan wel aan datgedurende vele tientallen jaren de 
doven en hun ouders ook hun frustraties hebben gehad. 

Over natuurlijk en onnatuurlijk moet men veel meer relati

verend denken. Bij het lezen van meningen van anderen 
verwonder ik me er telkens weer over wat men onder 
natuurlijk verstaat en wat niet. De werkelijkheid is dat men 
soms met 'onnatuurlijke zaken' het natuurlijke kan be
vorderen. 
Een voorbeeld: men leest nogal eens van onderwijs
krachten dat ze bij de dove kleintjes niet tegen natuurlijke 
gebaren zijn - dus b.v. met het hoofd knikken of schudden, 
de schouders ophalen, bepaalde gezichtsuitdrukkingen, 
wenken, wijzen e.d. - maar waarschuwen voor 'dovenge-
baren'. Andere horenden begrijpen ze immers niet. Het 
gevolg is echter dat het dove kleintje bij de ouders met 
heel beperkte communicatiemogelijkheden blijft zitten en 
wachten moet tot op de dovenschool eindelijk 'taal' 
geleerd kan worden. Met andere woorden, hier in 
Nederland leert het kind pas op school Nederlands of een 
benadering daarvan. Is daarmee het Nederlands zijn 
moedertaal? Welnee, dat is gewoon onzin. Moeder zit 
thuis en niet op school. 

Ikzelf heb helemaal geen moedertaal! Van mijn moeder 
leerde ik geen gebaren en ook geen Nederlands. 
Dat wilde ik even zeggen: met dovengebaren die de 
ouders speciaal voor het dove kind hebben geleerd op 
een gebarencursus kunnen moeder en vader echt tot 
communicatie komen met het kleine dove kind en 
daarmee wordt die gebarentaal de moedertaal van het 
kind. Dat beschouw ik als veel natuurlijker: het feit dat het 
kind thuis taal leert. Best mogelijk dat decontacten tussen 
ouder en kind dan veel beter worden. Het kind leert met die 
dovengebaren ook uitstekend in abstracte begrippen te 
communiceren. Uit geschriften in onderwijskringen heb 
ik wel vernomen dat dit niet mogelijk zou zijn, maar dat is 
onzin. Gesproken woorden hebben op zichzelf net zo 
weinig betekenis als gebaren die geen vormen aandui
den. Taai-psychologisch gezien is er - wat betekenis
aanduiding betreft - geen enkel verschil tussen gespro
ken woorden en dergelijke gestandaardiseerde gebaren. 
Men moet niet denken dat gebaren altijd vormen moeten 
aanduiden. Dat is helemaal niet zo. 

Voor een optimale wijze van grootbrengen van het dove 
kind hoop ik van harte, dat wij vanuit verschillende 
groepen spoedig tot een goede dialoog kunnen komen. 
De diverse groepen hebben hun eigen deskundigheid en 
op die manier hun eigen inbreng. Wel zeven groepen heb 
ik daarbij op het oog: onderwijsmensen, ouders, psycho
logen, sociaal werkers, tolken, volwassen doven en 
wetenschappers. Ook volwassen doven hebben hun 
eigen deskundigheid, al hebben ze er niet voor ge
studeerd. Maar doofheid kun je nooit studeren, alleen 
maar ervaren. Net zo hebben de ouders hun waardevolle 
ervaringen. 
In de dialoog moet er o.a. over gesproken worden, wat 
men nu eigenlijk onder integratie verstaat. Wij moeten 
allen hopen, op die manier door goede samenwerking en 
uitwisseling van gedachten te komen tot veel betere 
ontplooiingsmogelijkheden voor het dove kind. 

We komen nu aan het einde van de rede. Mogelijk hebt u 
zich afgevraagd wat de titel 'Blunders en voetstukken' nu 
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eigenlijk te betekenen heeft. De goed oplettende luiste
raars hebben al een en ander vernomen van blunders. Dit 
wil ik u wel verklappen: deze rede is voor een groot deel 
opgebouwd uit blunders, in directe en indirecte zin. 

Geen mens ontkomt aan het maken van blunders. Het is 
heel goed mogelijk dat ook ik tijdens het spreken flaters 
heb begaan. Is dat een ernstig feit? Ik vind dat wij gewoon 
te accepteren hebben dat er zulke dingen gebeuren. In 
feite moet men niet zo bang zijn af en toe van die domme 
fouten te maken. Een probleem wordt het echter als je 
jezelf op een voetstuk hebt geplaatst, omdat je jezelf een 
hele piet vindt. Want dan wordt het toegeven van 
gemaakte blunders een riskante zaak. Je dondert dan van 
je voetstuk af en dat kan een hele smak wordenl 
Het gevolg is dan ook dat met mensen die zichzelf op een 
voetstuk geplaatst hebben, discussies eigenlijk niet 
mogelijk zijn. 
De moraal is: blijf liever gewoon op de grond staan, want 
dan kun je nooit een vreselijke smak maken bij het toege
ven van blunders. 

Ook Aristoteles stond op een voetstuk en wel vele 
eeuwen lang. Of hij zichzelf op zo'n voetstuk heeft gezet, 
weet ik niet, maar anderen hebben hem in ieder geval wèl 
daarop gezet en eeuwenlang bleef hij een onaantastbare 
autoriteit. Daarom ook mijn advies: zet een ander niet op 
een voetstuk, want dat is erg lastig. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Week van de pleegzorg 

Van 17-24 oktober organiseren de vijf Centrales voor 
Pleeggezinnen hun jaarlijkse aktieweek, waarin zij meer 
aandacht vragen voor de pleegzorg, in het belang van 
pleegkinderen en pleegouders. Gezien de doelstelling 
van ons tijdschrift gaan we slechts kort in op hun verzoek 
om uw belangstelling te wekken voor deze aktieweek. 
Wie zich nader wil informeren over de pleegzorg in 
Nederland of wie dit onderwerp in zijn klas wil bespreken, 
kan wellicht gebruik maken van het speciaal informatie
nummer van het tijdschrift 'Mobiel', waarin uitgebreid alle 
kanten van de pleegzorg worden belicht. Dit informatie
blad is sinds 15 september gratis verkrijgbaar bij elk der 
vijf Centrales voor Pleeggezinnen. De adressen van deze 
Centrales zijn: 

H. Colleniusstraat 13,9718 KP Groningen, tel. 050-183466 
Bergstraat 45, 7411 ES Deventer, tel. 05700-12248 
Stationsweg 14,5211 TW Den Bosch, tel. 073-133647 
Heemraadsingel 134,3021 DJ Rotterdam, tel. 010-762311 
Koniginneweg 184A, 1075 EH Amsterdam,tel.020-712115 
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Aufgaben und Möglichkeiten 
des Grundschulunterrichts 
für Gehörlose in Gegenwart 
und Zukunft. Ein Vergleich 
zwischen den Niederlanden 
und der Bundesrepublik 
Deutschland 

Jahresversammlung 22.-23. April 1982 

Otto Kröhnert, Universitat Hamburg 

1. Einleitung 
Wenn man vor der Aufgabe steht, die Probleme des 
Grundschulunterrichts zu beschreiben, wie sie heute in 
den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutsch
land zu beobachten sind, liegt es nahe, von den Gegeben-
heiten im eigenen Lande auszugehen. Sodannaberwird 
man fragen mussen, ob und inwieweit die Grundschule 
und der Grundschulunterricht mit der niederlandischen 
'Basisschool' beziehungsweise dem 'Kernunterricht' 
übereinstimmen. Esistanzunehmen.daBdiesweithinder 
Fall ist, wissen wir doch, daB zwischen beiden Landern 
eine enge Verwandtschaft besteht und dal3 vieles von 
dem, was für die deutschen Verhaltnisse gilt, auch für die 
Niederlande zutreffend ist und umgekehrt. Gerade auf 
unserem Gebiet, der Gehörlosenpadagogik, gibt es viele 
Gemeinsamkeiten, die sich über die Grenzen hinweg mit-
einander vergleichen lassen. Dies ist immer schon so 
gewesen. 

- Bereits vor Jahrhunderten traten in beiden Landern 
Manner hervor, die die Entwicklung unseres Faches in 
gleicher Weise beeinfluBt haben: Johann Conrad Amman 
in Amsterdam (1669-1724) und Samuel Heinicke in 
Hamburg (1727-1790). 
- Zuden Landern, indenendieersten InstitutefürTaub-
stumme errichtet wurden, gehörten die Niederlande und 
Deutschland: 1778 wurde in Leipzig das erste deutsche, 
1790 in Groningen das erste niederlandische Taub-
stummeninstitut gegründet. Weitere Einrichtungen die-
ser Art gab es damals nur in Paris, Wien und Prag. 

Auch aus unserer Zeit lassen sich Beispiele anf ühren, die 
erkennbar machen, wie sehr die Ideen des einen Landes 
auf die pedagogische Entwicklung des anderen Landes 
eingewirkt haben, 
- Die Idee der 'Wisselklas', die in Sint-Michielsgestel 



bereits seit Jahren verwirklicht war, wurde 1965 von der 
Gehörlosenschule in Köln übernomrrïen. Dort wurde, 
erstmals auf deutschem Boden, eine Wechselgruppe für 
hörgeschadigte Kleinkinder nach niederlandischem Vor-
bild errichtet. 1) 
- Auf Bitten der deutschen Fachzeitschrift 'Neue Blatter 
für Taubstummenbildung' erschien 1960 eine Publikation 
van Udens. Ihr Titel lautete: 'Gehörlosenschule und 
Schwerhörigenschule als besondere Schultypen' 2). 
Diese Veröffentlichung wurde in der Bundesrepublik 
stark beachtet. Sie trug wesentlich dazu bei, daB auch in 
unserem Land von nun an die SchulenfürSchwerhörige 
verselbstandigt beziehungsweise in den Gehörlosen-
schulen gesonderte Abteilungen für Schwerhörige er
richtet wurden. 

Mit anderen Worten: Solange es pedagogische Be-
mühungen um Gehörlose gibt, haben zwischen den 
Niederlanden und Deutschland enge Kontakte bestan
den, die für beide Seiten von Nutzen waren. Durch diese 
Beziehungen wurden viele gemeinsame Fragen berührt. 
Auch der Grundschulunterricht in unserem Lande und 
der Kernunterricht in den Niederlanden haben hiervon 
profitiert. 

2. Zum auBeren Aufbau des Gehörlosenbildungswe-
sens in den Niederlanden und in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Die Enge Verwandtschaft, diezwischendem niederlandi
schen und dem deutschen Gehörlosenbildungswesen 
besteht, wird bereits an dem auBeren Aufbau beider 
Schulsysteme deutlich, vor allem an ihrer vertikalen 
Gliederung. Wie die nachfolgende Übersichtzeigt (siehe 
Abbildung 1), weisen einzelne pedagogische Aufgaben-
bereiche eine groBe Übereinstimmung auf. Dies wird 
ersichtlich, wenn man den Bereich der 'Voorzorg' und den 
der Früherziehung (1.-4. Lebensjahr), den der 'Voor-
school' und den des Kindergartens (4.-6. Lebensjahr), die 
Grundschule einschlieBlich der Beobachtungsstufe und 
den Bereich der 'Basisschool' (6.-12. Lebensjahr) mit-
einander vergleicht. Abweichungen in der vertikalen 
Differenzierung treten erst im Bereich des Fortsetzungs-
unterrichts ('Voortgezet Onderwijs') beziehungsweise in 
der Haupt- und Realschule auf. Hier finden wir in der 
niederlandischen Gehörlosenschule die Tendenz, die 
Berufsbildung in die Allgemeinbildung mit einzugliedern, 
wahrend die deutsche Gehörlosenschule der Auffas-
sung ist, die Berufsbildung speziellen Berufsbildungsein-
richtungen überlassen zu sollen. 

Es muB ferner betont werden, daB zwischen der Gehör
losenschule in der Bundesrepublik und der der Nieder-
lande zwei weitere bedeutsame Unterschiede bestehen: 

Erstens: die pedagogische Föderung der Kinder im Alter 
von 4 bis 6 Jahren ist in den Niederlanden in der Regel 
obligatorisch, in der Bundesrepublik fakultativ. 

Zweitens:dieGehörlosenschulenderNiederlandesindin 
der Regel Ganztagsschulen, das heiBt: der Unterricht 
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Abbildung 1 

findet vormittags und nachmittags statt. Die Gehörlosen-
schulen der Bundesrepublik sind in der Regel Halbtags-
schulen: der Unterricht findet nur vormittags statt; die 
Schuier fahren mittags nach Hause. 

Es liegtauf derhand,daB Unterschiedesolcher Arterheb-
liche pedagogische Konsequenzen nach sich ziehen 
mussen; wir kommen auf sie noch zurück. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der für die inhaltliche Ge-
staltung der Gehörlosenbildung bedeutsam ist, ist die 
Frage nach der Integration. Wenn man der Meinung ist, 
daB gehörlose Kinder nicht nur unter ihresgleichen, 
sonder auch gemeinsam mit Nichtbehinderten gefördert 
werden sollten, erwachsen auch hieraus entscheidende 
Konsequenzen. Das heiBt, die für die Erziehung der 
Kinder Verantwortlichen werden eine Anzahl von Stütz-
maBnahmen treffen mussen, wenn ein gehörloser Schu
ier statt in einer Gehörlosenschule in der Regelschule 
unterrichtet werden soil. 

Der Anteil integriert erzogener Gehörloser ist von Land zu 
Land unterschiedlich. Das beweisen die Ergebnisse 
einer Erhebung der Europaischen Gemeinschaft (EG) 
aus dem Jahre 1977 3). In dieser Untersuchung wurden 
alle sonderschulbedürftigen hörgeschadigten, also 
hochgradig schwerhörigen und gehörlosen Kinder des 
Geburtsjahrganges 1969 erfaBt. lm Hinblick auf die 
schulische Versorgung dieser Kinder konnte festgestellt 
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werden, da3 die Bundesrepublik Deutschland wie auch 
die Niederlande einer integrierten Erziehung im Prinzip 
ablehnend gegenüberstehen und einer gesonderten Be-
schulung den Vorzug geben, wahrend etwa in Italien und 
GroBbritannienmehr als die Halfte aller hörgeschadigten 
Schuier in die Regelschule überwiesen werden 4). 

Die nachfolgende Tabelle (siehe Abbildung 2) zeigt die 
prozentuale Verteilung der hörgeschadigten Schuier auf 
die Sonderschule für Hörgeschadigte (Special Schoolfor 
the Deaf) und auf die Regelschule (Ordinary School), wie 
sie für einzelne europaische Lander, die in die Unter-
suchung einbezogen waren ermittelt wurden. 

Es folgt eine graphische Darstellung (siehe Abbildung 3), 
die die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung 
noch einmal in anderere Form widerspiegelt. Diese 
Graphik erschien kürzlich in derWochenzeitung 'DieZeit' 
5). 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB der aüBere 
Rahmen, in dem sich der Grundschul- oder Kernunter-
richt vollzieht, im wesentlichen zwar gleich ist, daB aber 
die Chancenfür die pedagogische FörderungderSchüler 
in der Basisschool gunstiger zu beurteilen sind, wenn der 
Besuch der Vorschule gewissermaBen obligatorisch ist 
und wenn der Halbtagsunterricht schon wahrend der 
Grundschulzeit durch einen Ganztagsunterricht ersetzt 
wird. Dies ist in den Niederlanden der Fall. Man kann 
deshalb sagen, daB dort in gewisser Hinsicht konse-
quenter und intensiver padgogischgearbeitet wird als bei 
uns. 

Abbildung 2 

Die Verteilung hörgeschadigter Schuier des Geburtsjahr-
ganges 1969 auf verschiedene Schultypen in sieben 
europaischen Landern. 

Belg. Den. Germ. Ire. 
% % % % 

It. Neth. U.K. 
% % % 

Special 
schools 
for the 
Deaf 

Ordinary 
schools 

Inappli
cable 

Missing 
data 

Total 

82,8 49,5 98,2 60,4 38,9 92,1 45,3 

11,5 43,8 0,0 34,5 50,1 7,0 52,1 

1,6 5,1 1,6 1,7 0,4 5,6 6,7 

0,1 0,0 0,1 0,0 9,2 2,2 2,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Aus: Childhood deafness in the European Community, 
published by the Commission of the European Com
munities, Luxembourg 1979. 
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Abbildung 3 

Mussen Hörgeschadigte in die Sonderschule? 
(für 'Van Horen Zeggen' bearbeitet) 

Bundesrepublik 
Deutschland 
Niederlande 
Belgien 
Irland 
Danemark 
Grossbritannien 
Italien 

Sonderschule 
(in Prozent) 

98,2 
92,1 
82,8 
60,4 
49,5 
45,3 
38,5 

Regelschule 
(in Prozent) 

0,0 
7,0 

11,5 
34,5 
43,8 
52,1 
50,1 

Frankreich: die französische Zahlenangaben wiesen 
erhebliche Mangel auf, so dass sie zu einem Vergleich 
nicht herangezogen werden konnten. 

Quelle: Fragebogenerhebung der EG, 1977 

3. Der Grundschulunterrichtals Teil eines umfassenden 
Bildungsprogramms 

3.1 Die Vorbereitung des Grundschulunterrichts durch 
Früherziehung und Vorschule 

Wer die Probleme der Grundschule beurteilen will, darf 
diese nicht isoliert betrachten. Er muB auch die übrigen 
FördermaBnahmensehen.diefürdenGehörlosenbereit-
gestellt werden: der Grundschulunterricht ist Teil eines 
pagagogischen Ganzen. Der Grundschuluntericht stellt 
eine Erziehungs- und Unterrichtsphase dar, die auf 
vorangegangene Phasen aufbaut: auf die Früherziehung 
und auf die Vorschule. Der Unterricht in der Grund- oder 
Basisschool vollzieht sich also nicht voraussetzungslos. 
Der Schuier, der in das Erste Schuljahr eintritt, besitzt 
bereits gewisse Fahigkeiten, die ihm in den vorange-
gangenen Jahren vermittelt wurden. lm übrigen hangt der 
Umfang des Wissens auch von anderen Faktoren ab, wie 
etwa den Anlagen und der Umwelt des Kindes, die für die 
Entwicklung eines jeden Menschen eine wichtige Rolle 
spielen. 

Entscheidend für den Einstieg in das Erste Schuljahr ist 
zunachst die Frage, ob das gehörlose Kind die 'Voor-
school' beziehungsweise den Kindergarten durchlaufen 
hat oder nicht. In der Bundesrepublik Deutschland sind 
heute die meisten Gehörlosenschulen mit einer solchen 
Einrichtung ausgestattet, durch die die übrigen Früher-
ziehungsmaBnahmen wie Elternberatung, Haussprach-
erziehung und Wechselklasse erganzt werden. Doch es 
ist damit nicht gesagt, daB diese im Einzelfall auch in 
Anspruch genommen werden. Es gibt Eltern, die ihr Kind 
lieber zu Hause behalten, da ihnen der Kindergarten zu 
weit entfernt ist oder da sie sich von ihm keine wesent-
liche Hilfe für ihr Kind versprechen. 

Dennoch hat der Kindergarten die Aufgabe, die Arbeit der 
Hausspracherziehung fortzusetzen mit dem Ziel, das 



gehörlose Kind in seiner Entwicklung und in seinen 
Lernvoraussetzungen zu fordern, und zwar sowohl in 
sensorisch-motorischer als auch in sprachlich-kogniti-
ver und sozialer Hinsicht. Der Kindergarten will dem 
9ehörlosen Vorschulkind einen 'gleitende Übergang in 
die Formen schulischen Lernens ermóglichen'. 6) Er 
nimmt nicht die 'Ziele der Grundschule vorweg, sondern 
führt die Kinder zur Schulreife' hin 7). 

Die 'Voorschool', wie sie in den Niederlanden besteht, hat 
ihre Ziele dagegen weiter gesteckt: sobald das gehörlose 
Kind in ihren Bereich eintritt, ist der Übergang zur Schule 
vollzogen 8); das heiBt die schulvorbereitenden MaB-
nahmen, wie sie etwa im Rahmen der Hausspracher-
ziehung von der Mutter durchgeführt werden, haben jetzt 
'hrEndegefunden. Das Kind istimeigentlichenSinnedes 
Wortesschulreif;derplanmaBigeSprachlernprozeBkann 
beginnen. 

Uberspitzt ausgedrückt könnte man sagen: im Kinder
garten, wie wir ihn in der Bundesrepublik Deutschland 
vorfinden, kann das Kind spielen und sich sozial ent-
wickeln; hier darf es noch Kind sein. In der 'Voorschool' 
der Niederlande muB das Kind arbeiten und lernen; hier 
hat es Schuier zu sein; die Zeit der Kindheit ist nun zu 
Ende. 

Die Überspitzung, die in dieser Formulierung zum Aus-
druck kommt, soil - wie bereits gesagt - lediglich dazu 
dienen, die unterschiedliche Ausgangssituation zu be
tonen, die zwischen dem niederlandischen und dem 
deutschen gehörlosen Sprachlemanfanger besteht. 

3.2 Die Abhangigkeit des Grundschulunterrichts von der 
Schulorganisation 

Die meisten Gehörlosenschulen in der Bundesrepublik 
sind Internatsschulen; ihre Anzahl belauft sich gegen-
wartig auf 44. Ihnen stehen 6 Tagesschulen gegenüber. 
Dennoch ist die Organisation beider Schultypen nicht 
mehrzogegensatzlichwiefrüher.Diestandigzunehmen-
de Mobilitat unserer Zeit hat u.a. dazu geführt, daB nicht 
nur die Kinder der Tagesschule taglich zwischen Eltern-
haus und Schule hin- und herpendeln. Auch innerhalb der 
Internatsschulen finden wir eine immer gröBer werdende 
Zahl von Schülern, die vom Elternhaus aus die Schule 
besuchen und taglich nach dorthin zurückkehren. Diese 
Form der Beschulung, die dem Prinzip der Regionalitat 
entspricht, wird heute in beiden Landern praktiziert, und 
sie gewinnt hier wie dort immer mehr an Bedeutung. 

Dennoch ist zu bedenken, daB eine solche Entwicklung 
für die Betroffenen ihre Vor-und Nachteile hat. Vorteilhaft 
ist zum Beispiel die Tatsache, daB sich zwischen den 
gehörlosen Tagesschülern und jenen nichtbehinderten 
Menschen, denen sie auBserhalb der Schule begegnen, 
Kontakte anbahnen können, die den Intematsschülern in 
der Regel, verschlossen bleiben. Gehörlose Internats-
schüler haben nur selten Gelegenheit, Beziehungen zu 
Nichtbehinderten aufzunehmen, die auBerhalb des Inter-
natsleben. 

Als nachteilig muB es jedoch für die Tagesschüler 
angesehen werden, daB sie durch den taglichen Schul-
weg starker belastet sind als die Internatsschüler. Ta
gesschüler ermüden folglich sehr leicht; sie sind haufig 
unkonzentriert, und das Gelernte wird von ihnen bald 
wieder vergessen. Tagesschüler haben oftmals nicht 
genügend Zeit, ihre Fahigkeiten durch Üben ze festigen. 
Ja, es gibt einzelne unter ihnen, die gegenüber den 
Internatskindem sogar benachteiligt sind, weil das El
ternhaus auBerstande ist, pedagogische Mangel, die sich 
aus der Schulbesuchssituation ihrer Kinder ergeben, zu 
kompensieren. 

Darüber hinaus sollte jedoch nicht übersehen werden, 
daB auch die Internatserziehung für Gehörlose zuweilen 
erhebliche Mangel hat. Zum einen ist zu bedenken, daB 
die dort tatigen Erzieher in der Regel keine fachpadago-
gische Ausbildung haben und daB sie die Arbeit in der 
Schule haufig nicht sachgemaB unterstützen können. 
Zum anderen sollten wir wissen, daB gehörlose Inter
natsschüler nach dem taglichen Schulunterricht aus der 
Rolle des Schuiers im Prinzip nicht hinauskommen, 
sondern dem Lernbetrief verhaftet bleiben, der ihre 
persönlichen Interessen weitgehend ignoriert. Gehör
lose Internatsschüler sinds in ihren Aktivitaten weit mehr 
eingeengt als Schuier, die taglich in das Elternhaus 
zurückkehren. 

Ein weiteres Problem, das dem Grundschulunterricht 
erwachsen kann, resultiert aus der Schülerzahl. Die 
Schülerzahl der deutschen Gehörlosenschulen reicht in 
der Regel nicht aus, urn hinreichend differenzieren zu 
können. Oft sitzen in einer Klasse Schuier mit unter-
schiedlichen Begabungen und Lernvoraussetzungen, so 
daB der Lehrer gar nicht weiB, wie er didaktisch sinnvoll 
vorgehen soil. Es erscheint zum Beispiel ausgeschlos-
sen, in einer solchen Klasse muttersprachlich unterrich-
tenzu wollen. 

Es muB ferner daran erinnert werden, daB die Gehörlo-
senschule heute mit einer standig wachsenden Anzahl 
mehrfachbehinderter Schuier fertigwerden muB. In der 
bereits erwahnten Untersuchung über das AusmaB der 
Hörstörungen bei Kindern in den Landern der Euro-
paischen Gemeinschaft wurde der Anteil mehrfachbe
hinderter Kinder mit 31,4% für die Bundesrepublik 
Deutschland, mit 43,2% für die Niederlande angegeben. 
Wohl ist man in beiden landern darum bemüht, mehrfach-
behinderte Gehörlose in gesonderten Einrichtungen zu-
sammenzufassen. Dennoch mussen die Kinder oftmals 
in den eigentlichen Gehörlosenschulen verbleiben und 
dort mit den übrigen Schülern gemeinsam unterrichtet 
werden. DaB sich auch dies nachteilig auf den Grund
schulunterricht auswirken muB, liegt auf der Hand. 

3.3 Die Bedeutung des Grundschulunterrichts für den 
weiterführenden Unterricht 

Die Grundschule stellt eine Form der padagogischen 
Förderung dar, die allen Kindern gemeinsam sein soil und 
allen die gleichen Bildungschancen eröffnet. Urn diese 
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Idee zu verwirklichen, ware es zwar erforderlich, allen 
Schülern das gleiche Lernangebot zu sichern; gleich-
zeitig aber müBte gewahrleistet sein, daB jedes Kind so 
gefördert wird, wie es seiner Begabung, seinem Lern-
tempo und seinen Interessen entspricht. 

Wenn man sich die Praxis betrachtet, wird man jedoch 
feststellen mussen, daB die Erziehungswirklichkeit den 
Erfordernissen nicht gerecht wird. Zu viele Schwierig-
keiten stellen sich ihr entgegen. Eine Grundschuie. die 
wegen mangelnder Schülerzahl nicht differenzieren und 
pro Aufnahmejahrgang nur eine einzige Klasse einrich-
ten kann, ist nicht imstande, auf die Lernfahigkeit des 
einzelnen hinreichend Rücksichtzu nehmen. Sie wird den 
gehorlosen Schuier kaum individuen fórdern können. Wie 
ungünstig eine solche Sachlage ist, zeigt sich vor allem im 
Hinblick auf den weiterführenden Unterricht, der nach 
dem 6. Schuljahr einsetzt. 
Die Grundschuie hat zwar die Aufgabe, den Schuier auf 
den ihm gemaBen Zweig des weiterführenden Unter-
richts vorzubereiten. Diese Aufgabe ist jedoch kaum zu 
erfüllen.Sobald dem SchülereinPlatzim weiterführenden 
Unterricht zugewiesen worden ist, kann er diesen in der 
Regel nicht mehr verlassen und auf einen anderen über-
wechseln. Zwischen den verschiedenen Zweigen des 
weiterführenden Unterrichts besteht namlich keine 
Durchlassigkeit, und die einmal getroffene Zuweisung 
des Schuiers kann sparer kaum noch korrigiert werden. 
Anders ausg'edrückt: die Idee der Grundschuie, die dem 
einzelnen einen optimalen Bildungsweg eróffnen möch-
te, verkehrt sich am Ende in ihr Gegenteil. Anstatt jedem 
Schuier die gleichen Bildungschancen zu garantieren, 
wird ihm schlieBlich ein spezieller Bildungsort zugewie
sen, sei es in der Hauptschule, in der Realschule oder in 
einer Sonderklasse, von dem aus ihm ein Übergang zu 
einem anderen Bildungsort in der Regel nicht mehr 
möglich ist. 

Urn dem Gedanken der Begabungsfindung und Bega-
bungsförderung genüge zu tun, wurde in der Bundes-
republik vor vielen Jahren die sogenannte Beobach-
tungsstufe eingeführt. Diese umfaBt das 5. und 6. Schul
jahr und schlieBt sich damit an die 4jahrige Grundschuie 
an. Die Beobachtungsstufe soil dazu dienen, die Schuier 
mit gröBerer Sicherheit auf die ihnen gemaBen weiter
führenden Bildungswege zu lenken. Doch auch diese Re
formidee hat die Gehörlosenschule nicht von dem Pro
blem befreien können, indem die Grundschuie überhaupt 
steekt: einerseits eine Schulstufe sein zu sollen, die allen 
Schülern eine im Prinzip gleiche Bildung vermittelt, und 
andererseits eine Garantie dafür geben zu können! daB 
jeder Schuier einen seiner Begabung gemaBen Bil
dungsweg einschlagen kann. 

4. Didaktisch-methodische Probleme des Grundschul-
unterrichts 

4.1 Die sprachliche Förderung des Schuiers als zentrale 
Bildungsaufgabe 

Mit dem Eintritt des gehorlosen Kindes in die Grund-
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schule oder Basisschool beginnteinemehrjahrigePhase 
der Förderung, die dem Gehorlosen ein fundamentales 
Wissen und Können, vor allem in sprachlicher Hinsicht, 
vermitteln soil. Der Gehörlose soil befahigt werden, sich 
die Sprache, die ein entscheidendes Fundament der 
Bildung darstellt, in Laut- und Schriftform verfügbar zu 
machen. Er gewinnt damit nicht nur den Zugang zur 
Lebenswirklichkeit, sondern wachst gleichzeitig in die 
Sprachgemeinschaft hinein. 

Die Grundschuie hat ferner die Aufgabe, dem Gehorlo
sen neben der Erziehung zur Sprache einfache Inhalte 
des Sachunterrichts zu vermitteln mit dem Ziel, sein in der 
Regel recht eingeschrankte Umwelterfahrung zu über-
winden. Die Begegnung des Schuiers mit Sachen und 
Sachverhalten gibt dem Lehrer zugleich die Möglichkeit, 
weitere Sprachformen und -inhalte zu erarbeiten und zu 
üben. Sachunterricht und Sprachunterrichtsind letztlich 
zwei Seiten ein und derselben Angelegenheit.siedurch-
dringen sich gegenseitig. 

Ausgangspunkt aller sprachpadagogischen Bemühun-
gen in der Grundschuie ist die Fahigkeit des Schuiers, 
Sprache aufnehmen und verstehen zu können, sowie 
seine Bereitschaft zu sprachlichen Kommunikation. Es 
hangt im wesentlichen von den vorschulischen MaB-
nahmen ab, die dem Gehorlosen zuteil wurden, ob und 
inwieweit seine sprachlichen Fahigkeiten entwickelt 
worden sind. ErfahrungsgemaB sind die Unterschiede in 
dieser Beziehung sehr groB. In der Grundschuie treffen 
Kinder zusammen, die in Bezug auf Sprechverstand-
lichkeit und Sprachablesen sowie im Hinblick auf den 
mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch weit aus-
einanderklaffen. Der Lehrer muB deshalb versuchen, die 
sprachlichen Leistungen seiner Schuier, soweit es über
haupt möglich ist, auf einen Nenner zu bringen. Erst dann 
kann der eigentliche Sprachaufbau einsetzen. 

Mit dem Ende des Grundschulunterrichts, am Ende des6. 
Schuljahres, soil der Schuier sprachlich so weit gefördert 
sein, daB er den Anforderungen des weiterführenden 
Unterrichts, der nicht mehr in erster Linie Sprachunter-
richt, sondern Fachunterricht ist, in der Regel gerecht 
werden kann. Der Aufbau derSpracheerreichtzudiesem 
Zeitpunkt also einen vorlaufigen AbschluB. 

4.2 Didaktische Kontroversen 

In der deutschen Gehörlosenschule herrscht heute der 
Systematische Sprachunterricht vor. In einem hochdif-
ferenzierten Stufengang werden dem Schuier die Zei-
chengestalten der Sprache verfügbar gemacht sowie 
deren Inhalte und Strukturen vermittelt. Der Systemati
sche Sprachunterricht ist weder an dem Modell des 
Muttersprachunterrichts noch an dem des Fremdspra-
chenunterrichts orientiert; er ist an den Lemvorausset-
zungen des gehorlosen Kinder ausgerichtet. 

Neben dem Systematischen Sprachunterricht, der heute 
eine Vorrangstellung in der deutschen Gehörlosenschu
le einnimmt, begegnen wir auch anderen didaktischen 



Konzeptionen.Auch sie bestimmenteilweisedas didakti
sche Vorgehen im Grundschulunterricht, wie zum Bei
spiel der Einsatz von Manualsystemen oder der Aufbau 
sprachlicher Grundstrukturen. 

Der Einsatz des 'Phonembestimmten Manualsystems' 
(PMS) im Sinne von Schulte geht davon aus, daB die 
Erlernung der Sprechbewegungen zum didaktischen 
Ausgangspunkt des Sprachlernprozesses gemacht wer
den soil, wahrend der Einsatz des 'Graphembestimmten 
Manualsystems' (GMS) im Sinne von Jussen das Ziel 
verfolgt, dem Schuier eine Sprachlernhilfe zu geben, die 
die Aneignung der Sprache an den Anfang des Sprach-
lernens stellt. 

Eine andere Möglichkeit für die didaktische Gestaltung 
des Grundschulunterrichts ist in dem Aufbau sprach
licher Grundstrukturen im Sinne von Kreye zu sehen. 
Grundstrukturen, die jeweils eine Kopplung von Frage 
und Aussage beinhalten, sollen dem Schuier ein Text-
verstandnis vermitteln, das ihn dazu befahigt, komplexe 
Zusammenhange in 'einfacher Sprache' auszudrücken. 

Diese Beispiele mogen genügen, urn zu verdeutlichen, 
daB es im Rahmen der oralen Methode verschiedene 
didaktische Konzeptionengibt. Sie alle habendasgleiche 
Ziel: sie wollen dem gehörlosen Schuier das Weltbild der 
Sprachgemeinschaft erschlieBen, in die er hineingebo-
ren wurde. Zwar weichen die methodischen Wege, aut 
denen dieses Ziel angestrebt wird, mehr oder weniger 
voneinander ab; denn est ist ein Unterschied, ob der 
Lehrer zum Beispiel mit oder ohne Manualsystem unter-
hchtet. Doch in Bezug auf das Grundprinzip, das den Ver-
fahren innewohnt, unterscheiden sich diese nicht: sie 
sind, was ihren didaktischen Aufbau anbetrifft, durchweg 
PlanmaBigausgerichtet. Ihre Verf echter sind davon über-
zeugt, daB die Gehörlosenschule gerade im Sprach-
unterricht auf ein systematisches Vorgehen nicht ver
zichten kann. lm Unterschied zurSprachentwicklungdes 
vollsinnigen Kindes, das sich die Sprache gewisser-
maBen von selbst, namlich auf natürlichem Wege, 
aneignen kann, ist die Eriernung der Lautsprache durch 
das gehörlose Kind eine Angelegenheit, die auf Kunst-
griffe angewiesen ist; sie erfordert auBergewöhnliche 
Pedagogische MaBnahmen, die sich an der psychischen 
Situation des Gehörlosen orientieren. Der beste Beweis 
hierfür ist das groBangelegte pedagogische Arrange
ment, mit dem die Muttersprachmethodiker unter den 
Gehörlosenpadagogen zu Werke gehen mussen, urn die 
'natürliche Didaktik der Mutter' 10) für ihre Arbeit zu 
nutzen. 

Es ist kein geringerer als van Uden, der auf die 'besonde-
ren Schwierigkeiten' hingewiesen hat, 'die gehörlose 
Kinder beim Lernen einer oralen Muttersprache haben' 
11). Diese Schwierigkeiten zu überwinden, bezeichnet er 
als ein 'Riesenprogramm'. van L/den ist realistisch genug, 
urn die Unzulanglichkeiten zu nennen, die dazu beitragen 
können, daB die 'muttersprachlich reflektierte Laut-
sprachmethode'nicht zu den erwarteten Resultaten führt. 
Es sind dies, wie er sagt, 'zuviel Lehrerwechsel', 'mangel-

hafte Haus-Sprach-Erziehung', 'mangelhaftes Vorschul-
Training', 'mangelnde Mitarbeit der Eltern', 'Gebarden-
sprache in der Freizeit' und andere Gründe mehr 12). 
AngesichtsdieserFeststellung ist es verstandlich.daBes 
in den meisten Gehörlosenschulen,die nebendenaufge-
führten Unzulanglichkeiten noch andere Mangel auf-
weisen, gar nicht möglich ware, den Unterricht nach 
muttersprachlichen Grundsatzen im Sinne van Uden 
auszurichten, selbst wenn die Lehrer mit der gleichen 
padagogischen Hingabe arbeiten würden, wie van Uden 
siefordert. 

4.3 Die Funktion der Gebarde im Rahmen des Grund
schulunterrichts. 

Zu den Schwierigkeiten, die der oralen Erziehung Gehör-
loser in besonderm MaBe entgegenstehen, zahlt van 
Uden, wie bereits erwahnt, die Gebarde. Er spricht ihr 
einen 'unheilvollen EinfluS' zu, weil sie zum einen das 
Denken 'viel zu konkret' und 'schwerfallig' mache, zum 
anderen die Kinder für die Gehörlosengemeinschaft, die 
van Uden als ein 'Ghetto' bezeichnet, erziehe. Selbst 
wenn die Gebarde und das Sprechen zusammenfallen, 
also eine vermischte Zweisprachigkeit entsteht, halt van 
Uden dies für verhangnisvoll. Er lehnt auch diese Form 
der Kommunikation ab. Er meint, daB sie auf Grund ihrer 
mangelnden Systematik und semantischen Armut eher 
einem Kauderwelsch als einer Sprache entspricht 13). 

Tatsachlich stöBt man auf erhebliche Schwierigkeiten, 
wenn man eine Parallelitat von Lautsprache und Gebarde 
anstrebt, wie dies etwa im englisch-amerikanischen 
Sprachbereich der Fall ist. Dort zeigt sich vor allem das 
Probiem.die grammatikalisch-syntaktischen Strukturen 
der Lautsprache gebardenmaBig so darzustellen, daB sie 
vom Sender wie vom Empfanger ohne Schwierigkeiten 
praktiziert werden können. DaB van Uden mit diesem 
Problem nichts zu tun haben will und in didaktisch-
methodischer Hinsicht für ein absolut gebardenfreies 
Konzept eintritt, ist einsichtig und konsequent, wenn man 
sich vor Augen halt, daB ihm eine totale Integration des 
Gehörlosen in die'Welt der Horenden'vorschwebt und er 
in dieser Integration die anthropologische Bestimmung 
des gehörlosen Menschen sieht. 

Trotz aller Wertschatzung, die wir dem Werke van Udens 
entgegenbringen, fallt es schwer, seiner Erziehungs-
philosophie zu folgen. Die tatsachlichen Verhaltnisse 
zeigen uns namlich, daB die Erziehungswirklichkeit 
gehörloser Menschen von den Idealen van Udens oft-
mals recht weit entfernt ist, und zwar aus verschiedenen 
Gründen: 
- Es gibt nur relativ wenige Gehörlose auf der Welt, 
denen eine orale Erziehung in der Weise zuteil werden 
kann, wie sie van Uden für die übergroBe Mehrheit der 
pralingual gehörlosen Kinderfordert. 14)AlleinderAnteil 
der Mehrfachbehinderten, für die eine rein orale Erzie
hung grundsatzlich nicht in Frage kommt, wird heute, wie 
wir gesehen haben, auf 30 bis 40% veranschlagt. 
- Der hohe personelle und materielle Aufwand, den eine 
rein orale Erziehung voraussetzt, kann nur unter beson-
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deren Bedingungen sichergestellt werden. Wenn eine 
Gehörlosenschule zum Beispiel statt im landlichen Sint-
Michielsgestel in einem groBstadtischen Ballungszen-
trum angesiedelt ist wie etwa in Rotterdam, wo die Kinder 
taglich zwischen Eltemhaus und Schulehin- und herpen
dein mussen, können gewisseGrundsatzederreinoralen 
Methode im Sinne van Udens allein aus organisatori-
schen Gründen nicht verwirklicht werden. 
- Wenn man das Konzept der rein oralen Erziehung in de 
Praxis umsetzen will, ware es ferner erforderlich, eine 
Einrichtung zur Verfügung zu haben, die sich als Ganz-
tagsschule versteht, wie wir sie in den Niederlanden vor-
finden. In der Bundesrepublik Deutschland sind Ganztag-
schulen jedoch der Ausnahmefall. Unsere gehörlosen 
Schuier besuchen in der Regel einen Unterricht, der 
morgens, gegen 8 Uhr, beginnt und mittags, gegen 13 
Uhr, endet. 
- Auch das Selbstverstandnis der Lehrer würde in der 
Bundesrepublik der Verwirklichung einer rein oralen 
Erziehung entgegenstehen.Denn der Lehrer istinmetho-
discher Hinsicht souveran. Seine didaktische Unab-
hangigkeit gestattet es ihm, seinen Sprachunterricht 
nach dem Konzept auszurichten, das er für seine Schuier 
als sinnvoll betrachtet, auch wenn gebardliche oder 
manuelle Hilfen hierbei miteinbezogen werden. 

Die Gründe, die es unmöglich machen, das Konzept der 
rein oralen Erziehung auf breiter Ebene zu verwirklichen, 
liegen nicht nur im Organisatorischen und nicht nur im 
Selbstverstandnis des Lehrers. Auch der Gehörlose 
selbst, insbesondere seine kommunikative Situation, 
erlaubt es uns nicht, auf den Einsatz gebardlicher Hilfen 
total zu verzichten. 

Die Mutterschulmethodiker selbst weisen mit Recht 
darauf hin, daB 'der langsame Start in den Kinderjahren, in 
denen die gehörlosen Kinder eine zu lange Zeit in der Ein-
Wort-Phase der aktiven Sprache stehen bleiben und das 
Mundabsehen und Ausnützen der Hörmerkmale noch zu 
begrenzt sind', für das Lemen einer oralen Muttersprache 
eine besondere Schwierigkeit darstellt. 15) 

So treffend diese Einsicht erscheint, sie muB noch durch 
den Hinweis erganzt werden, daB auch das gehörlose 
Kleinkind in seinen ersten Lebensjahren zahlreicher 
Anregungen bedarf, urn seine Fahigkeiten inemotionaler, 
sozialer und kognitiver Hinsicht entfalten zu können. Da 
diese Anregungen auf rein oralem Wege nicht zu vermit-
teln sind, wird der Gehörlosenpadagogegutberaten sein, 
auch manuelle und gebardliche HHfen einzusetzen, urn 
dieses Ziel zu erreichen. Die Einsicht, daB die Phase der 
frühen Kindheit für jeden Menschen, also auch für den 
Gehörlosen, von entscheidender Bedeutung ist, zwingt 
uns dazu, den Standpunkt einer rein oralen Erziehung auf-
zugeben und nach Mitteln und Wegen zu suchen, dem 
gehörlosen Kleinkind eine breite kommunikative Basiszu 
geben, die die Gebarde miteinbezieht. Nur so werden wir 
dem Menschen, der uns pedagogisch anvertraut ist, 
letztlich gerecht werden können. 

Was für das gehörlose Kleinkind gilt, wenn wir seine 

Lebenssituation kommunikativ ausschöpfen wollen, trifft 
im Prinzip auch für erwachsene Gehörlose zu; auch sie 
benötigen gebardliche Hilfen, wenn es darum geht, 
gewisse Situationen kommunikativ zu bewaltigen. Jeder 
KongreB, der von Gehörioseniehrern veranstaltet wird 
und an dem Gehörlose teilnehmen, zeigt uns aufs neue, 
daB die Teilnahme der Behinderten nur dadurch möglich 
wird, daB die lautsprachliche Kommunikation durch die 
Gebarde erganzt wird. Auf rein oralem Wege lieBe sich ein 
solches Ziel nicht erreichen. 

GewiB gibt est einzelne besonders begabte Gehörlose, 
die lautsprachlich so gefördert worden sind, daB von 
ihnen gesagt wird, sie seien in die Welt der Horenden voll 
integriert oder sie würden sich zumindest als vollintegriert 
empfinden. Van Uden hat Beispiele dieser Art dokumen-
tiert. Doch ihr prozentualer Anteil ist sehr gering, lm 
Regelfall treffen wir auf jene gehörlosen Menschen, die in 
beiden Weiten zu Hause sind, in der 'Welt der Horenden' 
wie in der 'Welt der Gehörlosen'. Auch sie sind sprachlich 
oftmals sehr gut gefördert worden. Diese Gehörlosen 
wollen auf ein Leben in der Gemeinschaft der Gehörlosen 
nicht verzichten, sondern sie sind davon überzeugt, daB 
es für sie sinnvoll und notwendig ist, ein 'Doppelleben' zu 
führen, das ihnen den Zugang zu beiden Weiten eröffnet. 

Angesichts dieser Tatsache dürfte es keine Frage sein, 
daB auch die Erziehung des gehörlosen Menschen eine 
doppelte Zielsetzung anstreben muB. Einerseits ist es 
unabdingbar, daB die Lautsprache im Vordergrund aller 
padagogischen Bemühungen steht. Andererseits mus
sen wir erkennen, daB wir dem gehörlosen Menschen 
verpflichtet sind, der danach strebt, seine Identitat zu 
finden. Es kann nicht die Vermittlung der Lautsprache 
sein, in der wir das höchsteZiel der Erziehung Gehörloser 
zu erblicken haben, sonder die Würde des gehörlosen 
Menschen. Das heiBt, wir mussen dem Gehörlosen zuge-
stehen, sich zu seiner Behinderung bekennen zu dürfen 
und mit ihr bewuBt leben zu dürfen, anstatt der Idee der 
oralen Erziehung zu huldigen, die den Gehörlosen - wie 
zuweilen behauptet wird - in sprachlicher Hinsicht dem 
Horenden gleichkommen laBt. 

Es ware jedoch verfehlt, wenn man nun den SchluB 
ziehen wollte, die orale Erziehung würde damit auf den 
zweiten Platz verwiesen. Jedes gehörlose Kind hat auch 
künftig ein Anrecht darauf, oral unterrichtet zu werden, 
soweit dies sinnvoll und möglich erscheint. Doch man 
wird ihm auch die Gebarde und gebardliche Hilfen 
zugestehen mussen, wenne man ihm in kommunikativer 
Hinsicht wirklich gerecht werden will. Untersuchungen 
haben gezeigt, daB Gehörlose in verschiedenen Lebens
lagen ohne den Gebrauch von Gebarden einfach nicht 
existieren können. Eine solche Einsicht kann man nicht 
langer negieren. 

Eine wesentliche Frage ist es jedoch, wie die Gebarde in 
die lautsprachliche Erziehung eingebaut werden kann, 
ohne daB diese beeintrachtigt wird. Van Uden ist der 
Meinung, daB dieses nicht möglich ist. Andere vertreten 
die Auffassung, daB sich eine Antwort hierauf so leicht 
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nicht wird finden lassen. Auch wir schlieBen uns dieser 
Auffassung an, denn die Entwicklung aut unserem Fach-
gebiet benötigt, wie die Geschichte uns lehrt, oftmals 
einen sehr langen Atem. Wenn man bedenkt,óaBJohann 
Conrad Amman bereits vor 300 Jahren darüber nach-
gedacht hat, wie dem Gehörlosen die Lautsprache zu 
vermitteln ist, und daB man trotz allen Suchens und 
forschens bis heute noch keine orale Konzeption gefun-
den hat, die alle Beteiligten voll überzeugt, dann wird man 
sich auch hinsichtlich der Entwicklung einer neuen 
Konzeption, die die Gebarde in die orale Kommunikation 
miteinbezieht, in Geduld tassen mussen. Dann wird man 
zunachst die Gebarde selbst erforschen mussen, die 
dem Gehörlosenlehrer in der Regel nicht sehr vertraut ist, 
bevor man darüber nachzudenken vermag, wie die 
Gebarde im Gehörlosenunterricht ihren Platzfindenkann 
und wie man sie mit der Lautsprachezueinem Kommuni-
kationssystem vereinigt. Jeder, der in unserem Fachge-
biet zu Hause ist, weiB, daB damit ein langer und dornen-
voller Weg vor uns liegt, dessen Ende sich vorerst noch 
nicht absehen laBt. Dennoch scheint es an der Zeit zu 
sein, mit einer solchen Aufgabe zu beginnen, von der 
auch der Grundschulunterricht zweiffellos profitieren 
würde. 

Verfasser: 
Professor Dr. Phil. Otto Kröhnert 
Universitat Hamburg 
Fachbereich Erziehungswissenschaft 
FachausschluB 9 - Sonderpadagogik -
SedanstraBe 19 
D 2000 Hamburg 13 
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Opening van de 64e jaarver
gadering 

Jaarvergadering 22-23 april 1982 

Drs. A.P.H, van Hagen, voorzitter 

Opmerking. Door een samenloop van toevalligheden (het 
is niet altijd even ordelijk op het bureau van deeindredak-
teur) is het openingswoord van de voorzitter hier terecht 
gekomen. Het had natuurlijk op blz. 61 moeten staan. 

Deze 64e Jaarvergadering is gelukkig weer een twee
daagse bijeenkomst. Een bijeenkomst, die weer eens de 
gelegenheid biedt tot schoolbezoek. 
Dit kennis kunnen nemen van het echte praktisch werk 
wordt altijd hoog gewaardeerd. 
Het heeft vaak een relativerend effekt tot gevolg: 'Niet 
alleen bij mij, maar ook bij anderen blijkt niet alles zo 
vanzelf te verlopen'. 
Onderwijs, maar zeker onderwijs aan doven, is een voort
durende uitdaging en vraagt om volharding! 
Dat hebben we vanochtend opnieuw ervaren. 
Eèn ochtend geeft niet meer dan een indruk en door onze 
voorkeuren tot bezoek aan bepaalde afdelingen zagen 
we slechts een beperkt deel van al hetgeen dat door de 
Ammanstichting aan aktiviteiten wordt ondernomen. 
De Ammanstichting stelt zijn deuren voor ons open; onze 
erkentelijkheid, dat we bij u te gast mogen zijn. Veel tijd, 
zorg en toewijding heeft u in deze dagen geïnvesteerd. Ik 
hoop dat u ons als goede gasten zult ervaren. 

De wereld van de dove en de wereld van het onderwijs 
aan doven is sterk in beweging, zowel internationaal als 
nationaal. Topics, die hoog in de belangstelling staan zijn 
o.a.: 
- vroege onderkenning en behandeling van het dove 
kind, 
- het betrekken van de ouders in het opvoedings- en 
onderwijsproces; 
- de plaats en funktie van manuele methode in het 
communiceren met doven en de plaatsenfunktiehiervan 
voor het leren van een communicatiesysteem; 
- mainstreaming - het dove kind te integreren in het 
reguliere onderwijs en tenslotte een belangrijk nationaal 
topic: 
- de regionalisatie: ja/nee, waarom en hoe? 

De wereld van het onderwijs aan doven heroriënteert 
zich; de opvatting hoe dit onderwijs gestalte te geven, 
heeft zich van zijn bijna-vanzelfsprekendheid nogal wat 
ontdaan. 
Het thema van het congres-gedeelte van deze jaarverga
dering wil op deze ontwikkeling inspelen: 
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'Onderwijs aan doven, nu en in de toekomst'. 
Tegenstellingen in opvoedings- en onderwijsconcepties 
treden steeds duidelijker aan het licht. Dat deze tegen
stellingen aan het licht treden is toe te juichen; we moeten 
zeker niet trachten deze tegenstellingen te verdoezelen, 
te verbloemen en zeker moeten we er niet op uit zijn deze 
tegenstellingen de kop in te drukken of deze tegenstellin
gen te betwisten. 
Het is mijn hoop, maar ook mijn overtuiging, dat dit 
bestaan van tegenstellingen en het gesprek hierover, 
weer bloed en levenskracht zal geven aan onze Vereni
ging. 
Geenszins is het bestaan van tegengestelde opvoedings-
en onderwijs-concepties een gevaar. Het gevaar komt 
pas wanneer door deze tegenstellingen de opvoeder in 
vertwijfeling raakt. Een opvoeder in vertwijfeling maar 
ook, een school die het spoor bijster is, zijn slechte gidsen 
op het pad der opvoeding. 
Schoolwerkplanontwikkeling en het werken met hande
lingsplannen hebben de eigen opvoedings- en onder-
wijsidentiteit van de school aan het licht te brengen en 
hebben lijn te houden in de ontwikkelingsvoortgang van 
ieder doof kind. Maar in welke richting men de school ook 
gaat vormgeven, op bezoek bij de stichting die in zijn 
naamgeving uitwijst naar Joh. Conrad Amman, zou ik toch 
nog eens op het volgende willen wijzen: 
Laat de kunst van het leren spreken van de dove deel 
blijven uitmaken van Uw professie. 
Dit stuk traditie moeten we voor de toekomst veilig stellen. 
'Surdus Loquens, Of de Doove sprekende', zo luidt de titel 
van een van Ammans boeken, met als toelichtende 
ondertitel: 
Dat is Wiskunstige Beschryvinge, Op wat wyse men 
Doof-Geborene Sal konnen leeren Spreeken. 
Alles op onweêrleggelijke Gronden, en d'Ervarentheid 
steunende', verschenen t'Amsterdam in 1697; doch 
troost U Rotterdammers: echter wel bij Pieter, Rotterdam. 
'Onderwijs aan doven, nu en in de toekomst'. 
Hopelijk stimuleren de inleidingen en Mark Medoffs 
toneelstuk 'Kinderen van een mindere God', dat speciaal 
voor U morgenmiddag door de Haagse Comedie wordt 
opgevoerd, Uw gedachtenbepaling en discussies en 
vormen deze aldus een bijdrage voor een hechter 
onderwijs aan doven, nu en in de toekomst. 
Hiermede verklaar ik de jaarvergadering voor geopend. 

86 

Enige notities bij de lezing 
door prof. O. Kröhnert 

A. van Uden pr. 

Deze lezing heeft in ieder geval het voordeel, dat de 
kaarten duidelijk op tafel liggen. Omdat ondergetekende 
door de spreker zo vaak geciteerd wordt, zou hij de 
volgende notities naar voren willen brengen: 

1. Het voornaamste van de lezing staat wellicht op het 
eind, dat nl. bij zijn voorstel tot veranderen van de methode 
'ein langer und dornenvolier Weg' voor hem ligt. Kan er 
wel één methode slagen, wanneer er voortdurend van 
opvoeders en leerkrachten gewisseld wordt, de home
training en de voorschool gebrekkig is, de ouders niet 
voldoende meewerken? 
2. In de Nederlandse voorschool zou het dove kind 
onvoldoende kind kunnen zijn. Geldt dit ook voor een 
school waarin uitgesproken de gespreksmethode ge
volgd wordt? Het is toch voldoende bekend, dat minstens 
30% van het spelen van een jong kind het 'communicatie-
spel' met zijn omgeving betreft. Hiervoor is nog steeds 
belangrijk het proefschrift van Willem Kaper (1959) 
'Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung 
erlautert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses 
für Sprachliches' (Wolters Groningen). 
3. Wij gunnen de Duitse collega's hun zelfstandigheid. 
Wanneer ze echter, ieder voor zich, een geheel afwijken
de didactiek en opvoedingsmethode willen volgen, met 
zelfs andere soorten communicatie-middelen, dan zou ik 
zeggen: laat ze minstens 5 of 6 jaar dezelfde kinderen 
houden, zodat men het effect ervan kan zien. Ik denk 
trouwens, dat iedere toegewijde leerkracht (en wie is dat 
niet?) het liefst dit zogenaamde 'opschuifsysteem' zal 
volgen. 
4. Jammer is, dat spreker nergens de door ons sterk 
voorgestane differentiatiemethode bespreekt. Hij kent 
deze wel, maar misschien is hij er geen voorstander van. 
Volgens ons echter dient in een goed diagnostisch 
centrum met ook een diagnostische therapie, liefst 
lopend vanaf zo vroeg mogelijke leeftijd tot ongeveer 5 
jaar, betrouwbaar en geldig uitgemaakt te worden of een 
kind zonder esoterische communicatieve middelen kan 
worden opgevoed. Volgens mij zijn er 3 stoornissen die dit 
in meerdere of mindere mate in de weg staan: zwakzin
nigheid, een bijzonder zwak geheugen, en een zware 
dyspraxie tot apraxie. Deze kunnen werkelijk op tijd 
ontdekt worden. 

5. Er zijn nu in Duitsland reeds minstens 3 kleine scholen 
voor dove kinderen, door de ouders zelf opgericht, omdat 
ze ontevreden zijn over de onderwijsresultaten van de 
openbare scholen. Zij willen hun kinderen zonder esote-



rische middelen opgevoed zien, mits ze daartoe in staat 
zijn. Hopelijk zullen de officiële instanties zo grootmoedig 
zijn deze scholen niet alleen niets in de weg te leggen, 
maar ze ook de nodige hulp en voorzieningen te schen
ken. Ik ken echter een staatsschool in Amerika, die reeds 
het vorig jaar wilde terug keren naar vingerspelling en 
spreken zonder gebaren, om de dove kinderen allereerst 
goed Engels te leren. Dit is tegengehouden door... de 
leiders van de volwassen dovenverenigingen, die via het 
Ministerie van Onderwijs de school de opdracht deden 
geven gebaren op alle niveaus en in alle afdelingen te 
handhaven. Niet zozeer de cognitieve ontwikkeling van 
de dove kinderen stond hier op de voorgrond, maar meer 
een antropologische en sociologische ideologie. 
6. Ook bij Prof. Kröhnert lijkt mij de achtergrond hoofd
zakelijk antropologisch gericht te zijn. Het merkwaardige 
daarbij is echter, dat hij lijkt te veronderstellen dat de 
communicatie van dove volwassenen onder elkaar per 
se hoofdzakelijk in gebaren (welke?) moet verlopen. Dit 
klopt echter niet, zelfs niet in Amerika, waarerdovenclubs 
zijn uitsluitend voor sprekende doven (zie bv.Higgins P.C. 
'Outsiders in a hearing world. A sociology of deafness', 
Sage Publications, London, 1980). Al kan dan de discus
sie over de communicatieve methoden door ideologi
sche beïnvloeding bemoeilijkt worden, toch zijn er m.i. 3 
Punten waarin de discutanten het onderling eens zouden 
kunnen zijn: 

a. De dove kinderen moeten zó worden opgevoed dat ze 
als volwassenen een werkelijk geheel vrije keuze hebben, 
of ze hoofdzakelijk met horenden willen omgaan, of 
hoofdzakelijk alleen met mededoven, of zowel met 
horenden als met doven. 
b. De integratie in het eigen gezin dient voorop te staan, 
niet alleen in de jonge jaren, maar ook inde puberteit en de 
jonge volwassenheid. 
c Er moeten zoveel mogelijk doven tot volledig lezen 
worden gebracht. 

Achter het NOT gevist 

De Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie NOT, 
Postbus 80500, 2508 GM Den Haag, tel. 070-609815, 
verzocht ons u in te lichten over drie televisieprojecten 
(voor kleuters, voor klas 1 en 2, voor klas 4,5 en 6), die op 
13 en 14 september van start zijn gegaan. Helaas 
verschijnt deze aflevering volgens de planning te laat, 
zodat de meeste uitzenddata al voorbij zijn als U dit kunt 
lezen. Maar misschien kunt U voor volgende projekten 
nog tijdig informatie inwinnen. Uit de aankondiging die wij 
ontvingen bleek niet of er door ondertiteling rekening 
gehouden is met doven en slechthorenden. 

Enige kanttekeningen bij de 
lezing van prof. O. Kröhnert 

F. IJsseldijk 

De lezing van professor O. Kröhnert in Rotterdam heb ik 
met belangstelling gevolgd. Nu ik de schriftelijke weer
gave ervan nog eens doorlees, zou ik graag de volgende 
vragen en opmerkingen erbij willen plaatsen. 

1. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op het verschiltussen 
de Nederlandse en Duitse situatie met betrekking tot 'die 
Vorschule'. 'Überspitzt' zou het verschil hierin zitten, dat 
'das Kind im Kindergarten kann spielen und sich sozial 
entwickeln; hier darf es noch Kind sein'. In de Voorschool 
in Nederland 'muss das Kind arbeiten und lernen, hier hat 
es Schuier zu sein; die Zeit der Kindheit ist nun zu Ende'. 
Hier ligt m.i. een idee van 'school zijn' aan ten grondslag 
dat niet het onze is. De gedachte nl. dat het naar school 
gaan iets is als het leren van allerlei zaken die liefst 
'planmassig' geordend zijn. De school heeft zijn curri
culum, zijn programma's en de leerling heeft dit te volgen. 
In Nederland zou met dit planmatig werken al eerder.nl. al 
op de voorschool begonnen worden. Ik vraag me af of dit 
juist is. Het verschil zit hem m.i. niet zozeer in de tegen
stelling spielen/sozial entwicklen versus arbeiten/ler-
nen. Het verschil ligt meer in het kindgericht versus 
programma-, curriculum-gericht werken. Een verschil 
dat vooral in het leren van taal en spraak tot uitdrukking 
komt. In veel dovenscholen in Duitsland en de Verenigde 
Staten heeft men zijn programma's (zie Krey, Ling, 
Kretchmer). Prof. Kröhnert spreekt van 'der systemati
sche Sprachunterricht'. In Nederland, zeker in Sint-
Michielsgestel, gaat men uit van de taal en spraak 
waarmee het kind zelf tracht te komen. De gespreks
onderwerpen en articulatie worden niet bepaald door het 
programma, maar door het kind. 
Dit verschil in werkwijze in 'der Vorschule' lijkt me essen
tiëler als het verschil 'spielen, frei sein' versus 'arbeiten / 
lernen'. 

2. In paragraaf 3.2 worden een aantal opmerkingen over 
de internaatsopvoeding gemaakt. De voor-/nadelen van 
een internaat of dagschool vallen m.i. niet zo categorisch 
te beoordelen als prof. Kröhnert stelt. In hoeverre dethuis-
situatie meer mogelijkheden heeft om kontakten met 
Nichtbehinderten te leggen, en meer mogelijkheden 
heeft om persoonlijke interesses te ontplooien zal geheel 
van deze thuissituatie, dit milieu, deze leerling en dit 
internaat afhangen. Ik denk dat veel internaten met 
gemak kunnen wedijveren met gezins- en opvoedings
milieus als het gaat om mogelijkheden tot zinvolle vrije
tijdsbesteding en een wat bredere persoonlijkheidsont-
wikkeling. 
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Vervolgens stelt prof. Kröhnert 'dass in der Regel die in 
Internat tatige Erzieher keine fach-padagogische Aus-
bildunghaben.unddasssie die Arbeit in der Schulehaufig 
nicht sachgemaG unterstützen können'. Denkt prof. 
Kröhnert dat de ouders wel aan deze eisen kunnen 
voldoen? Bovendien is het niet juist. De meeste doven-
scholen in Nederland hebben een interne opleiding voor 
de groepsleiding. 
3. In paragraaf 4.3steltprof.Kröhnertdatde'Erziehungs-
philosophie von Van Uden schwer zu folgen ist'. Hij geeft 
in deze paragraaf dan de diverse redenen. Blijft voor mij 
de vraag of de 'Erziehungsphilosophie' van Van Uden 
goed begrepen is. Waarom wordt Van Uden toch steeds 
als exponent van de 'rein orale Erziehung' gezien? Hij is 
n.b. een van de eersten geweest die door wetenschap
pelijk onderzoek aanwijzingen hebben gegeven welke 
typen kinderen een andersoortige benadering vereisen. 
4. Prof. Kröhnert geeft vervolgens enige motieven waar
om de gebaren in het onderwijs betrokken moeten 
worden. Een orale opvoeding zou voor 30 tot 40% van de 
kinderen niet mogelijk zijn omdat zij 'mehrfachbehindert' 
zijn. Wat wordt er onder deze term verstaan? Een 
bemoeilijkte orale opvoeding pleit overigens nog niet 
direkt voor het invoeren van de gebaren. Men kan via het 
schrift, via hetvingerspellenofvia P.M.S.en deaanwezige 
orale mogelijkheden in ieder geval een verbale opvoe
ding nastreven. Een orale opvoeding zou verder door 
gebrek aan differentieringsmogelijkheden door de 'hohe 
personelle und materielle Aufwand' en door de 'methodi
sche Souveranitat' van de leerkracht ook moeilijk te 
realiseren zijn. 
Zijn dove kinderen wat hun onderwijsmogelijkheden 
betreft dan toch kansarm? Moeten we daarom een 
'Erziehungsphilosophie' die niet enkel filosofie is maar 
ook in talloze boeken en geschriften van Van Uden 
concreet is uitgewerkt, opgeven? Zou het invoeren van 
de gebaren wat dat betreft dan minder problemen geven? 
5. Prof. Kröhnert stelt in paragraaf 4.3 dat 'das gehörlose 
Kind in seinen erstenLebensjahrenzahlreicherAnregun-
gen bedarf, urn seine Fahigkeiten in emotionaler, sozialer 
und kognitiver Hinsicht entfalten zu können. Anregungen 
die auf rein oralem Wege nicht zu vermitteln sind'. 
Deze stellingname werpt veel vragen op. De emotionele 
en sociale ontwikkeling vindt in de eerste jaren vooral 
binnen het eigen gezin plaats. Zouden de emotionele 
acceptatie-problemen zoveel minder worden, en de 
integratie-mogelijkheden binnen het eigen gezin zoveel 
groter worden door het invoeren van de gebaren? Er zijn 
heel wat argumenten en ervaringen die een tegenover
gestelde stelling zouden steunen. Hoeveel vaders, moe
ders, broers en zusjes zullen de ontwikkeling van het 
communicatiesysteem van hun doof gezinslid dat zich 
dan ontwikkelt nog blijven volgen? 

In dit verband is de brief van Dr. R.OrinComett.directorfor 
Cued Speech Programs, en verbonden aan het Gallaudet 
College te Washington, interessant. Naar aanleiding van 
een bezoek en een discussie aldaar schreef hij mij het 
volgende: 'But you have not been told that Total Com
munication fails miserably at solving the communication 
problem in the home. Ninety-six percent of deaf children 
have hearing parents. Not one in twenty of such families 

who place their child in a T.C. program has even one 
member of the family who is able to communicate with the 
deaf child at this or her level of sophistication when the 
child reaches the age of twelve years. Only the families in 
which the parents aftertakingsignlessonsforoneormore 
years, change their social patterns and spend five to ten 
hours a week in the company of deaf adults, come nearto 
matching the child's language and fluency level in sign. 
The child typically blames his parentsfor not learning sign 
language better. Heconcludestheyareeitherstupidordo 
not care enough to make the effort. One has only to talk 
with students in Gallaudet College to verify that these 
attitudes are wide-spread.' 
De 'breite kommunikative Basis' die we het dove kind met 
de inschakeling van gebaren zouden geven blijft voor mij 
een vraag. 
6. Een ander bezwaar betreft de spreekontwikkeling van 
het dove kind. Een recent bezoek aan diverse T.C. 
scholen in de Verenigde Staten heeft mij duidelijk 
gemaakt dat vooral van het leren spreken weinig of niets 
meer terecht komt. Een gegeven dat overigens mijn 
collega's uit Sint-Michielsgestel eveneens constateer
den. 
Als prof. Kröhnert dan ook stelt dat 'die Lautsprache in 
Vordergrund aller pedagogische Bemühungen' moet 
blijven staan, dan is hij metzichzelf in tegenspraak. Dit valt 
in de opvoeding van het jonge dove kind niet te combi
neren met gebaren zonder ergens een prijs voor te 
betalen. Besef dus wel waar je voor kiest. 
7. Een anderargument voor deinvoeringvandegebaren 
in de opvoeding van het dove kind is het feit dat veel dove 
volwassenen hiervan gebruik zouden maken. Een argu
ment dat prof. Kröhnert ook hanteert. Wat echter zijn 
legitimiteit en zijn waarde heeft voor mogelijk veel 
volwassen doven geldt nog niet voor het onderwijs aan 
dove kinderen. Dit is een geheel andere situatie. Dove 
volwassenen die hiervoor propaganda maken zijn bijna 
altijd degenen die allereerst onze verbale taal geleerd 
hebben en daarna de gebaren als steun in hun communi
catie gebruiken. Een doof kind heeft echter nog te weinig 
taal als de opvoeding begint. Daarbij komt dan het 
probleem met welk gebarensysteem men zou moeten 
beginnen. Op de T.C. scholen in de Verenigde Staten is 
een hele discussie gaande of men nu moet kiezen voor 
American Sign Language (A.S.L), de sign language die 
veel dove volwassenen daar onder elkaar gebruiken, of 
voor het S.E.E. systeem (Signing Exactly English). Het 
laatste is Engels vertaald in gebaren en vingerspellen. 
Het probleem is dat het A.S.L. een 'taal' is met zijn eigen 
syntaxis, woordvolgorde en conceptsamenstellingen. 
Gebruik van het Engels en het A.S.L. is voor een 
leerkracht buitengewoon moeilijk te combineren. Boven
dien leert men het dove kind twee 'talen' door elkaar. De 
meeste scholen kiezen dan ook voor het S.E.E. systeem. 
Dit werkt buiten de formele schoolsituatie echter niet. Als 
de leerlingen eenmaal op de weg van de gebaren zitten 
zonder voldoende verbale taal geleerd te hebben, dan 
volgen deze gebaren hun eigen ontwikkeling. Een 'taal' 
met een andere syntaxis, een andere inhoud. Naast deze 
keuzemoeilijkheid komt dan nog het probleem hoe de 
orale opvoeding hierbij te realiseren. De ervaringen in 

88 



Sint-Michielsgestel met het gebarensysteem van Van 
Beek waren in deze zin hetzelfde. Het leren spreken komt 
zoniet opgang. 
8- Op het eind van zijn lezing komt prof. Kröhnert dan voor 
het probleem 'wie die Gebarde in die lautsprachliche 
Erziehung eingebaut werden kann, ohne dass diese 
beeintrachtigt wird. Van Uden is der Meinung dass dieses 
nicht möglich ist.' Ik denk dat Van Uden gelijk heeft. Met 
het invoeren van gebaren zul je moeten kiezen en de prijs 
moeten betalen aan de doelstellingen van een orale 
opvoeding. Het inschakelen van gebaren als mogelijke 
hulp in de kommunikatie bij doven heeft m.i. alleen zin als 
er een verbale taaibasis is die als een soort vertaal
systeem voor de gebaren kan f unktioneren. In de opvoe
ding betekent dit dus: als het nodig mocht zijn, begin er zo 
laat mogelijk mee. Start ermee als de verbale taalont-
wikkelingsmogelijkheden via spraakafzien, via schrift en 
evt. via vingerspellen en Cued Speech of P.M.S. een 
uiteindelijk nivo bereikt hebben. 

Bibliotheek Spermalie 

M. Dauw, bibliothekaris 

In september 1978 werd in ons instituut voor opvoeding 
van en onderwijs aan blinde en slechtziende, dove en 
slechthorende kinderen een bibliotheek- en dokumenta-
tie-centrum opgericht. De bibliotheek bevat naast een 
groot aantal werken i.v.m. psychologie, pedagogie, ortho-
pedagogie, logopedie, enz... hoofdzakelijk werken i.v.m. 
visueel en auditief gehandicapten. 
Er werd een onderwerpskatalogus samengesteld waarin 
momenteel 1.090 werken opgenomen zijn, alsookeenlijst 
met alle tijdschriften waarop de bibliotheek geabonneerd 
is. 
Die 1.090 werken vertegenwoordigen echter nog maar de 
helft van de boeken die effektief in de bibliotheek 
aanwezig zijn. De werken die niet in de katalogus staan, 
hebben nog geen rubrieknummer ontvangen. 
Stelselmatig zal aan die nog niet gerubriceerde boeken 
een rubriceringsnummer kunnen gegeven worden en 
zullen aanvullingslijsten gemaakt worden, die je dan aan 
de katalogus kunt toevoegen. 
Wie een exemplaar van de bestaande katalogus wenst, 
kan die bekomen mits overschrijving van 120 Fr. op 
bankrekening Nr. 470-0180221-19 van het Koninklijk 
M.P.I. Spermalie, Bibliotheek, Snaggaardstraat 9, 8000 
Brugge, België, met vermelding van 'Katalogus Biblio
theek'. 
(Voor de aanvullingslijsten zal al naar gelang van de 
hoeveelheid een aparte kostprijs berekend worden). 

Reactie op de lezing van 
prof. O. Kröhnert 

Betty Maas, spreekleerkracht 
Paul v.d. Hout, klasseleerkracht 

mede namens het team van de Voorschool te Sint-
Michielsgestel 

1. Als leerkrachten van de voorschool van het instituut 
voor doven in Sint-Michielsgestel willen wij graag reage
ren op de lezing: 'Aufgaben und Möglichkeiten des 
GrundschulunterrichtsfürGehórloseninGegenwartund 
Zukunft' van professor Kröhnert. Professor Krönhert is 
met zijn studenten een trouwe bezoeker van onze 
voorschool. Als hij dan in zijn lezing zegt: 'In der "Voor
school' der Niederlanden muss das Kind arbeiten und 
lernen; hier hat es Schuier zu sein; die Zeit der Kindheit ist 
nun zu Ende (3.1.)' dan vragen wij onsaf: Zou hij daar onze 
voorschool mee bedoelen? en hoe komt het dat wij zo 
overkomen? Gelukkig vindt hij zelf ook wel dat hij over
drijft, maar toch.... 
Een paar keer per jaar krijgen wij tijdens de bezoekweken 
een invasie van bezoekers die de reflecterende moeder
taalmethode in de praktijk komen bekijken. Wij proberen 
dan om de principes en technieken van de methode zo 
duidelijk mogelijk te demonstreren: het gesprek met de 
daaruit voortvloeiende taalverwervingsaktiviteiten. Om 
de bezoekers een indruk te geven van de veelheid van en 
de variatie in die aktiviteiten, krijgen ze een programma 
aangeboden waarin zoveel mogelijk van die aktiviteiten te 
zien zijn. Ze zien dus geen dagje voorschool zoals het is 
zonder bezoek. 
Is het toch al geen pretje om een groep bezoekers in je 
klas te krijgen, het is helemaal vervelend als dan achteraf 
blijkt dat de bedoelingen niet goed zijn overgekomen. 
Toch is dit helaas nog al eens het geval. Zo valt het ons 
tijdens gesprekken met bezoekers b.v. op, dat de reflec
terende moedertaalmethode verward wordt met 'de' 
zuiver orale methode. Dat het gesprek in onze methode 
centraal staat als fundament van de taalverwerving en dat 
het gesprek niet altijd oraal hoeft te verlopen, wordt vaak 
over het hoofd gezien. Discussies verzanden dan ook 
nogal eens in praten over de code waarmee je in kontakt 
komt met dove kinderen. 

2. De 'zwei bedeutsame Unterschiede (2)' die professor 
Krönhert aangeeft tussen de scholen voor doven in Duits
land en Nederland zijn o.i. niet helemaal correct: 
- Op de eerste plaats is het voorschoolonderwijs niet 
verplicht; wat overigens niet wegneemt dat de meeste 
dove kleuters de voorschool wel bezoeken. 
- Op de tweede plaats is het inderdaad wel zo, dat in 
Nederland de kinderen de hele dag naar school gaan en 
in Duitsland halve dagen (van 8-13 uur), maar als je het 
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aantal uren telt, dan krijgen ze ongeveer evenveel 
onderwijs. 
We geloven dan ook niet, dat 'die Chancen für die pada-
gogischen Fördering der Schuier in der Basisschool 
gunstiger zu beurteilen sind (2)' als de voorschool 
verplicht gesteld wordt of de hele dag bezocht wordt. 
Eerlijk gezegd denken wij, dat de ontwikkelingskansen 
van de dove kleuter hoofdzakelijk afhangen van de 
kwaliteit van de voorschool. 

3. Professor Krönhert stelt terecht, dat de kernschool 
voortbouwt op wat er tijdens de voorzorg en voorschool-
periode gebeurd is. Hij wijst daarbij op 'die unterschied-
liche Ausgangssituation' in Duitsland en Nederland voor 
de beginnende taalontwikkeling (3.1.). In Duitsland mag 
het kind spelen en zich sociaal ontwikkelen; 'hier darf es 
noch kind sein'. 
In Nederland is 'dieZeitderKindheitzuEnde'. Het kind is 
toe aan het planmassige Sprachlernprozess. 
Nu blijft natuurlijk de vraag: Wat bedoelt professor 
Krönhert met het 'planmassige Sprachlernprozess'? 
Als hij daaronder verstaat het konsekwenttoepassen van 
de reflecterende moedertaalmethode, zodat je als leer
kracht niet zomaar wat aan het doen bent, maar weet waar 
je mee bezig bent, dan heeft hij gelijk. 
Als hij echter de indruk heeft, dat wij op de voorschool 
geprogrammeerd en schools (kunnen) werken met de 
kinderen, dan vragen wij ons af hoe hij op dit idee komt. 

Op de voorschool ligt het accent op taalverwerving omdat 
wij menen, dat taal harmoniserend werkt op de totale 
persoonsontwikkeling van het kind. 
Wij zijn daar de hele dag door mee bezig, net zoals een 
moeder met haar horende peuter. We proberen die 
natuurlijke moedertaalmethode dan ookzodicht mogelijk 
te benaderen. 
En dat is geen 'Kunstgriff' (4.2), dat is een bewust en 
konsekwent gebruikmaken van de onbewuste, intuïtieve 
methode die een moeder met haar kind toepast. 
Dat vergt een heel andere houding tegenover het kind dan 
die van onderwijzer. Het vraagt een bereidheid om echt 
met het kind in gesprek te zijn. 
Echt in gesprek ben je pas, als je van elkaar weet wat je 
bedoelt, als je kunt luisteren en dat betekent: je openstel
len voor het kind, luisteren en kijken naar wat hij jou wil 
vertellen en hem dan te helpen om daar steeds vaardiger 
in te worden. Dit betekent taal geven, kommunikatie! 
Taalverwerving kan op die manier niet beperkt blijven tot 
een uurtje-voor-het-bord, maar gaat konstant door: b.v. 
als het kind aan het spelen is en kontakt met je zoekt, als 
het zijn wereld aan het ontdekken is en je daarbij betrekt. 
De taal die het kind op deze manier leert, zal pas echt 
geïntegreerd zijn in zijn totale persoontje. We zien 
trouwens ook heel vaak, dat naarmate de kinderen meer 
taal krijgen ze sociaal/emotioneel harmonischer gaan 
funktioneren. 

Nu is alleen maar in gesprek zijn met een doof kind niet 
genoeg voor zijn taalontwikkeling. De in het gesprek aan 
bod gekomen taal zal herhaald en verwerkt moeten 
worden. 

Omdat goed te kunnen doen, zal het kind over bepaalde 
vaardigheden moeten beschikken zoals b.v. taakbewust-
zijn, liplezen/spreken, lezen en schrijven, ritmegevoel en 
luisterhouding. Deze funkties zijn o.a. afhankelijk van de 
rijpheid van de sensomotoriek. Door allerlei spelletjes en 
aktiviteiten proberen we die rijpheid te stimuleren. Kleu
ters zijn graag motorisch bezig, dus de voorschoolperiode 
is buitengewoon geschikt om de kinderen op een speelse 
wijze bij hun funktielust aansluitende dingen te laten doen. 

Op deze wijze proberen wij op de voorschool een goede 
allround basis te leggen waarop voortgebouwd kan 
worden. 
We gaan daarbij steeds uit van de aanleg en de mogelijk
heden van het kind, deze uitdagend en stimulerend, nooit 
forcerend. We vinden zelf dan ook dat we een bijzonder 
kleutervriendelijke aanpak hebben en dat het kind volop 
zichzelf - dus kind - kan en mag zijn. 
Dat onze dove kleuters door deze aanpak misschien 
eerder schoolrijp zijn in de zin die professor Kröhnert 
bedoelt, dan andere kinderen, is heel goed mogelijk. Maar 
schoolrijp is dan niet hetzelfde als prestatiegericht zijn. 

4. In 4.1 en 4.2 noemt professor Kröhnert een stel 
redenen opdieer de oorzaak vanzijn, dat de reflekterende 
moedertaalmethode niet altijd het beoogde resultaat 
heeft. 
Behalve dat de meeste van deze redenen negatief 
werken op elke onderwijsmethode, dus geen argumenten 
zijn om onze methode niet realistisch te noemen, wijst hij 
er o.i. niet nadrukkelijk genoeg op, dat bepaalde proble
men te overwinnen zijn door een goede differentiatie. 
Wij zijn het helemaal met professor Kröhnert eens, datje 
niet verantwoord kunt werken met een groepje kinderen 
van verschillende aanleg en nivo, vooral voor watdetaal-
/spraakontwikkeling betreft. Als je b.v. orale en dysfa-
tische kinderen bij elkaar zet, doe je ze allemaal te kort. De 
dysfatische kinderen zal veel ontgaan, omdat je niet 
genoeg schrijft; voor de orale kinderen schrijf je echter te 
veel, waardoor het liplezen onvoldoende uitgedaagd blijft. 
Wij krijgen op de voorschool alle dove kleuters, behalve 
de doof-blinde en geestelijk gehandicapte; die gaan 
direct vanuit de voorzorg naar de betreffende paviljoens. 
In samenwerking met de mensen uit de voorzorg probe
ren we al vanaf het begin zo homogeen mogelijke 
groepjes te formeren. Van elk kind afzonderlijk wordt 
nagegaan wat zijn aanleg en mogelijkheden zijn, om zo tot 
een aanpak te kunnen komen die het beste bij hem past. 
We zijn er dan ook van overtuigd, dat het welslagen van de 
reflekterende moedertaalmethode inderdaad voor een 
groot gedeelte afhangt van een goede differentiatie. 

5. Op wat professor Kröhnert zegt over de funktie van 
gebaren, willen wij kort zijn. 
1. Als hij een conventioneel gebarensysteem gaat ge
bruiken vanuit een bepaalde mensvisie, dan kunnen wij 
het met die visie niet eens zijn, maar er wel respect voor 
hebben. 
2. Als hij echter gebaren gaat gebruiken, omdat hij een 
methode waarvan hij wel de kwaliteiten inziet om een doof 
kind tot een geïntegreerde mens op te voeden, niet goed 
toe kan passen en hij zich daar dan zo defaitistisch bij 
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neerlegt, dan vinden wij dat een kwalijke zaak en onrecht
vaardig tegenover de dove kinderen. 

Wij maken geen gebruik van een konventioneel gebaren-
systeem, omdat wij eerlijk menen dat dove kinderen het 
gelukkigst zijn, als ze zo geïntegreerd mogelijk kunnen 
leven met hun ouders, broers en zusjes kortom, met de 
mensen die hun het naaste staan. Wij vinden dat ze straks 
als volwassenen zelf moeten kunnen kiezen of ze willen 
leven met horenden of zich terug willen trekken in een 
dovenmaatschappij. 

Bovendien hebben wij, eerlijk gezegd, in ons kontakt met 
de kinderen nog nooit de behoefte gehad aan konventio-
nele gebaren. Wij hebben genoeg aan de natuurlijke 
lichaamstaal. Trouwens, een zo levendige methode als 
de reflecterende moedertaalmethode kan niet zonder 
mimiek en gesticulaties, waarvan ook de horenden in hun 
onderlinge kommunikatie zich zo veelvuldig bedienen. 

Besluit 
Het werken met dove kleuters is en blijft een grote 
uitdaging en door het persoonlijk kontakt dat je met de 
kinderen hebt vanwege de reflecterende moedertaalme
thode ook bijzonder boeiend. 
Wij hopen dan ook, dat het defaitisme, zoals we dat o.a. bij 
professor Kröhnert menen te beluisteren, zich niet 
doorzet. 
Jammer genoeg zijn er uiteraard een aantal leerlingen en 
oud-leerlingen, waarbij we door toevallige doorkruisende 
levensomstandigheden het gehoopte resultaat niet heb
ben kunnen bereiken. Dat geldt voor alle methoden en 
voor alle soorten van kinderen. Deze leerlingen mogen 
niet het argument zijn om van methode en visie te ver
anderen, want daarvoor zijn er nog steeds te veel 
kinderen en volwassenen waarbij we het beoogde doel 
wel geheel of gedeeltelijk bereikt hebben. 

O en A 

De Vereniging ter bevordering van ortho-agogische 
aktiviteiten 'O en A', die o.a. het Tijdschrift voor Ortho
pedagogiek' uitgeeft, organiseert ook bijscholingskur-
sussen onder de naam 'regionale studiebijeenkomsten'. 
Over de studiedag die in het komend najaar gehouden zal 
worden, ontving de redaktie de volgende mededeling. 

Dit jaar organiseert de Vereniging haar najaarsstudiedag 
op zaterdag 6 november 1982 in het Cultureel Centrum 
'de Nobelaer', Anna van Berchemlaan 2 te Etten-Leur 
(deelnemers wordt, na aanmelding, een routebeschrij

ving toegezonden). Aanvang: 10.00 uur; sluiting 16.00 
uur. 

Thema: 'Gezinstherapie in discussie?' 
De sprekers zijn: Prof. dr. J.F.W. Kok, hoogleraar Ortho
pedagogiek, Prof. Dr. H. van Engeland, hoogleraar 
psychopathologie en Dr. J.J.P. Hendrickx, wetenschap
pelijk hoofdmedewerker. 
Allen zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Beoogd wordt een historisch overzicht te geven van 
bestaande gezinstherapeutische modellen (van Enge
land) en voorbeelden van werken met gezinnen (Hen
drickx) en werken in gezinnen (Kok) uit te werken. 
Tevens wordt een toepasselijke f ilmpresentatie verzorgd. 

Leden van 'O en A' kunnen zich opgeven door ƒ17,50 
over te maken opdegirorekening van de penningmeester 
van de Vereniging. Niet-leden betalen ƒ30,-. 
De leden moeten bij hun opgave duidelijk vermelden, dat 
ze lid zijn. Na 23 oktober kunnen geen aanmeldingen 
meer worden geaccepteerd. 
Zonder toegangskaart kan geen toegang worden 
verleend. 
Koffie en lunch worden u door de Vereniging aange
boden. 

'En nu over jeugdliteratuur' 

9e jaargang no. 1. 

G. ter Haar 

Het februari-nummer van het tijdschrift 'En nu over 
jeugdliteratuur' is volledig gewijd aan het onderwerp 
'gehandicapte kinderen en boeken'. Eén van de artikelen 
in dit nummer is geschreven door Maaike Ie Grand. Zij 
beschrijft duidelijk in kort bestek de enorme problemen, 
die prelinguaal dove kinderen ondervinden bij het lezen 
van 'normale' kinderboeken. Dat die problemen legio zijn 
en dat ze o.a. het gevolg zijn van een gebrekkige 
woordenschat en een tekort aan grammaticale kennis 
kunnen mensen, die dove kinderen lesgeven, alleen maar 
beamen. Het is fijn dat er door middel van dit artikel aan 
een breder publiek meer bekendheid wordt gegeven 
omtrent deze problematiek. 
Het is ook prettig, dat er een poging wordt gedaan tot de 
uitgave te komen van aantrekkelijke eenvoudige boekjes 
voor dove kinderen. Boekjes waaraan zij, net als horende 
kinderen, plezier én ontspanning beleven. 
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Mededeling van 
het VeBOSS-bestuur 

Al jaren leefde er een zekere onvrede onder de leden van 
VeBOSS met de aanduiding spraakgebrekkige kinderen 
in onze tak van onderwijs. Op diverse algemene vergade
ringen werden voorstellen gedaan om tot een andere 
aanduiding te komen als we over deze groep leerlingen 
spraken. Nochtans lukte het ons niet om hierover tot 
overeenstemming te komen. Tot we geconfronteerd 
werden met de komende Wet op het Speciaal Onderwijs 
waarin weer wordt gesproken over het ernstig spraak
gebrekkige kind. Dit was voor het bestuur van VeBOSS 
een stok achter de deur om zich ernstig te gaan bezinnen 
op een betere, juistere naamgeving van deze groep 
kinderen. (Zie onderstaande toelichting.) 
Een betere, juistere naamgeving werd gevonden, welke 
meteen tot gevolg had dat er een andere verenigings
naam moest komen. 
Een en ander werd in de algemene vergadering, op 11 
maart 1982 in Lunteren gehouden, aan de leden voor
gelegd en door deze aangenomen. 
De nieuwe naam is nu: 
Nederlandse Vereniging tot bevordering van het onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen metspraak-
I'taalmoeilijkheden. 

Aan de Minister van Onderwijs en de volksvertegen
woordiging is nu verzocht met onze wensen t.a.v. de 
aanduiding van het spraakgebrekkige kind in de nieuwe 
wetgeving ernstig rekening te willen houden. 
Wij hopen van harte dat zij dit ook zullen doen. 
Aan de schoolbesturen is eenzelfde verzoek uitgegaan. 

toelichting 

Rond 1936 werden de scholen voor slechthorende 
kinderen uitgebreid met een afdeling voorspraakgebrek-
kige kinderen. 
Dit waren voornamelijk leerlingen met een lip-kaak-
gehemeltedefect, de z.g. schizis kinderen. 
In de loop der tijd nam dit aantal kinderen enorm af en 
thans zien we een grote groep 'anders' spraakgebrekkige 
kinderen. 
De volgende problemen zien we thans bij deze kinderen: 

- vertraagde spraak-/taalontwikkeling, taalstoornis 
- lip-, kaak- en/of gehemeltespleet 
- verkeerde mondgewoonten 
- stemstoornissen 
- broddelen en stotteren 
- lichte motorische stoornissen 
- slechte hoorfunctie 
- geen goede luisterhouding 

- articulatie-fouten 
- geringe woordenschat en foutief taalgebruik 

Los van deze verandering van schoolbevolking bleek in 
de loop der jaren ook dat leerlingen, hun ouders en 
medewerkers aan de scholen zich niet zo happy voelen 
met de aanduiding 'gebrekkig'. 
Vandaar dat na uitvoerig overleg met alle betrokkenen 
gekozen is voor de aanduiding 'spraak-/taalmoeilijk-
heden'. 

Scholen voor slechthorende 
kinderen en kinderen met 
spraak-/taalmoeilijkheden 

(Persbericht) 

Onderstaand persbericht heeft betrekking op de brochu
re die door de voorzitter van de VeBOSS op de jaarverga
dering werd aangekondigd. (Zie 'Van Horen Zeggen'juni 
1982, blz. 29, eerste kolom.) 

Utrecht, 16 juni 1982. Onlangs is bij het Nationaal orgaan 
Gehandicaptenbeleid (NOG) een nieuwe brochure ver
schenen, getiteld 'Scholen voor slechthorende kinderen 
en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden'. Deze bro
chure werd samengesteld in opdracht van het NOG met 
medewerking van de Nederlandse Vereniging tot bevor
dering van het onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden (VeBOSS), de 
Nederlandse Federatie van vertegenwoordigers van 
Ouders van Slechthorende en Spraakgestoorde kinde
ren (FOSS) en de Coöperatieve Vereniging 'Federatie van 
Nederlandse Audiologische Centra' (FENAC). De bro
chure is in eerste instantie bedoeld voor ouders om hen 
informatie te geven over de scholen voor kinderen die 
slechthorend zijnen/of spraak-/taalmoeilijkheden heb
ben. 
De brochure iste bestellen door overmaking van ƒ 4,10 op 
girorekening 52.41.634 ten name van het Nationaal 
Orgaan Gehandicaptenbeleid te Utrecht onder vermel
ding van 'NOG-wijzer nr. 5'. 
Bij bestelling van meerdere exemplaren worden de 
verzendkosten relatief minder. U kunt dan het beste even 
contact opnemen met het NOG-bureau (Postbus 323, 
3500 AH Utrecht, telefoon 030-331121) om het juiste 
bedrag te weten te komen. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1079 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
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 
6531 RR 
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 
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 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg, internaat 
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 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinusvan 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 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
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 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
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 

020-460504/445802 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
08895-2547 
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 
080-567765 
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 
Guyotplein 2 
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 van scholen en instituten direkt door aan 
de eindredaktie. 




