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Ten geleide 

J. van der Hoeven, voorzitter VeBOSS 

Het leeuwedeel van deze aflevering wordt gevormd door 
lezingen die gehouden zijn op de Jaarvergadering van de 
VeBOSS op 18-19 maart en op de themamiddag Midden
school voor de kollega's V.B.O. op 17 maart. Het lijkt 
daarom voor de hand liggend om het openingswoord van 
voorzitter J. van der Hoeven aan dit nummer als ten 
geleide mee te geven. 

Het is wel met bijzonder gemengde gevoelens dat we 
deze jaarvergadering willen openen. Wie vandaag tijdens 
de conferentie goed heeft rondgekeken heeft een aantal 
zeer enthousiaste mensen vanuit het onderwijsveld bezig 
gezien met zaken die ons onderwijs en de op dit onderwijs 
aangewezen kinderen raken. 

Voorafgaand aan de algemene vergadering ga je als 
bestuur trachten het openingswoord te formuleren. Aan 
net schrijven hiertoe hebben we ons gezet op de dag dat 
de Tweede Kamer bijeen was om te stemmen over de 
onderwijsbegroting van Deetman. 
Af en toe keken we elkaar eens aan en zeiden: 'Watzullen 
ze ons nu weer geflikt hebben'. 
Wel we weten het: op z'n zachtst gezegd niet veel 
bijzonders en denkend aan wat ons nog te wachten staat, 
vrezen we het ergste. 
DeA.G.Bellschool uit Amsterdam heeft dit vorige week in 
een brief nog eens duidelijk trachten duidelijk te maken 
aan de Minister. 
Ondanks dat we altijd wel wat te wensen hadden, hadden 
we de zaak toch redelijk voor elkaar, steeds toch konden 
w e gehoor vinden daar waar we meenden het beste 
resultaat te kunnen boeken. Nu echter zien we en bemer
ken we dat eenieder de boot afhoudt. 
Het afgelopen jaar is voor het bestuur dan ook geen 
gemakkelijk jaar geweest. Eenieder die zich daarin wat 
verdiept heeft, weet dit maar al te goed. Toch heeft het 
bestuur weer getracht zoveel te doen als in haar ver
mogen lag om velen voor onze schoolsoort te interesse
ren. 

voordat we die velen zullen noemen, wil ik zeer persoon
lijk al die bestuurders die hier achter de tafel zitten van 
narte dank zeggen voor al dat ekstra werk dat zij voor ons 
onderwijs, vaak in hun vrije tijd en naast hun gewone werk 
nebben gegeven voor de VeBOSS en dus voor ons 
onderwijs. 

In de afgelopen periode hebben wegetracht dat stuk werk 
dat de VeBOSS voorstaat: de bewaking en verbetering 
van de kwaliteit van ons onderwijs, op de j uiste plaatsen te 
bewerkstelligen. 

We onderhielden hiertoe kontakten met de rijksinspectie 
die op het ogenblik ook niet veel kan uitrichten. 
We waren bij de Directie Speciaal Onderwijs die best met 
ons wil praten, maar ons in feite nu alleen maar kan aan
horen, maar toch bereid was ons te beloven ons vroeg
tijdig te zullen betrekken bij de invulling van de nieuwe 
nota randvoorzieningen, waarbij we ook de toezegging 
kregen dat invoering van de begeleidende leerkracht in 
het voortgezet onderwijs een hoge prioriteit krijgt. 
Onze laatste kontakten lagen op het Binnenhof, midden in 
de krokus- of carnavalsvakantie toen heel onderwijs 
Nederland naar de bloemetjes keek of ze buiten zette. 
We hadden uitvoerige gesprekken met de CDA- en 
P.v.d.A.-onderwijsspecialisten alsmede een korrespon-
dentie met de V.V.D. In al die kontakten hebben we steeds 
weer gewezen op het specifieke van onze onderwijsvorm 
t.o.v. die van deanderebu.o.-vormen en de problemen die 
wij vrezen bij de aanvaarding van Deetmans voorne
mens. 

Wel, wat er van die voornemens terecht is gekomen, 
weten we nu. 
Ondanks dit alles blijven we ons inzetten voor de kwali
teitsverbetering van ons onderwijs, zoals ons dit gesteld is 
door de VeBOSS. 
Er zijn hiertoe al afspraken gemaakt met de Staatssecre-
ris en de Directie Speciaal onderwijs. 

Sedert kort zijn we ook in gesprek met de onderwijsvakor
ganisatie ten einde duidelijk te stellen wie wat doet. Met 
name is dat gesprek op gang gekomen met het K.O.V., 
subsektie slechthorenden. Hopelijk gaat dit kontakt 
uitgroeien tot een overleg met alle vakorganisaties, zodat 
we ook met hen tot een duidelijke afbakening van taken 
kunnen komen. 
Alvorens de vergadering te openen willen wij u nog wijzen 
op één facet van ons werk en wel op 'Speciaal Facet', een 
gezamenlijke aktiviteit van VeBOSS en Vereniging voor 
het onderwijs aan doven. 
Tijdens deze conferentie willen wij dit 'Speciaal Facet' 
een in boekvorm uitgegeven B-scriptie van een van onze 
leden, aan u tonen en naar wij hopen zeer binnenkort 
aanbieden. We hopen het niet bij deze ene te laten, maar u 
deze met de regelmaat van de klok te kunnen aanbieden. 
Vanaf deze plaats willen we nu al de schrijvers van deze 
B-scripties hartelijk dank zeggen en we hopen dat ze het 
ook een beetje als een bekroning van hun studie willen 
zien. 
Waarmee dan tevens deze vergadering geopend is. 
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George Geilleit, ere-lid 
van de VeBOSS 

Jan van der Hoeven, voorzitter 

Januari 1983. Bij de post van de penningmeester zat een 
kaartje met de eenvoudige mededeling: 'Hierbij deel ik u 
mede, dat ik.... als lid moet bedanken'. Ondertekend door 
G.J. Geilleit. 
Formeel, zonder veel plichtplegingen. 

Dat konden we toch zo maar niet laten passeren. 
Navragen leerde ons dat George om medische redenen 
het onderwijs moet gaan verlaten en naar zijn mening ook 
onze vereniging. 

Wat weten we van hem. 
Het was in 1962 dat hij ons onderwijs binnenstapte. De 
Amsterdamse Mgr. Hermusschool heeft hij op stevige 
poten gezet. Wist daar een ieder te aktiveren en kreeg in 
zijn enthousiasme ook een ieder mee. Voordat hij na 
ongeveer acht jaar naar Eindhoven vertrok, had hij kans 
gezien om naast de kernafdeling ook een afdeling zeer 
jeugdigen en een vbo op poten te zetten. 
In dat Eindhoven kwam hij wel min of meer in een opge
maakt bedje, zij het een gesepareerd bedje, immers naast 
een echte huishoud-vervolgklas had men daar nog een 
ouderwetse jongens- en een ouderwetse meisjesschool. 
Wij denken dat een van zijn eerste akties daar was dit op te 
heffen en er een 'gewone' school van te maken. Het is 
hem gelukt en het lukte hem ook van het huishoudklasje 
een volwaardige vbo-school te maken, waarvan hij hoofd 
werd. 

Zoals het zo vele schoolmeesters betaamde, stortte ook 
hij zich in het randgebeuren dat zo veel van zijn vrije tijd 
opslokte. We kwamen hem tegen als docent in de 
opleiding Gehoorgestoorden, bestuurslid van het KOVen 
in vele andere f unkties. En buiten dit alles zag hij ook nog 
kans om de VeBOSS te dienen als adviseur, als redaktie-
lid van het tijdschrift, enz.. 

Het laatste stuk 'groot' werk dat George voor ons deed 
was werken aan het projekt logopedie. 
Onder de titel 'Is logopedische hulp op scholen voor 
slechthorenden en spraakgebrekkigen 'medisch' of 'on
derwijskundig' geïndiceerd?" (Het gehoorgestoorde kind, 
december 1974, blz. 74-79) maakte hij de ministers van 
Kemenade, Duisenberg en de kamerleden duidelijk hoe 
belangrijk deze hulp voor onze kinderen is. 
Het moet hem dan ook een grote vreugde zijn geweest, 
dat door aanneming van het amandement Van Ooyen in 
1977 in de Tweede Kamer dit stuk hulp gegarandeerd 
werd. 

En nu naar het heden. 
Het is George onmogelijk geworden om nog langer voor 
de troep te gaan staan. Hij moet zijn school en het onder
wijs vaarwel gaan zeggen. 
Voor hetgeen hij voor onze kinderen heeft gedaan willen 
wij hem graag bedanken en we zouden dit willen doen 
door hem te benoemen tot ere-lid van de VeBOSS, hierop 
deze algemene vergadering 1983. 

') met dank aan Trudy Muschter, Amsterdam en Jan van der 
Heijden, Eindhoven. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Gert Hak, lid van de redaktie 

De oogst deze maal is nogal mager: 
1. Die Sonderschule 83,3 bevat: 
- Duits leren in de MLK-school 
- Arbeidsvoorbereiding 
- Ontwikkeling van de visuele waarneming 
- Differentiatie in de mytylschool 
- Joodse dovenschool in Berlijn. 
Dit laatste artikel geeft een soort historisch overzicht van 
deze school. Uit het oogpunt van propaganda, denk ik.zijn 
er geen negatieve op- of aanmerkingen aanwezig. 
2. The Volta Review mei 1983 bevat: 
- De taalkundige complexiteit in de geschreven taal van 
S.H.-kinderen 
- Krijg je door een orale opvoeding hersenbeschadiging? 
- Een Piaget-experiment met betrekking tot constantie 
bij S.H.-kinderen. 
Met name het tweede artikel wekt in de titel de indruk de 
knuppel in het hoenderhok van het dovenonderwijs te 
werpen of te willen werpen. Het blijkt echter toch een op 
gedegen neurologisch/psychologische kennis geba
seerd artikel te zijn. Kort samengevat: hoe complexer de 
wijze van communiceren in de vroege kinderjaren, hoe 
meer geactiveerd hersengedeelten worden. Door de 
orale opvoeding worden per definitie minder hersenge
deelten geactiveerd. Dus wordt de vraag positief be
antwoord. Het wachten is nu op de tegenzet vanuit de 
'orale methode'. 

Verwijzing 

In het tijdschrift 'Hörgeschadigtenpadagogik' april 1983, 
staat op blz 57 t/m 67 een artikel van een van onze leden, 
Br. L. Speth, onder de titel Lautspracherziehung. Het is de 
weergave van een voordracht die hij gehouden heeft op 
de Fortbildungstagung in Frankfurt 1981. Hij gaat vooral in 
op de houding van de dovenonderwijzer en op de 
methode van spreken-leren als voorwaarden voor de 
orale opvoeding. 
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De praktische toepassing 
van de Reynelltest 

Lezing jaarvergadering VeBOSS 18-19 maart 

A. Bomers en A. Mugge 

Inleiding 

Het lijkt ons goed aan het begin van deze voordracht in het 
kort te vertellen wat ons werkterrein is. Wij zijn beiden als 
'ogopediste verbonden aan het academisch Sint-Rad-
boudziekenhuis te Nijmegen. Anneke Mugge werkt op de 
afdeling voor stem- en spraakstoornissen van de kliniek 
voor keel-, neus- en oorheelkunde, ikzelf werk op de 
afdeling kinderneurologie. In het algemeen hebben wij te 
maken met kinderen met een normaal toonaudiogram. 

De Reynell-taalontwikkelingstest wordt al ruim 10 jaar 
door ons gebruikt en wij hebben er inmiddels al heel wat 
peuters en kleuters mee onderzocht. De meeste van u 
zullen deze test wel kennen, maar wij willen u toch in het 
kort nog even vertellen hoe hij in elkaar zit. 
De Reynell-taalontwikkelingstest valt uiteen in twee test
celen, nl. een test voor receptieve taal en een test voor 
taaiproductie. Er is naar gestreefd dat er voor het 
receptieve deel geen taaiproductie nodig is en dat ervoor 
net productieve deel een minimum aan taaibegrip aan
wezig moet zijn. 
De taalproductietest is opgesplitst in drie onderdelen, t.w. 
taalstructuur, woordenschat en taalinhoud. 

Wij zullen ons in deze voordracht beperken tot het 
bespreken van het receptieve deel van de Reynell-taal
ontwikkelingstest en de therapeutische consequenties 
die eruit te trekken zijn, en aan het eind in het kort iets 
zeggen over het productieve deel. 
De taaiproductie komt uitgebreid aan bod in de voor
drachtvan Mevrouw Everwijn (blz. 66-72). 

Wat meten we met de Reynell-taalontwikkelingstest: we 
meten het niveau van de taalontwikkeling opgesplitst in 
een receptief en productief gedeelte om zo eventuele 
hiaten op te sporen. 
Daarnaast kunnen we nog een aantal observaties doen 
aan de hand van de test, nl. specifieke observaties naar 

auditieve discirminatie 
• kort auditief geheugen 
- concentratie en taakspanne 
- werktempo 
en algemene observaties zoals: 
- manuele vaardigheden 

gedragsaspecten, zoals geremdheid, gerichtheid op 
testleider, spontaniteit, coöperatie enz. 

- spraakvaardigheid 
- mond-en tonggedrag 

Wij zullen nu de testonderdelen met de daaraan gekop
pelde therapeutische consequenties bespreken. 
Receptieve gedeelte: 

Sectie 1 

Hierbij wordt gemeten of het kind gevoelsmatig, situatio
neel en persoonsgebonden op enkele uitingen reageert. 
Dit komt overeen met het taalniveau tussen 9 en 12 
maanden. 
1. Selectieve herkenning van woorden of zinnen 
2. Adequate non-verbale reactie op woorden of zinnen 
3. Herkenning van voorwerpen of personen in de voor het 

kind vertrouwde situatie. 

Sectie 2 

Het gaat hierbij om het begrijpen van zelfstandige naam
woorden van bekende voorwerpen op ware grootte. Dit 
komt overeen met een taalniveau tussen 12 en 17 
maanden. 
4. Waar is de bal? 
5. Waar is de lepel? 
6. Waar is de borstel? 
7. Waar is de pop? 
8. Waar is de auto? 
9. Waar is de beker (het kopje)? 

10. Waar is de sok (de kous)? 
11. Waar is het blokje? 

Kinderen van het taalniveau tussen 9 en 17 maanden 
komen op uw school niet voor. Wanneer kinderen op dit 
taalniveau zitten, terwijl zij de leeftijd allang te boven zijn, 
zal er gekozen worden voor een indirecte therapievorm, 
nl. ouderbegeleiding. 
Adviezen zullen zijn: taal blijven aanbieden, ook al komt er 
voorlopig geen reactie. Dezelfde taal in dezelfde situatie 
gebruiken (herhaaldelijk benoemen van lichaamsdelen, 
kledingstukken, gebruiksvoorwerpen, speelgoed, perso
nen), langzaam en melodisch spreken, met accenten en 
in korte uitingen. 
Mocht tijdens het testen bemerkt zijn, dat het kind moeite 
heeft met de auditieve discriminatie, dan kan er een extra 
accent in deze richting gegeven worden. 
Steun hierbij kan zijn: 
- gelaatgerichtheid bevorderen 
- duidelijk mondbeeld van de kant van de ouder of 

therapeut 
- spelletjes om omgevingsgeluiden te leren discrimine

ren. 

Sectie 3 

Hierbij wordt een sterker beroep gedaan op de symbool
vorming, omdat de voorwerpen nu niet meer op ware 
grootte getoond worden, maar aanzienlijk verkleind. Het 
taalniveau ligt tussen de 18 en 21 maanden. 
12. Waar is de stoel? 
13. Waar is het bad? 
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14. Waar is de tafel? 
15. Waar is het bed? 
16. Waar is het mes? 

Sectie 4 

Hierbij gaat het om personen en dierfiguren, eveneens op 
miniatuurformaat. Het taalniveau ligt tussen de 22 en 25 
maanden. 
17. Waar is het paard? 
18. Waar is het hondje? 
19. Waar is de baby (het kindje)? 
20. Waar is de meneer (de papa)? 
21. Waar is de mevrouw (de mama)? 

Wanneer er hiaten zijn in deze secties gaan we als volgt te 
werk: 
We beelden spelend met het kind eenvoudige situaties uit 
en bieden de daarbij behorende eenvoudige taal aan. De 
situatie houden we overzichtelijk door met niet te veel 
speelgoed tegelijk bezig te zijn. 
Bv. mama loopt 

mama moe 
mama gaat zitten / op de stoel 

kindje valt 
kindje huilt 
mama geeft kusje 

papa auto 
papa rijden 
kindje ook rijden 

In dit stadium is het nog niet noodzakelijk grammaticaal 
juiste zinnen aan te bieden. 
Tevens kunnen we een direct beroep doen op het taaibe
grip door naar een voorwerp te vragen: 
waar is de auto / bal / bed 
waar is je neus / buik enz. 
geef mij het 
mag ik de 

Sectie 5 

Van het kind wordt nu verwacht dat het begrippen met 
elkaar in verband kan brengen d.m.v. gegeven opdrach
ten. 
Het taalniveau ligt tussen de 25 en 27 maanden. 
22. Zet de pop op de stoel 
23. Zet de lepel in het kopje 
24. Leg het mes op het bord 
25. Leg het blokje in het doosje 

In de dagelijkse situatie zijn er tal van gelegenheden om 
dit te oefenen, zowel thuis als in de peuterspeelzaal. 
Bv.: breng de koekjes naar de keuken 

leg de bal in de kast 
doe de blokken in de kist 
leg de pop maar in bed 
zet de beker op de wastafel. 

Aanvankelijk leren we dit aan door het samen met het kind 
uit te voeren, onder begeleiding van taal. Het kind zal snel 

de situaties herkennen en de steeds terugkerende 
uitingen daarmee combineren. Wanneer het kind de 
logische in de situatie passende opdrachtjes kan uitvoe
ren, kunnen we overgaan op minder logische, minder 
vanzelfsprekende opdrachten om te controleren of het dit 
niveau echt bereikt heeft of dat het slechts een situa
tioneel begrip is. 

Sectie 6 en 7 

We gaan hierbij na of het kind functies of activiteiten van 
bepaalde voorwerpen of personen kan koppelen aan die 
voorwerpen of personen. 
Bij sectie 6 past het om dagelijks terugkerende begrippen, 
die van sectie 7 staan wat verder van de ervaringen van 
het kind af. 
Het taalniveau ligt tussen ± 2.6 jaar en ± 3;0 jaar. 
26. Waarin kun je slapen? 
27. Waarmee kun je tekenen (schrijven)? 
28. Waarmee kun je snijden? 
29. Waarmee kun je koken? 
30. Waarmee kun je de vloer vegen? 

31. Wie blaft er? 
32. Wie kookt het eten? 
33. Wie zit er? 
34. Wie schiet op het konijntje? 
35. Wie draagt er iets? 

Bij de therapie gaan we uit van ervaringen die het kind zelf 
al opgedaan heeft ten aanzien van allerlei activiteiten, bv. 
gaan zitten, lopen, springen, zwaaien, tekenen, roeren 
etc. (dit zowel met het eigen lichaam als ook met voor
werpen of poppen). 
Als het kind doorkrijgt dat er ook woorden zijn voor de 
activiteiten en dat er voorwerpen bij gebruikt worden, kan 
dit aspect in de dagelijkse dingen meer benadrukt 
worden, bv. 
mama gaat brood snijden, mama snijdt met het mes. 
we gaan een poppetje tekenen, we tekenen met een 
potlood. 
mama gaat roeren, mama roert met een lepel, 
mama gaat voorlezen, mama leest in een boek. 
Als het kind het 'systeem' doorheeft, zal het sneller gene
raliseren naar activiteiten die wat verder van hem afstaan. 
Hulpmiddelen hierbij kunnen prentenboekjes zijn. 

Sectie 8 

In de praktijk is gebleken dat deze sectie een stuk 
moeilijker is vanwege de zinsconstructie die een grotere 
rol gaat spelen (m.n. de ontkennende vorm). De eigen
schappen van de voorwerpen zijn nu abstracte begrippen 
zoals kleur, afmeting en hoeveelheid. Deze begrippen 
komen in extenso op de kleuterschool aan de orde, maar 
we nemen deze sectie ook al bij jongere kinderen af. 
Normaal gesproken is deze sectie bestemd voor kinderen 
tussen 3;0 en 3;6 jaar. O.i. bestaat er een relatie tussen 
kennis van deze begrippen enerzijds en het bezoeken van 
een peuterspeelzaal/crèche anderzijds. Ook invloeden 
vanuit het milieu kunnen hierbij een rol spelen. 
36. Pak het gele potlood 

64 



37. Laat de kleinste knoop zien 
38. Geef me het langste rode potlood 
39. Stop alle witte knopen in het kopje 
40. Leg de zwarte knoop onder het kopje 
41. Stop de drie korte potloden in het doosje 
42. Welke knoop zit niet in het kopje? 
43. Pak twee knopen uit het kopje 
44. Welke potloden zijn weggelegd? 
45. Welk rood potlood is niet weggelegd? 

Ook nu blijven we in de therapie uitgaan van de concrete 
oeleving van het kind, we nemen één begrippenpaar 
(groot en klein) en laten het kind op zoveel mogelijk 
manieren ervaren wat deze begrippen inhouden (bv. ik 
ben groot, jij bent klein, mijn hand is groot (tekenen), jouw 
nand is klein, grote bal - kleine bal, grote lepel - kleine 
'ePel, grote stoel - kleine stoel, grote stappen nemen -
kleine stappen nemen). Wanneer dit eerste begrippen-
Paar goed beheerst wordt, hoeft er voor de afgeleide 
begrippenparen zoals lang - kort, dik - dun, hoog - laag, 
breed - smal niet meer zoveel tijd te worden uitgetrokken. 
A 's het kind een normale intelligentie heeft kan het snel 
9eneraliseren. Tegelijkertijd kan de ontkenning aan de 
orde komen, bv. jij zit - ik zit niet, en later: grote pop - geen 
grote pop, wel kleren aan - geen kleren aan. 
Met betrekking tot kleumamen blijkt in de praktijk dat dit 
vaak veel moeilijker aan te leren is (mogelijk omdat ereen 
geleidelijke overgang van de enekleurnaardeandereis). 
ten andere praktijkervaring is, dat het getalbegrip twee of 
arie minder problemen geeft dan de afmetingen, 
veel ideeën voor het inoefenen van het type begrippen uit 
sectie 8 vinden we in het taaiprogramma voor peuters en 

peuters van drs. R.A. Gerstel, uitgever Wolters-Noord-
hoff. 

Sec//e 9 

Het kind wordt in staat geacht langere opdrachten uit te 
voeren, waarin aanzienlijk meer informatie verwerkt zit 
dan m de voorafgaande secties. Er wordt dus een groot 
oeroep gedaan op het auditief geheugen. Er komen niet 
alleen ruimtelijke begrippen aan de orde (o.a. achter, 
" a a s t

; bij, het verst, rondom), maar ook beperkende 
oepalingen (behalve, een van de), terwijl ook de zinscon
structies een stuk moeilijker zijn geworden. Om de 
opdracht correct te kunnen uitvoeren moet elk woord 
gehoord en begrepen worden. Kinderen met een zwakke 
concentratie of een zwak auditief geheugen vallen hier al 
snel uit de boot. 
Het taalniveau ligt tussen 3;6 en 5 jaar. Deze grote 
''Idsspanne impliceert al dat er minder verfijnd gemeten 
wordt dan in de voorgaande secties. 
Introductie: Hier is de wei en hier zijn de dieren 
46. Welk paard eet gras? 
47. Zet eens een van de varkens achter de man 
48. Zet eens een klein varken(tje) naast het zwarte 

varken 
49. Pak eens het grootste rose varken en laat mij zijn 

ogen zien 
50. Zet eens de boer en een van de varkens in de wei 
5 1 • Zet eens alle varkens achter het bruine paard 

52. Zet eens twee paarden bij elkaar 
53. Zet een alle rose varkens rondom de wei 
54. Zet eens alle andere dieren en de boer in de wei 
55. Welk varken staat niet buiten de wei? 
56. Zet eens een klein varken(tje) naast de boer 
57. Welk klein varken(tje) is niet in de wei gezet? 
58. Welke varkens staan het verste van de boer af? 
59. Stop eens alle dieren, behalve het zwarte varken, in 

de zak. 

Bij aanvang van de therapie gaan we na of het falen te 
wijten is aan concentratiezwakte of aan problemen met 
het kort eerst auditief geheugen. Zoja, dan zullen we aan 
deze basale functies het eerst moeten gaan werken. 
Wanneer kinderen zich slecht kunnen concentreren en 
door elk omgevingsgeluid afgeleid zijn, doen we oefenin
gen om het kind te leren zijn aandacht te richten op het 
spelletje waar hij mee bezig is, bv. je laat hem een toren 
bouwen, tekeningen maken etc, intussen maak je 
geluiden achter zijn rug, waarbij je tevoren afspreekt dat 
hij niet om mag kijken. 
Daarna gaan we werken aan het specifiek luistergericht 
maken, d.w.z. gericht leren luisteren naar zinvolle infor
matie (bv. luisteren naar geluiden in sequentie; LDA-pro-
gramma: klanklotto's; variaties op memory met een 
auditieve component; luisteren naar omschrijvingen van 
voorwerpen). 
Verder kan iederzijn eigen creativiteit een rol laten spelen. 

Indien concentratie of auditief geheugen niet de oorzaak 
zijn van het falen, dan gaan we na, welk type begrippen 
niet beheerst wordt en gaan ons daarop richten in de 
therapie, bv. ruimtelijke begrippen. Ook deze kunnen we 
paarsgewijze aanpakken: in - uit, voor - achter; later: 
dichterbij - veraf, naast en tussen. 
We laten het kind weer zelf lijfelijk ervaren wat deze 
begrippen inhouden; in de tweede fase kan het kind bv. 
handelen met poppen, auto's e.d. 
In het dagelijks leven komen deze begrippen ook al veel
vuldig voor, al dan niet vergezeld van gebaren (bv. bij het 
opruimen van speelgoed, pakken van kleren of boekjes). 
De gebaren hebben in het begin een duidelijke onder
steunende functie, maar moeten geleidelijk aan naar de 
achtergrond verdwijnen. 
Ouders komen nogal eens met de opmerking dat het kind 
thuis alles begrijpt. Ze zijn zich dan echter niet bewust van 
de vele non-verbale informatie die ze hun kind geven. 

Sectie 10 

In deze sectie is er een aantal wezenlijke verschillen met 
de voorafgaande: 
- er wordt een paar keer een korte informatie gegeven, 

waarop een vraag volgt. 
- het kind kan alleen maar juiste reacties geven door te 

beredeneren buiten de hier en nu situatie om. Ervarin
gen uit het verleden spelen duidelijk een rol. 

- de moeilijke begrippen zijn nu de tijdsbepalingen 
(vroeger, later, jonger). 

- er is één constructie, waarin de passiefvorm voorkomt. 
Het taalniveau ligt tussen ruim 5 en 7 jaar. Ook in deze 
sectie kan het missen van een enkele vraag de totaal-
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score flink drukken. Kinderen komen daardoor soms 
lager uit dan je had verwacht en dan reëel is. 

4 Poppen: Dit is Kees, dit is Els, dit is mama en dit is de baby 
60. Kees duwt de baby omver. Wie is er stout? 
61. Wie wordt door mama opgepakt en getroost? 
62. Kees en Els gaan naar school. Wie blijft er bij mama? 
63. Wie gaat boodschappen doen als Kees en Els naar 

school zijn? 
64. Wie gaat er met Kees naar school? 
65. Wie is jonger dan de kinderen die naar school gaan? 
66. Wie ging vroeger naar school, maar nu niet meer? 
67. Wie gaat later naar school, maar nu nog niet? 

We zullen in de therapie nu vooral in de verhaalvorm bezig 
moeten zijn, waarin het tijdselement automatisch een rol 
speelt, (vadertje-moedertje, poppenkast, JipenJanneke-
verhaaltje uitbeelden). 
Hierbij gaat het vooral om relationele begrippen. We 
kunnen dit verder oefenen door beeldverhalen of ge-
spreksvoering (eventueel zonder materiaal), waarin m.n. 
tijdsvolgorde en oorzaak - gevolg aan de orde komen. 
Tot zover het receptieve deel. 

Productieve deel 

Kinderen die ernstige problemen hebben met de taaipro
ductie hebben individueel vaak sterk uiteenlopende 
symptomen. Bij elk kind kan het hoofdaccent op een 
andere deelfunctie liggen, t.w. fonologie, morfologie, 
syntaxis, semantiek. 
De Reynell-test meet geen fonologische stoornissen. De 
morfologie en syntaxis worden gemeten met het onder
deel 'taalstructuur', maar de opbouw is o.i. onvolledig. We 
missen o.a. het gebruik van vraagzinnen, de differentiatie 
in het gebruik van voornaamwoorden, het gebruik van 
ontkenningen en de volgorde daarin, de meervoudsvor
ming en de werkwoordsvervoegingen in de tegenwoor
dige tijd. 
De semantiek wordt enerzijds gemeten met het onder
deel woordenschat, maar dit zegt niet alles over de 
grootte van de woordenschat, omdat dit geen inventa
risatie van de woordenschat is. Anderzijds is de seman
tiek terug te vinden in het onderdeel taalinhoud.dat vooral 
de verbale creativiteit meet, maar waarbij het al dan niet 
kunnen maken van volledige zinnen de score beïnvloedt. 

Gezien de diversiteit van de symptomatologie en de 
beperkingen die het taalproductiegedeelte van de 
Reynell-test heeft, mag de testuitslag niet alléén bepa
lend zijn voor de opbouw van de therapie. Een grondige 
analyse van een behoorlijk taalsample is daarnaast 
noodzakelijk (Laura Lee, Schaerlaekens). 

Concluderend kunnen we zeggen, dat het niet mogelijk is 
de uitslag van het productieve deel van de Reynelltest 
direct door te trekken naar de logopedische therapie, 
zoals we dat gedaan hebben bij het receptieve deel. 
Wel geeft de driedeling van het productieve deel aan, 
waar de grootste knelpunten zitten, en geeft het onder
deel taalstructuur, ondanks zijn beperkingen, de meest 
concrete informatie. 

Taal, taalanalyse en taal
onderwijs bij kinderen met 
spraak- en taalproblemen 

Lezing jaarvergadering VeBOSS 18-19 maart 

Joline Everwijn-van Hoorn 

Inleiding: 

In dit uur wil ik u iets vertellen over taal en taalonderwijs. 
Het gaat hierbij om de vragen: hoe leren kinderen met 
spraaktaalstoornissen hun moedertaaienhoekunnenwij 
als leerkrachten in het taalonderwijs de kinderen verder 
helpen. 
Onze leerlingen zijn ergens in de basis van de taalont
wikkeling gestrand. Taal als kommunikatiemiddel funk-
tioneert niet of niet goed. Ik wil u niet komen vertellen wat 
de beste taaldidaktiek is voor onze kinderen. Wel hoop ik 
wat meer achtergrondinformatie te geven over taal en 
funkties van taal. Ik wil graag aangeven hoe we inzicht 
kunnen krijgen in de taal van onze leerlingen en hoe wein 
de klas in een orthopedagogisch leefklimaat voorwaar
den kunnen scheppen om taal te laten funktioneren. Dat 
wij als leerkrachten daarbij een didaktische rol vervullen 
is natuurlijk een vanzelfsprekende zaak. 
Ik heb zelf een aantal jaren een groep leerlingen met 
spraak- en taalproblemen ondermijn hoedegehad. Ik heb 
me praktisch en theoretisch verdiept in hun taalpro
blemen. 

1. Taal 

1.1 Wat is taal? 
Taal is een kultuurgoed: het is een (aan)geleerd systeem 
van menselijke kommunikatie binnen een bepaald ge
bied, dat voor een ieder in dat gebied als 'natuurlijk' wordt 
ervaren. Taal is dus gebonden aan ruimte en tijd. Een 
leven zonder taal kunnen we ons niet voorstellen; het is 
een wezenlijk onderdeel van ons zijn; ons samenzijn. Taal 
ligt ingebed in de intermenselijke relaties. Uit studies over 
de normale taaltontwikkeling is bekend dat al snel na de 
geboorte menselijke kommunikatie d.m.v. lichaamstaal 
begint. Via niet-talige en talige interakties groeit dit uit tot 
het zeer verfijnde kommunikatiesysteem 'taal', dat ons in 
staat stelt alle gedachten, gevoelens en belevenissen tot 
in de kleinste details aan elkaar mee de delen. 
Taal speelt een belangrijke rol in de totale ontwikkeling 
van het kind. Het staat in interrelatie met andere ont
wikkelingsgebieden, m.n. met kognitieve ontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. In de scholen voor 
kinderen met spraak- en taalstoornissen is een goede 
taaldidaktiek van 'levensbelang'. Want onze leerlingen 
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jopen juist vast in intermenselijke relaties, omdat ze het 
kommunikatiemiddel 'taal' anders hanteren. 

1-2 Hoe funktioneert taal? 
Om taal als kommunikatiemiddel te laten funktioneren 
neb je minstens twee mensen nodig: Een verteller en een 
toehoorder die elkaar afwisselen (beurtgedrag).Verderis 
er een tussenstaand iets: een gebeurtenis, een gevoel, 
een gedachte. De één wil iets aan de ander vertellen. 
Kommunikatie tussen twee mensen hoeft niet per se door 
middel van taal tot stand te komen. De kommunikatie 
tussen een baby en zijn verzorger is daar een sprekend 
voorbeeld van. 
Taal is echter zo ingebed in ons menszijn, dat verwacht 
wordt dat het gaat funktioneren. Iedereen zit a.h.w. te 
wachten op het eerste woord van een één-jarige. Het taal
gebruiker worden is een mijlpaal in het menselijk zijn. 

1-3 Het taalsysteem 
Onze taal heeft een passief en produktief aspekt, een 
mondeling en een schriftelijk aspekt. 
Het taalsysteem heeft in deze vier aspekten een aantal te 
onderscheiden gebieden: 

fonologie: het artikulatiesysteem; het vormen van 
klanken 
morfologie: vormen van woorden en woordverande-
nngen 
syntaxis: de opbouw van zinnen 

- semantiek: de taalinhoud 
~ Pragmatiek: het taalgebruik 

Op school houden we ons in ons taalonderwijs met alle 
aspekten bezig. In het luisteren, vertellen, lezen en 
schrijven komen alle genoemde gebieden aan de orde. 

Kringgesprekken, poppenkast-spel, toneelspel, diktees, 
invuloefeningen, verhaaltjes schrijven, werkwoordoefe
ningen en ontleden zijn vormen van taalonderwijs, waar 
men met name in het regulier onderwijs fijn vanzelfspre
kend mee bezig kan zijn. De basis is thuis gelegd via 
auditief-artikulatorische weg in de periode vóór het kind 
naar de kleuterschool ging. In die voorschoolse tijd heeft 
net kind op het geheugen de mondelinge taal in principe 
9eleerd. De schoolse taaldidaktiek kan hierop voort
bouwen. 

1-4 Het kind met spraak- en taalproblemen 
B|j de kinderen die op onze scholen worden aangemeld 
verloopt het taalleren niet vanzelf. Door allerlei oorzaken 
komt de taalontwikkeling niet op gang of verloopt 
vertraagd of gestoord. Soms is deoorzaak duidelijkaante 
wijzen, vaak niet. 
Het gaat om een zeer diversegroep kinderen: het kind met 
slecht verstaanbare spraak, het kind dat de taal niet 
begrijpt, het zwijgende kind, het kind dat geen struktuur in 
Z|jn betoog kan aanbrengen, het kind met een slechte 
zinsbouw etc. 
Allen hebben zij als hulpvraag: Help me in mijn kommuni-
katienood. Deze kinderen willen kommuniceren, maar het 
Riddel taal funktioneert niet of niet goed. 
Op onze scholen zoeken de leerkracht samen met de 

logopedist en andere leden van het multidisciplinair team 
steeds naar wegen om een antwoord te geven op de 
(taal)hulpvraag van het kind. 

2. Taalanalyse 

2.1 Opname van een steekproef van taalgebruik 
Een goede vaststelling van een beginsituatie is onont
beerlijk bij het taalonderwijs. Het is noodzakelijk te weten, 
hoe het begrip en het uiten van taal bij de leerlingen 
funktioneert. 
Een manier waarop een begindiagnose t.a.v. taaibegrip 
kan worden gesteld, is de Reynelltest die werd toegelicht 
door mw. Mugge en mw. Bomers (blz. 63-66). 
Ik wil graag verder ingaan op het taaluiten: de taalpro-
duktie. Hiervoor zijn ook gestandaardiseerde tests (b.v. 
tweede deel van de Reynell en de UTANT). Een test zal 
altijd deel uitmaken van een beginonderzoek. Vaak blijft 
het echter bij testen. Ik pleit voor méér. We moeten zicht 
proberen te krijgen op het funktioneren van alledaagse 
taal in gesprekjes. Een beschrijving van die alledaagse 
taal levert veel informatie op, dat aanknopingspunten kan 
geven voor taalstimulatie in de groep. 
Om een steekproef van taalgebruik te krijgen, kunnen we 
een gesprekje voeren met het betrokken kind over alle
daagse dingen waar het kind emotioneel bij betrokken is. 
Het is de bedoeling, dat we het kind zelf zoveel mogelijk 
aan het woord laten komen. (Als een kind niet wil praten, is 
dat ook een beginpunt!) We gaan er van uit, dat de 
gesprekspartner een min of meer bekende is voor het 
kind. 

In een toelatingsonderzoek is dit vaak niet het geval en zal 
het gesprekje met een vreemde gehouden worden. Heeft 
men het vermoeden dat een kind veel meer taal in zich 
heeft dan het uit, dan kan men de mogelijkheid overwegen 
het kind te laten praten met een vertrouwd persoon. Men 
kan ook het kind vrij laten spelen en daar een opname van 
maken. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om rustig te 
wachten tot het kind zich op school thuis voelt. 
Een bandrecorder legt het gesprek vast. Als richtlijn kan 
men aanhouden dat 60-100 uitingen van het kind 
voldoende informatie geven. Als men de band opnieuwin 
zijn geheel beluistert, krijgt men al een grove indikatie over 
de kwaliteit van de taalproduktie. Hierna kan men het 
gesprek zin voor zin uitschrijven. Meestal zien we op 
tegen dit karwei. Ik wil er u echter van overtuigen, dat het 
zinvol is. Vanuit vele praktische en theoretische verken
ningen wordt steeds weer gehamerd op het belang van 
schriftelijke vastlegging; het geeft overzicht en inzicht in 
de problematiek van de taalproduktie van het kind. 

Een uitgeschreven verhaal kunnen we steeds weer 
gebruiken voor iedere gewenste informatie over de taal. 
Volgens mij is het een noodzakelijke fase om hulpver
lening goed op te kunnen zetten. Het is de bedoeling dat 
alles wat het kind en zijn gesprekspartner(s) zeggen, 
wordt opgeschreven. Het kan zinvol zijn situatieaante
keningen temaken. 
Er kan een kolom worden gereserveerd om detaal van het 
kind te herschrijven. 
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Uiting van 
het kind 

herschreven 
uiting 

uiting van 
gesprekspartner 

situatie 
aantekeningen 

Hieronder ziet u een uitgeschreven gesprek dat we zullen analyseren op een aantal aspekten. 

uiting van het kind uiting van de gesprekspartner situatie aantekeningen 

zo Esmeralda 
vertel eens eventjes 
heb je.... 

boe (lacht) 

help 
wat is dat nou .... ben 
je een koetje geworden? 

nee 

nee hè? 
nee 
hiermee pakt een boek 

hm, wou je daar in kijken? 

ja 
nou vertel me dan maar eens 
wat je ziet. 

dit zijn eh eh ... 
hoe was? 

steenbokken 
steenbokken 
en dit zijn eenne herten 
denk van vader of u moeder 

ja 
vader? 

ik denk het wel 
waaraan zie je dat? 

aan ü oren 
zijn dat oren? 

neeeh steen... 

een gewei hè? 
gewei 
en dat is ü moeder... moeder 

een vader... vader... 

ja vader 
en dit zijn alle konijn. 
een eekhoorn. 
dat zijn dat zijn ... eh ... 
dat zijn 
noueh ..eh ..eh ..eh 

é.... 
een... eekhoorn 

egels 
egels 

ja 
en da dat zijn ballonnen 

ja! 
dat zijn ü meneer 
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ja, ikke op zondag een eh 
drukke dag. 

ia. 

asse me naar oma Vlaar moet. 

ia, tot twee uur tot ü 
nach... nacht. 

ia. 

nee nee ...twee uur dan 
eh dan Jean Paul en ik 
eerder eh eerder eh wè... 
weg. 
wiJ gaan eh wij gaan eh da 
,w in ... eh twintig uur 
zijn we eh gelopen. 

ja 

twintig minuten 

ja 

ja. 

ja. 

°rna Vlaar. nee eh ja 
°ma Vlaar. 

dat is een meneer. 
mooi, wat heb je dat leuk 
verteld 
maar nou gaan we eventjes 
zo dit dicht doen en dan 
mag je me nog iets vertellen 
van het weekend. 
heb je nog iets leuks gedaan? 

ja? 

hadden jullie een drukke dag? 
hoe komt het dat jullie 
het zo druk hadden? 

zijn jullie daar de hele 
dag gebleven? 

tot twee uur in de nacht? 

nee toch? 

boek wordt 
weggelegd 

hebben jullie een heel 
eind gelopen? 

zo zeg. 

twintig minuten? 

joh, dat is een tijd. 
nou dat is een lekkere 
wandeling. 

vond je dat leuk? 

waar zijn jullie naar 
toegelopen? 

o, jullie zijn van jullie 
huis naar oma toegelopen 
in twintig minuten, 
da's leuk joh. 

2-2 Analyse proces 
Het uitgeschreven gesprek kunnen we op een aantal 
aspekten analyseren. Ik bespreek vier aspekten in 
v°lgorde, waarbij de eerstgenoemde voorwaarden zijn 
voor de later genoemde. 
Te weten:-spontaniteit 

- semantiek 
- pragmatiek 
- taalvorm 

2.2.1 Spontaniteit: Durft het kind te spreken? 
In dit aspekt spelen de volgende vragen een rol: 
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. Hoe is de verhouding in de kommunikatie? 
Wil/kan/durft het kind wel vertellen? 
Is er sprake van beurtgedrag? 
Praat het kind veel uit zichzelf of beperkt het zich tot 
beantwoorden van vragen? 
. Hoe is de houding van de gesprekspartner? 
Worden er open vragen gesteld of zijn er veel gesloten 
vragen? 
In dit gesprek zien we dat de kommunikatie vrij goed 
verdeeld is. Dit meisje wil wel vertellen, maar liever uit een 
boekje dan over eigen belevenissen. In het laatste deel 
moet de gesprekspartner meer 'trekken'. 
De houding van de gesprekspartner is open. Ze helpt, 
ondersteunt en vraagt uitnodigend. 

2.2.2 Semantiek (taalinhoud): Waarover spreekt het 
kind? 
. Waar praat het kind over? wat geeft het aan fijn te 
vinden (vervelend)? 
. Mijdt het bepaalde onderwerpen? 
. Hebben de taaluitingen betekenis? 
. Is het kind in staat over te brengen wat het wil vertellen? 
. Kan het op woorden komen? 
. Gebruikt het de juiste woorden voor een bepaalde 
betekenis? 
. Kan het orde aanbrengen in de boodschap? 
Esmeralda geeft aan, graag uit een boek te willen 
vertellen. Dat vindt ze fijn. Ze mijdt eerst het vertellen over 
belevenissen van het weekend. Ze praat kennelijk liever 
over objektieve zaken dan over zichzelf. Haar uitingen 
hebben betekenis. In het eerste deel benoemt ze alleen. 
Ze heeft moeite met vinden van woorden. Zegebruikt niet 
altijd de juiste woorden. Als ze de woorden 'gewei' en 
'minuten' niet kan vinden, kiest ze een woord dat er 
begripsmatig dicht bij ligt. 
Er zit wel orde in de boodschap met hulp van de gespreks
partner. 

2.2.3 Pragmatiek: Benut het kind de gebruiksmogelijk
heden van het taalsysteem? 
Vragen hierbij zijn o.a.: 
. Zijn er beschrijvingen/mededelingen? 
. Stelt het kind vragen7 

. Geeft het antwoorden? 

. Geeft het een mening? 

. Hanteert het begroetingen/beleefdheidsopmerkin-
gen? 
. Waarschuwt het? 
. Gebruikt het kind geboden? 

We zullen een deel van de uitingen analyseren opgebruik. 

gebruik 
uitroep 
ontkennend antwoord 

protest + assertieve 
mededeling 
bevestigend antwoord 
beschrijving 
vraag om verduidelijking 

uiting 
boe! 
nee 
nee. 

hiermee 
ja 
dit zijn eh eh 
hoe was? 

herhaling 
beschrijving 
mening 
vraag naar kwalifikatie 
beschrijving van 
eigenschappen 

steenbokken 
en dit zijn eenne herten 
denk van vader of ü moeder 
vader? 

aan ü oren 

2.2.4 De taalvorm (grammatika): Hóe hanteert het kind 
de taal? 
In het voorafgaande is besproken, dat we allereerst 
moeten bekijken of een kind kan, wil en durftte praten. Als 
dit het geval is, bekijken we of detaal inhoud heeft. Vervol
gens bekijken we de mogelijkheden die het kind hanteert. 
Analyse op taalvorm is het laatste aspekt. We moeten ons 
terdege realiseren, dat het kind in een bepaalde mate 
gebruik moet kunnen maken van de voorafgenoemde 
taalaspekten, voordat analyse op taalvorm van belang 
wordt! 
Op onze scholen zijn het vaak de wat oudere leerlingen 
die struikelen op de taalvorm. Ze willen van alles vertellen, 
ze weten ook waarover ze het hebben, ze hanteren 
diverse gebruiksmogelijkheden, maar falen door het op 
onjuiste manier hanteren van de grammatikale regels. 
Hun zinnen zijn niet kompleet, vertonen verwisselingen, 
woorden worden door elkaar vervangen en niet korrekt 
vervoegd etc. Van dit aspekt heb ik zelf speciale studie 
gemaakt. Bij de kernkinderen waarmee ik werkte, vormde 
juiste hantering van de grammatika een enorm probleem. 
Ik begreep de leerlingen. De kinderen onderling wisten 
ook aan elkaar duidelijk te maken wat ze bedoelen, maar 
de 'buitenwacht' kende het versje van 'zo zijn onze 
manieren' niet. Met als gevolg onbegrip, geprikkeldheid 
en zelfs boosheid van de kant van de gesprekspartner en 
wanhopig proberen en dan - maar - zwijgen van de kant 
van de kinderen. 
Het kind met problemen in de grammatikale taal pakt die 
woorden die kwa betekenis belangrijk zijn en laat de rest 
weg, zonder op vervoegingen te letten. (Dit doet een jong 
kind in de vroeglinguale fase en in het begin van de 
differentiatiefase ook!). 
Een jong kind spreekt meestal in het hier - en - nu en 
kontekstgebonden. De boodschap komt meestal over. 
Onze leerlingen gaan als ze ouder worden over allerlei 
situaties spreken die in het verleden of in de toekomst 
liggen op een andere plaats. De verduidelijkende kon
tekst is weg, waardoor het vaker gebeuren kan dat een 
boodschap niet overkomt. 
Als we een gesprek analyseren op taalvorm, kan dat op 
fouten, te weten: weglating, vervanging, verwisseling en 
toevoeging. We moeten dan de uitingen herschrijven. De 
herschrijving geeft aan wat het kind had moeten zeggen, 
zodanig dat het het minste aantal fouten oplevert. 
Bij het analyseren kunnen we letten op syntaxis en op 
morfologische regels. Ik heb zelf geprobeerd een sys
teem te ontwerpen waarin 'fouten' in de grammatika 
kunnen worden geskoord. Het is met name bedoeld voor 
die taal die al vrij volledig is, maar nog essentiële fouten 
vertoont. Men kan dan aflezen waarmee het kind (nog) 
geholpen moet worden. 

Hier volgt een deel van het gesprek met herschreven 
uitingen: 
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uitingen van het kind 
ja, ikke op zondag een (eh) drukke dag 

asse me naar oma Vlaar moet 

ia, tot twee uur tot ü (nach ...) nacht 

nee nee... twee uur dan (eh dan) 

Jean-Paul en ik eerder (eh eerder 
en... wè..) weg. 

( )= toevoeging. 

Weglatingen: In dit stukje worden werkwoorden in o.v.t. 
weggelaten. 

ervangingen: Tijdsaanduiding 'toen' wordt vervangen 
door'dan'. 
Voegwoord 'omdat' door 'asse' (als), 
persoonlijk vnw 'we' door 'me'. 
Werkwoord o.v.t. meervoud, door o.t.t. enkelvoud (moes
ten = moet). 
Lidwoord 'de' = ü. 

Verwisselingen: Het (onderschikkend)voegwoord wordt 
van plaats verwisseld. 

°evoegingen: Herhaling van woorden en aarzeling 'eh'. 

3- Taalonderwijs 

3-1 Eisen 
U't de taalanalyses is veel informatie te halen. Informatie 
a|e kan worden aangewend om in ons taalonderwijs te 
gebruiken. Aan de hand van de geanalyseerde gegevens 
kunnen we een plan voor hulpverlening opstellen. We 
boeten konkreet aan het werk in de één-één situatieen in 
deklas. 
De taalorthodidaktiek moet aan een aantal eisen voldoen: 

We moeten ons realiseren dat het kind als persoon
lijkheid steeds centraal moet staan. 
We moeten er eerst aan werken dat het kind wil gaan 
spreken en dat de boodschap overkomt. Pas in laatste 
instantie aan het vormen van korrekte taal. 
We moeten bewust gebruik maken van niet-talige 
elementen, zoals mimiek, gebaren, de kontekst van het 
gesprek om kommunikatie tot stand te brengen. 
Het taalonderwijs zal levensecht moeten zijn. Ge
sprekken over allerlei gebeurtenissen, feiten die het 
kind doorleeft moeten centraal staan. Zo zal sneller 
'transfer' naar dagelijkse situaties ontstaan. D.m.v. 
gesprekken leren de kinderen de taal hanteren op 
gedragsnivo. (Op het nivo waarop het in dagelijkse 
situaties gehanteerd wordt.) 

Uit gesprekken kunnen we oefeningen afleiden voor 
groepjes kinderen of voor kinderen individueel. 
We zullen de ouders moeten uitleggen in welk stadium 
van de taalontwikkeling hun kindzich bevindt en hoe ze 
daar thuis op kunnen inspelen. 

herschreven uiting 
ja, ik had op zondag een drukke dag. 

omdat we naar oma Vlaar moesten 

++++ +++++ 
ja, tot twee uur in de nacht. 

+++ 

nee toen het twee uur was gingen 

Jean-Paul en ik eerder weg. 

= weglating 
+ + + + + = vervanging 

= verwisseling 

- We moeten ons aansluiten bij het taalnivo van het kind. 
Bijvoorbeeld: Als een kind slechts één- entweewoord-
zinnen uit, benaderen wedieleerlingtaalkundigalseen 
peuter. Een boekje bekijkend verwoordt de leerkracht 
b.v.: 'Kijk een auto. Brrrrrr. Auto gaat weg. Toet, toet. 
Papa zit in de auto'. 
Of als een kind naar u toekomt met een lege beker en 
zegt: 'meer in!' is onze reaktie: 'Wil je nog meer melk? 
alsjeblieft.... hier is je melk'. 

- We hanteren: 
. Het spelen van een dubbelrol; we vangen de bood
schap van het kind op, verwoorden die in korrekte taal 
en geven een antwoord. 
. Veel herhalen, uitbreidingen en modelleringen. 
. Korte zinnen. 

3.2 Taal rondom het gesprek 
In ons taalonderwijs moeten volgens mij de alledaagse 
gesprekken centraal staan. Dat is de taal die overal wordt 
gebezigd. Als we bewust gebruik maken van gesprekken 
over belevenissen, plannen e.d. zijn we op de goede weg. 
Allerlei oefeningen zoals het leren luisteren, het uitbrei
den van de woordenschat, het aanleren van artikulato-
rische moeilijkheden, het maken en uitbreiden van 
zinnen, het leren en zuiver schrijven zijn nodig en geven 
houvast. Het gevaar bestaat echter dat door de vele 
mondelinge en schriftelijke oefenstof de levensechte taal 
vergeten wordt. 
Verder spelen sociaal-emotionele faktoren in taalonder
wijs rond het gesprek een belangrijke rol. De kinderen zijn 
bij de kommunikatie betrokken en leren belangstelling 
voor elkaar opbrengen. De kinderen raken meer gemoti
veerd om te vertellen. Het is toch erg leuk als de anderen 
weten dat jouw bus een lekke band had en als ze je ervan 
alles over vragen? 
In het gesprek wordt al veel goede taal geuit en 
teruggekoppeld. Uit het gesprek is weer oefenstof te 
halen waarbij het kind zich betrokken voelt. We kunnen 
bijvoorbeeld het gesprek vastleggen in een bordles of in 
een dagboek, we kunnen zinnen laten verlengen of 
verkorten, wie/wat/waar/wanneer-woorden laten zoe
ken en onderstrepen, zinnen laten verknippen enz. 
Ook kunnen we een opdracht bedenken met een 
specifiek doel t.o.v. een leerling voor ogen. Een aantal 
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kinderen gebruiken b.v. geen hulpwerkwoord maar wel 
een voltooid deelwoord als ze over het verleden spreken. 
De opdracht kan zijn: 'Vertel me over watjegisteren deed. 
begin steeds met 'ik heb...''. Het kind klampt zich dan vast 
aan dit patroon. In het begin kunnen we dit zo laten. De 
struktuur moet duizend en één keer geoefend worden, wil 
het kind hem flexibeler kunnen gaan gebruiken. (Ook bij 
een jong kind in de normale taalontwikkeling gebeurt dit, 
maar dan spelenderwijs ). 

3.3 Taal aanleren 
Er ligt bij onze leerlingen nog een gegeven waar geen 
aandacht aan werd besteed. Ze hebben sterk de neiging 
zich vast te klampen aan het bekende, het vertrouwde. Dit 
heeft als konsekwentie dat een nieuw aspekt in de ont
wikkeling vaak niet spontaan ontstaat, maar dat we het 
bewust moeten aanbieden. Wezullen bepaalde mogelijk
heden van taal (kwa inhoud, gebruik of vorm, - afhankelijk 
van leeftijd en taalnivo -) op een bepaald moment bewust 
in moeten bouwen, omdat het niet vanzelf ontstaat. We 
moeten dit echter wel zo proberen te doen dat het 
ingepast kan worden in de dagelijkse taal van de 
kinderen. 
Een veel gehoorde 'klacht' is bijvoorbeeld dat oudere 
leerlingen met een behoorlijke kommunikatief taalge
bruik de neiging hebben alsmaar in enkelvoudige korte 
zinnen te blijven vertellen. Samengesteldezinnen kunnen 
we dan bijvoorbeeld aanleren d.m.v. kombinaties van 
enkelvoudige zinnen. 
Bijvoorbeeld: 
Gisteren ging ik voetballen. Gisteren ging ik voetballen 
We moesten trainen. omdat we moesten trainen. 

3.4 De houding van de leerkracht 
Taalbegeleiding is een permanent proces. De hele dag 
door zal de leerkracht zich bewust moeten zijn van detaal 
die hij gebruikt. Zijn taalgebruik zal steeds aangepast 
moeten zijn aan het nivo van zijn groep en van zijn 
kinderen individueel. Juist tijdens informele gesprekjes is 
dit bewust-hanteren-van-taal van essentieel belang. 
Tijdens het onderwijzen zijn we vanzelf doelgericht met 
taal bezig: we doen letterspelletjes, we rijmen, we laten 
met een gegeven woord een zin bouwen, we oefenen het 
voorzetsel 'op' d.m.v. allerlei spelletjes etc. 
Maar als onder het werk of spel een leerling naar je 
toekomt met de vraag: 'Ik knipper mag?' dan heb je gauw 
de neiging op deze uiting niet verder in te gaan. Juist dan 
liggen er mogelijkheden om het niet juiste taalgebruik te 
struktureren en bij te sturen. Hóe dit gebeurt isafhankelijk 
van de leeftijd, het taalhanteren en de mate van bewust 
hanteren van het kind. 
Enkele vormen van struktureren en bijsturen: 

- Vangen en dubbelrol spelen: 'Wil jij een schaar? Ja 
hoor, pak hem maar'. 

- Verbeteren: 'Mag ik een schaar? Ja hoor....' 
- Modelleren: 'Wil jij knippen? Pak maar een schaar'. 
- Bijsturen: 'Hé, hoe vraag je dat? (evt. voorzeggen)/wat 

zegje?' 

Als we de laatste vorm gebruiken, kent de leerling de 
goede woorden en volgorde wel maar vergeet het te 

gebruiken. Als we het kind dan attenderen op het feit dat er 
iets niet klopt, zal het de vraag verbeteren. 
Als we werken met peuters en kleuters zijn we tijdens het 
hele schoolgebeuren steeds bezig alles te verwoorden 
voor het kind, zoals een moeder dat doet in de vroege taal
ontwikkeling. Het taalgebeuren is voornamelijkgericht op 
taalinhoud en spontaniteit. Hoe verder de oudere leerlin
gen komen, hoe meer we ons richten op het bijsturen van 
de taalvorm. 
De leerkracht bij kinderen met spraak- en taalmoeilijk-
heden werkt steeds op twee nivo's tegelijk: 
- kommunikatief: je voert een gesprek 
- taalanalytisch: je struktureert en korrigeert. 
Ik wil graag pleidooi voeren voor de hier besproken 
houding. 
Gerichte taaitraining is een noodzakelijk onderdeel van 
ons taalonderwijs, maar het is noodzakelijk de hulpverle
ning te intensiveren door alle taal daaromheen zo 
adekwaat mogelijk te hanteren. 

4. Tips 

Samenvattend wil ik graag enkele tips geven voor de 
dagelijkse taaldidaktiek. 
4.1 Stel je op de hoogte van de normale taalontwikkeling. 
Onze leerlingen volgen in grote lijnen óók het normale 
verloop, zij het sterk vertraagd en met grillige diskrepan-
ties tussen de verschillende aspekten. Je kunt dan beter 
bepalen wat de volgende stap in de ontwikkeling zou 
kunnen zijn. 
4.2 Leg de dagelijkse taal van je leerlingen regelmatig 
vast op de band en schrijf het uit. Analyseren kun je 
eventueel doen als je dat nodig acht. 
4.3 Maak de klassesituatie uitnodigend tot vertellen. 
Stimuleer het praten met elkaar. 
4.4 Gebruik zelf taal die past bij het nivo van je groep. 
Struktureer de taal voor je leerlingen. Probeer taal te 
hanteren die kwa nivo net een stapje verder is dan het 
taalnivo van het kind. (Zoek de 'zone van de naaste 
ontwikkeling'.) 
Bijvoorbeeld: 
Uit de normale taalontwikkeling is bekend dat als vervoe
ging van het werkwoord de vorm 'ik + o.t.t.' ontstaat. Snel 
daarna ontstaat 'hij en jij + o.t.t.'. Alsjenu een leerling hebt 
die tot voor kort alleen werkwoorden onvervoegdgebruik-
te en nu gaat zeggen: 'Ik wil, ik ga, ik kom niet', dan zal de 
leerkracht bij het modelleren bewust de 'hij en jij vorm' in 
moeten bouwen, 
kind: 'Ik kom niet.' 
juf: 'Nee, jij komt niet. 

Hij komt wel. i 
Kom jij ook?' 

4.5 Gebruik bij je taalonderwijs veel materialen: plaatjes, 
foto's, geschreven taal, melodieën, handelingen etc. Het 
zijn allemaal geheugensteuntjes die het onthouden be
vorderen. 
4.6 Herhaal veel. Geef kansen om in een kort tijdsbestek 
nieuwe taal zelf produktief te gebruiken. (Dat doet een 
jong kind in de normale taalontwikkeling spontaan). 

Zie verder blz. 89 
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Systematiek en spel in de 
taaitherapie met LARSP als 
grammatikale basis* 

Lezing jaarvergadering VeBOSS 18-19 maart 

L. Verhulst-Schlichting, M. Erlings-van Deurse, 
*• Eshuis-de Jongh, T. de Koning, S. Megens en 
rn. Tuinenga 

u e behandeling van kinderen met taalstoornissen en 
aalproblemen kan alle aspekten van de taal omvatten: de 
auditieve diskriminatie, de artikulatie, de woordenschat, 

e grammatika (zinsstruktuur, verbuigingen en vervoe-
^Qen), en het gebruik van de taal in de sociale context. 
WIJ zullen ons nu alleen met de grammatikale kant van de 
taaltherapie bezig houden. Bij de meeste kinderen zal dat 
neerkomen op het expressieve taalgebruik, maar (zwaar) 
s|echthorende kinderen zullen vaak tegelijk de recep
tieve en expressieve taal leren, omdat bij hen de 
receptieve taal meer is achtergebleven dan bij primair 
taalgestoorde kinderen. 
Waarom leren taalgestoorde kinderen hun moedertaal 
niet? 
De meeste kinderen hebben een aangeboren taalaanleg 
die hen in staat stelt vóór het 5e jaar een behoorlijke 
beheersing van hun moedertaal op te bouwen mitseraan 
e en aantal basisvoorwaarden voor het leren van de 
moedertaal is voldaan (Schaerlaekens, 1977). Bij som-
mi9e kinderen is die aanleg om taal te leren niet in 
voldoende mate aanwezig. Deze kinderen gaan veel later 
spreken, ook bij een goed taalaanbod van de omgeving. 
Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis; we noemen ze 
ook wel dysfatisch of spraak-taalvertraagd. 
Slechthorende kinderen hebben niet voldoende taal 
opgevangen om de taal te leren. Bij eenzelfde graad van 
s|echthorendheid zien we grote verschillen in hun nivo's 
van taalontwikkeling. Dat hangt dan namelijk samen met 
de taalaanleg, de intelligentie en met de omgevingsfac
toren (ouders en andere opvoeders). Bij beide groepen, 
de primairtaalgestoorden en de slechthorenden, zien we 
°a. te weinig vorderingen in het ontwikkelen van de 
2|nsstruktuur en de morfologie (vervoegingen en verbui-
9lngen). Normaal-sprekende kinderen ontwikkelen hun 
ei9en kindergrammatika's. Eerst die van de eenwoord-
2|n, dan die van de tweewoord-zin en zo verder, telkens 
wat minder primitief. Onze kinderen met taalstoornissen 
d°en dit niet. Ze weten niet hoe ze zelf de taal die wij 
aanbieden moeten omzetten in hun kindertaaltje of ze 
horen niet genoeg taal om dit te kunnen doen. Om hun 
eigen kinderlijke grammatika's te kunnen ontwikkelen 

Het schrijven van dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door 
°e steun van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels in 
net kader van het projekt 'Een Grammatikale Analyse van de 
Kindertaal'. 

moeten wij hen helpen. Daarbij nemen wij als uitgangs
punt dat taalgestoorde kinderen hun taal grammatikaal 
gezien in dezelfde volgorde leren als normaal-sprekende 
kinderen. Normaal-sprekende kinderen beginnen bij
voorbeeld met de onbepaalde wijs als meest-gebruikte 
werkwoordsvorm, daarna komt de stam, bijv. als gebie
dende wijs in 'kijk' en later zien we pas de werkwoorden 
van de tegenwoordige tijd die eindigen op t. Diezelfde 
volgorde houden wij aan in de taaitherapie en we leren de 
kinderen dus eerst het hele werkwoord en daarna de 
stam. We kunnen deze ontwikkeling vergelijken met die 
van een motorisch vertraagd kind, dat, ook al is het 3 jaar, 
eerst leert zitten, kruipen en staan vóór het leert lopen. Dit 
volgen van de normale volgorde van verwerving van de 
grammatikale strukturen in de taaitherapie is in het 
angelsaksisch taalgebied algemeen aanvaard. 
De vraag is natuurlijk: wat is de volgorde waarin normaal-
sprekende nederlandse kinderen de grammatikale kon
strukties leren. Om hierop een antwoord te geven werd 
door L. Verhulst-Schlichting een nederlandse bewerking 
gemaakt van een engelse taalontwikkelingsschaal nl. 
LARSP (Language Assessment Remediation and Scree
ning Procedure) van Crystal, Fletcher en Garman (Crystal 
1976, 1979). Op basis hiervan is in Utrecht in 1982 een 
projekt van start gegaan, Een Grammatikale Analyse van 
de Kindertaal, om deze nederlandse bewerking nader te 
onderzoeken. 

Op de Bertha Mullerschool te Utrecht wordt sinds enkele 
jaren taaitherapie op basis van LARSP gegeven. LARSP 
wordt gebruikt als diagnostisch instrument en tegelijker
tijd als behandelingsplan: dit is mogelijk omdat het een 
ontwikkelingsschaal is. Dat gaat als volgt in zijn werk. De 
logopediste maakt een bandopname van een stukje 
spontane taal van het taalgestoorde kind. Ze schrijft deze 
uit en maakt een grammatikale analyse van de uitingen 
van het kind. Er wordt eerst gekeken welke zinstypes het 
kind gebruikt (bijv. vraagzinnen of bevestigende zinnen). 
Daarna worden de zinnen bekeken op hoeveel Zinsdelen 
ze hebben (onderwerp, werkwoord enz): het aantal en het 
type woordgroepen wordt bekeken (bijv. bijvoeglijk 
naamwoord + zelfstandig naamwoord) en de verbuigin
gen en vervoegingen worden aangetekend. Wat de loop 
van het gesprek betreft wordt het aantal spontane zinnen 
vergeleken met het aantal reakties op de therapeut. Het 
aantal Herhalingen wordt aangetekend en de sociale uit
drukkingen als 'Dag', ja, hoepla etc. worden genoteerd 
(zie fig. 1). 

Wanneer de analyse (van ongeveer 50 uitingen) is 
gemaakt, weet de logopediste welke konstrukties haar 
leerling regelmatig gebruikt en welke konstrukties haar 
leerling in dit stukje taal niet gebruikt heeft. Het toeval kan 
daarbij een rol spelen. Als er bijvoorbeeld alléén over het 
speelgoed op tafel is gepraat komt het voltooid deelwoord 
of de verleden tijd waarschijnlijk niet voor in het sample. 
Dat gaat de logopediste dan na, als tenminste die 
konstrukties gezien het taalnivo wel verwacht zouden 
worden. Op basis van een ingevulde profielkaart worden 
de leerdoelen vastgesteld. Het leerdoel is telkens: een 
stapje verder langs het pad van de normale volgorde van 
verwerving. Zo komen alle grammatikale konstrukties 
stuk voor stuk aan bod. Een voorbeeld van een taal-
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sample en een profielkaart met een aantal leerdoelen 
wordt in het derde gedeelte van dit artikeltje gegeven. 

De didaktische aanpak - vier uitgangspunten 

1. Wanneer we eenmaal weten welke leerdoelen we voor 
de therapie stellen, bijv. Voorzetsel + Zelfstandig naam
woord, krijgen we te maken met de volgende vraag: Hoe 
leren we de kinderen een nieuwe konstruktie? We gaan 
daarvoor eerst even terug naar de reden dat taalgestoor
de kinderen de grammatikale regels niet zelf ontdekken. 
De primair taalgestoorde kinderen kunnen uit normaal 
taalaanbod niet zelf de regels voor hun grammatika leren. 
De slechthorende taalgestoorde kinderen horen te 

Therapiekaart 

weinig taal omdieregelszelftekunnen opstellen. Daarom 
vereenvoudigen wij ons taalaanbod aan taalgestoorde 
kinderen; zij hoeven dan niet de taalregels zelf te 
ontdekken. Wij doen de ontwikkelingsstapjes aan hen 
voor. Wanneer wij hen bijvoorbeeld de konstruktie 
Voorzetsel + Zelfstandig Naamwoord willen leren zoals 
'in bed' of 'op tafel' zeggen wij precies da? wat wij willen dat 
ze leren. We zeggen dan dus ook 'in bed' of 'op tafel' en niet 
'de pop ligt in bed' of 'het kopje staat op tafel'. Somszullen 
onze zinnetjes wat onwennig aandoen voor wie pas met 
deze manier van behandeling begint. Zinnetjes als 'pop 
slapen' en 'beer zitten' komen bij volwassen sprekers ook 
wel voor, maar we hebben het gevoel dat we de kinderen 
te weinig bieden. Dat het tegendeel waar is merkt men 
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snel tijdens de behandeling. Wanneer men de konstruktie 
goed kiest en die de leerling letterlijk zo 'in de mond' geeft 
kan de leerling die ook zelf precies zo produceren. 
Langzamerhand ontdekt men dat ook volwassenen 
onder elkaar vaak in hele eenvoudige zinnen spreken, 
daarvan geef ik enkele voorbeelden: 
tenwoordzinnen: Dag; daar; mooi!; gekregen! 
l weewoordzinnen: Nou niet; leuke jurk!; even wachten. 
. n n e n met drie zinsdelen: Nou jij weer; daar gaat ie; ik een 
,rui breien?. 
Zinnen met vier zinsdelen: Moet jij ook nog?; Heb ik nooit 
van gehoord; nou even niet zeuren. 

<j: Een tweede uitgangspunt van de therapie is dat we zo 
dicht mogelijk bij het dagelijks leven van het kind blijven. 
w e nemen dus het spel bij de kleinere kinderen als leer
situatie en bij de grotere kinderen het spel of het gesprek. 
U|t doen we om verschillende redenen: 

De taal wordt in spel- en gespreksituaties echt gebruikt 
zoals in het dagelijks leven. Dus er worden vragen 
gesteld, er worden opdrachten gegeven, je kunt iets 
vertellen dat je belangrijk vindt, je kunt fantaseren, 
opscheppen of dagdromen. 
In gesprek of spel krijgt de intonatie veel meer 
aandacht dan bij bijvoorbeeld het beschrijven van 
Plaatjes of het nazeggen van zinnen. 
Hoe dichter de behandelingssituatie bij het dagelijks 
'even ligt, hoe, kleiner de overdrachtsproblemen van 
het geleerde haar het dagelijks leven zijn. Als we 
bijvoorbeeld met een pop:'Jas aan, jas uit'oefenen dan 
zal het kind ook in de normale leefsituatie diekonstruk-
ties meteen gaan gebruiken bij het aan- en uittrekken 
van een jas. 
Bij het spel wordt de behoefte aan beweging van de 
kinderen nuttig gebruikt en dus is die geen hinderpaal 
meer voor de behandeling. Vaak zal de beweging 
ondersteunend zijn voor het taal leren, met name als de 
kinderen zelf bewegingen uitvoeren en daar de juiste 
zinnetjes bij zeggen. 
De taal wordt als kommunikatief middel vaak gebruikt 
om invloed op iemand's gedrag uit te oefenen. Als ik 
bijvoorbeeld zeg 'doeeven het licht aan'dan gebruik ik 
de taal om iemand anders iets voor mij te laten doen. 
Dat gebruiken we in onze therapie heel sterk. Wij geven 
de kinderen opdracht. Daarna geven zij óns een 
opdracht. Dit werkt een goede motivatie in de hand die 
onontbeerlijk is bij het leren spreken. 

3- Hiermee komen we aan het volgende uitgangspunt 
van onze behandeling: de nadruk op de funktionele 
'mitatie en de herhaling. In de normale taalverwerving 
9aan kinderen woorden of zinnetjes in een bepaalde 
situatie nazeggen en later spontaan gebruiken. Moeder 
zegt bijvoorbeeld 'Kom maar, wegaan uit', en het kindzegt 
uit'. Dat is dan een zinvolle herhaling. Dit spontane 
herhalen doen de meeste taalgestoorde kinderen in een 
spelsituatie nog wel en daar maken we gebruik van. 
Het herhaald aanbieden van dezelfde uiting wordt in onze 
'aaltherapie veel toegepast. We laten bijvoorbeeld een 
speelgoedpaardje springen en zeggen 'paard springen', 
we herhalen die handeling met een ander paardje en 
zeggen 'paard springen'. Het kind imiteert telkens de 

handeling en herhaalt de zin. Na enige tijd kan men één 
van de twee zinsdelen gaan variëren. 

4. Heel belangrijk in de taaitherapie is de houding die wij 
innemen t.o.v. het al of niet fouten maken van het kind in 
zijn of haar gesproken taal. Wegaan ervan uit dat een kind 
'een bepaald taalnivo heeft en daarbinnen geen fouten 
maakt. Wel willen we graag die taal opeen hoger nivozien 
te krijgen. Als we als eerste leerdoel kiezen wat bij een 
normale ontwikkeling als volgende stadium verwacht 
wordt, moet dat kunnen. Lukt het niet dan is het kind er niet 
rijp voor en is het leerdoel fout gekozen. Verbeteren doen 
we over het algemeen dus weinig. Dit niet-verbeteren 
heeft een heel positief effekt op de houding van de 
kinderen ten opzichte van hun praten. Deze kinderen 
worden al zo vaak verbeterd en zijn soms faalangstig 
geworden op het gebied van het spreken. Die faalangst 
willen wij doen afnemen. Bovendien heeft psycholinguis-
tisch onderzoek aangetoond dat, bij jonge kinderen in 
ieder geval, verbeteren weinig of geen effekt heeft op het 
leren spreken. 
Op de Bertha Mullerschool wordt in de logopedie sinds 
enkele jaren met deze manier van behandelen gewerkt, 
ledere logopediste heeft haar eigen werkwijze met de 
LARSP als basis van de behandeling. Over die toepassing 
van LARSP in de praktijk wordt regelmatig overleg 
gepleegd, nu ook met logopedisten van andere scholen 
en met logopedisten die de methode in hun privé-praktijk 
toepassen. LARSP kan ook houvast bieden bij het geven 
van home-training aan taalgestoorde kinderen en hun 
ouders. Verder is LARSP bijzonder geschikt voor hettaal-
onderwijs in de klas. Op de Bertha Mullerschool wordt als 
experiment in samenwerking met enkele leerkrachten 
momenteel een geïntegreerd lees-taalonderwijspro-
gramma ontwikkeld waarin de verschillende grammati-
kale konstrukties successievelijk aan bod zullen komen. 
Het meeste ervaring is echter opgedaan met de indivi
duele behandeling van de leerlingen. Daarom volgt hier 
een taalsample met profielkaart van één van de leerlingen 
van Thea Tuinenga. Het betreft Martijn, een slechthoren
de jongen van 6 jaar en 8 maanden (de naam is 
gefingeerd). De Fletcherindex van Martijn is 85 dB aan 
beide oren. Martijn's ouders zijn beiden zwaar slechtho
rend. Artikulatiefouten zijn in het volgende sample niet 
opgenomen. 

T = Thea (logopediste) 
(Martijn komt binnen) 
dag Martijn 
(Martijn heeft een knikker 
in zijn hand) 
Wat heb je? 

laat eens kijken 
(M laat de knikkers zien) 

moet ik het opschrijven? 
oké 

M = Martijn 

thuis knikker pakken 
weg 
zak (hij wil de knikker in z'n 
zak steken) 
deze blauw 
bruin 
opschrijven!! 
(dat moet je opschrijven) 
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boek op? 
boek vol 
hier helemaal leeg 
(T wijst lege blz. aan) 

waar is Jeroen? 
wat heeft hij? 
Jeroen voet kapot 

Jeroen niet schoen 
Jeroen voet 
teen Jeroen kapot, 
gebroken 
(M wijst op zichzelf) 
(M pakt de knikker) 
knikker 

(M wijst op een lege blz.) 

knikker rollen 
in het gaatje 

Martijn, nou knikkers weg 
(T wil een spelletje pakken) 

die? ja? 
(T pakt logische reeksen) 

nee, niet auto boem 
hebben we al lang gedaan 
(T pakt andere serie 
plaatjes) 
doen we nog een keer 
dan kun je het goed 

ogen dicht? 
wie? jij? 
ik?. 

(M legt plaatjes in goede 
volgorde) 

wat ja? 
klaar? 
wat moet ik doen? 
ogen dicht? 
(T doet ogen open) 
ja, goed zo 
mag je vertellen 
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boek op 
(bladert door zijn schrift) 

niet op schrijven 
(daar moet je niet op 
schrijven) 
Tristan 
Jeroen ook 
ziek 
ikke schoen kapot 
schoen 
(M wijst op zijn schoen) 

niet 

opschrijven!! 
blauw 
hoeft niet 
(hoef je niet op te schrijven) 
weggooien (het vel papier) 
ik wil weggooien 
af (er afscheuren) 
uithalen (er uit halen) 
ik vliegtuig maken 

in het gaatje 
allemaal wonnen (gewon
nen) 

ah, die 
(hij wijst op doos log. 
reeksen) 

auto boem 
(auto botsing) 

hebbelang gedaan 

mag niet kijken 
(jij mag niet kijken) 
ogen dicht 

nee, niet kijken 
(pauze) 

ja 
klaar 

nee, open! 

jij lezen (jij vertellen) 

wat? 

oh, jij pakken 
zullen we het andersom 
doen? 
jij vertellen en ikke pakken 

(laatste plaatje) 
Kees moet huilen 
jij niet huilen 

hoe komt dat? 
van wie? 

(M wijst op de reeks 
plaatjes) 

jij lezen, 
ik pakken 

(onverstaanbaar) 

(M knikt) 
Kees hardlopen 
meisje hardlopen 
pakken!! 
(jij moet het kaartje pakken 
dat daarbij hoort) 
Kees... vallen (de de grond 
vallen) 
meisje schrik 

(onverstaanbaar) 
(onverstaanbaar) 
(onverstaanbaar) 

ik niet 
ik niet, blauw 
(M laateen blauwe plek 
zien) 
schop 
thuis 
(M wijst op een andere plek) 
weg, niet meer 

andere 
(M wijst op de doos met 
logische reeksen) 

Interpretaties van de profielkaart 

A: Er zijn 54 uitingen van Martijn geanalyseerd. Slechts 4 
waren er onverstaanbaar voor de logopediste. 
B/C: De verhouding tussen het aantal Reakties (23) en 
het aantal Spontane Zinnen (31) is gunstig. Vaak zien we 
bij slechthorenden weinig Reakties. 
E: Het aantal Vaste Uitdrukkingen is wataandelagekant. 
F: In de eerste Fase van het Grammatikale ontwikke
lingsgedeelte F zien we slechts drie zelfstandige naam
woorden, twee werkwoorden en tien bijvoeglijke woorden 
of bijwoorden. Wanneer we naar Fase II kijken van de 
Zinsdelen zien we zinnen van twee Zinsdelen van bijna 
alle types. 20 van de 54 uitingen vallen in dit gedeelte. Dit 
kunnen we interpreteren als een ruim voldoende produk-
tie van dit type zinnen. Bij de woordgroepen van Fase H 
zien we dat alleen de beide voornaamwoorden in het 
sample voorkomen. De woordgroepen met een Zelfstan-
dif/Naamwoord komen in dit sample niet voor. Naar het 
idee van de logopediste was dit toeval en produceerde 
Martijn wel konstrukties als 'Juf Elite', 'rode auto' en 'op 
stoel'. In Fase III zien we een goede ontwikkeling op gang 
komen van zinnen met 3zinsdelen, een nieuw Voornaam
woord en enkele Hulpwerkwoorden. 
Vragen ontbreken geheel en bij de Gebiedende Wijs 
wordt alleen in Fase I geskoord. Bij de Woordvorming zien 
we dat de meervoudsvormen van de zelfstandige naam
woorden ontbreken; dit zien we wel vaker bij slechthoren
de kinderen. Alles bij elkaar kunnen we zeggen dat dit 
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taalprofiel opvalt door het afwezig zijn van afwijkendetaal 
en dat we te doen hebben met een sterk vertraagde maar 
0ver het algemeen harmonieuze ontwikkeling. 

Op basis hiervan werden de volgende leerdoelen vastge-
s t e ld: allereerst worden de woordgroepen van Fase II 
gekontroleerd en als ze duidelijk beheerst worden, 
worden ze met een tweede Zinsdeel gekombineerd tot 
zinnen als 'op tafel leggen', 'Juf Els roepen'. Bij Martijn 
2agen we maar één keer een Aanwijzend Voornaam
woord, nl. 'die'. Dat wordt gekontroleerd en dan met een 
Zelfstandig naamwoord gekombineerd (die auto, deze 
a,Jto). Wat de vragen betreft is X nou: (Waar is) beer nou? 
e eh goed leerdoel en verder kan er gewerkt worden aan 
het meer gebruiken van zinnen met drie Zinsdelen. 

Therapiekaart 

Wanneer de logopediste een nieuwe konstruktie in de 
spontane taal van Martijn ontdekt zal zij dit telkens aan
tekenen op zijn Profielkaart. 
Zo geeft LARSP een leidraad voor de behandeling van 
taalgestoorde kinderen waarbij de grammatikale kon
struktie in spel en gesprekssituaties systematisch ge
oefend worden. 
Literatuur 
Crystal, D., Fletcher, P., Garman,M.:Thegrammaticalanalysisof 
language disability. Edward Arnold 1976. 
Crystal, D: Working with LARSP. Edward Arnold 1979. 
Schaerlaekens, A.M.: De taalontwikkeling van het kind. Wolters-
Noordhoff 1977. 
Verhulst-Schlichting, L: Handleiding bij de voorlopige neder-
landse versie van de LARSP Profielkaart. Interne publikatie 1982. 
Vakgroep Foniatrie, Academisch Ziekenhuis Utrecht. 

77 



Progressieve slechthorenheid 

Lezing jaarvergadering VeBOSS 18-19 maart 

Prof. Dr. L.B.W. Jongkees 

Slecht horen kan het gevolg zijn van een groot aantal 
ziekten of afwijkingen; het kan zich uiten op vele ver
schillende wijzen, naar ernst en naar aard; maar het kan 
ook op verschillende manieren ontstaan en daarop slaat 
de titel van mijn betoog. 
Het onderwerp van deze bespreking is dus niet het plot
seling verliezen van gehoorvermogen en ook niet de 
aangeboren slechthorendheid; het is de langzame of 
betrekkelijk langzame achteruitgang van het hoorver-
mogen. 
Wat is de reden om nu juist dit onderwerp te bespreken, 
zult u vragen. Het antwoord is eenvoudig: omdat mij deze 
titel voorgesteld werd toen ik voor deze dag werd uitge
nodigd, en omdat ik de titel een zeer aanvaardbare uit
daging vond. Aangeboren doofheid en ernstige slecht
horendheid zijn gelukkig al vele jaren een probleem dat 
veel aandacht krijgt. Hun opsporing en de organisatie van 
die opsporing is in ons land voortreffelijk geregeld, de 
opvang op onze uitstekende scholen en inrichtingen was 
tot nu toe uitstekend. (Wat de nieuwe tendentie tot 
bezuiniging voor deze groep, werkelijk zwakken in de 
samenleving, zal brengen, weet ik niet, en daar kan ik nu 
ook geen verstandig woord over zeggen). Degenen die 
plotseling hun gehoor verliezen, staan op het ogenblik in 
het middelpunt der belangstelling, zozeer zelfs, dat het 
gebrek aan kennis omtrent de problemen die zich erbij 
voordoen, al weer aanleiding heeft gegeven tot een van 
die afschuwelijke termen waarmee wetenschappers -
ook al zo'n woord - hun onkunde proberen te versluieren, 
ril. plotsdoven. Daar waar begrip ontbreekt, wordt op het 
juiste ogenblik een woord geboren. Laat ons deze bore
ling ook aan de aandacht van haar peten overlaten! 
Progressieve slechthorendheid heeft, in tegenstelling tot 
wat u misschien ten onrechte zoudt kunnen menen, geen 
enkele politieke betekenis. De echte betekenis van 
progressief is voortschrijdend, in ons geval dus gehoor-
verlies dat steeds groter wordt, als men de tijd van leven 
heeft nogal eens tot volkomen doofheid, in andere 
gevallen tot een op den duur niet meer teruglopend peil. 
Dit hangt af van de oorzaak van het gehoorverlies en 
soms van de toegepaste behandeling, waarbij ik wel moet 
zeggen, dat voor de meeste progressieve slechthorend-
heden geen kruid gewassen, geen operatie uitgevonden, 
en zelfs geen alternatieve behandeling aangeraden is. 
Komt progressieve slechthorendheid zo vaak voor, datze 
nu echt apart besproken moet worden? Schrikt u niet, 
dames en heren, eigenlijk lijdt u allen aan deze afwijking. 
Bij u allen, voorzover u volwassen bent, is de voort

schrijdende achteruitgang van uw gehoorvermogen 
begonnen. U hoort een aantal hoge tonen, die u tot zo 
ongeveer uw twintigste jaar nog hoorde, niet meer. Elke 
vleermuis die u ziet vliegen, maakt een heel hoog geluid, 
dat hem bij weerkaatsing oriënteert, zoals radar onze 
vliegtuigen of schepen. U hoort het niet meer. En als u, 
moderne mensen, nooit een vleermuis gezien hebt, 
doordat u niet weet hoe die er uitziet, zult u het niet 
beseffen en kunt u nog jarenlang voortleven zonder te 
beseffen dat het verouderingsproces bij de mens bij de 
geboorte al in gang is gezet en geen privilege is van 65+-
ers. 
De meest voorkomende progressieve slechthorendheid 
is de ouderdomsslechthorendheid, in de vaktaal presbya-
kusis. Zoals hiervoor al gezegd, in wezen een uitvloeisel 
van het natuurlijke verouderingsproces, waarbij de func
tie van alle zintuigen in de lange loop der jaren minder 
wordt. Niet iedereen wordt echter in gelijke mategetroffen 
door de verouderingsslechthorendheid. Het is zeker dat 
hierbij erfelijke factoren van grote betekenis zijn. In 
sommige families worden de leden al vroeg, soms opval
lend vroeg door deze kwaal getroffen (presbyakusis 
praecox), andere oude dames en heren blijven tot opzeer 
hoge leeftijd opvallend goed horen evenals hun voor
zaten. Zoals de volksmond zegt; men kan niet voorzichtig 
genoeg zijn met de keuze van zijn ouders, maar daar kom 
ik nog uitvoerig op terug. Behalve de erfelijke invloeden 
zijn er nog andere oorzaken waarvan men meent dat ze 
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van ouder
domsslechthorendheid. De belangrijkste schuldige is 
volgens velen het lawaai. Een Amerikaanse onderzoeker 
heeft vastgesteld dat negerstammen in Centraal Afrika, 
die weinig of geen contact hebben met de luidruchtige 
westerse cultuur, nauwelijks presbyakusis krijgen. He
laas is dit onderzoek niet erg betrouwbaar, doordat het 
praktisch onmogelijk is in deze onberoerde gebieden de 
leeftijd van iemand vast te stellen. Er is geen burgerlijke 
stand of enige betrouwbare registratie. Bovendien schijnt 
nog wel eens een kind zozeer zich met de ander te ver
eenzelvigen, dat de herinnering aan een bepaalde 
gebeurtenis - zeg het bezoek van Livingstone - niet alles 
bewijst. Hoe dan ook, in ons cultuurgebied kunnen we 
vaststellen dat in ieder geval ook andere invloeden dan 
erfelijke de ernst en het ogenblik van duidelijk worden van 
ouderdomsslechthorendheid bepalen. Hierbij moet men 
met de mogelijkheid rekening houden, dat op de grond
slag van het door het lawaai veroorzaakte hoorverlies, de 
ouderdomsdoofheid daar alleen maar wordt bijgeteld 
zonder dat de eerste de laatste beïnvloedt. In ieder geval 
spelen beide soorten zich in het gebied van de hogetonen 
af, zij het niet precies op dezelfde plaats op de toonschaal. 
Tot mijn spijt moet ik u nu lastig vallen met enige 
technische opmerkingen over hetgeen men hoort. Wat 
men hoort, heet geluid. Geluid is echter een heel gecom
pliceerd begrip. Als men zijn gedachten omtrent iets wil 
verdiepen, is het nodig enige orde te scheppen in de 
chaos van hetgeen men wil onderzoeken. Dit orde 
scheppen in de chaos der verschijnselen om ons heen is 
al ver gevorderd in de natuur- en scheikunde van de 
laatste eeuwen. In de biologie en dus ook in de menselijke 
biologie, een der grondslagen van geneeskunde, is dit 



even zo noodzakelijk. Ten gevolge van dit streven het 
ordelijke in de chaos te vinden, hebben onderzoekers van 
geluid zich gericht op een soort geluid dat in de natuur 
maar weinig voorkomt, de tonen zoals ieder uwer die uit de 
oonladder en uit de westerse muziek kent. Deïe tonen 
'aten zich zeer goed beschrijven en hun eigenschappen 
kan men goed in maat en getal neerleggen, veel gemak
kelijker dan de veel vaker voorkomende ploffen, sissen, 
jjkken en de duizenden andere geluiden van de zee, het 
bos, de wind enz. 

'°t de bepaalbare en waarneembare eigenschappen 
van tonen behoren in grote trekken: toonhoogte, luidheid, 
timbre, zaken die redelijk samenhangen met eigen
schappen van fysische aard, zoals frequentie van de tril-
ln9, grootte van de trilling, uitslag en vorm van het 
'rillingspatroon. Geluid plant zich namelijk door de lucht 
(of een ander medium zoals de grond of een waterlei-
din9sbuis) voort met een bepaalde snelheid die per 
Wllend materiaal verschilt maar niet afhangt van de 
frequentie van de toon. Aangezien het geluid dat de mens 
waarneemt in de eerste plaats door de lucht tot ons komt, 
zal ik me beperken tot de bespreking van geluidsbewe-
9ingen in dit medium. In het luchtledige wordt geluid niet 
v°ortgeplant. Door de geluidsprikkel bijvoorbeeld van 
eeh bel worden de omgevende luchtdeeltjes in een 
9olvenbeweging van luchtverdunningen en verdichtin-
9en gebracht, zeer te vergelijken met de golven die in een 
viiver ontstaan als men daar een steen in gooit. De een-
v°udigste beschrijving van zo'n golfbeweging is een 
sinus, zoals die ontstaat als men een over de omtrek van 
een cirkel met gelijkmatige snelheid voortbewegend punt 
°P een grafiek als functie van de tijd afbeeldt. Indien de 
geluidsgolven zich alle voortspoeden met dezelfde hoe-
Veelheid golftoppen per tijdseenheid, ontstaat een zoge-
naamde zuivere toon. Dit soort tonen komt in de natuur 
2elden, zoal ooit voor. Ze worden echter voor onderzoek 
°mtrent geluidseigenschappen en voor het meten van 
het hoorvermogen zeer veel gebruikt. Ze ontstaan 
bijvoorbeeld door het op de juiste wijze aanslaan van een 
stemvork of door electrische toestellen, zogenaamde 
Joongeneratoren. 
Met deze toestellen kan men nu de gehoorscherpte van 
'emand meten voor net zoveel soorten tonen als men wil 
en het resultaat is een toondrempelaudiogram. De naam 
9eeft het eigenlijk al aan: hoe groot moet degeluidsprikkel 
2iJn om hem net hoorbaar te maken voor de onderzochte 
Persoon. Aangezien gebleken is dat voor tonen met 
verschillende toonhoogten deze drempel niet dezelfde is, 
onderzoekt men drempels op verschillende punten. 
Uiteraard niet op alle, dat zou te veel tijd kosten. Men kiest 
daarom in de praktijk de C van de toonladder en daarvan 
a|le octaven naar boven en beneden. In de praktijk komt 
oit, tengevolge van de beperkingen die de apparatuurons 
0Plegt doordat zeer lage tonen eigenlijk niet kunnen 
Worden voortgebracht zonder dat zich daarnaast onge
wenste boventonen ontwikkelen o.a. het octaaf. Betaal
bare luidsprekers beperken dan ook de praktische 
metingen aan de onderkant tot ongeveer 125 a 250 Hertz 
o1-!- trillingen (oftewel volle golflengten van 360°) per 
seconde. Om de energie te bepalen die zo'n toon nodig 
beeft om gehoord te worden, gebruikt men een vergelij-

kingsschaal waarvan de eenheid de decibel is. Als verge
lijkingspunt gebruikt men dan de gemiddelde drempel
waarde die men heeft vastgesteld bij een zeer groot 
aantal normale jonge mensen. Als de onderzochte nu 
tienmaal zo veel energie nodig heeft als een normaal 
horende, heet dat 1 bel, of gebruikelijker 10 dB meer. Dit 
betekent dat hij tienmaal minder hoort. Een miljoen maal 
meer betekent een vermeerdering met 60 decibel. Om 
een fraaie, overzichtelijke grafiek van het hoorvermogen 
van 'iemand te verkrijgen, zetten we in een figuur, die 
audiogram genoemd wordt, de gevonden drempelwaar
den af. Op de horizontale as de toonfrequentie, op de 
verticale de intensiteit. Gegeven het voorgaande, zal een 
normaal gehoor ongeveer op de nullijn liggen. D.w.z. op de 
op grond van onderzoek bij normale jonge mensen vast
gelegde gemiddelde toondrempel. Al naarmate het hoor
vermogen slechter is, ligt de lijn lager; al naar mate 
bepaalde toonhoogten extra getroffen zijn, zal de lijn 
inzinkingen tonen. 

Het is echter mogelijk nog meer informatiete putten uit het 
toonaudiogram. Geluid kan niet alleen door de lucht tot 
ons komen, het is ook mogelijk geluid via de schedel naar 
het waarnemingsorgaan-het binnenoor of slakkehuis-te 
voeren, bij voorbeeld met een trillend plaatje dat achter 
het oor wordt geplaatst en de verschillende toonfrequen-
ties aan het bot overdraagt. Men verkrijgt dan een geheel 
andere drempel, die in de praktijk gelijk getrokken wordt 
doordat ook deze weer met het gemiddelde hoorvermo
gen voor deze geluidsbron wordt vergeleken. Hierom 
liggen voor normaal horenden de audiogrammen van 
been- en luchtgeleiding op elkaar. Ook bij gehoorverlie-
zen die het gevolg zijn van ziektes van het binnenoor of 
van de zenuwen en hersenbanen zijn de curven van 
lucht- en beengeleiding in het audiogram identiek. Als 
echter het middenoor door enige schade is aangetast, is 
het duidelijk dat het niet gestoorde binnenoor het via het 
bot toegevoerde geluid ongestoord ontvangt, maar de 
geluiden die via de lucht een intact middenoor nodig 
hebben om te worden gehoord, zullen pas bij hogere 
drempel worden waargenomen. Op deze wijze kan men 
gemakkelijk onderscheid maken tussen twee catego
rieën slechthorendheid: de geleidings- en de waarne-
mingsslechthorendheid. Dit is geen theoretisch of aca
demisch spelletje, maar uiterst belangrijke informatie, 
want in het algemeen is de hoorstoornis van het 
geleidingstype gemakkelijker te bestrijden dan die van 
het waarnemingstype. Aangezien patiënten met beide 
vormen van gestoord gehoor aan voortschrijdend ge-
hoorverlies kunnen lijden, zal ik beide groepen apart 
behandelen. 

Indien we bij iemand met een stoornis van het gehoor van 
het geleidingstype de mogelijke oorzaken overzien, is er 
verschil tussen de groep kinderen en de groep volwas
senen, maar bij beide groepen is nauwkeurig onderzoek 
nodig. Bekijken van het trommelvlies, functieonderzoek 
van het trommelvlies, röntgenonderzoek van het rots-
been, K.N.O. Bij kinderen is de meest voorkomende 
oorzaak slechte functie van de buis van Eustachius en 
haar gevolgen, zoals middenoorontsteking of ophoping 
van vocht in het middenoor. Bij volwassenen is het nogal 
eens otosclerose d.i. verandering van de beenstructuur 
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van de gehoorbeentjes, waardoor deze niet goed kunnen 
bewegen. In al deze gevallen is behandeling van de 
ziekelijke afwijkingen mogelijk. Bestrijding van de oor
ontsteking, buisjes in het trommelvlies, operatieve be
handeling van de neusamandel, of operatief herstel van 
de bewegelijkheid van de keten van gehoorbeentjes. 
Zelfs als een dergelijke behandeling niet (meer) mogelijk 
is, doordat bijvoorbeeld door een oorontsteking blijvende 
beschadiging is ontstaan of doordat door welke omstan
digheid dan ook operatie niet gewenst is, is het bijna altijd 
mogelijk de patiënten uit deze groep met een eenvoudig 
hoorapparaat zeer goed te helpen. Hun binnenoor is 
gezond en als dit orgaan maar voldoende geluidsenergie 
krijgt aangeboden, krijgt de patiënt de noodzakelijke 
informatie. Behalve degenen die aan complicaties van 
middenoorontsteking lijden, is er maar één categorie 
mensen met progressieve slechthorendheid van het 
geleidingstype die wel eens aan een gevaarlijke afwijking 
zouden kunnen lijden en dat zijn zij die op vroegmiddel-
bare leeftijd aan één oor langzamerhand slechter gaan 
horen en dan blijken aan een geleidingsslechthorendheid 
te lijden. Als het mannen zijn en zeker als het mannen zijn 
met Chinees bloed, moet de arts niet rusten voordat hij 
zeker kan zijn dat zich niet in de neuskeelholte een 
kwaadaardige tumor heeft ontwikkeld, die de buis van 
Eustachius, de ventilatiebuis tussen middenoor en neus
keelholte, afsluit. In China komt deze afwijking heel veel 
voor, hier zelden. Opsporing is gewenst, omdat in het 
begin behandeling heel goed resultaat kan opleveren. 
Een grotere reeks problemen dan bij de patiënten met 
geleidingsstoornissen van het gehoor vindt men bij 
degenen wier waarnemingsapparaat is gestoord. Hoe 
luid het geluid ook is, het slakkehuis is ziek en kan het niet 
normaal verwerken. Dit orgaan is bovendien niet voor 
reconstructieve chirurgie toegankelijk en tot nu toe is er 
nog geen kruid gewassen waarmee men iets tegen dit 
soort stoornissen kan bereiken of zelfs maar de progres
sie tegenhouden. 

Er zijn zeer vele afwijkingen die met progressief gehoor-
verlies gepaard gaan. Er zijn er maar heel weinige bij 
waarvan men de oorzaak kan wegnemen. Bekend daarbij 
zijn de vergiftigingen door bepaalde antibiotica die soms 
nodig zijn om het leven te redden maar die wel tot doofheid 
kunnen leiden. Voortdurende controle van het gehoor is 
dan nodig om binnen de smalle grenzen der mogelijkhe
den het gehoor zoveel mogelijk te sparen en toch het 
leven van de patiënt te redden. 
De meest voorkomende vormen van progressieve 
slechthorendheid van hetcochleairetypezijnerfelijk. Eén 
daarvan is ons aller lot. Bij de geboorte en wellicht al bij de 
conceptie begint het proces der veroudering, ook van het 
gehoororgaan. Bij het bereiken der volwassenheid is dat 
bij gericht onderzoek al vast te stellen. De grens van het 
gehoorvermogen voor het hoogste toongebied loopt dan 
al terug. Zij die het geluk hebben nog enig contact met de 
natuur te hebben, kunnen het gemakkelijk zoals gezegd, 
vaststellen als ze een vleermuis zien en hem niet horen. Zij 
constateren dan de aanwezigheid van de progressieve 
slechthorendheid waaraan wij allen lijden: slijtage. Nu is 
de natuur hoogst onrechtvaardig en geen twee mensen 
zijn gelijk. Bij de een geeft het slijtageproces van het 

slakkehuis al op middelbare leeftijd klachten, terwijl de 
ander op zijn tachtigste zich nog uitstekend kan redden. 
De gelijkheid is slechts dat ieder er zeker van kan zijn, dat 
hij op zijn zeventigste minder zal horen dan opzijn vijftigste 
en op zijn negentigste minder dan op zeventigste. Een 
middel om verouderen tegen te gaan, kennen we niet. 
Weten zelfs niet of een gezonde leefwijze er iets aan 
verandert. 
Wel weten we dat lawaai het gehoor toenemend kan 
schaden. Sommige mensen zijn hiervoor gevoelig en 
gelukkig worden tegenwoordig in onze fabrieken en 
werkplaatsen maatregelen genomen om de werkmensen 
te beschermen tegen te veel lawaai door oorbescher
mers en door te controleren of zij desniettemin nog 
schade van geluid ondervinden. In het dagelijkse leven 
worden helaas de bezoekers van discobars niet op deze 
wijze beschermd. Het is hun, evenals alcohol-, drugs- en 
sigarettenbenutters, toegestaan zichzelf schade toe te 
brengen die niet herstelbaar is. Lang onderworpen 
worden aan geluidsschade leidt tot steeds verder voort
schrijden van het gehoorverlies. Als later ook de leeftijds
effecten daarbij komen, kunnen deze door lawaai be
schadigden zeer gehandicapt raken. 
Eén groep progressief doven zal blijven bestaan zolang 
de erfelijkheidswetten van kracht blijven. Dat zijn dege
nen die stammen uit families met zogenaamd dominante 
doofheid. In dergelijke families wordt de kwaal op de 
kinderen overgebracht door een zogenaamd dominant 
gen. De erfelijke eigenschappen worden overgebracht 
door ingewikkelde chemische structuren uit de eicel van 
de moeder en de zaadcel van de vader, de zogenaamde 
genen, die zich bij de conceptie tot een kindercel 
samenvoegen, waarbij de duizenden genen van de 
moeder en die van de vader, die paarsgewijze in de ouder
lijke cellen liggen, zich delen en dan nieuwe paren vormen 
uit één van de eicel en één van de zaadcel afkomstig gen. 
Een afwijkend gen kan door zijn normale wederhelft in het 
gareel gehouden worden. Dan heeft men te maken met 
recessief erfelijke overdracht. Pas als van moeders én 
van vaders kant hetzelfde gen afwijkend is, komt de afwij
king tot stand. Het dominante gen geeft ook op zijn eentje 
aanleiding tot een afwijking, bijvoorbeeld doofheid. 
Slechts kinderen van ouders van wietenminsteéén in zijn 
erfelijkheidsgoed de afwijking draagt, kunnen de doof
heid erven. Dat wil ook zeggen dat als die ouder bij de 
conceptie zowel een goed als een aangetast gen her
bergt en de andere partner een normaal gen op die plaats 
draagt, zal de kans op dove kinderen 50% zijn, hoewel de 
ernst van de hoorstoornis zeer kan wisselen en ook het 
ogenblik waarop het gehoor achteruitgaat. 
Soms is de erfelijke belasting niet beperkt tot het gehoor
orgaan. Ook elders vindt men aangeboren afwijkingen, 
zoals veranderingen aan nieren, botten, schedelvorm. 
Een groot aantal van deze syndromen dragen de naam 
van de eerste die ze beschreven heeft. Het is hier niet de 
plaats hier verder op in te gaan. Wel van grote betekenis 
voor ons onderwerp is dat bij dedominant erfelijke slecht
horendheid heel vaak de kinderen normaal horend 
worden geboren en pas later - puberteit, volwassen 
leeftijd - slecht gaan horen. 
Dit brengt ons dan tevens op de behandeling van progres-
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sjef slechthorenden. Zoals gezegd, deze heeft eigenlijk 
slechts kans de progressie te stoppen, eigenlijk nooit om 
wat vernietigd of nooit aanwezig is geweest, te herstellen. 
Zelfs het stoppen van het voortschrijden van de kwaal is 
s|echts mogelijk indien de oorzaak bekend is en kan 
worden weggenomen - middenoorontsteking, lawaai, 
vergiftigingen, otosclerose - of voorkómen, bijvoorbeeld 
9eluidsbeveiliging. Onaangename geluiden, zoals druk 
wegverkeer, vliegtuigen in de lucht, radio van de buren, 
Mogen erg hinderlijk zijn, ze beschadigen eigenlijk nooit 
het hoorvermogen. Erfelijkheidsadviezen. Ook bij de 
waarnemingsslechthorendheden bestaat een progres
sieve tot één zijde beperkte progressieve soort die om 
9rote zorgvuldigheid vraagt, vooral omdat tijdig ont
dekken de kwaal soms tot staan kan brengen. Als iemand 
aan één kant langzaam toenemend gehoorverlies toont 
van het waarnemingstype, moet de arts aannemen dat 
hier eengezwel in het inwendigeoorkanaal bestaat, totdat 
het tegendeel bewezen is met verfijnd gehoor- en rönt
genonderzoek. De kleine exemplaren kunnen goed 
Seopereerd worden. Meestal gaat het gehoor aan die kant 
wel verloren. 
eerder vraagt de toenemende slechthorendheid natuur
lik alle zorg. In zekere zin heeft een dergelijke patiënt nog 
een voordeel, namelijk dat hij langzaam maar zeker zijn 
Maatregelen kan nemen, kan wennen aan een hoorappa-
raat, de mensen uit zî n omgeving begrip (laten) bijbren-
9en, onderzoeken wat tegenwoordig allemaal mogelijk is, 
°P tijd leren letten op niet-akoestische inlichtingen, aan 
onderen al jong de taal bijbrengen, voordat het gehoor te 
2eer gestoord is en zo nog velezaken. Hun nadeel is dat de 
bedreigende omstandigheden zo gestadig groeien, 
Waardoor angst en spanning ontstaan. Meer misschien 
wel dan zij laten merken, hebben zij belangstelling nodig; 
boeten familie en vriendenkring hen beschermen tegen 
hun neiging zich af te zonderen. Ze hebben daar echt niet 
in de eerste plaats een dokter, psycholoog, sociaal 
werkster voor nodig, hoewel dezen soms goed kunnen 
helpen, maar veel meer hun naasten. 

Themadag Middenschool 

°P 17 maart hielden de collega's VBuO van de VeBOSS 
een themadag over de middenschool. Daar werden vijf 
'ezingen gehouden. Van drie daarvan ontving de redactie 
oe volledige tekst en van twee een samenvatting. 
°e redactie is van mening dat deze teksten als één 
samenhangend geheel gepubliceerd moeten worden. 
°at kon helaas niet in dit nummer. U kuntze verwachten in 
het eerstvolgende nummer, in december. 

Hoe horen slechthorende 
kinderen met hun 
hoortoestellen in de 
schoolsituatie? 

Lezing jaarvergadering VeBOSS 18-19 maart 

T.S. Kapteyn, fysicus-audioloog, Vrije Universiteit 

Horen kan omschreven worden als waarnemen van 
geluidstrillingen door middel van het oor. Uitgaande van 
deze omschrijving ligt het voor de hand te denken dat het 
horen problematischer zal worden in dezelfde mate als 
waarin de werking van het oor is gestoord. I n werkelijkheid 
ligt de zaak niet zo eenvoudig. Het oor heeft namelijk een 
aantal eigenschappen die niet tegelijkertijd en zeker niet 
in dezelfde mate aangetast behoeven tezijn. Daarnaast is 
het de vraag op welke wijze men het niet goed funktione-
ren van het oor goed kan meten en betrouwbaar in maat 
en getal uitdrukken. Op de derde plaats kan gesteld 
worden dat de ene functie veel beter dan de andere 
ondersteund kan worden b.v. door toepassing van een 
hoortoestel. 
In deze beschouwing willen we allereerst stilstaan bij de 
verschillende vormen van slechthorendheid. Besproken 
zal worden wat de gevolgen zijn van niet kunnen verstaan 
van spraak in de gewone luistersituatie en wat een 
hoortoestel daarbij als hulpmiddel kan betekenen. In 
aansluiting daarop zal worden nagegaan in hoeverre een 
hoortoesteldrager in de schoolsituatie in een gunstiger 
luistersituatie kan worden gebracht zodat een optimaal 
resultaat van het toestel kan worden verkregen. 

Vormen van slechthorendheid 

Wanneer iemand niet goed hoort is hij slechthorend, erg 
slechthorend of misschien zelfs wel doof. Wat doofzijn 
betekent kan men zich niet zo gemakkelijk voorstellen. 
Met de vingers in de oren kan men zich wel een idee 
vormen wat slechthorendheid is maar het betreft dan wel 
de meest eenvoudige vorm die het beste kan worden 
aangeduid als hardhorendheid. Het oor is dan verminderd 
gevoelig, zowel voor lage als hoge tonen. Door het geluid 
te versterken kan alles weer goed gehoord en onder
scheiden worden. Wanneer overbrenging van het geluid 
van trommelvlies naar binnenoor gestoord is, is er sprake 
van een dergelijk verlies: een geleidingsverlies. Met name 
een wisselend geleidingsverlies kan ernstige gevolgen 
hebben al lijkt het maar een lichte vorm van slechthorend
heid. Vaak wordt het kind namelijk onzeker doordat het de 
ene dag iets wel kan horen en de andere dag niet. De 
omgeving verbaast zich daarover en gaat het kind 
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verdenken van niet willen horen. In die verwijtsfeer wordt 
de onzekerheid van het kind extra versterkt. 

Een verminderde gevoeligheid van het oor behoeft niet 
voor alle toonhoogtes even groot te zijn. Met name bij 
bmnenoorslechthorendheden is het oor voor hoge tonen 
relatief ongevoeliger dan voor lage tonen. De geluiden 
klinken dan dof en het lijkt alsof de mensen niet duidelijk 
spreken. Het gesprokene kan wel gehoord worden maar 
het goed verstaan geeft moeilijkheden. Het misverstaan 
leidt tot misverstanden, irritaties en moeilijkheden zeker in 
een schoolsituatie. 
De mate van slechthorendheid wordt meestal in eerste 
instantie gemeten door de hoordrempel te bepalen met 
een audiometer. Wanneer de hoordrempel verhoogd is 
zullen zachte geluiden niet waargenomen worden. Met 
recht kan men dan spreken van slechthorendheid We 
moeten echter wel bedenken dat zeker in de schoolsitua
tie het onderwijs niet zacht fluisterend wordt gegeven De 
gewone spraak heeft een sterkte die ongeveer midden in 
het dynamisch bereik van het normale oor ligt, dat wil 
zeggen ongeveer in het midden tussen de hoordrempel 
en de drempel waar de geluidssterkte onaangenaam 
hard wordt. Bij de meest eenvoudige vorm van slechtho
rendheid worden alle geluiden in dezelfde mate verzwakt 
waargenomen net zoals het geval is wanneermen met de 
vingers de oren dichtstopt. Bij binnenoor slechthorend
heid komt het echter vaak voor dat het oor ongevoelig is 
voor zachte geluiden maar normaal gevoelig of zelfs 
overgevoelig voor harde geluiden. Het dynamisch bereik 
van het oor is dan gereduceerd. Zachte geluiden moeten 
bij voorkeur wel enigszins versterkt worden maar harde 
geluiden moeten zeker niet versterkt en mogelijk zelfs iets 
afgezwakt worden. In de praktijk betekent dit dat hetzacht 
gesprokene niet goed wordt gehoord maar hard roepen 
als onaangenaam luid wordt ervaren. Dit verschijnsel van 
een gereduceerde dynamiek van het oor wordt wel 
aangeduid als recruitment, (fig. 1 a) 
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Fig. 1a Het toonaudiogram geeft een perceptief hoge-
tonen verlies aan en een klein hoor span. 

De tot nu toe besproken vormen van slechthorendheid 
hadden betrekking op de gevoeligheid voor geluid. Het 
horen van een spreker is echter niet voldoende om te 
begrijpen wat hij vertelt. Het gesprokene moet ook 
onderscheiden en herkend worden. Nuzijn er vormen van 
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slechthorendheid waarbij het oor wel in staat is om 
geluiden waar te nemen maar niet meer in staat is om het 
ene geluid goed van hetandereteonderscheiden. Dit ver
schijnsel wordt aangeduid als discriminatieverlies. Men 
hoort de eigen taal zoals wij een vreemde taal horen. Het 
verstaan kost moeite, in een extreme vorm klinkt de eigen 
taal als b. v. arabisch. Het zal duidelijk zijn dat versterking 
van het geluid dan nauwelijks kan bijdragen tot een beter 
verstaan, (fig. 1b). 
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Fig. 1b Het spraakaudiogram geeft een discriminatie 
verlies aan, 10% voor het linker- en 30% voor het rechter 
oor waarnaast de curve van het rechter oor een lichte 
regressie vertoont. 

Als vijfde vorm van slechthorendheid kan genoemd 
worden de abnormale hinder van omgevingslawaai. Bij 
deze vorm kan in rustige omgeving nog redelijk tot goed 
gehoord en verstaan worden. Zodra er echter omge
vingslawaai is waarvan een ander nauwelijks hinder heeft 
kan de slechthorende de geluiden nauwelijks meer 
onderscheiden en het verstaan wordt moeilijk of zelfs 
onmogelijk. Het gehoor is als het ware verminderd in staat 
om het gewenste geluid uit het achtergrondslawaai te 
herkennen. 

De net genoemde vorm van slechthorendheid hangt 
nauw samen met de samenwerking van beideoren Deze 
samenwerking is niet alleen van belang bij het verstaan in 
rumoer maar ook om te bepalen waareen geluid vandaan 
komt. Wanneer de samenwerking van beide oren ge
stoord is zal men ook niet goed kunnen bepalen waar een 
geluid vandaan komt. In verkeerssituaties kan dat ge
vaarlijk zijn, in schoolsituaties niet zozeer gevaarlijk maar 
wel hinderlijk. Stelt u zich eens voor een onderwijzer die 
niet kan horen uit welke richting een vraag gesteld wordt 
of een opmerking gemaakt wordt. Wanneer een van beide 
oren veel ongevoeliger is dan het andere oor dus bij 
eenongheid, zal deze situatie zich ook voordoen. 

Tenslotte willen we een zeer hinderlijke vorm van slecht
horendheid noemen, het zogenaamde oorsuizen. In het 
oor zelf zit dan als het ware een geluidsbron welke men 
doorlopend hoort. Het spontane geluid kan het karakter 
hebben van een geluid van een ruis, van een brom of 
soms kan het zelfs lijken op het geluid van een machine
hal. Dit spontane geluid kan de oorzaak ervan zijn dat 
andere geluiden niet worden waargenomen. 



De bovengenoemde vormen van slechthorendheid kun
nen ook gecombineerd voorkomen. Het moge duidelijk 
Zlin dat waar er zoveel vormen van slechthorendheid 
bestaan niet kort en eenduidig gezegd kan worden in 
hoeverre het hoortoestel het horen van een slechthorend 
kind kan verbeteren. 

Het hoortoestel 

Een hoortoestel is in feite een miniatuur geluidsinstallatie 
die in de eerste plaats het geluid versterkt en het tegelij
kertijd ook kan aanpassen aan de eigenschappen van het 
niet goed horende oor. Het doel is om de mogelijkheden 
die dat oor nog heeft zo goed mogelijk te benutten. 
Het hoortoestel bestaat uit een microfoon die het geluid 
opvangt, een versterker die het geluid versterkt, een toon-
regeling waarmee de versterking van de hoge tonen al of 
n'et groter gemaakt kan worden dan van de lage tonen, 
een begrenzingsregeling waardoor gezorgd kan worden 
dat zachte geluiden versterkt worden maar harde gelui
den minder of zelfs helemaal niet en een telefoon 
waardoor het geluid versterkt en aangepast aan het 
slechthorende oor wordt aangeboden. 
Er zijn veel verschillende soorten hoortoestellen die 
onderscheiden kunnen worden naar soort. Hierbij kan 
9edacht worden aan het kasthoortoestel, de oorhanger, 
het hoortoestel in de bril, het in-het-oor-toestel e.d. Van 
elke soort zijn toestellen van verschillende merken be-

FiQ- 2. Een afbeelding van een oorhanger achter een 
oorschelp met het buisje als verbinding naar de gehoor
gang, die is afgesloten met het oorstukje. 

schikbaar. Elk merk heeft in elke soort een aantal typen 
die zich onderscheiden in mogelijkheden om klankkleur 
te regelen en de maximale geluidssterkte in te stellen. Een 
ruime variëteit van hoortoestellen en instelmogelijkheden 
is gewenst gezien de sterk verschillende vormen van 
slechthorendheid. In feite moet bij elk slechthorend oor 
het optimale hoortoestel worden gezocht en ingesteld. De 
audiometrische metingen, ook al zijn die met zorg en 
uitvoerig verricht, kunnen slechts een globale aanwijzing 
geven omtrent de instelling van het toestel die optimaal 
blijkt te zijn. Het is de slechthorende zelf die proefonder
vindelijk moet bepalen welk hoortoestel de gunstigste 
ondersteuning van het oor kan geven. Ook de luisterom-
standigheden zijn hierbij van invloed zoals de akoestiek 
van de kamer waarin naar het geluid wordt geluisterd en 
uiteraard ook de kwaliteit van de geluidsbron zelf. Een 
definitieve keus van het optimale toestel kan dan ook pas 
gemaakt worden wanneer dit is getoetst in de luistersitua
tie waarin de slechthorende ermee moet functioneren, 
(fig. 2). 
Een sterk onderschat onderdeel van het hoortoestel is het 
oorstukje. De belangrijkste functie van het oorstukje is de 
afdichting van het oor zodat het geluid dat vanuit het 
hoortoestel met een slangetje door het oorstukje in de 
gehoorgang gebracht wordt niet weer uit de gehoorgang 
terug kan komen in de microfoon van het hoortoestel. 
Wanneer dit het geval is zou het geluid namelijk opnieuw 
versterkt worden, weer in de gehoorgang aankomen, 
opnieuw teruglekken enzoeindeloos blijven ronddraaien. 
Dit ronddraaien wordt waargenomen als piepen van het 
hoortoestel. Een piepend hoortoestel versterkt dus goed 
maar het versterkte geluid lekt uit het oor omdat het 
oorstukje niet goed past. Het goed passende oorstukje 
voorkomt dit piepen, fixeert het hoortoestel in het oor maar 
beïnvloedt ook het geluid. Immers de geluidstrillingen 
moeten vanaf de telefoon door het slangetje en door het 
oorstukje naar het trommelvlies toe. Wanneer het ka
naaltje in het oorstukje lang en nauw is betekent dat met 
name voor de (snelle) hoge frequenties een relatief grote 
weerstand. De verzwakking van de hogere frequenties 
die daarvan het gevolg is doet het geluid dof klinken. De 
eigenschappen van het oorstukje zijn dus van invloed op 
de klankkleur van het geluid van het hoortoestel. 
Met behulp van de instelmogelijkheden van het hoortoe
stel kan hetgeluid watscherper of doffer gemaakt worden 
en kan voorkomen worden dat bij voldoende versterking 
van zachte geluiden de harde geluiden onaangenaam 
hard worden. Uit het voorbeeld van de spreker in de 
vreemde taal zal duidelijk zijn dat een hoortoestel vaak 
weinig hulp kan bieden om een discriminatieverlies te 
verminderen. Ook in geval van extra hinder van rumoer 
zal het hoortoestel een mager hulpmiddel zijn. Immers het 
gewone hoortoestel zal het lawaai, of ook wel de ruis, net 
zo goed versterken als het geluid dat men wil horen: het 
zogenaamde signaal. Het hoortoestel kan dus de sig
naal/ruisverhouding niet verbeteren. Een oplossing zou 
kunnen zijn het gebruik van een hoortoestel dat hetgeluid 
van een bepaalde plaats, namelijk daar waar het signaal 
vandaan komt, wel versterkt terwijl het geluid van de 
andere plaatsen niet wordt versterkt. Tot op heden is een 
dergelijk hoortoestel niet voor handen. De moeilijkheid is 
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dat de echt goede richtinggevoelige microfoons een zo 
grote afmeting hebben dat ze niet in een hoortoestel 
kunnen worden toegepast. 
Wanneer de samenwerking van beide oren niet goed 
functioneert is daar mettechnische hulpmiddelen meest
al niet veel aan te doen. Wel kan, wanneer er een verschil 
is in gevoeligheid tussen beide oren, met een hoortoestel 
geprobeerd worden het geluid aan het minst gevoelige 
oor te versterken of extra te versterken zodat het geluid 
aan beide oren in evenwicht komt. In geval van twee 
ongevoelige oren kunnen dan twee hoortoestellen wor
den toegepast. De ervaring leert dat de meeste slecht
horenden die twee hoortoestellen dragen in een rumoeri
ge omgeving toch moeten afhaken wanneer de goedho
rende, zij het met inspanning, nog kan deelnemen aan de 
gesprekken. In geval van éénzijdige doofheid kan door 
middel van een speciaal hoortoestel het geluid aan de 
dove kant worden opgevangen en naar het betere oor 
worden geleid door middel van een zogenaamd cros-
hoortoestel. In feite krijgt het goede oor dan, naast het 
geluid zoals dat normaal wordt opgevangen, via het open 
oorstukje ook het geluid toegevoegd dat de microfoon 
aan de dove kant opvangt. In een rustige omgeving kan dit 
voordelen bieden maar in rumoer heeft het cros-hoortoe-
stel eerder nadeel dan voordeel. 
Het hoortoestel mag dus in staat geacht worden om het 
aanwezige geluid aan te passen aan de eigenaardighe
den van het minder goed functionerende oor, het is niet in 
staat om voor het oor de geluiden te selecteren, te onder
scheiden, te herkennen en te verstaan. Het grote 
probleem voor de slechthorende blijft dus het goed 
opvangen van het signaal en het zo weinig mogelijk hinder 
hebben van het lawaai of de ruis, kortom de verbetering 
van de signaal/ruisverhouding. Waar het hoortoestel juist 
op dit punt weinig hulp kan bieden zal dus gezorgd moeten 
worden dat de slechthorende in een omgeving verkeert 
waar de signaal/ruisverhouding zo gunstig mogelijk is 
dus waar de luisteromstandigheden optimaal zijn. 

De luisteromstandigheden 

De eerste stap om in de schoolsituatie gunstiger luister
omstandigheden te verkrijgen is erzorg voor te dragen dat 
de school in een rustige omgeving ligt. Wanneer er buiten 
de school weinig lawaai is behoeven er geen strenge 
eisen gesteld te worden aan de geluidsisolatie en kan er 
bij warm weer zelfs gewerkt worden met open ramen. 
Uiteraard moet ook in de klas het lawaainiveau zo laag 
mogelijk zijn. Dit betekent allereerst dat er rust en orde in 
de klas moet heersen. In de praktijk blijkt vooral het 
geschuifel van voeten en stoelen op de vloer nogal wat 
geluid te veroorzaken. Een geschikte vorm van vloerbe
dekking kan dan ook het achtergrondslawaai in de klas 
aanzienlijk reduceren. Ook het getik van kinderen met 
pennen of linialen op de bank of op het tafelblad kan een 
hinderlijk geluid geven. Met name wanneer met micro
foons in een klas gewerkt wordt kan dit geluid nogal 
nadrukkelijk opgevangen worden. In een dergelijke 
situatie verdient het aanbeveling met vloeibladen te 
werken. 
Met het zoveel mogelijk beperken van het storende 

rumoer zijn de luisteromstandigheden echter nog niet 
zonder meer optimaal geworden. Immers iemand die in 
een kamer of in een lokaal praat veroorzaakt zijn eigen 
achtergrondslawaai doordat het geluid weerkaatst tegen 
de wanden. Vanaf de mond van de spreker wordt het 
geluid als een soort bolvormige geluidsgolf uitgestraald. 
Omdat het oppervlak van de bol toeneemt met het 
kwadraat van de straal zal de geluidsenergie per cm2 dus 
halveren bij verdubbeling van de afstand tot de mond van 
de spreker. Deze afname zou zo doorgaan wanneer de 
spreker in de open ruimte stond maar in een lokaal 
weerkaatst het geluid tegen de wanden. Van alle kanten 
komt het geluid dus, zij het op wat zwakker niveau, van de 
muur teruggekaatst weer in het lokaal. In welke mate het 
geluid aan de wanden wordt teruggekaatst hangt af van 
de akoestische hardheid van de wanden. Een glazen 
wand zal vrijwel alle opvallende geluid weerkaatsen. Een 
wandtapijt, een gordijn of akoestische tegels zullen het 
opvallende geluid goeddeels absorberen en dus maar 
een gedeelte terugkaatsen. De teruggekaatste geluids
trillingen zijn te beschouwen als bij de muur staande 
sprekers die de oorspronkelijke spreker met precies 
dezelfde stem napraten met een klein tijdsverschil. Hoe 
meer het geluid aan de wanden teruggekaatst wordt hoe 
hoger het verzadigingslawaainiveau in de klas ligt en hoe 
kleiner de afstand is vanaf de mond van de spreker in 
sterkte is afgenomen totdat het constante reflectieniveau 
is bereikt. De afstand waarover het geluid afneemt wordt 
galmstraal genoemd. De galmstraal in een lokaal zal dus 
groter zijn naar mate er meer geluidsabsorberend mate
riaal in het lokaal aanwezig is omdat het geluid dan in 
mindere mate wordt gereflecteerd. Wanneer er veel 
absorberend materiaal in een lokaal is zal de leerkracht 
over het algemeen harder moeten praten om op grotere 
afstand hoorbaar te zijn en dit lijkt een nadeel. Hierbij moet 
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Fig. 3 Per verdubbeling van de afstand tot de spreker 
halveert de geluidsdruk zich d.w.z. op de dB schaal een 
afname van 6 dB als er geen reflectie is. 
Door reflectie komt er buiten de galmstraal een constant 
geluidsniveau tot stand. 
Afhankelijk van de mate van reflectie is dit niveau hoger 
(en de goede galmstraal kleiner). 
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echter bedacht worden dat het teruggekaatste geluid 
vijwel hetzelfde geluidsspectrum heeft als dat van de 
spreker maar dat het meestal het oor van de luisteraar iets 
'ater zal bereiken. Dit betekent dat de variaties in 
geluidssterkte van de spreker als het ware versmeerd 
9aan worden. Het verstaan van het door hem gesprokene 
w°rdt dus moeilijker wanneer iemand buiten de galm
straal zit. Naarmate het geluid in sterkere mate gereflec
teerd wordt zal het ook langer blijven hangen, de 
versmering zal in sterkere mate plaatshebben en het 
verstaan zal dienovereenkomstig moeilijker worden, 
'eder kent wel het nare effect van de nagalm in een grote 
'ege kerk bij het luisteren naar een rondleider. Met dit 
voorbeeld is al aangeduid dat de mensen in een kerk, 
vooral ook door hun kleding, een belangrijkabsorberende 
functie hebben en daarmee de galm reduceren. Het ver
dient aanbeveling dat in een schoollokaal in goede mate 
9eluidsabsorberend materiaal aanwezig is zodat er een 
9oede akoestiek in het lokaal aanwezig is. De eerder 
9enoemde vloerbedekking kan hierbij een belangrijke 
Positieve rol spelen. 

Een ander akoestisch verschijnsel zijn de zogenaamde 
staande golven. Wanneer een lokaal rechthoekig van 
vorm is en harde wanden heeft kan een geluidsgolf in 
sterke mate tegen de achterwand van het lokaal reflec
teren, terugkomen en vervolgens tegen de voorwand van 
net lokaal terugkaatsen enz. Wanneer men in een 
dergelijk lokaal in de handen klapt kan men een aantal 
keren snel achter elkaar de klap zich horen herhalen. Dit 
wordt wel een flutter genoemd. Om dit te voorkomen 
moeten bij voorkeur geen harde wanden recht tegenover 
elkaar aanwezig zijn. Met name moet voorkomen worden 
dat twee wanden met veel ramen tegenover elkaar 
aanwezig zijn. Soms kan de architect bewerkstelligen dat 
de wanden en ook het plafond ten opzichte van de vloer 
niet precies evenwijdig lopen en er een speelse vormge
ving aan het lokaal gegeven kan worden. 
Zelfs wanneer een school in een rustige omgeving 
9elegen is en de lokalen een gunstige akoestiek hebben 
zal voor een slechthorend kind het verstaan van de 
spraak toch vaak nog moeilijker zijn. Een hoortoestel zal 
°P grotere afstand van de spreker naast het directe geluid 
°ok het teruggekaatste geluid opvangen en versterken. 
Het is dus van belang dat het slechthorende kind dicht bij 
de leerkracht zit binnen de galmstraal. Deze galmstraal 
zal echter, zelfs in akoestisch gunstige lokalen maximaal 
ongeveer 2 meter zijn. Kortom niet alle kinderen kunnen 
binnen de galmstraal om de leerkracht zitten. Om voor de 
kinderen toch een optimalegeluidsoverdrachtte bewerk
stelligen wordt dan op korte afstand van de spreker, dus 
binnen de galmstraal, het geluid opgevangen doormiddel 
van een microfoon. Het signaal van de microfoon moet 
dan vervolgens storingsvrij naar de leerlingen worden 
overgebracht. Dit kan op verschillende manieren: 

a) een draadverbinding is de meest eenvoudige vorm 
maar ook de meest hinderlijke. De snoeren zullen vaak 
stuk zijn. 
b) een ringleiding in het lokaal kan in de vloer wegge
werkt worden. Het signaal van de microfoon wordt dan 

omgezet in een magnetisch veld en de leerling kan door 
inschakeling van de luisterspoel van het hoortoestel het 
signaal van de microfoon opvangen. Het voordeel van 
deze methode is dat de leerling niet met een snoer aan zijn 
plaats gebonden is en vrij door het lokaal kan lopen mits 
de ringleiding zodanig geconstrueerd is dat het magne
tisch veld in het hele lokaal met een vrijwel gelijke sterkte 
aanwezig is. Hiervoor is een speciaal systeem ontwikkeld 
door prof. De Boer en medewerkers. 
c) met de zender kan het microfoonsignaal draadloos 
overgebracht worden naar de ontvangers bij de leerlin
gen die dan weer gekoppeld kunnen worden aan de 
hoortoestellen. Op deze manier kunnen de kinderen ook 
vrij door het lokaal lopen. 
Dit systeem is wel kostbaarder dan het boven genoemde 
ringleidingssysteem. 
d) een infraroodzender is een speciale uitvoering van 
een zender waarbij gebruik gemaakt wordt van infrarood 
licht. Het voordeel is dat het infrarood licht, in tegenstelling 
tot de golven van de gewone zender niet door de muren 
heen dringt en dus geen storing in een naburig lokaal 
veroorzaakt. 
De bovengenoemde opvang van het gesprokene bij de 
mond van de spreker kan prachtig lukken wanneer er 
slechts één spreker is die op een vaste plaats blijft. Door 
de microfoon op het lichaam van de sprekerte bevestigen 
is de noodzaak van het praten vanaf een vaste plaats te 
ondervangen. De situatie waarbij een aantal mensen in 
een gesprek achterelkaar het woord voeren blijft echter 
problemen geven. Het telkens moeten doorgeven van de 
microfoon beperkt de spontaniteit van het gesprek. In de 
instructiesituatie is dus met één microfoon wel gunstiger 
resultaat te bereiken. In de gesprekssituatie ligt dat veel 
moeilijker. Geprobeerd kan worden bij elke mogelijke 
spreker een microfoon te plaatsen. De moeilijkheid is dan 
echter dat elk stoorgeluid in de buurt van één van de 
microfoons versterkt ontvangen wordt door de luiste
raars. Dit zou te ondervangen zijn met een drukknop
systeem zodat iemand de microfoon pas in kan schake
len door een schakelknopje in te drukken waarbij als 
beveiliging kan worden ingebouwd dat niet twee micro
foons tegelijkertijd ingeschakeld kunnen zijn. In de 
praktijk levert een dergelijk systeem in vergaderingen al 
problemen, het beperkt de spontaniteit en toepassing in 
de school lijkt niet wel mogelijk. 
Een andere mogelijkheid is het plaatsen in het lokaal van 
een aantal richtinggevoelige microfoons die gericht zijn 
op de monden van de mogelijke sprekers. Hierdoor zal de 
weergave van stoorlawaai gereduceerd kunnen worden. 
Hierbij geldt echter ook dat een richtinggevoelige micro
foon alleen binnen de galmstraal het ongestoorde geluid 
goed kan opvangen. In de praktijk blijkt dit een ernstig 
beperkende factor. 

Het slechthorende kind met hoortoestellen in de school
situatie 

Een goedhorende kan dankzij de samenwerking van de 
beide oren de aandacht richten op een geluidsbron en 
geluiden uit andere richtingen tot op zekere hoogte 
onderdrukken. Veel slechthorenden hebben dit vermo-
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gen ook zij het in mindere mate. Om deze reden moeten 
slechthorende scholieren zo enigszins mogelijk met twee 
hoortoestellen worden gerevalideerd. Niet alleen voor het 
selectief horen is de tweezijdige prothetisering belangrijk 
maar ook voor het richtinghoren. Wanneer de slechtho
rende meteen kan lokaliseren uit welke richting het geluid 
komt dat hij wil horen kan hij direct in de goede richting 
kijken. Dit opent de mogelijkheid de visuele informatie als 
aanvulling op de akoestische informatie te gebruiken. Bij 
het verstaan van een spreker betreft dit met name het 
spraakafzien. Hoe belangrijk het spraakafzien voor een 
leerling is kan elke leerkracht constateren dooreen stukje 
te dicteren en na te gaan welke invloed het heeft wanneer 
de slechthorende leerling zijn gezicht kan zien tijdens het 
dicteren. 
Wanneer de luisteromstandigheden zo gunstig mogelijk 
gemaakt zijn, is het nog zaak de kwaliteit van het signaal 
zo groot mogelijk te maken. 
Een spreker moet een voldoende geluidsvolume hebben 
om in de klas gehoord te worden. De stem moet in ieder 
geval boven het omgevingslawaai en het rumoer uit
komen. Bij voorkeur moet het geluid van de stem zoveel 
mogelijk verschillen van de klank van de stoorgeluiden. 
Naast de klank van de stem is echter een goede productie 
van de spraakklanken, de articulatie, van centraal belang. 
Voor het spraakafzien is ook een goed lipbeeld, een 
expressieve mimiek en eventueel het maken van enige 
gebaren positief te beoordelen. 
Aan de manier van spreken kan ook aandacht besteed 
worden. Wanneer het moeite kost om iemand te verstaan 
is het erg prettig wanneer de spreker langzaam praat 
zodat men tijd heeft te overdenken wat er gezegd kan zijn. 
Dit is gemakkelijker naar mate duidelijk is over welk 
onderwerp er gepraat wordt. Het is dus van belang dat aan 
het begin van een verhaal en van een zin meteen het 
onderwerp wordt aangegeven. Naar mate iemand meer 
bekend is met het onderwerp zal het vertelde gemakke
lijker in te passen zijn en dus zal het luisteren minder 
inspannend zijn. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat 
een bepaald onderwerp verschillende keren achter 
elkaar aan de orde wordt gesteld waarbij stapsgewijs 
dieper op de materie wordt ingegaan. 
Elke spreker heeft een min of meer karakteristieke wijze 
van spreken en een eigen woordgebruik. Wanneer men 
op de hoogte is van de eigenaardigheden van een spreker 
vergemakkelijkt dit het luisteren. De inspanning die de 
luisteraar zich wil getroosten om het gesprokene te 
volgen is uiteraard afhankelijk van de interesse in het 
onderwerp dat aan de orde is. Dit impliceert een zware 
opgave voor de onderwijskracht van het slechthorende 
kind. Immers slechthorendheid maakt luisteren tot een 
vermoeiende bezigheid. Nu mag een half woord genoeg 
zijn voor een goede verstaander, een slechthorende kan 
het beste verstaan wanneer hij onvermoeid en ontspan
nen kan zitten luisteren. Het lijkt wel haast onmogelijk dat 
een schoolkind gedurende de heleschooldag onder deze 
omstandigheden aanspreekbaar is. De leerkrachtzal dus 
met zorg moeten bepalen op welk moment van de dag en 
op welke wijze een onderwerp aan de orde gesteld wordt 
want in de loop van de dag gaat de toenemende 
vermoeidheid een grotere rol spelen. 

Wat een halve konferentie-
ganger heeft horen zeggen 

Gert de Boer 

Vrijdag 18 maart 1983. Eén dag naar de konferentie van 
de VeBOSS. Echter ook een halve deelnemer trekt met 
zekere verwachtingen naar Lunteren. 
Het zal er wel weer mudvol zijn, of zou dat maar zo lijken 
omdat in de Blije Werelt te weinig kapstokken zijn? 
Het is inderdaad boordevol; in de gang liggen stapels 
jassen. 
Toch is het er net als in voorgaande jaren ook rustig. 
Want de mensen bij dezetak van buitengewoon onderwijs 
kunnen luisteren en ze spreken niet met stemverheffing-
De handicap van de kinderen is van invloed op het gedrag 
van de mensen die daarmee beroepshalve te maken 
hebben. In andere takken konfereert men, ook in de 
wandelgangen, doorgaans luidruchtiger. 
Heeft dat scherpe luisteren gevolgen? 
Vorig jaar werd gezegd: 'Leerlingen zitten op school om 
zinvol te leren. Hoe zinvoller het onderwijs, hoe gemoti
veerder de leerlingen. Zij zijn de eerst belanghebbenden, 
zij moeten een grote inbreng hebben'. 

Zinvol onderwijs? Daarvoor geeft Fischer in zijn boek 
'Hulp aan gehoorgestoorde kinderen' op bladzij 104 
pedagogische argumenten. 
'Het is verbazingwekkend', schrijft hij, 'dat kinderen die in 
belangrijke mate gehoorgestoord zijn heel gauw zelf 
gebarentekens produceren. 
Dit kreatieve produktieproces wordt vervolgens nog 
ondersteund en versneld wanneer kinderen bemerken 
dat hun gebaren begrepen worden door de partner en 
toereikend zijn voor een eenvoudige kommunikatieve 
verhouding met de personen uit de omgeving'. 
Fischer schrijft dus positief over de mogelijkheden van de 
kinderen. Maar in plaats van er gepast gebruik van te 
maken, volgens de grondregels van de pedagogiek, 
waarschuwt hij scherp tegen die kreativiteit. 
In de praktijk die hij voorstaat worden de mogelijkheden 
van de kinderen onderdrukt. Ze worden zelfs niet eens op 
behoedzame wijze, in het onderwijs benut. 
Hoe kunnen kinderen nog tot een goede expressie 
komen, als de gebarentaal in hun prille jeugd stelselmatig 
wordt verdrongen? 
Fischer telt de pedagogische noties niet. 
Hij laat slechts de regels van het spreek-taal onderwijs 
gelden, alsof kinderen kunnen worden aangesproken en 
behandeld als volwassenen. 
Zo worden gehoorgestoorde kinderen dan opgeleid tot 
horenden, die echter niet horen. 
'Aan expressiemogelijkheden vanuit de eigen bestaans-
wijze van de kinderen wordt geen aandacht besteed', zo 
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waarschuwde Vliegenthart reeds in zijn artikel van het 
boek 'Het doof-zijn beluisterd' (1964). 
Op deze dag staat het hete hangijzer van 'gebarentaal of 
niet' op de ochtendagenda 'Total Communication'. 
Zullen die twee woorden pittige diskussies oproepen? 
Misschien toch niet, want de felste strijd is waarschijnlijk 
al gestreden. Van Uden heeft immers in 'Vriendelijkheden 
uit studeerkamer en laboratorium' al schoorvoetend 
toegegeven dat Total Communication 'misschien enigs
zins lukken kan bij kinderen die slechthorend zijn of op 
latere leeftijd doof geworden' (blz. 250). 
Dit is niet de plek om verslag te geven van hetgeen de 
dames Van der Lem, De Blauw, Schermer en Jolles in 
twee en een half uur vakbekwaam en in hoog tempo naar 
voren brachten. Het publiek luisterde bijna ademloos de 
gehele zitting, met intense spanning. Nu en dan was er 
toch ook tijd om met vaart en verve vragen te beantwoor
den. 
Duidelijk wordt dat 'Total Communication' een goede 
manier kan zijn om aktief kind-volgend onderwijs te 
geven, niet alleen aan slechthorende kinderen, maar ook 
aan kinderen met spraak-taalmoeilijkheden, die in steeds 
grotere aantallen deze scholen binnenstromen (in 1975 
nog maar 911; in 1981 reeds 2074!) 
Op de video-band werd getoond dat de kinderen niet 
slechts afwachten wat er gebeuren gaat, maar duidelijk 
zelf initiatieven ontwikkelen om tot kontakt en kommuni-
katie te komen! 
Zijn er geen bedenkingen? O zeker wel, want voor een 
Pedagoog blijft men het fokus toch wel éénzijdig richten 
op 'de taalontwikkeling' in brede zin. Hoe belangrijk die 
ontwikkeling ook is; de ontplooiing en zelfstandigmaking 
van een gehoorgestoord kind omvat meer. 
De volmondige erkenning dat 'taalontwikkeling niet los 
staat van de opvoeder-kind interaktie' is net iets te weinig 
van het goede. 
Wie de kommunikatietussen ouders en het gehandicapte 
kind en zijn broertjes en zusjes met geëigende middelen in 
gang zet en bevordert, dient nog een hoger belang. 
Ouders stuiten in de omgang met hun gehandicapte kind 
op onverwachte momenten op moeilijkheden. De van
zelfsprekendheid die er in de gewone dagelijkse omgang 
van ouders met hun kinderen is, ontbreekt bij het 
gehandicapte kind, of is gestoord. 
Maar als de kontaktmogelijkheden reeds op zeer jonge 
leeftijd worden verbreed, ontstaan er andere en nieuwe 
vanzelfsprekendheden in die omgang. Ouders komen 
daardoor in de gelegenheid de opvoedingstaak weerzelf, 
zonder krampachtigheid, op zich te nemen. In dit verband 
is het goed het boek 'Lynn is doof' van Th. en J. Spradley 
eens te bestuderen. 

De voorstanders van 'totale kommunikatie' zullen ver
moedelijk de verworvenheden van de gebruikers van de 
orale methode niet over het hoofd zien. Dat mag ook niet 
gebeuren. Binnen het kader van het werken met de orale 
methode, zijn er in het kontakt met de gehoorgestoorde 
kinderen' eveneens belangwekkende gezichtspunten 
naar voren gekomen. 
Hetgeen Van Uden twintig jaar geleden heeft opgemerkt 
over de tijdsbeleving van gehoorgestoorde kinderen, kan 

ook met vrucht worden toegepast bij de opvoeding van en 
het onderwijs aan anders-gehandicapte kinderen. 
Geen geringe verdienste! 
Pedagogische kwaliteit kan men voorts aan de door Van 
Uden ontwikkelde 'vangmethode' beslist niet ontzeggen. 
Voor de middagzitting was er een forum-discussie 
gepland over de toekomstperspektieven van de school
verlaters. Het eerste forumlid bracht de zaal op een 
dwaalspoor door aan te kondigen dat hij zeer kort enkele 
punten zou aandragen. Dat duurde echter geruime tijd en 
de reakties werden daardoor mat. 
Het gesprek werd pas weer levendig toen de oud-leerling 
ir. Capelle de vraag beantwoordde 'hoe hij aan zijn 
echtgenote was gekomen'. Zij bleek de Turkse nationali
teit te bezitten. De slechthorendheid speelde in hun 
eerste kontakten geen rol, wél hadden beide moeite 
gehad zich verstaanbaar te maken in het Engels. Een 
sterk pleidooi om meer buitenlanders in ons land toe te 
laten! Wat de studie betreft, deze had hij slechts kunnen 
voltooien door niet naar school te gaan en geen kolleges 
te volgen. 
De halve konferentieganger heeft in dit humoristisch 
getinte betoog twee dingen 'horen zeggen'. 
a. Bezinning op de sexuele opvoeding moet een speci
fiek karakter dragen, is nog niet optimaal op gang 
gekomen en staat de vorming voor het huwelijk nog vaak 
inde weg. 
b. Het voortgezet en in iets mindere mate het universitair 
onderwijs is voor gehoorgestoorden nog nauwelijks 
zinvol georganiseerd. 
Op de vorige konferentie zijn deze kwesties ook al ter 
berde gebracht. We hebben het in 1983 wel weer eens 
'door een ander horen zeggen'. 

Mensen Handicap 

Op 13,14 en 15 oktober worden in het Martinihal-centrum 
te Groningen een aantal symposia en een info-markt 
georganiseerd onder de titel 'Mens en Handicap'. Het is 
een manifestatie voor gehandicapten, hun belangen
organisaties en iedereen die zich betrokken voelt bij de 
zorg voor en de dienstverlening aan gehandicapten. Voor 
de infomarkt is de Parkhal (2800 m2) helemaal volgeboekt 
voor regionale en landelijke bedrijven, instellingen, stich
tingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van de 
gehandicaptenzorg. Toegangsprijs ƒ4,-. 
Van de acht symposia die er gehouden worden, noemen 
we voor onze lezers die van zaterdag 15 oktober (grijze 
zaal): 'De slechthorende in de horende maatschappij' 
(9.30-12.30). Dit symposium, georganiseerd door afde
lingen van de N.V.V.S., staat onder voorzitterschap van 
prof. dr. R. Ritsma, audiologisch instituut Rijksuniversiteit 
Groningen. Inschrijving hiervoor (vóór 15 september) bij 
Sekretariaat Mens en Handicap, Martinihal-centrum, 
Postbus 8010, 9702 KA Groningen. Kosten ƒ10,- per 
persoon (inclusief toegang tot de Info-markt). 
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Conferentie 1983 

Karel Kortschot 

In de eerste plaats mijn oprechte waardering voor de 
perfecte organisatie van deze conferentie. Hulde. 

In de tweede plaats enkele opmerkingen. 
Het viel mij op, dat de inleidingen van de heren Kapteyn en 
Jongkees wel erg eenvoudig waren, terwijl ik toch van 
verschillende kanten hoorde dat deze inleidingen op prijs 
werden gesteld. Ik word oud. 
Het is misschien zinvol eens een week-end te besteden 
aan diverse inleidingen over eenvoudige onderwerpen, 
die ons werk betreffen. Sinds de personeelsleden geen 
logopedie en akoepedie volgen is de kennis van diverse 
onderwerpen rond onze kinderen op een miniem pitje 
komen te staan en verder niets, om maar een paar 
uitersten te noemen. 

Ik noem: 
aanpassing hoortoestellen, 
horen met hoortoestellen, 
cocktail party effect, 
hoe spreekt de onderwijzer in de klas, 
ringleidingsapparatuur, 
controle van de hoortoestellen, 
controle van het spreken van de leerlingen, 
een of twee hoortoestellen en de gevolgen, 
een kind, dat met een oor hoort, 
observatie van de leerlingen, die 'alles goed volgen', 
gebruik van de bandrecorder in de klas, 
gebruik van video-apparatuur, 
hoortoestel of koptelefoon, 
individualiseren en hoe, 
akoestische bekleding en de gevolgen, 
een toestel fluit, wat doen we, 
welke informatie geven we de ouders, 
inrichting van leerlingen-dossiers, 
taakomschrijvingen van diverse deskundigen, 
wat moeten we met het beroepsgeheim van de deskun
digen, 
hoe interpreteer ik het audiogram, 
wat betekent het, dat een kind bij de akoepediste 80% 
verstaat. 
Wat is die Fletcher index voor een gegeven? 

Bij enig nadenken kunnen we er nog wel een lijstje bij 
bedenken. Het is denkbaar, dat van diverseonderwerpen 
een korte omschrijving wordt gegeven, naar de scholen 
gestuurd en gevraagd, of er belangstelling voor bestaat. 
De inleiders kunnen wij voor een deel (groot deel?) uit de 
collega's formeren. Een aantal mensen heeft wel eens 
een werkstuk met eigen onderzoek samengesteld, dat 
interessant kan zijn voor een groep. Zo kunnen inleidin

gen gegeven worden van bij voorbeeld een half uur, 
waarna een uitvoeriger verhaal op papier wordt gegeven 
voor verdere bestudering, (literatuuropgave?) 
Vragen, die naar voren komen, kunnen naast een korte 
mondelinge behandeling uitvoeriger aan de orde komen 
in ons tijdschrift. 

Genoemd werd ook de mogelijkheid bepaalde onderwer
pen op verschillende niveaus te behandelen. Beginners, 
gevorderden. 

Gaarne mijn medewerking toegezegd bij het realiseren 
van bovenstaande gedachten. 

Tante Tingeling 

Persbericht 

Op maandag 24 oktober a.s. om 11.00 uur (Ned. 1) starten 
NOT en NOS met een nieuw TV-project voor tweede
klassers en kinderen die wat moeite hebben met lezen: 
Tante Tingeling. 
Het project bestaat uit 6 televisie-programma's en twee 
leesboekjes waarin kinderen de televisieverhaaltjes nog 
eens zelf kunnen lezen. Door het aanbod van televisie met 
boekjes willen de samenstellers kinderen extra leesple
zier geven. Bovendien probeert men op deze manier 
hiermee zowel technisch, begrijpend als 'belevend'lezen 
te combineren. 
De zes tv-programma's zijn geproduceerd door de 
Noorse televisie en de serie werd daar uitgezonden onder 
de titel 'Fru Pigalopp'. De tekeningen zijn gemaakt door 
Vivian Zahl Olsen (bekend van o.a. 'Ik ben dik'). 

Tante Tingeling 

is een omvangrijke fantasievolle vrouw die altijd tijd heeft. 
Vooral voor kinderen, die voelen zich bij haar beter thuis 
dan bij andere volwassenen. 
Jan en Mieke, de twee kinderen uit de verhaaltjes, 
beleven met Tante Tingeling allerlei gekke avonturen. 

Twee kleurrijke boekjes 

Speciaal voor dit project bewerkte Jetty Krever-Hoppe 
(bekend van 'Muis, Mol en Rat') de tekst van de 6 verhaal
tjes voor leesniveau tweede klas. Ook voor moeilijk 
lezende of slechthorende kinderen zal het terugzien van 
de verhalen, het willen lezen wellicht stimuleren. 
Prijs deel 1: ƒ 4,75* Prijs deel 2: ƒ4,75. Tweedelen samen 
ƒ7,95* 

* Vermelde prijzen zijn excl. 4% BTW. 

De boekjes kunnen besteld worden bij: Stichting Neder
landse Onderwijs Televisie. Telefoon: 070-609815. (na 5 
september: 035-19544) 
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Vervolg van biz. 72 
4 7 Het is niet de bedoeling de hele dag te praten. Nee, 
iuist niet. Hanteer goed getimed geselekteerd taalgebruik 
dat de spontaniteit van de kinderen versterkt. 

Ik hoop dat ik u in dezelezing enthousiast hebgemaakt om 
'aal van uw leerlingen vast te leggen en te analyseren en 
dat u beseft dat het in ons taalonderwijs gaat om een 
bewustwordingsproces; een bewust leren omgaan met 
de dagelijkse taal zodat we onze kinderen strukturerend 
en korrigerend verder kunnen helpen in hun moeizaam 
verlopende taalontwikkeling. 
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Themanummer knipselkrant 
voor orthopedagogiek 

Het Juninummer van de Knipselkrant voor Orthopeda
gogiek is geheel gewijd aan het thema 'Diagnostiek in 
relatie tot probleemgedrag bij kinderen'. Een exemplaar 
van dit nummer is verkrijgbaar voor ƒ3,50. Betaling kan 
9eschieden door overmaking van het bedrag op giro
nummer 2929268 t.n.v. J.A. Knot, Postbus 102 te Gro
ningen. 

Concentratiestoornissen 
en aandachtsprocessen 

Aankondiging van studiedag O en A 

Concentratieproblemen liggen niet buiten het aan
dachtsveld van onze lezerskring. In 'Van Horen Zeggen' 
1981 blz. 96 schreef Drs. P. Langedijk over 'Concentratie, 
leren studeren en faalangst' en in ons vorige nummer kon 
U nog een samenvatting lezen van de B-scriptie van Ina 
van Urk over 'Gedragsmodificatie bij concentratiepro
blemen' (blz. 47). 

Het verheugt ons dan ook U te kunnen mededelen dat de 
Vereniging O en A (Vereniging ter bevordering van ortho-
agogische aktiviteiten) bij haar 80-jarig bestaan een 
speciale studiedag aan ditthemagaatwijdenopzaterdag 
26 november 1983 in de RAI te Amsterdam. 
Thema: concentratiestoornissen en aandachtsproces
sen. 

Aan deze feestelijke studiedag verlenen medewerking: 
Gastspreker Prof. Dr. D. Hallahan met een bijdrage onder 
de titel: 'The use of self-monitoring to improve the 
attention and academic productivity of learning disabled 
students')* 
Prof. Dr. A.F. Kalverboer: 'Aandacht en probleemgedrag: 
stand van zaken' 
Drs. M. Felzer: 'Aandachtsstoornissen: verschijnings
vormen en achtergronden' 
Dr. J. Sargeant: 'Aandacht, arousal en hyperactiviteit: 
opnieuw bezien'. 
Een uitvoerig programma wordt aan de leden van de 
Vereniging O. en A. toegezonden door de secretaresse. 
Geeft U snel op voor deze interessante, feestelijke 
bijeenkomst, die naast informatieve lezingen ook een 
cabaretprogramma inhoudt. 

Leden van O & A kunnen zich opgeven door ƒ 20,- overte 
maken op girorek. 67181, ten name van de penning
meester van de Vereniging O & A, postbus 32076,1003 
HB Amsterdam. Niet-leden betalen ƒ35,-. De leden 
dienen bij hun opgave duidelijk te vermelden, dat ze lid 
zijn. 
Zonder toegangskaarten kan geen toegang worden 
verleend. Koffie en lunch worden door de Vereniging 
aangeboden. 
Wanneer de penningmeester uiterlijk dinsdag 22 novem
ber uw overschrijving binnen heeft, ontvangt u nog op tijd 
uw toegangskaart per post. 

* Prof. Hallohan geniet internationaal grote bekendheid 
vanwege zijn studies omtrent aandachtsprocessen bij 
kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. 
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Examineren? Ja, gezellig! 

Staatsexamen = plezier voor twee 

Gert Hak, vier maal examinator 

Ook dit jaar werd ik weer uitgenodigd dooreen meneer uit 
Katwijk om te zien in hoeverre met kandidaten uit de regio 
gehoorgestoorden te communiceren valt in de taal van 
onze Oosterburen. 

Op dinsdag spoedde ik mij vanuit het midden naar het 
noorden des lands, zoals dat zo poëtisch heet. Hoewel de 
verhouding tussen reistijd en examineertijd een uiterst 
merkwaardige was, had iemand toch deze constructie 
verzonnen, nam ik aan. Ter plaatse aangekomen wacht
ten mij een voorzitter, een aantal kandidaten en een 
collega-examinator. Deze laatste deelde mij opgewekt 
mee op een M.T.S. te werken en geen flauw idee te 
hebben van problemen die samen zouden kunnen 
hangen met slechthorendheid. Dit bleek alras: haar 
spreeksnelheid zou beter passen in een programma van 
de TROS, waarbij boeken van een bierbrouwer uit 
Engeland worden uitgereikt (inderdaad: meneer Gui-
ness). Daarbij kwam een buitengewone orale behoefte, 
die zij trachtte te bevredigen door doppen van balpennen 
tot benijdenswaardige diepte in de mondholte te laten 
verdwijnen. Het leukste was echter, dat zij probeerde 
beide fenomenen te combineren. Bij het protocolleren 
van met name de zwaar slechthorende leerlingen legde 
zij een grote ijver aan de dag. hetgeen moeilijk te 
combineren viel met haar vraag na afloop, of de kandidaat 
Fins, Hongaars of een combinatie van deze beide 
interessante talen had gebruikt. 
Op woensdag mocht ik in de hoofdstad zijn. Daar ont
moette ik een dame, die moest protocolleren en mij op 
vertrouwelijke toon meedeelde reeds elf jaar geleden te 
zijn afgekeurd. 'Het is toch leuk om op deze wijze het 
contact met het onderwijs vast te houden', vond ze. Ik 
knikte schaapachtig. Zij was dan ook uiterst ontevreden 
over het gebruik van de schaal van 1 tot 10, en had een 
voorkeur voor eindcijfers van twee cijfers. 'Die zielige 
kinderen toch,' zei ze toepasselijk. Helaas vond de voor
zitter 10 toch wel het hoogste cijfer. 
Na een onrustige nacht begaf ik me op weg in zuidelijke 
richting. Na de grote rivieren tezijn overgestoken, bevond 
ik mij spoedig in een opmerkelijk lichte omgeving. De 
lunch deed denken aan het Rijke Roomsche leven van 
enkele decennia geleden. Dat iemand had bedacht, dat ik 
moest protocolleren bij geschiedenis, vond ik meer 
origineel dan adequaat. Maar ja. De examinator bleek een 
docent P.A. te zijn. Tot mijn verbazing bleek zijn orale 
behoefte ver boven het landelijk gemiddelde te liggen. 
Ook hij gebruikte de goedkoopste bevrediging: balpen-
doppen. (Een wetenschappelijk onderzoek naar de orale 

behoeftenbevrediging van onderwijsgevenden lijkt me 
langzamerhand op zijn plaats.) Jammer was dat hij, in 
deze tijd van afkortingen, het verschil tussen P.A. en 
MAVO niet kende. Ondanks het gebrek aan zonneschijn 
vertrok de kandidaat dan ook enkele graden roder dan hij 
was binnengekomen. Het is leukom tezien, hoe sommige 
mensen andere mensen vragen stellen: 'Ken je Hess?' 
'Nee.' 'Wat heeft hij gedaan?''...' 'Waar is hij geweest?''...' 
Op vrijdag moest ik in een zeer grote havenstad zijn. Tot 
mijn verbazing trof ik een collega-examinator uit het 
V.B.O. slechthorenden- en spraakgestoordenonderwijs 
aan. 
Het is dus toch nog zomer geworden. 

Boekbespreking 

Gert Hak, lid van de redaktie 

Yngve Berger, Windstilte 
Uitgever: Leopold, Den Haag 

Ake Braadt, een 17-jarige Zweedse jongen, hoort slecht 
en die handicap maakt hem verlegen en onzeker. Daarom 
is hij bang. Voor het leven en voor meisjes in het bijzonder. 
Het beste kan hij het vinden met zijn opa, die doof is. Deze 
is havenmeester in een jachthaven. Ake krijgt een 
zeilboot van hem en daarin vaart hij in de zomervakantie 
rond. Millan, een klasgenootje van hem, nodigt hij daar
voor uit. Hij wordt verliefd op haar, maar zij blijkt een 
andere vriend te hebben. Ake blijft erg onrustig in de 
vakantie en denkt steeds aan haar. Na de dood van zijn 
opa gaat hij terug naar Millan. Er is sprake van een 
toenadering. 

Meer een boek over puberteitsproblematiek in het 
algemeen dan over specifieke acceptatie- en integratie
problemen van auditief gehandicapten. Schetst een 
duidelijk beeld van Zweedse adolescenten en hun le
venswijze. 

Boekbespreking 

G. ter Haar, lid van de redaktie 

Klankgebaren 

'De verzameling klankgebaren, zoals die op de J.C. 
Ammanschool wordt gebruikt ten behoeve van het aan
leren van de spraak en als hulpmiddel bij het aflezen'. 
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'n de korte inleiding van dit boekje wordt duidelijk weer
gegeven wat de opzet is: 
Het is bestemd voor alle leden van een gezin, waarin een 

d°of kind opgroeit' 
en: 
Het boekje is geschreven om te komen tot een uniform 
Sebruik thuis en op school en om een goede samen
werking te bevorderen'. 

Het boekje geeft dus de klankgebaren weer, zoals die in 
Amsterdam in de J.C. Ammanschool gehanteerd worden. 
Het gebruik ervan moet helaas beperkt blijven tot 
leerlingen van de Ammanschool, aangezien de klank-
gebaren duidelijk verschillen van die, welke bijvoorbeeld 
°P Effatha gebruikt worden. Jammer, dat er op dit gebied 
niet wat meer naar uniformiteit gestreefd wordt. 
Het boekje ziet er keurig uit. De foto's en beschrijvingen 
'aten aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Het is een uitgave van de J.C. Ammanschool, Jan 
Sluytersstraat 9,1062 CJ Amsterdam en kost ƒ6,-. 

Boekbespreking 

N. Smulders, lid van de redaktie 

Tijdschrift K &0 voor Jeugdwelzijnswerk, juni 1983 

Deze aflevering is een themanummer, gewijd aan het 
dove kind, zijn ouders, zijn opvoeding, het onderwijs, de 
opkomst van Total Communication, zijn gevoelsleven en 
dramatische vorming. (Voor hen die dit tijdschrift niet 
kennen: K & O staat voor: Kinderverzorging en Opvoe
ding. Het tijdschrift is al aan zijn 26-ste jaargang). 

De redaktie stuurde ons deze aflevering ter bespreking 
'°e. Het is niet duidelijk of zij een serieuze bespreking 
wenst. Zelf begint zij haar Verantwoording op blz. 1 nogal 
badinerend. De discussie over Total Communication 
heeft volgens haar de serene rust verstoord die heerste 
binnen de eerbiedwaardige instituten voor doven, die 
veelal ondergebracht zijn in statige behuizingen. 

'n diezelfde Verantwoording beweert de redaktie ook, dat 
tot voor kort binnen de doveninstituten (bedoeld is: alle 
doveninstituten in Nederland) elke andere vorm van 
communiceren dan de orale taboe was. Het ligt er maar 
aan, wat je kort noemt. In Sint-Michielsgestel is al een 
afdeling voor doof-blinde kinderen sinds 1962, het 
Mariëllapaviljoen begon in 1967 en Eikenheuvel is al 10 
Jaar een afdeling van het Instituut van Sint-Michielsgestel. 

Op deze drie afdelingen zijn vanaf het begin de manuele 
elementen positief gewaardeerd. 
Jammer, dat het Instituut van Sint-Michielsgestel geen 
bijdrage aan dit nummer heeft geleverd. We begrijpen de 
teleurstelling van de redaktie daarover, want Sint-Mi
chielsgestel heeft op enkele punten een afwijkend stand
punt. Dat is uit verschillende publikaties voldoende 
duidelijk en wordt in die publikaties voldoende gemo
tiveerd. De formulering van de redaktie dat dit Instituut 
'zich in deze zin enigszins isoleert van de overige 
instituten in Nederland' lijkt ons minder juist. Van mening 
verschillen is iets anders dan zich isoleren. 
Na deze inleiding, die wat minder licht is dan men van een 
voorgerecht verwacht, volgt een aantal artikelen van 
schrijvers en schrijfsters die bij onze lezers voor het 
merendeel wel bekend zijn: J. Wesemann (Nederlandse 
Dovenraad), R. Bruning-de Bruyn (Fodok), J. Kendjian-
Boerwinkel (moeder van een doof kind), G. van der Lem 
(directrice van de Nederlandse Stichting voor het Dove 
en Slechthorende Kind), J. van der Bijl (adjunct-alge
meen directeur van het Christelijk Instituut voor Dove 
Kinderen Effatha), A. van den Horst en R. Haanstra 
(orthopedagogen), B. de Leeuw (docente dramatische 
vorming). In 36 pagina'szetten zij hun standpunten op een 
bevattelijke wijze uiteen. 

Op de omslag en in het tijdschrift staan verschillende 
cartoons van Gert-Jan de Kleer, in dezelfde stijl als de 
tekeningen van zijn stripverhaal in het maandblad 'Woord 
en Gevaar'. Het verbaast me zeer dat de strekking van zijn 
tekeningen vaak haaks staat op de tekstinhoud van het 
blad. Zo citeert J. Wesemann op bladzijde 10 met 
instemming Mw. J. de Graaf die over T.C. schrijft dat 
spreken er altijd bij hoort. En Mw. Bruning schrijft (blz. 15) 
dat zij geen pleidooi wil houden om het spreekonderwijs te 
verminderen: 'Integendeel, het leren spreken moet, naast 
het taalonderwijs een belangrijke plaats innemen, zo niet 
uitgebreid worden.' In dezelfde geest schrijft dhr. J. van 
der Bijl over 'Effatha': 'De school ziet nog steeds als één 
van de belangrijkste taken: het zo oraal mogelijk opvoe
den van dove kinderen.' (blz. 28) Maar toch worden op de 
omslag twee dove kinderen, die spreken hebben geleerd, 
als twee arrogante opscheppers getekend, die in het 
zonnetje gezet willen worden, terwijl de meerderheid van 
de dove kinderen op de donkere achtergrond spreekloos 
toeziet. Op bladzijde 4 wordt het spreekles-geven voor
gesteld als lopende-band-werk, waarbij alle dove kinder
tjes tot geschabloneerde blabla-ende spreekautomaat-
jes gemaakt worden. Dit zijn geen illustraties bij boven 
aangehaalde citaten, maar ertegen. Nog sterker maakt 
de illustrator het op blz. 27 waar hij de dove die leeft in twee 
werelden (de wereld van de horenden en de wereld van 
de doven) voor schizofreen verklaart. Hiermee strijkt hij 
een groot aantal van de auteurs toch wel erg ruigtegen de 
haren in. 

Afgezien van deze innerlijke tegenspraak in dit blad: wie 
de merendeels al bekende standpunten nog eens in kort 
bestek bij elkaar wil zien, kan hier te recht. De administra
tie van Tijdschrift K & O voor Jeugdwelzijnswerk is 
gevestigd op Frankenslag 160, 2582 HX Den Haag. 
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Boekaankondiging 

In mei 1983 is alsnog verschenen het verslag van 'The 
Second International Catholic Conference on Religious 
Education of the Hearing Impaired', gehouden te Man
chester van 11 augustus tot 16 augustus 1980. De titel 
van het verslagboek, tevens het thema van het congres, 
luidt: 'Towards a living Eucharist'. 
Aantal pagina's 174; prijs £ 3,95; te bestellen bij Rev. AT. 
O' Meara, Hennesy House, 104 Denmark Road, Man
chester M15 6JS. 

Het tijdschrift De Zonnebloem gaf in het juninummer 1983 
aandacht aan doven en slechthorenden. De volgende 
artikelen waren aan dit thema gewijd: Horen en erbij 
horen, door M. van den Berg (redactielid); Dit is mijn leven 
..., een interview met Dien Laros, door G. van Bree; Ik denk, 
column door G. Gommans (hoofdredacteur); Doofheid: 
leven in volslagen stilte ... (interview met directeur J. van 
Eijndhoven) door G. Gommans; Theo, de chauffeur van 
Sint-Michielsgestel (anoniem); Erger dan alleen zijn? 
door P. Brouwers (redactielid); Ontmoetingscentrum 
voor doven in Amsterdam, door M. Heshusius (redactie
lid), met als ondertitels: Iedereen zou gebaren moeten 
leren, Vrijwilligers zijn welkom, De maatschappij is 'hard' 
voor de dove; Ingesprek met WimStokla, hoofdredacteur 
van het Nieuws voor doven en slechthorenden, door H. 
Uyldert; Voorzieningen voor doven en slechthorenden, 
door mr. J.G. Donker. Het blad is een uitgave van de 
katholieke nationale vereniging tot bevordering van het 
welzijn der zieken van alle gezindten 'De Zonnebloem'. 
Nationaal Bureau, Postbus 2100,4800 CC Breda. 

Het tijdschrift De wereld van het jonge kind, maandblad 
voor onderwijsverzorging en opvoeding, gaf in februari/ 
maart een themanummer uit: 'Een panorama van het 
buitengewoon onderwijs'. Naast artikelen over het bui
tengewoon onderwijs in het algemeen (o.a. ook over 
opleiden voor het buitengewoon onderwijs) vinden we 
een artikel De school voor dove kinderen (7 blz.) en De 
school voor slechthorende kinderen met een afdeling 
voor ernstig spraakgebrekkigen (6 blz.). 
De omvang van dit themanummer is 136 blz. De prijs van 
een los exemplaar is (inclusief f. 4,25 porto) f. 21,25. Bij 
grotere aantallen is de prijs lager. Te bestellen bij 
Uitgeverij Dijkstra, Antwoordnummer 2, 3740 VB Baarn 
(Kan zonder postzegel worden verzonden). 

Dr. A. van Uden pr„Diagnostic testingof deaf children:the 
syndrome of dyspraxia, uitgever Swets&Zeitlinger, Lisse 
1983, met alfabetisch register, 216 blz. f 65,-. 
Het boek handelt hoofdzakelijk over het probleem, hoe 
het komt, dat sommige dove kinderen met normale 
performale intelligentie, soms zelfs met hoge intelligentie, 
niet of zeer moeilijk tot spreken te brengen zijn, dat hun 

spraakafzien en de hoortraining, ook bij grote inzet, 
onvoldoende gelukt. Verder, of deze kinderen wellicht ook 
een sterke zijde hebben, hoe ze reeds jong te ontdekken 
en te helpen zijn. 

J. van Weelden, R. de Groot en H. Menkveld (red.), 
Onvoltooid of onbegonnen?, hulpvragende kinderen, 
Groningen Wolters-Noordhoff, 2 dln. 1983 (ISBN 90 01 
93910 4 en 90 01 93911 2) 250 en 256 blz. 
Zesentwintig auteurs schreven zevenentwintig artikelen 
over de antropologische implicaties van de orthopedago
giek en het orthopedagogisch handelen. In het eerste 
deel worden de antropologische uitgangspunten belicht 
in studies die samengebracht zijn onder de titels: Ortho
pedagogiek, een theoretische inleiding; Orthopedago
giek, een antropologische inleiding; Orthopedagiek, or
ganisatie en vormen van de hulpverlening. Het tweede 
deel bevat een aantal praktijkverkenningen. Hierin wordt 
de hulpverlening aan kinderen in opvoedingsnood be
sproken in een indeling in typen. Om ons tot het gebied 
van onze beide verenigingen te beperken: we vinden er 
ook een artikel van A.M.J. van Uden, met als titel 
'Opvoeding. Aspecten van anders-zijn:prelinguale doof
heid', en een artikel van A.J.P.M. van den Horst en P.C.M. 
Breed, getiteld 'Slechthorende kinderen, enkele vraag
stukken rondom hun ontwikkeling'. 

Geluiden uit de stilte, symposiumnummer van 'Omega', 
mei 1983. 
Zoals we in de eerste aflevering van de lopende jaargang 
(blz. 22) hebben meegedeeld, viert de Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden dit jaar haar 75-jarig 
bestaan. In het kader van die viering werd op 22 april in 
Den Haag een symposium georganiseerd 'Geluiden uit 
de stilte' en op 4 juni had een feestelijke bijeenkomst 
plaats. 
Het verslag van het symposium is inmiddels verschenen; 
de tekst van alle toespraken staat afgedrukt in het mei
nummer van 'Omega', het maandblad van de jubilerende 
vereniging. We vinden er het welkomstwoord van voorzit
ter Niek Bolte; Mevrouw Erica Terpstra (tweede-kamer-
lid) sprak over de overheidstaak ten opzichte van 
slechthorenden; Prof. dr. W. Oosterveld, hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam, sprak over de mogelijk
heden en onmogelijkheden bij verminderd gehoor; Prof. 
Dr. J. Groen, arts internist, sprak over ervaringen van een 
bejaarde slechthorende; Prof. dr. R. Ritsma, hoogleraarte 
Groningen, besprak veranderende audiologische inzich
ten; Mw. drs. G. van der Lem, psychologe te Amsterdam, 
sprak onder de titel Ook slechthorenden zijn kind 
geweest; dr. P. Kuyper, fysicus/audioloog van het Am
sterdams medisch centrum sprak over de slechthorende 
als onderwijzer; en drs. C. de Leur, audioloog te Eindho
ven, beantwoordde de vraag: Hoe ervaart een slechtho
rende de horende wereld? 
'Omega' is een uitgave van Tijl Periodieken Service, 
Postbus 139,3500 AC Utrecht. 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 10 oktober bij 
de eindredakteur. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL Amersfoort Prof. Groenschool 
1062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
1067 EZ . Amsterdam Alex. G. Bellschool 
1062 CW Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6821 LK Arnhem V.B.O. De Stijgbeugel 
6573 DP Beek Mgr. Terwindtschool 
6573 DG Beek De Wylerberg, internaat 
4812 GE Breda Paus Pius XII,school 
9207 BK Drachten DeSkelp 
5615 HB Eindhoven Inst. Sint Marie-school 
5611 KW Eindhoven Inst. Sint Marie-school 
5611 KV Eindhoven Inst. Sint Marie-V.B.O. school 
5611 KV Eindhoven Inst. Sint Marie-internaat 
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede V.B.O. school Het Maatman 
4461 DN Goes De Kring 
2565 EX 's-Gravenhage Cor Emousschool 
9717 KG Groningen ' Dr. J. de Graafschool 
9737 HP Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KE Leiden De Weerklank 
6531 PL Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.B.O. Martinus van Beek 
6533 BL Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
3011 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam P.J. Evertseschool-V.B.O. 
2287 EE Rijswijk De Voorde 
1742 KM Schagen Burg. De Wilde School 
1?41 MC Schagen Openb.Scholengem. Hendrik Mol 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord 
3563 VJ Utrecht Bertha Mullerschool 
8012 VA Zwolle Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Ploegstraat 20 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 1 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
08895-2547 
076-132352 

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

01100-13407 
070-635094 
050-712166 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 

05200-12959 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
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 9i 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat 2 
Guyotplein 2 
Ammanplein 2-4 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laag straat 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. 




