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Ten geleide 

Redaktie 

Op 4 maart 1983 hield de Vereniging ter Bevordering van 
Onderwijs aan Doven in Nederland haar jaarvergadering 
in het gebouw 'Orpheus' te Apeldoorn. De twee lezingen 
die het ochtendprogramma vormden, vindt U in deze 
aflevering. Tot de namiddagaktiviteiten behoorden twee
maal negen 'workshops'; het verslag hiervan zal niet hier 
worden gepubliceerd. We beginnen dit nummer graag 
met het openingswoord van de voorzitter tot deze 
jaarvergadering. U vindt daarin ook de namen van hen die 
de 'workshops' verzorgd hebben. 

Bij mijn welkom wil ik insluiten de inleiders van de 
verschillende thema-onderdelen van het thema voor dit 
jaar: rekenen. Het dove kind in te leiden in wat wenoemen 
de instrumentele culturele vaardigheden, is een belang
rijke taak. Naast vaardigheid in taalverstaan en taalge
bruik hoort hier ook toe: bekendheid met het afspraken
systeem waarmee wij in onze cultuur het kwantitatieve 
aspect van de werkelijkheid ordenen. Voor ogen stond 
ons U in contact te brengen met vernieuwingsactiviteiten 
met betrekking tot rekenen, zoals die op diverse plaatsen 
in ons land ontwikkeld worden. 
- Van de Stichting Leerplan Ontwikkeling van de sectie 
Wiskunde Informatica: Mw. Kolstee, Dhr. Terhegen en 
Dhr. van Die. (Dhr. Goffree, medewerker aan deze sectie, 
stelde een boekje samen waarin de bijdragen van de 
SLO-medewerkers worden ingeleid en nader toegelicht. 
Dit boekje zal gebruikt worden gedurende de middagakti-
viteiten te verzorgen door de SLO-medewerkers.) 
- Van de Vakgroep Onderzoek Wiskunde Onderwijs en 
Onderwijscomputercentrum van de Universiteit Utrecht: 
Dhr. van de Brink. 
- Van het Schooladviescentrum te Utrecht: de aan deze 
dienst verbonden leerpsycholoog-onderwijskundige, 
Dhr. Nelissen. 
- Van het Project Onderwijs en Sociaal Milieu te Rotter
dam: Dhr. Kraemer. 
- Van de Erasmus Universiteit te Rotterdam: de project
leidster van het project Kwantiwijzer, Mw. van Eerden. 
- Van de sectie Orthopedagogiek van de Katholieke 
Universiteit: Mw. Borghouts-van Erp. 
- Van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel: 
Dhr. van Puijenbroek, hoofd Subinstituut, docent wiskun
de. 
Het leek ons goed om eens over de grens van het 
onderwijs aan doven heen te kijken naar dat wat elders 
ontwikkeld wordt. Bekijk eens mede wat daar gebeurt en 
bezie eens wat het voor uw werk van betekenis kan 
hebben. De inleiders zijn, behoudens Dhr. van Puijen
broek, niet vertrouwd met het onderwijs aan doven. Wat 

het gebodene heeft te betekenen voor het onderwijs aan 
doven, is een weging die U heeft te maken. Wij hopen dat 
hetgeen dit jaar wordt geboden, een stimulans en een 
inspiratiebron zal zijn voor een verbetering van het reken
onderwijs aan het kind met doofheid. Kijk eens goed in de 
etalage, mogelijk is er wat van uw gading. 

Verder vindt U in dit nummer twee 'achterstallige' lezingen 
van de Dag der Akoepedie 1982 en vier artikelen die ons 
van verschillende zijden werden toegezonden, naast nog 
wat kleinere bijdragen. Wij menen met name het artikel 
van Br. Wladimir van Heek te mogen aanbevelen in de 
aandacht van de leerkrachten in hetdovenonderwijs. Het 
motto van de jaarvergadering te Apeldoorn was 'Pas op je 
tellen' en dat motto was gezien het onderwerp rekenen en 
gezien de te verwachten versoberingen in het buiten
gewoon onderwijs, te recht. (U weet dat de minister 
inmiddels zijn versoberingsmaatregelen bekend gemaakt 
heeft in de circulaire C 830138 BO/SP-13168 van 8 april 
1983.) Maar daarnaast blijft ook het motto gelden: 'Pas op 
je inspiratie, je inventiviteit, je creativiteit.' Orpheus, al of 
niet in de dessa, wijst ons met Wladimir in die richting. 

Spreken met het lichaam 

Boekaankondiging 

In 1975 gaven Broeder Leo Speth en Zuster Mariëlla van 
den Hoven een boekje uit met de titel 'Spreken met het 
lichaam'. Het was bedoeld als een hulp voor opvoeders 
van dove kinderen met subnormale intelligentie, die niet 
tot spreken kunnen komen. Het boekje bevat een groot 
aantal gebaren die voor eenvoudige gesprekjes gebruikt 
kunnen worden. Toen het boekje eenmaal verschenen 
was, bleek het niet alleen erg bruikbaar voor de kinderen 
van het Mariëllapaviljoen, maar ook bij de opvoeding van 
horende niet-sprekende kinderen met verminderde intel
ligentie bleek het boekje zeer geschikt. 
Nu hebben zuster Anneke Jonckers Nieboer en dhr. 
Stefan Geiger het boek in het Duits vertaald. Ook in 
Duitsland wil men het gaan gebruiken zowel voor horende 
als voor dove kinderen. 
Gegevens over de Duitse uitgave: 
Verband evangelischer Einrichtungen für geistig Behin-
derte e.V. (Hrsg.): Sprachuntersiützende Gebarden zur 
Förderung der Kommunikation mit nichtsprechenden 
Menschen mit geistiger Behinderung. Kartoniert, 140 
Seiten, 313 Abbildungen. 12,50 DM. 1982. Nur erhaltlich 
beim Verband evangelischer Einrichtungen für geistig 
Behinderte e.V., Postfach 476, 7000 Stuttgart 1. 
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observeren zijn er nog andere technieken om daarachter 
te komen. 

2.3 Vraagtechnieken 
Door het stellen van de juiste vragen kan jeer vaak achter 
komen hoe een kind gehandeld heeft. Soms is de vraag 
'hoe heb je het gedaan?' al voldoende. Maar in veel ge
vallen moet je meerdere vragen stellen, moet je dóór-
vragen.Dat is een kunst op zich: het gaat erom zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij wat een kind zelf zegt en doet, 
zonder het kind te sturen of het antwoord voor te zeggen. 
Natuurlijk kan deze techniek maar in beperkte mate ge
bruikt worden bij het werken met dove kinderen. Toch 
maareen voorbeeld. 
Sonja moet een rijtje optelopgaven onder de tien oplezen 
en de antwoorden zeggen. Haar handen liggen gespreid 
op een kaartje dat ze telkens moet opschuiven zodat een 
volgende som zichtbaar wordt. Ze rekent uit '3 + 2 = 5.' 
kijkt enkele sekonden naar de volgende som, leest deze 
op '4 + 5', en zegt na 3 sekonden '9'. Dan kijkt ze weer 
enkele sekonden naar 3 + 6, leest hem dan op en na 3 
sekonden zegt ze '9'. Bij oppervlakkige beschouwing zou 
je kunnen denken dat ze de opgaven geautomatiseerd 
heeft, de antwoorden direkt weet. Maar enkele obser
vaties wijzen in een andere richting, ze heeft haar vingers 
zo mooi gespreid voor zich en ze leest de sommen niet 
direkt voor, maar kijkt er steeds even naar. Daarom de 
vraag 'Hoe heb je deze (3 + 6) uitgerekend?' Antwoord: 
'Als je 6 hebt doe je er gewoon 3 bij'. We weten al iets, ze 
draait de termen om en rekent 6 + 3 uit in plaats van 3 + 6. 
Met andere woorden ze past de kommutatieve wet toe 
(3 + 6= 6 + 3). Maar we weten nog niet hoeze die 3 bij de 6 
optelde dus doorvragen: 'Hoe doe je dat die 3 erbij, wat 
denk je dan in jezelf?' Sonja: 'Nou, aan de tafels.' Weer 
doorvragen: 'Zo, doe je dat met de tafels, hoe doe je dat 
dan?' Sonja: 'Je kan 6 : 3 doen, nee ik weet niet...' Dóór-
vragen: 'Weet je nog hoe je de som daarnet uitrekende?' 
Sonja: 'Had ik gewoon mijn handen, doe ik zo (ze spreidt 
haar handen op tafel uit) doe ik 6, (één hand en de duim 
van de andere) en doe ik zo (ze beweegt de wijsvinger, 
middel-vinger en ringvinger van de ene hand, de pink die 
over is steekt ze zo goed als dat gaat omhoog). Ze telt dus 
met haar vingers 3 bij en maakt gebruik van de vijf-
struktuur van haar handen. Waarschijnlijk drukt ze bij het 
uitrekenen van de som heel zacht met haar vingers op 
tafel of ze kijkt alleen naar de vingers die ze bijtelt. 
Het doorvragen heeft duidelijk gemaakt hoeze handelde. 
Verder wordt in dit voorbeeldzichtbaar hoe de technieken 
met elkaar samenhangen. Door bepaalde observaties 
(handen gespreid, lang wachten voor het oplezen van 
elke som) kreeg de onderzoeker het vermoeden dat zeop 
een of andere manier telde, in elk geval de antwoorden 
niet direkt wist. Daarom werd er doorgevraagd. 

2.4 Bespiegelen 
Bij de voorafgaande technieken werd het kind geobser
veerd en stelde de onderzoeker steeds de vragen. Een 
techniek waarbij onderzoeker en kind elkaar observeren 
en vragen stellen noemen wij bespiegelen. Hierbij wordt 
zowel het handelen van het kind als dat van de onder
zoeker onder de loep genomen. 
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Uitgangspunt kan bijvoorbeeld het handelen van het kind 
zijn zoals de onderzoeker het geobserveerd heeft. De 
onderzoeker vertelt het kind wat hij/zij geobserveerd 
heeft, hoe het kind te werk ging. De onderzoeker die 
protokol heeft gemaakt kan dit het kind ook laten lezen. 
Het kind krijgt zo een weergave van eigen handelen, het 
krijgt een spiegel voorgehouden. Hierop kan het reage
ren. Men kan de rollen ook helemaal omdraaien. De 
onderzoeker lost een opgave op een bepaalde manier op 
(bijvoorbeeld hardop denkend, of met geschikt mate
riaal): dit kan op de juiste manier gebeuren, maar ook met 
opzettelijke fouten. De reakties van het kind hierop zijn 
weer uitgangspunt voor verdere bespiegelingen. 

2.5 Variëren van opgaven 
Wanneer je wilt vaststellen op welke manier een kind een 
bepaald type opgave uitrekent is het meestal onvoldoen
de om één opgave aan te bieden. Het aanbieden van 
allerlei variaties van een opgave is een prima methode om 
zicht te krijgen op het handelen van een kind. 
In de Kwantiwijzer zijn steeds allerlei variaties van een 
bepaald type opgave opgenomen: opgaven van eenzelf
de moeilijkheidsgraad, gemakkelijkere en moeilijkere-
opgaven. We zullen dit variëren van opgaven toelichten 
aan de hand van het handelen van Dirk bij de zogenaam
de 'vlekkenopgaven'. Bij deze opgaven zijn de getallen 
vervangen door vlekken (bijv 4 +m = 4 ) en het kind 
moet bepalen onder welke van twee vlekken (met pijltjes) 
het getal staat dat meer is. Deze opgaven zijn bedoeld om 
te kijken in hoeverre kinderen inzicht hebben in de 
betekenis van opgaven, 'formule', waarvan ze er zo vele 
moeten uitrekenen. Bij deeersteopgave^)—^ = i o m -
cirkelt Dirk de eerste vlek, dat is juist. Op de vraag waarom 
die meer is zegt hij: 'Bij wijze van spreken 100 — 10 = 90'-

Een veelvoorkomende verklaring, gebaseerd op het 
invullen van getallen voor de vlekken. Dan volgt een 
opgave van dezelfde moeilijkheidsgraad: 4 — i = • . nu 
moeten eerste en tweede vlek vergeleken worden. Dirk 
omcirkelt de tweede vlek en zegt: 'Hier het vaste getal 
(eerste vlek) en hier wat je eraf moet halen' (tweede vlek)-
De onderzoeker vraagt waarom de tweede dan meer is. 
Dirk zegt: 'Als hier (eerste vlek) 90 staat en hier (tweede) 
96 is dit (96) hoger'. De onderzoeker vraagt of dat kan in 
een som (90 — 96), Dirk bevestigt dit: 'ja!' Aanvankelijk 
leek Dirk zijn zaken op een rijtje te hebben. Maar toen hij 
een tweede, even moeilijke opgave moest oplossen bleek 
dat hij toch niet begrepen heeft wat de relaties tussen 
getallen in een aftrekopgave zijn. 

Een voorbeeld van een gemakkelijkere variatie van de 
opgaven die Dirk moest uitrekenen zou zijn: 4 + • = 4 • 
Voor de meeste kinderen is optellen veel eenvoudiger 
dan aftrekken. Rekenproblemen vindt men ook vaak juist 
bij het aftrekken. Een moeilijkere variatie zou de volgende 
zijn: # = 4p — ̂ . Opgaven waar het -'-teken voor het 
bewerkingsteken staat zijn voor de meeste kinderen 
moeilijk. Dit komt onder andere doordat kinderen eigenlijk 
niet begrijpen wat de betekenis van het -'-teken is. 
Elders wordt uitgebreider ingegaan op deze problema
tiek, (van Eerde 1982) 



2.6 Hulp geven 
Naast de hiervoor genoemde technieken kan men ook 
door het geven van hulp vaststellen hoe kinderen 
handelen. Deze hulp is kenmerkend voor de Kwantiwijzer. 
Als een kind een opgave niet op eigen houtje kan oplos
sen helpt de onderzoeker. Deze hulp kan sterk uiteen-
loPen: van het stellen van een bepaalde vraag, of het 
aanbieden van geschikt materiaal tot het samen met het 
kind oplossen van de opgave. Na het geven van hulp moet 
men altijd kontroleren of het geholpen heeft door weer 
sen opgave van het oorspronkelijke type aan te bieden. 
Door het geven van hulp kan je precies vaststellen wat de 
aard van een fout was, in hoeverre een kind hulp oppikt, 
hoe het kind leert. In feite komen diagnose en remediering 
In het geven van hulp samen. 

BiJ het geven van hulp, maak je altijd gebruik van één van 
de hiervoor beschreven technieken. Doorvragen kan je 
bijvoorbeeld neutraal doen (bijv.: 'Aan welke getallen heb 
|e gedacht toen je de som uitrekende?'). Maar je kan ook 
helpend' vragen stellen. Bijvoorbeeld: bij de opgave 
15+12 heeft een kind 12 bijgeteld op de vingers, je kan 
dan hulp geven door te vragen: 'Kan je deze som ook 
uitrekenen door eerst 10 + 10 uit te rekenen?' Of als een 
kind de cijfers in een getal verwisselt (bijv: 36 in plaats van 
63) kan je vragen 'Kijk nog eens goed, wat staat hier?' 
'n de Kwantiwijzer zijn diverse vormen van hulp uitge
werkt; we zullen daarvan enkele voorbeelden geven. 

Allereerst kan het aanbieden van materiaal hulp beteke
nen. Daarbij moet wel steeds geschikt materiaal gekozen 
worden, niet elk materiaal is namelijk geschikt voor het 
oplossen van een bepaalde opgave. 
Een voorbeeld: Alex kan de opgave 32 + 26 niet uit het 
hoofd uitrekenen. (Eventueel kan hij 't wel op zijn vingers, 
maar dat is met zulke grote getallen zeer ongewenst). Als 
hulp krijgt hij materiaal aangeboden. In dat materiaal moet 
gezien de opgave de tientallige struktuur aanwezig zijn 
(zoals in MAB-materiaal, de Lusabakus of het Montes-
sorikralenmateriaal). Alex krijgt in dit geval MAB-mate-
haal. Hij legt 3 Tientallen en 2 Eenheden (voor 32) dan 2 
Tientallen en 6 Eenheden (voor 26) neer. 
°e tientallen worden met 10 tegelijk bijgeteld: (30),40,50. 
Daarna telt hij alle eenheden één voor één bij (50), 51,52, 
53,54,55,56,57,58. 
In het materiaal waren de essentiële kenmerken aan
wezig om de opgave uit te rekenen. Losse blokjes waren 
|n dit geval waardeloos gebleken. Daarmee zou hij 
immers ook alleen alles één voor één hebben kunnen 
bijtellen. 

Een andere vorm van hulp is het voorstruktureren van de 
°plossingsmetode. De onderzoeker biedt de opgave in 
deelstappen aan het kind aan. Bijvoorbeeld bij deopgave 
56 — 34. Hoeveel tientallen zitten er in 56? Hoeveel 
tientallen in 34? Hoeveel tientallen blijven er over als je die 
van elkaar aftrekt? Hoeveel eenheden zitter er in 56? En in 
34? Hoeveel over als je die van elkaar aftrekt? Wat komt er 
uit de som? 
Men kan kinderen ook helpen door ze te oriënteren op de 
essentiële kenmerken en relaties in een opgave. Angela 

moet bijvoorbeeld de opgaven 3 + 9 = D uitrekenen. Ze 
denkt 18 sekonden na en schrijft dan 12 op. Op de vraag 
hoe ze het gedaan heeft zegt ze 'Uit mijn hoofd'. Er wordt 
dus doorgevraagd: 'Hoe ging dat? Waarmee ben je 
begonnen?' Angela: 'met 3'. Na nog wat doorvragen 
vertelt ze dat ze verder geteld heeft op een getallenlijn die 
ze in haar hoofd heeft. Waarschijnlijk is er ook ondersteu
ning van haar vingers geweest hoe kan je anders 9 verder 
tellen. Nu krijgt ze hulp. Ze krijgt twee opgaven voorgelegd 
om haar te oriënteren op de mogelijkheid van het 
omdraaien van termen bij optellen (toepassen van de 
kommutatieve wet): 8 + 4 =D, 4 + 8 =D. Ze moet beide 
opgaven eerst allebei voorlezen. Ze rekent 8 + 4 in 
zichzelf tellend uit (ze knikt vier keer met haar hoofd) en 
schrijft 12 op. Dan schrijft ze direkt ook 12 achter de 
tweede opgave. Als haar gevraagd wordt waarom ze het 
antwoord van de tweede som zo snel weet, zegt ze: 
'Omgekeerd'. Dan wordt gekeken of de hulp effekt heeft 
gehad. Ze krijgt de opgave 5 + 7 =D. Angela vraagt: 'Mag 
je het ook omkeren?' De onderzoeker zegt: 'Als jij denkt 
dat dat mag moet je dat gewoon maar doen'. Ze denkt 6 
sekonden na en zegt dan'12'. Op de vraag'Hoe heb je het 
nu gedaan?' zegt ze 'Omgekeerd, bij 7 begonnen'. De hulp 
heeft effekt gehad, Angela heeft dus iets geleerd. 

3. Gebruiksmogelijkheden 

De Kwantiwijzer kan je algemeen gesproken voor twee 
doeleinden gebruiken: 
• individueel diagnostisch onderzoek: hierbij gaat het om 
min of meer uitvoerig onderzoek van één bepaald kind. In 
veel gevallen is hiervoor eenspecialeaanleidmg;hetkind 
heeft bij voortduring problemen bij het rekenen of de 
leerkracht wil weten in hoeverre het kind ook begrijpt wat 
het doet. 
In zo'n geval wordt vaak de hulp van een remedial 
teacher, of schoolbegeleider ingeroepen. In principe kan 
ook de leerkracht zelf een dergelijk onderzoek uitvoeren, 
als hij of zij over voldoende tijd en diagnostische 
vaardigheden beschikt. 
• diaqnostiserend onderwijzen: in dit geval gaat het niet 
om een onderzoek van een bepaald kind met de Kwanti
wijzer, maar om het gebruik van de Kwantiwijzer als hulp
middel bij het lesgeven. In het instrumentarium staat 
allerlei informatie over oorzaken van rekenproblemen, 
gebruik van materialen endeopbouwvan leerprocessen. 
Leerkrachten kunnen deze informatie gebruiken om hun 
onderwijs te verbeteren. En vooral ook detechnieken van 
handelingsonderzoek zijn direkt bruikbaar. Door het 
stellen van vragen, het variëren van opgaven en het 
geven van hulp kunnen leerkrachten tijdens de les beter 
zicht krijgen op het handelen van kinderen en daar ook 
beter op inspelen. Deze tweede gebruiksmogelijkheid 
kan naar ons idee niet alleen bijdragen aan het sneller 
signaleren van rekenproblemen maar ook aan het 
voorkomen ervan. Op den duur kan dit ook de weg openen 
tot ander reken/wiskunde onderwijs. 

Omdat het werken met de Kwantiwijzer nogal wat kennis 
en vaardigheden vereist zal het instrumentarium via een 
gekontroleerde verspreiding aan de toekomstige gebrui-
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kers worden overgedragen; bijvoorbeeld in de vorm van 
allerlei kursussen. Het instrumentarium is daarom op dit 
moment niet zonder meer beschikbaar voor geïnteres
seerden. 
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Allardsoog 

De Volkshogeschool 'Allardsoog Jarig van der Wielen-
wei 32.9243 SH Bakkeveen, verzoekt ons U op de hoogte 
te brengen van de kursussen die dit jaar georganiseerd 
zullen worden door de kommissie Volkshogeschoolwerk 
voor doven. Na het verschijnen van deze aflevering van 
'Van Horen Zeggen' zijn nog de volgende kursussen te 
verwachten: 
Doof en horend onder één dak. een week voor dove 
ouders met hun kinderen, 25 - 30 juli 
Samen bezig zijn in je vrije tijd, over verschillende 
vrijetijds-aktiviteiten, 25 - 30 juli 
Het dove kind thuis, op school en in de samenleving, voor 
ouders van dove kinderen samen met hun kinderen, 
8 -13 augustus. 
Vroeger en nu, een week voor doven boven de 55 jaar, 
22-26 augustus. 
Een week voor doven met een nevenhandicap. 
5 - 9 september 
Daar heb ik recht op!... of niet?, de zgn.septemberkursus, 
19 -24 september 
Vrouw en werk, een weekend voor gehuwde, samenwo
nende en alleenstaande vrouwen. 21 - 23 oktober 
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Rekenen als verinnerlijkt 
handelen 

Samenvatting Jaarvergadering 4 maart 1983 

J.W.M. Borghouts-van Erp 
Instituut voor Orthopedagogie Universiteit Nijmegen 

Achter al ons bezigzijn met rekenen - en dat bestaat in 
hoofdzaak uit het opsporen en oplossen van rekenpro
blemen - staat als theoretisch uitgangspunt de stelling 
van Piaget dat het denken zich ontwikkelt op basis van 
verinnerlijkte, concrete handelingen. Naar onze overtui
ging zou elk rekenbegrip en elke rekenbewerking moeten 
steunen op materiële handelingen, met de nadruk op de 
woorden 'zou' en 'moeten'. Als er zich bij het rekenen 
problemen voordoen is de eerstevraagdiewijons stellen: 
'hoe zit het met de materiële basis van het desbetreffende 
gebied?' Op deze vraag zijn drieantwoorden mogelijk, die 
wij achtereenvolgens zullen noemen en bespreken. 
- Er is überhaupt geen materiële basis. 
- Er is een ongeschikte materiële basis. 
- Er is een goede materiële basis. 

Geen materiële basis constateren we b.v. bij kinderen die 
het positie-systeem van onze getallen direct op abstract 
nivo geleerd en niet begrepen hebben. Zij noteren o.ra 
110 als '10010', snappen de functie van de 0 in 105 nieten 
weten niet of 57 nu zeven tientallen en vijf eenheden 
bevat, of vijf tientallen en zeven eenheden. Het is duidelijk 
dat er met dit gebrek aan inzicht in de opbouw ervan niet 
met deze getallen te werken valt. Als ik niet precies weet 
wat 57 voorstelt, weet ik b.v. niet wat er overblijft als ik er 
een tiental of vijf eenheden afhaal. 
Zo tellen kinderen soms jarenlang 18-8 als volgt op de 
vingers af: 18-17-16-15-14-13-12-11. 'elf, zonder inzicht 
in hoe 18 opgebouwd is en daarom ook zonder enige 
verbazing over de uitkomst. 

Een tweede voorbeeld uit de werkelijke rijke collectie van 
rekenhandelingen zonder materiële basis kies ik uit het 
vermenigvuldigen. Een kind antwoordt op de vraag 
hoeveel 3 x 4 is met '12', maarik vraag -zekerheidshalve-
nog: 'kun je het ook laten zien met de blokken?' En - neemt 
u voor de aardigheid de proef maar eens op de som - veel 
kinderen leggen 3 blokken en 4 blokken en - op de vraag 
waarom de uitkomst nu 12 is - veelal ook nog eens 12 
blokken, en zijn niet in staat om mij op welke manier dan 
ook duidelijk te maken wat die3, die4en die 12 blokken nu 
met elkaar te maken hebben. Het antwoord 12 steunt -
evenmin als bij een computer - op inzicht in de vermenig-
vuidighandeling, wat de waarde voor toepassing van het 
vermenigvuldigen bij de oplossing van alledaagse pro
blemen tot een dubieuze zaak maakt. 



ten voorbeeld van wat wij een ongeschikte materiële 
handeling noemen is hettellen op de vingers. Wegaven er 
zoeven al een voorproefje van bij het werken met niet-
begrepen getallen. De zgn. 'startfout' die u zag komt men 
ook in het Kwantiwijzer-onderzoek veelvuldig tegen: 
5 + 3 = '5-6-7, zeven'. Auditief klinkt dat nog enigszins 
aannemelijk, maar elke (visuele) materialisering legt 
onmiddellijk de vinger op de zere plek. 
Ook ongeschikt is de gematerialiseerde (met behulp van 
getekend materiaal gerepresenteerde) basis voor aftrek
ken, waar opgetekend wordt wat eraf moet: 

] 1 cent 

00 

doe weg er blijft? 

Ondanks vaak gehoorde protesten hiertegen blijkt het in 
d e praktijk moeilijk van deze representatie voor goed 
afscheid te nemen. 
Elders (Borghouts '81 en '83) hebben we - als derde en 
laatste voorbeeld van ongeschikte materiële handelin
gen - uitvoerig besproken waarom we het aanleren van 
deel-geheel-relaties een ongeschikte materiële basis 
vinden voor het aanvankelijk rekenen en hebben we 
gepleit voor 'vergelijken' als basishandeling. 
Wij kunnen het belang van goede materiële handelingen 
ter voorkoming en - als het al te laat is -ter remediering van 
rekenproblemen nauwelijks voldoende benadrukken. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. 

Een tweede, even essentieel aandachtspunt is de kwes
tie van het verinnerlijken van eenmaal beheerste mate
riële handelingen tot volwaardige mentale handelingen, 
die - bij een goede leerprocedure - tijdens het proces van 
verinnerlijken tevens verkort worden, geautomatiseerd 
e n gegeneraliseerd of wendbaar gemaakt. De trapsge
wijze procedure die Gal'perin (zie Van Parreren en 
Carpay '80) voor dit leerproces ontworpen heeft, staat 
voor ons model wat betreft de systematiek, de samen
hang van de kwalitatieve veranderingen die de handelin
gen ondergaan en nog het meeste wat betreft de grote 
zorgvuldigheid waarmee de blijvende koppeling van het 
eindprodukt - de mentale handeling - aan de materiële 
basis vanwaaruit gestart is, wordt bewaakt. Het zijn deze 
elementen die wij in de door ons ontwikkelde procedure 
(Borghouts 78) aan Gal'perin hebben ontleend en die wij 
als essentieel voor onze werkwijze beschouwen. Het punt 
waarop we van Gal'perin afwijken, nl. de grote nadruk op 
de perceptieve handeling en daarmee op het leren 
voorstellen van het materiaal en van de handelingen 
willen we nog even aan een voorbeeld toelichten. 
Als voorbeeld kiezen we het leren omgaan met geld. Hoe 
kunnen we kinderen een goed inzicht geven niet alleen in 
de absolute waarde van de diverse munten, maar vooral 
°ok in de onderlinge verhoudingen ervan? Om dit te 
bereiken hebben we als basismateriaal gekozen voor 
Plastic stroken, met als eenheid 1 cm2 : 

1 stuiver 

1 dubbeltje 

1 kwartje 

Met dit materiaal worden de waardeverhoudingen zicht
baar gemaakt. Wij gebruiken dit 'geld' in direkte samen
hang met de 100-lijn, onze 'gulden', om ook de verhou
dingen en bewerkingen van getallen bij het omgaan met 
geld te betrekken. Bovendien wordt voortdurend de 
relatie tussen plastic en echt geld materieel gelegd. 
Wat is nu de essentie van de perceptieve handeling bij 
deze werkwijze? Op grond van het aanvankelijke mani
puleren met dit waarde-representerende strokengeld 
leren de kinderen - al kijkend naar dit geld en naar de 100-
lijn - de verhoudingen letterlijk in zich op te nemen, totdat 
zij er volledig over kunnen beschikken, ook nadat de 
stroken inmiddels van het toneel zijn verdwenen. De 
perceptieve handeling garandeert een veilige overgang 
van materieel naar mentaal handelen. Zij maakt het 
denken stap voor stap los van het feitelijk hanteren van 
het materiaal en van de toevallige eigenschappen van het 
materiaal totdat het volledig geëmancipeerd is. 
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Aanvulling 

bij het artikel 'Handelingsplannen en de 
inbreng van de ouders hierbij'. 

Zr. Drs. Mariëlia van den Hoven en 
Br. Drs. Leo Speth 

Onder punt 3.2.: Het maken van verslagen (Vorige 
aflevering blz. 18) is de informatie van de audiologische 
status van het kind tot onze spijt niet vermeld. Dit 
belangrijke gegeven mag niet ontbreken. Met veront
schuldigingen. 
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Verwerking en acceptatie: 
een moeilijke opgave voor 
ouders met een ernstig 
slechthorend kind 

Lezing 23-ste Dag der Akoepedie, 3 april 1982 

M. Hinskens, maatschappelijk werker Audiologisch 
Centrum 'Hoensbroeck' 

Laat ik eerst beginnen met me voor te stellen: Maarten 
Hinskens. Maatschappelijk werker, werkzaam op het 
Audiologisch Centrum te Hoensbroek. 
Ik wil graag in mijn lezing U iets vertellen over het 
verwerkings- en acceptatieproces dat ouders met een 
ernstig slechthorend kind tussen 0 en 3 jaar doormaken. 
Op dit moment verzorgen wij als Audiologisch Centrum 
Hoensbroeck de hometraining voor zo'n 15-tal kinderen, 
wonend in heel Zuid-Limburg tot en met Roermond. In het 
algemeen kan men stellen dat het hele team van het 
Centrum meedenkt en meewerkt aan zo'n hometraining, 
maar dat de praktische begeleiding en uitvoering in 
handen ligt van de Maatschappelijk Werker en van onze 
Logopediste. Beiden houden zich bezig met de begelei
ding van ouders en het gehoorgestoorde kind; waarbij de 
Maatschappelijk Werker zich primair probeert te richten 
op het acceptatieproces van de stoornis en alles wat 
daarbij komt kijken en waarbij de logopediste zich 
hoofdzakelijk richt op het in stand houden en opbouwen 
van een optimale communicatietussen ouders en kind en 
tussen kind en omgeving. 

In het begin van de home-training gaan Maatschappelijk 
Werker en Logopediste samen op Huisbezoek. Is het 
gehele proces aardig op gang, dan gaan de twee 
disciplines ieder op huisbezoek. 
De Logopediste zal zich vooral bezig houden met de 
opbouw van de communicatie. De Maatschappelijk 
Werker met het acceptatieproces. Op dit laatste wil ik wat 
dieper ingaan. 
Als je er zo tegen aankijkt, is dit een groot probleem voor 
de ouders waar jij als hulpverlener geen kant-en-klare 
oplossing voor kan geven. De 'enige' oplossing van dit 
probleem bestaat hieruit: het proberen zich erin te 
schikken, leren ermee te leven, leren aanvaarden of 
verwerken. Men zou het als volgt kunnen uitdrukken: de 
oplossing van dit soort problemen is het leren aanvaarden 
dat er geen echte oplossing bestaat. Laat ik proberen het 
met een voorbeeld duidelijk te maken: Er zijn een groot 
aantal problemen die tot een echte oplossing kunnen 
komen, bijv. het probleem van een werkloze kan volledig 
worden opgelost als hij een nieuwe baan zou krijgen, 
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maar er zijn ook een aantal problemen die niet een echte 
oplossing geven en dat is o.a. het gehoorverlies bij deze 
kinderen. Ik denk dat de aanvaarding, waar Paul Spor-
cken in zijn boek steeds over praat, een algemeen 
menselijk probleem is. Het aanvaardingsproces zal zeer 
vaak voorkomen in het leven van alle mensen. Denk 
maar aan het verliezen van iemand uit het gezin of iemand 
die door een ernstig ongeluk zijn eigenlijke beroep niet 
meer kan uitoefenen. Zo zullen er nog wel legio voorbeel
den zijn. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat het leven vol 
ongewenste dingen zit, waarmee we op de een of andere 
manier moeten leren leven. Ik realiseer me erg goed dat 
wat ik daarnet zei, makkelijker gezegd dan gedaan is en 
het voor de ouders verdomde moeilijk is om deze 
problematiek te aanvaarden. 
Het is voor mij ook moeilijk om erover te praten want de 
kans zit erin dat het verhaal heel erg concreet wordt met 
allerlei voorbeelden als aanvulling of heel abstract. 
Toch wil ik proberen om het proces dat de ouders van een 
slechthorend kind doormaken, voor u op een rijtje te 
zetten en de verschillende fases wat duidelijker te maken 
aan de hand van praktijkvoorbeelden. Laat ik dan 
beginnen met het toelichten van de verschillende fases. 

Een van de eerste fases is die van de signalering. Er is nog 
geen definitieve diagnose, maar er zijn wel vermoedens 
dat er met het kind iets aan de hand is. 

Deze fase kun je onderverdelen in de volgende periodes: 
I. Onwetendheid. II. Onzekerheid. III. Impliciete ontken
ning. 
Wat houden deze verschillende periodes nu in? 
De eerste periode is die van onwetendheid. Dit is de 
periode, waarin de ouders nog geheel en al onwetendzijn 
betreffende het feit dat hun kind slechthorend is. Het duurt 
ook een bepaalde tijd voordat de ouders merken dat er 
iets mis is met hun kind en zich onzeker gaan voelen van 
wat er aan de hand is. Ik denk dat jij als hulpverlener, en de 
tekenen wijzen in de richting van slechthorendheid, moet 
proberen de ouders over te brengen van de periode 
onwetendheid in die van onzekerheid. Waarom zou je dit 
moeten doen? Je kunt de ouders een stuk voorbereiden 
op de waarheid die gaat komen. 

Zoals ik daarnet al heb gezegd, zullen de ouders na enige 
tijd van de onwetendheid in de periode van onzekerheid 
geraken. Wat houdt deze periode in? Vaak zie je dat de 
ouders en hun omgeving gaan vermoeden dat er iets mis 
is met hun kind. Van de andere kant zijn er ook ouders die 
het in eerste instantie zullen afwijzen, maar toch allerlei 
vragen hebben naarde hulpverlenertoe. De ouders willen 
graag een geruststellend antwoord krijgen waardoor hun 
bange vermoedens ongegrond kunnen zijn. De hulpver
lener heeft in deze periode een zeer moeilijke taak die 
vooral zal bestaan uit het samen met de ouders delen van 
deze periode. Anders gezegd: een stuk meeleven in de 
ongerustheid van de ouders. 
De onzekerheid leidt uiteindelijk tot de periode van 
impliciete ontkenning. In deze periode worden de ver
moedens en tekenen dat er iets mis is met hun kind, bij de 
ouders steeds sterker en duidelijker. Onbewust groeit er 



bll de ouders de poging om de zekerheid af te weren. Men 
9aat allerlei dingen, voorwerpen etc. zoeken, waaruit zou 
moeten blijken dat het kind wèl goed hoort, of men gaat 
met andere personen contact zoeken om toch een 
Positief antwoord te krijgen. 

e tweede fase is die van de diagnose welke je kunt 
onderverdelen in de volgende periodes: 
]- expliciete ontkenning. II. Opstandigheid. III. Onderhan
delen over het noodlot. IV. Verdriet en depressie. V. Aan
vaarding. 

ue eerste periode is die van de expliciete ontkenning. Er 
komt een moment waarop de ouders, na de afsluiting van 
oe onderzoeken, te horen krijgen dat hun kind ernstig 
s echthorend is of doof. Dit is voor de ouders een enorme 
k|ap, ondanks dat zij vermoedens in deze richting hebben, 
welke ontstaan zijn door de onderzoeken die zij hebben 
meegemaakt. Deze konfrontatie roept een mengeling van 
gevoelens op: bijv. teleurgesteld zijn, in verwarring raken, 
verbijsterd zijn. Bij de ouders zal altijd de neiging blijven 
bestaan om de zekerheid te ontkennen of te relativeren, 
vaak hoor je vragen als 'maar dat kan toch niet waar zijn?', 
."< kan het nog steeds niet geloven', 'zijn die testen van 
jullie wel zo goed?'. De ouders willen geen afbreuk doen 
aan het geheel, maar het is een teken dat de ouders de 
waarheid nog niet kunnen verwerken. De ouders hebben 
In deze periode duidelijk tijd en ruimte nodig om dit te 
verwerken en tot rust te komen. 

Nadat de ouders weer wat tot rust zijn gekomen, en de 
ontkenningsreakties weggeëbd zijn, geraken zij in de 
Periode van verzet en opstandigheid tegen het noodlot. 
D i t gaat meestal gepaard met vragen naar het 'Waarom', 
dus eigenlijk vragen naar de oorzaak. Het is ook vaak 
begrijpelijk dat de ouders blijven zoeken naar de oorzaak, 
v°oral als niemand hen precies kan vertellen wat de 
oorzaak is. Weet men de oorzaak dan zie je dat de ouders 
[net de situatie makkelijker in het reine komen. 
De opstandigheid is uiteraard gericht tegen het feit van 
slechthorendheid. Men gaat vaak een zondebok zoeken, 
wiens schuld het zou zijn dat het zo gelopen is. 
Heel vaak wordt iemand van de hulpverleners als 
zondebok beschouwd, bijv. artsen. 
Als Maatschappelijk Werker moet je in deze periode 
voorzichtig te werk gaan. Je moet niet met harde 
argumenten tegen de ouders ingaan, het is vaak een 
onmachtig gevoel van de ouders. Je kunt, en dit is wel erg 
extreem, als Maatschappelijk Werker ook in de rol van de 
zondebok geplaatst worden. 
Je moet proberen je te verplaatsen in de opstandige en 
negatieve gevoelens van de ouders. Je moet zede ruimte 
peven om ze met jou te bespreken zonder een veroorde-
l ing te geven. 

Wanneer het de ouders duidelijk wordt, dat ontkenning en 
verzet geen zin hebben, breekt voor hen de periode van 
net onderhandelen over het noodlot aan. Sporcken 
beschrijft deze periode als een laatste poging om het 
^eigende noodlot alsnog af te wenden. Veel ouders 
willen nog naar verschillende artsen en deskundigen 

gaan. Dit kan bijv. ontstaan door een kranteartikel over de 
een of andere arts die een doof iemand, plotseling weer 
heeft laten horen. De ouders willen overal met het kind 
naar toe gaan om henzelf het gevoel te geven dat zij 
werkelijk alles gedaan hebben wat ze maar konden, zodat 
zij zich later nooit kunnen verwijten dat zij niet alles 
geprobeerd hebben. De hulpverlener zal begrip moeten 
kunnen opbrengen voor dit gevoel, maar hij moet de 
ouders wel voorbereiden op nieuwe teleurstellingen en 
hen ook laten inzien dat ze geen al te hoge verwachtingen 
moeten hebben dat het nog in orde komt. Proberen de 
ouders nogmaals uit te leggen wat er eigenlijk aan de 
hand is, kan vaak al een goed hulpmiddel zijn en ook een 
stuk meewerken aan de voorbereiding op de uitslag van 
de verdere onderzoeken. 
Wanneer blijkt dat ontkenning niet baat, verzet niets 
oplevert, geen arts of wie dan ook kan helpen, breekt voor 
de ouders een periode aan van verdriet en depressie. 
Vaak gaat deze periode gepaard met teleurstelling, vrees 
voor de toekomst van het kind en ook met een sterk 
schuldgevoel. Dit schuldgevoel wordt vooral op hunzelf 
betrokken; bijv. ben ik tijdens de zwangerschap wel 
voorzichtig genoeg geweest etc. 
Ook komen er veel vragen over de toekomst van het kind. 
Wat kan hij worden, leert hij nog praten, welk onderwijs 
moet hij gaan volgen, en zo zijn er nog meer vragen. 
I n deze periode zijn de ouders zeer gevoelig voor reakties 
van hun omgeving. Wanneer de omgeving reageert op de 
wijze van onbegrip en afwijzing, zie je heel vaak dat het 
verdriet en de eenzaamheid van de ouders steeds groter 
wordt. Niet alle ouders ondervinden negatieve reakties. 
Vele van hen vinden ook steun en begrip van hun 
omgeving waarmee zij ook verder kunnen. Dit is een 
zware periode voor de ouders, maar ook voor de 
hulpverlener. Je kunt proberen met de ouders maatrege
len te zoeken die voor hun geluk en voor de toekomst van 
het kind van belang zijn. H ij zal zeker niet moeten proberen 
de ouders aan te sporen om niet verdrietigtezijn. Volgens 
mij mogen de ouders dit gerust. 

Na deze periode van verdriet, wat zeker een lange weg is, 
zie je de ouders komen tot aanvaarding. Die aanvaarding 
houdt in het zich kunnen neerleggen en schikken in het 
noodlot. De aanvaarding houdt voor het ene ouderpaar in 
niet verder piekeren en minder verdriet te hebben; voor 
het andere zich minder te schamen of zich voor zijn 
omgeving niet meer hoeven te bewijzen; en voor het 
andere houdt het in weer geïnteresseerd te raken in elke 
vooruitgang die het slechthorende kind maakt. 

Ik vind het begrip 'aanvaarding' een relatief begrip, vooral 
bij het hebben van een slechthorend kind in je midden. Ik 
kan me voorstellen dat als er iemand uit je leven wordt 
genomen, je makkelijker zult komen tot aanvaarding. Het 
slechthorend kind blijft je hele leven toch een zorg en een 
hele opgave voor de ouders. Ik denk als de ouders 
gekomen zijn tot een stuk aanvaarding, zij nog wel eens 
terug zullen vallen naar andere periodes, bijv. verdriet, 
verzet. 

Ik heb nu een heel mooie opsomming gegeven van de 
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fases en periodes die de ouders doormaken als zij een 
slechthorend kind hebben, maar het is natuurlijk niet zo 
dat zij deze periodes allemaal zo mooi doorlopen. Elk 
ouderpaar is verschillend, met hun eigen ideeën, achter
grond, omgeving, etc. Het kan best zijn dat er mensen zijn 
die bepaalde periodes overslaan, maar die in een later 
stadium toch weer terugkeren. Hier moet je als hulpver
lener zeker alert op zijn en zo flexibel zijn dat je je kunt 
aanpassen aan het niveau, ideeën, etc. van de ouders. 

Als laatste onderdeel van mijn betoog, wil ik het hebben 
over de begeleiding vanuit het Audiologisch Centrum. 
Ik wil proberen de signalerings- en diagnosefases aan de 
hand van praktijkvoorbeelden nog wat duidelijker te 
maken, en aan u te laten weten wat er zoal ter sprake komt 
bij deze ouders. 
De signaleringsfase kom je bij ons tegen als het eerste 
onderzoek is geweest en wij als Logopediste en Maat
schappelijk Werker op huisbezoek gaan om nog eens te 
praten over de uitslag en wat wij als Audiologisch 
Centrum gaan doen. 
Het is zeer belangrijk om als hulpverlener jeaan te sluiten, 
aan te passen, aan het niveau van de ouders. Je moet niet 
proberen om in deze fase ideeën, oplossingen, aan te 
dragen. Ik denk dat dit averechts werkt. Wel is het nodig 
om op vragen van ouders reële antwoorden te geven. Als 
je een antwoord weet op een vraag, daar een eerlijk 
antwoord opgeven en er niet omheen draaien. Indien je dit 
wel doet, heeft dit volgens mij in de verdere toekomst 
gevolgen o.a. bij het elkaar kunnen vertrouwen, en de 
relatie die je met die mensen krijgt. Ook als je een 
antwoord schuldig moet blijven, laat het de ouders 
merken, en zeg dat je het niet weet. Een voorbeeld van dit 
laatste is als de ouders vragen wat hun kind kan worden in 
de huidige maatschappij met deze handicap. Hierop kan 
je moeilijk een antwoord geven, omdat het sterkafhanke-
lijk is van de ontwikkeling die het kind gaat doormaken. 
De overgang van de signaleringsfase naar die van de 
diagnose verloopt vloeiend. Het valt wel op dat bij de 
aanpassing van het hoortoestel, dit moment voor de 
ouders vaker een definitieve diagnose is. Dit is meestal 
het moment dat de ouders voor het voldongen feit worden 
geplaatst, dat hun kind ernstig slechthorend of doof is. 
Hierna gaat de begeleiding door het Audiologisch Cen
trum verder in twee onderdelen, nl.de Home-training door 
de logopediste en het andere gedeelte door de Maat
schappelijk Werker, natuurlijk in samenspraak met elkaar 
en met het hele team. Deze begeleiding is sterk afhanke
lijk van de beleving van de ouders. 
In het begin, na de hoortoestelaanpassing, zie je dat het 
meestal erg goed gaat met de ouders. De meesten zijn 
'blij'dat ze nu weten waarze aan toezijn; maar na enigetijd 
zie je toch een terugval die veroorzaakt wordt doordat de 
ouders met allerlei situaties etc. geconfronteerd worden. 
Laat ik er enkele uitlichten: bijv. opvoedingsproblemen. 
Het meest in het oog springend, is het weinig terugkrijgen 
van het kind. Je stopt in het begin van de Home-training 
als ouder veel energie erin. Je bent de geheledag met het 
kind bezig, maar je krijgt er weinig voor terug bijv. in de 
vorm dat hij begrijpt wat jij bedoelt of wat jij wil. 
Ook worden ouders vaak moedeloos i.v.m. communica-
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tieproblemen. Een voorbeeld: een ouderpaar heeft thuis 
een hond waar het slechthorende kind veel mee speelt 
Op een dag gaat men wandelen met het gezin en men 
komt een andere hond tegen. Wat doet dat kind? Het loopt 
er gewoon op af. De ouders maken zich op dat moment 
bezorgd, want de andere hond kan best bijten. Op dat 
moment ervaren de ouders dat het moeilijk is om het kind 
uit te leggen en te laten begrijpen niet op iedere hond af te 
rennen. 
De ouders spannen zich in het begin enorm in om de 
gehele dag met hun kind bezig te zijn met allerlei dingen 
die ze te horen krijgen van de logopediste. Het gevolg 
hiervan is dat de ouders weinig tijd over hebben voor 
hunzelf. Zij moeten proberen een middenweg te vinden. 
Indien er broertjes en /of zusjes zijn in het gezin is het ook 
zaak om de ouders erop attent te maken deze kinderen 
niet te vergeten en het slechthorende kind zeker niet voor 
te trekken. 
Je zult ook merken dat de relatie vader-moeder kan 
veranderen. Een typisch voorbeeld daarvan is dat de 
moeder sneller meegroeit met de ontwikkeling van het 
kind dan de vader. Dit komt omdat de moeder vaker 
aanwezig is bij de Home-training of welkeanderetherapie 
dan ook. Vader ziet het kind alleen 'savonds en hoort uit 
tweede hand wat er zoal met het kind gebeurt. Je ziet dat 
de moeder veel vaker met het kind bezig is, terwijl de vader 
er moeite mee heeft om met het kind te gaan spelen. Hier 
moet je als hulpverlener erg attent op zijn zodat de ouders 
niet uit elkaar gaan groeien en elkaar niet gaan verwijten 
dat zij meer met het kind bezig is dan hij. 
De ouders zien in het begin maar weinig vooruitgang. Ik 
denk dat het belangrijk is voor ons om de ouders te laten 
merken of te laten zien dat hun kind best vooruit gaat 
alleen met kleine stapjes. 
Vooral t.a.v. het eerste woord dat het kind gaat zeggen, is 
voor de ouders vaak heel erg moeilijk. Zij hopen dat het 
kind zo snel mogelijk het ee/-srewoord/'egaatzeggen. Hier 
moet je proberen de ouders gerust te stellen en hen 
voorhouden dat dit veel langer duurt dan bij een goedho-
rend kind. Je moet de ouders ervan bewust maken dat zij 
geen verkeerde verwachtingen hebben t.a.v. dit punt. 

In een later stadiumziejedatelkevooruitgangdiehetkind 
maakt, de ouders een enorme stimulans geeft om ermee 
door te gaan. 

Ik heb nu als maatschappelijk werker een aantal proble
men die de ouders kunnen hebben, voor u toegelicht. 
Maar ik denk dat het beter is om een ouderpaar dat zelf 
een slechthorend kind in hun midden heeft, over deze 
problemen eens te laten praten. 
Er is een ouderpaar bereid gevonden om over deze 
problematiek te vertellen en op een videoband te laten 
opnemen. 
Voordat we de band laten zien, wil ik er nog enige 
toelichting bij geven. U moet zich goed realiseren dat dit 
één ouderpaar uit de vele is die een slechthorend kind 
hebben, leder ouderpaar zal dit proces op zijn eigen 
manier beleven en zijn eigen problemen op welk gebied 
dan ook tegenkomen, en verwerken. Wij willen u alleen 
een indruk geven waar ouders mee bezig kunnen zijn. 
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Het verstaan van spraak door 
slechthorenden in lawaai 

Lezing 23-ste Dag der Akoepedie 3 april 1982 
Pfof. dr. ir. R. Plomp 

Inleiding 
Vele slechthorenden klagen er over dat zij niet of met 
9rote moeite in staat zijn een gesprek te volgen als dit 
wordt gestoord door omgevingslawaai. Dit klemt temeer, 
°mdat we in het dagelijks leven nu eenmaal voortdurend 
met interfererende geluiden te maken hebben. Gegevens 
0ver de invloed van lawaai op de spraakoverdracht bij 
s|echthorendheid zijn daarom nodig om vast te kunnen 
stellen in welke mate akoestische eisen voor ruimten die 
door slechthorenden worden gebruikt - men denke aan 
oe grote kategorie bejaarden - strenger dienen te zijn dan 
voor ruimten bestemd voor normaalhorenden. 
I n deze bijdrage wordt een model toegelicht dat zich 
uitstekend blijkt te lenen voor de beschrijving van de 
spraakverstaanvaardigheid van slechthorenden, zowel 
zonder als met hoortoestel. (Plomp, 1978). 

7 Het model zonder hoortoestel 

We kiezen het geval dat een luisteraarzich op afstand van 
1 m van een spreker bevindt en dat in de ruimte een diffuus 
Qeluidveld van storend lawaai aanwezig is. We nemen 
eerder aan, dat het lawaai hetzelfde geluidsspectrum 
heeft als gemiddeld voor de spraak gevonden wordt (bijv. 
geroezemoes van veel stemmen). Voor deze situatie 
kunnen we de spraakverstaanvaardigheidsdrempel 
(—geluidniveau van de spraak waarbij nog 50% van korte 
2innen correct wordt verstaan) meten als functie van het 
geluidniveau van het stoorlawaai. De onderste kromme in 
^'9-1 geeft deze drempel weer. Bij lagegeluidniveaus van 
net lawaai geeft verdere verlaging geen verbetering 
meer, bij hoge geluidniveaus betekent elke 10dB toe
name ook een 10dB toename van de drempel, m.a.w. de 
drempel wordt hier uitsluitend bepaald door de zgn. 
signaalruisverhouding. De kromme kan in feite worden 
opgevat als de optelling van twee intensiteiten: een 
'nterne ruis die de verstaanvaardigheidsdrempel in stilte 
representeert, en een externe ruis (het lawaai). In dB 
nebben we dan te maken met het opstellen van twee 
9eluidniveaus via de antilogaritmen: 

S RT=io iog [10 L u / 1 0 +10 ( L N " L S N ) / 1 ° ] (1) 

met SRT = spraakverstaanvaardigheidsdrempel 
(Speech Reception Threshold) in dB (A), 

L0= SRT in stilte, 

sound-pressure level of the noise in dBIA) 

Flg. 1. Verstaanvaardigheidsdrempel van zinnen als 
functie van het geluidniveau van interfererend lawaai 
(diffuus stoorveld, luidspreker recht voor de luisteraar). 
De onderbroken kromme is het gemiddelde geluidniveau 
van conversatiespraak en illustreert dat men (onwille
keurig) luider gaat spreken als het geluidniveau van 
omgevingslawaai toeneemt. 

LN = geluiddrukniveau van het lawaai in dB (A), 
LSN = aantal dB's dat de SRT in lawaai onder LN ligt 

(=signaal-ruisverhouding met tegengesteld 
teken). 

Opm. Om de som van twee in dB's gegeven geluid
niveaus te berekenen mogen we deze waarden niet 
zonder meer bij elkaar optellen (twee stemmen van 70dB 
geven samen natuurlijk geen 140 dB geluidssterkte). We 
moeten eerst van de dB-waarden terug naar de gewone 
waarden (vandaar de term antilogaritme). Deze kunnen 
we optellen en daarna op deze som weer de bekende 
formule voor dB's toepassen. 
Willen we nu het effect van gehoorverliezen op de 
verstaanvaardigheidsdrempel nagaan, dan kunnen we 
onderscheid maken tussen twee principieel verschillen
de typen: 
1. Gehoorverlies type A (Attenuation), vergelijkbaar met 
verzwakking van zowel de spraak als het lawaai, aan te 
duiden als SHLA(Speech-Hearing Loss). Als voorbeeld is 
in Fig. 1 het geval SHLA = 30 dB weergegeven. 
2. Gehoorverlies type D (Distortion), vergelijkbaar met 
vervorming, aan te duiden als SHLD. In dit geval is het 
spraaksignaal niet zwakker geworden, maar minder goed 
verstaanbaar (bijv. door verlies van de hoge frequenties, 
afname van het frequentie-analyserend vermogen, e.d.), 
te compenseren door een vergroting van de signaalruis
verhouding. In Fig. 1 is een kromme voor SHLD = 10 dB 
getrokken. 
Dit onderscheid in typen A en D moet als een zuiver 
fenomenologisch onderscheid worden beschouwd, los 
van de oorzaak van het gehoorverlies. Uit Fig. 1 blijkt dat 
de gevolgen geheel verschillend zijn: type A is primair van 
belang in stilte, maar geeft bij hoge geluidniveaus van het 
lawaai geen problemen, type D is primair van belang in 
lawaai, maar niet in stilte (de oorspronkelijke kromme 
passeert de stippellijn pas bij 68 dB (A), de kromme met 
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type D gehoorverlies al bij 53 dB (A), hetgeen de sterk 
toegenomen hinderlijkheid van omgevingslawaai illu
streert). 
In de praktijk is elk gehoorverlies als een combinatie van 
de typen A en D op te vatten en de verhouding tussen 
SHLA+D (gehoorverlies in stilte) en SHLD (gehoorverlies 
in lawaai) beslist of de auditieve handicap zich vooral in 
stilte of in lawaai manifesteert. Deze termen laten zich 
eenvoudig in vergelijking 1 onderbrengen. 

C U I , n i r . n ( L „ + A + U ) / 1 0 , <LN- lSN+D)/10 

SHLA+D = 10log[10 +10 ] (2) 

2. De spraakverstaanvaardigheidsdrempel in lawaai als 
functie van de leeftijd. 

In een door het Ministerie van volksgezondheid en 
Milieuhygiëne gesubsidieerd onderzoek is de leeftijdsaf-
hankelijkheid van de spraakverstaanvaardigheidsdrem-
pel onderzocht (Plomp en Mimpen. 1979). 
De primaire vraag hierbij was: dienen voor bejaarden
centra e.d. strengere eisen te gelden betreffende de 
toelaatbaarheid van verkeerslawaai en industrielawaai 
dan voor andere woningen? 
Het onderzoek werd uitgevoerd voor 140 mannen (20 per 
leeftijdsgroep van 10 jaar tussen 20 en 89 jaar) en 72 
vrouwen (20 per leeftijdsgroep van 10 jaar tussen 60 en 
89 plus 12 tussen 90 en 96). Voor de mannen tot 65 jaar 
werd de medewerking verkregen van DHV Raadgevend 
Adviesbureau BV te Amersfoort; de andere proefperso
nen waren voornamelijk bewoners van bejaardencentra 
in Zeist. De proefpersonen mogen als een aselecte groep 
worden beschouwd, met relatief weinig personen die 
langdurig aan (industrie) -lawaai zijn blootgesteld ge
weest. Hier zullen slechts enkele resultaten worden 
gegeven; voor een uitvoeriger verslag zij verwezen naar 
de betreffende, aan het eind van dit artikel genoemde, 
publicatie. 
In de figuren 2 en 3 zijn voor de leeftijdsgroepen mannen 
resp. vrouwen de medianen (50% eronder. 50% erboven) 
van de spraakverstaanvaardigheidsdrempels (gemeten 
per oor met hoofdtelefoon) als functie van het geluid
niveau van het lawaai (5 condities) weergegeven. De 
krommen voldoen aan vergelijking 2 en geven de beste 
benadering (kleinste som van de kwadraten der verticale 
afwijkingen). We zien dat het model de meetpunten 
uitstekend beschrijft, hetgeen betekent, dat we slechts 
twee waarden nodig hebben om de resultaten weer te 
geven: SHLA+D (= afstand van de horizontale asympto
ten tot de onderste lijn die als normaalkromme zal worden 
beschouwd) en SHLD (= verticale afstand van asymp
toten onder 45° tot de normaalkromme). Zowel in stilte als 
in lawaai wijkt de verstaanvaardigheidsdrempel boven 
ca. 50 jaar progressief van de normale waarde af. Nemen 
we de leeftijdsgroep van 80 tot 89 jaar als voorbeeld, dan 
blijkt het gehoorverlies in stilte ca. 30 dB te bedragen, het 
gehoorverlies in lawaai ca. 6 dB. In Fig. 4 is voor alle 
proefpersonen vanaf 60 jaar per oor SHLD tegen SHLA+D 
uitgezet. Gemiddeld blijkt SHLD ca. 22% van SHLA+D te 
zijn, maar de interindividuele verschillen zijn groot. Men 
kan in stilte een verlies van bijv. 25 dB hebben, met bijna 
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Fig. 2. Mediaanwaarde van de verstaanvaardigheids
drempel van zinnen als functie van het geluidniveau van 
interfererend lawaai voor 20 mannelijke proefpersonen 
per leeftijdsgroep (= 40 oren, monauraal met hoofdtele
foon gemeten). 
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Fig. 3. Idem voor de vrouwelijke proefpersonen (12 in de 
leeftijdsgroep 90 - 96). 

geen verlies in lawaai of een verlies van zelfs 15 dB in 
lawaai. Als we ons realiseren, dat de verstaanbaarheid 
van zinnen in ruis 15 a 20% per dB toeneemt, dan zal het 
duidelijk zijn, dat een SHLD van meer dan 5 dB een 
ernstige auditieve handicap betekent. 
Uit dit onderzoek mag dan ook de conclusie worden 
getrokken, dat vele bejaarden bij het verstaan van spraak 
zeer gevoelig zijn voor omgevingslawaai en dat bejaar
dencentra e.d. een 5 a 10 dB rustiger omgeving nodig 
hebben dan de normale woningbouw. 

3. Effect van een hoortoestel 

Door Duquesnoy (1982) is het spraakverstaan in lawaai 
zonder en met hoortoestel vergeleken. Hierbij werd 
uitgegaan van een uitbreiding van vergelijking (2). Deze 
uitbreiding betreft een drietal grootheden die het effect 
van het hoortoestel karakteriseren: 
1. de akoestische versterking G (Gain), gelijk aan de 
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F'Q- 4. SHLD a/s functie van SHLA+D voor de afzonderlijke 
0ren van alle mannelijke en vrouwelijke proefpersonen 
van 60 jaar en ouder. 

toename van het geluiddrukniveau bij het trommelvlies, 
die de verzwakking A compenseert, resulterend in een 
schijnbaar gehoorverlies van A-G dB; 
2- de vervormingsterm S, gelijk aan de toename in 
S'gnaal-ruisverhouding nodig om de vervorming van het 
hoortoestel (inclusief beperkte bandbreedte) te compen
seren, op te tellen bij de distorsieterm D; 
3- de inwendige ruis Li van het hoortoestel, te interpre
teren als een constant geluidniveau bij de microfoon. 

Deze toevoegingen leiden tot de volgende vergelijking 
voor drempel van het spraakverstaan met aangepast 
hoortoestel: 

ASRT=io iog[10 
[ (L„+A-G+D+S)/10 (LNT-LSN+D+S) /10 ] 

+ 10 l(3) 

(4) 
[ Ln/10 Ll/10] 

m e t LNT =10 log [10 +10 ] 

De drempel is hier aangeduid als ASRT (Aided Speech 
Reception Threshold). 

Figuur 5 laat zien hoe de ASRT zich wijzigt voor 
versterkingswaarden G van 10, 20, 30, 40 en 50 dB. In 
deze grafiek is uitgegaan van LQ = 13,5 dB(A) = de 
^ediaanwaarde van de monaurale drempel van 10 
normaalhorende proefpersonen, een gehoorverlies ge
karakteriseerd door A = 40 dB en D = 6 dB, een 
distorsieterm S = 3 dB van het hoortoestel en een 
'nwendige ruis Li = 25 dB(A). De door kruisjes gemar
keerde kromme is het geluiddrukniveau van (rustige) 
oonversatiespraak op een afstand van 1 m. 

We zien dat de drempel voor het spraakverstaan zonder 
hoortoestel 13,5 + 40 + 6 - 50 = 9,5 dB boven het 
sPraakniveau in stilte ligt, zodat iemand met dit gehoor
verlies géén conversatie zal kunnen volgen. Men moet 
een versterking van minstens 15 a 20 dB geven om dit 
mogelijk te maken. Ten gevolge van de inwendige ruis 
heeft het geen zin meer dan 35 a 40 dB te versterken; in 
stilte levert dit weinig méér op, in lawaai nog minderterwijl 
al|e geluiden hinderlijk luid worden. Men lette er verder op, 
dat conversatiespraak in het geschetste geval onder-
drempelig wordt bij ruis van 50 dB(A) tegenover 65 dB(A) 
oij normaalhorenden (zie de pijltjes), hetgeen illustreert, 
dat een hoortoestel in principe geen baat geeft in lawaai. 
Het onderzoek werd uitgevoerd met 50 slechthorenden 
onder 65 jaar met eenzijdig (beste oor) aangepast hoor-
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Fig. 5. Drempel voor het verstaan van zinnen als functie 
van het geluiddrukniveau van de ruis voor een normaal
horende (onderste kromme), een slechthorende met een 
gehoorverlies van 46 dB in stilte en 6 dB in ruis (bovenste 
kromme) met versterking door het hoortoestel van 10,20, 
30, 40 resp. 50 dB (onderbroken krommen). 

toestel van het achter-het-oor type. Deze groep bestond 
uit 10 personen van ieder van de volgende 5 typen: 
1. perceptief verlies, toenemend met de frequentie; 
2. idem, maar met beperkt dynamisch bereik (recruit
ment); 
3. perceptief verlies, vlak audiogram; 
4. gemengd perceptief en geleidingsverlies, vlak audio
gram; 
5. geleidingsverlies, vlak audiogram. 
Bij een perceptief verlies zetelt het gehoorverlies in het 
binnenoor (of hoger), bij een geleidingsverlies in het 
middenoor (dan is de zgn. beengeleiding met een geluid
bron tegen de schedel normaal). 
Van elk type varieerde het gehoorverlies gemiddeld over 
500, 1000 en 2000 Hz tussen 30 en 60 dB (steeds 2 
personen per interval van 6 dB). De proefpersonen 
werden in een echovrije ruimte onderzocht, met de 
luidspreker (zowel voor de testzinnen als de stoorruis met 
hetzelfde spectrum als gemiddeld van de zinnen) op 2 m 
recht voor het hoofd. De spraakdrempel werd opdezelfde 
wijze als bij de boven behandelde experimenten geme
ten, zowel zónder als mét aangebracht hoortoestel 
(volume ingesteld op een individuele vaste voorkeurs
waarde), waarbij het andere oor met een oordopje en een 
oorkap werd afgesloten. De geluidsniveaus van de 
stoorruis ter plaatse van het hoofd waren 0. 40,55,70 en 
85 dB(A) voor de metingen zonder hoortoestel en 0,25, 
40, 55 en 70 dB(A) voor de metingen met hoortoestel 
(totaal dus 10 tests). 

Eerste werden voor een groep van 10 jonge normaalho
rende proefpersonen de waarden van L0 = 13,5 dB(A) en 
LSN = 5,8 dB vastgesteld. Door deze waarden in 
vergelijking (2) in te vullen, werd vervolgens per type 
gehoorverlies volgens de boven gegeven specificatie 
voor de mediaanwaarden van de gemeten 10 drempels 
bij 5 ruisniveaus zonder hoortoestel de best passende 
kromme berekend (methode van de kleinste kwadraten), 
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resulterend in waarden voor A + D en D met de 
standaarddeviatie van de vijf mediaanwaarden als indi
cator voor hoe goed het model de metingen beschrijft. 
Tenslotte werden opnieuw voor de mediaanwaarden per 
groep, voor de metingen mèt hoortoestel uit vergelijking 
(3) op analoge wijze de waarden van G en S berekend (Li 
werd gevonden uit akoestische metingen). De resultaten 
zijn weergegeven in Tabel I. 

Tabel I. Parameterwaarden in dB in de vergelijkingen (2) 
en (3) berekend voor 5 groepen van 10 slechthorenden 
(zie tekst). De gegevens zijn ontleend aan Duquesnov 
(1982). 

Type 
audio
gram 

1 
2 
3 
4 
5 

A + D D 

43,4 5,3 
24,6 5,9 
43,4 3,8 
43,4 2,3 
48,2 1,8 

Standaard
deviatie ver 
gelijking (2) 

0,85 
1,67 
1,29 
0,43 
0,81 

G 

15,3 
6,0 

18,1 
19,8 
26,0 

S 

0,3 
0,4 
2,0 
1,0 
0,4 

Standaard
deviatie ver
gelijking (3) 

0,96 
1,29 
1,30 
1,48 
0,92 

Zonder in detail op de getallen in deze tabel in te gaan, 
kunnen wij in de eerste plaats concluderen, dat zowel 
vergelijking (2) als vergelijking (3) uitstekend degemeten 
waarden beschrijven. In het eerste geval is de gemiddel
de standaarddeviatie 1,01 dB, in het tweede geval 1,19 
dB; beide waarden zijn maar weinig hoger dan de 0,85 dB 
gevonden voor de 10 normaalhorende proefpersonen. 
Richten we voortsonze aandacht op de kolommen G en S, 
dan constateren we dat de door de slechthorenden 
ingestelde versterking voor alle typen gehoorverlies veel 
geringer is dan de drempelverhoging voor spraak in stilte 
(A + D),endatdecompensatieinsignaal-ruisverhouding 
voor de vervorming van het hoortoestel gemiddeld 
slechts 1 dB bedraagt. Dit geval bewijst enerzijds, dat het 
moderne hoortoestel een hoge kwaliteit heeft bereikt en 
demonstreert anderzijds dat het hoortoestel gewoonlijk 
niet leidt tot een beter verstaan van spraak in lawaai. Een 
bestudering van de individuele waarden liet zien, dat 
slechts 2 van de 50 slechthorende proefpersonen, beiden 
behorende tot groep 2 (hoge-tonenverlies + recruitment) 
duidelijk baat hadden bij gebruik van het hoortoestel in 
lawaai. Dit kan een gevolg zijn van een gunstige keuze van 
de overdrachtskarakteristiek waardoor een optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de beperkte hoormogelijk-
heden bij hoge frequenties. Resumerend kunnen we 
zeggen dat het rekenmodel voor de drempel van het 
spraakverstaan van slechthorenden een goede beschrij
ving geeft van het gedrag, zowel zonder als met hoor
toestel. De metingen bevestigen, dat het huidige hoortoe
stel voor de meeste slechthorenden in lawaai geen beter 
spraakverstaan geeft. 

Referenties 
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Vakature 

Spraak-/taalmoeilijkheden 

Een tekst met een wervend karakter 

In het derde en vierde nummer van de vorige jaargang en 
in het eerste nummer van de lopende jaargang, staat bij 
de redaktie een vakature vermeld. 
De sektor onderwijs aan doven is in de redaktie ver
tegenwoordigd met vijf personen. Ook de sektor onder
wijs aan slechthorende kinderen heeft vijf redaktie-
leden. Maar de kinderen met spraak-taalmoeilijkheden 
hebben binnen dit team geen pleitbezorg(st)er. De kans 
dat ze in het tijdschrift over het hoofd gezien worden, is 
levensgroot. Bent U de energieke persoon die aan deze 
dreiging een halt wilt toeroepen? Neem dan nog vandaag 
kontakt op met het dichtstbijzijnde redaktielid in uw 
woonplaats of bel de eindredakteur. (zie omslag vóór 
binnenzijde.) 
Inlichtingen overfunktie, werkomstandigheden, facilitei
ten en funktiewaardering bij dezelfden. Doet het nu! 

Corrigenda 

Inde vorige aflevering stond een artikel Boeken voor dove 
kinderen. Door een vergissing is in de titel zowel in de 
inhoudsopgave (omslag) als op blz. 11 het woord dove 
weggevallen. 

Op blz. 5 eerste kolom, regel 5 van onderen, staat 
14# 144= 1 Omdat het hier over muziek gaat, zou men 
kunnen denken dat hier een kruis (teken voor een 
verhoging van een halve toon) bedoeld'is. Het betreft hier 
echter een correctieteken, in drukproeven gebruikelijk, 
waardoor aangegeven wordt dat twee woorden, cijfers of 
letters verder van elkaar geplaatst moeten worden. In de 
laatste drukproef stonden de drie cijferste dicht bij elkaar. 
Om een onbegrijpelijke reden is het correctieteken 
afgedrukt in plaats van het uitvoeren van de correctie. 



Gesprek en emotionaliteit 

Br-Wladimir van Heek 
van 1955 tot 1980 onderwijzer van doven te Sint-
Michielsgestel, daarna te Limbe, Malawi. 

Opmerking vooraf 
Rond 1978 bestond aan het Instituut te Sint-Michiels-
9estel het G.I.T. (de Groep Inventarisatie Taaldidaktiek) 
bestaande uit Br. Wladimir van Heek en de heren L. Smits 
e n N. Smulders. Zij wilden aan leerkrachten praktische 
hulp bieden bij hettaalonderwijs. Dat wildenzeaanvanke-
''ik vooral doen door weer bij elkaar te brengen wat door 
Vroegere kommissies op papier gezet was, en dat dan 
kritisch te bezien. De Groep is niet verder gekomen dan 
d|ïe uitgaven. Toen dhr. L. Smits hoofd werd van de Cor 
EmousschoolinDenHaagentoenbroederWladimirnaar 
Malawi vertrok, lag het G.I.T. op zijn..., enfin niet zo lekker 
meer. We geven hierbij het tweede G.I.T.-produkt door, 
dat minstens voor 99,9%, zo niet voor 100%, het werk is 
van broeder Wladimir. 

N. Smulders 

Als ik oud-leerlingen ontmoet, die 10,15,20 jaar geleden 
bij mij in de klas gezeten hebben, en ik vraag hen: 'Wat kun 
ie je van die tijd nog herinneren?', dan komen de verhalen 
los. 
'Weet u nog, dat we in de eerste of tweede klas zoveel 
kevers gevangen hebben? Wel 20!' 'Ja, dat kan ik me nog 
vaag herinneren. Waar was dat ook alweer?' 'I n de haag 
v|akbij de zandbak!' 'O ja! nou weet ik het weer. Maar jij 
weet niet, dat ik er die vlak van tevoren in gezet had!' 'Nee 
hoe zo!? Nou ik was de avond van te voren wel een uur 
bezig geweest om meikevers te vangen en die had ik 
zolang in een grote doos bewaard om te zorgen dat jullie 
de volgende dag niet voor niets zouden gaan vangen'. 
En weet u nog, van dat pakje?' 

Ja dat weet ik nog wel. Toen ik's morgens in de klas kwam, 
s'ond er namelijk een pakje met mijn naam en adres erop. 
Ook de postzegels ontbraken niet. Toen ik er eens flink 
mee schudde, liep het zand eruit. Ik dacht: 'Wacht!, ik zal 
jullie hebben'. Ik heb toen dat zand verwisseld voor 
sinaasappelen, snoep, sigaretten en alles wat ik zo bij de 
hand had. Toen de jongens om kwart voor negen binnen 
kwamen, speelden ze hun spelletje erg goed. Ze stonden 
erop, dat ik het zo gauw mogelijk open maakte. Het was 
echter al elf uur geweest, voordat het zover was. En in die 
tussentijd was ik alsmaar bezig geweest met veronder
stellingen, verwachtingen. 'Van wie zou dat toch zijn?' 'Ik 
ben toch niet jarig!' 'Zou iemand zich vergist hebben?' 
Het is wel zwaar hè! Wat zou er toch in zitten?' enz. Ik zal 
nooit de verbaasde, verwarde, niet begrijpende gezichten 
vergeten van de leerlingen, toen het pakje eindelijk open 
9ing. 
'Of weet u nog dat we jonge konijntjes, die pas een paar 

dagen oud waren, met een klein flesje met melk grootge
bracht hebben. Weet u nog hoe we ze genoemd hebben?' 
Zo zijn er nog veel voorbeelden aan te halen van 
herinneringen van oud-leerlingen, waarbij ze emotioneel 
zo sterk betrokken zijn geweest, dat ze het nazoveel jaren 
nog zo goed weten. 

Ik ben met deze voorbeelden begonnen om duidelijk te 
maken dat de emotionaliteit een erg belangrijke faktor is 
bij de taalontwikkeling. 
De vangmethode en het spelen van de dubbelrol, zoals 
een moeder dat met haar horende kindje doet, moeten 
ook bij een doof kind zo jong mogelijk worden toegepast... 
(van Uden). In feite moet dit 'vormgeven aan hun emoties 
en gedachten' een principe zijn, dat elk pedagogisch 
handelen ten opzichte van dove mensen begeleidt, 
ongeacht de leeftijd. 
Ook leerlingen van 18 willen nog dingen zeggen, waar
voor ze de taal ontbreekt. Dan is er de leerkracht, die in de 
positie van de leerling zich verplaatsend, de juiste 
taalvorm biedt. Uiteraard is de sfeer anders: de leerling 
neemt een volwassener houding aan: leerling en leraar 
spelen geen spel maar handelen bewust en efficiënt als 
hulpvrager en hulpverlener. 
Dr. van Uden zegt verder: Het is met name niet noodzake
lijk eerst een bepaalde woordenschat op te bouwen voor 
men een gesprek kan beginnen. Wel veronderstelt deze 
methode een breed veld van dagelijkse ervaringen, en 
vooral spelen en iets doen met anderen samen. De basis 
van taal is niet alleen maar het opbouwen van een woor
denschat, maar vooral het creëren van situaties die 
kommunikatie uitlokken. Dit laatste roept dan om een 
vocabulaire, niet andersom. 

Ik wil eerst nog enkele kanttekeningen plaatsen bij de 
taalverwerving van horende kinderen om daarna parallel
len te trekken naar onze dove kinderen. Omdat ik zelf 
weinig ervaring heb hoe de taalontwikkeling van horende 
kinderen zich in de allereerste kinderjaren voltrekt, heb ik 
oud-kollega Leo van Dongen gevraagd om enkele 
ervaringen hieromtrent op te schrijven. Ik citeer: Uit de 
veelheid van geluiden pikt het kind in de eerste maanden 
zelf er wel uit wat hem/haar opvalt. Toen Katinka acht 
maanden oud was, hoorde ze regelmatig een plaatje 
draaien, waarop Sandra Reemer zong: Mama, mama 
Mia... en Katinka wist zittend in haar box al gauw wanneer 
dat liedje kwam, want dan zei ze: 'mama, mama'. Ergens 
wordt zo'n klein kind emotioneel getroffen en daar 
reageert het dan op. 
Deze situaties waarbij het kind emotioneel betrokken is, 
moeten we goed in de gaten houden. Een voorbeeld: 'Bij 
een wandeling stond de maan reeds hoog aan de hemel. 
Het viel op, dat Katinka in de kinderwagen er met veel 
belangstelling naar keek. We hebben toen op de heen weg 
telkens 'maan' gezegd, en ook op de terugweg en dan 
keek ze achterom om die vreemde lamp te zien, zodat ze 
passief al wist waarover we het hadden. Het duurde dan 
ook niet lang, of zeging zelf 'maan' zeggen. De maan heeft 
zoveel indruk op haar gemaakt, dat we maar 'maan' 
hoefden te zeggen, of ze klom op de bank, schoof zelf de 
gordijnen opzij en zocht naar de maan; zag ze die, dan 
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kraaide ze van enorme blijdschap. Zo klein als ze is, wilze 
's avonds niet graag naar bed, maar we hoeven maarte 
zeggen: 'Ga je mee naar de maan kijken?', of ze rent de 
trapop.' 
Het eerste werkwoord dat ze zelf gebruikte was: 'Slapen'. 
Bij het op de grond liggen op een speelgoeddeken, leerde 
ze het woord 'slapen'. En dat begrip was erg ruim, nl. alles 
wat lag was slapen: Een pop die viel was 'slapen'. Nu 
gebruikt ze bij vallen het begrip: 'huilen'. Alles wat valt 
heeft pijn. Laat ze haar flesje vallen, dan zegt ze prompt: 
'fleje huilen', en de popdie valt:'pop huilen'. Die begrippen 
moeten net als in het dovenonderwijs nog gespecificeerd 
worden. Bij slapen hoort: 'De ogen dicht doen', en ook: 
'wakker worden'. Bij slapen hoort ook stil zijn om niet 
wakker te maken. Allemaal begrippen die bij slapen 
horen, en je ziet dan vanzelf dat ze uit deze veelheid een 
juiste keuze weet te maken. 

Ik geloof dat een fout, die dovenonderwijzers maar ook 
ouders kunnen maken is: ze zijn zo blij, dat het kind een 
bepaald woord veroverd heeft, dat ze dit woord blijven 
gebruiken. We kunnen als articulatieleerkracht zo blij zijn 
dat een kind een woord of klank goed uitspreekt, dat we 
telkens enthousiast roepen: 'Dat is mooi!'. Nu doet zich het 
vreemde voor, dat bijna niemand kraait: 'Dat is mooi!', 
maar 'O, wat mooi!' of 'Sjonge jonge wat mooi!' of 
'prachtig!'. Natuurlijk, het is erg goed het kind te prijzen, 
maar je moet variëren. Zeker, het schema, de struktuur 
van de taal, zullen dove kinderen niet een, twee, drie, eruit 
pikken, mede omdat de frekwentie van aanbieden zoveel 
geringer is, maar je moet eerst over een grote hoeveel
heid taal beschikken, om daarna daarin een struktuur te 
gaan ontdekken. En daarom: veel taal op de juiste tijd 
aanbieden. Vang de taal op het juiste moment. 
Voorwaarde om te kunnen variëren is natuurlijk wel, dat 
we als leerkracht de woordenschat van de kinderen 
kennen. Pas dan ben je in staat om er nog talloze syno
niemen, homoniemen en antoniemen bij te vinden. Voor 
de leerkrachten van de lagere klassen is dit niet zo'n 
probleem, maar het lijkt me voor leerkrachten van de 
voortgezette opleiding wel een probleem. 
Ik zou het daarom een zegen vinden voor het doven
onderwijs, als nieuwe leerkrachten, o.a. van het voort
gezet onderwijs, een tijd les gegeven hadden in de eerste 
klassen van de lagere school, want als je een kind iets wil 
leren, moet je toegang tot hem hebben; op emotionele, 
gevoelsmatige basis, maar ook via de taal, en dat is bij 
kleine kinderen vaak gevoel en ik dacht, dat doven vaak 
iets langer kinderen bleven. Soms ben ik bang, dat er in de 
voortgezette opleiding te veel leerkrachten zijn, die het 
kontakt missen, te veel doceren i.p.v. op een emotioneel 
niveau kontakt te zoeken, en zich dan verwonderen dat de 
kinderen zoveel fouten maken. Ik heb in het dovenonder
wijs leerkrachten gekend, en ik ken er gelukkig nog, die 
door hun'dwaze verhalen'de klaszoop wistentezwepen, 
dat er een grote emotionele band bestond en een op 
elkaar afgestemd niveau, en dan kun je verder bouwen. 
Onze taal is inderdaad enorm gestruktureerd, maar 
hebben de leerlingen eenmaal een nieuwe struktuur 
ontdekt, laat die dan zoveel mogelijk terugkomen, totdat 
die beklijft. Ik zou daarom willen zeggen: Probeer als 

leerkracht van dove kinderen zelf de struktuur van uw 
eigen taal te ontdekken. Maar ga eerst en vooral uit van 
taaiaanbieding in de juiste situatie. Laat die taal als het 
kan sterk emotioneel zijn, en durf af te dalen tot het niveau 
van het kind om daarna met dat kind opte stijgen. Hetzal u 
veel zweetdruppels kosten, maar de dove kinderen zullen 
ervan profiteren. 
In het begin heb ik gezegd: De basis voor taal is voor alles 
het creëren van situaties, die communicatie uitlokken. En 
hier kunnen we als leerkrachten heel veel aan doen. Aan 
de hand van enkele voorbeelden wil ik proberen duidelijk 
te maken wat ik bedoel. 
Ik kwam eens in een klas waar een pakje was aange
komen voor een van de kinderen. Groot enthousiasme. 
En er volgde een gesprekje; 

Voor wie is dat pakje? Voor Peter. 
Hij is erg blij. 
Van wie komt dat pakje? Van papa en mama. 
Wie mag het openmaken? Peter. 
Wij zijn erg nieuwsgierig. 
Peter maakt het pakje open. 
Wat zit erin? 
Een reep chocolade. 
Een zakje met snoep. 
Een broek. 
Peter geeft elke jongen een snoepje. 
O wat lekker! 

Is dat gesprekje dan niet goed?, zult u misschien vragen-
Jawel, maar er zijn zoveel mogelijkheden onbenut gela
ten. U moet goed onthouden, dat zodra het pakje open
gemaakt is en de kinderen weten wat erin zit, de nieuws
gierigheid en tevens de vraagbehoefte van het kind over 
zijn. 
Het kan ook anders; b.v. voordat de kinderen binnen
komen verstopt u het pakje in een of andere kast. Eigenlijk 
zouden de kinderen bij het binnenkomen aan uw gezicht 
en enigszins geheimzinnig gedrag moeten merken, dat er 
weer iets bijzonders aan de hand is. Ze komen dan vanzelf 
met vragen, hoe onbeholpen dan ook. Hun nieuwsgierig
heid is gewekt en ze willen weten wat er aan de hand is. 
Wat is er? 
Ik heb iets gekregen. 
Wat? 
Nou, wat denk je? 
Laat de kinderen raden. Ze zijn er gek op. 
Wie het goed raadt krijgt een plaatje. 
Als ze het telkens fout raden, zeg dan b.v.: 'Ik zal jullie een 
beetje op weg helpen'. 
Er is post gekomen. 
Wat voorpost? Laat ze weer raden. Een kaart? Een brief? 
Een pakje? 
Een pakje! Voor wie? Laat ze weer raden. 
Voor wie denk je dat het is? 
Voor wie hoop je dat het is ? 
Ik hoop dat het voor mij is, maar ik denk dat het voor Jan is. 
Waarom denk je dat het voor Jan is? 
Zo maar. Hij krijgt vaak een pakje. 
Nee, het spijt me Jan, maar het is voor iemand anders. 
Voor Carlo? 
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J^t! Goed geraden. 
tersre maal!', roept Carlo. 
**. fier /s de eerste keer dat jij een pakje krijgt. 
Waar is het? 
'kheb het verstopt. 
*^aar? Jullie mogen raden. 
2le het goed raadt, mag het pakken. 
Weer wordt er door de kinderen enthousiast geraden. 
Achter het gordijn? Achter de verwarming? In de kast? 
koedzo/, maar in welke kast? 
In de kast vlakbij de deur? Of in de kast vlakbij de 
^warming? 

Daarna kunt u ze eventueel nog laten raden of het pakje 
°P de eerste, tweede of derde plank ligt. Als dan eindelijk 
het Pakje tevoorschijn komt, wordt het eerst bewonderd, 
Sewogen en geschat hoe zwaar het wel is. 
Mag ik even voelen wat erin zit? 
Weer wordt verwoord, wat de kinderen verwachten dat 
* ' " zal zitten. 
jaarna probeert u het touw dat erom zit kapot te trekken. 
Wat dan weer allerlei reacties opwekt. U probeert het touw 
d°or te snijden met de botte kant van het mes! Weer 
al'erlei reacties die om taal vragen. 
Als dan eindelijk met veel ceremonieel het pakje open
m a a k t is en de inhoud tevoorschijn gekomen is, is de 
'es bijna voorbij, maar u heeft wel een situatie geschapen, 
d le telkens om taal vroeg, en waar de kinderen erg 
erT1otioneel bij betrokken waren. 

Dit uitlokken van communicatie kan op alle mogelijke 
banieren gebeuren. Zorg, dat er in uw klas telkens ook 
wat verandert. De kinderen moeten verwachtingsvol naar 
school toe komen. Ze moeten benieuwd zijn naar wat er 
l'Jdens hun afwezigheid veranderd kan zijn. 
J a ' maar hoe?', zult u vragen. 'Ik kan toch niet elke dag 
een andere plaat ophangen?'. Nee, inderdaad! U kunt wel 
eer|s andere platen ophangen, maar niet elke dag. Maar 
®r zijn nog zoveel andere mogelijkheden. B.v. planten en 
d|eren. Maar denk er goed aan: U kunt nog zo'n mooie 
v°9el in een kooitje in uw klas hebben staan, als er verder 
niets gebeurt, zijn ze er binnen een paar weken op uitge
v e n . In het begin vinden ze het prachtig en zullen ze er 
9°ed voor zorgen, maar na verloop van tijd is de aardig
heid eraf. 
u kunt eens een leeg hok in uw klas neerzetten en reken 
maar dat er reacties zullen volgen. U kunt uren praten over 
ales wat er wel en niet in zou kunnen komen. Wat ze zelf 
leiJk en niet leuk zouden vinden. En als er dan na verloop 
Van een paar dagen b.v. een hamster in komt te zitten, die 
u eventueel zelf met hen in een dierenwinkel bent wezen 
k°Pen, moet u er wel op rekenen, dat er na een poosje 
twee in dienen te zitten, want alleen is ook maar alleen. En 
Weer een poos later zullen er toch kleine hamstertjes 
moeten komen. Ikhebooit in mijn klas40 hamsters gehad, 
waar we zelf voor zorgden, die we allemaal zelf namen 
hadden gegeven, waar we zelfs een hele stamboom van 
h'igehouden hadden. Ze waren er erg emotioneel bij 
Petrokken geweest en het was een bron van taal. 
'k heb in de loop van de jaren tientallen verschillende 
heesten in mijn klas gehad. Schildpadden, hagedissen, 

konijntjes die we zelf met de fles grootgebracht hebben, 
tamme kauwen en eksters, broedende vogeltjes enz. enz. 
En als u helemaal niet van dieren houdt, probeer het dan 
eens met planten. Maar ook hier geldt weer: zorg dat er 
telkens verandering komt. 
Ik ben afgelopen jaar een heietijd bezig geweest met zaad 
dat gezaaid wordt, ontkiemt, groeit, bloeit en vrucht 
draagt. Tientallen bakken stonden in de klas, die ze zelf 
mochten vullen met aarde. Ze hadden de keus uit alle 
mogelijke zaden, zoals tarwe, haver, rogge, gerst, mais, 
bonen, erwten, paprika enz. leder zorgde voor zijn eigen 
tuintje. 
Ik heb eens een heel klein zaadje op een wit vel papier 
gelegd, en ze alleen maar stil laten kijken, en er was 
verwondering op hun gezichten, toen ze zich een beetje 
realiseerden dat dat kleine zaadje een grote wortel zou 
kunnen worden. We hebben ze laten zien hoe het land 
bemest, geploegd, geëgd wordt. Vruchtbare grond -
onvruchtbare grond. Donkere aarde - donkere dagen. 
Ongezellig .... onplezierig. Koud - nat. Toch moet dit zaad 
de grond in, anders gebeurt er niets. Als de graankorrel 
niet in de aarde valt... 
Bij een graanhandel had ik 5 kilo ongezuiverde tarwe 
gehaald. We hebben dit gezuiverd in een oud vergiet, 
gedroogd, gemalen in een oude koffiemolen, (Denk je 
eens in, dat jij die graankorrel bent.) gezeefd, verdronken 
in water, tot deeg gekneed, gedesemd, - ongedesemd 
brood: verhit en gebakken tot brood. Het ongedesemd 
brood hebben we gebruikt in een Witte Donderdag
viering. 

Een reactie van de kinderen wil ik u niet onthouden. Jan 
had een paar aardappelen gepoot in een stenen bak. Met 
veel zorg had hij er een vel papier opgeplakt, waarop 
stond: 'Aardappelen van Jan; voorzichtig!' Binnen een 
paar dagen begonnen ze al uit te schieten en het duurde 
niet lang, of hij moest er stokken bijzetten en opbinden, 
anders vielen ze om. Na een paar weken moest hij op de 
tafel gaan staan en had zelfs twee meetlatten nodig om te 
weten hoeveel ze weer gegroeid waren. Een tijd lang heeft 
hij nog gedacht, dat er aardappelen aan het loof zouden 
komen, maar toen dat niet gebeurde ging hij langzamer
hand toch hopen en geloven dat er in de grond iets zou 
gebeuren. 
Omdat ik bang was dat het alleen bij loof zou blijven, gaf ik 
hem de raad de aardappelen geen watertegeven. Hij kon 
het maar zeer moeilijk over zijn hart verkrijgen en met een 
zekere tegenzin schreef hij achter 'voorzichtig': 'geen 
water geven'. 
Zeker toen hij op den duur het loof geel zag worden en af 
zag sterven, zinde hem dat eigenlijk helemaal niet. Het 
rooien van deze aardappelen ging met enig ceremonieel 
gepaard, en warempel... een oude verrotte aardappel met 
aan de stok zes kleine aardappeltjes. Met enige weemoed 
keek Jan naar de oude aardappel en zei: 'Gestorven voor 
de kleine aardappeltjes'. Waarschijnlijk had deze aard
appel hem meer gedaan, dan mijn hele project rond de 
graankorrel. 

Dat van hieruit weer alle mogelijke parellellen lopen naar 
de katechese-lessen zal u misschien duidelijk zijn. 
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Immers we krijgen dan te maken met de moeilijkheid, dat 
vele beelden zon rijkdom aan betekenissen in zich 
bergen, dat ze voor kinderen niet zomaar toegankelijkzijn 
en zeker niet voor dove kinderen. Onze kinderen zijn 
immers doof, hebben weinig taal en zijn weinig gevoelig 
voor beeldspraak en symboliek. We zullen onze kinderen 
iets moeten laten aanvoelen van op beeldende wijze met 
het leven bezigzijn.Maardanzullenweterug moeten naar 
een herwaardering van de tekenwaarde. En als ik me dat 
realiseer, dan lijkt me dat een bijna onmogelijke opgave. 
Of ben ik toch te pessimistisch en heb ik toch te weinig 
vertrouwen dat, 'terwijl de boer slaapt', het zaad ontkiemt 
en vrucht zal dragen. Toch zie ik wel openingen omdat 
liturgie een gebeuren is, dat zich kreatief voltrekt; en 
verder: pas wanneer het onderwijs uitgaat van de daagse 
werkelijkheid komt er ruimte voor opvoeding en dus ook 
voor geloofsopvoeding. Ons hele taalonderwijs wil im
mers uitgaan van de belevingswereld van de kinderen. 
Dus wat dat betreft zitten we wel goed. 

Maar soms denk ik:'Beleven we nog wel?'Zijn we nog wel 
ergens verrukt over, vol van, bedroefd om, bezorgd over. 
bang van, gelukkig mee? Of is veel van wat we met onze 
kinderen doen toch te veel een benoemen, verwoorden 
van feitelijkheden die gebeuren, van dingen waarvan je 
zegt: 'Wat koop ik ervoor?', of, 'Wat heb ik eraan?' 
Proberen we er met onze kinderen een beetje achter te 
komen wat er b.v. aan angst, verdriet, onmacht, zorg, haat 
schuil gaat achter een gijzelingsdrama? Of geven we 
toch teveel een beschrijving van wat ertezien, te horen, te 
lezen valt? Te exact, te objectief? Als we dit teveel doen, 
ben ik bang, dat er een verschraling optreedt en de taal te 
veel een taal wordt van afdoende oplossingen en on
dubbelzinnige antwoorden. Als het gaat over liefde, dood 
en God en mens, is deze taal, deze manier van spreken 
niet alleen ontoereikend, maar ook gevaarlijk. 

We willen proberen om aan de hand van het veelbeteke
nende begrip 'Water' wat richting te geven om dove 
kinderen een beetje gevoelig te maken voor de dynami
sche kracht van de beeldende taal. Afgelopen jaar ben ik 
hier nogal eens een keer mee bezig geweest. Ik heb 
geprobeerd de kinderen iets te laten ervaren, dat water 
meer is dan H20, door allerlei situaties te scheppen, 
waarin water ervaren werd als vernietiging, verrotting, 
bederf, stank, verdrinking, maar ook: water is beweging, 
groei, frisheid, verkwikking. Water is leven en dood. 
- Laten zien hoe slappe planten met water weer opfleu
ren. 
- Hou het gazon eens in de gaten in de droge tijd en zie 
wat er gebeurt, als het weer gaat regenen. 
- Ik heb ook eens een keer na een vermoeiende gimles 
de hoofdkraan van de waterleiding dichtgedraaid en heb 
de kinderen laten ervaren hoe vervelend het is, als je je 
dorst niet kunt lessen. Het is voor de kinderen zo 
vanzelfsprekend geworden, dat je maar een kraan open 
hoeft te draaien en er komt water uit. Er zijn in onze 
westerse maatschappij zoveel dingen zo vanzelfspre
kend geworden. Je drukt op een knop en er is licht. Jegaat 
aan tafel en er is eten. Je kleren zijn versleten en er komen 
nieuwe. We staan er nauwelijks nog bij stil en toch geloof 
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ik, dat hiermee erg veel ervaringen verloren dreigen te 
gaan, die zo menselijk en daarom zo fundamenteel zijn 
voor een echt menselijke ontplooiing. Maar misschien is 
deze vanzelfsprekendheid hier niet zo relevant. 

Nog een paar mogelijkheden: 
- Laat eens zien hoe in een bak met verontreinigd water 
geen plant, geen vis het uithoudt. 
- Laat eens zien hoe in een bak met helder waterplanten 
en vissen kunnen leven. 
- Gooi ineen bak met water alle mogelijke afval en laat de 
kinderen ruiken dat het water gaat stinken, het bederft. 
- Verzamel plaatwerk waarin water een rol speelt, en 
hang deze naar gelang de afbeelding boven de bak met 
het dode water of boven die met het levende water. 
- Laat de kinderen rustig, helder water proberen uit te 
beelden. 
- Laat de kinderen wild, woest, dreigend water proberen 
uit te beelden. 
- Ga met de kinderen eens na: 

Waarvoor water gebruikt wordt. 
Waarom water zo fijn is. 
Waarom water zo gevaarlijk kan zijn. 
Waarom water zo nodig is.. 

- Ga eens na wat er gebeuren zou: 
Als er geen regen meer viel. 
Als er geen water meer uit de kraan, uit de douche zou 
komen. 
Als al het water verontreinigd zou zijn. 

- Laat de kinderen ook tekeningen maken, foto'szoeken, 
die duidelijk maken dat een mens zonder water niet kan 
leven. 

Nadat ik met de kinderen het water in zijn verschillende 
facetten een klein beetje aan de orde had laten komen, 
heb ik een keer 's morgens voordatze binnenkwamen drie 
grote vellen tekenpapier op het bord geplakt. Toen de 
jongens (11-12 jaar oud), benieuwd wat er zou gebeuren, 
op hun plaatsen zaten, heb ik ze verteld, dat ik er dadelijk 
een woord op zou schrijven en dat zij er woorden en 
zinnetjes bij mochten schrijven, die bij hen opkwamen als 
ze aan dat woord dachten. Goed opletten wat de andere 
kinderen opschrijven en helemaal niets zeggen. Drie 
viltstiften lagen klaar. Ik schreef met grote letters op het 
vel: WATER. Daarna liet ik ze hun gang gaan. Na ruim een 
half uur stonden er kris-kras door elkaar meer dan 50 
woorden, die allemaal op een of andere te maken hadden 
met water. O.a. drinken voor mensen en dieren, om te 
groeien, ondrinkbaar, zwemmen, watersnood, onvrien
delijk, gezellig, om te wassen, regen, belangrijk, levens
gevaarlijk, zenuwachtig, angst, veiligheid, natuurschoon, 
doopsel, baby, dakloos enz. 

Daarna hebben we een gesprek gehad over het waarom. 
De volgende dag heb ik al deze woorden laten categori
seren onder de kopjes: 
Water als teken van leven - Water als teken van dood. 

Ik heb met al deze voorbeelden uit de praktijk proberen 
duidelijk te maken, dat er zelfs binnen het klaslokaal zo 
enorm veel situaties te creëren zijn die communicatie 
uitlokken, dat ik eigenlijk voortdurend in tijdnood raak om 



al deze opgeroepen belevingstaai enigszins te verwer
en. En toch is dit verwerken, dit reflecteren op de taal 
noodzakelijk om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt 
Jn een steeds groter wordend taalgeheel. Ze raken dan 
'•a.v. de taal gedesoriënteerd en bij het voortgaan van het 
onderwijs wordt dit steeds groter. 
°nze manier van werken gaat niet uit van de veronder-
stelljng dat het kind door een zo groot en zo frekwent 
hogelijk taalaanbod uit zichzelf tot een juist taalgebruik 
k°mt. En daarom zullen we heel wat tijd moeten besteden 
° m de kinderen de verschillende strukturen te leren 
ontdekken. Het dove kind zal moeten leren uit de veelheid 
Van mogelijkheden een juiste keuze te maken. De 
9rondslag voor dit alles is echter het belevingsvolle 
taalgebruik van het hier en nu. En de manier waarop ik in 
d e klas dit enigszins probeer te realiseren, heb ik u met 
enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijk trachten 
duidelijk te maken. Ik ben me ervan bewust, dat ik 
m|sschientochte veel tamelijk intelligente leerlingen voor 
ogen gehad heb, maar toch hoop ik, dat ieder die de 
opvoeding van dove kinderen ter harte gaat, misschien 
met een enkele suggestie weer iets verder kan komen op 
d'e lange, vermoeiende maar ook boeiende weg, die we 
met onze leerlingen willen gaan. 

Gedragsmodificatie bij 
concentratieproblemen 

Samenvatting van een werkstuk in het kader 
van de cursus gehoorgestoorden-B, speciali
satie doven, Seminarium voor orthopedago-
9iek, Zeist. 
Ina van Urk, Elzendreef 283,2272 CN Voorburg 
l n dit werkstuk staat gedragsmodificatie centraal.Doel 
van het werkstuk is het verkrijgen van inzicht in methoden 
en technieken voor gedragsmodificatie en toetsing aan 
Praktijk, naar aanleiding van een specifiek, veelvuldig 
v°orkomend probleem: concentratieproblematiek. 
'n het eerste hoofdstuk worden voorkomendeconcentra-
''eproblemen en mogelijke oorzaken beschreven. Met 
ooncentratieproblemen worden problemen in de aan-
oachtsconcentratie bedoeld. Om tot een goed begrijpen 
van deze problemen te komen, wordt eerst een beknopt 
overzicht van verschillende aspecten van de aandacht 
9egeven. Nagegaan wordt of auditief/gehandicapten 
een verhoogde kans op concentratieproblemen hebben. 
'n het tweede hoofdstuk worden algemene adviezen, die 
verschillende auteurs geven, voor behandeling van 
ooncentratieproblemen genoemd en methoden en tech
nieken voor gedragsmodificatie worden beschreven, om 
'e kunnen komen tot gedragsmodificatie bij concentratie-
Problemen. 
In het derde hoofdstuk wordt de theorie van gedragsmo-
dificatie getoetst aan de praktijk. Concentratieproblemen 
van een dove leerling worden beschreven en behandeld 
volgens het model voor gedragsmodificatie. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Gert Hak 

Door een complex van factoren is het zó, dat U enkele 
malen deze rubriek hebt moeten missen. 
Met name de onregelmatige toezending van tijdschriften 
uit het buitenland is een van de redenen, die aan het 
bovenstaande ten grondslag ligt. 
Nu (half mei 83) heb ik in totaal 4 tijdschriften in mijn bezit 
van de jaargangen 83. 
Hörgeschadigte Kinder 1 /83, waarin veel informatie voor 
ouders over de zogenaamde'Regelschulung'. de integra
tie van auditief gehandicapten in reguliere vormen van 
onderwijs. Evenals in Nederlandzijn in de Bondsrepubliek 
de meningen nogal verdeeld. Dit geldt ook voor de 
ervaringen. 
Verder een artikel over de problematiek totale communi
catie/orale methode, waarin betoogd wordt, dat integra
tie in de horende maatschappij onmogelijk is. Alleen 
acceptatie is mogelijk. 
Dan blijft uiteraard de vraag wat het verschil tussen beide 
is! 
British Ass of teachers of the deat 1 /83 bevat een zeer 
uitgebreid artikel over projectmatige vormen van onder
wijs aan groepen kinderen, die in ons land worden 
aangeduid met LAVO of IMO; kinderen die in het artikel 
worden gekarakteriseerd als 'less able adolescents'. Met 
name voor vormen van symbiose-onderwijs geeft dit 
artikel zinvolle aanwijzingen, die heel praktisch zijn. 
American Annals of the deaf 2/83. Dit tijdschrift bevat 
naast een casestudy over de taalontwikkeling van een 
zwaar slechthorend kind twee artikelen die opmerkelijk 
zijn: 
Een over het effect van gebarentekens boven een 
leestekst als ondersteuning van de laatste. De, met name, 
handconfiguraties staan afgebeeld boven het bijbeho
rende begrip. Uiteraard geeft deze laatste zin al tevens 
aan, wat de beperkingen van een dergelijke methodezijn: 
de beperktheid van gebaren in kwantitatieve zin. 
Het andere artikel bevat een verslag van onderzoek naar 
het verschil tussen dove en normaalhorende studenten 
op het gebied van 'locus of control'. Dit laatste begrip is 
met name de laatste tijd veel in de publiciteit, (zie een van 
de laatste nummers van het Tijdschrift voor Orthopeda
gogiek') De uitkomsten van het onderzoekgevenaan.dat 
er geen duidelijk verschil is geconstateerd tussen beide 
proefgroepen. 
Die Sonderschule 2/83 geeft in een van haar artikelen 
een beschrijving van de methode die met succes wordt 
toegepast in de DDR om de omgangstaal en de spontane 
spraak te bevorderen. 
Ik kan met niet aan de indruk onttrekken, dat Pavlov en zijn 
methode nog steeds populair zijn in dit land. Soms krijg ik 
de neiging om de opvoeding als dressuur te betitelen. 
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Slecht horen en toch verstaan 
in het klaslokaal 

Klasse acoustiek en -apparatuur Pij het 
onderwijs aan slechthorenden 

Robert Schadd 
technicus A.G. Bellschool te Amsterdam 

1, Inleiding 

Verstaan in de klas is voor slechthorende leerlingen geen 
vanzelfsprekende zaak. Het selecteren van de 'juiste' (d.i. 
bedoelde, nuttige) informatie uit de veelheid van geluiden 
in de klas is voor de meeste slechthorenden een 
onbegonnen werk. Als men daarbij optelt de door hun 
taalachterstand c.q. defect geringere redundantie1 van 
spraak, is het beeld vaak helemaal hopeloos. Dit is één 
van de redenen voor aangepast onderwijs aan slechtho
renden, al is het beslist niet de belangrijkste. 
Kleinere en acoustisch betere klaslokalen en klassen in 
de zin van aantal leerlingen per groep doen in dit type van 
buitengewoon (aangepast) onderwijs, wat het verstaan 
betreft een hoop goed. Maar ook voor dit type onderwijs 
geldt een klassedeler die groter is dan één. Individuele 
hoorapparatuur werkt echter slechts in een gesprek a 
deux optimaal, waarbij de afstand tussen beide sprekers 
(afhankelijk van de acoustische omstandigheden) niet 
meer dan ca. 1 a 1,5 meter mag bedragen. Met andere 
woorden men is ook bij dit type onderwijs gebaat bij 
(hulp)middelen, die de verstaanbaarheid2 voor slecht
horenden verhogen. 
Over de middelen om die verstaanbaarheid voor slecht
horenden te verhogen gaat het nu volgende artikel. 

2 Het probleem 

In elke ruimte is geluid aanwezig. Dit geluid kan zijn 
oorsprong vinden binnen die ruimte, maar het kan ook van 
buiten af komen. Verder kan het geluid geproduceerd 
worden met de bedoeling gehoord te worden, maar het 
kan ook een onvermijdelijk maar onbedoeld bijproduct 
zijn van iets. Voor het gemak reken ik daarbij het van 
buiten af komende geluid onder de laatste categorie, 
aangezien die geluiden in de regel niet bedoeld zijn om 
binnen gehoord te worden. Tenslotte neem ik aan dat er 
telkens één geluid in een ruimte tegelijk als 'bedoeld' kan 
worden aangemerkt (door elkaar spreken is er niet bijl). 
Al deze geluiden hebben een duidelijk aanwijsbare bron, 
maar door reflecties moeten we daarbij een oneindig 
aantal fictieve bronnen optellen. 
Het geluid, dat in een ruimte, bijvoorbeeld een klaslokaal, 
aanwezig is, moeten we dus eigenlijk beschouwen als de 
sommatie van een schier oneindige hoeveelheid gelui

den van verschillendegeluidsintensiteiten. In deze iawine 
van lawaai zit meer of minder het voor de goede verstaan
der belangrijke geluid; bijvoorbeeld de stem van deleraar 
of van de medeleerlingen. 
We kunnen de zojuist genoemde sommatie van geluiden 
opsplitsen in de intensiteit van het 'bedoelde'geluidende 
som der intensiteiten van al de andere geluiden. Voor het 
gemak noemen we het eerste verder 'signaal' en het 
tweede 'ruis'. 
Als het goed is, d.w.z. als de acoustische omstandig
heden ons gunstig gezind zijn, is de intensiteit van de ruis 
minder dan die van het signaal en hebben wij, de 
goedhorenden, geen moeite met verstaan, sterker nog, 
voor ons mag de ruis zelfs nog wel ietsje sterker dan het 
signaal worden, zonder dat het verstaan in gevaar komt. 
De relatie tussen signaalintensiteit en ruisintensiteit 
kunnen we aangeven met een verhoudingsgetal en 
drukken we uit in de verhoudingsmaat decibel (dB). 
Aangezien geluidsintensiteiten ook in deze verhoudings
maat worden weergegeven (n.l. ten opzichte van een 
internationaal afgesproken nulniveau van 2.10-5 Pa DIJ 
1000 Hz), kunnen we de signaal/ruis verhouding, kort 
gezegd de S/R verhouding, gelijkstellen aan het reken
kundig verschil tussen signaalintensiteit en ruisintensiteit 
(S/R verhouding (dB) = l s j q n a a | (dB)-l ru is (dB))- Bij 
goedhorenden ligt de grens van het verstaan van 
eenvoudige lopende spraak (maximale redundantie) op 
-8 dB3. 

Slechthorenden hebben echter, afhankelijk van hun 
slechthorendheid, een veel gunstiger S/R verhouding 
nodig om tot het zelfde resultaat te komen. Plomp noemt 
dit de D term, oftewel de distorsie (vervorming) term4. Dit 
is het aantal dB's dat de S/R verhouding gunstiger moet 
zijn om tot dezelfde spraakverstaanvaardigheid te komen 
als goedhorenden. Dit kan oplopen tot zo'n 15 a 25 dB's5. 
Dit lijkt minder dramatisch dan het in werkelijkheid is. 
Gaan we ervan uit, dat in een klaslokaal het gemiddelde 
ruisniveau op zo'n 40 a 50 dB(A) gesteld mag worden en 
dat een spreker in zo'n klas een gemiddeld niveau van 55 
a65dB(A)op1 meter afstand produceert, dan zien wedat 
de gemiddelde S/R verhouding zo'n 15 dB bedraagt op 
één meter afstand van de bron. Dat betekent dat de S/R 
verhouding opgrotere afstand van de bron slechter wordt. 
Stellen we geluidsintensiteit van willekeurig welk signaal 
bij de toehorende slechthorende op zo'n 45 dB, dan 
betekent dit dat het geluidsniveau van de ruis niet meer 
dan 30 dB(A) mag bedragen. Dit is in een klaslokaal een 
haast onmogelijke opgave. Ik hoop hiermee in grote lijnen 
het dramatisch effect van die op het oog luttele dB's 
gunstiger S/R verhouding, die slechthorenden nodig 
hebben, te hebben aangegeven. 
Uit het voorafgaande is hopelijk duidelijk geworden, dat 
slechthorenden een veel guntiger S/R verhouding nodig 
hebben dan goedhorenden en dat de signaal/ruis ver
houding op zeer korte afstand van de bron optimaal is. 
In een lessituatie, zelfs als de klassedeler 7 is, is de 
afstand tussen slechthorende leerling en de leraar (en 
tussen hem en zijn medeleerlingen) altijd te groot om deze 
optimale S/R verhouding te bereiken. We kunnen als 
gemiddelde in zo'n lessituatie een afstand van 2,5 a 3 
meter nemen, terwijl de optimale afstand, afhankelijk van 
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de acoustische omstandigheden, zon 80 cm is. Als we 
het geluidsniveau van de bron(nen) als een vaststaand 
9egeven beschouwen, waar we in principe geen invloed 
°P hebben, moeten we dus de verbetering van de situatie 
zoeken in het omlaag brengen van het geluidsniveau van 
de ruis. Alleen hierdoor, nemen we dus aan, verbetert de 
S/R verhouding. Dit doel kunnen we op twee manieren 
bereiken. Ten eerste door het verbeteren van de acous-
t'sche omstandigheden en ten tweede door de hulp van 
de electro-acoustiek in te roepen. 

3 De acoustische weg 
Het verhogen van de verstaanbaarheid in de klas door het 
verbeteren van de acoustiek verdient om een aantal 
redenen de voorkeur en bovendien voorrang boven een 
electro-acoustische oplossing van het probleem. 
Ten eerste verhoogt het de verstaanbaarheid van elke 
bron in de klas, onafhankelijk van de plaats ervan. 
Ten tweede is deze verstaanbaarheidsverbetering niet 
afhankelijk van de aanwezigheid en het functioneren van 
draden, electriciteit, zenders of wat voor (lastig hanteer
bare of kwetsbare) techniek dan ook. 
Ten derde kan iedereen, hoe on-technisch dan ook, er 
optimaal mee 'omgaan'. 
Tenslotte is een acoustische aanpassing van een klas-
'okaal (in ieder geval bij de bouw) minder kostbaar, al was 
het alleen al maar vanwege de lage slijtage gevoeligheid 
en de lage onderhoudskosten. Een nadeel is echter, dat 
bet laatste beetje verstaanbaarheidsverbetering in ver
houding tot het eerste stuk excessief veel kostbaarder is 
en dus in de practijk in alle redelijkheid (financieel) niet 
haalbaar. Dit betekent, dat een acoustische aanpassing 
van het klaslokaal in voorkomende gevallen, niet 100% 
voldoende is en toch voor een deel naar electro-acous-
t'sche middelen moet worden omgekeken. Ondanks dit 
bezwaar blijft het zo, dat met relatief weinig geld een 
alleszins bevredigende acoustische omgeving ge
schapen kan worden; voorwaar een goed begin! 
°e verbetering van de acoustische omstandigheden van 
het lokaal kan men op drie principieel verschillende 
banieren bevorderen. Die principiële verschillen zitten in 
de aard en herkomst van het te bestrijden geluid. Ze 
dienen dan ook op drie verschillende en nauwelijks 
overlappende manieren bestreden te worden. 

3 a . Geluidsisolatie 
Om te voorkomen, dat geluiden van buitenaf het lokaal 
binnendringen moeten we de geluidsisolerende werking 
van vloeren, plafonds, muren, ramen en deuren verho-
9en. Om een paar dingen te noemen: een grotere massa 
Per m2 (muren, plafonds c.q. vloeren), spouwmuren, 
dubbele beglazing (air conditioning met z.g.n. silencers 
en zonneweringen aan de buitenzijde), stevige deuren 
rnet geluid-werende strips en een grote massa, maar ook 
centrale verwarmings buizen met 'contact geluid weer
standen' (b.v. rubber delen) tussen de lokalen en geen 
9ebouw met een staalbalken skelet. Op alle aspecten 
moet gelet worden, want ook hiervoor geldt, dat de ketting 
zo sterk is als de zwakste schakel; ze moeten in ieder 
9eval op elkaar afgestemd zijn. 

3.b. Geluidsabsorptie 
Geluid dat in de klas geproduceerd wordt, kaatst na korte 
tijd onherroepelijk tegen een wand. plafond, vloer of enig 
ander object in de klas. Een deel van de geluidsenergie 
wordt hierdoor opgenomen en verdwijnt (wordt geabsor
beerd), maar een ander deel wordt in de klas terugge
worpen en bouwt daarin mee aan de totale geluidsinten
siteit. Zo'n reflectie ervaren we als een echo, een enige tijd 
na het originele geluid gehoorde representatie daarvan, 
maar nog meer als nagalm, omdat elk geluid vele malen 
gereflecteerd wordt. Soms veroorzaakt geluid in een klas 
zelfs een op het gehoor'nieuw'geluid, wanneer die klas in 
het geluidsdomein een duidelijk resonantie gebied heeft 
(de frekwenties in dit gebied worden relatief'versterkt'ten 
opzichte van de andere). We merken dit doordat spraak in 
zo'n lokaal een monotone dreun krijgt, of doordat er een 
soort 'knetterend' bijgeluid optreedt. 
Reflecties zijn er in ieder geval verantwoordelijk voor dat 
het totale geluidsniveau inde klas hoger is dan desom der 
intensiteiten van de afzonderlijke bronnen sec. Het is dus 
zinvol de mate van reflectiete verkleinen, ergo de geluids
absorptie van de wanden, plafonds, vloeren, enz. te 
verhogen. Om weer een paar dingen te noemen acous
tische tegels (geverfde zachtboard tegels met gaatjes en 
sleuven) tegen de wanden en de plafonds, lambriserin
gen, zware gordijnen, tapijt op de vloeren (dit geeft ook 
enige geluidsisolerende verbetering naar beneden toe), 
tafelbladen van kurk. 
Tenslotte moet vermeden worden, dat het lokaal scherpe 
resonanties heeft, door als het enigszins mogelijk is 
evenwijdige vlakken (muren) te vermijden en als er 
resonantiegebieden optreden, kunnen deze door middel 
van een genuanceerde keuze van adsorberend materiaal 
enigszins 'geëgaliseerd' worden. 

3.C. Geluidsbron bestrijding 
Het neerleggen van een pen, lopen, de ventilator van een 
dia- of overhead-projector, het schuiven van stoelen en 
tafels, al deze handelingen produceren onbedoeld geluid, 
dat bij elkaar opgeteld storend kan zijn. De bestrijding van 
deze geluiden is principieel lastig, omdat er nu eenmaal in 
het lokaal gewerkt en geleefd moet worden, maar we 
kunnen wel vrij eenvoudig het netto effect ervan beteu
gelen, door, om enige voorbeelden te noemen, tapijt op de 
vloer (dubbele functie), kurk op de tafels (idem), 'stille' 
ventilatoren (en dus apparaten waarze in zitten) te kiezen, 
rubber poten aan tafels en stoelen, enz. 

3.d. Conclusie acoustiek 
Als men bij de bouw en de keuze van het interieur, 
meubilair en leermiddelen mede rekening houdt met de 
acoustiek, dan vallen de extra kosten, die uit deze maat
regelen voortvloeien in verhouding tot de winst in 
verstaanbaarheid, enorm mee. 
Helemaal (nou ja) goed zit men, indien men het gemiddel
de geluidsniveau in de klas (met leerlingen erin) heeft 
weten terug te brengen tot 30 dB (A) bij een galmtijd die 
korter is dan 0,4 sec.8 Hierbij is in de meeste gevallen een 
S/R verhouding van 15 dB haalbaar. In de practijk, zeker 
met kinderen in de klas (daarvan tellen uiteraard uitslui
tend de door hen 'onbedoeld' geproduceerde geluiden), 
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is dit een zeer (te) zware eis, zodat de hulp van de electro-
acoustiek welkom blijft in bepaalde lessituaties. 

4 De electro-acoustische weg 

Zoals we al eerder hebben geconstateerd is de S/R 
verhouding dicht bij de bron, d.w.z. op een afstand van 
minderdan ca. 80 cm, optimaal. Indien wenubinnendeze 
afstand van de bron een microfoon opstellen bevat het 
van deze microfoon afkomstige electrische signaal een 
getrouwe representatie van het acoustische signaal met 
dezelfde optimale S/R verhouding. Aangenomen dat de 
microfoon en de daaraan gekoppelde versterker geen 
noemenswaardige ruis toevoegt. Reproduceren we nu 
van dit electrische signaal op een of andere manier vlak 
bij de slechthorende het oorspronkelijke acoustische 
signaal, d.m.v. een koptelefoon of een (zijn eigen) hoor
toestel, dan is voor de slechthorende de S/R verhouding 
optimaal geworden. Dit is in het kort het eenvoudige 
principe van de klasse(les)apparatuur, zoals we die op 
practisch alle scholen voor slechthorenden tegenkomen 
Maar zoals wel vaker bij eenvoudige principes is de uit
voering ervan door allerlei, buiten de techniek liggende 
oorzaken, nogal lastig en verschillend. 
De voornaamste oorzaken van deze technische proble
men zijn, dat de apparatuur een voudig (te bedienen) moet 
zijn, de leerlingen en leraar niet of nauwelijks mag 
belemmeren in hun vrijheid van handelen, de leerlingen 
hierbij nietalleende leraar, maarookelkaarkunnen horen 
(ook wel min of meer foutief 'terugspraak' genoemd) en 
tenslotte dat wat in de klas door de apparatuur verwerkt 
wordt, binnen de klas blijft c.q. geen andere klas hindert. 
Een aantal van deze eisen, zo zal hopelijk later duidelijk 
worden, is, gezien de huidige stand van de techniek en de 
financiële middelen, haast onverenigbaar. 
Laten we een aantal oplossings mogelijkheden wat nader 
bekijken. 

4.a, Draadgebonden apparatuur^ 
De simpelste oplossing biedt de draadgebonden appa
ratuur. Hierbij zijn de leraar en de leerlingen en de 
leerlingen onderling door middel van een draad met 
elkaar verbonden. Door deze draad zendt een ieder zijn 
eigen signaal en zo ontstaat een optimale situatie. De 
leerlingen hebben in dat geval ieder een microfoon met 
een schakelaar, die zij indien nodig aanzetten (dit om 
onnodige bijgeluiden (ruis) te voorkomen). Om struikelen 
te voorkomen is het handig om de draden, b.v. aan de 
tafeltjes, vast te spijkeren, maar hiermee 'spijkeren' we 
onherroepelijk ook de tafeltjes vast en, belangrijker nog 
de leerlingen. Dit systeem werkt dan ook alleen maar' 
indien geringe mobiliteit van de leerlingen geen bezwaar 
is en dat is in de regel zo bij vormen van voortgezet 
onderwijs en op bepaalde momenten in de les bij het lager 
onderwijs. 

4.b. Draadloze apparatuur^' 
Bij deze apparatuur wordt het contact tussen leraar en 
leerlingen draadloos tot stand gebracht. Dit kan op een 
aantal manieren, die ieder hun bezwaren hebben. Ten 
eerste kan men gebruik maken van radiogolven (b.v. FM 
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techniek). Echter radiogolven storen zich niet aan muren 
en dergelijke en storen dus elders. Bovendien kan men, 
ook van buiten de school, gestoord worden. Er kan telkens 
maar één zender per frekwentie 'in de lucht' zijn en tot 
overmaat van ramp heeft de PTT slechts een beperkt 
aantal frekwenties, of eigenlijk frekwentie-banden, voor 
dit en ander gebruik gereserveerd. In de practijk betekent 
dit, dat men in een school met enige moeite iedere leraar 
een frekwentie en dus een zender geven kan, maar dan 
houdt het definitief op. Het gevolg van dit alles is, dat de 
leerlingen niet onderling draadloos verbonden kunnen 
worden en elkaar dus niet horen. Ergo manke klasse-
apparatuur die ik liever als multiple-solo-apparatuur'2 

zou willen omschrijven. 
Ten tweede kan men gebruik maken van draadloze 
overdracht met behulp van Infra Rood (IR) licht. Dit heeft 
het voordeel dat het beslist binnen de klas blijft, mits er 
tussen de klassen geen open glazen wanden zijn. Maar 
zonlicht bevat ook infra rood licht (lampen trouwens ook 
iets) en schaduw blijft schaduw; kortom: lichte reflecte
rende wanden en infra rood werende beglazing. Maar 
voor men hieraan begint, moet men zich realiseren, dat 
ook bij deze apparatuur de leerlingen elkaar niet kunnen 
verstaan, al is, technisch gesproken, het bij deze appara
tuur iets 'eenvoudiger' te realiseren. 
Ten derde kan men gebruik maken van electro-magne-
tisme zonder draaggolf (dus geen radio techniek), kort 
gezegd: van ringleiding. Maar ook dit electro-magnetisme 
trekt zich niets aan van beton, hout of glas. Een voordeel is 
wel, dat de kinderen gebruik kunnen maken van hun eigen 
hoortoestel, maar daarover later. Nu kunnen we kleine 
ringleidinglussen maken vlakbij de hoortoestellen van de 
kinderen, maar dan verschilt de apparatuur maar weinig 
van de draadgebonden apparatuur. Verder kunnen we 
gebruik maken van een heel slim systeem, indertijd 
uitgedacht door prof. dr. E. de Boer uit Amsterdam en later 
verder practisch verbeterd door ir. Umbach van T.H. 
Twente. Hierbij wordt het ringleidingveldof in dex-richting 
of in de y-richting beperkt, zodat lokalen die naast elkaar 
op een rij liggen, elkaar niet hinderen. Ir. Umbachheeftde 
mogelijkheden later uitgebreid tot lokalen boven elkaar 
(max. 2). Overigens is het bij dezeapparatuuronmogelijk. 
dat de leerlingen elkaar draadloos kunnen horen. 
Over het algemeen kan van draadloze systemen dus 
gezegd worden dat de leerlingen elkaar niet draadloos 
kunnen horen (geen 'terugspraak') en dat ze vrij stoor-
gevoelig zijn. Bovendienzijn dezesystemen inde regel vrij 
duur. 

Los van deze twee systemen staan twee onderwerpen, 
die in combinatie met beide kunnen voorkomen. 

4.c. De centrale microfoon 
Om de problemen bij het verstaan van de leerlingen 
onderling bij draadloze (en sommige draadgebonden) 
systemen op te lossen, heeft men wel eens de centrale 
microfoon ingevoerd. Dit is een microfoon (bij sommige 
merken zelfs een stereo microfoon) die centraal, d.w.z. 
midden in de klas op ongeveer gelijke afstand van iedere 
leerling staat opgesteld. Het zal eenieder hopelijk duide
lijk zijn dat ter plekke van deze microfoon de S/R 
verhouding alles behalve ideaal is en dat op deze manier 



dus het paard achter de wagen gespannen wordt. Toch 
w°rdt op dit systeem, in uitgebreider vorm, wel verder 
Qedacht. Men kan n.l. door de hele klas microfoons 
i nb rengen die pas worden ingeschakeld indien een 
bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Het is na
tuurlijk de bedoeling, dat dit de stem van één van de 
'eerlingen is, maar dat weet de acoustische schakelaar 
niet, zodat deze ook onvermijdelijk allerlei 'onbedoelde' 
9eluiden (dus ruis) doorgeeft. Hoewel het idee dus aardig 
ls. zitten er wel wat adders onder het gras en voorzover ik 
weet is dit experiment nog nergens succesvol afgesloten. 

4'd. Het vervangend eigen hoortoestel^3 

Aan het einde van de lijn, dus bij de leerling, moet op een of 
apidere manier het electrische signaal weer omgezet 
worden in een acoustisch signaal. Het ligt voor de hand 
hiervoor het (optimaal aangepaste) eigen hoortoestel van 
de leerling te gebruiken. Hierbij vallen enkele kantteke
ningen te maken. 
Ten eerste is het probleem het electrische signaal op dit 
hoortoestel aan te sluiten. Er zijn slechts enkele toestellen 
Met een audio-input zodat deze faciliteit niet universeel 
Senoemd kan worden. We moeten dus gebruik maken 
van een opzichzelf vreemde tussenstap, n.l. de ringlei
ding. Practisch ieder hoortoestel heeft wel een luister-
sPoel, zodat we het electrische klasse-apparatuursignaal 
al |een op een ringleidinglus(je) hoeven aan te sluiten om 
een ideale overdracht te krijgen. Het moeten dan wel 
2ulke kleine lussen zijn, onder het tafelblad of vlak bij het 
hoortoestel, dat ze andere klassen niet storen. (In het 
9eval van een draadloos overdrachtsysteem ga ik dus het 
2°juist ontvangen signaal weer draadloos naar het 
hoortoestel zenden!) 
Leerlingen, die om een of andere reden geen hoortoestel 
aangepast hebben gekregen (b.v. kinderen met een ski-
s|ope audiogram of éénorigen) kunnen wel behoefte 
hebben aan een betere S/R verhouding, moeten aange
sloten kunnen worden op de klasse apparatuur met een 
soort hoortoestel dat acoustisch niet of nauwelijks 
versterkt doch wel de S/R verhouding verbetert. 
Overigens moeten ook leerlingen, die zelf geen klasse-
aPparatuur nodig hebben (b.v. spraakgebrekkige leerlin-
9en) een microfoon kunnen gebruiken ten behoeve van 
hun klasgenoten. 

Tenslotte zijn er mensen, die niet zonder enig recht 
beweren dat een individueel hoortoestel een compromis 
's tussen miniaturisering (gebruikscomfort) en kwaliteit. 
Deze mensen betogen dan ook dat deze miniaturisering 
voor klasse-apparatuur niet hoeft op te gaan, zodat men 
daarin een vervangend eigen hoortoestel kan opnemen 
van betere kwaliteit (hogere voedingsspanning, betere 
Microfoons en telefoons, enz.). Dit is op zichzelf waar, 
maar dan moet ook elke voorkomende audiologische 
aanpassing gemaakt (kunnen) worden. Bij de beschik
bare apparatuur isditzekerniet het geval. Bovendien is de 
kwaliteit van de eigen hoortoestellen tegenwoordig zo 
9ek nog niet. 

4e. Conclusieelectro-acoustiek 
'k hoop dat het duidelijk is geworden, dat aan het simpele 

principe van electro-acoustische klasse-apparatuur 
heel wat haken en ogen zitten. Als ik heel erg simplificeer, 
kan ik zeggen dat qua verstaanvaardigheidsverbetering 
de draadgebonden apparatuur de beste mogelijkheden 
biedt, waarbij de mobiliteit van de leerlingen echter tot 
practisch nul is gereduceerd. De draadloze apparatuur 
biedt deze mogelijkheden min of meer wel, maar deze 
apparatuur is door het practisch ontbreken van de 
mogelijkheid dat de leerlingen elkaar kunnen horen, 
mank en dus onvolledig. Onmerkbare klasse-apparatuur 
voor leerlingen en leraar bestaat niet. 
Men zal altijd iets moeten doen of laten en daarmee is 
electro-acoustische klasse-apparatuur nooit ideaal. 
Het blijft altijd maar één van de hulpmiddelen bij het 
onderwijs aan slechthorende kinderen net zoals het 
krijtje; dit is alleen wat duurder. 

Noten: 

1 Redundantie = overvloed: hoeveelheid informatie, die in een 
communicatieproces wordt overgezonden, boven het minimum 
dat vereist is om een boodschap van een zender naar een 
hoorder over te brengen. Spraak is bij uitstek een redundant 
signaal, waardoor het als communicatiemiddel geschikt blijft, 
ook wanneer door slechte communicatiecondities, bijvoorbeeld 
omgevingslawaai, veel informatie verloren gaat. (Nooteboom, 
S.G., Cohen, A. Spreken en verstaan, Assen. 1976, p. 148) 
2 Men zou hier wellicht ook de term verstaanvaardigheid 
kunnen gebruiken. Ik heb echter bewust voor de term verstaan
baarheid gekozen, aangezien het dusdanig verbeteren van de 
omstandigheden in de klas, waardoor het verstaan erin gemak
kelijker wordt voor iedereen (dus ook voor slechthorenden), de 
verstaanvaardigheid van ieder individu afzonderlijk niet verbe
tert. 
Alleen de mogelijkheden tot het gebruiken van deze verstaan
vaardigheid verbeteren, ergo de verstaanbaarheid. 
3 Plomp, een rekenmodel; Plomp, Slechthorendheid; Plomp, 
Auditory handicap: deze -8 dB S/R verhouding is gedefinieerd 
als de grens (threshold) waarbij nog 50% van de eenvoudig korte 
zinnen wordt verstaan (correct gereproduceerd S.R.T. Speech 
Reception Threshold). Deze test werd afgenomen in een ruimte 
met een inhoud van 65 mJ, met een nagalm tijd van 0,4 sec, 
waarbij de proefpersoon op een afstand van 1 m. van de luid
spreker zat. De ruis werd geproduceerd door een groot aantal 
luidsprekers, zodat een diffuus ruisveld gerealiseerd werd. Het 
spectrum van deze ruis was gelijk aan dat van spraak. Bij een 
ander experiment (Plomp, Binaural) gebruikte Plomp eenvou
dige lopende spraak, waarbij hij de proefpersoon (volgens de 
Békésy-methode) zelf het niveau liet instellen, waarbij nog net 
verstaan werd. Hij komt hierbij tot min of meer vergelijkbare 
resultaten; tussen ca. -6 en -9 dB bij een niet diffuus stoorveld 
(onder verschillende hoeken) van eenvoudige lopende spraak. 
4 Plomp, een rekenmodel; Plomp, Slechthorendheid; Plomp, 
Auditory handicap. 
5 Het is natuurlijk heel moeilijk en dus ook aanvechtbaar om dit 
soort getallen te noemen in de relatie tot het verstaan in de klas. 
De vermindering van spraakverstaanvaardigheid van slecht
horenden in ruis (t.o.v. goedhorenden) kan enerzijds veroorzaakt 
worden door bij het hoorproces ontstane vervormingsproducten, 
maar anderzijds ook door een verminderde taalvaardigheid 
(zeker bij hen, die sinds hun geboorte of kort daarna slechthorend 
zijn geworden). Spraak is voor hun hierdoor minder redundant; 
anders gezegd, ze hebben meer informatie(cues) nodig om tot 
onderscheid te komen. Gaan we er bovendien van uit dat de op 
school gebruikte taal moeilijker is en dus minder redundant dan 
eenvoudige lopende spraak, dan wordt het beeld nog lastiger. 
Van Heusden, Plomp en Pols vonden dat goedhorenden voor het 
verstaan van eenvoudig engels 3 a 5 dB betere S/R verhouding 
nodig hadden (Effect of ambient...). Houtgast (The effect.) vond 
dat de consonant verstaanvaardigheid (redundantie haast nul) 
voor goedhorende kinderen in klaslokalen reeds bij een S/R 
verhouding van 15 dB begint af te nemen. Weliswaar lag bij hun 
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het 50% punt op zo'n-6 dB, maar dit alles maakt m.i. aannemelijk 
dat we bij het vaststellen van de hinderlijkheidsgrens voor het 
verstaan in de klas beslist wel enige dB's in reserve mogen 
nemen. Daarbij lijken de getal van 15 a 25 dB een qoed uitqanqs-
punt. M a u 

6 Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de lokale omstandig
heden. Men moet hier echter wel de tijdens de les geproduceer
de 'onbedoelde' geluiden bij inrekenen. 
7 De stem van de leraar, die gewend is aan het spreken vooreen 
groep, produceert natuurlijk meer volume, dan de ongeoefende 
kinderstem. Beide tellen echter ten aanzien van het verstaan in 
deklas. 
8 Ross. M.. Classroom acoustics and speech intelligibility (Katz 
p. 469-478): korter dan 0.4 sec. heeft geen effect op de verstaan
baarheid. 
Op grond van enige voorzichtige aannames over de vergelijk
baarheid van verstaanbaarheid van goedhorenden en slecht
horenden zou men de totale acoustische conditie van het 
klaslokaal kunnen weergeven in de Speech Transmission Index 
(Steeneken en Houtgast, A physical method). We vinden dan een 
STI van 0.75. Deze STI is een objectieve (dus niet psycho
fysisch) en betrekkelijk eenvoudig meetbare grootheid, met 
grote mate van betrouwbaarheid ten aanzien van de voorspelde 
verstaanbaarheid, en dus erg handig voor een snelle beoor
deling en normstelling van klassen. 
9 De in dit hoofdstuk gebruikte gegevens zijn voor een deel 
afkomstig van de fabrikanten van klasse-apparatuur en voor een 
ander deel van mondelingeen schriftelijke informatiedie ikzelf bij 
de uitoefening van mijn functie als school technicus op de A G 
Bellschool heb verzameld. 
10 Philips: 2 plus apparatuur en lijnhoortoestellen; Siemens: 
Mono-4 aniage, Simibavo en diverse, in samenwerking met de 
Burgerschool, de A.G. Bellschool en het Wilhelmina Gasthuis 
(afd. audiologie), ontwikkelde apparatuur. 
11 Phonic Ear: fm apparatuur; Siemens: fm en infra-rood 
apparatuur; Philips: gecombineerde fm en ringleiding apparatuur 
(met enige 'terugspraak'); '100 kHz ringleiding'. 
12 Dit naar analogie met de sedert enige |aren in zwang 
geraakte solo-apparatuur, waarmee sommige slechthorende 
leerlingen bij het gewone onderwijs worden uitgerust. Ook hierbij 
heeft de leraar een fm zender met microfoon om, terwijl de 
leerling een ontvanger bij zich draagt. Deze hoort nu wel de leraar 
goed, maar zijn medeleerlingen hoort hij net zo slecht of zelfs nog 
slechter; vandaar de terechte benaming: 'solo-apparatuur' 
Waarmee overigens niet gezegd wordt dat deze apparatuur niet 
zeer nuttig kan zijn. 
13 De meeste in de handel zijnde systemen bevatten op een of 
andere manier een vervangend eigen gehoortoestel. 
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Video in onderwijs aan en 
opvoeding van dove kinderen 

F. Coninx, voorzitter Videocommissie I.V.D. (Sint-
Michielsgestel) 
J. Emmen, voorheen lid videoteam I.V.D. 

Inleiding 
In het reguliere onderwijs heeft video een aantal duide
lijke toepassingen, zoals registraties van schooltelevisie, 
en andere didaktisch bruikbare t.v.-programma's. 
Ook gaat het daarbij om eigen opnamen van situaties, 
welke life niet of nauwelijks in de schoolklas te presen
teren zijn. Over deze algemeen registrerende funktie, die 
voor dove kinderen eveneens geldt, willen we het hier niet 
hebben. 

In dit artikel willen we wat uitdrukkelijker ingaan op een 
aantal specifieke doelstellingen van video bij de hulpver
lening aan het dove kind. 
Naast de didaktische waarde van video zal er ook 
gewezen worden op pedagogische en (para)medische 
betekenis van video. 
Tenslotte zal eveneens aandacht besteed worden aan de 
funktionele waarde van video voor de mensen rondom 
het (dove) kind. 
De volgende funkties van video zullen achtereenvolgens 
beschreven worden: 
1. feedback-funktie 
2. illustratieve/informatieve funktie 
3. observerende funktie 
4. objektiverende funktie 
5. expressieve funktie 

1. Feedback-funktie 

1.a. Naar het kind toe 

1.a.1. Doelstelling: 
'Verbetering van spreek- en lipleesvaardigheid door 

Video in een feedback-funktie tijdens de spreekles. 



Oefening van het lichaamsschema. 

Middel van video: via proprioperceptie naar perceptie van 
anderen'. 
Een belangrijke doelstelling bij de behandeling van dove 
kinderen is te komen tot een zo goed mogelijke taalont
wikkeling, spreek- en lipleesvaardigheid. Bij normaal 
n°renden ontwikkelen taal en spreken zich in een voort
durende wisselwerking met anderen en zichzelf: zelfkon-
jfole en zelfsturing voornamelijk via het gehoor. 
Doven missen deze auditieve korrektiemogelijkheid in 
belangrijke mate. Dit gemis moet gekompenseerd worden 
door o.a. het kinesthetische en het visuele aspekt van de 
sPraak meer te benadrukken. 
D e praktijk heeft geleerd dat als het spreken van het dove 
kind regelmatig op video opgenomen en meteen daarna 
Weergegeven wordt (zodat eventuele fouten meteen 
visueel waargenomen kunnen worden) er op den duur 
een betere zelfkontrole en sturing van het spreek- en 
'ipleesproces ontstaat. 

,1a-2. Doelstelling: 
Verbetering en ondersteuning van het successief ge
heugen door middel van video'. 
Een vaak voorkomende nevenstoornis bij dove kinderen 
ls een zwak successief geheugen. Met name bij de lessen 
dans en beweging, alsook bij de spreek- en lipleestrai-
ningen wordt een beroep gedaan op het successieve 
9eheugen. Door in deze lessen video-opnamen van de 
kinderen te maken en ze meteen daarna weer te geven, 
kan men de pupil laten zien tot hoever een spreek- of 
bewegingspatroon goed ging en waar het eventueel mis 
ging. 
Video is op die manier een goed hulpmiddel om het 
successieve geheugen te ondersteunen en te korrigeren. 

, a 3. Doelstelling: 
Verbetering van de ruimtelijke waarneming door middel 

van video'. 
°e ruimtelijke waarneming van de dove is beperkt. Ver
schillende dimensies vallen weg. Hij is voornamelijk op 
het zien aangewezen. Wat er dan boven en achter hem 
Qebeurt is doorgaans niet waarneembaar. Horenden zien 
°°k slechts de halve ruimte, maarze horen de heieruimte. 
Gebruik van video verbetert de ruimtebeleving van het 
dove kind, nl. door het maken van opnames tijdens 

bewegingslessen en deze in een feedback situatie weer 
direkt aan het kind te tonen. 

1.a.4. Doelstelling: 
'Sturing of bijsturing van gedragsvormen'. 
Bij een aantal kinderen blijken soms ongewenste gedra
gingen met de gangbare middelen moeilijk te korrigeren. 
Video-opnames van dergelijk gedragingen kunnen een 
hulp zijn om het kind het betreffende gedrag te laten zien 
en aldus bespreekbaar te maken met als doel te komen tot 
gedragsmodifikatie. 
Medewerking van het kind is hierbij vereist. 

1 .b. Naar de personen rondom het kind toe 

1.b.1. Doelstelling: 
'Verbetering en korrektie van het praktisch funktioneren 
van het personeel van een instituut voor doven dmv. 
video'. 
Met name bij de diverse opleidingen, zie ook 2.b.2., dient 
video ingezet te worden om het praktijkgedrag van 
personeel/kursisten te bevorderen. Dit kan gerealiseerd 
worden door het maken van video-opnamen van die 
praktijksituatie, bijvoorbeeld een opvoedingssituatie, 
spreekles of gespreks/taalles en de opname daarna 
samen met de vakdocent te evalueren. 
Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de instituten voor 
doven hun eigen opleidingen moeten verzorgen. Een 
beroep doen op de bestaande opleidingen is hier niet 
mogelijk. 
Het zal duidelijk zijn van welk belang opnamen uit de 
praktijk zijn om nieuwe opvoeders te instrueren. 

2. Illustratieve/informatieve funktie 

2.a. Naar het kind toe 

2.a.1. Doelstelling: 
'Het aanpassen van videoprogramma's voor doven door 
kortstondige ondertiteling'. 
Hieronder dient te worden verstaan het ondertitelen van 
t.v./video programma's, op die momenten waar het lip-
leesproces onderbroken wordt. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als de spreker even niet in beeld is. 
Opgemerkt dient te worden dat bij televisieprogramma's 
het auditieve informatiekanaal vaak meer aandacht en 
gewicht krijgt dan het visuele kanaal. Voor het dove kind is 
echter dat visuele kanaal juist het belangrijkste. Auditieve 
informatie welke niet liplezend opgenomen kan worden 
gaat dan grotendeels verloren. 
Op die momenten kan ondertiteling kompensatie bieden. 

2.a.2. Doelstelling: 
'Het aanpassen van videoprodukties voor doven door 
langdurige ondertiteling of andere visuele ondersteu
ning'. 
Dit is eigenlijk een extrapolatie van de vorige doelstelling 
(2.a.1.) als het gaat om volledige ondertiteling van 
programma's. Dit kan noodzakelijk gemaakt worden door 
de opnametechniek van het betreffende programma, 
maar totale ondertiteling is evenzo gewenst voor dove 

53 



kinderen met lipleesmoeilijkheden en die meestal op 
grafische wijze kommuniceren. 
Ook het opnieuw monteren van videoprodukties met 
verduidelijkende tussenvoegingen van visuele aard. 
vormt een aanpassing van programma's voor doven. 

2.a.3. Doelstelling: 
'Het maken van eigen videoprodukties speciaal voor 
doven'. 
Om twee redenen is het gewenst een aantal eigen video
produkties te maken: 
- er zijn weinig t.v./videoprodukties die geheel liplezend 
te volgen zijn. Voortdurend ondertitelen kan het dove kind 
'lipleeslui' maken en daarmee van de werkelijkheid ver
vreemden. Door het maken van eigen videoprodukties. 
waarbij het lipleesproces niet onderbroken wordt, leert 
het kind ook via tv. te liplezen. 
- in zeer veel t.v./videoprodukties ondersteunen de 
beelden het geluid. Voor de dove zou dit net andersom 
moeten zijn. Dit gegeven rechtvaardigt het maken van 
eigen videoprodukties waarbij de beelden de centrale rol 
spelen en het geluid waar mogelijk ter ondersteuning 
wordt toegevoegd. 

2.D. Naar de personen rondom het kind toe 

2 b.1. Doelstelling: 
'Ouderbegeleiding en ouderinstruktie door middel van 
video'. 
Ouders wensen steeds meer aktief betrokken te worden 
in het opvoedings- en leerproces van hun doof kind. Mede 
in het belang van het kind moet men aan deze wens 
tegemoet komen. Bij de realisatie van deze ouderpartici
patie moet men op weloverwogen wijze aandacht schen
ken aan: 
- voorlichting aan ouders over de diverse aspekten van 
de speciale problematiek van het doof-zijn 
- begeleiding van ouders bij eventuele vragen en pro
blemen die zich voordoen in de praktische leer- en 
opvoedingssituatie. 
- het samen met de ouders opstellen en evalueren van 
het pedagogisch/didaktisch behandelingsplan. 

In dit kontakt met ouders is video een erg goed hulpmid
del, en is onmisbaar om de diverse vormen van voor
lichting op duidelijke en voor het behandelend instituut 
realiseerbare wijze uit te voeren. 

2.b.2. Doelstelling: 
'Gebruik van videobeelden in de inservice opleidingen 
ten behoeve van het personeel van het instituut voor 
doven'. 
Voor alle medewerkers van het Instituut voor Doven is het 
noodzakelijk om in hun eerste werkjaar een inservice 
opleiding te volgen teneinde zich vertrouwd te maken met 
de speciale problematiek van het dove kind. Deze 
inservice opleiding wordt door het Instituut zelf verzorgd. 
De onderwerpen zijn daarbij veelal zo specifiek dat 
ondersteuning met videobeelden vrijwel onmisbaar is. 
Toelichting van de onderwerpen in een 'live' situatie door 
het bezoeken van de internaatsgroepen of de school

klassen is enerzijds didaktisch en organisatorisch moei
lijk realiseerbaar, terwijl anderzijds ook een te grote 
storende invloed wordt uitgeoefend op het normale 
gebeuren in groep of klas. 

2.b.3. Doelstelling: 
'Vertoning van videobeelden op refereeravonden'. 
Om het grote aantal medewerkenden van het Instituut op 
de hoogte te houden van ontwikkelingen in de behande
ling van doven worden er refereeravonden georgani
seerd. Met name vinden langs deze weg informatieve 
kontakten plaats tussen de diverse afdelingen, zodat men 
óók op de hoogte blijft van ontwikkelingen op andere 
afdelingen dan waar men zelf werkzaam is. 
Ondersteuning met videobeelden is hierbij vrijwel onmis
baar. 

2.b.4. Doelstelling: 
'Videobanden gebruiken als hulpmiddel bij het uitdragen 
van de behandelingsmethoden'. 
Het is belangrijk om een open gesprek te voeren met 
deskundigen binnen en buiten het Instituut voor Doven. 
Dit vindt plaats middels officiële bezoekweken welke 
nationale en internationale belangstelling genieten, door 
bijdragen aan binnenlandse en buitenlandse studieda
gen, symposia en kongressen en tenslotte door werkbe
zoeken aan andere instituten. 
Steeds is het daarbij gewenst om een zo goed mogelijke 
indruk te kunnen geven van de toegepaste methodieken 
en hun effekt, zonder daarbij de kontinuïteit van opvoe
ding en onderwijs al te veel te benadelen door veelvuldige 
storende bezoeken aan internaat en klas. 
Het beschikbaar zijn van goede videobanden van repre
sentatieve behandelingssituaties biedt hier een oplos
sing. 
Tevens kunnen deze videobanden gebruikt worden om 
derden, bijvoorbeeld werkers in de eerste linie van de 
gezondheidszorg, goede informatie te verschaffen over 
het verschijnsel doofheid. 

3. Observerende funktie 

3.a. Naar het kind toe 

3.a.1. Doelstelling: 
'Video inzetten als hulpmiddel bij de evaluatie van het 
individuele behandelingsplan'. 
Binnen het Instituut voor Doven wordt gewerkt met 
individuele behandelingsplannen. Deze plannen sorte
ren alleen effekt als ze regelmatig geëvalueerd worden. 
Video-opnamen van de individuele pupillen, opgenomen 
met regelmatige tussenpozen en in bepaalde situaties 
(waarin bijvoorbeeld probleemgedrag bestaat), vormen 
een zeer belangrijk en waardevol hulpmiddel bij deze 
evaluatie. 
Het betreft hier dan eigenlijk longitudinale observaties 
van diverse gedragsvormen (sociaal, emotioneel, moto
risch, spreekvaardigheid etc.) van het dove kind in een 
bewakende funktie: indien nodig direkt ingrijpen, bijvoor
beeld door bijsturing van het behandelingsplan. 
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'•b. Naar de personen rondom he! kind toe 5. Expressieve funktie 

3-b1. Doelstelling: 
Videogebruik als hulpmiddel bij longitudinale studies'. 
Met behulp van video kunnen studies gemaakt worden 
van de ontwikkeling op langere termijn van diverse 
aspekten van het gedrag van dove kinderen, 
hierbij kan gedacht worden aan het spreekgedrag, maar 
°ok aan bepaalde vormen van probleemgedrag, bijvoor
beeld op sociaal of emotioneel gebied. 
Door diverse opnamen met elkaar te vergelijken ontstaat 
d e mogelijkheid om tot meer algemene inzichten te 
komen omtrent probleemgedrag bij dove kinderen en de 
Mogelijkheden tot korrektie ervan. 
Deze longitudinale studies bieden de mogelijkheid deze 
'dichten voortdurend aan de praktijk te toetsen. 

4- Objektiverende funktie 
4 ° - Naar de mensen rondom het kind toe 
4-b.1. Doelstelling: 
Het gebruik van videobanden als geijkt testmatenaal 
voor liplees-/auditieve herkenningstesten van spraak'. 
v°or het uitvoeren van spraakherkenningstesten op 
basis van'liplezen, eventueel in kombinatie met auditieve 
'formatie, verdient het de voorkeur om de test op video
band te zetten. 
Dit heeft een tweetal belangrijke voordelen: 
~ de reproduceerbaarheid zal groter zijn dan bij een 
''ive'test, omdat bij herhaling eksakt dezelfde informatie 
''Pbeeld/geluid gepresenteerd wordt aan de te testen 
kinderen. 
Bii zuivere auditieve spraakaudiometrie zijn de testeig-
nalen ook op (audio) tape vastgelegd in verband met 
reProduceerbaarheid. 
- Om in de test de realiteit zo dicht mogelijk te kunnen 
benaderen, moeten meerdere sprekers/spreeksters in 
de test betrokken worden. In een livetestzou dit niet alleen 
°P financiële en organisatorische problemen stuiten, 
maar zou bovendien de reproduceerbaarheid een nog 
Moeilijkere zaak worden dan dat bij een test met één 
sPreker/spreekster al het geval is. 
voor de audiologische dienst biedt het de mogelijkheid 
°m langs reproduceerbare weg het ondersteunend effekt 
van auditieve informatie op de spraakherkenning (primair 
via het lipbeeld) te meten en aldus een hoortoestel-pro-
thetisering te evalueren. 

4-b.2. Doelstelling: 
'Het verkrijgen van meer uniformiteit bij de afname van 
Psychologische tests door het gebruik van videobanden'. 
Vanuit de psychologische dienst van het Instituut voor 
Doven worden door meerdere psychologen en psycholo
gische assistenten(tes) diverse tests afgenomen. Indien 
voor elke psychologische test een gestandaardiseerde 
ir>struktie ten behoeve van de testafnemer bestaat, biedt 
dat de mogelijkheid om tot een meeruniformetestafname 
te komen. 

5.a. Naar het kind toe 

5.a.1. Doelstelling: 
'Video als expressiemiddel voor dove kinderen zelf'. 
Het lijdt geen twijfel dat in de algemene vorming en 
persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen de vrije ex
pressie en een goede vrijetijdsbesteding een belangrijke 
rol spelen. 
Uiteraard geldt dit ook voor het dove kind. 
Maar het dove kind heeft daartoe minder mogelijkheden. 
Hobbies en expressievormen waarin geluid een belang
rijke rol speelt zijn weliswaar niet uitgesloten, maar zullen 
slechts zelden de eerste keus van het dove kind zelf zijn. 
De interesse gaat meer uit naar het visuele: tekenen, 
schilderen, fotograferen en handvaardigheidsvormen. 
In dit opzicht biedt video een interessante en zinvolle 
uitbreiding van de expressiemogelijkheden van het dove 
kind. Daarbij kunnen visuele en motorische aspekten 
beide aan bod komen. Met name is het ook bij video 
mogelijk om het dynamische meer te aksentueren, in 
tegenstelling tot de hierboven genoemde expressievor
men die nogal statisch van karakter zijn. 

Realisatie van doelstellingen 

Om tot realisatie van doelstellingen te komen moet aan 
een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Deze rand
voorwaarden hebben betrekking op: 
1. beschikbaarheid van apparatuur 
2. een goed onderhoud van de apparatuur 
3. voorlichting aan en inwerken van de mensen die video 
gebruiken in de praktische situatie 
4. eigen produkties maken vraagt een team van mede
werkers 
5. archivering 
6. evaluatie van de doelstellingen, en zonodig bijsturen. 

Zonder op veel details in te gaan, kan over deze punten 
het volgende gezegd worden. 

1. De beschikbaarheid van apparatuur lijkt een triviaal 
punt. 
Maar, de financiële middelen zullen er toch moeten zijn 
om de videoapparatuur aan te schaffen. Dat staat 
overigens niet los van de keuze van het type apparatuur. 
Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel heeft 
gekozen voor het semi-professionele U-matic systeem, 
dat door een aantal fabrikanten geleverd wordt (o.a. Sony, 
JVC, National-Panasonic). Deze apparatuur is relatief 
duur, maar wel van goede kwaliteit, bestand tegen 
intensief en langdurig gebruik en is niet uitwisselbaar met 
konsumentensystemen zoals VCR, VHS, Betamax. Dit 
kan als voordeel gezien worden als het gaat om het 
beheersen van de privacy m.b.t. video-software. Bij de 
konsumentensystemen gelden deze voordelen niet, maar 
ze zijn in aanschaf zeker goedkoper. 
Een ander belangrijk nadeel van konsumentensystemen 
is dat de 'markt' erg labiel is, en het geenszins zeker is dat 
over 5 jaar nog steeds hetzelfde systeem leverbaar zal 
zijn. Dit brengt de kontinuïteit en vooral de longitudi-
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nale/evaluerende toepassingen van videogebruik in 
gevaar. 

2. Goed onderhoud en snelle reparatie vormen een 
tweede belangrijke randvoorwaarde. Op apparatuur die 
frekwent defekt is, zal de gebruiker niet vertrouwen: het 
gebruik zal incidenteel worden. 
Een eigen technische medewerker, die snel ter plaatse 
kleine reparaties kan verrichten, is bijna onmisbaar. 
Terugvallen op service van de leverancier is vooral een 
tijdrovende zaak: de apparatuur is te lang buiten bedrijf en 
de kontinuïteit van het didaktisch proces wordt aangetast. 

3. De bedrijfszekerheid van de apparatuur zal ook af
hankelijk zijn van de deskundigheid van de gebruikers. 
Een technisch/funktionele voorlichting over het gebruik 
van de apparatuur is dan ook een vereiste. Daarnaast is 
de voorlichting met betrekking tot de pedagogische/di-
daktische achtergrond van de toepassing heel essen
tieel. De leerkracht/opvoeder moet niet alleen weten 
'hoe', maar vooral ook 'waarom' een video-opname 
gemaakt wordt. 
In vele gevallen zal het om uiteenlopende redenen 
onmogelijk zijn dat de leerkracht/opvoeder de opname
apparatuur bedient. In zulke gevallen is een videomede
werker (ook wel: video-operator) onmisbaar. Bij hetfinan-
ciële beleid met betrekking tot video zal ter dege rekening 
gehouden moeten worden met een video-operator. Te 
denken valt hier ook aan concierges die audio-visuele 
taken kunnen uitvoeren, waaronder video. Ook mogelijk 
is de kombinatie van technisch medewerker/video
operator in één persoon. 

4. Het maken van videoprodukties. waar wat meer bij 
komt kijken dan alleen maar met een vaste kamera 
beelden registreren, vereist het werken met een team. 
Daarin moeten dan taken verdeeld worden met betrek
king tot draaiboek en regie, kamerawerk en geluidsre
gistratie, montage en ondertiteling. Een professioneel 
team is niet alleen financieel een onhaalbare kaart, maar 
bovendien is een gedegen kennis van en ervaring met 
onderwijs/opvoeding van dove kinderen een vereiste om 
tot inhoudelijke goede produkties te komen. 

De regie- en montageruimte in de videostudio. 

Een goede oplossing is dan om met een vrijwilligers-
videoteam te werken, waarin leerkrachten/opvoeders 
samen tot inhoudelijk verantwoorde produkties kunnen 
komen. 

5. Een doelmatige archivering en dokumentatie van de 
videosoftware is een laatste stap in de praktische reali
sering van de videodoelstellingen. De met veel kosten en 
moeite gereedgekomen produkties moeten in een video
theek worden ondergebracht, met een optimale bekend
heid en toegankelijkheid voor regelmatige en potentiële 
gebruikers. Voor de videotheek moeten helderegebruiks-
procedures opgesteld worden. Met name de privacy van 
kinderen en eventueel andere personen, die in de 
videoprodukties voorkomen, moet in het uitleensysteem 
van de videotheek zijn gewaarborgd. Te denken valt aan 
een privacykode of gebruikskode. 

6. Een enthousiast en intensief bezig zijn met video kan 
leiden tot een situatie waarin men de grote lijnen, de 
doelstellingen uit het oog verliest. Als een soort deken 
over de praktijk van alle videoaktiviteiten zal er een 
bewaking moeten plaatsvinden van het gebeuren als 
totaliteit. Doelstellingen moeten getoetst worden. Er moet 
een totaal-beleid zijn, met centrale funkties, teneinde 
versnippering en ontwikkelingen in ongekontroleerde 
en/of ongewenste richtingen te voorkomen. 
Binnen het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel 
funktioneert met deze taak een videokommissie, waarin 
de belangrijkste gebruikersgroepen van video en direktie 
vertegenwoordigd zijn. 

Samenvattend 

Video kan een uitstekend hulpmiddel en ondersteuning 
zijn bij de opvoeding en onderwijs aan dove kinderen. De 
geformuleerde doelstellingen in dit artikel geven daar een 
overzicht van. 
Een aantal van deze doelstellingen zijn al in de praktijk 
gerealiseerd binnen het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel. Met name de toepassing binnen spreek/ 
lipleeslessen heeft zich al sinds vele jaren als een 
didaktische techniek bewezen, met zeer positieve resul
taten. 
De realisatie van de doelstellingen vraagt nogal wat: 
niet alleen ekstra financiële middelen, maar ook ekstra tijd 
en inzet van leerkrachten/opvoeders. 
Financiële steun van onderwijsinstanties is ten aanzien 
van enkele doelstellingen inmiddels verkregen. Te hopen 
is dat de gezondheidszorg zich daar snel bijzal aansluiten. 
En de ekstra inzet? 
Beschouw het als een uitdaging, en voor wie zich echt 
betrokken voelt bij het lot van de dove kinderen, zal die 
ekstra tijd geen probleem zijn. 
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Het Beste is voor ons nog niet 
goed genoeg 

N. Smulders, abonnee van dit blad 

'n 'Effathablad', contactorgaan voor ouders en mede-
Werkers van Effatha, troffen we het volgende redactionele 
artikel aan, dat we met instemming citeren. 

Het blijft blijkbaar toch een moeilijke zaak buitenstaan
ders een goed inzicht te geven in de problematiek van 
doofheid. In het over heel de wereld verschijnende blad 
'Reader's Digest' (in Nederland bekend als 'Het Beste), 
heeft in het aprilnummer een artikelgestaan onderde titel: 
'Liefde in een stille wereld'. Het iseen typisch Amerikaans 
artikel, waarin op wat overdreven wijze de zegeningen 
van de Amerikaanse wijze van benaderen van doven 
wordt weergegeven. De kern van het artikel is de vraag: 
yVat is de rol van de dove in de samenleving. Als antwoord 
is uit het artikel te destilleren: die rol is ondergeschikt als 
We de doven blijven benaderen met spraakafzien en leren 
spreken; die rol wordt veel belangrijker als wedeeeuwige 
strijd tussen communicatiemethoden nu eens opgaven 
en ons eensgezind achter de Totale Communicatie 
zouden scharen. Dan kan een dove ook een handvol 
vreemde talen leren, advokaat, leraar, natuurkundigeetc, 
worden. 
Natuurlijk heeft de nederlandse redaktie van Het Beste_ 
begrepen dat er een kleine aanpassing aan de neder-* 
'andse situatie moest plaats vinden. Dat gebeurt halver
wege het artikel in een apart kader. Maar ook deze 
ir|formatie behoort niet tot het beste wat Het Beste ons kan 
bieden. De informatiedie o.m. over Effatha wordt gegeven 
's in elk geval onjuist. 'De gebarentaal' is op Effatha geen 
volwaardige communicatiemethode geworden. Die taal 
bestaat in ons land niet, in elk geval niet op de wijze 
waarop die taal in het artikel naar voren komt. Dat wij 
Qebaren niet afwijzen maar aktief inschakelen is een heel 
andere kwestie. Nu wordt de indruk gewekt dat wij 
'angzaam maar zeker toegroeien naar Amerikaanse toe
standen en die indruk is verkeerd. Jammer, geen beste 
beurt van Het Beste. 

Onderwijs aan dove 
leerlingen op een reguliere 
MAVO 

G. Postma, leerkracht V.B.O. voor doven (MAVO-gericht 
onderwijs) te Groningen 

Het lijkt mij interessant, U eens mede te delen, op wat voor 
manier vier VBO-leerlingen van het Instituut voor Doven 
'H.D. Guyot' te Groningen, MAVO-onderwijs op een 
reguliere MAVO gevolgd hebben. Een aantal jaren 
geleden, bleek dat de bovengenoemde vier leerlingen in 
staat geacht moesten worden, het MAVO-diploma te 
halen. Het leek ons daarom een goede gedachte -mede 
gelet op het vaak door de ouders genoemde argument 
van de 'sociale integratie' - contact te zoeken, met een 
reguliere MAVO. Inde buurt van het 'Doveninstituut' werd 
een MAVO-school bereid gevonden aan dove leerlingen 
- met behulp van de leerkracht van het VBO voor doven -
een aantal lessen te geven. Afgesproken werd, dat 
begonnen zou worden met 2 lesuren per week voor 1 vak. 
Dit werd later (in een volgend cursusjaar) uitgebreid naar 
meer vakken. In het examenjaar zouden de dove leerlin
gen dan alle examenvakken op de reguliere MAVO 
moeten volgen. Er werd met de leerkrachten van de 
MAVO gesproken over allerlei zaken, die met het les
geven aan doven verband houden. De klasseleerkracht 
woonde alle lessen, waar dove leerlingen aanwezig 
waren, op de horende MAVO bij. Hij 'vertaalde' de lessen 
naarde leerlingen toe. 

Verschillende (de meesten van U wel bekende) moeilijk
heden deden zich hierbij voor. De leerkrachten van 
eerder genoemde MAVO waren van meet af aan op een 
zeer enthousiaste manier bezig met het lesgeven aan de 
vier dove leerlingen + de horende leerlingen. Uiteraard 
werd hierbij ook het bord/de overheadprojektor en ander 
visueel materiaal gebruikt. Meestal lag toch het tempo 
van het bieden van de stof nog te hoog, schreef hij/zij 
(m.i.) nog te weinig op het bord, sprak hij/zij door, terwijl 
hij/zij met de rug naar de klas stond enz. Gelukkig, dat er 
dan opzo'n moment een leerkracht van het doveninstituut 
in de klas was, die zijn dove leerlingen even snel vertelde, 
waar de leerkracht van de MAVO het over had. Toch 
vonden niet alle leerkrachten van de MAVO het prettig, 
dat er constant een leerkracht van het 'Doveninstituut' bij 
hun lessen aanwezig was. Meestal werden de op de 
MAVO gegeven lessen naderhand nog eens op het 
doveninstituut besproken. Op bovenbeschreven manier 
is zo een aantal jaren gewerkt. Toen eerder genoemde 
vier dove leerlingen in de examenklas van de MAVO 
terecht kwamen, hebben ze daar alle lessen voor alle zes 
examenvakken gevolgd. Hier was steeds de groepsleer
kracht van het doveninstituut bij. De lessen op de MAVO 
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Stichting tot steun aan de 
Dr. J.A. Reijntjes-
dovenschool in Sri Lanka 

Ouders en onderwijsgevenden van de Prof. Dr. H.C. 
Huizingschool en de V.B.O.-school 'Het Maatman' uit 
Enschede hebben het initiatief genomen tot oprichting 
van een particuliere slechthorenden- en dovenschool in 
Ambalangoda, Sri Lanka. Beide Enschedese scholen 
verzorgen onderwijs voor slechthorende en spraakge-
stoorde kinderen uit de regio. De initiatiefnemers hebben 
voor dit doel eind 1982 de 'Stichting tot steun aan de Dr. 
J.A. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka' opgericht. 
Voorzitter van de stichting is mevrouw C.J.M, de Silva-
Nijkamp, leerkracht aan de Prof. Dr. H.C. Huizingschool. 
Mevrouw de Silva, die gehuwd is met een Sri Lankaan, en 
het land regelmatig bezoekt, kent de moeilijke omstan
digheden waaronder slechthorende en dove kinderen 
daar les krijgen. 
De problemen waar scholen voor slechthorende en dove 
kinderen mee te maken hebben in Sri Lanka, liggen vooral 
op het financiële vlak. Het oprichten van een school en 
deze dan ook draaiende weten te houden, kost handen vol 
geld. Geld, dat een ontwikkelingsland als Sri Lankatoch al 
te weinig bezit. Steun van de overheid is dan ook vaak niet 
of nauwelijks mogelijk. 
Dove kinderen die niet in de buurt van een stad wonen 
krijgen zeer weinig hulp en onderwijs, of blijven hiervan 
geheel verstoken. Daarom heeft de 'Stichting tot steun 
aan de Dr. J.A. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka' voor 
Ambalangoda gekozen om daar een slechthorenden- en 
dovenschool te stichten. Ambalangoda is een platte
landsgemeente circa 60 km ten zuiden van Colombo. Bij 
de keuze heeft men zich laten adviseren door de 
Sarvodaya Beweging, een organisatie die dorpsontwik
kelingsprogramma's opzet voor de allerarmsten. In eerste 
instantie hoopt men 20 tot 25 kinderen onderwijs te 
kunnen bieden. Daarvoor zullen twee leerkrachten aan
getrokken worden. 
Allereerst zijn de aktiviteiten van de 'Stichting tot steun 
aan de Dr. J.A. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka' erop 
gericht het bedrag aan stichtingskosten bijeen te krijgen. 
Dit bedraagt ongeveer ƒ30.000,-. Hiervan heeft men 
reeds een derde deel weten te verzamelen met verschil
lende akties. Het resterende bedrag hoopt men in de 
komende maanden op te brengen. Daarvoor zullen 
verdere akties gevoerd worden, maar ook hoopt men op 
giften van particulieren en het bedrijfsleven. 
Als het stichtingsbedrag bereikt is zullen de maandlasten 
om de school draaiende te houden, worden opgebracht 
door middel van maandelijkse bijdragen van leerlingen en 
personeel van de Prof. Dr. H.C. Huizingschool en de 
V.B.O.-school 'Het Maatman'. 
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Oriëntatie faalangst bij dove 
kinderen 

Samenvatting van een B-scriptie kursus ge
hoorgestoorden 

P.J. van den Berg, Effatha 

In deze oriëntatie wordt, gebruikmakend van bestaande 
visies en theorieën over faalangst, eigen ervaringen 
binnen het dovenonderwijs en een vragenlijst, nagegaan 
of negatieve faalangst meer voorkomt bij dove kinderen 
dan bij horende kinderen. Zoja, watzijn dan de verbanden 
tussen doofheid en faalangst? Is het nodig dat er in het 
dovenonderwijs een speciale aanpak gehanteerd wordt 
om negatieve faalangst te verminderen? Ook kunnen we 
ons afvragen of we ons didaktisch, dan wel orthopedago
gisch anders moeten opstellen tegenover dovekinderen, 
zodat het risiko voor het ontstaan van negatieve faalangst 
zo klein mogelijk wordt. 
Hoofdstuk I geeft een beeld van bestaande visies ten 
aanzien van faalangst in Nederland. 
Hoofdstuk II beschrijft welke aspecten van hetdoof-zijn 
faalangst kunnen bevorderen. Een belangrijke konklusie 
hierbij is, dat negatieve faalangst ontstaat of bevorderd 
wordt door een struktuurarme omgeving. De risikofaktor 
ten aanzien van negatieve faalangst is voor dove 
kinderen hoog, doordat zij ten gevolge van hun handikap 
opgroeien in een struktuurarme omgeving. Gezien het feit 
dat een kwart van de dove leerlingen die betrokken waren 
bij het onderzoek, kenmerken van negatieve faalangst 
vertonen, is het noodzakelijk dat er extra aandacht wordt 
gegeven aan dit probleem in het dovenonderwijs. 
Hoofdstuk III is een beschrijving van de opzet en de 
uitvoering van een handelingsplan naar een model voor 
gedragsmodifikatie voor een leerling die die kenmerken 
vertoont. 

De woordenbak 

Samenvatting van een scriptie 

R.C. van Harten 

Deze scriptie richt zich vooral op het aspect van de 
woordenschat-ontwikkeling van prelinguaal dove kinde
ren en op een methode om de woordenschat uit te breiden 
en vast te houden in het bijzonder. Taalonderwijs aan 
dove kinderen is echter een zeer complex gebeuren. 
Vandaar dat ook de wijze waarop we taal aanbieden en 
welke taal veel aandacht krijgt. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 CW 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5615 HB 
5611 KW 
5611 KV 
5611 KV 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9717 KG 
9737 HP 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KE 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1?42 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

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

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.B.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg, internaat 
Paus Pius XII school 
De Skelp 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-school 
Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
Inst. Sint Marie-internaat 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.B.O. school Het Maatman 
De Kring 
CorEmousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
De Geest 29 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille70 
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 
Bazuinlaan 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 

'NSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1066 XE 
1066 AX 
9712 NX 
3031 BA 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Dependance J.CA.-school 
Doveninstituut H.D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afdeling van het I.V.D. 
De Wingerd, afdeling van het I.V.D. 

Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voordoven 
'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat 2 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-4 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos330 

020-178617 
020-141427 
020-140983 
050-122243 
010-132280 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-991180 
079-511151 

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




