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Ten geleide Om het 'meervoudig 
gehandicapte' kind 

Redaktie 

'Van Horen Zeggen' heeft een nieuwe omslag, een 
omslag met een voorgeschiedenis. In maart 1974 (de 
eerste aflevering van de 15-de jaargang) verscheen het 
tijdschrift 'Het Gehoorgestoorde Kind' in een nieuw 
formaat en met een andere omslag. Op de donkerbruine 
kaft waren de titel en een golfmotief uitgevoerd in twee 
kleuren: diepzwart en wit. De hoofdredaktie opende het 
nummer met 'Een nieuwe omslag... een nieuw en oud 
geluid.' Met ingang van de 19-de jaargang (februari 1978) 
werd de titel van het tijdschrift gewijzigd in 'Van Horen 
Zeggen'. De papierkleur van de omslag was wat lichter en 
het golfmotief was afgedrukt in verschillende variaties 
van grijs: een slap aftreksel van de omslag van de 
voorafgaande jaargangen. Tot en met de laatste afleve
ring van vorig jaar hebben we ons daarmee beholpen. Het 
was trouwens ook behelpen met de aanduiding van de 
jaargang en het afleveringsnummer op de omslag: die 
stonden namelijk aan de binnenkant, hetgeen zeer 
origineel maar weinig praktisch genoemd moet worden. 
In de redaktievergadering van 6 mei 1981 werd voor het 
eerst het idee van een nieuwe omslag aan de orde 
gesteld. Als gevolg daarvan verscheen in het nummer 
van augustus 1981 op blz. 73 een oproep om ontwerpen 
voor een nieuwe omslag. Daarna ging er geen redaktie
vergadering voorbij zonder het agendapunt 'omslag'. Het 
resultaat van al die besprekingen hebt i l nu in uw handen: 
een nieuwe omslag, ontworpen door dhr. Wels, uit Sint-
Michielsgestel. Terwille van de kontinuïteit is het papier 
van dezelfde kleur, al is de kwaliteit een beetje afwijkend. 
En: het is mogelijk gebleken om jaargang en afleverings
nummer op de buitenkant te krijgen. 

Met ingang van deze jaargang zal ieder nummer 32 
bladzijden hebben. (Ofschoon: de nummering van de 
pagina's van deze aflevering loopt maar tot 28, omdat er 
vier pagina's gebruikt zijn voorde inhoudsopgave van de 
vorige jaargang. U kunt die zelf losmaken uit het midden 
van het tijdschrift door even de nietjes om te buigen.) 
Wat de overige drie afleveringen van deze jaargang 
betreft. De datums waarvóór kopij ingezonden moet 
worden zijn resp. 18 april, 4 juli en 17 oktober. De verschij
ningsdatums zijn: 2-de aflevering (met de lezingen van de 
jaarvergadering van de Vereniging ter bevordering van 
het Onderwijs aan Doven, 4 maart 1983) 17 juni: 3-de 
aflevering (met de lezingen van de jaarvergadering van 
de VeBOSS, 17-18 maart 1983) 6 september en de 4-de 
aflevering 16 december. 
Laten we hopen dat de kleine vernieuwinkjes in ons blad 
een symptoom zijn van het onverminderd élan waarmee 
de leden van onze beide Verenigingen zich blijven 
inzetten voor de takken van onderwijs waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. 

Een brief 

A. Huisman 

Dhr. A. Huisman, directeur van de Mgr. Terwindtschool, 
postbus 19,6573 ZG Beek/ Ubbergen, zond in december 
1982 onderstaande brief naar de directie van de scholen 
voor Speciaal Onderwijs in Nederland van het Ministerie 
van Onderwijs. Verschillende instanties die bij deze zaak 
betrokken zijn, ontvingen van hem een afschrift van deze 
brief. Via publikatie in 'Van Horen Zeggen' wil hij aan de 
inhoud nog grotere bekendheid geven. 

Geachte Collega, 
Graag zou ik Uw aandacht willen vragen voor het 
volgende: 
In de nieuwe Interim Wet Speciaal Onderwijs staat onder 
art. 9 lid 3: 'Bij algemene maatregel van Bestuur wordt 
bepaald aan welke soorten van scholen andere afde
lingen dan bedoeld in tweede lid kunnen worden verbon
den en voor welke kinderen deze bestemd zijn'. 
1. Ik neem aan, dat hiermede bedoeld wordt dat op elke 
school voor speciaal onderwijs kinderen kunnen worden 
opgenomen afwijkend van hettypewaarvoor dezeschool 
opgericht en bestemd is. Ik denk tevens dat het dan gaat 
om kinderen, die wel b.v. tot het vraagstellings-behan-
delingstype s.h., I.o.m., m.l.k. e.d. behoren maar toch zo 
afwijkend zijn, dat ze niet in de 'reguliere groepen' kunnen 
worden opgevangen. Vaak worden deze kinderen dan 
'meervoudig gehandicapt' genoemd. 

2. Ik vind dit een héél gevaarlijke zaak. Ik ga niet aan de 
realiteit voorbij, dat er méér afwijkingstypen binnen onze 
scholen zijn waarvoor we wel de zorg dienen te hebben, 
maar dit zogenaamde meervoudig-gehandicapte kind of 
kind met meerdere handicaps, - niet bedoeld in de 
beschikking van de school waarop het zich geplaatst ziet -
is mijns inziens een ander kind, getypeerd door de 
complexiteit van het gehandicapt zijn. 

3. Waarom vind ik dit gevaarlijk? 
a. De zorg voor de andere handicaps vraagt kennis, 
vaardigheid, specifieke specialistische hulp, die de 
school niet kan geven, gezien de beschikking, maardiezij 
wel nodig acht. Er zal specialistische hulp (fysiotherapie, 
extra logopedie, spel-gedragstherapie, ergo-therapie, 
specifiek psychodiagnostisch-orthopedagogisch onder
zoek) dienen te komen, die gezien de huidige economi
sche toestand, veelal onmogelijk is. 
b. Er komt een nog grotere verspreiding van dit zoge
naamde 'meervoudig-gehandicapte kind' binnen het 
speciaal onderwijs, waardoor b.v. (als voornaamste) 



- epidemiologische gegevens slecht vergaard kunnen 
worden 
- vroegtijdige onderkenning belemmerd wordt 
- registratie niet van de grond kan komen, waar klassi-
ficatie en duidelijke begripsdefiniëring aan ten grondslag 
liggen 
- gericht veldonderzoek belemmerd wordt 
- het kind als optelsom van handicaps gezien wordt in 
plaats van een ander kind. 
c. De 'know-how', de ervaring van instituten, die wel al 
geruime tijd met deze afwijkende kinderen werken, wordt 
niet operabel gemaakt naar de 'splinter-afdelingen'. 
d. Vakstudie, na-scholinge.d.iservoordittypekind(nog) 
niet. De leerkrachten verbonden aan die 'nieuwe afde
lingen' zullen zelf moeten trachten op eigen benen 
behandelstrategieën van dit andere kind te ontwikkelen, 
waarbij specialistische hulp maar'mondjesmaat'zal zijn. 
e. Hoe te werken en te handelen, vast te leggen in het 
schoolwerkplan en in toch wel vereiste individuele 
handelingsplannen, wordt een moeilijke zaak. 

4. Mijn vraag en mijn angst is dan ook: 
- Zal dit kind niet 'het kind van de rekening' worden van 
onze goede bedoelingen het te helpen'' 

5. Mijn gedachten gaan uit naar wat andere vormen: 
Artikel 9 lid 3 lijkt mij in zoverre een goede zaak als: 
a. Er binnen de scholen voor speciaal onderwijs, zoals 
die traditioneel liggen naar vraagstellingstype, tot vormen 
van overleg gekomen wordt ter ondersteuning van het 
ontwikkelen van opvoedings- en onderwijsstrategieën 
voor dit afwijkende kind. Ik denk hierbij aan: 
-a. centrale registratie, op grond van klassificatie e.d. 
binnen een regio, bij een orgaan, multidisciplinair van 
aard, ontstaan vanuit de regionale scholen voor speciaal 
onderwijs, het hele speciale onderwijs bestrijkend, 
-b. in het onder -a. genoemde orgaan, de specialisten van 
de bestaande m.g. scholen vertegenwoordigd laten zijn, 
-c. regionale of een boven-regionaal studiecentrum te 
laten ontstaan, waarin aandacht wordt besteed aan de 
onder 3 a t/m c genoemde zaken, nauw verbonden aan 
bestaande studiecentra en de opleiding Speciaal Onder
wijs, 

-d. nauwe betrekkingen gaan onderhouden met Universi
taire instituten voor verder onderzoek en behandeling, 
-e. nauwe samenwerking ontwikkelen met de Rijksin
spectie Buitengewoon Onderwijs wat betreft 
- de meldingsplicht van deze kinderen 
- het faciliteiten verwerven zowel naar financiën als naar 
personeel. 

Met dit schrijven doel ik er niet in het minst op, dat de 
bestaande instituten géén kennis van zaken zouden 
hebben, verre van dat. 
Het gaat mij om het belang van de kinderen, wat ons aller 
belang is, als aangestelden binnen het Speciaal Onder
wijs. 
Ik verzoek U daarom, dit schrijven in Uwteam bespreek
baar te maken en ik roep een ieder op, om zijn/haar 
krachten bij te zetten dat het bedoelde artikel 9 lid 3 van de 
Interim Wet op het Speciaal Onderwijs, zinvol wordt 
toegepast. 
Zij/hij die dat wil, kan met mij hierover in kontakt treden. 
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Het speelliedje 

Klaasjan Faber 

Een speelliedje is een kombinatie van taalverwerving, 
muziek en beweging. Eén manier om tot een speelliedje te 
komen is: uitgaan van het spel. De kinderengevenditspel 
aan. In de improvisatie komt eigenlijk al een beetje het 
verloop van de muziek tot uitdrukking. In het voorbeeld 
van 'Sneeuwwitje' ging dit als volgt: (In plaats van een 
sprookje kan voor kleinere kinderen een eigen beleving of 
een leeslesje als uitgangspunt worden genomen.) 

De kinderen waren kabouters, ze liepen in het bos en 
zochten een boom om om te hakken. De ene boom was te 
dun, maar de andere was dik genoeg. Die boom werd 
omgehakt. Het hele spel was een doen-alsof-spel. (Er 
waren geen bomen en ze hadden geen bijl). Er wordt een 
beroep gedaan op hun verbeelding. Ze moeten het zich 
voorstellen. 

In een volgende les wordt met de blaasorgels gewerkt. De 
handelingen en de tekst uit de vorige les worden hier op 
een werkbord gezet en er wordt muziek bij gemaakt. 
Bijv. als de kabouters lopen, wat voor muziek moet ik dan 
horen? Hoog of laag, kort of lang enz.? 
De kinderen kozen korte marsachtige muziek. Dan de 
zinnen: 'Die is veel te dun' en 'Die is goed'. 

1. Het analyseren van de zinsstruktuur. Dit is belangrijk 
om tot een ritmisch spreekgeheel te komen. Het ritmisch 
element is belangrijk bij het verstaanbaar spreken, maar 
ook in verband met de betekenis. (Denk aan aksenten en 
tegenstellingsaksenten) 
Op deze foto wordt het aantal lettergrepen bepaald en 
boven elke lettergreep een vertikale streep in de noten
balk gezet. Dit is de eerste stap om de ritmische struktuur 
van de zin te ontdekken. • 

Het zU[ 



Hier worden de aksenten gezocht, het aantal lettergrepen 
bepaald en het taairitme boven de zin geschreven. Zo 
wordt de taal omgezet in een ritmisch melodisch geheel. 
Deze twee muzikale elementen zijn noodzakelijk om het 
gesproken woord verstaanbaar en begrijpelijk te maken, 
(intonatie) 
Op deze wijze wordt het hele verhaal opgebouwd. Met 
gebruikmaking van div. geluidseffekten: dissonanten (de 
heks die door het bos loopt), een gong (de torenklok) en 
een krijsende stem (de heks). De muziek wordt simpel 
gehouden (eenvoudig toonmateriaal), omdat de kinderen 
hun hele speelliedje ook zelf moeten kunnen spelen op 
het blaasorgel. 
In de loop van dit verslag komen de belangrijkste 
aspekten van de muziekopvoeding nog eens duidelijk 
geïllustreerd aan de orde. (Defoto's worden gepubliceerd 
met toestemming van de betrokkenen.) 

2. De tweede stap. Na de lettergreepstreepjes wordt het 
aksent onderstreept en de melodieboog getekend. 

3. De melodieboog kruist de vertikale lijntjes en op deze 
kruispunten worden de noten geplaatst. 

De geaksentueerde lettergreep krijgt een lange noot, de 
andere lettergrepen een korte. 

Waarom worden de noten niet allemaal op één lijn 
geplaatst (ritmisch) maar in hoogte verschillend (melo
disch)? 
Dit is om staccatospel te vermijden. Melodisch spel geeft 
meer de mogelijkheid om gebonden te spelen op het 
blaasinstrument, dit werkt suggererend voor het 'aan 
elkaar spreken'. 

4. De notatie in de eigen muziekmap. 
Het vastleggen van gespeelde stukjes werkt goed bij het 
van buiten leren van de tekst. Het bevordert het noten-
lezen. De leerlingen moeten zich bij het overnemen van 
het werkbord bewustzijn van degoedeplaats van de noot. 
(Op de eerste, tweede lijn enz. tussen de lijnen, e.d.) 

5. Het werkbord. 
Deze borden zijn voorzien van notenbalken. Ernaast staat 
een effen zwart bord voor aantekeningen. Op het 
werkbord wordt het spelfragment van de expressieles 
genoteerd (de handelingen en de zinnen). 
Nu wordtalles stukje voor stukje opmuziekgezet. Bijv.: de 
galop van het paard (crescendo galop op de trom) en de 
zin: 'Sneeuwwit/e isdood', waar de muziek laag genoteerd 
staat. Dit voelde een kind zo aan. Het was 'bedroefd', dus 
'donkere' muziek. Zo krijgt ook de muziek emotionele 
betekenis. 
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6. Het aanblazen van het blaasorgel. 
De ademstroom moet gestuurd worden. Dit gebeurt het 
best met getuite lippen en zonder bolle wangen! Dit laatste 
duidt altijd op persen, waarbij teveel spanning ontstaat. 

7. De mibavo-aansluiting op het blaasorgel. 
Het individuele klasse-hoorapparaat wordt aangesloten 
op het blaasorgel. Zo ontstaat voor ieder kind een voor 
hem optimale waarneming van het geluid (iedere mibavo 
is persoonlijk afgesteld). 
Er ontstaat een cirkelproces: 
Eerst is er de beweging (motoriek) van de vingers, het 
bespelen van het instrument en de beweging van het 
aanzetstuk (adem), het aanblazen van het instrument. Zó 
wordt het geluid geproduceerd en komt in de oren. Dit 
cybernetisch proces is een aktieve vorm van hoortrai-
ning. Het kind luistert naar zichzelf. Van hieruit kan het ook 
leren luisteren naar anderen (passief). 

I In het muzieklokaal 

Het blaasorgel en de oefeningen voor het spreken 

Zeer veel spreekfouten van dove kinderen komen voort 
uit een verkeerdeademhaling. Dit komt o.a. tot uitdrukking 
in het verkeerd afbreken van zinnen en zelfs van 
lettergrepen in woorden, waardoor het geheel onver
staanbaar wordt. 
Het blaasorgel kan meewerken aan de bewustmaking 
van de goede ademhaling. Hierbij wordt geleerd op één 
adem te blazen vanuit de buik-flank ademhaling. 

Een voorbeeld: 

Bij kleine kinderen beginnen met lange tonen blazen 

Als dit bij juiste ademtechniek lukt, dan korte tonen 

Hierna eenvoudige kombinaties zoals: 

Dit zijn elementaire ritme-oefeningen, die gelijk gekop
peld worden aan woordjes die de kinderen kennen bijv: 
apparaat (kort kort lang) 
vanavond (kort lang kort) 
klaslokaal (lang kort kort) 
Bij het blazen is het belangrijkte zien hoe hetkinddeadem 
gebruikt. Het kort blazen wordt niet met de vingers 
gereguleerd, maar met het gebruik van de tongpunt. 
(Zoals je een blokfluit aanblaast, du du du.) 
De te behandelen woorden en zinnetjes komen uit de 
gesprekslesjes. Om met de aktief getrainde ritmes 
hoortraining te doen, kunnen we bijv. 2 of 3 verschillende 
ritmes onder elkaar zetten en de kinderen naar een van de 
drie laten luisteren. Ook kan een van de kinderen op het 
eigen blaasorgel dit ritme geven. De anderen luisteren 
dan welk ritme gespeeld wordt. 

Het blaasorgel als muziekinstrument 

Natuurlijk spreken we, als we het over zinsmelodieën 
hebben, óók over muziek, maar hfer wordt bedoeld het 
muziek maken bij de handelingen. Hierbij wordt een 
beroep gedaan op het (geluids)-voorstellingsvermogen 
van de kinderen. 
Een eenvoudig voorbeeld.' 
Een kind speelt het volgendefragment van een verhaaltje. 
Er loopt een kind op straat, plotseling staat het stil, het ziet 
iets op de grond liggen, raapt het op en vraagt: 'Van wie is 
dat'? 
Als dit gespeeld is komt het op het werkbord te staan. (De 
handelingen zijn tussen haakjes geplaatst.) 

Nu gaan we stukje voor stukje muziek bedenken bij de 
handelingen en op de zin. Het gaat erom: Wat past het best 
bij de beweging? We zetten de beweging om in muziek. 
(koppeling van beweging met geluid) 
De kinderen experimenteren hierbij zelf op hun orgel en 
verschillende mogelijkheden worden beluisterd en afge
wogen. 



Bijvoorbeeld: 

Dit alles lijkt te gebeuren omdat we een speelliedje 
maken, dit is slechts gedeeltelijk waar, het blaasorgel blijft 
naast muziekinstrument een oefeninstrument bij uitstek. 
Het speelliedje is op de eerste plaats ook het oefen
materiaal, en kan bestaan uit een of twee zinnetjes, maar 
ook uit bladen vol zinnen en muzikale effecten, dit 
afhankelijk van leeftijd en nivo. 

He? blaasorgel en de notatie 

De toetsen van het blaasorgel zijn voorzien van kleuren, in 
een schakering van donker naar licht, van laag naar hoog, 
van zwart naar wit. Elke kleur staat voor een noot. 
Bijvoorbeeld: zwart is Do: blauw is Re enz. 
Dit systeem is in het verleden ontstaan door aan diverse 
dove kinderen te vragen om kleur aan klank te koppelen. 
Wat hoort bij hoog en wat bij laag? Lage tonen werden 
geassocieerd met donkere kleuren en hoge tonen met 
lichte kleuren. 

Hef blaasorgel en de vingermotoriek 

Het blaasorgel wordt bespeeld met de rechterhand. 
Zonder de hand te verzetten is dus een bereik van vijf 
toetsen mogelijk, ledere vinger zijn 'eigen' toon. 
Om nu goed te kunnen spelen moeten de kinderen hun 
vingers goed kunnen sturen. Bij vele kinderen is de 
'kennis' van hun vingers (de z.g. vingergnosis) ofwel het 
beheersen ervan een moeilijkheid. Het bespelen van het 
instrument geeft hier zijdelings oefeningen voor. (Do met 
je duim, Re met je wijsvinger enz.) Ook de benaming van 
de vingers komt zodoende regelmatig aan bod. Het 
benoemen van lichaamsdelen bevordert de kennis van 
het lichaamsschema. 
I n de lagere klassen gebruiken we de vier hoge tonen van 
het oktaaf (sol la si do) voor de gesproken tekst. Dit 
systeem wordt doorbroken als het aan de betekenis kan 
bijdragen. De laagste vijf tonen (do re mi fa sol) worden 
gebruikt om de handelingen te begeleiden. Dit heeft het 
voordeel dat de handen maar op één manier verzet 
hoeven worden. Dit voorkomt veel gezoek op het instru
ment. 
Voor sommige kinderen is het wenselijk om naast de 
genoemde notatie een cijfernotatie te hanteren (bijv. 
kinderen die moeite hebben met het ruimtelijke aspect 
van de notenbalk). Do is dan 1; Re is 2 enz. Het aanleren 
hiervan vergt niet veel tijd. 
Waarom wordt het dan niet als dé notatie gebruikt? Het 
systeem heeft één groot nadeel: lang en kort zijn niet 
duidelijk visueel te maken. 1#l#1 is minder duidelijk 
dan: | | | 

/ o / 

Ritmische oefeningen 

Bewegen en geluidswaarneming zijn twee aspecten van 
een gedrag. Ze vormen een 'Gestalt'. De beweging is er 

eerst, die geeft het geluid. Dit cybernetische principe is de 
grondslag van de geluidsmethode. 
De kinderen spelen de op muziek gezette zinnen op het 
blaasorgel. Hierna worden ze in hetzojuist geblazen ritme 
gesproken. Om een betere transfer te bereiken is het 
belangrijk om hiernaast naar eenvoudige ritmische 
bewegingen te zoeken die het ritmisch spreken nóg 
kunnen ondersteunen. Zo'n eenvoudige beweging is bijv.: 
De melodieboog in de lucht meetekenen tijdens het 
spreken (zie foto's 8 en 9). 
Het is beter de ritmische beweging en het spreken 
simultaan te laten verlopen omdat dan de invloed van de 
twee bewegingen op elkaar groter is dan wanneer ze na 
elkaar worden uitgevoerd. Dit hebben onderzoeken de 
laatste jaren uitgewezen. 

8/9. Spreken en ritmisch bewegen. 
Op deze foto 's wordt de melodieboog in de lucht getekend 
en tegelijkertijd wordt de zin meegesproken. De melodie
boog suggereerta.h.w. hetz/nsgeheel: staccatospreken 
wordt door de vloeiende lijn min of meer uitgesloten (dit in 
tegenstelling tot bijv. de trom e.d.). 
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Andere manieren zijn: 
- het ritme lopen 
- het ritme springen 
- het ritme slaan op de trom (eerst ruimtelijk, later op één 
plaats v.d. trom) 
- het ritme klappen (waarbij voor de lange noten een 
streek over de arm gegeven wordt en voor de korte noten 
een klap in de hand.) 
Voor elke manier zijn legio voorbeelden te geven. 

Verschillende hoortrainingsvormen 

Allereerst de muziek die de leerling zelf maakt (aktief). 
Het volgen van een speelliedje op de band. 
Het zoeken van een gehoord fragment. 
Ritmische en melodische verschillen. 
Verschil tussen diverse instrumenten. 
Leerlingen doen onderling hoortraining. 
Eikaars spel kontroleren. 
Om de beurt een fragment van een geheel spelen, dus op 
tijd invallen en konstant opletten, niet alleen op je eigen 
stukje. Dit blijven volgen is moeilijk voor dove kinderen. 
Het is als het ware een vorm van empatisch gedrag. 

II In het expressielokaal 

Hier zijn aanwezig: een orgel, een bandrekorder met 
versterker, div. grote geluidsboksen en een speciale 
lage-tonen hoorn en een tweeter. Verder een grote 
spiegelwand (visuele feedback). Ook beschikken we 
over diverse Montessori-materialen en gymnastiekmate-
riaal. 
Ik dit lokaal wordt meestal de aanzet gegeven voor 
nieuwe speelliedjes, bewegingsstukjes, dansen enz. 
Vanuit het idee ontstaat het spel. Het spel wordt inclusief 
de 'gevangen' taal genoteerd op het werkbord en dientzo 
als materiaal voor de blaasorgelles. 
De taal en de beweging worden in de muziek omgezet en 
zo ook gebruikt als oefenmateriaal, voor het spreken, de 
hoortraining en de motorische oefeningen. 
De blaasorgelles en de expressielesdienenzoelkaar. Als 
de kinderen in het speelliedje alle tekst op muziek gezet 

10. Aan het begin van de expressieles. 
Even herhalen wat we de vorige week aan nieuwe muziek 
erbij hebben gemaakt. Alle kinderen hebben hun eigen 
'partituur' en volgen aan de hand hiervan het orgelspel. 

hebben, wordt deze tekst door kollega's van de leerkracht 
gezongen volgens de notatie van de kinderen. Dit geheel 
wordt met instrumentale begeleiding op de geluidsband 
opgenomen en als 'muziek van de kinderen' uitgevoerd. 
De kinderen worden dus tijdensde uitvoering van het spel 
door hun eigen muziek begeleid. 

b n r f - i w j U u 
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Een voorbeeld van de uiteindelijke notatie van een deel 
van een speelliedje op het werkbord in het muzieklokaal. 
Een dergelijke notatie ontstaat in samenwerking met de 
kinderen. 

11. Het spel begint. 
De kabouters staan Maan met de bijlen op de rug. In de 
spiegel kunnen ze hun houding en beweging korrigeren 
(visuele feedback). Hoewel het op de foto niet zo goed 
tot zijn recht komt, hebben de kinderen, (via de spiegel) 
hier gekozen voor kabouters die in een rij staan van klein 
naar groot. 
Hierbij komen allerlei zaken aan de orde zoals: persoon
lijke smaak, een bepaald idee wel of niet mooi vinden, 
beoordelen, afwegen enz. Ook dergelijke 'discussies' 
zitten vol taal. 
Bewegingsplannen (choreografie), plangedrag en ruim
telijke vormen met hun benamingen komen aan bod. En 
natuurlijk niet te vergeten de expressie. 



14. Ooo, wie is dat mooie meisje? 
De verbazing staat hem duidelijk op het gezicht te lezen. 
De gezichtsexpressie is een belangrijke 'extra-linguale' 
eigenschap die de kinderen een steun geeft om het 
geproken woord beter af te lezen. 

12. Die boom moet natuurlijk wel worden omgehakt, 
maar dat is nog iets anders dan de (doen alsof) bijl van 
boven naar beneden te bewegen. Het moet blijken uit de 
hele houding. Dit is mijns inziens al een vorm van 
expressieve dans. (Hetbegrip 'dans'hanteren wealseen 
zeer ruim begrip. Dans is beweging.) 

75. 
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13. Hier zoeken de kinderen naar een goede houding om 
de boom te 'sjouwen'. Ze doen dit via de spiegelwand 
(visuele feedback). In het zoeken naar de juiste stand 
wordt een beroep gedaan op het groepsgevoel. Niet 
gemakkelijk voor kinderen, zeker niet voor dove kinderen. 



16. In de speelliedjes worden ook bestaande kinder -
dansjes en spelletjes verwerkt. Ze zijn vaak zeer geschikt 
omdat ze gestruktureerd zijn in ritme en vorm. 

17. De heks. 
Vals en gemeen. Hierbij past alleen maar valse muziek. 
Dissonant geluid wordt door bijna alle dove kinderen als 
een aparte sensatie ervaren. Het valt op tussen de 
'gladde' tonen van het blaasorgel of de melodica. In elke 
les komt het wel voor. Altijd is er wel een kind dat fout 
speelt en dat geeft het 'botsende' geluid. Zodoende 
worden ook begrippen als vals enz. in de situatie geleerd. 
De kombinatie van het homoniem 'vals' (geluid) en 'vals' 
(karakter) lag dus bij de heksenmuziek voor de hand. Ook 
hier weer de extra betekenis van het geluid. 
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18/19. Het uitvoeren van de 'galop' van het paard. Een 
van de leerlingen vond dat het heel zacht moest beginnen 
en hard eindigen omdat de prins van heel ver kwam. Ook 
dit geeft blijk van 'in geluid denken'. 

Slot 

Zo kan een speelliedje ontstaan, met gebruikmaking van 
diverse geluidseffekten. Dissonanten enz. 
Als het hele speelliedje af is worden de spreekteksten 
gezongen. Dit zingen is als 'overdreven spreken' en wordt 
door de kinderen als duidelijk gestruktureerd ervaren. 
Ook als het klaar is worden er nog allerlei oefeningen mee 
gedaan. Bijv.: de band zomaar ergens in het midden 
opzetten en luisteren welk stukje dat is. Ook het geheel 
volgen met het papier in de hand, maar ook zonder. En de 
uitvoering op zich is ook een grote oefening in geluids
waarneming, motoriek, geheugen spreken. Belangrijk 
hierbij is het a.h.w. 'opgenomen worden in de muziek'. Ook 
al ben je niet aan de beurt. Je moet het geheel volgen. Een 
ander belangrijk aspect is nog de sociale oefening (het 
samenwerken, het wachten op elkaar en het waarderen 
van eikaars ideeën) maar ook is het een kreatief proces. 
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Bewegen op school; 
mogelijke consequenties 
van onderzoekgegevens 

Lezing voor de themadag 'Motoriek' 
27 november 1982 te Utrecht 

Dick Vreeswijk 

I Inleiding 
Mijn naam is Dick Vreeswijk en ik ben vakleerkracht 
gymnastiek op het Rudolf Mees Instituut (R.M.I.). Deze 
scholengemeenschap voor dove kinderen te Rotterdam 
wordt bezocht door ruim 200 kinderen in leeftijd variërend 
van 3 tot 18 jaar (een enkeling is nog wat ouder). Als 
vakleerkracht zie ikdeze kinderen 1 tot 3 maal per week. Ik 
werk nu bijna 6 jaar op het Instituut. 
Tijdens deze lezing gaat het over algemeen motorische 
vaardigheden (lopen, springen, werpen, vangen, klim
men, etc.) van dove kinderen zonder ernstige nevenpro
blemen. 

II Wat is er bekend? 

Veel bezoekers, die in de loop der tijd mijn lessen gevolgd 
hebben, met name zij die voor het eerst dove kinderen 
zagen bewegen, hebben zich afgevraagd in hoeverre de 
algemeen motorische vaardigheden van onze kinderen 
verschillen van die van horende. Die vraag heb ik mezelf 
ook gesteld. Maar met name wanneer het kinderen 
betreft, die 'alleen' doof zijn, is het verschil best moeilijk 
aan te geven. 
Als je literatuur erop naslaat kan je maar moeizaam tot 
klaarheid komen: er bestaat maar weinig systematisch 
onderzoek. Vooral de oudere onderzoeken zijn eenzijdig 
gericht op een bepaald onderdeel van het motorisch 
functioneren. Bekend zijn b.v. de Amerikaanse onder
zoekingen naar evenwicht (Frisina-Railwalking-test) en 
naar handigheid (Long en Morsh: bewegingen binnen de 
'grijpruimte'). 
Myklbust (1960) beschrijft in zijn 'Psychology of Deaf
ness' uitgebreider onderzoek, waarbij o.a. de Oseretzky-
test werd gebruikt. Bij dat onderzoek werd aangetoond, 
dat dove kinderen een lagere motorische, dan chrono
logische leeftijd hadden. Deze test meet meer dan alleen 
handigheid of evenwicht! Ook in Nederland is dergelijk 
uitgebreid onderzoek verricht. Een redelijk recent onder
zoek van Beekkerk van Ruth e.a. (1977) toonde een 
statistisch significant verschil ten nadele van het dove 
kind aan met betrekking tot algemeen motorische vaar
digheden. Dit verschil werd overigens gevonden na 
uitsluiting van die dove kinderen die geestelijk of licha
melijk gehandicapt of duidelijk evenwicht gestoord wa
ren. Dat betekent dus dat er kennelijk andere factoren 
verantwoordelijk zijn voor het verschil. 

III. Belemmerende factoren. 
Naast de doofheid op zich (het missen van het bewe-
gingsstimulerend geluid, het missen van ruimtelijke 
informatie en het missen van de auditieve feedback 
gegevens, die ons duidelijk maken wanneer we een bal 
goed hebben geraakt of niet) zijn er nog wel meer factoren 
te noemen, b.v.: 
1. Van Dijk en Van Uden (1976) concluderen, dat 
ongeacht de doofheidsoorzaak (!) onopvallende neven-
stoornissen (zoals dyspraxie, dysritmie en slecht geheu
gen voor successief aangeboden data) bij dove kinderen 
voorkomen. 
2. Een andere factor die invloed heeft op én wordt 
beïnvloed dóór de ontwikkeling van algemeen motori
sche vaardigheden is de sociale en persoonlijkheids-
ontwikkeling van het kind. 
Dit bleek o.a. bij een onderzoek van Wiegersma (1975) 
met kinderen van binnenschippers. Na 5 a 6 jaar van 
relatieve isolatie in een kleine ruimte, dus met minimale 
expansie-mogelijkheden, hadden die kinderen zo'n ge
ringe sociale- en bewegingservaring dat ze buiten de 
leeftijds- en speelgroep vielen. 
Het sociaal relatief geïsoleerd opgroeien beïnvloedt ook 
het in de wereld staan van het dove kind van jongsaf zo, 
dat overmatige egocentriciteit, starheid en impulsiviteit 
signifikant vaker voorkomen, zoals door o.a. Meadow 
(1975) werd aangetoond. 
De heer Van Uden constateerde eerder al hetzelfde en 
vond daarnaast nog een signifikant sterkere angst voor 
het betreden van (vreemde) grote ruimten. 
3. Voorts constateert Kugel (1969) dat het lichaams
besef bij dove kinderen slecht is ontwikkeld. 
Lichaamsbesef staat voor: 
De kennis, die het kind heeft via waarneming of voor-
stellings- of herinneringsbeeld omtrent: 
a. het lichaam en de stand ervan in de ruimte - alswel van 
lichaamsdelen en hun positie t.o.v. elkaar 
b. de beweging, die hij actueel uitvoert, respectievelijk 
kan of wil uitvoeren qua richtingsuitslag en intensiteit. 
4. Verder kan worden genoemd: het gemis aan taal ter 
structurering en regulering van de beweging. De verbale 
instructie verloopt veel moeizamer, en die instructie is met 
name bij oudere kinderen belangrijk. (Ik ga hierbij niet in 
op de mogelijkheden, om via de beweging taal 'aan te 
brengen', begrip te "doen ontstaan". Het moet duidelijk 
zijn: zonder ervaringen, bewegingen gaan begrippen niet 
leven. Het heeft pas zin om bepaalde begrippen als op, 
onder, ver, dichtbij, hoog, laag, hard, zacht etc. etc. van 
taalsymbolen te voorzien als ze ervaren, doorleefd zijn.) 
Kortom, blijkbaar zijn er naast het doofzijn op zich vele 
bijkomende factoren, die met elkaar de manier bepalen 
waarop het dove kind in de wereld staat en dus tot 
(algemeen motorische) ervaringen komt. 

Ik wil nog een extra factor noemen, een factor die de 
gevolgen van een aantal reeds genoemde factoren 
verduidelijkt: de tijdsfactor (deze factor geeft de tijd aan 
die werkelijk besteed wordt aan het opdoen van ervaring). 
Het gemiddelde dove kind: 
- groeit veelal erg beschermd op, speelt alleen buiten in 
veilige situaties meestal onder leiding; 
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- ondergaat vanaf het derde (!) levensjaar een zéér veel 
energie vergende vorm van onderwijs; 
- is in vergelijking tot horende leeftijdgenoten minder 
vaak aangesloten bij sportclubjes. 

Voor mijn streekschool komt daarbij nog: 
- moet elke dag lang in taxi of dus reizen alvorens de 
school of op de terugreis het ouderlijk huis te bereiken; 
- heeft als gevolg van de lange reistijd (die inhoudt vroeg 
opstaan en laat thuis komen) weinig tijd over om buiten 
ervaringen op te doen (denk eens aan de wintertijd!). 
Zeker is, dat dit de ontwikkeling van algemeen motorische 
vaardigheden zal beïnvloeden. 

IV. Onderzoek 

Hoe staat het nu in de praktijk van alledag met die 
algemeen motorische vaardigheden? 
Stel dat er een bepaalde achterstand bestaat, en de kans 
daarop is redelijk groot gezien het voorgaande, is de 
achterstand dan, b.v. via de tijdsfactor, aan te pakken? 
Met andere woorden: treedt er verbetering op door meer 
tijd te investeren? De schipperskinderen van Wiegersma 
werden op die manier wèl geholpen. Niet alleen hun 
motorische maar ook hun sociale vaardigheden verbe
teren zondanig, dat ze na verloop van tijd normaal met hun 
leeftijds- en speelgroep mee konden doen. 
Op het Rudolf Mees Instituut heb ik een onderzoek 
verricht in het kader van een studie orthopedagogiek aan 
de Nutsacademie te Rotterdam. Bij dit onderzoek heb ik 
gebruik gemaakt van een test, die door Schilling (1971) en 
Kiphard is ontwikkeld als vervanging van de Oseretzky-
test: de H.M.K.T.K.: Hamm Marburger Körper-koórdina-
tionstestfür Kinder. 

Deze test meet de algemeen motorische vaardigheden 
en: 
a. geeft volgens Schilling en Kiphard met name wat 
betreft objectiviteit en betrouwbaarheid betere resultaten 
dan de Oseretzky-test (is minder persoons-afhankelijk); 
b. heeft een hoge test/hertest correlatie, zowel op korte 
(1 a 2 dagen), als op langere termijn (4 maanden); 
c. correleert hoog met leeftijd en is dus goed bruikbaar 
als ontwikkelingstest; 
d. heeft een afnameduur van slechts 20 minuten per kind 
(en dat is een groot voordeel). 
De H.M.T.K.T. is voor Nederland genormeerd door 
Wiegersma en Van der Velde (1975), die inmiddels bezig 
zijn een andere test te normeren, een test die wat 
uitgebreider is dan de H.M.T.K.T. Het onderzoek heb ik in 
1980 uitgevoerd met 40 kinderen tussen 6 en 12 jaar. Al 
deze kinderen heb ik de H.M.T.K.T. afgenomen. Welnu, 
toen bij deze (pre)test een achterstand ten opzichte van 
de H.M.T.K.T. norm bleek (t.o.v. horende leeftijdgenoten) 
heb ik vervolgens twee groepen samengesteld een 
experimentele en controle groep op grond van de 
volgende variabelen (matchingsfactoren): 
- geslacht 
- leeftijd 
- doofheidsoorzaak 
- (pre)testscore 
- beroepsgroep vader. 
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Met de experimentele groep heb ik gedurende 2 winter
maanden elke middagpauze van 12.15 tot 13.00 uureen 
oefenprogramma gevolgd. Het programma bestond uit 
het opdoen van algemeen motorische ervaringen. 
De controle groep had gedurende deze tijd 'gewoon' 
pauze. Na de programmaperiode heb ik beide groepen 
opnieuw de H.M.T.K.T. afgenomen. Daarbij bleek dat de 
experimentele groep duidelijke vorderingen had gemaakt 
en tot een gemiddelde score kwam vergelijkbaar met de 
normscore (horende leeftijdsgenoten). De controle 
groep bleef ook bij deze posttest onder de norm. 
Technisch gegeven (voor de liefhebbers): 
Getoetste hypothese: de experimentele groep, die het 
oefenprogramma volgt, zal na de programmatijd meer 
vooruitgegaan zijn dan de controlegroep. 
Deze hypothese bleek juist. Het gevonden verschil bleek 
op hoog niveau (.005) significant te zijn. 
Gebruikt is een t-toets om dit aan te tonen. (Gemiddelde 
verschil score.) 

Discussie 
- Kennelijk is er op relatief korte termijn iets te bereiken 
(waarbij een aantal vraagtekens geplaatst kunnen wor
den). 
- Is het korte termijn effect? 
- Komt de vooruitgang door het programma of door de 
aandacht? (Hawthorne effect.) 
- Is de vooruitgang blijvend? Vervlakt het verschil? 
- Wordt het effect bij langerdurende programma's gro
ter? 
- Heeft het tweemaal H.M.T.K.T. gebruik invloed gehad 
(Schilling: nee! Minimale trainbaarheid! Maar geldt dat 
ook bij doven gezien hun psychische gegevenheden?) 
Detail saillant in deze: 2 controlegroepkinderen tonen 
grote vooruitgang! 
- Welk percentage kinderen vindt zo'n testafname, 
ondanks bekendheid met persoon en lokaal toch eng? 

Ondanks al deze vraagtekens lijkt het gezien het grote 
belang van een optimale motorische ontwikkeling voor 
kinderen in het algemeen en voor kinderen in achter
standsituaties in het bijzonder, in ieder geval zinvol te 
streven naar die maatregelen, die de kans vergroten dat 
kinderen komen tot - voor optimale ontwikkeling noodza
kelijke - ervaringen. 

V. Wat gebeurt er op het Rudolf Mees Instituut? 

Binnen de lessen moet een kind kunnen komen tot 
velerlei bewegingservaringen, waarbij alle grondvormen 
van bewegen (a.m.v.) aan bod komen. Er moet een 
omgeving gecreëerd worden, die de exploratiedrang van 
het kind stimuleert. Centraal staat daarbij dat het kind van 
jongsaf in staat moet worden gesteld zelf bezig te zijn, te 
ontdekken in uitdagende, veilige situaties. 
Door de materiaalkeuze, door het creëren van een 
bepaalde situatie stuur je als leerkracht het bewegings
gedrag van jonge kinderen. Mijn ervaring is dat kinderen 
in dergelijke situaties zeer actief zijn, zichzelf en anderen 
zeer veel leren, zeer veel ervaringen op doen, zeer veel 
plezier hebben. 



Hoe doe je dat, hoe creër je zo'n situatie? 
Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van je zaal, je materiaal 
en nog wel van meer factoren. 
Maar stel: je wilt kinderen stimuleren gericht te gaan 
werpen, dan kan je 
- kleden, oude tafelkleden, gordijnen ophangen waarde 
kinderen een bal of pittezakje in kunnen gooien. Wanneer 
je nog wat gaten in zo'n kleed knipt valt het materiaal er 
ook nog uit; 
- ballonnen ophangen waarze tegenaan kunnen gooien; 
- kranten ophangen die stuk mogen worden gegooid (en 
dat blijft altijd leuk). 
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Kleuters 
hebben in mijn lessen maximale inbreng. Het materiaal 
ligt klaar, geeft dus richting, ik activeer alleen als dit nodig 
is, en zorg ervoor dat het veilig blijft. Langzamerhand doen 
wij tijdens een lestijd wat meer gemeenschappelijk. De 
kleuters bewegen in een kleine zaal. Vanaf hun 6e jaar 
gaan de kinderen naar een grotere zaal (normale 
gymzaal) en naast de lessen waarin de kinderen zelf het 
initiatief nemen, worden daargeleidelijkaan degezamen-
lijke activiteiten talrijker (met name: de spelen, bepaalde 
technieken). 

Algemeen: 
- Bij veel lessen werken de kinderen een aantal stations 
af, een station is het centraal station daar wordt een 
bepaalde techniek geleerd, vervolgens komt het kind via 
de andere stations weer terug. Met deze werkwijze zijn 
"wachttijden" uitgesloten. 
- Alle kinderen krijgen gedurende een aantal jaren 
zwemles. 
Andere mogelijkheden om de 'tijdsfactor' te beïnvloeden: 
- als leerkrachten moeten we stimuleren dat kinderen 
zich aansluiten bij sportclubjes en niet alleen voor die 
algemeen motorische vaardigheden, ook voor de sociale 
contacten, de sociale integratie binnen hun leeftijds
groep. Als het maar enigszins mogelijk is, moet dat opzeer 
jonge leeftijd gebeuren. 
- als school doen we regelmatig mee aan buitenschool
se activiteiten. De Dienst voor Sport en Recreatie van 
Rotterdam is zeer actief en organiseert voor alle Rotter
damse scholieren recreatiesporttoernooien in alle va
kanties. Onze kinderen doen daaraan mee met zeer veel 
plezier en zo nu en dan met goed resultaat. 
- verder bezoeken wij met oudere kinderen zo nu en dan 
een sportinstuif en ook doven-sportwedstrijden. 
- tenslotte is er voor de kinderen elke middag tussen 
12.00 en 13.00 uur geledenheid actief te zijn. (badminton, 
tafeltennis, enz.) 
Dit is in een flits wat er op het Rudolf Mees Instituut 
gebeurt. 

Samenvattend dit: 
leder poogt op zijn eigen terrein mee te werken aan een 
optimale ontwikkeling van onze kinderen. Motorische 
ontwikkeling is een deel van die ontwikkeling en brengt op 
zich veel bevrediging en plezier. Dat leidt weer tot nieuwe 
ontdekkingen. Als het kind, vooral het jonge kind opeigen 
initiatief in een uitdagende omgeving, de kans krijgt zijn 
eigen grenzen te zoeken, te verleggen, dan blijft het 

plezier en is de kans groot dat het kind zich óók voor later 
een fijne en zinvolle vrije tijdsbesteding verwerft. 
Eventuele reacties: Dick Vreeswijk, Kluisweer 20, 3155 
BJ Maasland, tel.: 01899-10997. 
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Boeken voor kinderen 

R.B. Bruning-de Bruyn, voorzitter werkgroep 'Boeken 
voor dove kinderen. 

In het decembernummer van 'Van Horen Zeggen (blz. 
104) lazen wij een korte mededeling over het verschijnen 
van de eerste boeken voor dove kinderen. Het artikeltje 
werd besloten met de volgende zin: 'De redaktie zou het 
op prijs stellen als leerkrachten die de boekjes gebruiken 
of gaan gebruiken, hun oordeel erover in dit blad zouden 
willen publiceren.' 
Helaas bestaat bij een aantal mensen kennelijk het 
misverstand dat de boekjes bedoeld zijn om in de klas te 
gebruiken als lesmateriaal. Wij zijn er echter, vanaf de 
start van het project 'Boeken voor dove kinderen', zeer 
duidelijk in geweest, ook in de informatie naar de scholen 
toe, dat de boeken voor recreatief gebruik geschreven 
worden. Ze horen dus thuis in de eigen boekenkast, in het 
internaat of in de uitleenbibliotheek. Als het kind in de vrije 
tijd kan ervaren dat lezen ontspannend en plezierig kan 
zijn, zal het ook gemakkelijker de stap naar het gewone 
boek maken. Dat de nieuwe boekjes dit effect hebben, is 
ons al duidelijk geworden uit enthousiaste reacties van 
ouders. 
We zouden het jammer vinden als het leesplezier dat we 
stimuleren weer teniet gedaan wordt doordat de boekjes 
voor taallessen gebruikt gaan worden. 
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Het primair mondgedrag 

R.A.M. Vermeulen 

Inleiding 

We spreken altijd over spraakorganen, maar in feite 
hebben we ze niet. De mens bezit geen organen die 
uitsluitend ten behoeve van de spraak gebruikt worden. 
De zgn. spraakorganen dienen erop de eerste plaats voor 
om de mens in leven te houden. De longen zijn er voor om 
het lichaam van zuurstof te voorzien. De neus is gebouwd 
om als toegangsweg voor de instromende luchttedienen. 
In de neus wordt de lucht verwarmd, bevochtigd en 
gezuiverd. Het strottehoofd is er voorom die luchtweg, als 
dat nodig mocht zijn, af te kunnen sluiten. En bovendien 
vervult het een bepaalde rol bij het slikken. Deonderkaak, 
tanden en tong worden gebruikt om het voedsel te 
kauwen. Met de tong stuwen we het voedsel naar de 
slokdarm. Ademen, zuigen, kauwen en slikken noemen 
we primaire mondfuncties. (Kauwen rekenen sommigen 
niet bij de primaire mondfuncties, omdat het bij de 
geboorte niet aanwezig is en later geleerd moet worden). 
De longen, neus, onderkaak, tanden, lippen, tong en 
strottehoofd krijgen later een tweede functie erbij: het 
spreken. Het spreken noemen we dan ook een secun
daire functie. Voor het spreken gebruiken we dus 
organen, die reeds een andere (primaire) functie hebben. 
Deze organen moeten normaal functioneren, willen ze 
voor het spreken geschikt zijn. De spieren die bij het 
spreken functioneren worden vanuit een ander hersen
centrum geïnnerveerd (geprikkeld), dan wanneer ze 
functioneren bij de primaire functies. Dus bij training van 
de primaire functies (b.v. door blazen, zuigen, geeuwen 
etc.) worden alleen de (toekomstige) spraakspieren 
getraind. De spraakontwikkeling verloopt zelfstandig, los 
van de primaire mondfuncties, maar diefuncties, evenals 
het brabbelen, bereiden die spraakontwikkeling wel voor, 
want ze maken gebruik van dezelfde organen. 
Dr. Damsté zegt: 'Zolang bij de voedselopname het 
zuiggedrag nog niet is opgevolgd door bijt- en kauwge
woonte, zijn de fundamenten voor het leren van goede 
spreekbewegingennogtezwak.Hetachterblijvenvanhet 
primaire mondgedrag zal merkbaar zijn in het secundaire 
mondgedrag.' 

Tand- en kaakafwijkingen 

Bij de normale verhouding tussen boven- en ondergebit 
overlappen de bovensnijtanden een paar milimeter de 
ondersnijtanden en de knobbels van de bovenkiezen 
vallen in de groeven van de onderkiezen. 
Het volledig melkgebit bevat 20 elementen: in elk vierde 
deel 2 snijtanden, 1 hoektand en 2 kiezen. 
Het volledige blijvende gebit telt 32 elementen: in elk 

vierde deel 2 snijtanden, 1 hoektand, 2 valse kiezen en 3 
ware kiezen. Zowel bij melk- als blijvend gebit breken de 
onderelementen gewoonlijk iets eerder door. Bij het 
melkgebit breekt de eerste snijtand door tussen 6 en 8 
maanden. De laatste kies tussen 24 en 30 maanden. 
De eerste blijvende kies vervangt geen melkkies, maar 
verschijnt op plm. 6-jarige leeftijd achter het dan nog 
voltallige melkgebit. Na het 6e levensjaar worden de 
melksnij- en hoektanden successievelijk door de blijven
de vervangen, de melkkiezen door de valse kiezen. 
Deze tandwisseling is op 12-13-jarige leeftijd voltooid. 
Daarna breken de2een3e(ware) kiezen achterdeeerste 
door. De beschikbare ruimte is bij de huidige mens vaak 
niet al te groot. Het veelvuldig voorkomen van cariës en 
dat daardoor de melkkiezen te vroeg getrokken moeten 
worden, leidt dikwijls tot een voorwaartse verplaatsing 
van de 1 e blijvende kies en dus tot ruimtegebrek voor het 
wisselgebit. Vooral de elementen die het laatst wisselen, 
komen dan niet in de rij: dit zijn de hoektanden en de 2e 
valse kiezen. 

De elementen staan schots en scheef naast elkaar of 
worden naar voren gedrongen en als dit laatste in het 
bovenfront gebeurt, ontstaat er een openbeet in de 
lengterichting met als gevolg een neiging tot een spraak 
waarbij de tongpunttandkasmedeklinkers met de tong-
punt tussen de tanden worden uitgesproken. Of de 
luchtstroom van de / s / kan moeilijk op de bovensnij
tanden breken, waardoor eronvoldoendegeruisontstaat. 
Carieus verval wordt veroorzaakt door de huidige voe
dingsgewoonten, met name door het snoepen. 
De meeste versnaperingen bevatten vergistbare suikers, 
die voedsel geven aan zuurvormende mondbacteriën. 
Deze ontkalken het glazuur. 
De tanden hebben een voortdurende belasting nodig, ook 
het tandvlees voor de handhaving van de normale 
structuur. Wordt het gebit niet belast, b.v. door voort
durend te zacht voedsel, dan vertoont het de neiging zijn 
specifieke structuur te verliezen en degenereert. 
Mede daardoor en door andere uiteenlopende oorzaken 
zijn gebitsafwijkingen zo frequent, dat een volkomen har
monische tandboog een uitzondering is. 
De meest voorkomende afwijking is een te grote boven
kaak of een te kleine onderkaak. De bovensnijtanden 
staan dan te ver voor de ondersnijtanden. 

Er is dan een opening tussen boven- en ondersnijtanden, 
waar de tongpunt zich bij het spreken gemakkelijk tussen 
legt. Ook de uitspraak van de / s / wordt beïnvloed. De 
beide lippen kunnen elkaar soms ook moeilijk raken. De 
lipmedeklinkers worden dan met de onderlip op de 
bovensnijtanden uitgesproken. Dat de bovensnijtanden 
schuin naar voren staan en/of een stukje voor de 
ondersnijtanden staan, kan ook een gevolg zijn van 
duimzuigen. 



Het omgekeerde, alhoewel minder, komt ook voor. Dan 
staan de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden. 

Ook dan kan met name de Isl moeilijk gevormd worden. 
Een ander gevolg van duimzuigen kan zijn, dat de kiezen 
wel op elkaar kunnen komen, maar de tanden niet. 
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Dan is er een opening, waar bij het spreken de tong zich 
gemakkelijk in kan leggen. Ze praten dan veel klanken 
met de tong tussen de tanden m.n. de tandkasmede
klinkers. Hiertoe neigen dove kinderen toch al. 
Dit verschijnsel kunnen we ook zien bij de wisseling van 
de bovensnijtanden. De spraakafwijkingen die dan kun
nen ontstaan zijn voor het gehoor niet hinderlijk, behalve 
bij de Isl, maar voor het gezicht wel. 
Ook bij de kiezen kunnen er openingen zijn. Dit kan weer 
gevolgen hebben voor de Isl. De lucht kan daardoor 
ontsnappen en dan ontstaat het slissen. 
Bij horenden hoeven de genoemde tand- en kaakafwij-
kingen niet persé tot spraakstoornissen te leiden. Ze 
vormen wel een soort voorbeschiktheid voor hettot stand 
komen van spraakafwijkingen. Via het gehoor corrigeert 
men de afwijkende spraakgeluiden. Het is dus wel 
duidelijk, dat bij gehoorgestoorden en zeker bij doven,die 
dit corrigerende gehoor geheel of gedeeltelijk missen, de 
spraakstoornissen tengevolge van gebitsafwijkingen 
meer zullen voorkomen dan bij horenden. 

Infantiele slikgewoonten 

Men heeft gevonden, dat abnormale tonggewoonten bij 
het spreken in verband staan met afwijkend slikken. Het 
slikken behoort evenals het zuigen en kauwen tot het 
primair mondgedrag. 
Hoe verloopt nu het normale slikken bij volwassenen? 
De tong brengt tijdens het kauwen het voedsel op de 
kauwvlakken van de onderkaak. Daarna wordt de spijs-
brok in het midden van het gehemelteveld geplaatst door 
de tong. Deze plaatst zich dan om de voedselbrok heen en 
de tongpunt zet zich achterop de bovenste tandkas; de 
slikbeweging begint vanuit de tongpunt. Dan wordt de 
spijsbal met de tongrug naar achteren geperst. Als de 

spijsbal de achterkeelwand raakt, verloopt het slikproces 
verder reflexmatig. Het zachte gehemelte gaat omhoog, 
het strottehoofd gaat omhoog en het strotklepje legt zich 
over de ingang van de luchtpijp. 
Tijdens het slikken staan de kiezen op elkaar en de lippen 
zijn gesloten. 
De term infantiele slikgewoonten duidt erop, dat er 
verschil bestaat tussen de kinderlijke en volwassen wijze 
van slikken. Bij het volwassen slikken legt de tongpunt 
zich tegen de tandkassen aan, maar bij de jonge baby is er 
nog geen sprake van tandkassen. 
Daarbij komt bovendien, dat de tong van de pasgeborene 
een relatief grotere ruimte in de mondholte inneemt dan 
bij de volwassene. In de babyperiode is de tong dus 
relatief gesproken groter dan later. De tong ligt met de 
tongpunttussen de onder-en bovenkaak in,directachter 
de lippen, soms zelfs in de lippenspleet. De onderkaak 
wordt voor het drinken naarvoren geschoven. De tong ligt 
onder de tepel en rust op de onderkaaken de onderlip. De 
lippen drukken op de tepelhof. Tijdens het zuigen maakt 
de onderkaak elliptische bewegingen, dus de onderkaak 
met de tong komt naar achteren, zakt en gaat weer naar 
voren. De onderkaak met daarop de tong strijkt als het 
ware de tepel leeg. 
Het zuigen en slikken verloopt reflexmatig. 
Tussen de voedingen door blijft de tong in aanraking met 
de lippen. Als men bij een slapende baby de onderlip naar 
voren brengt, komt de tong mee. 
Het aangezicht groeit sneller dan de tong, die in verhou
ding tot de mondholte te groot is. 
Als de tandkassen groeien en de snijtanden gaan 
doorbreken, dan gaat de tong zich als het ware terug
trekken in de mondholte en komt de tong meer terug te 
liggen tegen het gehemelte. Dit zal gebeuren tussen 1 en 
1 V? jaar. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een slikpatroon, 
dat niet meer normaal is voor een leeftijd van 2-3 jaar. 
Willen we de slikgewoonte onderzoeken, dan houden we 
met een spatel de lippen van elkaar. De lippen zullen 
echter dikwijls op elkaar geperst worden. Als er een 
infantiele slikgewoonte is, dan zal bij het slikken de tong 
zich tegen de tandenrij leggen of zelfs tussen de tanden 
doorkomen. Door de stand van de tongpunt tegen de 
tanden, of er tussendoor, de zgn. tongpers kan een 
openbeet ontstaan. (Maar dit kan ook mede ontstaan door 
veelvuldig duimzuigen.) 

De bovenkaak komt hierdoor naar voren te staan en dit 
geeft moeilijkheden bij het uitspreken van de lipmede-
klinkers en vooral ook van detong-tandmedeklinkers: Hl, 
ld/, /si, Izl, / l / ,en / n / ; vooral Isl en lil worden met 
de tongpunt tussen de tanden gevormd tengevolge ook 
van de tongpers. 
Ook het vochtig spreken kan een gevolg zijn van een niet 
gesloten tandenrij. 
Bij het slikken (plm. 100 maal per uur) drukt de tong 
zijwaarts tegen de kiezen. 
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Dit houdt de gehemelteboog vlak. Anders bestaat de 
kans, dat er een hoog gehemelte ontstaat met smalle 
bovenkaak. De snijtanden kunnen schuin naar voren 
gaan staan door het tongpersen. Bij een juiste slikbewe-
ging worden de kiezen op elkaar gedrukt. Bij de infantiele 
slikgewoonte komen de kiezen niet op elkaar. Dit laatste is 
gemakkelijk te constateren, wanneer men zich achter het 
kind plaatst en met de vingertoppen de kauwspier aftast 
tijdens het slikken. 
Een onjuiste slikgewoonte kan een openbeet veroorza
ken en de openbeet kan op zijn beurt een verkeerde 
slikgewoonte in de hand werken. 
De tong is hardnekkig in het volhouden van een eenmaal 
aangenomen onjuiste gewoonte. Wanneer de behande
ling door een tandarts tot een redelijk resultaat heeft 
geleid, kan de tongpers een geleidelijke terugkeer van de 
openbeet veroorzaken, doordat de tong zich niet zo 
gemakkelijk bij de nieuwe situatie aanpast. Na afloop van 
de tandheelkundige behandeling zal dan ook meestal de 
hulp van een logopedist ingeroepen worden om een 
normaal slikken aan te leren. De foutieve tongfunctie 
houdt ook verkeerde articulaties in stand (m.n. de 
tandmedeklinkers worden met de tong tegen of tussen de 
tanden uitgesproken). De tongpers kan ook een gevolg 
zijn van flesvoeding. Bij kinderen die borstvoeding 
hebben genoten, komt het slechts zelden voor. 

We moeten het slikken dus gaan corrigeren, alvorens tot 
het aanleren van betere articulaties over te gaan. De 
plaats waar de tongpunt zich moet aanleggen, geven we 
met een spatel aan. Dan leggen we een snoepje, b.v. een 
dropje op de tongpunt van het kind. Hij moet dit met de 
tongpunt vasthouden achter de bovenste tandkas tijdens 
de slikbeweging. Het dropje moet niet te dik zijn. 
De inzet van de slikbeweging begint bij de tongpunt en 
doorbijten als er geslikt wordt. 
Daar bij het slikken de mond gauw droog wordt, is het 
beter zo spoedig mogelijk het slikken te oefenen bij 
drinken. We oefenen het slikken met een vloeistof aldus: 
Laat een klein slokje nemen; dit mag niet doorgeslikt 
worden. Het kind moet eerst de tongpunt heffen, de 
tongranden opzij brengen en bij het slikken de kiezen op 
elkaar klemmen. 
De tong in rust moet ook de juiste positie innemen: 
aangezogen tegen het gehemelte en de onderkaak zakt 
daarbij iets naar beneden. 
Na het oefenen met vloeistoffen proberen we b.v. bij het 
ontbijt de juiste wijze van slikken toe te passen en als 
laatste de warme maaltijd. Eerst wekelijks, dan maande
lijkse controle door de logopedist, totdat het juiste 
slikpatroon is ingeslepen. Daarvoor moet men vaak 
wekenlang dezelfde oefeningen doen, zij het in geva
rieerde vorm. 

Duimzuigen 

Bij gewoontezuigers op duim. vingers of desnoods een 
vreemd voorwerp kunnen veranderingen in gebit, kaak of 
gehemelte ontstaan. 
Als voorbeeld mag worden genoemd de duimzuiger met 
een openbeet. De stand van de tanden wordt ongunstig 
beïnvloed. Belangrijk is natuurlijk de hevigheid, waarmee 

deze gewoonte wordt uitgeoefend en de tijdsduur. In vele 
gevallen wordt het alleen tijdens het inslapen geconsta
teerd, terwijl in andere gevallen het kind de gehele nacht 
en soms een deel van de dag met zijn duim in zijn mond zit. 
In de leeftijd tussen 6 en 12 maanden gaat alles voor 
onderzoek naar de mond. Is er niets anders, dan komen 
duim, vingers of teen voor dit onderzoek in aanmerking. 
Het is waarschijnlijk, dat jeuk of pijn tijdens de doorbraak 
van de melktanden ook dikwijls aanleiding geeft tot het 
bijten of zuigen op de duim. 
De duim kan ook zorgen voor een terugkeer naar een 
vertrouwde veiligheidsbeleving. 
Duimzuigen kan opgewekt worden door onvoldoende 
voeding. Het onderzoek van Korkhaus heeft uitgewezen, 
dat duimzuigen meer voorkomt bij fleskinderen, dan bij 
kinderen die borstvoeding hadden genoten. De sterk 
verhoogde spieraktiviteit bij de borstvoeding zal aanlei
ding geven tot een normale vermoeidheid, waardoor het 
kind snel en rustig inslaapt. 
In het duimzuigen kan ook een poging gezien worden om 
psychische onlustgevoelens om te zetten in lichamelijke 
lustgevoelens. Bij het duim- of vingerzuigen wordt de 
afwijking in het gebit bepaald door de richting van duim of 
vingers waarop gezogen wordt. De duim kan verticaal 
gericht zijn met de hand naar beneden of hij kan horizon
taal gericht zijn, waarbij dan dikwijls de wijsvinger op de 
neusrug steunt. De afwijkingen die ontstaan zijn totaal 
verschillend. 
Meestal ontstaat er een openbeet, waarbij de bovensnij-
tanden schuin naar voren staan en soms de ondersnij-
tanden schuin naar achter. Bovendien kan er een hoog 
gehemelte ontstaan. 
Dit kan spraak tot gevolg hebben, waarbij de tandkas
medeklinkers met de tong tussen de tanden uitgesproken 
worden en met te weinig neusresonans. 
Hoe ouder het kind is, hoe ernstiger de afwijking wordt, en 
een spontaan herstel moeizamer verloopt of niet meer 
mogelijk is. 
Het afleren van het duimen door middel van smeerseltjes 
of door vastspelden van mouwtjes e.d. heeft dikwijls 
weinig succes. Men kan het kind beter bemoedigen en 
belonen als het minder frequent duimt. Men beloont 
'duimloze' perioden, die steeds langer worden. Het eerste 
stapje, dat bekrachtigd kan worden, kan b.v. zijn: vijf 
seconden de duim uit de mond. Telkens als het kind de 
eerste dag vijf seconden zijn duim uitzijn mond houdtzegt 
men: 'Dat vind ik fijn, dat je nu je duim niet in je mond hebt.' 
Men kan ook een programma ontwerpen met materiële 
bekrachtigingen, b.v. stukjes van een legpuzzel, lego
steentjes etc, maar altijd begeleiden met een sociale 
versterking. Als geconstateerd wordt, dat het kind b.v. 15 
seconden zijn duim niet in zijn mond heeft, dan gaat men 
de perioden waarna men beloont vergroten. Het kind 
moet dan meer presteren om dezelfde bekrachtiging te 
krijgen. 

Een belangrijke versterking, als het kind al wat langere 
'duimloze' perioden heeft, is, aan het gezin meedelen, b.v. 
tijdens de maaltijd, dat hij vandaag een heel uur zijn duim 
uit zijn mond heeft gehouden. Het afleren gaat dan veel 
effectiever, als het hele gezin er aan meewerkt, maar dan 
wel in positieve zin. Het duimzuigen kan ook op een 
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aanvaardbare wijze afgeleerd worden door een eenvou
dige gehemelteplaat. Een dergelijk plaatje belemmert het 
duimzuigen niet, maar dit plaatje maakt het kind bewust, 
dat het de duim in de mond heeft en bovendien wordt de 
sensatie anders ondervonden. 
Soms wordt een plaatje met een tonghek geplaatst om de 
tong terug te houden, maar het verandert het tonggedrag 
niet. Als het plaatje met tonghek verwijderd wordt, is de 
kans op een terugval groot. Vandaar dat dit plaatje 
vergezeld moet gaan van een logopedische behandeling, 
die dan bestaat uit het aanleren van het juiste slikpatroon 
en hetafleren van hetspreken met detongtegenof tussen 

de tanden. 
Kinderen met een of andere vorm van openbeet behoren 
dus tot het gemeenschappelijk terrein van de tandarts en 
de logopedist. 
Het habituele mondademen 

Mondademhaling is geen onschuldige gewoonte, maar 
een gewoonte die op de lange duur allerlei schadelijke 
gevolgen heeft, zowel voor de algehele gezondheids
toestand, voor de lichaamsbouw, het aangezicht als het 
spreken. 
De neus is de ademweg en de mond is de voedingsweg. 
Elk orgaan heeft zijn anatomische bijzonderheden en dus 
zijn specifieke functies. 
Ademt een kind door zijn mond, dan vallen de positieve 
factoren van de neusademhaling weg. 
Hoe het mondademen ontstaat, is niet altijd duidelijk. 
Kinderen, die een algehele zwakte vertonen, kunnen tot 
mondademen komen. Door een afwijkend gebit is het 
mogelijk, dat de lipsluiting bemoeilijkt wordt. 
Door een hoog gehemelte komt het neustussenschot in 
het gedrang en dit vernauwt de neusweg. 
Door langdurige en veelvoudige neusverkoudheden kan 
het mondademen tot een gewoonte worden. 
Een vergrote neuskeelamandel is mogelijk niet de 
oorzaak, maar kan ook gevolg zijn. 
Bij onbenutte ruimtes zien we, dat het omringende 
weefsel de neiging vertoont deze holtes op te vullen. Dit 
kan dan gebeuren door een woekering van de neus-
amandel en verdikking van het neusslijmvlies. Dit houdt 
het mondademen weer in stand. Na verwijdering van de 
neusamandel blijft het mondademen bestaan en in de 
regel groeit de neusamandel dan weer aan. De gevolgen 
van de mondademhaling zijn veel ernstiger dan men 
dikwijls denkt, omdat zij zich zo geleidelijk ontwikkelen, 
dat men er direct niets van merkt. Het is een sluipend 
kwaad. 
Bij een normaal doorgankelijke neus is de luchtweer-
stand vrij groot. Dit veroorzaakt een groot drukverschil 
van de lucht in de longen en daarbuiten. En dit drukver
schil is een enorme hulp voor de bloedsomloop. Het 
ondersteunt de werking van het hart. 
Deze nauwe luchtinlaat vraagt een krachtige arbeid van 
de ademspieren, niet alleen van het middenrif en de 
tussenribspieren, maar ook voor alle rompspieren. Dit 
verklaart de relatie tussen een goede ademhaling en 
juiste lichaamsbouw. 
Bij mondademhaling zakt de romphouding in. We zien 
holle lendenen en een kromme rug. 

Daar het middenrif te weinig geactiveerd wordt, zien we 
ook een uitgezakte buikwand. De buikspieren worden 
gebruikt voor de uitademing. 
De lucht, die door de neus stroomt, wordt door het grote 
oppervlak van de neusschelpen bevochtigd, verwarmd 
en gezuiverd. Bij de uitademing nemenze weerwarmteop 
en houden het condenswater vast, die bij de inademing 
weer wordt opgenomen. 
ledere keer als we slikken wordt de buis van Eustachius 
geopend en wordt daardoor de lucht in het middenoor 
ververst. We slikken ongeveer 60 tot 100 keer per uur. Bij 
de mondademer droogt de mond uit en hij hoeft veel 
minderte slikken. 
De holte in het middenoor wordt minder geventileerd en 
daardoor is de kans op middenoorontsteking vergroot. De 
speekselklieren worden minder geprikkeld om speeksel 
af te scheiden en dit verslechtert de spijsvertering. De 
mondademer vertoont slappe tong- en lipspieren. Van
daar dat er een algehele slapte van de articulatie is. 
Bij de mondademer is de tong niet aangezogen tegen het 
gehemelte. De tong houdt dat gehemelte niet meer vlak. 
Er kan een gewelfd hoog gehemelte ontstaan met smalle 
bovenkaak. De bovensnijtanden worden naar voren 
gedrukt en er ontstaat een openbeet, waardoor de tong 
gemakkelijk tussen de tanden kan komen bij het spreken. 
Het hoge gehemelte is er de oorzaak van, dat er te weinig 
plaats is voor het neustussenschot, waardoor dit scheef 
groeit. Dit heeft weer tot gevolg, dat de doorgankelijkheid 
van de neus vermindert en dit houdt het mondademen 
weer in stand; de vicieuze cirkel is rond. 
Bovendien wordt het neusslijm niet afgevoerd. Dit vormt 
weer een goede voedingsbodem voor bacteriën. 
Om de vicieuze cirkel te doorbreken begint men meestal 
met een verwijdering van de vergrote neuskeelamandel 
of een operatie aan het neustussenschot. Een ingreep 
moet altijd gevolgd worden door oefening in neusade-
men, anders zit de vergrote neuskeelamandel naeen jaar 
er weer. 

We moeten er dus eerst voor zorgen, dat de neus 
doorgankelijk is, voordat het kind geleidelijk aan er aan 
kan wennen door de neus te ademen. 
We kunnen het kind b.v. een lucifer tussen lippen geven 
(niet tussen de tanden!) terwijl het leest of naar de televisie 
kijkt. We kunnen de duur geleidelijk aan opvoeren. 
Het kind moet niet met een ingezakte houding zitten. 
Het versterkt de lipspieren en het kind wordt gedwongen 
door de neus te ademen. 

Men moet dit lang volhouden, waarbij de tijdsduur van 
oefenen langzaam opgevoerd wordt, om het organisme 
de tijd te geven zich bij de nieuwe en nu goedefunctie aan 
te passen. 
Men kan ook de 'guldentherapie' toepassen. Bij deze 
therapie wordt een gulden horizontaal tussen de lippen 
geklemd (niet tussen de tanden). Het kind moet dus dan 
stevig de lippen sluiten, dit versterkt weer de lipspieren. 
Het kind moet daarbij rechtop gaan zitten of staan. Men 
begint met drie minuten per dag te oefenen en voert 
geleidelijk aan in een maand de tijd optottien minuten per 
dag. Niet langer dan tien minuten om krampachtigheid te 
vermijden. 
Het vereist nogal wat aan doorzettingsvermogen. Daar-
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om is het goed het volhouden van deze therapie te 
verzekeren d.m.v. een 'beloningssysteem'. 
Na elke oefening, als die goed gebeurd is, ontvangt het 
kind b.v. een stuiver, zo kan hij zijn 'apparaat' de gulden 
zelf verdienen. De kracht van materiële beloningen kan 
men vergroten door deze vergezeld te doen gaan van 
sociale bekrachtigingen. 
De tong in rust mag niettussendesnijtanden liggen, maar 
de tongpunt rust tegen de boventandkassen aan. De 
zijranden liggen tegen de binnenzijden van de kiezen, en 
de tong zelf aangezogen tegen het gehemelte. De kiezen 
zijn in de rustperiode een paar milimeter van elkaar. 

Het infantiele kauwen 

Er zijn kinderen die op een infantiele wijze blijven kauwen. 
Bij het zuigen maakt de onderkaak een melkende, ellips-
vormige beweging van voor naar achter. Als het kind 
zeven maanden is, komt het tot eten van vast voedsel. De 
tong gaat voedsel in de mond verplaatsen. 
Het is vooral met de tongrug, dat het voedsel stuk 
gemaakt wordt tegen het gehemelte. Het is een soort 
zuigend kauwen. De onderkaakgaatvan voor naarachter 
en de tong wrijft het voedsel fijn. 
Op latere leeftijd is dit juist andersom. Dan wordt de kaak 
op en neer bewogen en tijdens het kauwen duwt de tong 
het voedsel telkens op de kauwvlakken. 
Er zijn kinderen, die niet tot deze volwassen wijze van 
kauwen komen en het voedsel met de tong tegen het 
gehemelte blijven fijn wrijven: dus zuigend 'kauwen'. Blijft 
het kind op deze infantiele wijze kauwen, dan zal de 
onderkaak onvoldoende uitgroeien en ook de kauw- en 
tongspieren. Een oorzaak hiervan kan zijn, dat het kind te 
lang vloeibaar en zacht voedsel krijgt. 
Zodra de tanden doorbreken, moet het kind steeds meer 
vast voedsel krijgen en moet men met flesvoeding 
stoppen. 
Door de onderontwikkelde onderkaak ontstaat er weer 
een openbeet met de bekende problemen voor de spraak. 
Bovendien wordt de voor/achterwaartse beweging van 
de tong ooktoegepast bij het spreken, dus er worden weer 
articulaties gemaakt met de tong tegen of tussen de 
tanden. 
Een goede kauwfunctie heeft een verstevigende invloed 
op het gebit. Worden de gebitselementen niet belast als 
gevolg van infantiel kauwen, dan tonen die elementen de 
neiging hun specifieke structuur te verliezen. Blijkbaar is 
een voortdurende belasting nodig voor de handhaving 
van de normale structuur. Door de kauwfunctie is het 
gebit voortdurend onderhevig aan druk en wrijving: de 
structuur is daaraan aangepast. Door goed kauwen kan 
men mede daardoor carieus verval voorkomen. Een 
verzwakt gebit is een gemakkelijke prooi voor de bacte
riën, die cariës veroorzaken. 
De verzwakte spieren voor het kauwen en de tongbewe
gingen zijn oorzaak van een onduidelijke, slappe articu
latie. 
Om de juiste wijze van kauwen aan te leren beginnen we 
met smakken. De onderkaak gaat daarbij van boven naar 
beneden. Een goede oefening is het kauwen op een 
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stukje zoethout. Men kan dit buiten de mond vasthouden 
en tussen de kiezen brengen. Het voedsel biedt men niet 
in het midden van de mond aan, maar dan links en dan 
rechts. Men maakt zelf de kauwbeweging mee en laat het 
kind die kauwbeweging voelen. Dan gaan ze zelf die 
kauwbeweging meemaken. Men laat de kauwbeweging 
van het kind zelf ook voelen. Deze oefeningen kunnen ook 
voor de spiegel gedaan worden. 
Gaat het kauwen redelijk, dan kunnen we het kind leren 
met zijn snijtanden b.v. een stukje biskwie af te bijten en dit 
zelf met zijn tong op de kauwvlakken te brengen. Daarna 
gaan we over tot het eten van appels en wortels. Deze kan 
het kind niet met de tong fijnwrijven. 
Als dit kauwen goed gaat, kunnen we het kind kauwgum 
geven (liefst suikervrije!) om dekauwspierentetrainenen 
zo te versterken. Nadat we aldus de kauwfunctie gecorri
geerd hebben, beginnen we aan de eigenlijke verbetering 
van de articulatie. Als we omgekeerd te werk zouden 
gaan. is de kans op een terugval niet uitgesloten. 

Samenvatting 

Kaak- en tandafwijkingen hoeven niet per se spraakaf-
wijkingen tot gevolg te hebben. Hetzijn evenwel een soort 
voorbeschiktheden. 
Het gehoor treedt echter corrigerend op. Kinderen met 
een goed ontwikkeld gehoor vertonen bij tand- en 
kaakafwijkingen dan ook meestal geen spraakafwijkin-
gen. Bij gehoorgestoorde kinderen ontbreekt dit corri
gerend gehoor geheel of gedeeltelijk en tand- en kaakaf
wijkingen en tongpersen zullen dan ook gemakkelijk 
afwijkende articulaties tot gevolg hebben. 
De oude artsen was reeds de samenhang opgevallen van 
tandverlies met bepaalde spraakstoornissen. Zo schreef 
Hermann Boerhave in 1794 al: 'Het verlies van de 
snijtanden verandert klaarblijkelijk de spraak.' 
Tussen-of tegentandse articulaties maken de logopedist 
attent op een afwijkend tonggedrag tijdens het spreken, 
maar zij kunnen ook iets zeggen over het primair 
mondgedrag. 'Men articuleert niet beter, dan men kauwt 
of slikt', zeggen Harrington en Breinolt (1963). 
Elffers en van Gruting-Dijkman (1970) komen tot de 
volgende slotsom: 'De laatste vier jaren zijn wij tot de 
conclusie gekomen, dat gunstige beïnvloeding van het 
afwijkende primaire mondgedrag een sneller en meer 
blijvend resultaat van de behandeling van afwijkende 
articulaties tot gevolg heeft.' 

We moeten er op verdacht zijn, dat afwijkende articulaties 
onderhouden kunnen worden door een afwijkend primair 
mondgedrag. Het oefenen van de primaire mondfuncties 
is nodig, want de bewegingen van tong, lippen, zachte 
gehemelte en onderkaak zijn een voorwaarde voor de 
latere articulatie-bewegingen. 
Bij die mondfuncties behoren niet alleen die functies, die 
van belang zijn voor de ademhaling en de voedsel-
opname.maarookzuchten, huilen, schreeuwen, juichen, 
lachen, fluiten, neuriën, gorgelen, smakken, geeuwen, 
kuchen, hoesten, niezen etc. 
Hierdoor worden ook de ademhalings-, stem- en articu
latie-organen geoefend. 



Opnieuw toneel in Bakkeveen Handelingsplannen en 
de inbreng van de ouders 
hierbij 

Mededeling van de Stichting 
Visueel Theater 
en Doven-communicatie. 

Toneel voor |onge dove kinderen. Tijdens deze weken 
zullen wij in hoofdzaak met creatief spel aan het werk zijn. 
Via improvisaties vanuit de eigen ideën van de kinderen 
komen tot het maken van een toneelstuk. Er komt van 
alles bij kijken. Niet alleen het toneelspelen zelf, maarook 
het bedenken en zélf maken van de eigen kostuums en 
het zelf maken van een decor. Verder lassen we 
keuzemiddagen in waarin de kinderen kunnen kiezen om 
bezig te gaan met clownerie, poppenspel, schimmenspel, 
grimeren e.d. Alles heeft het karakter van vrijetijdsbe
steding De kinderen die dan met iets aan het werk gaan 
kunnen er ook echt zelf voor kiezen. Naast de toneel-
werkzaamheden blijft er nog ruime tijd over voor sport en 
spel o.l.v. de kinderleiding. 
De toneelweken zullen onder spelleiding staan van Jean 
Couprie en van mijzelf. Maar dit jaar werd het ook mogelijk 
gemaakt om de spelleiding uit te breiden. Ten eerste met 
Sabine Eysering. Zij studeert dit komende jaar af, aan de 
Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar in 
Utrecht, en loopt momenteel stage aan de doven-school 
in Rotterdam. Eveneens gaat Simon Bader mee. Hij isook 
speldocent en werkt dit hele komende jaar als vrijwilliger 
mee binnen de Stichting Visueel Theater. 

Dankzij de grote belangstelling die wij het afgelopen jaar 
mochten bespeuren kunnen wij dit jaar vier toneel weken 
houden aan de volkshogeschool in Bakkeveen. 
De data zijn: . _ _ , . . 
Paasweek: Di. 5 t/m zo. 10 april '83 - Leeftijd 10 t/m 14 
i g o r 

Zomerweek: Ma. 18 juli t/m za. 23 juli - Leeftijd 10 t/m 14 
i g a r 

Zomerweek: Ma. 15 aug. t/mza.20aug.- Leeftijd 10t/m 
16 jaar. 
Zomerweek: Ma. 22 aug. t/m za. 27 aug. - Leeftijd 14 t/m 
16 jaar. 
De onkosten zullen mede dankzij een subsidie van 
kinderpostzegels waarschijnlijk neerkomen op een be
drag van + /140,00 naar wij hopen. Dit zal ter zijner tijd 
naar de volkshogeschool door u moeten worden over-
QPITI33 kt 
Opgaves kunt u doen aan mijn adres, het liefst schriftelijk. 
Daarbij vermeld de geboortedatum, naam, en de school 
van het kind. Voor meer informatie bel gerust op! 
Adres: Bess de Leeuw, Erasmuscommuniteit. Pasteur
straat 15,3511 HW Utrecht, tel.: 030-321758. 

Zr. drs. Mariëlla van den Hoven en Br. drs. Leo Speth 

1. Het algemeen handelingsplan 

In 1970 werd begonnen met het opstellen van een 
algemeen handelingsplan voor de kinderen van het 
Mariëllapaviljoen (school en internaat), Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel. 
Het werd een doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. G.Th.M. Ver
haak. De titel luidde: 
'Over de problematiek van de doofheid en de pedagogi
sche hulpverlening aan gehoorgestoorde kinderen met 
afwijkende intelligentie op een experimenteerpaviljoen' 
(9.) 

In dit werk gaat het eerste hoofdstuk over de pedago-
gisch-didactische benadering van het dove kind zonder 
nevenhandicaps. Een doof kind is nl. op een zeer 
ingrijpende wijze geremd in zijn ontwikkeling. Zonder 
deskundige hulp zal het kansarm blijven. 
In een latere uitgave kwamen er nog belangrijke aanvul
lingen speciaal wat betreft de opvoeding van het dove 
kind o.a. de gevoels- en gewetensopvoeding; de samen
werking met de ouders, broertjes en zusjes van het dove 
kind; de differentiatie in opvoeding en onderwijs; opvoe
dingshoudingen; de non-verbale aspecten in de commu
nicatie (5.) 

Bij het meervoudig gehandicapte dove kind domineert de 
gehoorgestoordheid over de andere handicaps. Het is 
daarom, dat de doofheid in dit hoofdstuk zo uitvoerig aan 
de orde komt. Er wordt o.a. gesproken over de fasen in de 
hulpverlening, de aspecten die daarbij van belang zijn.de 
taal-spreekopvoeding, het spraakafzien, hoortraining, 
muziek en beweging. 
De andere hoofdstukken van het algemeen handelings
plan gaan over: 
- het type doof kind dat wij in een later stadium het 
gehoorgestoorde kind met subnormale intelligentie heb
ben genoemd. 
- de wijze waarop wij de hulpverlening voor dit type kind 
gestalte hebben willen geven 
- het opvoedingsdoel. 
Voor de beschrijving hiervan zijn wij uitgegaan van het 
redzaamheidsbegrip, werden de volgende pedagogi
sche categorieën onderscheiden en theoretisch zowel 
als practisch nader uitgewerkt: 
- de lichamelijke redzaamheid 
- de sociale redzaamheid 
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- de cognitieve redzaamheid 
- de emotionele redzaamheid. 

De hulpverlening van de dove kinderen op het Mariëlla-
paviljoen startte als een nieuw werk, een experiment. 
Toen zowel als nu, waren we erop uit om meer lijn in ons 
werk te krijgen, ons inzicht in het type kind te scherpen. 
Wij zochten naar andere, nieuwe methodieken en strate
gieën. In dit werk hebben alle betrokkenen van hoog tot 
laag elkaar nodig en wel in eendrachtige samenwerking. 
In het laatste hoofdstuk van het algemeen handelings
plan wordt op samenwerking bijzonder ingegaan. Er 
wordt aangegeven hoe hulp en bemoediging aan de 
medewerk(st)ers in het opvoedingswerk verwerkelijkt 
kan worden. 

2. Het individueel handelingsplan 

Op basis van de reeds genoemde vier pedagogische 
categorieën werd in 1972 met individuele handelings
plannen begonnen. Wij beschouwen dit individueel 
handelingsplan als een organisatiemiddel voor de hulp
verlening van het individuele kind in school, groep en 
thuis. Wij beoogden met deze plannen om gericht, en 
meerzijdig pedagogisch-didactisch hulp te bieden aan 
het dove kind met subnormale intelligentie, dat door zijn 
handicaps met specifieke problemen te kampen heeft. 
Het is een ordening van concrete adviezen voor de 
opvoed(st)ers. Een voorbeeld van een dergelijk indivi
dueel handelingsplan wordt uitvoerig beschreven in het 
laatste hoofdstuk van het boekje 'Plangedrag' (12) 
(enkele termen zijn intussen gewijzigd). 
Sinds 1972 zijn er al heel wat verbeteringen aangebracht 
in de uitwerking van deze plannen, maar nog steeds 
blijven wij er ons kritisch op bezinnen, hoede plannen nog 
functioneler te maken. 

3. Hoe komt een individueel handelingsplan tot stand? 

3.1 Opvoed(st)ers van school, van internaat en/of de 
ouders doen een beargumenteerd verzoek aan het hoofd 
van de school en het hoofd van het internaat om bepaalde 
kinderen te bespreken. In onderling overleg spreken de 
hoofden dan af, in welke volgorde de voorgestelde 
kinderen in aanmerking komen. Elk kind komt zo om de 2 a 
3 jaar uitvoerig aan de beurt. Het kan zich voordoen, dat 
een kind om bepaalde redenen in een opvoedingssituatie 
komt te verkeren, die acuut problematisch wordt, doch 
dat dit kind voorlopig nog niet voor een bespreking in 
aanmerking zou komen. In die gevallen moeten wij 
flexibel zijn en ervoor zorgen dat zon kind spoedig 
besproken wordt. 

3.2. Het maken van verslagen 
Allen die aan de kindbespreking deelnemen, maken van 
te voren een verslag vanuit eigen bevindingen, observa
ties, rapportage en onderzoeken. 
Voor de bespreking komen de volgende verslagen 
binnen: 
- het psychologsich rapport 
- een verslag over het gedrag in de leefgroep. Dit verslag 
wordt opgesteld aan de hand van een leidraad (6.) 
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- een rapportage van de klasseonderwijzer(es) (4.) 
- een rapportage van de logopedist(e) plus een bijge
houden schema 
- een verslag van de docent lichamelijke opvoeding 
- een verslag van handenarbeid en manuele expressie 
- een verslag van muziek en beweging 
- eventueel een verslag van de fysiotherapeut(e), spel-
therapeut(e), docenten van L.T.S. of L.H.N.O. 
- de bevindingen van de pedagogen. 
Op het einde van elk verslag staan die punten nog eens 
samengevat, die men belangrijk acht. Aan de hand van 
deze gegevens kan de bespreking gerichter verlopen. 
Voordat de bespreking plaats vindt, hebben alle betrok
kenen de verslagen tijdig ter bestudering ontvangen. De 
anamnese en het medisch dossier worden niet in de vorm 
van een verslag aan de bij de bespreking betrokkenen 
verspreid. 

3.3. De bespreking zelf 
Voor zover mogelijk zijn allen die met het te bespreken 
kind te maken hebben, aanwezig. De pedagoog zit de 
vergadering voor. Het hoofd van het internaat brengt van 
de anamnese en het medisch dossier alleen die zaken 
mondeling in, die in verband met het individueel hande
lingsplan niet gemist kunnen worden. Dit is vanaf het 
begin gebruikelijk geweest om aldus de privacy te waar
borgen. 
Alle verslagen komen dan nog eens aan de orde, om er 
vragen over te stellen, aanvullingen op te geven of er 
opmerkingen bij te plaatsen. Punten die voor dit kind van 
extra belang zijn, worden benadrukt. De pedago(o)g(en) 
zijn bij deze bespreking druk bezig met opnemen en 
aantekenen van datgene wat voor de hulp aan het kind 
van belang wordt geacht; zijn sterke kanten maarookde 
zwakke punten worden genoteerd. Zij merken op, vragen 
en doen voorstellen voor het handelingsplan. In het 
algemeen nemen deze kindbesprekingen één tot ander
half uur in beslag. 

3.4. Het opstellen van een individueel handelingsplan 
Wij gaan ervan uit, dat dit handelingsplan samengesteld 
moet zijn uit hanteerbare adviezen, maar ook duidelijk 
geformuleerd behoort te zijn. Bij de opzet houden wij ons 
aan de vier reeds genoemde pedagogische categorieën. 
Door rapportage en bespreking is het plan gebaseerd op 
betrouwbare, bekritiseerde informatie en gezamenlijke 
afwegingen. De doelen op zowel langere als korte termijn 
worden geformuleerd; de voor dit kind te hanteren 
methoden en strategieën worden gespecifieerd, nu eens 
meer zuiver pedagogisch, dan weer meer didactisch 
benadrukt. Deze uitwerking nemen de pedagogen voor 
hun rekening. 
Als de pedagogen het individueel handelingsplan hebben 
ontworpen, gaat het als concept terug naar alle bij het kind 
betrokkenen. Zij krijgen de gelegenheid dit concept te 
voorzien van opmerkingen en aanvullingen. Binnen een 
vastgestelde tijdslimiet dienen deze reacties weer bij de 
pedagogen terug te zijn. Dan wordt het handelingsplan 
definitief vastgesteld en uitgetypt. 
Voor de komende tijd is het plan richtsnoer in het 
opvoedingswerk naar het kind. Iedereen heeft hieraan 



zijn bijdrage geleverd, is erbij betrokken geweest. De kans 
dat het plan een algemene ondersteuning heeft is dan 
groot Zo kan er professioneler gewerkt gaan worden; 
idealisme en het werken van hart tot hart mag natuurlijk 
nooit ontbreken. Houdt men zich niet aan het plan, dan 
blijkt er iets mis te zijn. 

3.5. Geregelde evaluatie van hetindlvidueelhandelings
plan 
Evaluatie vindt plaats door middel van wekelijkse bespre
kingen naar aanleiding van observaties en rapportage 
vanuit groep en school, met behulp van driemaandelijkse 
samenvattingen en jaarrapporten. In de loop van de tijd 
kan blijken, dat bepaalde punten van het handelingsplan 
te hoog of te laag gegrepen zijn, dat voorgestelde 
adviezen organisatorisch niet haalbaar zijn, of ervaring 
uitwijst dat de benadering van de opvoed(st)ers t.o.v. het 
kind om bijsturing vraagt. Dan wordt dit me! de betrokke
nen doorgenomen en heeft er een herordening van 
adviezen plaats. 

3.5.1. De frequentie van besprekingen betreffende indivi
duele handelingsplannen 
In het algemeen komen naar onze ervaring de kinderen 
om de 2 a 3 jaar in aanmerking voor een uitvoerige 
bespreking om op grond hiervan een handelingsplan op 
te stellen Het vraagt veel tijd, inspanning en deskundig
heid van alle betrokkenen, maar het isalleszinsdemoeite 
waard. 
3.5.2 Algemeen handelingsplan en individuele hande
lingsplannen stimuleren tot verdere ontwikkelingen. Het 
dwingt tot reflexie, vindingrijkheid, studie, vernieuwingen, 
maar ook tot een nieuwelan.Hetisonzeervanng.datdoor 
het algemeen en individueel handelingsplan zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen of aanmelden. Diverse colle
ga's hebben de behandelingsideeën verder uitgediept of 
nader ontwikkeld. Met name kunnen de volgende bij
dragen vermeld worden. 

- Veldhoven, Br. A.: Jezus is mijn vriend (verhalen uit het 
evangelie). Sint-Michielsgestel 1982. 
- Berendsen,H.:Hoedebetrokkenheidbijdovekinderen 
met subnormale intelligentie te verhogen. Katholieke 
Leergangen, scriptie 1975. 
- Emmen, J.: Leergang algemene arbeidsvoorbereiding 
voor dove ikonische kinderen met subnormale intelligen
tie, Sint-Michielsgestel, 1977 
Een bijdrage tot een schoolwerkplan voor dove kinderen 
met subnormale intelligentie, waarbij in het specifiek 
didactisch gedeelte alleen het leerstofgeheel rekenen 
nader is uitgewerkt. Scriptie Gehoorgestoorden B, 1980. 
- Faber, K.: Muziek en beweging: Speelstukjes. Sint-
Michielsgestel, 1981. 
- Humbeeck. J. van: Arbeidsvoorbereiding bij gehoorge
stoorde kinderen met afwijkende intelligentie Scriptie 
MBO-IW, 1979. 
- Kempe, G.: Communicatiemethoden op het Mariëlla-
paviljoen.'Werkstuk orthopedagogische cursus. Hoog
veldinstituut, 1982. (Zie in dit nummer blz. 27). 
- Ligtvoet, J. en Habraken, A.: Eenvoudig koken 'Leer
plan koken' voor een groep gehoorgestoorde kinderen 

met subnormale intelligentie. Scriptie Katholieke Leer
gangen, 1978. 
- Michielsen, J.: Grondwoorden. Sint-Michielsgestel, 
1978. 
Articulatieschema. Sint-Michielsgestel, 1980. 
Mogelijkheden en onmogelijkheden bij het leren spreken 
van gehoorgestoorde kinderen met verminderde intellec
tuele vermogens. Scriptie Katholieke Leergangen, 1981. 
Pouls, C.: Winkelen. Sint-Michielsgestel, 1974. 
Een groep meervoudig gehandicapte dove meisjes; hun 
eventuele toekomstmogelijkheden; iets over de voor
bereiding daarop. Scriptie Katholieke Leergangen, 1974. 
Eenvoudig koken. Geprogrammeerd werkschema. Sint-
Michielsgestel, 1975. 
Schaayk, M. van.: Ouders buiten spel. Scriptie MBO s.d., 
1980. 
Smidt, T.: Een getekend handalfabet. Sint-Michielsgestel, 
1981. 
Witlox, B.: Structureren en mijn werk. Speltherapie A, 
Tilburg, 1981. 
Zon, Zr. L. van: Taalontwikkeling. Sint-Michielsgestel, 
1969. 
Getalbegrip. Sint-Michielsgestel, 1970. 
Zintuiglijke ontwikkeling; schema. Sint-Michielsgestel, 
1970. 

In het kader van het schoolwerkplan, dat het algemeen 
handelingsplan verbijzondert, zijn diverse werkgroepen 
nu actief. Zo kennen wij: 
een werkgroep rapportage 
een werkgroep communicatie 
een werkgroep taal 
een werkgroep rekenen. 

4. De ouders als betrokkenen bij het individueel hande
lingsplan 

4.1. De voorbereiding tot een procedure van betrokken
heid der ouders 
Rond de kinderbespreking en het werken met een 
handelingsplan ontbrak tot voor enige jaren nog de 
inbreng van de ouders. Sinds 1978 ontvingen de ouders al 
wel het handelingsplan van hun kind en werd hen uitleg 
gegeven over het tot-stand-komen ervan, kregen zij 
toelichting over de hulp die wij hen op deze manier wilden 
bieden. Maar hun eigen inbreng ontbrak. 
Ook ontvingen wij de ouders meermalen voor zgn. 
werkbezoeken, hielden wij broertjes- en zusjesdag (11.), 
kwamen er geregeld broertjes en/ of zusjes een weekend 
op het paviljoen logeren. Thuis werd dus wel benaderd, 
maar nog niet ingeschakeld. 
Met alle medewerk(st)ers raakten wij ervan overtuigd, dat 
de inbreng van de ouders bij de bespreking van hun kind 
niet mocht ontbreken. Van de ouders kwamen signalen, 
dat ze meer betrokken wilden zijn bij de behandelings
planning. Enkele ouders werden benaderd hierover hun 
gedachten eens te laten gaan en hun mening naar ons 
door te spelen. De ouders gingen aan het werk en na 
enige maanden ontvingen wij hun reacties die wij hier met 
hun toestemming laten volgen. 
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Naar aanleiding van Uw voorstel hebben wij getracht U zo 
duidelijk mogelijk informatie te geven of te vragen. 

Thuis 
In de eerste plaats: het sociale gedrag; dat is voor de 
ouders vaak een enorm probleem. Soms is het gedrag 
thuis anders dan bij U. Ouders willen toch graag, dat hun 
kind later niet alleen door familieleden, maar ook door de 
wijdere omgeving geaccepteerd wordt. 
B. v.: - hoe moeten we zorgen, dat ons kind zich behoorlijk 
gedraagt, als er visite is? 
- wat valt er te doen bij opkomende boosheid van het 
kind? 
- hoe kun je het kind bijbrengen met anderen rekening te 
houden? 
- wat te doen op een feest of een verjaardag, als het kind 
tegen de draad in is? 
- hoe moet men zich opstellen naar buiten? (Waarschijn
lijk een vreemde vraag; maar wij kennen echt ouders, die 
het er enorm moeilijk mee hebben). 
- hoe moet je een kind uitleggen, dat het van thuis 
weggaat om te leren en niet omdat het stout is. Het lijkt 
vreemd, maar het kind ziet dat zijn broertje of zusje thuis 
blijft. 

Het internaat 
Het contact met de groepsleiding is uitstekend. Men zorgt 
ervoor, wat het internaat betreft, dat je goed wordt 
geïnformeerd. Maar de vraag blijft: wat te doen, of met wie 
moet je praten, als je een moeilijke periode met je kind 
doormaakt? Wattedoen, als jealsoudersineen moeilijke 
tase zit, wat zijn na werking weer heeft op het kind? Tot wie 
moet je je wenden? Kun je de groepsleid(st)ers ermee 
belasten? En wanneer is het dan het beste tijdstip? Wie 
zouden we mogen kiezen? Op deze vragen wil je als 
ouders een antwoord. 

De school 
Het zou fijn zijn, als we van de klasseonderwijzers nog 
meer informatie kregen over de vorderingen van ons kind. 
De meeste ouders hebben er geen idee van wat hun kind 
inmiddels weer heeft geleerd. Het blijft moeilijk voor 
ouders, om de onderwijzers te bellen; we willen graag 
meer informatie over de gang van zaken op school. 
De belangrijkste informatie nu is de bezoekdag; op zon 
dag krijg je pas een indruk van wat je kind kent en kan. 
Misschien zou het helpen, als we b.v. drie of vier keer per 
jaar een werkschrift of iets dergelijk concreets thuis 
kregen. Of dat de onderwijzers met de ouders contact 
opnemen, als ze denken dat er reden voor is. Dat kan via 
een briefje of telefoon. Hoe meer de ouders geïnformeerd 
worden, hoe meer ze bij de ontwikkeling van hun kind 
betrokken worden, hoe meer ze hun verantwoordelijkheid 
gaan voelen. 

Ons verzoek 
Zou het mogelijk zijn, vóór het kind besproken (getest) 
wordt ook informatie (een verslag) aan de ouders te 
vragen over 
- hoe het kind thuis is. 
- Zouden er tips in het handelingsplan kunnen komen 
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voor thuis? Bij ons is de situatie soms anders dan bij U. 
Wij zijn van mening, dat er helaas ouders zullen zijn, die 
hun mening niet durven te geven, omdat ze bang zijn hun 
kind schade te berokkenen. Daarnaast is het voor 
sommige ouders soms bedreigend als hun kind getest 
gaat worden. Misschien kan ook deze vrees worden 
weggenomen door hen duidelijk te maken dat het kind 
getest wordt op zijn kennen en kunnen om het beter te 
kunnen helpen; het is immers geen examen! 
Zr. Marietta enBr. Leo, wij hebben dit geschreven uiteigen 
visie en wat wij gehoord hebben van veleouders. Hopelijk 
zijn wij U van dienst geweest en kunt U ermee verder. 

Deze welkome reacties van ouders waren een gerede 
aanleiding om contact op te nemen met de oudercom-
missie van het paviljoen. Er werd voorgesteld, om aan het 
betrekken van de ouders bij de behandelingsplanning 
een ouderdag te wijden. Van de pedagogen verwachtte 
men een inleiding omtrent dit thema en een procedure-
voorstel met leidraad. Deze zouden in samenspraak met 
de medewerk(st)ers van school en internaat ontwikkeld 
moeten worden. 
Van het direct deelnemen aan de bespreking van het 
(hun) kind zagen de ouders af als een te grote emotionele 
belasting. 

4.2. Een procedure voor de inbreng van de ouders 
Vanuit de gedachten, aangevoerde problemen en wen
sen van de ouders werd de volgende werkwijze ontwik
keld, om een goede inbreng van de ouders voor de 
kindbespreking en het handelingsplan te waarborgen en 
handreikingen naar de ouders in het plan concreet te 
maken. 

Stap 1: Ongeveer vier weken voor de bespreking van 
(een) hun kind wordt de ouders gevraagd om schriftelijk 
informatie aan te reiken over het functioneren van hun 
kind thuis, de problemen, vragen en knelpunten die zij 
hebben. Maar ook en vooral te vermelden de ervaren 
vooruitgang; wat fijn is, wat goed gaat; waar zij blij om zijn. 
Om de ouders de helpende hand te bieden bij het 
opstellen van hun schriftelijke bijdrage vóór de bespre
king van hun kind en het handelingsplan dat daaruit voort
vloeit, is een leidraad opgesteld, die zij desgewenst 
kunnen hanteren. 

Stap 2: Deze inbreng van de ouders komt bij de 
bespreking aan de orde naast de gegevens, ingebracht 
door internaat, school en staf. De informatie van de 
ouders wordt niet tevoren als verslag rondgestuurd, maar 
door de pedagoog mondeling ingebracht. 

Stap 3: In het handelingsplan dat nade bespreking van het 
kind volgt, komen naar aanleiding van de gegevens door 
ouders ingebracht ook adviezen, werkwijzen en voorstel
len aan de orde, die voor de thuissituatie zijn uitgewerkt. 
De ouders krijgen hetzelfde handelingsplan als de 
medewerk(st)ers van het paviljoen. 

4.3. Een leidraad voor de ouders 
Een helpende hand voor hun bijdrage. 



Als de ouders het plezieriger vinden, om bij het schriftelijk 
vastleggen van hun gegevens via de leidraad, geholpen 
te worden, dan kan dat. 
U kunt contact opnemen met een voor U vertrouwde 
persoon van het paviljoen. Deze zal U graag van dienst 
zijn. (Zie: informatiebronnen aan het einde van deze 
leidraad). 
Hier volgen een reeks van aandachtspunten die ouders 
bij hun gedachtenbepaling kunnen helpen. Vanzelfspe-
kend behoeven niet alle genoemde punten aandeordete 
komen. Bovendien zijn ouders vrij om andere dan 
genoemde punten naar voren te brengen. Het is als een 
richtlijst bedoeld. 

a. Over het kind thuis 

Het gedrag in het gezin 
Als ouders hadden wij graag advies over het verbeteren 
van het gedrag 
- aan tafel 
- bij hetT.V.-kijken 
- bij bezigheden overdag; bij slecht weer 
- bij het naar bed gaan, het slapen 
- bij toilet en lichamelijke verzorging 
- bij uitgaan, op bezoek gaan 
- in de omgang met broertjes en zusjes, de buurt, de 
familie, vriendjes/vriendinnetjes. 
- bij winkelen: nieuwe kleren, schoenen kopen 
- bij moeilijk gedrag 
- bij de sexuele opvoeding. 

Het omgaan me! ons gehandicapte kind en het in gesprek 
komen met onze zoon/dochter 
- wat kunnen we doen als ons kind tegen ons spreekt, 
maar wij hem/haar niet verstaan? Als het de spraak niet 
van onze mond kan aflezen? 
- welke hulpmiddelen, welke houding is aan te bevelen, 
als we met onskind praten; hoe er eenecht gesprek vante 
maken? 
- hoe weten we welkegebaren/woorden het kind kenten 
gebruikt? 
- zijn/haar vingerspellen gaat te snel voor ons. 
- nu eens praten we, dan weer schrijven we, dan weer 
tekenen we. Wat is nu eigenlijk het beste? 
- moeten we onze andere kinderen erin betrekken, en 
hoe? 
- wat te doen met de buurt? 
- we zijn soms doodmoe! 
- welke eenvoudige boekjes over de opvoeding van ons 
kind kunt U ons aanbevelen? 
- kan ons kind bij U soms ook zo fijn meehelpen bij 
huishoudelijk werk? Kunnen jullie dan ook eens samen 
lekker gek doen? 
- kan er op een ouderdag niet eens gepraat worden 
over...? 
- kunnen er geen cursussen voor ouders georganiseerd 
worden? Bij wie kunnen wij te rade gaan? 
Andere opmerkingen, knelpunten of vragen, die in het 
bovenstaande niet vermeld worden... Ook zaken die thuis 
prachtig gaan, want daar kunnen ze op het paviljoen weer 
van leren. 

De vrije tijd 
- kunt U in het handelingsplan een lijstje bijvoegen van 
bezigheden, waarmee ons kind thuis zijn (vrije) tijd zinvol 
kan vullen en waaraan het ook plezier beleeft? 
- kan er eens iemand een hele of halve dag met ons en 
ons kind mee komen doen om concreet voor te doen wat 
er in zijn vrije tijd al gedaan kan worden? Met de ouders, 
en/of zijn broertjes en zusjes, in de buurt? Of omgekeerd! 
- ons kind wil alleen maar T.V. kijken! Het wil als maar 
alleen spelen of opzijn kamertje niets doen. Is dat aan te 
bevelen? 
- moeten we thuis precies hetzelfde doen als de op-
voed(st)ers in de leefgroepen of de klas? 
- is het goed voor ons kind om in het huishouden mee te 
helpen? Wat denkt U van tafel dekken, vegen, bed 
opmaken...? En fietsen, timmeren, voetballen, in de tuin 
werken? Kun! U nog andere mogelijkheden aangeven? 
- wat te denken van: 
elke dag met de auto uit! 
vaak buitenshuis eten! 
steeds frites en limonade! 
Hoe kunnen we daar verandering in aanbrengen? 
- weet U dat hij/zij gek is op puzzelen, stripboeken, 
overschrijven? 

b. Over zelfstandigheid (buitenshuis) 
- moeten we thuis steeds dicht in de buurt van ons kind 
blijven en het bij alles helpen? Of kan het al een zekere 
zelfstandigheid aan? Bij voorbeeld: 
zelfstandig eten 
zelfstandig naar de speeltuin, de straat op, naarde winkel, 
met het openbaar vervoer mee, het verkeer in? 
- hoe zouden we ons kind tot grotere zelfstandigheid 
kunnen brengen? In welke stappen zou dat gedaan 
kunnen worden? 
- welke activiteiten buitenshuis zou het aankunnen? 
Andere punten die hier niet vermeld worden en waar U 
graag op in wilt gaan. Vermeld zeker ook goede vorderin
gen en geef zo mogelijk eens aan hoe U dat klaar hebt 
gekregen. 

c. De contacten met het paviljoen 
- wij zouden nog meer contact met het paviljoen willen 
hebben via: 
algemene ouderdagen 
of ouderdagen per groep 
of ouderdagen per klas 
- wij zouden graag willen praten over de procedure die 
leidt tot: 
de bespreking van ons kind 
het opstellen van het handelingsplan 
de evaluatie van dit plan. 
- wij hebben het handelingsplan nu thuis. Wij hebben er 
zelf aan meegewerkt. Wij zouden er de voorkeur aan 
geven om er eens over te praten met... (Zie: informatie
bronnen aan het einde van deze leidraad). 
- wij zouden graag meer informatie willen uitwisselen 
(Zie: informatiebronnen) via: 
briefwisseling 
telefoon 
de informatie die ons kind meebrengt 
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in een 'briefschrift' 
informele ouderavonden 
huisbezoeken 
bezoeken aan het paviljoen 
andere mogelijkheden 
duidelijke verslagen 
werkschriften 
literatuur die voor ons ouders geschikt is 
thema-besprekingen 
- kunnen we eens over de toekomst praten? 

d. De informatiebronnen 
De ouders behoren goed op de hoogte te zijn over alles 
wat hun kind betreft. Zij moeten weten bij wie ze terecht 
kunnen om informatie en inlichten in te winnen als dat 
nodig is. Voor deze informatie kunt U afspraken maken 
met: 
het hoofd van het internaat 
de subhoofden van het internaat 
de groepsopvoed(st)ers 
het hoofd van de school 
de onderwijzers en vakonderwijzers 
de psychologe 
de audioloog 
de fysiotherapeute 
de orthopedagoog 
het hoofd van het sub-instituut IV 
de directeur onderwijs en opvoeding. 
Ook kunt U zich eventueel wenden tot de coördinerend 
arts. En via deze kunt u tot afspraken komen met: 
de huisarts 
de oogarts 
de neuroloog 
de tandarts 
Het is goed om het hoofd van het internaat hierover te 
informeren. 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht in het boekje Ter 
informatie', dat U elk jaar wordt toegestuurd. Daarin vindt 
U de namen, de adressen, de telefoonnummers vermeld. 

5. Slotbeschouwing 

In de werkwijzen zoals die in het bovenstaande zijn 
beschreven, staat het kind centraal en wordt de dynamiek 
voor het samenwerken gevoed vanuit dit gegeven. Er is 
een duidelijke groei bespeurbaar. Maar: er is nog veel te 
doen. 
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N.V.V.S. wordt 75 jaar 

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden vier! 
haar 75-jarig bestaan o.a. me! een symposium 'Geluiden 
uit de stilte' op 22 april in het Congrescentrum in Den 
Haag. 
Sprekers op dit symposium zijn o.a. Mw. E. Terpstra (lid 
Tweede Kamer). Prof. W. Oosterveld, Prof. J. Groen. Prof. 
R. Ritsma, Mw. C. van de Lem (psychologe), W. Nijholt en 
R. Nicolet (acteurs), P. Kuyper (fysicus - audioloog) en C. 
de Leur (audioloog). Het symposium staat onder leiding 
van Prof. Dr. W. Oosterveld. 
Nadere inlichtingen: administratie symposium NWS. 
Telderstraat 7,8265 WS Kampen. 

Boekbespreking 

C.M.I. Bogaartz, audioloog 

Dr. G.J.C, ter Pelkwijk, K.N.O.-arts: 'Hoor Eens Even! Wat 
moet een goedhorende weten over slechthorendheid' 
(bestaande uit: - Een brochure van 20 blz. en een 
geluidsband (cassette)). 
Uitgever: F.I.D.A. te Dongen. 

De informatie over problemen en hulp die samenhangen 
met hoorverlies (doofheid), blijkt in de laatste jaren 
duidelijk te zijn toegenomen. Maar aan 'horenden' (en ook 
de slechthorenden!) een duidelijk inzicht te geven in deze 
complexe problematiek, is eigenlijk niet mogelijk. 
Toch is er in Nederland heel veel goede informatie 



verkrijgbaar (vaak deelaspecten benaderend) van de 
genoemde problematiek. 
Dat echter, (helaas!) ook niet reële en positieve informatie 
is verspreid, is eveneens bekend. Persberichten met de 
kreet: 'Doofheid Overwonnen' (behandelend: midden-
oortransplantaties, binnenoor-inplant, acupunctuur, 
etc), alsook bepaalde artikelen in vaktijdschriften, zoals: 
'De Dove Hoort!' (behandelend: het zgn. 'volmaakte' 
hoortoestel, het 'verlossende' infra-rood-systeem, de 
transposer, de luisterspoel in het rotsbeen, etc), hebben 
nogal onrust en teleurstelling teweeg gebracht, vooral bij 
slechthorenden zelf. 

Feit is, dat bedoelde informatie toch van invloed is 
geweest op een meer adequate 'hulp' (in ruime zin) voor 
de slechthorende sinds de tweede wereldoorlog. Dat het 
ideaal nog lang niet bereikt is, is zeker. 
Mogelijk daarom schreef de K.N.O.-arts Dr. ter Pelkwijk in 
mei 1982 'Helaas bestaat er bij de goedhorenden vaak 
weinig begrip voor de oorzaken en de gevolgen van 
slechthorendheid'. (Waarschijnlijk met begrip' bedoe
lend: kennis.) 
Met 'Hoor Eens Even!' hoopt Dr. ter Pelkwijk te bereiken 
'...dat de dagelijkse problemen van de slechthorenden 
beter begrepen zullen worden, waardoor er meer reke
ning mee zal worden gehouden'. 
Dr. ter Pelkwijk wil dit bereiken met een brochure van 20 
bladzijden en een geluidsband om (zie inleiding van 
brochure) '... de goedhorende te vertellen over slecht
horendheid, waarbij voor het goede begrip - dankzij 
speciale opnametechniek - de luisteraar zelf kan horen 
'met de oren van de slechthorende'...'. 
Twee vragen aan Dr. ter Pelkwijk: 
- Zou een iets minder pretenderende bedoeling niet 
juister zijn geweest? 
- Wordt het 'goede begrip' wel gediend door het 'horen 
met oren van een slechthorende'? 
Wij achten het daarom wenselijk, dat daar, waar boekjeen 
cassette (zie inleiding brochure) '... beiden geregeld 
gebruikt worden voor voorlichting ...', benadrukt moet 
worden, dat slechts enkele facetten van verminderd 
gehoor via de geluidsband gedemonstreerd worden en 
dat, wat de beluisteraar hoort, niet is het horen 'met de 
oren van een slechthorende'. (Opm.: De band geeft wel 
inzicht!) 
Een tweede bemerking: 
De tekst van het boekjeendie vandegeluidsbandzijn niet 
identiek. Bij het beluisteren kan het boekje dus niet voor 
'meelezen' gebruikt worden. (Misschien had de titel beter 
kunnen zijn: 'Lees en Hoor Eens Even!'.) 
Derde bemerking: 
De band afluisteren is zeker geen 'Hoor Eens Even', men 
dient er echt voor te gaan zitten. Goede geluidsappara
tuur wordt aanbevolen (want de geluidsopnames zijn 
fraai!) en aan de geadviseerde 'koffiepauze' op het einde 
van spoor 1 zal een aandachtige beluisteraar zeker een 
'gewillig oor verlenen'. (Teveel tekst9) 

Enkele kritische geluiden: 
1. Het vlot doorlezen van de brochure wordt bemoeilijkt, 
doordat de vernoemde verwijzingen (o.a. schema's) 

achterin de brochure staan. (Bladeren is dus nodig!) 
Opm.: Persoonlijk acht ik de bandtekst duidelijker. 
2. De tekstinhoud is voor het beoogde doel: "... voor
lichting, opleiding, nascholing...' zonder meer onvolledig. 
Hoewel de uitleg van het gehoororgaan ruim voldoende 
is, is de informatie over de slechthorendheid (doofheid) 
zélf, te beperkt. Immers: geen of veel te weinig aandacht 
aan: 
- dat de totale mens in zijn leefgebeuren hoort, 
- het menselijk compensatie-vermogen. 
- de verwerking, tijdstip van ontstaan, vele gradaties van 
slechthorendheid, etc. 
- de vele dienstverleners, dienstverleningscentra, 
- dat meerdere audiologische aspecten dan vernoemde 
(tonale, dynamische, localisatie en signaal-/ ruisver
houding) uitermate belangrijk zijn voor de auditieve 
receptie/waarneming (recruitment, discomfortable 
level, auditieve-motorische-coördinatie, auditieve feed
back, wisselend gehoorvermogen, snelheid van auditie
ve verwerking, etc, etc.) Bovengenoemde behoort de 
beoogde doelgroep te weten. 
3. De gesproken tekst (Mej. M. Misset) is rustig en 
duidelijk, maar articulatorisch te geprononceerd (komt zo 
weinig belevingsvol over). 
4. Jammer, dat er zoveel tekst is en de demonstraties zo 
kort zijn (gelukkig worden die laatste herhaald op het eind 
van spoor 2). 
5. Onjuist is, dat wordt gesuggereerd (via demonstratie), 
dat uit de spraak van een tweeling geconcludeerd kan 
worden: '... aan de spraak kunt U horen, dat de een 
slechter hoort dan de ander!'. Ook het omgekeerde, dat 
word! gedemonstreerd.' 'de invloed van hetgehoorverlies 
op de stem', mag niet zó uitsluitend gesteld worden. 
6. De demonstratie van het 'hoge-tonen-hoortoestel' 
komt wat betreft zijn bedoeling niet duidelijk over. Men zou 
zelfs kunnen concluderen, dat wordt aangetoond hoe 
slecht dat hoge-tonen-toestel wel is! 
7. Technische foutjes op de band wat betreft de ringlei
ding. 'Overdracht via magnetische weg' moet zijn: ... via 
electromagnetische weg' (in de brochure staat het wel 
goed omschreven). 

Conclusie: 

'Hoor Eens Even!' kan bij een juiste toepassing (uitleg, 
aanvullingen, goede weergave-apparatuur) bijdragen tot 
het 'goede' begrip, en wel (en niet zoals Dr. ter Pelkwijk in 
zijn inleiding van de brochure stelt!) doorte horen met de 
oren van een goedhorende als-dankzij speciale techniek 
- het horen van een goedhorende wordt bemoeilijkt. 
Resteert nog de vraag: 'Is deze uitgave bruikbaar voor de 
lezers van 'Van Horen Zeggen'? Voor een eerste kennis
making en bij een juiste toepassing: Ja! Maar... voor 
'inservice-training', oudervoorlichting. etc. acht ik de 
(bijna versleten zijnde) 'band van Tolk met een juiste 
mondelinge toelichting beter en meer verantwoord voor 
het demonstreren van audiologische aspecten van 
slechthorendheid. 
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Boekbespreking 

Dr. Ir. F. Coninx, audioloog 

CL. van Ligtenberg, H. Hoolboom: 'Over horen en slecht 
horen'. 
Uitgever Stafleu, Alphen aan de Rijn, 1982 
ISBN 90 6016 475 x 

Over de auteurs: 
Dhr. CL. van Ligtenberg is elektrotechnisch ingenieur en 
als direkteur-audioloog verbonden aan het A.C. Amers
foort. Hij is voorzitter van het schoolbestuur van deschool 
voor SH en spraakgebrekkigen te Amersfoort en voorzit
ter van de Federatie van Nederlandse Audiologische 
Centra (FENAC). 
Dhr. H. Hoolboom is als huisarts en bedrijfsarts werkzaam 
geweest, en sinds 1975 verbonden aan het Nederlands 
Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg T.N.O. te 
Leiden. Hij is koördinator van de Commissie Arbeids-
geneeskundig Onderzoek (CARGO) T.N.O. 

'Over horen en slecht horen' dient als opvolger be
schouwd te worden van het veel gebruikte boek 'Klini
sche audiologie' van M. Rodenburg. Dit laatste is inmid
dels niet meer verkrijgbaar. 
v. Ligtenberg en Hoolboom hebben hun boek in een 
heldere en overzichtelijke stijl geschreven, en het voor
zien van duidelijke illustraties en een nuttige index. 
Bovendien is bij de meeste hoofdstukken een literatuur
lijst toegevoegd met verwijzingen naar boeken en/of 
publikaties voor verdere studie. 
De opbouw van het boek is gestruktureerd en overzichte
lijk. Alhoewel niet altijd erg diepgaand, worden er vele 
onderwerpen en begrippen behandeld, zo veel dat elke 
lezer er wel zijn eigen overbodigheden in zal aantreffen. 
Voor de een zal dat de wiskundige behandeling van de 
decibel zijn aan de hand van de logaritme, voorde ander 
de mei-schaal voor toonhoogte en weer voor een ander 
het hele hoofdstukS, dat over het evenwichtsorgaan gaat. 
Maar als introduktie en naslagwerk lijkt er voor elk wat wils 
te zijn. 
De auteurs behandelen in de eerste twee hoofdstukken: 
geluid en waarneming, anatomieenfysiologie. Dezetwee 
hoofdstukken refereren naar het gedeelte 'horen' uit de 
titel van het boek, terwijl de overige hoofdstukken 
betrekking hebben op het 'slecht horen': pathologie, 
onderzoek van het gehoor, behandeling van ziektebeel
den, hulpmiddelen, preventie, voorzieningen en adres
senlijst. Alleen het eerder genoemde hoofdstuk 8 hoort 
niet in het rijtje thuis. Als start met en inleiding op het vak 
audiologie is het een goed bruikbaar boek. zeker voor 
akoepedisten. audiciens. verpleegkundigen etc. Minder 
geschikt lijkt het voor de gehandicapte zelf en zijn direkte 

omgeving (ouders), zoals de auteurs zelf wel suggereren. 
Daartoe lijkt het taalgebruik onvoldoende aangepast. 

Specifiek ten aanzien van het dovenonderwijs wil ik de 
volgende opmerkingen over het boek maken. 
De auteurs zeggen zich ook te richten tot degenen die 
werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs. Daarbij 
komt het dovenonderwijs er echter minimaal van af. 
Weinig aandacht is er voor de audiologie van doofheid. 
Daar waar het wel gebeurt is het nog ongebruikelijk ook. 
Op blz. 2 lezen we de volgende zin:'Van doofheid is sprake 
indien geluidswaarneming door de getroffene volstrekt 
onmogelijk is.' 
Om te beginnen is deze definitie fundamenteel onjuist, 
omdat elke dove wel geluid kan waarnemen. De meesten 
doen dat via het restgehoor, de overigen via het tactiele 
systeem, de tastzin. Met andere woorden: ze voelen het 
geluid. Deze doven worden wel vibratiedoven of totaal-
doven genoemd. 
Hun funktioneren is echter niet wezenlijk verschillend van 
de doven met restgehoor: ze zijn allen niet of zeer onvol
doende in staat om klanken te kunnen diskrimineren. En 
juist dat maakt doven zo wezenlijk verschillend van de 
slechthorenden. Aan dit voor de praktijk zo essentieel 
verschil gaan de auteurs in hun definitie van doofheid 
voorbij. Het gevolg van het niet kunnen diskrimineren van 
spraakklanken is dat de dove veel meer dan de slecht
horende zal moeten terugvallen op visuele aspekten in 
kommunikatie (spraakafzien, schrijven, vingerspellen, 
gebaren), terwijl dit laatste voor de slechthorende slechts 
een ondersteunende rol vervult in de overwegend aurale 
(= door het oor waargenomen) kommunikatie. 
Nu wordt het diskriminatievermogen niet eenduidig 
bepaald door het toonaudiogram. Wel blijkt steeds weer 
opnieuw dat er rond de 90 dB gehoorverlies een 
plotselinge verslechtering in het diskriminatievermogen 
optreedt. Op dit gegeven berust de gebruikelijke definitie 
van doofheid, de 90 dB grens. Het getal van 175 dove 
kinderen (eveneens op blz. 2 van het boek) dat jaarlijks 
wordt opgespoord en onderwijs op een doveninstituut 
gaat volgen, berust overigens op de 90 dB grens, en niet 
op de definitie van doofheid die de auteurs zelf geven. 
Voor het praktisch werken met doven speelt de geluids
waarneming door voelen vaak een belangrijke rol. Over 
het tastzintuig is in het boek nietsterug te vinden. Ikzou het 
hoofdstuk over het evenwichtszintuig daar graag voor 
opgeofferd willen zien. 
Een behandeling van het begrip restgehoor mis ik. Ten
slotte is het onjuist om een ondergrens van slechts 120 dB 
in een audiogram aan te geven terwijl er audiometers zijn 
die tot 135 dB HL gaan, en ook hoorapparatuur duidelijk 
boven die 120 dB uit kan komen. 

Samenvattend: 

Over horen en slecht horen' handelt slechts over horen 
en slecht horen. Het boek bevat weinig informatie over 
doofheid, en is voor leerkrachten onvoldoende praktisch. 
Het is een goed boek als inleiding in de audiologie van de 
normaalhorende en de slecht horende. 
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Verslag van een bezoek aan 
enkele scholen voor doven 
inde U.S.A. 

R.A.M. Vermeulen, Sint-Michielsgestel 

In juni 1982 bezochten enkele medewerkers van het 
Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel vijf scholen 
voor doven in de U.S.A. Het doel van de reis was om te 
gaan zien hoe de Total Communication in de praktijk 
gerealiseerd wordt en of spreken en spraakafzien werke
lijk geen nadelige gevolgen ondervinden van T.C. of er 
zelfs eerder door bevorderd worden, zoals de voorstan
ders van de T.C.-beweging beweren. 
Bezocht werden de Kendall Demonstration Elementary 
School te Washington, de Maryland School te Frederick/ 
Columbia de Rhode Island School te Providence, de 
St. Mary's School te Buffalo en de Clarke School te 
Northampton. De laatst genoemde isoverigensgeen total 

communication school. 
Alvorens verslag uit te brengen van onze bevindingen 
eerst enkele opmerkingen vooraf. 
In de U.S.A. kent men geen afzonderlijke scholen voor 
slechthorenden. Deze leerlingen worden in de reguliere 
scholen geplaatst of men treft ze aan op de scholen voor 
doven. 
Bij ons wordt de grens tussen doof en slechthorend 
ongeveer gelegd bij 90 dB (Fletcher index), maar bij de 
Amerikanen bij 70 dB. 

Het eerste wat opvalt als men Amerikaanse scholen voor 
doven betreedt zijn de grote open ruimten. Klaslokalen, 
zoals bij ons, vindt men alleen in de oude schoolgebou
wen. In de nieuwe zijn het meer klashoeken, afgeschei
den door kasten, rekken of schotten. De bedoeling is, dat 
de leerkrachten alle leerlingen leren kennen en dat het 
onderling contact bevorderd wordt. Toch gaat het er 
ordelijk aan toe ook bij het wisselen van de lessen. Er 
heerst een bijna vanzelfsprekende rust en discipline. 
Welk gebarensysteem wordt gebruikt in detaaldidactiek? 
Deze vraag is niet goed te beantwoorden, want er is opdit 
punt veel verwarring en strijd. Op de scholen kiest men 
steeds meer voor het Engels in gebaren, maar er worden 
vaak verschillende systemen gebruikt zelfs binnen één 
school. Hetterrein winnen van het 'Manual coded English' 
ten koste van de 'American Sign Language' ontmoet 
grote tegenstand van de kant van de doven. Op de door 
ons bezochte scholen is het leren van de Engelse taal het 
primaire doel. Overigens hebben we het gesprek met de 
kinderen als basis voor de taalverwerving nauwelijks of 
niet gezien. Het is veel meer een voorspreken, steeds 
simultaan met gebaren, en dan over onderwerpen die 
door de leerkrachten bepaald worden. De taalverwerving 

verloopt verder via een construerende methode die sterk 
geprogrammeerd is, maar wel afgestemd is op leeftijd en 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Het taalgebruik van de leerlingen wordt nauwelijks 
gecorrigeerd. In welke vorm of welke code de communi
catie plaatsvindt, is niet belangrijk, als de bedoeling maar 
overkomt. Typisch is, dat taal-en leesles soms door twee 
verschillende leerkrachten gegeven worden. 
Hoe is het spreken en spraakafzien? De kinderen krijgen 
twee of hooguit drie maal per week individuele spreekles 
van een speech-therapist. Men hanteert een analytische 
methode. Er wordt geen spiegel bij gebruikt. De visuele 
feedback is er onbekend. De spraakcorrectie en controle 
vindt plaats d.m.v. voelen en luisteren. 
Het spreken leren wordt onder begeleiding van de 
speech-therapist voornamelijk aan de klasleerkracht 
overgelaten. 
De spraakcorrectie gebeurt echter in de klas alleen maar 
tijdens de klassikale spreekoefeningen op bepaalde 
tijden. In de andere lessen doet men dat niet ook niet 
tijdens de taalles. Ondanks dat er wel aandacht is voor de 
articulatie, is het niveau van spreken en spraakafzien 
laag. 
Men vindt zelf ook dat total communication ten kostegaat 
van de orale communicatie. Op één school overweegt 
men dan ook gebarenloze perioden te gaan invoeren om 
zo de verstaanbaarheid en het liplezen te bevorderen. 
Een gedifferentieerde aanpak op basis van diagnostiek 
b.v. naar leerproblemen is er onbekend. 
Differentiatie van leerlingen naar communicatiecode 
komt dan ook in de praktijk niet voor. 
Over het algemeen is men sceptisch over de mogelijk
heden van mainstreaming. Over de resultaten van de 
leerlingen in het reguliere onderwijs is men niet enthou
siast. 
De Rhode Island School heeft nu drie jaar lang leerlingen 
in de mainstreaming. Over het algemeen zijn dat slecht
horenden. Ons inziens heeft men daar de begeleiding 
goed opgezet. Toch geeft men aan, dat de ontwikkeling 
slechts bij 50% van die leerlingen naar tevredenheid 
verloopt. 
De scholen zijn goed geoutilleerd. Er wordt veel geïnves
teerd in mankracht en materiële faciliteiten. Elke school 
beschikt over een zeer goed uitgerust 'Instructional 
Media Center' met voornamelijk visuele hulpmiddelen, 
waar men zelf allerlei lesmateriaal kan maken of laten 
maken: sheets voor de overheadprojector, dia's, video
banden die ondertiteld kunnen worden, etc. 
In de V.S. is het voor het buitengewoon onderwijs verplicht 
met individuele handelingsplannen te werken, leder jaar 
moet dit plan bijgesteld worden en de ouders moeten hun 
goedkeuring verlenen. Op de enige orale school, de 
Clarke School, die we bezochten, is het niveau van 
spreken en liplezen duidelijk hoger. Hier konden we 
gemakkelijk met de kinderen in contact komen. Op de 
T.C.-scholen moest dat d.m.v. het schrift gebeuren, daar 
we hun gebaren niet kennen. 

Op alle bezochte scholen wordt veel werk gemaakt van 
de presentatie. En rijk beladen met folders, brochures en 
allerlei informatiemateriaal konden we dan ook huis
waarts keren. 
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Bestuursberichten van de 
vereniging ter bevordering 
van onderwijs aan doven 
in Nederland 

E.A.M, van Os 

De Themadag: 

Op de laatste jaarvergadering werd door het bestuur 
toegezegd, om initiatieven te ontplooien m.b.t. het organi
seren van themabijeenkomsten. De eerste 'try-out' vond 
plaats op zaterdag 27 november 1982 met als onderwerp 
'motoriek'. 
Er waren ongeveer vijftig aanwezigen en uit de evaluatie 
bleek, dat zij het geheel zo waardeerden, dat de dag als 
geslaagd beschouwd kan worden. 
Bij het programma van deze dag werd aan de deelnemers 
een reader verstrekt. Indien er onder de leden nog 
belangstelling bestaat voor de verzameling van literatuur, 
kunt U die bestellen door ƒ12,50 te storen op de giro
rekening van de penningmeesteresse, onder vermelding 
van 'reader'. 
De inleiding van Dhr. Vreeswijk (docent Lich. Opv. Rudolf 
Mees - Rotterdam) vindt U in deze aflevering (blz. 9). 
Het voornemen bestaat om in de herfst van 1983 
wederom een themadag te organiseren. Suggesties voor 
onderwerpen kunt U schriftelijk doorgeven aan de 
sekretaris. Het bestuur is van plan, om de komende 
themadag op een min of meer identieke wijze te organi
seren als de voorafgaande. 

Een Commissie Meervoudig Gehandicapten? 

Binnen de Vereniging bestaan diverse commissies, zoals 
de Commissie Voortgezet Onderwijs en de Commissie 
Maatschappelijk Werk. 
Mede n.a.v. vragen in de huishoudelijke vergadering van 
1982 zouden we Uw mening willen horen, hoe U het vindt, 
een commissie in te stellen, die zich bezig gaat houden 
met meervoudig gehandicapte dove kinderen. 
a. Wat vindt U ervan om een dergelijke commissie in het 
leven te roepen? 
b. Wat zou de taak van een dergelijke commissie moeten 
zijn? 
c. Welke leden zijn bereid gestalte te geven aan een 
dergelijke commissie? 
Reakties op bovenstaande vragen, gaarne aan het 
sekretariaat van de Vereniging. 
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Sexuele opvoeding, met als 
deelaspect de sexuele 
voorlichting aan 
gehoorgestoorde kinderen 

Samenvatting van een scriptie in het kader 
van de opleiding voor het Diploma Buiten
gewoon Onderwijs, Kursus Gehoorge
stoorden B -1980 

Noud Cornelissen en Theo van Esch, Instituut Sint 
Marie, School Don Boscostraat 18.5611 KW Eindhoven. 

De keuze van het onderwerp werd bepaald door de 
behoefte, aanwezig op de school voor meervoudig 
gehandicapte slechthorende kinderen van Instituut Sint 
Marie, aan structurele bezinning op het probleem van de 
sexuele voorlichting. 
Bezig zijnd met het onderwerp door middel van bestude
ring van literatuur, gesprekken, bezien van methodes en 
dergelijke kwam ons de omvang van het probleem steeds 
duidelijk voor ogen te staan. We hebben ons dan ook 
beperkt tot, naar ons idee, enkele belangrijke aspecten 
van de problematiek, die u terugvindt in deel 1 het 
theoretisch gedeelte van het werkstuk. 
In hoofdstuk 1 wordt aangegeven welke consequenties 
gehoorgestoordheid heeft met betrekking tot de ontwik
keling van hetkind en welkeextra belemmeringendat met 
zich meebreng? naast de normale problemen die zich in 
de ontwikkeling van het kind voordoen. 
In hoofdstuk 2 staat wat gewoonlijk de gevoelens, de 
reacties van de ouders zijn en hoe zich deze kunnen 
ontwikkelen als zij geconfronteerd worden met het feit dat 
hun kind gehandicapt is en in het bijzonder het feit dat het 
gehoorgestoord is en wat eventueel de gevolgen kunnen 
zijn voor hun latere sociaal-sexuele leven. 
Hoofdstuk 3 beschrijft summier de ontwikkeling van het 
geslachtsrolpatroon: de ontwikkeling van de waarneem
bare aspecten van de sexuele identiteitsproblemen en de 
invloed van de omgeving op de opvoeding en het 
rolgedrag. Enkele (neuro) fysiologische processen die 
medebepalend zijn voor het sexueel gedrag worden 
geschetst in hoofdstuk 4. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de geschiedenis vanaf 
wereldoorlog II weergegeven met in het kort de geschie
denis van de sexuele voorlichting. 
Deel 2 van de scriptie begint in hoofdstuk 1 met het 
schetsen van een aantal ontwikkelingen die ertoe hebben 
bijgedragen dat de sexualiteit een andere plaats heeft 
gekregen in het geheel der cultuur. Verder wordt gezegd 
dat enge'sexuelevoorlichting(geslachtsgemeenschap, 



prestaties, geslachtsdelen) niet voorop moet staan, maar 
het relationele aspect. De sexuele voorlichting moet zijn 
plaats krijgen binnen de totale opvoeding. 
In hoofdstuk 2 komen we tot de conclusie dat het 
gehandicapte kind in een kwetsbare positie verkeert, met 
name wat betreft zijn sociale uitgroei. Enkele aspecten die 
daarbij in het oog springen zijn: 
- de communicatieve beperktheid die kan bewerkstel
ligen dat het kind blijft steken in een egocentrische 
houding; 
- het opvoedingsklimaat waarin het gehoorgestoorde 
kind verkeert. 
Hoofdstuk 3 behandelt het meervoudig gehandicapte 
slechthorende kind. Zijn positie blijkt nog kwetsbaarderte 
zijn dan de positie van het kind wat 'enkel' gehoorgestoord 
is. 
Dan staat in hoofdstuk 4 de taak van de school ten 
aanzien van de sexuele opvoeding c.q. voorlichting in het 
algemeen, ethisch en een uitwerking naar een specifiek 
programma voor de school. 
In hetzelfde hoofdstuk treft u een pedagogisch model aan 
waarbinnen we de problematiek kunnen vatten. 

Tenslotte drie bijlagen. Bijlage I is een onderzoekje naar 
geslachtsrolpatronen. Dit onderzoekje moet evenals het 
onderzoekje in bijlage 2 gezien worden als een illustra
tieve bijdrage. 
In bijlage 2 vindt u een onderzoekje over de onderbreking 
van de moeder-kind relatie verricht op de school voor 
meervoudig gehandicapte slechthorende kinderen van 
het Instituut Sint Marie. 
Bijlage 3 is een begrippenlijst voor sociaal-sexuele 
opvoeding. 

Communicatiemethoden 
op het Mariëllapaviljoen 

Communicatie bij dove kinderen met sub
normale intelligentie; samenvatting van 
een scriptie 

Guus Kempe 

In deze scriptie willen we de vraag beantwoorden: welke 
communicatie gebruikt men bij dove kinderen met sub
normale intelligentie en zijn de gebaren die men op het 
Mariëllapaviljoen hoofdzakelijk gebruikt, ooktoegankelijk 

voor niet-dove kinderen? 

In de inleiding zien we dat de lijn die men volgt bij het 
aanleren van taal, loopt van het gebruik van plaatjes en 
eenvoudige tekeningen via natuurlijke gebaren, hand-

alfabet (waarbij een bepaalde vingerstand een letter van 
het alfabet voorstelt) en schrijven, naar het spreken. 

In deel 1, het literatuurgedeelte, hebben we in hoofdstuk 1 
beschreven, hoe de situatie op het Mariëllapaviljoen nu is 
en hoe die zo is gegroeid. 
In hoofdstuk 2 zien we de communicatiemethoden welke 
gebruikt worden en hun voor- en nadelen. 
- Het gebruik van plaatjes en tekeningen is een eerste 
mogelijkheid tot communiceren, maar geeft weinig mo
gelijkheid om zich begrijpbaar te maken. 
- Bij de gebaren zijn er grote integratie-mogelijkheden. 
Het dove kind gaat inzien dat voor bepaalde objecten 
bepaalde tekens bestaan. De gebaren zijn echter weinig 
genuanceerd. 
- Het vingerspellen is een motorische ondersteuning bij 
het spreken, maar geeft weinig integratie-mogelijkheden 
met niet-dove mensen. 
- Het spreken is de basis voor het denken: men kan zich 
invoelen in de gedachtenwereld van de ander, maar de 
kinderen hebben teweinigtaalpraktijk.moeilijkhedenmet 
het spreekgeheugen en een langzaam begin van taal in 
de kinderjaren. 
Aan de basis van het communiceren staan de gebaren. 
Het kind gaat inzien dat voor bepaalde objecten bepaalde 
tekens (symbolen) staan (Piaget). Op het Mariëllapavil
joen maakt men gebruik van het boek: 'Spreken met het 
lichaam' (Speth en v.d. Hoven) als men gebaren wil 
aanleren. Deze gebaren zouden volgens de schrijvers 
spontane uitdrukkingsbewegingen zijn, die door de 
meeste mensen begrepen zouden worden. 

In deel 2, het onderzoeksgedeelte, hebben we onder
zocht of deze gebaren, die men dove kinderen met sub
normale intelligentie wil aanleren, begrijpelijk zijn voor 
diegenen die het gebruik van gebaren niet nodig hebben. 
Als onderzoeksgroep hebben we tien kinderen van elf jaar 
van een lagere school in Sint-Oedenrode genomen en 
tien kinderen van elf jaar van een m.l.k.-school in Uden. Uit 
het onderzoek is gebleken dat 93,5% van de gebaren 
begrijpelijk is, mits ze in de situatie gebruikt worden. Ook 
bleek dat er weinig verschil was in resultaat tussen de 
kinderen van de lagereschoolendievandem.l.k.-school. 

Voordat ik zeven jaar geleden op het Mariëllapaviljoen 
ging werken, heb ik zes jaar in twee zwakzinnigen-
internaten gewerkt, waar ook enkele dove kinderen 
waren opgenomen. Deze kinderen zouden vermoedelijk 
beter geholpen hebben kunnen worden als men toen 
bekend was geweest met de manier van werken op het 
Mariëllapaviljoen. Deze manier van werken verdient dan 
ook ten volle de aandacht van degenen die met dove sub
normaal intelligente kinderen werken. 
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Internationaal symposium 
'Motoriek' Rijksuniversiteit te 
Groningen 

Aankondiging 

Op 7 en 8 april 1983 zal te Groningen wederom een 
internationaal symposium 'Motoriek' worden gehouden. 
De te behandelen thema's zullen liggen op het gebied van 
de motorische ontwikkeling, de motorische ontwikke-
lings-stoornissen en de motorische therapie. De presen
tatie zal zoveel mogelijk in de 'workshop'-vorm geschie
den, hetgeen inhoudt, dat de deelnemers ruime gelegen
heid tot diskussie wordt geboden, terwijl het ook mogelijk 
is om op ongedwongen wijze persoonlijk kenniste maken 
met bepaalde methoden en technieken. 
Het programma stelt de deelnemers in staat zelf bepaalde 
'workshop-routes' te kiezen, waardoor optimaal aan de 
individuele interesse tegemoet gekomen kan worden. 
Deze routes kunnen zich o.m. oriënteren op (a) de 
motorische ontwikkeling van het kind en de stoornissen 
die hierin kunnen optreden, (b) motorische evaluatie, (c) 
psychomotorische therapie, bewegingstherapie en ef-
fektiviteits-kontrole, (d) motorische ontwikkeling en ont-
wikkelings-stoornissen vanuit medisch standpunt be
zien, (e) de experimentele studie van de motorische 
ontwikkeling en van de processen of kondities die aan de 
basis van deze ontwikkeling liggen. Het symposium 
draagt een interdisciplinair karakter. Voor de veelzijdig
heid van het aanbod van thema's en technieken wordt 
zorg gedragen door een relatief groot aantal medewer
kers. 
Tevens zullen verschillende projekten van de Vakgroep 
Ontwikkelingspychologie een bijdrage leveren, te weten: 
(1) Het Projekt 'Motorische ontwikkeling van gehoor -
gestoorde en spraak-/taal-gestoorde kinderen', (2) Het 
Projekt 'Motorische ontwikkeling van het moeilijk lerende 
kind', (3) Het projekt 'Normering van een motorische 
testbatterij' en (4) Het Projekt 'De motorische ontwikke
ling van de kleuter'. 
Bij inschrijving wordt uitgebreide informatie toegezonden 
betreffende de medewerkers, hun onderzoeksgebied, het 
door hen aan de orde gestelde onderwerp en de wijze van 
presentatie in de workshop. 
De kosten van deelname bedragen ƒ110,- (inklusief 
twee lunches). Genoemd bedrag over te maken op 
rekening 'MOTORIEK', Nr. 44.62.00.441, Amro-Bank. 
Grote Markt, Groningen (Gironummer v.d. Bank: 803.935) 
onder vermelding van naam en volledig adres(postcode-
nummer), alsmede de omschrijving 'Symposium 1983'. 
Koördinator van het symposium is Dr. P.H. Wiegersma, 
Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Oude Boteringe-
straat 34, 9712 GK Groningen. Tel. 050-116282 (privé 
05940-2968). 
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Mededeling 

Door de Federatie van Nederlandstalige Dovenvereni-
gingen van België werd van 6 tot 8 november 1981 te 
Gentbrugge een besloten symposium gehouden onder 
de titel 'Communcatie bij doven'. 
De lezingen zijn van W. Wouts (België, 'De filosofie en de 
implicaties van de orale methode'), Prof. Dr. B.T. Tervoort 
(Nederland, 'De filosofie en de implicaties van Totale 
Communicatie'), P.R. Berkhout (Nederland, 'Standpun
ten van het dovenonderwijs met betrekking tot de 
veranderende meningen over de opvoeding van de zeer 
jonge dove kinderen en de begeleiding van de volwassen 
doven), M. Reed (Groot-Brittannië, 'Het groeiende zelf
bewustzijn en de assertiviteit van de volwassene doven 
die hun recht op een eigen communicatiemiddel verdedi
gen'), Prof. Dr. B. Bergman (Zweden, 'Gebarentaal, de 
voornaamste taal van de dove minderheidsgroep'), Dr.H. 
Feuchte (Duitse Bondsrepubliek, 'De doven als een 
minderheidsgroep in de samenleving). 
Exemplaren van het boek kunnen besteld worden bij de 
Federatie van Nederlandstalige Dovenverenigingen vzw, 
Jules Destréelaan 67, 9219 Gent-Gentbrugge (België) 
door storting van 170 BF (inclusief portokosten) op 
rekening 446-9591851-49 (met vermelding 'verslag 
symposium'). 

Mogen we er nog even op 
terugkomen? 

Een kleine toelichting bij de laatste opmerking van de 
redaktie op de laatste bladzijde van de vorige jaargang. 
De drukker had ons verzekerd, dat het vouwen van 32 
bladzijden goedkoper is dan het vouwen van 28 bladzij
den. Dat was een interessant gegeven in deze tijd van 
bezuinigingen; maar we hadden slechts toestemming 
voor het laten bedrukken van 28 bladzijden. (Dat is weer 
goedkoper dan het laten bedrukken van 32 bladzijden.) 
Als een voor-de-hand-liggende oplossing hadden we 
toen gekozen voor een aflevering van 32 bladzijden 
waarvan er 4 blanco zouden zijn: goedkoper in de 
vouwkosten en goedkoper in de drukkosten. Door de 
moraliserende opmerking op de laatste bladzijde zouden 
die vier blanke bladen een vermanend vingertje worden in 
de richting van de lezers die nooit eens in hun blad 
schrijven. Alles was keurig afgesproken, maar op de 
afdeling waar het blad gevouwen en geniet wordt, had 
iemand de overtuiging dat er in het midden van een blad 
geen vier lege bladzijden dienen te zitten. Zo werd wat als 
een stunt bedoeld was, een flop. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-Ztaalmoeilijkheden 

3814 
1062 
1067 
1062 
1062 
6814 
6821 
6573 
6573 
4812 
9207 
5615 
5611 
5611 
5611 
7522 
7522 
4461 
2565 
9717 
9737 
2015 
6432 
2332 
6531 
6531 
6533 
3011 
3078 
3067 
2287 
1742 
1741 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

TL 
CZ 
EZ 
CW 
BK 
CR 
LK 
DP 
DG 
GE 
BK 
HB 
KW 
KV 
KV 
AN 
AN 
DN 
EX 
KG 
HP 
KN 
CC 
KE 
PL 
RR 
BL 
CN 
PE 
PW 
EE 
KM 
MC 

Amersfoort Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Bellschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
Arnhem V.B.O. De Stijgbeugel 
Beek Mgr. Terwindtschool 
Beek De Wylerberg, internaat 
Breda Paus Pius XII school 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Inst. Sint Marie-school 
Eindhoven Inst. Sint Marie-school 
Eindhoven Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
Eindhoven Inst. Sint Marie-internaat 
Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Enschede V.B.O. school Het Maatman 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groningen Dr. J. de Graafschool 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.B.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P.J. Evertseschool-V.B.O. 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. De Wilde School 
Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Utrecht Het Rotsoord 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
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 
Malmöpad 60 
Bazuiniaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 ' 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
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 CJ Amsterdam J.C. Ammanschool 
1069 VM Amsterdam Dependance I.D.O. 
9712 NX Groningen Doveninstituut H.D. Guyot 
3031 BA Rotterdam Rudolf Mees Instituut 
5271 GD Sint-Michielsgestel Katholiek Instituut voor Doven 
5263 EE Vught Eikenheuvel, afdeling van het I.V.D. 
5261 LB Vught De Wingerd, afdeling van het I.V.D. 
2275 TH Voorburg Chr. Inst. voordoven 'Effatha' 
2716 KS Zoetermeer Chr. Inst. voordoven 

'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
Hoogheemraadweg 5 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-4 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos330 

020-178617 
020-107519 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-987370 
079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
deeindredaktie. 




