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Ten geleide Het voortgezet 
basisonderwijs 

C.H. Sinjorgo, lid van de redaktie 

Voor u ligt de aflevering van 'Van Horen Zeggen', waarin 
naast enkele andere zeer lezenswaardige artikelen, zijn 
opgenomen de lezingen, welke zijn gehouden op de 
Themadag Middenschool van de Veboss-studieconfe-
rentieop17maartj.l. 
In deze lezingen komen voor- en tegenstanders van de 
Middenschool aan het woord. Zij belichten de voor- en 
nadelen van de Middenschool en Voortgezet Basis 
Onderwijs (VeBaO) in zijn algemeenheid. Daarnaast 
vindt u enkele bijdragen van vertegenwoordigers uit het 
Buitengewoon Onderwijs. Deze laatste bijdragen pogen u 
duidelijk te maken, dat invoering van de Middenschool 
zeker niet kan en mag betekenen, dat het voortgezet 
buitengewoon onderwijs ten dode is opgeschreven. 
Dit mag mijns inziens niet betekenen, dat wij als werkers in 
het veld van het Buitengewoon Onderwijs, langs de 
kantlijn moeten blijven staan. Ook al zal er tijdens deze 
kabinetsperiode geen parlementaire beslissing worden 
genomen ten aanzien van de Middenschool, de experi
menten en de ontwikkeling van inzichten en ideeën ten 
aanzien van de Middenschool gaan gewoon door. Wij 
zullen deze ontwikkelingen kritisch moeten bezien en 
nagaan in hoeverre ze van toepassing zijn op de ons 
toevertrouwde leerlingen. 
Ik wil u de hierna volgende artikelen dan ook van harte 
aanbevelen en ik hoop, dat u zich erdoor zult laten 
inspireren met volle inzet aan het voortgezet buiten
gewoon onderwijs te blijven bouwen in de wetenschap, 
dat er altijd leerlingen zullen blijven, welke op deze vorm 
van onderwijs zijn aangewezen. 

De redaktie maakt graag van de gelegenheid gebruik 
U een goede Kerst toe te wensen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar. 

Themadag Middenschool VeBOSS-studie-
conferentie 17 maart 

W. van Oosterom, directeur Vernieuwingsprojecten 
Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van O. en W. 

Er is mij gevraagd vandaag een algemene inleiding te 
houden over het voortgezet basisonderwijs of - zoals in 
Uw uitnodiging staat - de middenschool. Ik doedatgraag, 
omdat ik blij ben met belangstelling voor dit onderwerp uit 
Uw kring. Ik acht betrokkenheid van het (voortgezet) 
buitengewoon onderwijs bij de ontwikkelingen in het 
regulier v.o. van groot belang, net als trouwens het 
omgekeerde. 
Ik baseer me in mijn inleiding op de nota 'Verder na de 
basisschool', die ruim een jaar geleden werd uitgebracht. 
In deze nota zijn voorstellen gedaan voor de uitganspun-
ten en voor de opzet en inhoud van het voortgezet basis
onderwijs. Op dit moment is de discussie en het overleg 
over deze voorstellen overigens nog in volle gang. 
Ik wil vier vragen voor U trachten te beantwoorden. 

Ten eerste: waarom is er voor voortgezet basisonderwijs 
gekozen? Een volgende vraag is: wat zijn de kenmerken 
van het VBaO, zoals dit in de nota 'Verder na de 
basisschool' wordt voorgesteld? Ten derde: hoe zal de 
besluitvorming over het VBaO plaatsvinden? En tenslotte 
zal ik al een eerste antwoord proberen te geven op vragen, 
die ongetwijfeld bij U leven omtrent de zorgbreedte van 
het VBaO. Ik neem overigens niet aan, dat ikal Uw vragen 
op dit punt weg kan nemen; ook in het overleg over de nota 
met de organisaties is dit onderwerp nog niet afgeconclu
deerd en ik kan daarop uiteraard niet vooruitlopen. 

Vraag 1: waarom voortgezet basisonderwijs? 

De nota 'Verder na de basisschool' noemt vele motieven 
voor de vervanging van de onderbouwvan het voortgezet 
onderwijs door voortgezet basisonderwijs. 
Ik zal kort enkele belangrijke overwegingen noemen. 

1. De periode van het basisonderwijs, van 4 tot 12 jaar, is 
vandaag de dag te kort om leerlingen een voldoende 
basisvorming te bieden. Vrij breed bestaat het inzicht dat 
zaken als de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
een oriëntatie op techniek en huishouden en op de wereld 
van arbeid en beroep thans gerekend moeten worden tot 
het basisaanbod, waarmee alle leerlingen in aanraking 
moeten komen. Dat geldt ook voor een aantal min of meer 
nieuwe vakgebieden, zoals informatica, gezondheids-
kunde en consumentenonderwijs. Er worden nu hogere 
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eisen gesteld aan de funderende vorming, die de 
leerlingen in staat moet stellen om later zelfstandig in 
de maatschappij te functioneren. 
2. Ook los van de lengte van de periode van de basisvor
ming, is het keuzemoment in het huidige, categoriale 
onderwijssysteem te vroeg. Dit werkt enerzijds in de hand, 
dat leerlingen en hun ouders verkeerde keuzen maken, 
die later, vaak ten koste van tijdsverlies en problemen bij 
de overstap naar een ander schooltype, weer ongedaan 
gemaakt moeten worden. Zo blijkt uit CBS-gegevens, dat 
± 20% van de mavo-leerlingen en ± 30% van de leer
lingen van vwo, havo en lbo na verloop van tijd 'afstro
men', d.w.z. overstappen naar een 'lager' schooltype. Dat 
brengt niet alleen problemen voor leerling en ouders met 
zich mee, maar ookgrote extra uitgaven voor de overheid, 
omdat het veelal leidt tot een verlenging van de leerweg. 
Bovendien brengt het vroege keuzemoment met zich 
mee, dat leerlingen niet met alle aspecten van de cultuur 
in aanraking komen. Het voornaamste knelpunt in dit 
opzicht is de scheiding tussen het beroepsonderwijs en 
het algemeen vormend onderwijs. De verschillen dieerin 
cultureel opzicht tussen deze schooltypen bestaan, 
houden verband met een volgend punt. 
3. de ongelijke kansen in het onderwijs. Nog steeds zijn 
de factoren 'milieu van herkomst' en 'geslacht' van 
invloed op de keuze van het schooltype in het v.o. 
Uit een analyse van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) is gebleken dat bij gelijke schoolge-
schiktheid kinderen uit lagere milieus gemiddeld lagere 
schoolkeuze-adviezen krijgen dan kinderen uit hogere 
milieus. Ook is aangetoond dat bij een gelijk advies van 
het hoofd van de lagere school kinderen uit lagere milieus 
gemiddeld een lagere schoolkeuze doen. De verschillen 
in schoolgeschiktheid tussen leerlingen verklaren maar 
voor ongeveer de helft de verschillen in schoolkeuze. 
Uit dezelfde gegevens van het CBS blijkt dat 10 jaar na 
invoering van de WVO nog altijd 40% van de leerlingen 
van ouders uit de hogere beroepsgroepen direct na de 
basisschool naar het vwo/havogaat en 5 tot 10% naar het 
lbo; de percentages bij arbeiderskinderen zijn omge
keerd: ruim 10% naar vwo/havo en 40 tot 50% naar het 
lbo. Voor meisjes liggen deze cijfers nog ongunstiger dan 
voor jongens, terwijl meisjes in het algemeen korter aan 
het onderwijs deelnemen en met een lagere kwalificatie 
het onderwijs verlaten dan jongens. 
Ik zeg U zeker niet dat het onderwijs in staat is de maat
schappelijk bepaalde invloed van factoren als milieu en 
geslacht volledig te corrigeren. De verwachting bestaat 
echter wel dat de werking van dit soort factoren in kracht 
zal afnemen, als het moment van schoolkeuze wordt 
opgeschoven naar een later tijdstip. De school en de 
leerling zullen dan, op basis van een bredere oriëntatie 
(ook op de wereld van arbeid en beroep), een betere 
keuze kunnen maken m.b.t. de te volgen opleiding. 

Er zijn natuurlijk nog andere motieven te noemen vooreen 
andere opzet van het v.o., maar voor dit moment laat ik het 
hierbij. 
In elk geval leiden ze tot de bekende vier uitgangspunten 
voor het VBaO: 
1. uitstel van de verplichte studie- en beroepskeuze; 
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2. voortzetten van het streven van de basisschool om 
door een gedifferentieerd onderwijs alle leerlingen gelijk
waardige mogelijkheden te bieden om zich te ontwik
kelen; 
3. verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod: 
naast de ontwikkeling van bekwaamheden op het gebied 
van kennisverwerving ook aandacht voor expressie en 
voor technische, huishoudelijke en sociale vaardighe
den; 
4. het aanbieden van passende onderwijsleersituaties, 
d.w.z. geschikte didactische werkvormen en groepe-
ringsvormen, voor zowel de individuele ontplooiing als de 
sociale ontwikkeling. 

Deze uitgangspunten bepalen voor een belangrijk deel 
inhoud en vormgeving van het VBaO, wat me brengt bij 
vraag 2: n.l. wat zijn de kenmerken van het VBaO. De 
volgende punten zijn m.i. bepalend. 

a) Het VBaO omvat in principe drie leerjaren. In bepaalde 
gevallen kan daar voor een individuele leerling een vierde 
leerjaar aan worden toegevoegd. (Ik kom daar dadelijk 
nog even op terug) 

b) Het onderwijs- en vormingsaanbod wordt in het VBaO 
verbreed: naast de cognitieve ontwikkeling is er ook 
aandacht voor de ontwikkeling van creatieve, tech
nische, huishoudelijke en sociale vaardigheden. 

c) Dat onderwijs- en vormingsaanbod wordt in de nota 
ingedeeld in elf aspecten. Naast min of meer bekende 
vakken, zoals nederlandse taal, wiskunde, engelse taal, 
lichamelijke opvoeding en geestelijke of levensbe
schouwelijke vorming, wordt een aantal nieuwe leerge
bieden geïntroduceerd. Deze worden veelal gevormd uit 
een aantal reeds bestaande vakken of elementen daar
van. Ik noem hier oriëntatie op de natuur, oriëntatie op 
mens en maatschappelijke verhoudingen, oriëntatie op 
techniek, ambacht en huishouden, oriëntatieopdefranse 
en duitse taal en muzische vorming. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan het leergebied informatica, wat 
belangrijk is i.v.m. geautomatiseerde processen en 
informatiesystemen, die tegenwoordig een steeds grote
re rol gaan spelen in onze maatschappij. 

d) Het zojuist genoemde onderwijsaanbod binnen die 11 
aspecten wordt zo veel mogelijk gemeenschappelijk 
gegeven. De leerlingen zitten in beginsel in heterogene 
groepen, waarmee ook wordt aangesloten op de wereld 
buiten de school. 
De nota doet op dit punt overigens geen harde uitspraken, 
omdat nog nader moet blijken voor welke periode, 
misschien ook voor welke onderdelen, het mogelijk is de 
leerlingen bijeen te houden, zonder afbreuk te doen aan 
hun verscheidenheid. 
In ieder geval zal volgens de nota wel in het eerste leerjaar 
zoveel mogelijk in vaste, heterogene groepen gewerkt 
worden. 
Heterogeniteit vraagt om differentiatie binnen de klas, 
zodat recht kan worden gedaan aan de verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Onder 



andere de experimenten middenschool hebben op dit 
punt belangrijke en positieve ervaringen opgedaan, bv. 
met vormen van didactische differentiatie, met tempo-dif
ferentiatie, met het basisstof-herhalingsstof-verrijkings
stof model. 
Daarbij spelen ook de didactische werkvormen een 
belangrijke rol, met project- en thematisch onderwijs als 
opvallende didactische vernieuwingen. 
Over de mate van heterogeniteit, dus over de zorgbreedte 
van het VBaO, merkt de nota op dat alle leerlingen uit het 
basisonderwijs in beginsel naar het voortgezet basison
derwijs zullen moeten gaan. Daarmee wordt gedoeld op 
het vernieuwde basisonderwijs, met z'n vergrote zorg
breedte. Ik kom hier aan het eind van m'n inleiding nog op 
terug. 

e) Mede vanuit het oogpunt van de zorgbreedte, is een 
systematische leerlingbegeleiding een belangrijk ken
merk van het VBaO. Daarbij gaat het zowel om de leerhulp 
(bijvoorbeeld remedial teaching), als om de keuzebege
leiding en de sociaal-emotionele begeleiding van leer
lingen. 

f) De nota wil per vak of leergebied voor alle leerlingen 
gemeenschappelijke minimum-eindtermen vaststellen, 
de zgn. basiseindtermen. Deze moeten gezien worden als 
het niveau van de fundamentele algemene vorming, 
zonder welke het moeilijk is in onze maatschappij vol
waardig mee te functioneren. 
Deeindtermen dienen aldusdenotaals een richtsnoer en 
stimulans voor de leerling en de school: in principe 
moeten de basiseindtermen door alle leerlingen worden 
bereikt, al zullen ze dat niet alle langs dezelfde weg en in 
hetzelfde tempo doen. In bepaalde gevallen kan het 
vierde leerjaar worden gebruikt om leerlingen tot het 
niveau van de basiseindtermen te brengen. 
Slechts in bepaalde gevallen - bv. bij leerlingen met leer
moeilijkheden - zouden er uitzonderingen gemaakt kun
nen worden op zekere onderdelen van het onderwijs- en 
vormingsaanbod. 
De verschillen van inzicht over de vormgeving van het 
VBaO spitsen zich vooral toe op het vraagstuk van de 
basiseindtermen. 
Sommigen zijn van mening dat dergelijke minimum eind
termen niet geformuleerd moeten worden: het VBaO is er 
immers voor alle leerlingen; dus moeten er geen eisen 
worden gesteld waaraan sommige leerlingen niet zullen 
kunnen voldoen. Zij vrezen de selectieve werking, die er 
van dergelijke basiseindtermen kan uitgaan. Daartegen
over staat de opvatting dat de basiseindtermen juist een 
belangrijke rol moeten spelen bij de doorstroming naar 
het vervolgonderwijs. Bovendien zou - in een soort 
vademecum - moeten worden vastgelegd op welke 
terreinen en op welk niveau de leerling verrijkingspro
gramma's - boven het niveau van de basiseindtermen, 
moet hebben doorlopen, om tot bepaalde vormen van het 
vervolgonderwijs te worden toegelaten. 
Deze discussie is in de CW nog niet afgerond. 

9) Over de afsluiting van het VBaO staat overigens in de 
nota, dat dit zal gebeuren met een getuigschrift, waarin de 

gevolgde leerweg en de resultaten worden omschreven 
en dat uitmondt in een advies t.b.v. het vervolgonderwijs. 
Dit advies van de afleverende VBaO-school zou - aldus 
de nota 'Verder na de basisschool' - van doorslagge
vende betekenis moeten zijn voor de toelating tot het 
vervolgonderwijs. 

Bij elk van de genoemde kenmerken van het VBaO zult U 
wellicht behoefte hebben aan een nadere detaillering en 
verheldering. Ik wijs U er op voorhand op, dat een aantal 
vragen nu niet of niet volledig te beantwoorden zijn. De 
gedachte is nl. dat na wettelijke vaststelling van de 
hoofdlijnen van het VBaO een periode van ontwikkeling 
en evaluatie volgt. In deze ontwikkelingsperiode zal door 
de scholen zelf (i.s.m. landelijke ondersteuningsinstel
lingen) nadere invulling gegeven moeten worden aan de 
inhoud en opzet van het VBaO. Uitgangspunt is dus 
voorlopig, dat de scholen een ruime vrijheid moeten 
hebben m.b.t. de vormgeving en ordening van het 
onderwijsaanbod van het VBaO. 
Na deze ontwikkelingsperiode kan e.e.a. dan nauwkeuri
ger in wet- en regelgeving worden vastgelegd. 

Vraag 3: wanneer en hoe wordt landelijk besloten over het 
VBaO? 

De nota 'Verder na de basisschool' dient ter voorberei
ding van een wet voor een nieuwe opzet van v.o. Over de 
nota, die de uitgangspunten en hoofdlijnen van het 
nieuwe stelsel bevat, vindt zoals gezegd een uitgebreid 
overleg plaats. Sinds maart vorig jaar functioneert de 
Centrale Werkgroep voor het Bijzonder Overleg, waarin 
organisaties van leerkrachten, besturen en ouders en 
ambtenaren van het departement vertegenwoordigd zijn. 
Het overleg over het VBaO zal rond de zomer worden 
afgerond. 
Daarna zullen de bewindslieden, op basis van de uitkom
sten van het overleg, op basis van raadpleging van maat
schappelijke organisaties, en op grond van de vele 
adviezen en commentaren hun conclusies trekken in de 
vorm van een wetsontwerp. Die wet zal dan de basis 
bieden voor een gericht ontwikkelingsbeleid. De ervarin
gen die in deze ontwikkelingsperiode worden opgedaan 
moeten geëvalueerd worden, zodat in de tweede helft van 
de jaren tachtig het parlement kan beslissen over de 
definitieve invulling van het VBaO en het tijdstip van 
invoering. Op dat moment zal ook de vraag beantwoord 
moeten worden, of het VBaO voor alle leerlingen zal 
worden ingevoerd, d.w.z. als een eensporig stelsel. Zoals 
U wellicht weet isdehuidigeregering van mening dat over 
deze vraag in de huidige kabinetsperiode geen uitspraak 
moet worden gedaan. 
Dus, als ik dit nog even mag samenvatten, om duidelijk te 
maken wat de status van de voorstellen is: 
- het VBaO zal worden ingevoerd; 
- al is nog niet duidelijk of dit als eensporig stelsel zal 

gebeuren, of naast het huidige v.o.; 
- daarover zal, net als over het tijdstip van invoering en de 

definitieve invulling van het VBaO, pas in de tweede 
helft van de jaren '80 een parlementaire beslissing 
worden genomen. 
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Vraag 4: hoe groot is de zorgbreedte van het VBaO? 

Ik neem aan, dat dit één van de onderwerpen uit de nota is, 
die U het meest zullen interesseren, aangezien dit ook 
raakt het BuO en de relatie tussen BuO en VBaO. 
De nota gaat op dit punt niet erg uitgebreid in. Maar met de 
uitwerking ervan, zijn we op dit moment wel verder vooral 
omdat in het overleg in de Centrale Werkgroep vrij veel 
aandacht aan het onderwerp 'zorgbreedte' is besteed. Er 
is zelfs een aparte adviesgroep zorgbreedte ingesteld, die 
inmiddels een uitvoerig rapport heeft uitgebracht. 
Daarom kan ik hier over de uitgangspunten bij de zorg
breedtevergroting en over de wijze waarop deze gereali
seerd zou kunnen worden iets méér zeggen dan in de nota 
staat vermeld alhoewel er nog geen definitieve conclu
sies zijn. 

Vooraf wil ik graag opmerken, dat zorgbreedtevergroting, 
geen doel op zich is. Het belang van de leerlingen staat 
voorop, zodat in de praktijk steeds zal moeten worden 
afgewogen of een leerling een plaats in het regulier 
onderwijs moet krijgen of meer gebaat is bij BuO. Daarbij 
zal het overleg tussen scholen voor regulier onderwijs en 
BuO - meer nog dan op dit moment - een belangrijke rol 
moeten spelen. Want ook in de nota 'Verder na de basis
school' wordt nog eens benadrukt, dat het speciaal 
onderwijs zal blijven bestaan, voor leerlingen die een 
specifieke ortho-pedagogische of ortho-didactische be
handeling nodig hebben. 
Uitgangspunt van de nota is, dat het voortgezet basison
derwijs bestemd is voor in principe alle leerlingen die de 
basisschool verlaten. Dus ook leerlingen, die in de huidige 
situatie na de basischool naar het ibo gaan of in bepaalde 
gevallen zelfs alsnog naar vormen van BuO. Hetbetekent 
ook, dat in het VBaO een antwoord gevonden moet 
worden op de problemen die op dit moment zorgen voor 
een grote uitstroom uit het v.o. naar m.n. ibo en VBuO. 

U zou hieruit al kunnen afleiden, aan welke categorieën 
leerlingen gedacht wordt, wanneer wordt gesproken over 
zorgbreedtevergroting van het v.o. In eerste instantie gaat 
het daarbij vooral om leerlingen met leer- of gedragspro
blemen, die niet het gevolg zijn van een bepaalde 
handicap. Dus om leerlingen in het ibo, VBO-LOM en 
VBO-MLK. Ook van sommige andere schoolsoorten in 
het VBuO zullen in meerdere of mindere mate leerlingen 
het regulier onderwijs kunnen volgen, zoals dat bv. ook 
thans in toenemende mate met blinde leerlingen het geval 
is. 
Maar de problemen, die dat met zich meebrengt, mo
gen niet onderschat worden. Integratie van deze leer
lingen in het regulier onderwijs stelt bijzondere eisen 
aan de school, aan de leerling zelf en aan de begeleiding. 
Er zijn beslist ook bepaalde leerlingcategorieën in het 
BuO die niet of slechts in zeer beperkte mate in het v.o. 
geïntegreerd zullen kunnen worden. Ik denk aan de zeer 
moeilijk lerende kinderen, voor wie dit uitgesloten is. Maar 
ook - om dichter bij huis te blijven - aan de slechthorende 
en ernstig spraakgebrekkige kinderen, die naar onze 
mening slechts in sommige gevallen in het regulier 
onderwijs goed zullen kunnen functioneren. De proble

men, die deze leerlingen hebben met de communicatie, 
met interactie, zijn daarvoor in de meeste gevallen te 
groot. Op de aard en omvang van deze problematiek is 
vooral vanuit Uw kring gewezen; ik wijs op bijv. de reactie 
van de groep hoofden van scholen voor VBuO aan slecht
horende en spraakgebrekkige kinderen op het eerste 
advies van de adviescommissie Speciaal Voortgezet 
Onderwijs. 

Natuurlijk is de vergroting van de zorgbreedte in het v.o. 
niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Dat zal 
een zeer langdurig proces zijn, waarmee nu al, in het 
bestaande onderwijs, een voorzichtig begin wordt ge
maakt. In de loop van dat proces zal ook pas duidelijk 
worden, waar de grenzen van de zorgbreedte van het 
VBuO precies liggen en wat wel en niet mogelijk en 
gewenst is. 
Zoals ik al zei is het onderwerp zorgbreedte inmiddels in 
de Centrale Werkgroep besproken, althans in voorlopige 
zin. M.b.t. de zorgbreedte stelt de C.W.zich voorzichtig op. 
Veel meer dan bij andere onderwerpen werd hier de 
nadruk gelegd op het proceskarakter. Bij andere onder
werpen is meer sprake van een eindplaatje-discussie. 
Duidelijk is dat: 
- ook bij de totstandkoming van VBaO er naast het 

regulier onderwijs speciaal onderwijs zal blijven be
staan voor leerlingen die een orthopedagogische 
en/of orthodidactische aanpak behoeven. 

- voorzover we erin slagen leerlingen die thans het ibo 
bezoeken te integreren in het VBaO zullen binnen het 
VBaO speciale voorzieningen in de vorm van extra 
leraarlessen, remediale hulp en afwijkende program
ma-onderdelen nodig zijn. Het gaat hier in feite om een 
afweging tussen het principe van heterogeniteit en het 
feit dat leerlingen tenminste in één schoolgemeen
schap zijn opgenomen. 

Ook los van het VBaO zal de verbreding van de zorg van 
hetv.o. overigens aandacht dienen te krijgen. Ik kan U dan 
ook meedelen dat staatssecretaris Ginjaar-Maas het 
voornemen heeft in de eerste helft van dit jaar een 
beleidsnotitie voor te leggen met de bedoeling te komen 
tot enige activiteiten terzake. 

Tot slot wil ik nog twee opmerkingen maken: 
a. Er is enige moed nodig om over onderwijsvernieuwing 
te discussiëren en aan onderwijsvernieuwing te gaan 
werken in een tijd waarin het onderwijs onder grote druk 
staat, zowel ten gevolge van de teruglopende leerlingen
aantallen als ten gevolge van de financiële problemen 
van het land, aan de oplossing waarvan het onderwijs een 
flinke steen moet bijdragen. Met name dit laatste kan snel 
tot een stemming leiden van 'laten we proberen te hand
haven wat we hebben' en 'nu geen experimenten'. 
De financiële problemen en de offers die het onderwijs in 
dat kader moet brengen lossen echter de problemen van 
het voortgezet onderwijs die ten grondslag liggen aan de 
voorstellen ter vernieuwing van het voortgezet onderwijs 
niet op. Ik ben verder van mening dat het, juist in een 
periode waarin het onderwijs onder grote druk staat, 
noodzakelijk is goed te weten waar we met het onderwijs 
heen willen, opdat beslissingen die genomen moeten 
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worden zogenomen worden dat zij gewenste ontwikkelin
gen niet blokkeren. 
b. Nog een tweede opmerking. Het heeft de laatste jaren 
Haagse onderwijsnota's geregend. Veel van deze nota's 
hebben bij docenten de reactie opgeroepen dat daarmee 
Gesuggereerd werd dat alles wat men tot nu toe deed, 
toch eigenlijk maar onzin was, rommelen in de marge en 
dat alleen een fundamentele verandering van de scho
lenstructuur en vooral van de attitude waarmee men in de 
school en voor de klas stond, kortom een geweldig 
bedreigend iets, zoden aan de dijk zet. 
Ik hecht eraan te stellen dat inmiddels in Den Haag heel 
goed is doorgedrongen, dat dat niet alleen onverstandig is 
uit innovatie-strategisch oogpunt, maar dat het ook 
gewoon onjuist is. In tal van scholen, en bepaald niet 
alleen in de experimenteerscholen, gebeuren allerlei 
dingen door leraren en leraressen, is men hard bezig om 
zich dagelijks bewust te zijn van waarmee men bezig is en 
wat zou moeten veranderen. Dat leidt ook tot tal van 
veranderingen die soms geheel in de lijn liggen van 
datgene wat de overheid als lijn ziet, soms ook niet. 
Ik sluit af. 
Ik hoop dat ik U, zij het zeer beknopt, een beeld heb 
kunnen schetsen van de voorstellen, die er nu t.a.v. de 
middenschool of VBaO liggen. Ik heb, zoals gevraagd, 
een algemene inleiding gehouden en ben me ervan 
bewust, dat ik daardoor slechts een geraamte heb 
geschilderd dat nadere invulling zal moeten krijgen in het 
thans lopend overleg en een op basis van wetgeving te 
voeren ontwikkelingsbeleid. Maarikhoopdatdittoch,ook 
na de verhalen van de volgende sprekers, enigszins voor 
U zal gaan leven. 

Doveninstituut H.D. Guyot 

Op 7 november 1983 heeft dhr. Vonhoff, commissaris van 
de Koningin in Groningen, te Haren de eerste paal 
geslagen voor de nieuwbouw van de scholen van het 
Doveninstituut Guyot. De hoop dat de scholen vanuit de 
stad Groningen daarheen zullen kunnen verhuizen in 
december 1984, wordt daardoor versterkt. 
Het bestaande gebouw op het instituutsterrein te Haren, 
huize Hemmen, zal ingericht worden voor bestuur, 
administratie, staf en maatschappelijk werk. Ook daar
mee hoopt men rond dezelfde tijd klaar te zijn. 
Tevens is men bezig met nieuwbouw voor het internaat (in 
de stad Groningen). Als alles goed gaat, komt ook dit 
projekt tegelijkertijd klaar. 

Hoe ver is de middenschool? 

Themadag Middenschool VeBOSS-studie-
conferentie 17 maart 

E.J. Schüssler, secretaris Middenschoolvereniging 

Waaraan denkt u bij het woord middenschool? Een waar 
gebeurde anekdote ter introductie. De Utrechtse mid
denschool krijgt meer leerlingen dan zij kan plaatsen. 
Vorig jaar werd besloten tot een dependance in een terug
lopende mavo-school. In die school moet in de zomer
vakantie nog het een en ander verbouwd worden. Een 
timmerman, daar bezig, vraagt zich af wat voor een school 
het eigenlijk wordt. Een middenschool, is het antwoord. Hij 
reageert met: 'Middenschool? Dat is net wat voor mijn 
dochter. Die kan ook niet leren'. 

Uit ervaring weet ik dat deze uitspraak standaard is voor 
wat velen denken. De middenschookdeschool met leuke 
dingen voorde low-stream. Geen school voor bollebozen. 
Een school waar het voor Jan Louis fnuikend is dat hij diè 
dingen niet mag leren die ver boven het vernuft van 
Marietje uitstijgen. 

Middenschool, vóór of tegen? Aan de heer Klaassen. 
enthousiast voorbereider van deze dag heb ik gezegd: ik 
heb geen behoefte aan een discussie tussen vóór- en 
tegenstanders. Ten eerste omdat al te lang de polarisatie 
heeft geduurd, met als gevolg een schisma in de wereld 
van onderwijsontwikkeling. Ten tweede: die vraag is 
voorbij. Het gaat nu om: Wanneer komt de middenschool / 
voortgezet basisonderwijs en hoe ziet die school eruit? 

Bij al die verdeeldheid kun je je echter afvragen, hoe 
zuiver het zicht is op dat 'andere onderwijs met die andere 
doelen'. Er is veel informatie, dat wel. Maar veel is van 
theoretische aard en spreekt de gemiddelde docent, moe 
van de zoveelste onderwijsnota en het gekrakeel daar
omheen, weinig aan. Onderwijsdagen als deze wordente 
weinig georganiseerd. Onderwijsvoorlichting, databan
ken, onderwijsinformatie - winkels of -werkplaatsen: dit 
alles is in Nederland een onderontwikkeld fenomeen. 
Ook om die reden is voor velen, ouders, docenten en 
wellicht ook voor onderwijsbegeleiders, de midden
school een ver-van-mijn-bed-show geworden. 
Ten onrechte, denk ik. De middenschool mag dan een 
zaak zijn van lange adem, men kan zijn ogen niet sluiten 
voor de gestage ontwikkeling naar een wezenlijke inte
gratie van het v.o. Het onderwijs is in beweging. In mijn 
werk in de APVO krijg ik veel voortgangsrapportages van 
scholengemeenschappen avo/lbo, van categoriale 
mavo-scholen, van experimenterende middenscholen 
onder ogen. Zonder uitzondering getuigen ze van veel 
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inzet van teams. Gedifferentieerd onderwijs, andere 
werkvormen, projectonderwijs, thematisch onderwijs, 
werken met meer heterogene groepen: je merkt dat het 
v.o. bezig is aan een veranderingsproces, dat niet uit
sluitend is voorbehouden aan de experimenten-midden
school. 

Mijn stelling is dan ook: Nederland is al op weg naar de 
middenschool. Naar VBaO, zo u wilt. Scholengemeen
schappen voor avo/lbo, soms met vwo erbij, zijn doende 
met een meerjarige brugperiode, werken aan een uitstel 
van een ingrijpende studiekeuze op een te jonge leeftijd: 
langzamerhand wordt het v.o. zich bewust van de nieuwe 
basischool; lagere scholen stellen zich niet altijd meer als 
v.o.-vriendelijke scholen op, maar varen een eigen onder-
wijskoers; op heel veel scholen is men bezig met de 
problematiek van gedifferentieerd werken; het v.o. kijkt 
meer af van het b.o.: projectonderwijs, kringgesprekken, 
begeleiding van leerlingen krijgen nu ook in het v.o. een 
kans. Al deze ontwikkelingen zullen mettertijd - in een 
proces van vele jaren - leiden tot geïntegreerd onderwijs. 
Wat in Nederland nog ontbreekt, is een samenhangend 
innovatiebeleid, het vaststellen van een ontwikkelings
perspectief, het uitstippelen van een duidelijke mars
route. Politiek is duidelijk dat hierover nog onduidelijkheid 
moet bestaan. Dat remt natuurlijk de ontwikkelingen, het 
bevordert de sfeer van afwachten. Toch zal het proces 
doorzetten, omdat geïntegreerd onderwijs geen vondst 
van een bewindsman is maar primair een onderwijskun
dige vertaling van een sterk veranderende maatschappij 
is. Zoals ook de nieuwe basisschool niet uit de lucht is 
komen vallen. 

Daarom is de centrale vraag niet: vóór of tégen. Maar: hoe 
ver is de middenschool, hoe ver is de groei naar geïnte
greerd onderwijs? 

Eerst een opmerking vooraf. 
In mijn beschouwing gaat het over MS-experimenteer-
schoien. Scholen die al jaren bezig zijn met intensieve 
veranderingsprocessen. Ik loop het risico dat u deze 
scholen straks als exclusief gaat zien. Geen doorsnee-
scholen. Ik loop het risico dat u denkt die zaken die zo 
voorop staan in de MS-wereld, alleen bij de experimen-
teerscholen gevonden worden. 
Ik wil daarom vooraf wijzen op het feit dat het gewone 
scholen betreft, scholen die zich in een eigen tempo 
ontwikkelen, bv. van een 1 - naar een 2-jarige brugperiode 
en vervolgens naar een 3-jarige MS. 
De school die we hier vandaag op de film zagen, isopzich 
niet exclusief, wel echter - en met spijt erbij gezegd - het 
kader waarbinnen dit soort processen konden plaatsvin
den. Het experiment middenschool heeft zich te lang en te 
manifest afgespeeld op een afgesloten terrein. Het image 
van buitenbeentje ontstond al snel en bleek een handi
cap, zowel voor de experimenterende school als voor de 
middenschoolontwikkeling in het algemeen. Het heeft het 
denken in twee sporen gestimuleerd. Het experiment 
middenschool is niet alleen exclusief (met ook alle 
kwalijke effecten daarvan) maar ook uniek. De 38 
contactscholen die in 1974 van start gingen, kregen de 
opdracht om vier, tamelijk algemeen geformuleerde 

uitgangspunten te vertalen in een nieuwe onderwijsopzet. 
Er was dus geen blauwdruk voor de nieuwe school 
voorhanden. Velen hebben deze vernieuwingsstrategie 
gekritiseerd, vaak achteraf, toen duidelijk werd dat de 
invulling van het ene middenschoolexperiment afweek 
van het andere. Terugkijkend op die periode die ik groten
deels als projectleider van de Lelystadse middenschool 
heb meegemaakt, ben ik nog steeds gelukkig met die 
gevolgde strategie, ook al biedt deze volop kansen op 
divergentie: grote onderlinge verschillen. Wel is m i -
maar achteraf is het altijd makkelijk praten - snel van een 
voorbereidingsfase naar de uitvoerende fase toegewerkt. 
Dat neemt niet weg dat als het om een landelijke invoering 
gaat, een dergelijke vernieuwingsstrategie niettoegepast 
kan worden. Vandaar de nota 'Verder na de basisschool', 
vandaar het Experimenteel Leerplan Middenschool. 
Twee belangrijke documenten, die het verschil tussen 
1974 en 1983 illustreren. Toen was alles nog open, nu is 
veel bekend en veel is ingevuld. Die documenten hadden 
niet geschreven kunnen worden als het experimenteer
proces-middenschool er niet geweest was. 

Elk schoolverhaal is anders. Geen twee scholen zijn 
gelijk. Wel zijn er veel gemeenschappelijke ervaringen. Er 
zit een rode draad in de bonte verscheidenheid van 
middenschoolontwikkelingen. Ik wil de belangrijkste de 
revue laten passeren. 

1. Ten eerste: Het hart van de middenschool. 
Waarin zit de kern van middenschoolonderwijs? Die zit in 
de verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod. De 
uitwerking van de verbredingsgedachte geeft de midden
school een eigen kleur. Uit het aanbod, verbreed naar 
doel, inhoud en vormgeving (men lette op die drieslag) 
blijkt hoe de school de middenschooluitgangspunten 
heeft gehonoreerd. Dit verbrede aanbod voor alle leer
lingen is het kloppend hart van de middenschool. Toch 
bestaat er over aanbod, programma-invulling veel mis
verstand. Leraren en ouders zijn snel geneigd het vakken-
lijstje te bekijken. Maar dat is - en dat moet met nadruk 
gezegd worden - maar één aspect van de verbreding. Je 
hebt nog geen middenschool als biologie/natuurkunde/ 
scheikunde geïntegreerd worden tot oriëntatie op de 
natuur. Schrappen in de bestaande vakken of toevoegen 
van nieuwe onderdelen alléén levert een schijnver-
nieuwing op. Voor een deel hebben de E-scholen deze 
misvatting zelf in de hand gewerkt. Zeker in de beginfase 
lag bij veel scholen het zwaartepunt bij de vraag: wat wel 
en wat niet in het programma. 
Het zoeken naaren het introduceren van nieuwe vakken, 
leergebieden en -inhouden heeft veel tijd gevergd. 
Termen als vakkenintegratie, oriëntatiegebieden, leer-of 
ervaringsgebieden: ze hebben menige discussie in de 
school overheerst. Pas gaandeweg kreeg de andere kant 
van de verbreding meer betekenis: pedagogisch-didac-
tisch component van het aanbod. Misschien minder 
spectaculair, maar wel onmisbaar, zoals scholen - door 
vallen en opstaan - moesten leren. Een verbreding die 
gestalte krijgt in een andere wijze van omgaan met, 
begeleiden en stimuleren van leerlingen, het scheppen 
van een angstvrij werk- en leefklimaat in de school. Een 
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school met een andere sfeer. Wie een E-school bezoekt, 
voelt die sfeer. Het is deze verbreding die de eenzijdigheid 
van het leerstofgerichte onderwijs doorbreekt en een 
bijna voelbaar andere school oplevert. Door deze 'stille' 
verbreding, het 'geheim' van elke middenschool, krijgt het 
verbrede leeraanbod (met de oriëntatiegebieden, met 
mentoropzet, met p.o., noem maar op!) een noodzakelijke 
Pedagogische basis. Zo is er sprake van een dubbele 
verbreding: andere inhouden en een andere manier van 
'eren en met elkaar omgaan. De combinatie is essentieel 
e n garandeert de meerwaarde van middenschool-on
derwijs. 

Maar die combinatie komt niet zomaar tot stand. Zoiets 
moet groeien. Deze ervaring leert ook dat het onmogelijk 
is van de ene op de andere dag bijvoorbeeld de midden
school in te voeren. Meer kindgericht onderwijs ontstaat 
niet door leuke vakken in te voeren, het ontstaat ook niet 
omdat het in het schoolwerkplan wordt opgenomen. 
Nodig is attitudeverandering van een schoolteam. Die ligt 
aan de basis van de stille verbreding. Maar die laat zich 
niet op stel en sprong afdwingen. Die moetje bereiken in 
een niet aflatend proces van veranderingen in een 
school. Toen Lelystad zich voorbereidde op het experi
ment was de algemene inschatting dat we erg veel tijd 
zouden moeten investeren in de opzet en aanmaak van 
nieuwe leerstof: nieuwe leerinhouden, sterk gedifferen
tieerd materiaal. Alles bijna was daarop geconcentreerd. 
Toen we in 1977 startten waren we trots op onze produk-
ten. Maar alras bleek dat we ons op de werkelijke situatie 
verkeken hadden. Niet de leerstofproduktie, maar het 
omgaan met heterogene groepen bleek ons voornaam
ste probleem. En in dat laatste weer werden de milieuver
schillen als groter knelpunt ervaren dan de verschillen in 
Prestatieniveau. Nu, vijf jaar verder, is die situatie anders. 
Er is meer, veel meer know-how, er is een echte midden
school ontstaan, waarin zowel kinderen als docenten aan 
hun trekken komen. Dit voorbeeld geeft aan hoe proces
matig de middenschoolontwikkeling benaderd moet 
worden. Ik ben van mening dat - al zouden we nu de 
beschikking hebben over een landelijk vastgesteld leer
plan - elke school dat groeiproces naar ander onderwijs 
met andere doelen moet doormaken. Daarom ben ik blij 
dat de Middenschoolvereniging - als eerste - in 1983 een 
tweedaags congres organiseert dat zich geheel op de 
veranderende taak van de leraar/lerares richt. 

Middenschoolontwikkelingsprocessen verlopen grillig. 
Van school naar middenschool is dikwijls een route die 
vooraf wel wordt uitgestippeld maar waarvan onderweg 
vaak wordt afgeweken om redenen die je pas achteraf 
duidelijk kunt verklaren. De 14 huidige middenschoolex
perimenten vertrokken uit een gunstige startpositie: een 
grote vernieuwingsbereidheid van het team, steun vanuit 
de omgeving. Er was daar al enige ervaring met onder
wijsontwikkeling en er waren een aantal voortrekkers. Als 
ik op al die ontwikkelingen terugkijk, kun je 3 belangrijke 
fasen onderscheiden. 

A. De pioniers- of oriëntatiefase 
Het is de eerste uitvoeringsperiode, waarin met veel elan 

en grote daadkracht aan de realisering van de plannen 
wordt gewerkt. Twee sleutelbegrippen spelen daarin een 
grote rol: integratie en differentiatie. Er is voorkeur voor 
het model van basisstofherhaling en -verrijking. Het 
vakkenaanbod laat veel variatie zien, hoewel elke school 
naar integratie zoekt. Er ontstaan leergebieden als OS, 
ON, OT. Daarnaast wordt een systeem van leerlingbege
leiding doorgaans als mentoraat aangeduid. De spanning 
tussen de individuele ontplooiing (het individualiseren) 
aan de ene kant en het socialiseren (de sociale bewust
wording) aan de andere zijde krijgt een eerste oplossing. 
Alle scholen creëren een vorm van mentoronderwijs of 
projectonderwijs met een duidelijke binding aan het 
mentoraat. En: in het kielzog van de onderwijskundige 
processen vaart het organisatiemodel. Het vernieu
wingsproces verandert gaandeweg maar wel drastisch 
de leraarstaak. Middenschool betekent een grondige 
organisatieverschuiving, in de taken van de mensen die 
er werken, in de wijze van omgaan met elkaar. Werken in 
de middenschool betekent participeren in een proces. 
Dat streven blijkt schoolorganisaties die daarvóór stabiel 
en overzichtelijk-hiërarchisch waren, op losse schroeven 
te zetten. De tijd is voorbij dat de docent uitsluitend 
doceert. Aan de eigen vaklessen worden hogere eisen 
gesteld: kunnen omgaan met heterogene groepen, pe
dagogische bekwaamheid, vaardigheid en inzicht heb
ben in gedifferentieerde werkwijzen. Hij/zij moet samen 
met anderen een deelleerplan kunnen opstellen en 
beoordelen. Op hem/haar wordt een voortdurend appèl 
gedaan voor een actieve deelname aan allerlei overleg
situaties. Je moet bovendien een groep als mentor 
kunnen begeleiden, wat niet alleen van het eigen vak 
afwijkende lessituaties met zich meebrengt, maar tevens 
een reeks andere werkzaamheden. Als leraar èn mentor 
moet je, daar komt het op neer, van vele markten thuiszijn. 
Ook dit is een proces: van uitsluitend vakleraar tot de 
leraar leerlingbegeleiding. Uit het middenschoolproces 
wordt duidelijk dat deze noodzakelijke professionali
sering tevens aanleiding vormt tot belangrijke organi
satiewijzigingen: 

- democratisering van de organisatie 
- op grote scholen: de splitsing van deschool in kleinere, 

vaste eenheden. 

B. bezinningsfase 
De pioniersfase wordt bijna altijd gevolgd door de bezin
ningsfase. Het is de fase van kritisch zelfonderzoek, de 
reactie op het enthousiasme, het optimisme van deeerste 
fase. Knelpunten en belemmeringen worden zichtbaar. 
De meer leerstof gerichte school raakt teleurgesteld in de 
effecten die men van het zo progressieve aanbod had 
verwacht. Zij merkt het spanningsveld die dit oplevert met 
heterogene groepen. De school met meer kindgericht 
onderwijs wordt geconfronteerd met differentiatieproble
men. Het is ook de periode waarin de organisatievorm 
kritisch wordt getoetst. Middenschoolontwikkeling laat 
een schoolteam niet onberoerd. Deze periode werkt vaak 
confronterend en soms conflicterend. Deze - ik zou haast 
zeggen identiteitscrisis - is bepalend voor de verdere 
koers. Daarbij staan 2 wegen open: 
1, Deschoolverzwaktdemiddenschool-trend:deschool 
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versterkt het leerstofgerichte karakter, doet structurele 
concessies, al of niet onder druk van de omgeving of 
onder verwijzing naar aansluitingsproblemen. Een stapje 
terug of temporiseren. 
2. De tweede richting overheerst: de school gaat verder 
met de ontwikkeling. Die wordt dan zichtbaar in de derde 
fase. 

C. integratiefase 
Die derde fase is de integratiefase. In deze periode blijkt 
de winst van de vaak turbulent verlopen 2e fase. De 
school heeft haar plan bijgesteld. Er is een verbeterde 
samenwerking. De ontwikkeling rondom de vakkeninte-
gratie lijkt gestabiliseerd. Integratie is niet langer de 
sleutel tot ander onderwijs. Het levert zelfbewuste Mid
denschoolexperimenten op die aan anderen laten zien 
dat het mogelijk is om in en met heterogene groepen 
gedurende meer dan twee jaar te werken. In de ontwikke
ling is opvallend dat de oorspronkelijke differentiatiemo
dellen, met name het BHV-model sterk terrein verloren 
hebben. De 'stille' verbreding krijgt steeds meer aan
dacht. (Er is een trend naar het sociaal leren concept). De 
opgebouwde know-how ten aanzien van de begeleiding 
van leerlingen geeft een solide basis aan het werk. De 
heterogeniteit is niet langer lastig, maar een belangrijke 
verrijking. 

Deze 3 fasen zijn natuurlijk maar een gebrekkige schets 
van het verloop van experimenterende processen. Een 
aantal ervaringen zijn zeker niet overdraagbaar. In zeker 
opzicht moet elke school die middenschool wil worden, 
zelf het wiel uitvinden. Aan de andere kant betekent 
inzicht in het verloop van die processen wel degelijk winst. 
Om die reden hoeven nieuwe scholen bepaald niet -zoals 
deze 14 scholen wel - uit een blanco positiete vertrekken. 

De grote lijn-van school naar middenschool-is duidelijk: 
scholen kiezen binnen bepaalde kaders hun eigen 
ontwikkelingsweg. Die is afgestemd op een tempo dat in 
nauwe relatie staat tot de omgeving en tot de capaciteit 
van de school. Scholen in een plattelandssituatie zijn 
minder vrij dan scholen in grote steden. Scholen met een 
vernieuwingsgezind team zullen sneller lopen dan 
scholen waarin de bereidheid minder groot is. Het blijkt 
ook dat er geen sprake is van een éénvormig midden
school-concept. Er is een duidelijk verband met de 
schoolvisie op onderwijs en samenleving, en veel minder 
met de open innovatiestrategie. Dat betekent m.i. voor 
een overheid die het v.o. ingrijpend wil veranderen 2 
dingen: 
1. Sturen via spoorboekje is een illusie. Middenschool-
ontwikkeling moet niet in jaartallen gelardeerd worden. 
Scholen moeten de kans krijgen om in eigen tempo een 
eigen ontwikkeling door te maken. Beleidsplannen moe
ten ruime kaders bieden: 
a) qua tijd flexibel 
b) qua middenschool-concept gevarieerd (niet elke 
school zal in het sociaal lerentoncept willen kunnen 
stappen: het TKM). 
2. Het relatief trage tempo van veranderingsprocessen 
noopt tot een scherpe formulering van het perspectief 
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waarnaar de veranderingen zich moeten richten. Dat 
perspectief ligt verder weg, aan de horizon. Om die reden 
mag hetgeen concessies, geen compromissen bevatten. 
Uitgangspunten en doelen dienen helder en zo concreet 
mogelijk beschreven te worden. De school van morgen 
moet de school van vandaag heel scherp voor ogen 
staan. In die richting dient gekoerst te worden. Onze 
samenleving is pluriform, onze school zal daarvan een 
weerspiegeling zijn. Ik pleit dus voor ruimte in uitwer
kingsmogelijkheden en condities. Maar: het ruimte 
scheppen aan de ene kant gaat m.i. gepaard met een 
aanscherpen en verduidelijken van uitgangspunten en 
doelen aan de andere kant. Scholen dieop weggaan naar 
ander onderwijs met andere doelen, moet men een 
volstrekt duidelijk perspectief bieden. 

Onderwijsvernieuwing is namelijk géén gedetailleerd 
plan van bovenaf opleggen aan scholen (de grote angst 
van het huidige categoriale onderwijs) maar vooral 
scholen in staat stellen zich in een duidelijk vastgelegde 
richting te ontwikkelen. Dat dit geen fictie is laten de 
middenschoolexperimenten zien. Men hoeft geen driedi
mensionale bril te hebben om de groei naar een nieuwe 
school te constateren. 

Tenslotte: enkele posten uit de balans van zes jaar 
experimenten in uitvoering. 

Ouders 

Ouders worden rechtstreeks bij de ontwikkelingen be
trokken. Ze praten mee over de invulling van het onder
wijs. Algemene ouderavonden komen bijna niet meer 
voor. Veel gebruikelijker zijn klasse-ouderavonden. Een 
aantal ouders zijn als klasse-ouder betrokken bij de gang 
van zaken in de klas of groep. Ze worden nauw betrokken 
bij de organisatie. Meermalen wordt hun hulp ingeroepen 
als er problemen liggen. 

Motivatie 

De grote winst van middenschoolonderwijs. De leerlin
gen mogen aan het eind van de middenschool zelf kiezen 
naar welk vervolgonderwijs ze willen gaan. Natuurlijk 
brengt de school, het zogenaamde klasseteam ook een 
advies uit, maar dit is niet bindend. Deze afsluitings- en 
doorstromingsregeling garandeert een hoge motivatie 
voor de eigen keuze. Docenten in de bovenbouw beamen 
dit: ze krijgen erg gemotiveerde leerlingen. Vooral voor 
havo en lbo is dit van grote betekenis: veel minder uitval! 
Het recente LTS-onderzoek heeft dit resultaat nog eens 
onderstreept. 

Basiseindtermen 

Middenscholen onderscheiden veelal een basis- en 
keuzeprogramma. Het basisprogramma bevat een kern
deel dat voor alle leerlingen geldt. De middenschool is 
zeker niet tegen eindtermen in de betekenis van een 
kwaliteitsbepaling van het onderwijs. Een kwaliteit die 
door de overheid bewaakt moet worden. Wel is er 



bezwaar tegen het gebruiken van basiseindtermen voor 
de regeling van de doorstroming, zoals in de nota 'Verder 
na de basisschool' wordt beoogd. Daarmee wordt de deur 
opengezet voor afsluitende examens, voor het werken in 
niveaugroepen en zal de heterogene groep geen lang 
'even beschoren zijn. Trouwens, ook in ander opzicht zijn 
er problemen rondom eindtermen. Eindtermen zijn bruik
baar voor bijvoorbeeld de eisen waaraan voldaan moet 
worden voor het behalen van een rijbewijs of van een 
zwemdiploma. Op een middenschool/VBaO toegepast, 
schieten ze, vrees ik, al snel tekort. Ze bestendigen al snel 
de bestaande, eenzijdige benadrukking van het intellec
tuele aspect. 

Cursusduurverlenging 
Ja, zult u zeggen: middenschool: dat kost mooi een jaar 
extra. De meeste middenscholen hanteren immersde3 + 
2/3 structuur. En voor lbo/mavo staat doorgaans maar 4 
laar. Afgezien van het feit dat in het gewone onderwijs al 
60% van de leerlingen er 5 jaar of langer over doet (!) 
betekent dit extra jaar in onze ogen winst: 

alle leerlingen kunnen zich op een groot gebied 
oriënteren. 
Al|e leerlingen maken kennis met drie talen, alle leer
lingen krijgen oriëntatie op de techniek. Onze ervaring: 
ouders waarderen deze opzet omdat ze zien wat de 
waarde is van een stevige basis voor het vervolgonder
wijs. 

Eén- of tweesporigheid 
l n een aantal plaatsen hebben ouders een keuzemoge
lijkheid tussen een scholengemeenschap met een mid
denschoolexperiment en een andere scholengemeen
schap. Daar is een tweestromenland gegroeid. Als gevolg 
van de naam van de middenschool op het gebied van 
leerlingbegeleiding en de opvang van leerlingen met 
Problemen krijgt de middenschool relatief meer leer-
'ingen met een lbo/mavo-verwijzing en minder met vwo-
advies. Dat trekt de verhoudingen scheef, zeker in een tijd 
van economische crisis. Voor een middenschool is deze 
ontwikkeling slecht: de heterogeniteit wordt geweld 
aangedaan. Daarom zou een landelijke tweesporigheid 
rampzalig zijn. Dat zou leiden tot een nieuwsoort standen-
onderwijs. Daarom: beter géén middenschool dan een 
middenschool in een tweesporensysteem. 
Ik wil dit onderdeel apart noemen omdat het voorscholen 
die zich gaan voorbereiden op ander onderwijs, een 
uitstekende beginbasis biedt voor de ontwikkeling. POals 
een nieuw vorm van leren: zelfontdekkend leren. Voor 
kinderen erg stimulerend. De beste vorm van spontane 
differentiatie. Open PO biedt alle mogelijkheden om in de 
Praktijk te ervaren welke mogelijkheden (maar ook welke 
Problemen) er liggen voor een andere aanpak. Op dat 
9ebied is bij de E-scholen veel proceservaring verza-

Hoe ver is de middenschool? 
Sinds 1974 - de start van het innovatieproces-midden
school - is veel tot stand gebracht. Het resultaat van die 
dieptestrategie? 

- Er is ervaring opgedaan met het uitwerken van de 
bekende vier uitgangspunten in de concrete onder
wijssituatie. Het heeft een aantoonbaar ander, ik denk 
ook: beter onderwijs, opgeleverd. 

- Er is een verheugende, vergrote interesse bij ouders: 
alle E-scholen kennen dit jaar een sterk toegenomen 
leerlingeninstroom. En dat in een tijd van dalende 
leerlingenaantallen. 

- Er is veel know-how op velerlei probleemgebieden ont
staan, zowel bij schoolmensen als bij ondersteunende 
instanties. Een groot deel daarvan is overdraagbaar. 

- Meer dan ooit blijkt de bereidheid van andere scholen 
om zich in eenzelfde ontwikkeling te begeven. 

Al deze zaken wijzen erop dat de eerste periode van 
middenschoolontwikkeling bijna is afgesloten. De nota 
'Verder na de basisschool' staat daarom, denk ik op de 
grens. Ze betekent het einde van een diepte-beleid en het 
eerste begin van een ontwikkeling in de breedte. Het 
aantal experimenten zal worden uitgebreid. Nu zijn er nog 
maar 14 E-scholen. Dit jaar krijgt een aantal scholen 
gelegenheid om zich aan te sluiten. Het zijn scholen uit de 
zogenaamde resonansgroep. Maar ook scholen uit het 
avo/lbo-project hebben aanvragen ingediend. 
Tevens is het beleid er nu meer op gericht om de 
ontwikkelingen in de vele nu lopende projecten op elkaar 
af te stemmen. Andere sprekers zullen daar ongetwijfeld 
op ingaan. 

Hier rest de conclusie: er is een groei zichtbaar naar 
geïntegreerd voortgezet onderwijs, c.q. middenschool, 
c.q. VBaO. Die groei beperkt zich niet tot de grenzen van 
het innovatieproces middenschool. Ik hoop dat het v.o. 
straks meer kansen krijgt om op adequate wijze in te 
spelen op de nieuwe basisschool. Dan zullen alle 
kinderen kunnen profiteren van een onderwijs dat beter 
op een leven in een veranderende samenleving is afge
stemd. En kinderen hebben - denk ik -juist nü recht op een 
brede basisvorming. 

Verwijzing 

J. van Dijk, M. van den Hoven en L Speth hebben in het 
Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie een artikel 
gepubliceerd onder de titel Niet alle dove kinderen leren 
goedspreken. Het artikel bevat een groot aantal adviezen 
voor de praktijk bij het spreken leren van multipel 
gestoorde dove kinderen. 
Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie, jaargang 13, 
aflevering 3 (augustus 1983), blz. 141 t/m 161. Admini
stratie: De Waterwilgen 9, B 8310 Brugge (België). 
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Moet de andere school van 
morgen middenschool 
heten? 

Themadag Middenschool VeBOSS-studie-
conferentie 17 maart 

J. Bouwsma, secretaris van het Genootschap van 
Leraren 

Het programma van uw conferentie laat wat mij betreft 
aan duidelijkheid nauwelijks te wensen over, evenals 
voor de voorgaande spreker. 
Hij de middenschool vóór; 
ik de middenschool tegen. 
Een zwart-wit tekening van het genre East is East and 
West is West, and never the twain shall meet. 
In feite is het uitermate betreurenswaardig, dat de 
discussie over het beste onderwijs aan leerlingen van 12 
tot 15 / 16 jaar de laatste tien jaar uitsluitend vanuit de 
loopgraven gevoerd is met wat niemandsland en veel 
prikkeldraad daartussen. 
Merkwaardig omdat voor- en tegenstanders van de 
Nederlandse middenschoolideeën het op het belang
rijkste punt roerend met elkaar eens zijn. 
Dit punt zou ik als volgt willen omschrijven: 
leerlingen hebben in de latere fase van de leerplichtige 
leeftijd recht op onderwijs dat bij hun mogelijkheden past 
en dat hen voorbereidt later in de maatschappij adekwaat 
te kunnen functioneren. 
Daarover kan geen misverstand bestaan. 
Wel over de vraag hoe dan aan dat onderwijs het best 
vorm gegeven kan worden. 
In de uitwerking schuilt de problematiek. 

Ik zou nog een stap verder willen gaan. 
Mijn organisatie, het NGL, heeft als zodanig niets tegen 
een middenschool: What 's in a name? 
Het gaat ons er om dat we wel zicht willen hebben op hoe 
een middenschool eruit ziet. En daarbij blijven we bij 
allerhande gepresenteerde voorstellen uitermate kri
tisch. 
Volgens ons zal een school ook werkbaar moeten blijven. 
Volgens ons zal de school prioriteit moeten geven aan 
bepaalde doelstellingen. 
Die doelstellingen zijn voor ons dan gegeven in het wezen 
van de school. 
Voor ons is de school een leerinstituut. 
Kennis en vaardigheden worden daar de jeugdige mede
mens geboden. 
Kennis en vaardigheden waarvan men in alle redelijkheid 
mag veronderstellen dat de maatschappij erom vraagt, 

102 

omdat ook de kwaliteit van de samenleving ermee 
gemoeid is; waarbij men er tevens vanuit gaat dat ouders 
de deskundigheid op al die terreinen niet direkt op zak 
hebben. 
Daar ligt het wezen van de school, althans voor ons. Want 
ook op dit punt lopen de meningen uiteen. Dat vorming in 
de school impliciet wordt aangebracht, maar dat die
zelfde school nooit de pretentie kan en mag hebben borg 
te staan voor een totaalopvoeding. Men kan en mag dat 
van een school niet verwachten. 
Ook hier geldt: 'In der Beschrankung zeigt sich der 
Meister', en dat voor de variatie letterlijk. Dat is één. 
Idealen moeten er blijven, men dient echter de grenzen 
voorde praktijk in degatente blijven houden, op straffe het 
kontakt met de realiteit te verliezen. 

Zo net merkte ik al op, en ik zal dat nog wel vaker herhalen, 
dat wij als zodanig niets tegen een middenschool hebben. 
We geloven alleen niet in een middenschool als welzijns
voorziening, waarvan het enige kriterium bepaald wordt 
door de leeftijd, en wel in dit geval de magische leeftijd van 
12 tot 15/16 jaar, zoals ook voor de AOW uitsluitend en 
alleen een leeftijdskriterium geldt. 
Bovendien zitten wij als schoolmeesters wat aan te 
hikken tegen een aantal postulaten van middenschool
voorstanders. 
In de Nederlandse, nog te creëren middenschool, ligt een 
duidelijk accent op heterogeniteit van groep of klas. 'De 
heterogeniteit dient als didaktisch hulpmiddel gehan
teerd te worden', zoals ik onlangs de oud-voorzitter van de 
innovatiecommissie middenschool nog zo fraai heb 
horen opmerken. 
Wij zien daar weinig in. 
Het verhaal is overigens al oud. Jammer, maar op dit punt 
heb ik weinig nieuws te melden. 
Niveauverschillen tussen de verschillende leerlingen bij 
het verlaten van de lagere school zijn niet alleen aan
wezig, maar niet zelden erg groot. 
In gesprekken met mensen uit het lager beroepsonder
wijs valt steevast te constateren, dat hun leerlingen 
eindelijk het idee hebben niet meer de stomsten van de 
klas te zijn; 
dat dat gevoel in veel gevallen uitermate bevrijdend kan 
werken; 
dat vanuit die vrijheid niet meer continu aan de onderste 
sport van de ladder te hangen, de ladder toch weer 
beklommen kan worden. 
En zoals u weet, het vaderlandse onderwijs kent met al zijn 
gebreken zeer veledoorstroommogelijkheden. Daar mag 
men zich niet al te geringschattend vanaf maken. Het 
dogma van de heterogene groep is het onze dus bepaald 
niet. 
Overigens zij hier opgemerkt dat deze groeperingsvorm, 
'mixed ability' geheten, ook in het zo vaak te pas en te 
onpas aangehaalde buitenland een witte raaf is. In Groot-
Brittannië, het land van de comprehensive school, is het 
banding and setting wat de klok slaat. In de Verenigde 
Staten is het niet anders. Het coüte que coüte bij elkaar 
houden van in mogelijkheden zo uiteenlopende leerlin
gen wordt als onderwijsvorm aldaar met enig schouder
ophalen begroet. 



De haalbaarheid en het nut ziet men er daar simpelweg 
niet van in. Eén uitzondering. Japan, echt heterogeen van 
' 2 - 1 5 jaar. Het niveau is er dan ook naar, en een 
Particulier schoolsysteem vult naast het reguliere de al 
dan niet vermeende gaten. 
Zo er ooit een middenschool mocht komen, dan is het 
voor ons: heterogeen waar mogelijk, en zinnig, gelet op de 
doelstellingen de school eigen. Heterogeniteit is in ieder 
9eval niet als doel op zich. En moet het toch, dan dienen op 
z n minst minieme groepen gegarandeerd te worden en 
daarbij denk ik dan aan 8 a 10 leerlingen per klas en dan 
nog. 
°ok hebben wij enige moeite met het emancipatorisch 
Qedachtengoed. Hoewel rond dit punt steeds enige nevel 
ls blijven hangen. Dat kinderen zichzelf ontplooien is 
U|teraard ook voor ons een gegeven. Toch dient aan die 
ontplooiing richting en steun gegeven. Essentie van 
opvoeding en onderwijs. Kindgericht, schitterend. Je bent 
tenslotte met kinderen bezig. Leerstof gericht zeker. Je 
Probeert ze het een en ander bij te brengen, hoe dan ook. 
N|et elk kind heeft van zich uit een aangeboren behoefte 
om Engels te leren. Toch zal zo'n taal kindgericht aan die 
k|nderen verkocht moeten worden. 

Om weer even wat stoom van de ketel af te halen: tot op 
heden werkt mijn organisatie mee in de zgn. Centrale 
Werkgroep, waar zoals bekend, met besturen-, ouder- en 
Personeelsorganisaties gediscussieerd wordt over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zoals vervat in de 
nota 'Verder na de basisschool'. Als er dan toch een vorm 
van middenschoolonderwijs ingevoerd moet worden, 
achten wij het onze plicht bij die discussie betrokken te 
zijn. 
Het onderwijs is ons dierbaar en wij menen op dat punt 
ook een bepaalde boodschap te hebben. Dat wil niet 
2eggen dat wij achter de nota staan. Dat zij ook hier 
uitdrukkelijk gezegd. Het kan daarom in dit verband geen 
kwaad stil te staan bij de knelpunten die gezegde nota 
constateert in het huidige voortgezet onderwijs, knelpun
ten waarvoor het voortgezet basisonderwijs in een 
oplossing zou moeten voorzien. Die knelpunten zijn dan 
achtereenvolgens: 

de feitelijke uitwerking van de onderwijsdoelen; 
~ de selectieve werking van het huidigeonderwijsbestel, 

die leidt tot niet wenselijke verschillen in ontplooiings
mogelijkheden en in onderwijsdeelname; 

~ de omstandigheid dat tienduizenden leerlingen het 
onderwijs voortijdig, d.w.z. zonder enige afronding van 
de opleiding, verlaten; 

" het probleem van de culturele selectie in het onderwijs 
die meebrengt dat aan leerlingen de mogelijkheid tot 
kennismaking met belangrijke onderdelen van de 
cultuur wordt onthouden 

" en tenslotte het probleem dat leerlingen het onderwijs 
weliswaar met een diploma, maar niettemin zonder 
bruikbare beroepskwalificatie verlaten. 

Bij het eerste te beginnen. 
De nota stelt dat men het over de algemene doelen van 
onderwijs, namelijk maatschappelijke voorbereiding, be
roepsopleiding en persoonlijke ontplooiing, wel eens is, 

maar dat deze bij nadere uitwerking in het voortgezet 
onderwijs leiden tot verschillen vooral op het gebied van 
de technische vorming en de beroepsvoorbereiding. 
Voorts vindt de nota dat binnen het algemeen vormend 
deel van onderwijs de nadruk te veel op het cognitieve 
vlak ligt. Zonder dit nu meteen te willen ontkennen rijst 
toch de vraag of iedereen dat wel als een knelpunt ervaart; 
een gelijk onderwijsprogramma voor iedereen is dan een 
wel wat brute oplossing, nog afgezien wat men daar 
allemaal mee beoogt. 
En dat is niet mis: de ontwikkeling van intellectuele en 
technische kwaliteiten; lichamelijke ontwikkeling, uit
drukkingsvaardigheid, kunstzinnige vorming, en ontwik
keling van het gevoelsleven, aldus de nota. 
En dan komen we weer tot de overtrokken pretentie van 
wat een school allemaal in zijn mars moet kunnen 
hebben, waarover ik zoeven al sprak. 
De vraag blijft of enige verschillen in de uitwerking van 
onderwijsdoelen wel zo bezwaarlijk is. 
Wij denken van niet. Met een leerplan dat in hoofdlijnen 
voor iedereen gelijk is, valt ons inziens best te werken. Het 
is bijvoorbeeld denkbaar dat in elk leerplan voor de onder
bouw van het voortgezet onderwijs een onderdeel tech
nieken wordt opgenomen, nader te onderscheiden in 
omvang, aard en niveau. 
Met de andere leergebieden niet anders. 

Punt twee. De nota 'Verder na de basisschool' klaagt de 
selectieve werking aan van het huidige onderwijsstelsel, 
waardoor nog altijd een sterke relatie wordt aangetroffen 
tussen het sociaal milieu en de schoolkeuze. CBS-
materiaal uit 77/78 wordt daartoe ter illustratie gebruikt. 
Ook hierbij dienen een aantal kanttekeningen te worden 
geplaatst. Dat doe ik dan maar aan de hand van het in 
1975 verschenen rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, getiteld 'Gelijke kansen 
op onderwijs'. De nota onderscheidt twee soorten onge
lijkheid: subjectieve ongelijkheid en objectieve ongelijk
heid. 
En nu citeer ik: 'Kan het verschijnsel van voortijdige 
schoolverlating beschreven worden als een objectieve 
ongelijkheid, terwijl de schoolverlaters zelve de ongelijk
heid - bijvoorbeeld als een sterke drang om geld te 
verdienen - niet als zodanig ervaren. Het is ook mogelijk 
dat men het verschijnsel van voortijdig schoolverlaten 
wel als ongelijkheid onderkent, maar wijzend op bijvoor
beeld een gebrek aan leermotivatie of aan intellectuele 
capaciteiten, de ongelijkheid toch niet als onrechtvaardig 
aanduidt.' 
De beantwoording van de vraag wat legitiem is, zal in de 
praktijk van groep tot groep verschillen. Dat over het punt 
van de gelijke kansen. 
Daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Is 
het wel zo dat een grotere gelijkheid in het onderwijs veel 
betekenis heeft voor de kansen die personen hebben om 
maatschappelijke posities te verwerven en worden die 
maatschappelijke posities bovendien zelf ook meer 
gelijk? 
Een zeer wezenlijke vraag in deze tijd van recessie. Zou 
het niet eerder zo zijn dat bij een overvloed aan 
sollicitanten van gelijke onderwijskwalificaties juist de 
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beslissing op andere factoren (presentatie, woordge
bruik, sociale contacten e.d.) valt, waardoor juist aan de 
maatschappelijke ongelijke kansen van de diverse mi
lieus weinig verandert. 
Concluderend: het blijft de vraag of je zoiets met midden
school of voortgezet basisonderwijs kunt oplossen. 

Nu naar punt 3, het knelpunt van de voortijdige school
verlaters. Kwantitatief gaat het daarbij om aanzienlijke 
getallen. 
I n 1979 verlieten bijna 50.000 leerlingen op een totaal van 
ongeveer 140.000 leerlingen voortijdig het voortgezet 
onderwijs (exclusief m.b.o. en h.b.o.). Dit verschijnsel 
deed zich het sterkst bij het l.b.o. voor. 22.000 leerlingen 
daar voortijdig de school uit zonder diploma. Een knel
punt, zeker, temeer daar een relatieis aangetoond tussen 
voortijdig schoolverlaten en het niet vinden van werk, het 
verrichten van kwalitatief minder werk en het minder 
slagen in een vervolgopleiding. De vraag is of midden-
schoolonderwijs in dezen oplossingen biedt. 
Er zullen altijd leerlingen blijven die zich in de school niet 
tot de toppen van gelukzaligheid voelen gebracht. Hoogst 
betreurenswaardig, maar het is niet anders. Mogelijk dat 
deze leerlingen met speciale programma's en aange
paste didaktiek wel te motiveren zijn. Dat kost dan wel de 
nodige investeringen. 
Te denken, dat met een ander schooltype voor iedereen 
dit probleem is opgelost doet enigszins kortzichtig aan. Zo 
iedereen door de middenschool of het v.bao komt, wat is 
dan de feitelijke winst. 

Het drop-out probleem kan dan in de tweede fase het 
hoofd weer op steken. Sterk ongeïnteresseerde leerlin
gen binnen de middenschool kunnen als interne drop
outs worden gekenmerkt. 
Het gaat hier als met het probleem van het zitten blijven. 
Zitten blijven kun je zonder meer afschaffen; is daarmee 
echter het probleem achter het zitten blijven opgelost? 
Dat lijkt me sterk. Deze problematiek zal ook in een school 
waar niet zitten gebleven wordt, blijven. 

Hetzelfde kan voor de afstroom worden opgemerkt. Zoals 
bekend is dat het verschijnsel dat leerlingen op een 
gegeven moment doorverwezen worden naar een ander 
schooltype dat kennelijk beter bij hun mogelijkheden 
past. Dat is er in de heterogene groep in de middenschool 
ongetwijfeld niet meer bij. Door een groeperingsvorm lijkt 
een probleem opgelost, dat echtertoch blijft. Underachie
ves zullen er hoe dan ook blijven. 

Over het punt van de culturele selectie kunnen we kort 
zijn. De nota klaagt dat leerlingen in het huidig voortgezet 
onderwijs niet met alle' belangrijke aspecten van de 
cultuur in aanraking worden gebracht. Dat klopt. 
Alle belangrijke aspecten kunnen erechterzoveelzijndat 
het ondoenlijk is die alle leerlingen in voldoende mate aan 
te bieden. Hoe de notaschrijvers dat denken te doen 
illustreren zij met hun uitwerking van het leergebied 
techniek, ambacht en huishouden. Tientallen belangrijke 
aspecten bijeengeveegd. Alleen maar de vraag wat daar 
zo van terecht kan komen. 
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De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt? 
Vaak niet subliem, wie zal het ontkennen? 
De middenschool als oplossing daartoe? Wie weet, het 
lijkt me niet. 
In een tijd van economische recessie is het vrijgemakke-
lijk te stellen dat veel van de huidige jeugdwerkloosheid 
op dat gebrek aan aansluiting onderwijs - arbeidsmarktis 
terug te voeren. 
Een wat omgekeerde bewijsvoering. Banen liggen van
daag de dag niet meer voor het oprapen. Overstap van 
onderwijs naar arbeid zal altijd mankeerbaar blijven. 
Onmogelijk is het, alle belangrijke aspecten van arbeid in 
het onderwijsleerproces adekwaat onder te brengen. 
Ter illustratie. Een lerarenopleiding schitterend. In de 
praktijk blijkt echter een kloof tussen opleiding en het werk 
voor de klas. Daar komen de mensen later wel achter. 

Het zal zo langzamerhand duidelijk zijn dat ookdedoorde 
nota 'Verder na de basisschool' aangedragen argumen
tatie invoering van een middenschool op geen stukken na 
billijkt. 
Wij zien het nut van zo'n schooltype zoals wordt voorge
steld, nauwelijks in. Ook zijn wij niet kapot van opmer
kingen als: in het voortgezet onderwijs wil men nu eindelijk 
eens weten waar men aan toe is. Tot op vandaag heb ikde 
indruk dat de overgrote meerderheid van de scholen 
redelijk functioneert en dat we ons voor ons onderwijs
systeem bepaald niet hoeven te schamen. Ook niet 
tegenover het buitenland. Het systeem werkt en is 
blijvend in ontwikkeling. Over dat laatste zou ik het nog 
even willen hebben. 

Al te vaak wordt gehoord: het NGL wil eigenlijk niks, Het 
NGL wil wel degelijk wat, ook al leggen we dan zeer vaak 
en terecht bij kunnen de klemtoon. 
Willen op zich zegt ook niet alles. Iedereen wil mooi weer 
en vrede en een adekwaat schoolsysteem; de vraag blijft 
echter in hoeverre dat allemaal te realiseren is. Kunnen is 
ook nog zo wat en om de praktijk mag je niet heen lopen. 
Het NGL wil, dat, vertrekkende uit de bestaande situatie -
die overigens toch al bepaald niet statisch is - wordt 
ingespeeld op ontwikkelingen, die mogelijk voor het 
onderwijs onontkoombaar zijn. Het is ook ons niet 
ontgaan dat onderwijs aan 12 tot 15/16-jarigen zo lang
zamerhand gemeengoed is geworden in onze maat
schappij. Wat ons betreft mag het nodige denkwerk, 
voorzover al niet in gang gezet, best gebeuren over de 
vraag: Hoe realiseren we voor deze groep het best 
onderwijs. 
We zijn daarbij tevens van mening dat allerlei ongewenste 

schotten tussen de verschillende schooltypen best met 
enige omzichtigheid weggehaald kunnen worden, zonder 
er nu meteen op te staan dat ibo-leerlingen voortaan bij 
gymnasiasten in een en dezelfde klas moeten. Binnen het 
lbo kan in de eerste twee leerjaren best verdergaande 
harmonisatie plaatsvinden. Niets op tegen, mits het 
praktische karakter van het leerprogramma niet ogen
blikkelijk wordt weggegooid. 
Ook kan gekeken worden hoe het mavo, toch al de 
belangrijkste vooropleiding voor het mbo, nog beter als 
zodanig uit de verf zou kunnen komen, en zo is er uiteraard 



meer. Programma's voor adspirant drop-outs kunnen 
worden ontwikkeld. Het lbo zou op beperkte schaal een 
vijfde leerjaar kunnen krijgen en ook in havo/vwo kan 

s t e e n poging tot verdere integratie van de eerste leer
laren worden gedaan. Dit alles onder het voorbehoud dat 
meJ het personeel niet gesold wordt en dat de overheid 
ook indien noodzakelijk met geld over de brug komt. 
b°ed onderwijs is duur. Het lijkt erop dat de overheid daar 
vandaag de dag geen geld meer voor over heeft. En dat 
Drengt met tot het laatste. 

e huidige bezuiningingsoperaties in het onderwijs 
le9en er niet om. De gemiddelde groepsgrootte gaat fors 
omhoog. Tien procent extra werkgelegenheid in het 
onderwijs weggesneden. In het protest daartegen heb-
on wij ons bepaald niet onbetuigd gelaten. Inmiddels is 

echter duidelijk geworden o.a. in de Centrale Werkgroep, 
at niemand een middenschool met groepen zoals nu in 
e* voortgezet onderwijs gecrëerd worden, ziet zitten, 
ŝ het in dat geval niet beter de realiteit onderogentezien? 

wat willen wij met een langere leerweg in een maatschap-
Pij die nu al voor onderwijs steeds minder geld over heeft? 
Wat moeten we meteen middenschool als aan één kleine, 
ooor iedereen onderschreven, randvoorwaarde niet kan 
worden voldaan: de benodigde financiën! 
Is het dan niet beter vanuit het onderwijs hier en nu doorte 
werken naar de school van morgen die er hoe dan ook 
anders uit zal zien dan vandaag. 
Aan die werkzaamheden willen we ook een nog graag 
0nze bijdrage leveren. 

Het voortgezet speciaal 
onderwijs en de relatie tot het 
regulier voortgezet onderwijs 

Themadag Middenschool VeBOSS-studie-
conferentie 17 maart 

J. Huisman, hoofdinspecteur buitengewoon onderwijs 

(Samenvatting) 

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs in relatie met het 
Voortgezet Basisonderwijs 

In reeds verschenen ministeriële nota's, o.a. de Nota 
Speciaal Onderwijs, welke gevolgd werd door het Aktivi-
teitenplan en de nota Voortgezet Basisonderwijs, wordt 
weinig gezegd over de relatie Voortgezet Basisonderwijs 
- Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
In ieder geval wordt er niets gezegd over de leerlingen en 
het onderwijspersoneel in relatie tussen Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en Voortgezet Basisonderwijs. 

Verwijzing 

|?r- LM. Veeger, arts-koórdinator van het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel schreef in het tijdschrift 
Speciaal Onderwijs van oktober 1983 op blz. 263 t/m 269 
een artikel Vroege interventie bij dove kinderen. Het 
artikel benadrukt dat het rendement van interventie 
Grotendeels afhangt van het moment waarop deze bege
leiding begint: hoe eerder hoe beter. Dit is van belang om 
ouders over het 'rouwstadium' heen te helpen. Dit is van 
belang voor het kind in verband met de ontwikkeling van 
2lin zenuwgestel: voorkomen van het nadelig gevolg van 
9eluidsdeprivatie, stimulering van gehoor en de gehele 
sensomotoriek, in samenhang met een zo gunstig moge-
^ k e spraakontwikkeling. 
Afzonderlijke nummers van het tijdschrift zijn voor ƒ 4,75 
verkrijgbaar bij de administratie: drukkerij Vorsselmans, 
Postbus 22, 4880 AA Zundert. 

De kwantitatieve groei van het Voortgezet Buitengewoon 
Onderwijs 

Het Regulier Voortgezet Onderwijs zal zijn zorg moeten 
verbreden, zodat alleen die leerlingen in het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs worden opgenomen, die echt op een 
orthopedagogische en orthodidactische benadering zijn 
aangewezen. 
De druk ligt op het Regulier Voortgezet Onderwijs en niet 
op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het ligt dan ook 
geenszins in het voornemen van de minister het Voort
gezet Speciaal Onderwijs terug te dringen, nee de druk ligt 
op het Regulier Voortgezet Onderwijs dat tot verbreding 
van de zorg zal moeten komen. 

Eisen gesteld aan het Regulier Voortgezet Onderwijs 

Aan de attitude en deskundigheid van het onderwijs
personeel in het Regulier Voortgezet Onderwijs dienen 
hoge eisen gesteld te worden. 
Verbreding van de zorg heeft te maken met de spankracht 
van het onderwijsteam. Wat de deskundigheid betreft is 
het noodzakelijk dat het team in staat is orthopedago
gische en orthodidactische problemen adequaat te 
benaderen. De groei naar een dergelijke situatie is een 
proces van vele jaren. Factoren die binnen dit proces een 
rol spelen zijn o.a. de druk van de ouders en de maat
schappij (de politiek). 

Wanneer de juiste attitude in het kader van verbreding van 
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de zorg niet aanwezig is, zal de inbreng van welke des
kundigheid dan ook, falen. 

Ontstaan van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is hoofdzakelijk ont
staan uit de kopklassen van de kernscholen. De toela
tingscriteria van de verschillende categorieën Voortgezet 
Speciaal Onderwijs zijn ondoorzichtig. 
In wezen herkennen we drie vormen: 
1. Het opleiden voor reguliere diploma's; 
2. Eindonderwijs, zoals bijv. met stages; 
3. Schakelen naar Regulier Voortgezet Onderwijs. 
De leerlingen die via het Speciaal Onderwijs opgeleverd 
worden voor de reguliere diploma's zullen als eersten in 
de verbreding van de zorg in het Regulier Voortgezet 
Onderwijs kunnen worden opgenomen. Dezintuigelijken 
lichamelijk gehandicapten zullen eerder worden opge
nomen dan de leerlingen met een problematisch gedrag. 

Onderwijspersoneel bij het Voortgezet Speciaal Onder
wijs 

Vanzelfsprekend is hier de attitude en de orthopeda
gogische en orthodidactische deskundigheid van het 
personeel een eis. Bovendien is vakbekwaamheid een 
noodzaak. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is ontstaan 
uit het doorgroeien van de kernscholen. Er is een 
onlogische opbouw ontstaan van groeps- en vakleer
krachten. Het Voortgezet Speciaal Onderwijs kan alleen 
doorgroeien naar een instituut, waar naast een juiste 
orthopedagogische en orthodidactische benadering van 
de leerling voldoende vakkennis (aktenbezit) aanwezig is. 

Relatie Voortgezet Speciaal Onderwijs - Regulier Voort
gezet Onderwijs 

Het uitgangspunt moet blijven: leder kind heeft recht op 
Regulier Onderwijs. Het is een goede zaak wanneer we 
proberen zoveel mogelijk leerlingen in het Regulier 
Voortgezet Onderwijs in te schakelen. Dit moet op plaat
selijk of regionaal niveau plaatsvinden. Om dit te reali
seren moeten er goede afspraken gemaakt worden 
betreffende o.a. toelating en terugplaatsing. Er dient een 
wisselwerking tot stand te komen, waarbij de ouders 
zeker een grote rol zullen spelen. 
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs zal in samenwerking 
met het Regulier Voortgezet Onderwijs moeten helpen de 
zorg van het Regulier Voortgezet Onderwijs te verbreden. 
Pas op deze wijze kan het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
groeien naar een orthopedagogisch instituut. 
Kwantitatief zal deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk 
niet minder leerlingen binnen het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs betekenen. 
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Middenschool en speciaal 
onderwijs 

Themadag Middenschool VeBOSS-studie-
conferentie 17 maart 

L.J. Pille, hoofd van de A.G. Bellschool voor VBuO aan 
dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak-
/taalmoeilijkheden te Amsterdam 

(Samenvatting) 

Uitgangspunt bij deze beschouwing is (vanzelfsprekend) 
het recht dat elk kind heeft op dat onderwijs en die ont
wikkeling, die het nodig heeft. 
Dat onderwijs zal dan zo moeten zijn, dat de belemme
rende factoren van een handicap zo veel mogelijk geëli
mineerd worden. 
Teneinde dit te bereiken heeft het voortgezet buiten
gewoon onderwijs zich ontwikkeld tot een instituut, waarin 
deskundigheid, materiële voorzieningen, ervaring en kli
maat het mogelijk maken dat doel te bereiken. 

Bij deze beschouwing zullen we ons niet bezig houden 
met de vraag of het zinvol is over middenschool en 
speciaal onderwijs te praten in een tijd, waarin bezuini
gingen, versoberingen en verarming de mogelijkheden 
en de kwaliteit van het onderwijs dreigen aan te tasten. 

De middenschoolproblematiek is er en dus de vraag: Wat 
betekent dat voor kinderen met hoor/en /of spraak-taal-
problemen? 
Hierover zijn adviezen uitgebracht, die becommenta
rieerd zijn en je kunt je afvragen: Wat gaat er nu gebeuren? 
Wij willen er op deze bijeenkomst aandacht aan besteden, 
opdat bij de besluitvorming over dit onderwerp de hier aan 
te geven gedachten medebepalend kunnen zijn. 

Opvallend in nota's en geschriften over dit onderwerp (bv. 
Nota speciaal onderwijs, en Advies inzake zorgbreedte 
middenschoolonderwijs en de relatie tot het speciaal 
voortgezet onderwijs) isdeongenuanceerdeen generali
serende denkwijze over dit onderwerp. 
Uit datgene wattot nu toegepubliceerd is over de midden
school is niet gebleken dat gehandicapte kinderen daar 
beter op hun plaats zullen zijn dan in het voortgezet 
buitengewoon onderwijs van nu. 
De differentiatie binnen het buitengewoon onderwijs 
wordt nogal eens aangevallen. Deze differentiatie is 
echter niet zo maar ontstaan. In elk geval is ons niet 
duidelijk geworden hoe leerlingen met sterk uiteenlopen
de handicaps binnen de middenschool optimaal zullen 
kunnen functioneren. 



Vanuit onze eigen ervaring en deskundigheid bezien, 
achten wij het onmogelijk dat leerlingen met hoor- en 
spraak/taalproblemen in een algemene middenschool 
de opvoeding en het onderwijs zullen krijgen die zij nodig 
hebben. 
Alle handelingsplannen, begeleiders, orthopedagogisch 
gebaseerde hulpverlening en wat er al niet meer ge
noemd wordt, kan nooit de reeds jaren in de scholen voor 
v.b.o. aanwezige toegespitste speciale zorg vervangen 
zonder de leerlingen te kort te doen. 
Voor ons is vaststaand dat een kind met hoorproblemen of 
een kind met spraak/taalproblemen speciaal onderwijs 
n°dig heeft, tenzij het met simpele begeleiding goed in het 
re9uliere onderwijs kan functioneren. 

Kenmerkend in dit verband is de vraag aan de v.b.o. 
scholen voor slechthorende kinderen om aan te geven 
nee de middenschool georganiseerd zou moeten worden 
0 m aan genoemde problemen tegemoet te komen. 

Met dit alles is geen oordeel gegeven over de midden
school (voortgezet basisonderwijs) zelf. 
Het lijkt ons dat verscheidene uitgangspunten belangrijk 
zijn en bij kunnen dragen tot het meer afstemmen van het 
onderwijs op de maatschappij. 
Er zal bepaald moeten worden of en hoe de middenschool 
l n onze onderwijsstructuur opgenomen zal worden. Als 
men daarbij echter a priori gaat aannemen dat in die 
middenschool kinderen met problemen mee moeten 
functioneren dan is dat o.i. een foutief uitgangspunt. 
Dezelfde overwegingen die geleid hebben tot het instel-
'en en differentiëren van het buitengewoon onderwijs en 
speciaal het voortgezet buitengewoon onderwijs blijven 
overeind. 
Kinderen met hoorproblemen of met spraak/taal proble
men volgen een eigen ontwikkelingsgang. 
Zij doorlopen een lange en moeizame weg om te komen 
tot een niveau dat past bij hun aanleg en wensen. 
Een reguliere middenschool kan daartoe even weinig 
bijdragen als een reguliere school voor m.a.v.o., I.t.s., of 
welke dan ook. 
Als de middenschoolgedachteopzichzelf juist is,zal deze 
ook binnen het speciaal onderwijs en met name binnen 
het v.b.o. uitgewerkt moeten worden. 

Iconische kinderen 

Zr. drs. Mariëlla van den Hoven en Br. drs. Leo Speth, 
Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 

Inleiding 

In onze praktijkervaringen hebben wij meer dan eens met 
dove kinderen te maken gehad, die niet of maar moeilijk 
tot lezen, schrijven en rekenen, tot spreken en spraak-
afzien, tot verstaan kwamen. 
In visueel overzichtelijke situaties echter, konden zij 
zinvol bezig zijn, gedroegen zij zich aangepast en zelfs 
intelligent. 
Wilden wij ze bv. op een nieuwe situatie voorbereiden om 
ze niet voor een onverwacht fait accompli te stellen, dan 
lukte dit wel ten dele met behulp van aanschouwings
materiaal. Maar de concrete situatie werd pas ter plaatse 
helemaal begrepen. 

De term iconisch 

In literatuurstudies kwamen wij de term iconisch tegen. 
Deze term sprak ons aan, omdat hij zo paste bij een type 
kind, waar wij in de loop der jaren al enige malen mee te 
maken hadden gehad. Wij willen er een bepaalde beteke
nis aan geven. Met iconisch bedoelen we dan: beeldend 
of uitbeeldend. 

Iconische kinderen 

Iconische kinderen maken gebruik van aanschouwings-
middelen, die in beelden aanduiden, wat je bedoelt te 
zeggen. Het zijn beelddenkers. Zij denken in beelden, 
uitgebeelde handelingen en situaties. 
Zij blijken in eerste instantie aangewezen op iconische 
communicatiemiddelen. De gebruikelijke middelen slaan 
bij deze kinderen niet of pas veel later aan. 

Een hiaat 

Voor zover wij het tot nu toe kunnen overzien, is er bij deze 
kinderen een hiaat tussen de ontwikkeling van het beeld-
denken en het begripsdenken. Om dit te overbruggen 
moeten we enerzijds uitgaan van hun (te) sterke visuele 
interpretatie van de omgevende wereld die ingeperkt/ 
gecorrigeerd moet worden en die anderzijds een com
pensatie behoeft om hun begripsdenken te ontwikkelen. 
Wij vermoeden, dat de grootste moeilijkheid ligt in het 
komen tot inwendig spreken, tot inwendige taal. Er moet 
taal zijn/komen om tot inwendig spreken te geraken, op 
welk niveau dan ook. 

Taai-spraak 

Taai-spraak heeft een auditief, een motorisch/kinesthe-
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tisch en een visueel element. Van het visuele element 
functioneert bij iconische kinderen het schriftteken-
aspect van de taal-spraakontwikkeling niet of niet vol
doende, in psychologisch en in fysiologisch opzicht. Bij 
dove iconische kinderen ontbreekt bovendien het audi
tieve element. 

herkenning/herinnering, de spreekbewegingen, de let
tertekens, de schrijfbewegingen van die lettertekens. 
Bij iconische kinderen ontbreekt de schriftbeeldherin-
nering van woorden, woorddelen, lettergrepen, zinsdelen, 
zinnen, leestekens, verdeling in alinea's. Hun spreek-
/taalontwikkeling wordt erdoor geremd. 

Taalontwikkeling 

Bij de taalontwikkeling onderscheiden wij de volgende 
facetten: begripsvorming, leren verstaan/leren spreken, 
leren (begrijpend) lezen en leren schrijven/schriftelijk 
uiten. 

- Begripsvorming 
Een begrip is een complex van voorstellingen die op een 
zinnige wijze met elkaar in verband staan en waaruit een 
abstractie ontstaat. 
Een begrip met concrete inhoud kan gemakkelijk door de 
voorstelling van zijn inhoud vervangen worden. Iconische 
kinderen hebben met deze laatste begrippen minder 
moeite. Maar wel met abstracties. 

- Leren verstaan/leren spreken 
Wij onderscheiden hierin vier fasen. 

Het luisteren 
De geluidsbronnen worden waargenomen. Bij dove 
kinderen blijft dat beperkt, zelfs met hoorapparatuur. 

Het verstaan 
Het is een herkennen van woordklanken en het associë
ren van die klanken met het bijbehorende begrip. 
Bij dove kinderen looptdit proces viagelaatgerichtheiden 
spraakafzien in brede zin. 

Nazeggen 
Het zijn gecoördineerde articulatiebewegingen: een mo-
torisch-kinesthetisch proces. 

Spontaan spreken 
Dit is een in eigen articulatie reproduceren van de 
veroverde begrippen. 

- Leren lezen 
Het technisch lezen houdt een driedelige verbinding in nl.: 
het visuele, het auditieve en het motorisch-kinesthe-
tische. Telkens opnieuw uitspreken, 'horen' en voelen is 
nodig. Op het begrijpend lezen komen we nog terug. 

- Leren schrijven/schriftelijk uiten 
Globaal onderscheiden we hierbij het overschrijven, het 
dictee en het spontaan schrijven. Het zich schriftelijk 
kunnen uiten is afhankelijk van schriftbeeldherinnering. 
Daarvoor is lezen nodig. De kinderen moeten weten wat 
ze schrijven. Dictee is een opschrijven van de schrift
beeldherinnering. Spontaan schrijven is ook een op
schrijven van de schriftbeeldherinnering, maar nu via het 
begrip. 

Aan een woord is geassocieerd het begrip, de klank, de 
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Imago 

Iconische kinderen denken in beelden en uitgebeelde 
handelingen. Het zijn beelddenkers. Ze kijken naar hun 
gedachten, die ze als ruimtelijke beelden voor zich zien. 
Ze localiseren hun gedachten niet in hun hoofd, maar 
buiten zichzelf. Vraag je aan een iconisch kind: 'Kun jeeen 
trein tekenen?' Dan krijg je als antwoord: 'Nee, maar ikzie 
hem wel; hij staat op het station'. Het ziet een trein lopen, 
stoppen, enz. 

De iconische kinderen: 
- schrijven vaak alles aan elkaar, schots en scheef 
- ze zullen het geschrevene niet gauw controleren 
- ze schrijven op het gevoel (soms met de ogen dicht); ze 
sturen hun schrijven niet met de ogen. 
Het schrijven gebeurt voornamelijk op motorisch-kines-
thetische basis. 

Hoe zouden wij iconische kinderen kunnen typeren? 
- ze zien hun gedachten als het ware buiten zichzelf 
afspelen 
- de beelden zijn van andere kwaliteit dan de onze; ze 
hebben een eigen leven, zijn drie-dimensionaal 
- de beelden zijn er plotseling, ze kunnen niet altijd geleid 
worden en zijn moeilijk tot stilstand te brengen. 
- deze kinderen denken in filmische beelden. Denken is 
voor hen bekijken van deze beelden, die vaak een onbe
wuste eigen schepping zijn. 

Cijfers worden bv. levende wezens: 'Een 2 is mijn broer'. 
Bij tellen zie je ze voorwerpen in hun omgeving met hun 
ogen optellen. Dit aanschouwende denken is vrijwel taai-
loos. 

Hun inzicht ontstaat door de beelden, die als het ware een 
medium tot denken zijn; maar de beelden hebben bij hen 
een overmacht. Daarom kunnen deze kinderen moeilijk 
abstraheren. 

Andere kenmerken van deze kinderen zijn: 
- de lateralisatie lijkt nog niet uitgekristalliseerd en doet 
wisselvallig aan 
- ze hebben geen gevoel voor ritme 
- de dove iconische kinderen hebben moeite met het 
produceren van vooral stemloze spraakklanken 
- ze zijn vaak chaotisch, maar reageren positief op aan
geboden structuren 
- ze komen moeilijk tot abstractie. Als ze het niet tastbaar 
voor zich zien, weten ze het ook niet. 
- bij (vermeende) opdrachten gaan deze kinderen recht
toe rechtaan op hun doel af en hebben geen oog meer 
voor hun omgeving, lopen je omver als je hun pad kruist. 
- hun mimiek kent weinig variaties. 



tn verder: lezen is voor hen kijken naar beelden; horen is 
zien. 
Schriftelijke taal is voor hen dood, er zit geen bezieling in 
door het ontbreken van het concreet aanschouwelijke. 
Het be-kijken van beelden (contemplatie) is bij hen een 
vorm van objectiveren. Het wezenlijke, de essentiële be
standdelen halen ze uit de beelden. Deze vorm van 
abstractie' blijft voor hen zichtbaar. Het gaat heel 
^n9zaam. Ze kunnen wel weer schematiseren8. 
Het beelddenken kan als video-opnamen zijn, maar het 
kan ook bestaan uit stilstaande beelden, zgn. dia's. 

Woorden schrijven 

Wat het te schrijven woord betreft moeten ze het zelf 
DENKEND' (niet-automatisch) scheppen, als een op
eenvolging van lettertekens en ze moeten er steeds naar 
Kijken of leren kijken. Het geschreven woord van buitenaf 
aanbieden is niet genoeg; ze moeten hetzelf kunnen laten 
ontstaan. 

Een werkwijze is: 
begin met twee letters en breid langzaam uit 

" men kan analytisch-synthetisch tewerk gaan en hier-
v°or bestaan een aantal mogelijkheden2. 
~ of schrijven in de lucht 
" °f op de binnenkant van de onderarm 
" verbind altijd datums, jaartallen, dagen van de week, 
baanden, enz. met concrete situaties, of getekende 
beelden. 

Adviezen 

Oefen nooit dwang uit 
: Wees gul met waardering. Wees meer dan gul bij dove 
'conische kinderen. Probeerze te bemoedigen met vrien-
oelijk-expressieve gezichtsuitdrukkingen. 
~ Vergeef hen een egocentrische inslag: ze hebben het 
nl-zo druk met zichzelf 
" Teveel beelden bezorgen hen vaak angst. 
Beperk een teveel aan indrukken; bied structuur aan in 
Üjd, ruimte en activiteiten. 
Blijf niet te lang met ze bezig, ze raken vlug vermoeid. We 
herhalen het, bied structuur aan. Geef bv. de tijd aan met 
9etekende klokjes, weekklokken met tekeningen, week
kalenders, getekende dag-avondprogramma's. Maak bij 
^ allerkleinsten gebruik van een zandloper om de tijd 
overzienbaar te maken. 
" Ga uit van wat aanwezig is en associeer andere 
oeg/ippen daaraan. 
Bij dove iconische kinderen kan via hoortraining het 
auditieve element eraan gekoppeld worden. 
~ Vragen'wat zie je?'kan helpen. 
Leer je bv. het woord 'gezellig' aan, dan moet je dat 
verbinden met visuele voorstellingen van mensen in 
9ezellig samen-zijn. 

Bij het begrijpend lezen moet aanvankelijk geregeld 
9epeild worden, wat er gelezen is. 
~ Zij gebruiken voor hun denken ander materiaal dan wij. 
Bij het aanleren van begrippen moeten we het beeld-
denken bewust laten gebruiken en vaak zeggen: 'wat zie 

je?' of 'teken het' of 'wijs het in een Dudenboek aan'. 
- Leer ze de beeldenstroom te leiden, te laten stilstaan 
(een stopteken), bepaalde plaatjes eruit te lichten. 
Leer ze deze 'plaatjes' rustig te bekijken en uit die 
'plaatjes' conclusies te trekken. 
Dove iconische kinderen kunnen deze conclusies soms 
mimisch en/of pantomimisch weergeven om de tussen
weg te benutten naar vormen van abstractie. 
- Geabstraheerde begrippen zó maar aangeboden, blij
ven buiten hun bereik. Er is steeds geëigend aanschou
wingsmateriaal nodig. 
Leerprocessen moeten in een visuele en/of situationele 
context plaatsvinden. 
Werk transitief, met concreet materiaal. 
- Hun schrijven is een tekenen van lettertekens. Wij 
raden schuinlopend schrift aan, waarbij gehelen, globa-
liteiten, hun analytische wijze van schrijven kunnen door
breken11. 
- Leren tekenen, natekenen heeft een lange aanlooptijd 
nodig. Het is weer een mogelijkheid om de filmische 
beeldenreeks te leren onderbreken. 
- Ritmiek oefenen. 
- Bij het aanleren van een nieuw begrip, een nieuw te 
schrijven woord, kan er ook geassocieerd worden aan 
een andere communicatiemodaliteit, zoals een natuurlijk 
gebaar10. 
- Anticipeer komende en nieuwe situaties/gebeurtenis
sen in beelden en dramatiseer ze beeldend met hen. Dat 
geeft gevoelens van veiligheid en kan noviteitsstress 
geheel of gedeeltelijk voorkomen. 

Slotbeschouwing 

In de ontwikkeling van dove kinderen kan men aanvanke
lijk een vorm van iconiciteit (geen taal) opmerken, die 
echter door een goede pedagogisch-didactische bena
dering afneemt5. 
De iconiciteit die we hier bedoelen is van een ingrijpender 
aard en komtzowel bij doveals niet-dove kinderen voor. In 
het algemeen constateren we bij deze kinderen een 
belangrijke ontwikkelingsachterstand, die door hun con
crete voorstellingswereld mede verklaard kan worden. Of 
omgekeerd? 
Verder moeten we opmerken dat er gradaties van 
iconiciteit zijn en er bij het ouder worden zekere aanpas
sing aan hun leefmilieus kan groeien waardoor een 
latente iconiciteit enkel door nauwgezette, kritische 
observaties geconstateerd kan worden. 
Het falen van deze kinderen ligt voor een groot deel aan 
het feit, dat wij ze niet beeldend genoeg benaderen. Wij 
zijn niet altijd concreet en aanschouwelijk genoeg. 
Ons verder verdiepen in dit type kind is van groot belang. 
Er is nog veel te doen. 
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Toelatingsbeleid 

Op 12 november hield de Nederlandse Vereniging voor 
Audiologie haar najaarsvergadering in zaal 'De Dors-
vloer' van 'Effatha' te Zoetermeer. Het thema van de dag 
was het toelatingsbeleid tot de scholen voor slechtho
rende en doven. 
Sprekers van de dag en de titels van hun lezingen waren: 
- C. Sijtstra, Verwijzingsmogelijkheden voor kinderen 
meteen handicap. 
- T.S. Kapteyn, Adviseren over een schoolplaatsing 
betekent een afweging van factoren, waarvan het ge
wicht verandert. 
- B. Schippers, Toelating tot welke school? 
- J.J.T. Hendriks, Het toelatingsbeleid van de slecht-
horendenschool te Hoensbroek. 
- F.J.W. IJsseldijk, Kanttekeningen bij enige ontwikke
lingen in de scholen voor slechthorenden en doven. 
- F. Coninx, Hoe slechthorend is doof? 
De heren Kapteyn en Hendriks zijn als audiologen 
verbonden aan een school voor slechthorenden; de heer 
Coninx aan een school voor doven. De dames Schippers 
en Sijtstra zijn als psychologen verbonden aan een 
audiologisch centrum; de heer IJsseldijk aan een Instituut 
voor Doven. 
Op het moment dat deze aflevering van 'Van Horen 
Zeggen' persklaar gemaakt moest worden, waren de 
ingenomen standpunten en de resultaten van de diskus-
sie bij de redaktie nog niet bekend. Wij zijn voornemens U 
daarover in de volgende aflevering in te lichten. 

Geldrekenen 

J. van Puijenbroek, Sint-Michielsgestel 

In rekenboekjes vindt men slechts in beperkte mate 
aandacht voor die basisbegrippen, die met ons geld en 
het rekenen daarmee te maken hebben. In de meeste 
gevallen terecht, worden determen en deerbij behorende 
begrippen genoegzaam bekend verondersteld bij de 
kinderen. 
Het hoeft geen verwondering te wekken, dat het bij onze 
dove kinderen anders gesteld is: tenzij we er ons met hen 
uitdrukkelijk mee bezig houden, 'horen' ze er nooit wat 
van. 
Van de andere kant stemt het tot nadenken! 
Als het bij andere kinderen zo is, dat ze deze bagage mee 
naar school brengen als er daar gerekend moet worden, 
zou dat kunnen betekenen dat het belangrijkste werk ook 
bij ons niet in de rekenles zou moeten gebeuren. 

Daar kan uit volgen: 
1. Dat we in school voor de kinderen situaties creëren, 
waarin geld een rol speelt, en dat in die situaties het 
gesprek erover plaats vindt en op de gebruikelijke wijze 
verwerkt wordt. 
2. Dat we met de ouders wegen vinden om met hun 
kinderen die situaties in het dagelijks verkeer waar geld bij 
te pas komt, ook te benutten om te zorgen, dat zij ervan 
horen. 
3. Dat er op het internaat eenzelfde soort aandacht is om 
de kinderen met geld vertrouwd te maken. 

Als we onze kinderen iets willen leren, is het van belang er 
zelf over na te denken, zodat we een zo goed mogelijk 
inzicht krijgen in de materie die we over willen brengen. 
Juist bij onze kinderen, waarbij de frekwentie van een 
confrontatie en de verwoording van wat er aan de hand is 
een stuk geringer is, moeten we de kansen die ze krijgen 
zo efficiënt mogelijk benutten. 
Daartoe is nodig dat we er zelf goed kijk op hebben waar 
het over gaat. Het volgende is daartoe een bijdrage. 

We maken de volgende onderscheidingen: 
I Geld als 'maat' voor de economische waarde van 
goederen en diensten (blz. 111). 
1. economische waarde 
2. notatie 
II Geld als betaalmiddel (blz. 111-113) 
1. het systeem van munten en bankbiljetten 
a. namen 
b. waarden 

2. het gebruik van geld 
3. andere vormen van betalen 
III Begrippen uit de goederenhandel en geldhandel (blz. 
113-117) 
IV Rekenen (blz. 117-118) 
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1 Geld als 'economische maat' 
1- De economische waarde 
A- Goederen en diensten zijn wat waard. Voorzover ze 
een rol spelen in het economisch verkeer, de handel 
'ussen mensen, zijn hun waarden onderlingte vergelijken 
en is er een eenheid te bedenken om die waarde in uit te 
drukken. Binnen een economische gemeenschap doet 
men dat in het geld van die gemeenschap. 
Anderzijds is het dan ook zo, dat de waarde van dat geld 
bePaald wordt door de goederen en diensten die men 
ervoor krijgen kan. 
Het systeem waarop de waardebepaling berust is vrij 
gecompliceerd. Economische waarden kunnen dan ook 
sterk fluctueren, zowel naar plaats als naar tijd. Het kan 
Seen kwaad om op te merken, dat de waarde die men per
soonlijk aan bepaalde goederen of diensten hecht, sterk 
kan afwijken van de economische waarde. Iedereen zal 
wel iets bezitten, wat hij voor geen geld zou willen missen, 
^aar wat voor een ander geen cent waard is, en er zijn 
diensten' die zo hoog te waarderen zijn, dat het geen zin 
heeft om ze in geld uit te drukken. 

B- Voor onze didaktiek is het van belang het volgende te 
bedenken: 
a- Het behoort tot de opvoeding van onze pupillen dat hen 
besef bijgebracht wordt van de economische waarde die 
zaken in het maatschappelijk verkeer hebben. 
b- Het echte inzicht vereist tevens, dat zij de betrekkelijk
heid van deze waarde inzien. Wat mensen als waardevol 
beschouwen geeft richting aan hun handel en wandel. 
Kennelijk geldt dan niet voor allen hetzelfde. 
c- De erkenning van het 'mijn en dijn' en het respect 
daarvoor is een van de pijlers van de samenleving en 
behoort in het samen-leven geleerd te worden. 

2- Denotatie 
Geldbedragen worden gezegd en geschreven en het is 
een van onze sociale vaardigheden dat te verstaan en te 
begrijpen. 
a- De meest gebruikelijke notatie is die in guldens. 
We schrijven de bedragen met twee cijfers achter de 
komma en zetten er fl. of ƒ vóór. Zijn er geen centen dan 
Qebruikt men vaak een streepje. 
fl.3,17 ƒ0,24 ƒ12,-
BiJ grote getallen noteert men ook wel miljoen (afgekort 
Tiln.) erachter. 30 min. in plaats van ƒ30.000.000,-
Bii het voluit schrijven gelden de regels voor de spelling 
van de getallen. 
"• 7.348,50 wordt dan: zevenduizend driehonderd acht
enveertig gulden en vijftig cent. 
ƒ94,12 op een cheque wordt (wegens plaatsgebrek) ook 
wel 'voluit' geschreven als vierennegentig 12/1 OOgulden 
(gld.). 

b- Het spreken 
- Achter het getal dat de guldens aangeeft zeggen we 
ofwel 'gulden', of we laten dat weg; ook 'cent(en)' worden 
vaak weggelaten. 
•>• 7,50 zeven gulden vijftig 

zeven vijftig 
zeven gulden en vijftig cent 

- Bij kleineren bedragen drukken we de geldswaarde 
vaak uit in munten: 

drie dubbeltjes 
twaalf cent 
één gulden en een kwartje 

- Ook wel bij wat grotere: 
6 tientjes 
2 honderdjes. 

Het gaat dan wel steeds om ronde bedragen. 
- Bij grote bedragen worden ook wel de volgendetermen 
gehanteerd: 

mille (spreek uit: miei) voor fl. 1.000,-
vijfenzeventig mille 
ton voor fl. 100.000,-
drie ton 

Het woord 'gulden' hoort daar niet bij. 

II Geld als betaalmiddel 

1. Muntsysteem 
A. We gebruiken in Nederland de gulden als munteen
heid en hanteren verder voor waarde-aanduidingen (ook 
op onze munten) een decimale verdeling. 
a. Als munten kennen we de cent, de stuiver, het 
dubbeltje, het kwartje, de gulden en de rijksdaalder. 
Eigenlijk hoort daar het tientje ook nog bij, maar dat 
kennen we niet! 
Bankbiljetten zijn er van vijf, tien, vijfentwintig, vijftig, 
honderd en duizend gulden. We zeggen: een briefje van 
....; voor het briefje van tien gebruiken we ook 'tientje', een 
enkele keer hoor je ook 'honderdje' of zelfs 'duizendje'. 

In het slang zijn er een aantal termen die, soms erg 
plaatselijk, soms als mode-verschijnsel, soms in bepaal
de zegswijzen, gebruikt worden ter aanduiding van 
munten en bankbiljetten. 
- beisje, heitje, lammetje en loetje, zijn afgeleid van 
Hebreeuwse letters uit het alfabet (resp. de tweede, vijfde, 
dertigste en tiende) en staan voor dubbeltje, kwartje, 
daalder en tientje (de eerste drie resp. 2,5 en 30 stuivers) 
- voor gulden kennen we piek op pop (altijd in het enkel
voud) en ballen, pegels en pietermannen 
- een daalder is eigenlijk ƒ1,50, maar wordt tegen
woordig ook wel voor de rijksdaalder gebruikt 
- een vijftiger is vijftig stuivers (de eenheid waarin 
vroeger vaak bedragen uitgedrukt werden) 
- we horen ook nog wel eens over een 'geeltje' (ƒ25,-)of 
een 'rooie rug' (ƒ 1.000,-). 

b. Munten hebben een intrinsieke waarde en kunnen als 
zodanig verhandeld worden. Dat gebeurt soms wegens 
het metaal waaruit ze vervaardigd zijn, vaker echter 
omdat ze ook als verzamelobjecten gewild zijn. 
We bedoelen met de waarde van munten of bankbiljetten 
bijna altijd de waarde die ze als betaalmiddel hebben. 
Deze waarde is erop aangegeven, hetzij in centen, hetzij 
in guldens. 

B. a. De opgave om de namen van munten en bankbiljet
ten te leren lijkt niet zo groot. Het is een onvervalste 
'identificatie-oefening', die hier geen kwaad kan, omdat 
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de naam ondubbelzinnig bij het ene ding hoort. 
In hoeverre er aanleiding is ook afwijkende namen te 
leren, is afhankelijk van de mate waarin men die meent 
tegen te komen. 

b. Heel anders is het gesteld met de waarden. 
Het idee dat één dubbeltje meer is dan zes losse centen is 
voor veel kinderen onoverkomelijk! 
Het beste leert men dat natuurlijk toch aan deervaring: bij 
het winkeltje spelen, bij andere spellen en spelen en 
natuurlijk 'in het echt'. Ook hierbij speelt dan de wijze van 
vastleggen en verwerken een rol. Het kan niet zo zijn, dat 
men er op een dag mee denkt te kunnen beginnen en dat 
dit leerstofgebied dan in een beperkt tijdsverloop onder 
de knie te krijgen is. 
Voordat het leerstof wordt, dient het voorbereid te zijn en 
incidenteel al eens te berde gebracht te worden. Daarna 
kan men er regelmatig mee bezig gaan en er telkens 
uitbreiding aan geven. Daarbij horen ook oefeningen. 

1. Bij het voorbereiden bedenke men, dat de moeilijkheid 
daarin bestaat, dat één ding voor meerdere andere staat. 
Dat idee komt ook in andere situaties voor of kan men erin 
laten voorkomen. 
- Bij spellen met fiches is het al zouitgevoerd, of kan men 
het zo maken, dat die fiches verschillende waarden ver
tegenwoordigen. 
- Men kan een beloningssysteem doorvoeren, waarbij 
bijvoorbeeld vijf 'tokens' ingeruild worden voor één met 
een waarde van vijf. Die ene heeft dan een andere vorm of 
kleur. Dit systeem is ook verder uit te breiden. 
- Een zeven-jarig meisje heeft me laatst haarfijn uitge
legd, hoe de verschillende soorten knikkers die ze bij zich 
had, elk hun eigen naam hadden en wat de ruilwaarde van 
elke soort was. Ze kon nog niet rekenen, maar telde op, 
vermenigvuldigde en deelde, dat het een lieve lust was! 

2. Het 'droog oefenen' zal weinig uithalen, als er geen 
regelmatige confrontatie met de echte praktijk is, waaruit 
de motivatie om het te willen leren voort moet komen. 
Het volgende kan dan voor dat 'droog oefenen' bedacht 
worden: 
- geld tellen 
daarbij is het 'doortellen' van belang; een stuiver en twee 
centen wordt: vijf, zes, zeven. 
- een bedrag op verschillende manieren met muntstuk
ken leggen. 
- wisselen op verschillende manieren: 
een som geld met veel pasmunt vervangen door een 
gelijk bedrag van minder munten; 
twee of meer bedragen bij elkaar doen en dan vervangen 
door een gelijk bedrag met andere munten. 
- betalen met teruggeven 
(Je moet ƒ0,67 betalen en je geeft een gulden). 
Let wel, dat de praktijk hier bijna altijd zo is, dat er niet 
afgetrokken wordt, maar doorgeteld. 

Bij dit oefenen nog twee opmerkingen: 
De eerste bedoelt, dat het 'droog oefenen' niet altijd droog 
hoeft te zijn. Er zijn allerlei spelletjes te bedenken waarin 
dit soort oefeningen gerealiseerd kunnen worden. 

- Ik heb vier munten in mijn hand, jullie mogen raden 
hoeveel het is 
meer, veel minder 
je bent er bijna 
het is minder dan een kwartje 
er zit een gulden bij. 
Nu een van de leerlingen, met of zonder hulp. 
- Leg tweëndertig cent. Wie de minste munten gebruikt, 
heeft gewonnen. 
- Ik heb vijf geldstukken in mijn portemonnee. Het is meer 
dan één gulden, maar minder dan één vijfentwintig. 

De tweede opmerking heeft betrekking op het feit, dat het 
bij dit oefenen niet alleen om geldswaarde hoeft te gaan, 
- er komt volop taal aan te pas 
- ook de notatie van bedragen kan mooi meegenomen 
worden 
- er wordt druk in gerekend. Ook dat rekenen kan meer 
expliciet gemaakt worden en genoteerd. 
Dat noteren - of op een simpeler manier grafisch weer
geven - kan voor een aantal kinderen nodig zijn als 
geheugensteun. 
Bij oefeningen met tellen bijvoorbeeld kunnen dan de 
munten op een vel papier gelegd worden, waarop tussen
uitkomsten geschreven worden. 
Bij het teruggeven blijft het eerste bedrag op het papier 
liggen - later eventueel genoteerd - en wordt het op dat 
papier aangevuld tot het vereiste bedrag. 

2. Het gebruik van geld 
A. Zonder de munt bij het tossen (kruis of munt; kop of 
munt) geheel buiten beschouwing te laten, geven we hier 
de aandacht aan het geld als betaalmiddel. We hebben 
dan nogal wat woorden die de transacties kunnen bege
leiden. 

Er is kleingeld, of pasmunt, wisselgeld. 
Heb u niet kleiner? 
Kunt U passen? 
Met gepast geld betalen. 
Zal ik er nog vijftien cent bij doen? 
Ik kan niet teruggeven van een tientje. 
Daar kan ik niet vanaf. 
Wie kan er vijfentwintig gulden wisselen? 
Je hebt een gulden te weinig terug. 
Breng dat kwartje dan morgen maar bij. 
Ik heb nog vijftien cent van jou te goed. 
Wil je die gulden voorschieten? 
Contant betalen, meteen afrekenen. 
Vooruitbetalen. 
In gedeelten (termijnen) betalen. 
Aanbetalen. 
Een voorschot geven. 

In dit geheel horen ook woorden als portemonnee, beurs, 
portefeuille, geldkistje, brandkast, kassa, (wisselauto
maat. 

B. Voor de didaktiek geldt, dat we de notatie het best 
leren uit situaties waarin die aangetroffen wordt. 
Het spreken verdient uiteraard onze aandacht. Het lijkt 
me daarbij verstandig, ook van de mogelijkheid om voluit 
te schrijven gebruikte maken. De kleineverschillendieer 
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s°ms zijn, kunnen onze kinderen ontgaan. Bovendien is 
het van belang de uitdrukkingen te leren zoals die in het 
gewone spraakgebruik voorkomen. 
Nu wordt het ook mogelijk om oefeningen te geven als: 
schrijf voluit: ƒ 0,73 ƒ1,25 ƒ1.270,-
noteermetfl.: 
tweehonderd zevenendertig gulden en twaalf cent 
zeven gulden vijftig 
drie kwartjes. 
Met dit soort oefeningen zitten we een beetje in de reken-
'es, hoewel ze als reflecterende oefeningen bij taal 
helemaal niet misstaan! 

Minstens zo belangrijk is het echter, deze zaken aan te 
bieden in een bredere kontekst en lang voordat het 
'rekenleerstof' geworden is. Met de bredere kontekst 
bedoelen we de al of niet uitgelokte situaties van het 
dagelijkse leven, waarbij behalve de exacte weergave in 
Qetallen zaken aan de orde komen als: 
boodschappen doen; een postzegel kopen; geld bij elkaar 
'eggen voor een kadootje 
duur, goedkoop, erg veel waard, prijs. 
2uinig zijn, eerlijk zijn, sparen. 
Het zal dan ook vaak voorkomen dat het niet om zulke 
nauwkeurig weer te geven bedragen gaat, maar dat er alle 
reden is om zegswijzen te gebruiken als: 

een paar cent 
veel meer dan honderd gulden 
amper een gulden 
vele duizenden guldens 
niet meer dan vijftig cent. 

Voor uitdrukkingen als: 
je hebt een gat in je hand 
de tering naar de nering zetten 
het geld groeit me niet op de rug 
je krijgt geen rooie duit meer 
hij valt dood op een cent 
ik ben blut, 

zal er eerder buiten dan in de rekenles aanleiding zijn. 

Het moge duidelijk zijn, dat we, als het om het praktisch 
gebruik van geld gaat, weinig anders te beweren hebben 
dan de herhaling, dat we dan ook zo dicht mogelijk bij die 
Praktijk moeten zien te komen en de (gespeelde) situatie 
°P de gebruikelijke wijze hanteren. 
Daarbij doet zich voor de didaktiek het er de laatste jaren 
bijgekomen probleem voor, dat decent bijnageheel uit de 
roulatie verdwenen is. 
Onze munteenheid is wel de gulden, maar bij kleinere 
geldbedragen behandelen we in feite de cent als zodanig: 
- lagere waarden worden in centen uitgedrukt; gespro
ken in ieder geval en geschreven vaak. 
- op de kleinere muntstukken is de waarde ook in centen 
aangegeven. 
Didaktisch gezien moeten we met de kleine bedragen 
beginnen en speelt de cent daarin zo'n belangrijkerol.dat 
we die bij het leren niet kunnen missen. In de praktijk 
maken we echter mee, dat de cent amper meer gebruikt 
wordt en dit in het betalingsverkeer afgerond wordt op 5 
cent. 

Straks is de cent alleen nog een didaktisch hulpmiddel om 
met muntwaarden te oefenen. 

Het is wel van belang dit goed te zien. Het gaat om de 
praktijk en die moet geleerd worden. De didaktische 
middelen die we daartoe menen te moeten gebruiken 
hebben geen doel in zich maar zijn ondergeschikt aan 
datgene waar het om begonnen is. 

3. Andere vormen van betalen 
A. Van de overige betaalwijzen noemen we alleen die, 
waarvan we veronderstellen dat ze gemeengoed gewor
den zijn in het gemeenschappelijk verkeer. 
a. Dat geldt zeker de giro-dienst van de P.T.T., van ban
ken of gemeenten. Bij deze betaalwijzen horen een aantal 
typische benamingen en uitdrukkingen: 
storten, geld afhalen, overschrijven, verzilveren 
cheques, betaalkaarten 
een betaalpas, giropas 
dagafschriften 
in het rood staan 
tegoed 
gironummer, banknummer. 
b. Dicht bij het leven van alle dag staat ook de typische 
wijze waarop de P.T.T. zich voor haar diensten laat 
betalen bij het verzenden van post. Daarbij geldt een zegel 
als betalingsbewijs en die wordt bij het afrekenen van de 
verleende dienst door afstempeling voor verder gebruik 
ongeschikt gemaakt. 
c. Iets dergelijks geldt ook voor anderen 'bonnen' die 
men koopt of krijgt. Op een bepaalde wijze is daar gelds
waarde aan toegekend. 
Er bestaan velerlei vormen: 

kado-bonnen, boekenbonnen, platenbonnen e.d. 
reclame-zegels 
zegels die een bepaalde korting vertegenwoordigen 
tegoed-bonnen 
'punten' waarvoor men bepaalde artikelen kan 
krijgen. 

d. In de meeste gevallen betaalde men aan de vervoers
diensten door het kopen van een kaartje. I ntussen kennen 
we ook de strippenkaart. 
Bij het openbaar vervoer spelen allerlei tarieven een rol en 
verschillende vormen van korting zijn onze kinderen uit de 
praktijk bekend. 

B. Ten aanzien van andere betalingswijzen herhalen we 
bewust: 
- Daar waar ze aangetroffen worden in situaties waar we 
met onze kinderen in terecht komen, gaan we ze niet uit de 
weg, maar verwerken we ze in onze (taal)lessen. 
- Op het moment dat ze tot de leerstof gerekend kunnen 
worden is het praktisch ermee omgaan richtinggevend 
voor de didaktiek. 

Ill Begrippen uit de goederen- en geldhandel 

A. Het is niet de bedoeling in dit bestek het vak 
'handelskennis' aan de orde te stellen. De handel is 
echter zo nauw verweven met het leven van alledag, dat 
begrippen daaruit tot de bagage van ieder welopgevoed 
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mens behoren. Om beter vat te krijgen op dat begrippen
kader, voorzover het een rol speelt in dat alledaagse leven, 
volgen we hier niet de indeling van de handboeken, maar 
bekijken wesituaties waarin we terecht komen en waar de 
handel een rol speelt. 
De naar ons idee typische termen bij elk onderdeel zijn 
gecursiveerd. 

1. De winkel. 
Daar ga je heen om te kopen, wat je nodig hebt. Jemoet er 
betalen voor de artikelen die je koopt. 
Vaak doe je dat aan de kassa waar je een kassabon krijgt. 
Daarop staan de bedragen voor elk van de artikelen en 
het tofaa/bedrag. 
In een aantal gevallen moet je die kassabon goed 
bewaren. Je kunt dan het gekochte nog ruilen. 
In sommige zaken geeft men een nota (rekening, factuur) 
waarop staat, wat je gekocht hebt en hoeveel je moet 
betalen. 

a. Er zijn nogal wat soorten winkels waar we voor het een 
of ander terecht kunnen 
- de buurtwinkel en de supermarkt, de speciaalzaken 
waarvan er een aantal met name te noemen zijn: van 
bakker tot juwelier! 
- in een warenhuis komen we allemaal wel eens. 
- dezelfde artikelen die je in een winkel kunt kopen zijn 
veelal ook op de markt verkrijgbaar, mogelijk hebben we 
al eens iets bemachtigd op een veiling. 
- Tot de praktijken waarbij goederen gekocht en gele
verd worden, horen ook zeker die van de postorderbe
drijven. 
- Dat afleveren aan huis gebeurt trouwens ook nog wel 
door andere kleinhandelaren (bakker, melkman, groente
man) en door de rijdende winkel. 
- In een aantal gevallen behoort ook het schriftelijk 
bestellen tot de veel gebruikte mogelijkheden. Omdat je 
bij dergelijke transacties niet tevoren onder ogen hebt wat 
je wilt kopen, wordt vaak de mogelijkheid geboden om de 
goederen een tijdje op zicht te hebben. 
- Winkelbedrijven zijn ook in te delen naar de wijze 
waarop ze beheerd worden: we kennen de zelfstandige 
winkelier; het grootwinkelbedrijf met zijn filialen en het 
vrijwillig filiaalbedrijf. 

b. De onderlinge concurrentie die tot uitdrukking komt in 
reclame, advertenties en aanbiedingen kan ons de kans 
geven om voordeel te behalen, zeker in de uitverkoop. 
We dienen prijsbewust te zijn en als we daarbij te weinig 
op de kwaliteit letten kan goedkoop wel eens duurkoop 
blijken. 
In dat opzicht maakt het ook nogal wat uit, of we een pak 
zout of een nieuw televisietoestel nodig hebben. 
Bij de aanschaf van gebruiksgoederen spelen een aantal 
overwegingen een rol; het kan dan van belang zijn het 
advies van deskundigen in te winnen. 

Belangrijk is het idee, dat lang niet alle prijzen, die laag 
lijken, in het belang van de consument zo genoteerd 
worden. Zo vraagt ook het lezen van de teksten waarin 
artikelen aangeprezen worden de nodige omzichtigheid. 
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Zij dienen eerder om kopers te lokken en behoeften te 
scheppen dan om klanten te bevredigen. 

c. Over de wijze van betalen is al wat gezegd onder II, 2 en 
3 (blz. 112-113). In dit kader past het begrippenteberdete 
brengen als: 
Korting, die soms in geld en soms in percentages uitge
drukt wordt. 
Een vorm van korting is ook de waardebon die verstrekt 
wordt. 
Ook de geschenkbon, platenbon, boekenbon kunnen 
voor betaling gebruikt worden. 
Tijdens uitverkoop, of ook wel bij anderegelegenheden,al 
is het maar als lokker, kunnen artikelen afgeprijsd zijn. 

Verleidelijk is het kopen op afbetaling of met een betaling 
in termijnen. Gevaarlijk, omdat men dan gemakkelijk zijn 
budget te boven gaat. 

Betaalt men als regel bij het afleveren van het gekochte, 
men is soms ook gedwongen tot gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetaling. 
Bij artikelen die verzonden worden gebeurt dat wel eens 
onder rembours. Er dienen dan wel goede garanties te 
zijn, dat het geleverde aan de eisen voldoet en dat de koop 
weer ongedaan gemaakt kan worden, als dat niet het 
geval zou zijn. 

2. Andere mogelijkheden tot kopen 
Niet alles is in de winkel of op de markt te koop en dan 
doelen we niet zozeer op de benzine aan de pomp, dat is 
nog met een winkel te vergelijken, maar op andere zaken 
die geleverd en gekocht worden. 
De volgende opsomming moge volstaan. 

a. Onroerende goederen worden, hetzij in een recht
streekse transactie tussen koper en verkoper hetzij via 
een tussenpersoon (een makelaar) verhandeld. Zo gaat 
dat bij een huis, een lap grond, een bos. 
Het eigendom wordt bij een notaris beschreven. 

b. Water, gas en electriciteit kopen we bij de energie
bedrijven, die dat leveren. 
In huis is een meter, waarop het verbruik af te lezen is. In 
de meeste gevallen betalen we een voorschot, bijvoor
beeld per maand en komt er een jaarlijkse afrekening. 
Het tarief probeer je zo voordelig mogelijk te houden en 
dat kan door gebruik te maken van het vastrecht, of een 
verschillend tarief voor dag en nacht. 
Iets dergelijks is er aan de hand met detelefoonkosten: Je 
betaalt je abonnement plus de gesprekskosten. Op 
sommige telefoons zit een telleren in de cel doe je geld in 
de automaat. 

c. Het kopen van reizen is geen alledaagse bezigheid, 
maar voor velen ook geen vreemde zaak. 
Reizen per trein doe je op een kaartje, waarbij men ook bij 
de N.S. tot de ontdekking gekomen is, dat door de veelheid 
van tarieven door de bomen het bos niet meertezien is en 
men vereenvoudiging nastreeft. Verschillende vormen 
van reductie zullen er wel blijven. 



°e strippenkaart is bij het openbaar vervoer ingeburgerd, 
maar ook die is op een duurdereof een goekopere wijzete 
verkrijgen. 

Nog minder alledaags, maar steeds meer voorkomend is 
het kopen van een hele reis met verblijf, bijvoorbeeld voor 
een vakantie. Zulke zaken regel je op een reisbureau. Die 
vind je tussen de winkels, maar ook binnen een bank
gebouw en binnenkort in het postkantoor. 
Bii het vervoer per taxi betaal je per rit volgens een 
vastgesteld tarief. 

d' Op het kopen van diensten bij banken en bij de PTT. 
komen we nog terug (zie punt 4). 

e ' In de horeca betaal je voor goederen en diensten 
samen. Daarom is het kopje koffie daar duurder danthuis. 
°e bedragen staan op een prijskaart, of op de menukaart. 
J e gebruikt die voor het maken van je keuze. 
°m je een idee te geven van de prijsklasse is zo'n kaart 
vaak zo aangebracht dat ze van buitenaf leesbaar is. 

f- Het kan zijn, dat je contributie betaalt aan een 
vereniging om van haar diensten gebruik te kunnen 
maken. 
Mensen zijn lid van de A.N.W.B., de Wegenwacht, het Wit-
Gele-Kruis, de bibliotheek en profiteren van de mogelijk
heden die deze te bieden hebben. 

9- Er is een aanbod in recreatieve manifestaties op het 
gebied van sport, film, toneel, muziek, tentoonstellingen 
en dergelijke. Vaak gaat het zo, datje een toegangsbewijs, 
°f een kaartje moet kopen om daarvan te kunnen 
genieten. Er kunnen rangen zijn, waarop je in meerdereof 
mindere mate van het gebodene profiteert. 
Het kan verstandig zijn tevoren te reserveren, of een 
Plaats te bespreken. Je dient er rekening mee te houden 
dat ook de garderobe en de toiletten geld kunnen kosten 
en de consumpties er wel eens niet goedkoop zijn. 

h- Op de krant, en ook op andere periodieken neemt men 
een abonnement: er wordt voor een bepaalde periode 
betaald en in die tijd glijdt het blad in de bus. 
Hetzelfde woord 'abonnement' wordt ook gebruikt voor de 
regelmatig terugkerende telefoonkosten en bijvoorbeeld 
ook voor periodieke onderhoudsbeurten aan huishoude-
'ijke apparaten. 

3' Huren/lenen 
'n een aantal gevallen gaat men niet over tot de koop van 
bepaalde goederen maar betaalt men voor het (tijdelijk) 
gebruik. 
Men wordt dan geen eigenaar, maar huurder. De goede
ren blijven eigendom van degene die ze in bruikleen geeft 
°f verhuurt. 
Mensen wonen in een huurhuis; ze huren een vakantie
buisje, of een standplaats op de camping. 
Men betaalt aan de bibliotheek voor de uitleen van 
boeken en iets dergelijks gebeurt met kunstvoorwerpen 
en videobanden. 
Zo kun je ook een fiets of een auto huren. 

4. DeP.T.T. 
a. De PTT. verzorgt het vervoer en de bestelling van 
'post'. Ze doet dat in ons eigen land en, in samenwerking 
met de posterijen van andere landen, over de gehele 
wereld. 
De poststukken zijn in een aantal categorieën onderver
deeld en worden langs de weg, met de trein, per boot en 
door de lucht vervoerd. 
Van die categorieën lijken de aangetekende, de expres-
se-brief, luchtpost en het postpakket apart het vermelden 
waard. 
Het is best interessant de behandeling van een brief nate 
gaan vanaf het moment dat hij, tesamen met andere, in de 
bus is beland tot het tijdstip dat hij bij de geadresseerde 
afgeleverd wordt. 
Het kunnen lezen van de tarieven voor het versturen van 
wat anders dan een gewone brief of kaart is geen luxe. 

b. Met haar girodienst heeft de PTT. een belangrijk 
aandeel in het betalingsverkeer. Veel mensen hebben 
een giro (zijn rekeninghouder) en maken daarvan gebruik 
voor het doen van betalingen. 
We weiden hier niet uit over de verschillende mogelijk
heden. Op elk postkantoor is daarover documentatie 
voorhanden. 

c. Ook de communicatie behoort tot het werkterrein van 
de PTT. Het versturen van een telegram is wel eens aan 
de orde, zij het aanmerkelijk minder dan het gebruik van 
de telefoon. Nieuw, maar speciaal voor dove mensen 
belangrijk, zijn teksttelefoon en viditel. 

d. Naast haar aandeel in het betalingsverkeer gaat de 
PTT. steeds meer zaken op zich nemen die vanouds tot 
het domein van de banken behoren. Over die zaken gaat 
het in de volgende paragraaf (5). 

e. In het postkantoor worden velerlei handelingen ver
richt, zowel voor als achter het loket. 
Ook buiten de openingstijden zijn de automaten (post
zegelboekjes, briefkaarten en rolzegels) en postbussen 
bereikbaar. 
Vaak vindt men er een telefooncel en in ieder geval 
brievenbussen voor streekpost en overige bestemmin
gen. 
Boven de loketten is aangegeven waar men voor 
bepaalde zaken terecht moet. Deels om niet in herha
lingen te vallen, maar ook omdat er op zo'n kantoor zelf 
voldoende informatie te halen is, wordt er hier verder niet 
opingegaan. 

5. De bank 
Met uitzondering misschien van de 'spaarbank' en de 
'bank van lening' speelde lange tijd het bankwezen een 
onbeduidende rol in het alledaagse leven van de 'gewone 
man'. Dat kan men nu niet meer zeggen en het is al aan de 
lichtletters en de reclame te merken, dat ook de banken 
het anders zijn gaan zien. 

a. Is het typisch Nederlands om toch met sparen te 
beginnen? 

115 



Het is goed om je te laten informeren over de verschillen
de spaarvormen. De hoogte van de rente hangt dikwijls 
samen met de mate waarin je over je spaartegoed kunt 
beschikken. 
Meestal krijg je een boekje waar de Inleg en de opname 
wordt bij- en afgeschreven. 
Ook andere vormen van geldbeleggen kan op school 
mogelijk wel eenswat gezegd worden,hetisechternietzo 
alledaags dat het tot het normale leerstofpakket te 
rekenen valt. 

b. Ook de banken kennen een vorm van betalingsver
keer die onder de giro valt. Ook sporenzij aan, daar al jong 
mee te beginnen en investeren ze nogal wat in jeugdigen 
om ook daar in de toekomst wat aan te hebben. 
Een pedagogisch antwoord op die aansporing is moei
lijker te geven dan een didaktisch: we krijgen er een 
leermiddel mee in handen, dat mogelijkheden biedt om al 
practiserend meer inzicht te geven in het geldverkeer. 

c. De handel in 'vreemd geld', buitenlandse valuta, be
hoort ook tot het domein. In de hal prijkt een bord met de 
koersen die aan wisselingen onderhevig blijken. Er is een 
prijsverschil tussen aankoop en verkoop door de bank 
(biedkoers en laatkoers). 
Beperkt men zich niet tot de kleine bedragen dan kan het 
verstandig zijn ook op andere betalingsmogelijkheden in 
het buitenland te wijzen (relscheques, eurocheques) en 
op het feit, dat daar ook banken zijn waar geld te koop is. 
Zoals bij meer banktransacties krijgt men ook bij aan- of 
verkoop van vreemd geld een afrekening. 
Daarop blijkt, dat de bank ook nog een provisie in rekening 
brengt. 

d. Geld lenen kan men bij de bank ook. Er bestaan ver
schillende vormen van credietverlening. Steeds is men 
rente verschuldigd en wordt er een regeling getroffen 
voor de aflossing. 
Bekend is de hypotheek, of hypotecaire lening. 

e. Een bank is er ook om mensen, klanten, van adw'este 
dienen als het om geldzaken gaat. 

6. Verzekeringen 
Voor bepaalde risico's die men moeilijk of niet persoonlijk 
kan dragen, is het mogelijk verzekeringen af te sluiten. In 
een aantal gevallen wordt men daartoe zelfs door de wet
gever verplicht. Het komt er eigenlijk op neer, dat men met 
een grote groep de risico's die elkeen loopt, gezamenlijk 
voor zijn rekening neemt. Bij het afsluiten staan rechten 
en plichten van de maatschappijenvan de verzekerde op 
een polis. Men is gehouden premie te betalen en kan dan 
bij voorkomende schade een uitkering claimen. 

7. De staat 
In een georganiseerdesamenleving als deonze wordt het 
welzijn van de mensen mede bevorderd door wat we 'de 
overheid' noemen. 
Die overheid organiseert en beheert ook vaak een aantal 
voorzieningen ten behoeve van haar burgers. 
a. De kosten van dat apparaat en van die voorzieningen 
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zelf moeten voor een groot deel gedekt worden door 
inkomsten uit de belastingen. De hoogte daarvan en de 
bestemming worden vastgesteld door de regering. 
We betalen 
- directe belastingen, zoals loon- en inkomstenbelasting 
- indirecte belastingen, zoals b.t.w. en accijnzen 
- speciale belastingen, die bepaalde groepen mensen 
verschuldigd zijn, zoals de wegenbelasting. 

b. Soms moeten we voor bepaalde diensten die we aan 
de overheid vragen ook apart betalen. 
Zo betalen we leges als we een uittreksel uit het bevol
kingsregister bij de gemeente willen halen, of als we een 
pas nodig hebben. 
De overheid financiert sommige zaken bijna compleet, 
maar vraagt aan degenen die van haar aanbod gebruik 
maken nog een vergoeding. 
Zo kennen we schoolgeld voor groepen leerlingen in het 
voortgezet onderwijs en collegegeld voor hogere oplei
dingen. 

c. De overheid verplicht ons ook om premies te betalen 
voor sociale voorzieningen, zoals het ouderdomspen
sioen, de werkeloosheidsuitkering en andere. 

d. Ook lagere overheden verwerven zich inkomsten door 
bepaalde heffingen. Zo betalen we bijvoorbeeld reini
gingsrecht en waterschapslasten. 

e. De overheid wil ook zo goed mogelijk het gehele geld
circuit beheersen. Een eigen verantwoordelijkheid daarin 
heeft de Nederlandse Bank. Die geeft de bankbiljetten uit, 
waar haar naam ook op prijkt. 

8. Productie en transport 
Hoewel het op de achtergrond staat van onze dagelijkse 
ervaringen bij het betalen van goederen en diensten, 
heeft het er wel alles mee te maken, dat die artikelen 
geproduceerd en vervoerd worden. 

Het is voor het inzicht bij onze kinderen daarom nuttig 
eens na te gaan wat er allemaal voor nodig is om bijvoor
beeld een brood op tafel te krijgen, of hoeveel mensen en 
materialen ermee gemoeid zijn voor wij op onze fiets 
kunnen klimmen en ermee wegrijden. 
Sommige producten zijn kant en klaar te verzamelen, 
zoals het ei van de kip, of de appel uit de boom. 
Maar dan nog is er heel wat nodig voor dat ei in de pan 
komt, of die appel in de hand! 
Voor andere producten, die opgebouwd worden uit 
onderdelen die weer van diverse grondstoffen gemaakt 
kunnen zijn, is de weg nog gecompliceerder. Zowel het 
winnen van grondstoffen, het maken van half-fabricaten, 
als het vervaardigen van onderdelen en eindproducten 
vragen om een organisatie van industrie en transport die 
bijna onvoorstelbaar is. 
Het is goed om dat in grote lijnen na te gaan met de 
kinderen. 

B. Als het om een didactisch verwerken van de leerstof 
uit dit hoofdstuk gaat, beperken we ons hier tot een aantal 
opmerkingen. 



1 • In het voorgaande is een lang niet uitputtende opsom
ming van zaken gegeven, die met de dagelijkse handel 
van mensen te maken hebben. 
De ordening, die gemaakt is met een aantal onderschei
dingen, zal didactisch gezien niet altijd de beste zijn. 

Het ware te wensen, dat in het schoolwerkplan een 
beproefde ordening verder uitgewerkt zou worden. 
Dan kan ook beter uitgezocht worden met welke leer-
lingen en op welk niveau bepaalde leerstof aan de orde 
dient te komen. 

2- Het moge duidelijk zijn dat we met deze onderwerpen 
beslist de rekenles te buiten zijn gegaan. 
Juist voor onze kinderen, die er - nogmaals gezegd - niets 
van horen, tenzij er uitdrukkelijk mee bezig gegaan wordt, 
is het van belang in situaties te geraken en gebracht 
worden, waarin ze met deze handel en wandel gecon
fronteerd worden en waarin ze de structuur leren ont
dekken door er in taal mee bezig te zijn. 
Het is daarbij lang niet genoeg naarde winkel te gaan, de 
markt of het postkantoor. Juist wat daar gezegd wordt en 
waardoor de situatie dan geduid wordt, ontgaat hen 
Meestal. 
Bovendien is het op die plaatsen vaak moeilijk een echte 
'eersituatie te creëren waarin de taal - met name van die 
anderen - tot zijn recht komt. 
Natuurlijk moeten we er heen! 

Daarnaast wordt ons uitkomst geboden door: 
a- Film- en videobeelden die op dat gewone dagelijkse 
doen betrekking hebben en aan de hand waarvan de 
Sesproken taal meegenomen kan worden. 
°- De gespeelde situatie, waarin we de gesprekstaal en 
de andere sociale omgangsvormen aan de orde kunnen 
'aten komen. 

°ok Ouders en Internaat hebben een belangrijke taak in 
dit stuk sociale ontwikkeling van de kinderen. Zijzijn meer 
'ndegelegenheid om voor-de-hand-liggende situaties uit 
te buiten, erop vooruit te lopen en ze na te bespreken, om 
ei" de dove kinderen vaardiger mee te maken. 

3' De verwerking in gespreksles, bordles, leesles, reflec
terende en producerende oefeningen zijn ook hier de 
aangewezen middelen om de leerlingen een beter inzicht 
te geven in de behandelde situaties. 

4' Veel van de besproken onderwerpen lenen zich 
uitstekend voor een meer project-matige behandeling. 
Het is ook altijd wel mogelijk goed documentatie
materiaal te krijgen. 

'V. Rekenen 

Het rekenend bezig zijn met geldbedragen verdient 
aparte aandacht. We moeten daarbij dankbaar gebruik 
maken van de mogelijkheid om dat (fictief) geld ook als 
'eermiddel te'gebruiken. 
Het heeft weinig zin om de leerlingen allerlei sommetjes te 
'aten maken over geld, als ze er in feite niet mee om 

kunnen gaan. Het is beter dat omgaan in concreto uit te 
laten voeren, maar er dan wel telkens de aritmetische 
notatie bij te geven. 

1. Over die notatie hebben we het in I, 2 al gehad. 
Het lijkt me verstandig een goed onderscheid te maken 
tussen een geldbedrag en een aantal munten. 

Bijvoorbeeld: 
Op tafel liggen 3 kwartjes, 2 dubbetjes en 3 centen, dat is 
98 cent, offl. 0,98. 
We zien 2 rijksdaalders en 2 guldens. De waarde is 
hetzelfde als die van 7 guldens, maar het is 7 gulden, of 
fl.7,-. 
7 centen is niet hetzelfde als 1 stuiver en 2 centen; ze zijn 
wel evenveel waard. 
In het winkeltje kost een artikel 15 cent. Dat kun je betalen 
met 15 centen, al is het omslachtig. 

Aanvankelijk is het niet erg, als de kinderen een en ander 
door elkaar haspelen, als wijzelf maar nauwgezet blijven 
in ons uitdrukken en noteren. 

2. Voor we cijfersommen laten maken met geldsbedra
gen, zijn dergelijke notaties al voortgekomen uit het 
practisch omgaan met geld. 
Een aantal voorbeelden: 

a. Het is van belang zo gauw en zo goed mogelijk 
geldsbedragen te leren noteren en spreken. 
Daar zijn een aantal oefeningen 'heen en terug' in 
denkbaar: genoteerd bedrag laten leggen (op verschil
lende manieren) of - en daar beginnen we mee - een 
bekend bedrag noteren. 
Er zijn variaties te vinden die het spel boeiend houden, 
maar we blijven steeds noteren (en natuurlijk spreken en 
zo nodig regelmatig voluit schrijven). Bij dit soort oefe
ningen - en volgende - kan men op een gegeven moment 
ook werkbladen in gaan voeren. Men dient er echter 
voortdurend op bedacht te zijn, dat het zicht op het echte 
geld moet blijven bestaan en dat het niet zo gaat, dat 
kinderen de werkbladtrucjes onder de knie hebben, maar 
met geld geen kant op kunnen! 

b. Muntstukken gebruikt men - op dezelfde wijze als 
fiches, knopen, stokjes, e.d. - om relaties tussen hoeveel
heden te helpen ontdekken. We beginnen-opnieuw!-niet 
met '5 4 - 2 — te laten vinden met behulp van ons 
leermiddel! Het gaat juist andersom. De kinderen leggen 
bijvoorbeeld twee groepjes en vinden de relatie tussen 7, 
5 en 2. Deze noteren we dan. 

c. Als onze leerlingen nog niet kunnen 'teruggeven' van 
één gulden, roepen we niet de aftrekking te hulp. 
We trachten zete leren teruggeven en vertellen dan dat dit 
in de vorm van een aftrekking (of optelling) te noteren is. 

d. Om overzicht te blijven houden zal het vaak wenselijk 
zijn, de leerlingen een blad papier met een aantal 
(afhankelijk van de bedoeling) hokken te geven waarin 
munten, of bankbiljetten, gelegd worden. 
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In het linkervak ligt een aantal muntstukken. In het 
rechtervak moet eenzelfde geldsbedrag gelegd worden 
met andere munten. 
In het linkervak ligt één kwartje, in het rechter vak ligt één 
dubbeltje en drie centen. 
Vul het rechtervak aan tot het evenveel is. 
Daarna is in (of bij) de vakken te schrijven: 25 et, 13 et + 
12 et = 25 et. 25 et - 13 et = 12 et. 2 x 25 et = 50 et. 
enzovoort! . 

In elk vakje komt een gelijk geldsbedrag, bijvoorbeeld 2 
dubbeltjes en 3 centen. Wie kan er iets over opschrijven? 
4 x 23 = 92 
4x20 + 4x3 = 80 + 12 = 92 
Ook: 92 - 80 = 12 ligt duidelijk zichtbaar. 
y4 deel van 92 = 23 
92:4 = 23 
De helft van 92 is 46. 

Als de leerlingen eraan toe zijn is, ook met grotere gelds
bedragen, bankbiljetten, zo te rekenen en kan het 
bijdragen aan meer inzicht in de getallen en de bewer
kingen ermee. 

3. We kunnen in school ons best doen om zaken te ver
zinnen, waaraan het leuk rekenen is, het blijft echter een 
hele opgave en, wat erger is, het kan zo ver van de 
dagelijkse praktijk weggroeien, dat we ons doel ermee 
voorbij schieten. 
We blijven dan ook naar mogelijkheden zoeken om echtte 
rekenen: 
- We houden winkeltje 
- We controleren kassabonnen aan de hand van adver
tenties of reclamefolders 
- De klas, of enkele leerlingen, houdt een tijdlang een 
kasboekje bij van uitgaven en inkomsten. 
- We vragen anderen - ouders, internaat - ons dingen 
aan te reiken en zijn hen behulpzaam in de leefwereld van 
onze leerlingen. 

4. Met het noemen van percentrekenen en usances in 
het handelsverkeer volstaan we in dit punt. We overschrij
den daarmee de bedoelingen van dit stuk en belanden op 
terreinen die zo samenhangen met andere leerstof
gebieden, dat ze in deze kontekst niet meer passen. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Gert Hak, lid van de redaktie 

1. The Volta Review april 1983 

- Lezen en leesinstructie bij auditief gehandicapten. Dit 
artikel beschrijft het 'Mount Gravett'-onderzoeksproject 
uit Australië. Op grond van onderzoek van spontane taal 
van Australische kinderen komt men tot de volgende 
conclusies: 
1. De taal van leesboeken komt slechts in geringe mate 
overeen met de gesproken taal van 5,5-jarigen. 
2. Twee- en driewoordzinnen geven voldoende infor
matie over en aanwijzing voor de bedoelde boodschap in 
taal. 
3. Vaste uitdrukking als 'ik ga', 'ik ben niet', 'ik heb', 
vormen 60% tot 70% van kinderlijke uitingen. 
De onderzoekers noemen deze uitdrukkingen 'signaal-
eenheden'. De schrijvers tonen nu aan, dat de gevolgde 
werkwijze bruikbaar is voor auditief gehandicapten. De 
benadering doet denken aan de 'bordzin'-methodiek. 
- Hometraining bij gezinnen met auditief gehandicapte 
kinderen. Benadrukt wordt, dat de bestaande communi-
catiewijze tussen ouders en kinderen versterkt dient te 
worden en uitgebouwd moet worden, teneinde de com
municatie te laten voortduren. 
- Het gebruik van de koptelefoon. 

2. Die Sonderschule 311983 

- De Joodse dovenschool in Berlijn. 
- Denken en taal bij gehandicapten en niet-gehandi-
capten. 
- Ontwikkeling van de visuele waarneming. 

3. Hörgeschadigte Kinder 3/1983 

- Acceptatieproblemen bij ouders met een S.H.-kind. 
- Blokfluitmethodiek op visuele wijze. 

4. The Journal of the British Association of the deaf, juli 
1983 

- Verschil in communicatie tussen vaders en moeders 
met betrekking tot hun auditief gehandicapte kinderen. 
Over het algemeen is de gemiddelde zinslengte in de 
communicatie tussen vaders en hun kinderen groter dan 
die tussen moeders en hun kinderen. Verder zijn er meer 
éénwoordzinnen bij de vader dan bij de moeder. Dit vooral 
in imperatieve zinnen. 
- T.C. or not TO, that's the question. Op grond van de 
toenemende invloed op de Britse eilanden van total com
munication stelt de schrijver zich de vraag, in hoeverre de 
dovenleerkracht moet kiezen voor één bepaalde ziens
wijze. 
- Radio hearing aid systems. Een kritisch overzicht van 
op de markt zijnde systemen. 
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Bestuursberichten van de 
Vereniging ter bevordering 
van het Onderwijs aan Doven 
•n Nederland 

E-A.M. van Os, sekretaris 

'• Congres 1984: 

Op 7 en 8 juni wordt de jaarvergadering gehouden in 
Voorburg/Zoetermeer. In prettige samenwerking met 
Effatha is een werkgroep reeds met de voorbereidingen 
begonnen. 
Centraal in het hele gebeuren zal de wijze van werken op 
Effatha staan, m.n. t.a.v. het taal- en leesonderwijs. De 
principes die daarin gebruikt worden, worden ook in de 
Praktijk gedemonstreerd. 

2- Speciaal Facet: 

Bij het verschijnen van dit blad heeft U reeds het proef
exemplaarvan Speciaal Facet in handengehad.Hetisde 
bedoeling om in samenwerking met de zustervereniging 
VeBOSS, vier maal perjaareennummertelaten uitgeven. 
Die kunnen helaas niet gratis verstrekt worden. U zult.er 
zich daarom op moeten abonneren. 
De verenigingen proberen zo meer bekendheid aan 
goede scripties te geven. Indien U een goede scriptie 
kent, die voor verspreiding in aanmerking komt, geeft U de 
'itel en de schrijver er dan van door aan één van beide 
besturen. 

3- De Commissie M.G.: 

Na onze oproep in 'Van Horen Zeggen' no. 1 van dit jaar, 
voor het oprichten van een Commissie M.G. hebben we 
diverse positieve reakties ontvangen. De start is inmid
dels gemaakt. In de commissie zullen alle vijfde instituten 
vertegenwoordigd zijn. 

4. Een Commissie Bewegingsonderwijs? 

Het bestuur ontving onlangs het verzoek haar mede
werking te verlenen bij het oprichten van bovengenoem
de commissie. Het bestuur staat er in principe positief 
tegenover. Op deze manier zou er een goed overleg 
kunnen ontstaan tussen de gymleerkrachten van de 
instituten. 

5. Bespreking met de St. Nederlandse Dovenraad: 

Op vrijdag 7 oktober heeft het bestuur overleg gepleegd 
rnet het D.B. van de St. Nederlandse Dovenraad. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren o.a.: het 
informatieboekje van het NOG, het congres in Emmen, de 
verschillende vingerspellingssystemen, ervaringen met 
teletekst, viditel en viewdata, de definitie van Ir. Ligten-
berg en Dhr. Hoolboom in 'Over horen en slecht horen', 
het invoeren van het internationale symbool van doof
heid, doventolken en het onderzoek naar de leefwereld 
van volwassen doven. 

6. Dhr. H. Sissing overleden: 

Op 21 september overleed het oud-bestuurs- en erelid 
van de Vereniging Dhr. H. Sissing na een langdurige 
ziekte. Het bestuur betuigt haar deelneming met de 
familie. 

7. Bijdrage aan het onderzoek 'Leefwereld van volwas
sen doven': 

Het bestuur van de Vereniging heeft besloten dit onder
zoek met een financiële bijdrage te steunen. 
Het meent op deze wijze en in dit geval het belang ervan, 
m.n. voor het onderwijs aan doven, te moeten onder
schrijven. De penningmeester zal ƒ750,- overmaken. 

Ingezonden brief 

J. van Eijndhoven, Instituut voor Doven Sint-Michiels
gestel 

De rubriek 'Uit buitenlandse tijdschriften' in dit blad 
verdient onze waardering, omdat ze de lezer attendeert op 
interessante literatuur die elders te vinden is. 
Deze rubriek verliest echter een gedeelte van haar 
waarde, als in deze verwijzingen onjuistheden voor
komen. En dat nu is het geval in de vorige aflevering op blz. 
62, waar dhr. Hak verwijst naar The Volta Review van mei 
1983. Hij bespreekt daar kort het artikel van P. Arnold 
'Does pure oralisme cause atrophy of the hearing-
impaired child's brain?'. Volgens zijn samenvatting be
antwoordt P. Arnold de in de titel gestelde vraag positief: 
orale opvoeding veroorzaakt hersenbeschadiging, waar
op hij opmerkt:'Het wachten is nu op de tegenzet vanuit de 
'orale methode'.' 
Het merkwaardige is nu, dat Conrad in zijn boek The deaf 
schoolchild' (1979) juist heeft beweerd, dat het zuivere 
oralisme hersenatrofiëring veroorzaakt, en niet Arnold in 
dit artikel. Arnold levert in dit artikel de tegenzet vanuit de 
orale methode, waarop we volgens de samenvatting nog 
moeten wachten. Ik wilde dit graag even rechtzetten. 
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Nijmeegse psychologie en 
dovenonderwijs 

Een stukje geschiedenis 

N. Smulders, Sint-Michielsgestel 

Op 1 oktober 1923 werd prof. dr. F.J.M.A. Roels benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de psychologie te Nijme
gen. Dit was het begin van de Nijmeegse psychologie. 
Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van deze studie
richting verscheen in oktober het boek 'Methodisch 
zonder confessie; uit de geschiedenis van de Nijmeegse 
psychologie' door R. Abma (145 biz.). 
In dit historisch overzicht komt natuurlijk ook de relatie 
met het dovenonderwijs ter sprake. We geven het gedeel
te dat daarop betrekking heeft (blz. 45-46) graag aan onze 
lezers door als een bijdrage tot de geschiedenis van het 
dovenonderwijs in Nederland. 

'Het onderzoek dat in die periode (= de jaren 30. red.) 
vanuit het nijmeegse laboratorium werd verricht, had in 
veel gevallen betrekking op kinderen met spraak- en 
waarnemingsstoornissen. In de tweede helft van 1940 
bezocht Rutten met een groep studenten het Instituut 
voor Doven in Sint-Michielsgestel. De direkteur van het 
instituut, J. van Overbeek, studeerde pedagogiek en psy
chologie in Nijmegen en had zo nogal wat kontakt met 
Rutten, die zich in die tijd intensief bezighield met taal en 
expressie. Het unieke van Sint-Michielsgestel was dat 
men kort na 1900 begonnen was de dove kinderen - met 
gebruikmaking van de aanwezige hoorresten - te leren 
spreken, in plaats van ze - zoals gebruikelijk was - een 
gebarentaal aan te leren. Hoorapparatuur bestond nog 
niet, maar met spreeklessen, ademhalingsoefeningen en 
gewenning van de lippen te lezen kwam men toch al een 
heel eind. Bij het genoemde bezoek in 1940 sprak Rutten 
tijdens een les, één van de kinderen aan. Aanvankelijk 
kon het kind hem niet verstaan. Toen Rutten voorover
boog om zijn zin te herhalen en daarbij met de handen op 
de tafel steunde waaraan het kind zat, verstond ze hem 
wel. Hij kwam toen op het idee bij de spreeklessen gebruik 
te maken van de 'trillingszin' van de kinderen, o.a. met 
behulp van muziekinstrumenten. Depriester A. van Uden, 
die in Sint-Michielsgestel als onderwijzer werkzaam was, 
kreeg de opdracht de 'vibratiemethode' verder uit te 
werken. De inventiviteit en vasthoudendheid waarmee 
deze dat gedaan heeft, bezorgden hem wereldfaam. In 
1974 - hij was toen 61 jaar oud - promoveerde Van Uden 
als laatste bij Rutten op 'Dovekinderen leren spreken'. Op 
de afdeling Funktieleer van het Psychologisch Laborato
rium wordt nu nog onderzoek gedaan ten behoeve van het 
dovenonderwijs: Nijmegen heeft hierin dus een traditie 
van meer dan veertig jaar! 
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Rutten zaginSint-Michielsgesteltevenseengelegenheid 
een arbeidsplaats voor een van zijn leerlingen te kreëren. 
Hij haalde de direkteur over Nan Snijders-Oomen alsfull-
time psychologe op het instituut aan te stellen. Dat was 
mogelijk omdat het instituut over nogal wat fondsen 
beschikte. Nan Snijders-Oomen is toen direkt begonnen 
met het ontwikkelen van een niet-verbale intelligentietest, 
speciaal voor de dovekinderen. Naar een idee van Rutten 
werd daarbij vooral gebruik gemaakt van opdrachten die 
het abstraktievermogen op de proef stelden: sorteer-
opdrachten (wat hebben bepaalde figuren gemeen
schappelijk) en kwartetspelletjes. Uit het onderzoek, ge
rapporteerd in het proefschrift van Snijders-Oomen, 
bleek dat de doofstomheid 'overmatige gebondenheid 
aan de konkrete samenhang van het waargenomene' 
met zich meebrengt, en dat daardoor de hogere abstrak-
tie belemmerd wordt. Op grond van dit onderzoek werd 
later de bekende SON (Snijders-Oomen Nonverbale)-
Intelligentietest ontwikkeld. 
Tenslotte inspireerde het doveninstituut hem - vele jaren 
later - tot het verder ontwikkelen van zijn belangstelling 
voor menselijke gebaren: in het instituut was een aantal 
doofstommen aanwezig van een generatie, die nog had 
leren spreken in de gebarentaal die meer dan een eeuw 
tevoren in Sint-Michielsgestel door Van Beek was ont
wikkeld. Mét deze generatie zou ook deze gebarentaal uit
sterven. Dit was voor Rutten aanleiding een aantal 
'gesprekken' tussen deze oudere doofstommen opfilm te 
laten vastleggen.' 

In de voetnoten bij deze passage wordt vermeld dat 
Rutten nauw betrokken was bij het promotieonderzoek 
van A. Reichling, dat uitmondde in het beroemde proef
schrift 'Het woord' (1935). Het idee gebruik te maken van 
de trillingszin van de kinderen, heeft Rutten waarschijnlijk 
gekregen onder inspiratie van de muziekpsychologische 
studies van G. Révèsz. De film 'Stervende taal' (1957) 
kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Film en 
Wetenschap te Utrecht. Regie: W. van der Velde: re
searchers. J. Ex. 

Van de foto's in het boek vermelden we: 'N. Oomen bezig 
met het testen van een doofstom kind' (blz. 37), 'A.M.J. van 
Uden' (blz. 46), 'J.Th. Snijders' (blz. 53), 'De promotie van 
mevr. Snijders-Oomen. I n verband met de oorlogssituatie 
was van de hoogleraren niet meer dan het vereiste 
quorum aanwezig.' (blz. 89). 

Van de promoties die te Nijmegen plaats hadden in de 
afdeling psychologie, vermelden we de volgende die 
betrekking hebben op doofheid of slechthorendheid. 
J.P.W. Ellerbeck, Een geval van schijndoofheid (Rutten, 
23 mei 1939) 
A.W.M. Snijders-Oomen. Intelligentieonderzoek van 
doofstomme kinderen. Een nieuwetestschaal (Rutten,29 
januari 1943) 
P.J.A. Calon, (cum laude), Over de persoonlijkheidsont-
wikkeling bij kinderen met aangeboren of vroeg verwor
ven doofheid (Prick, 4 juli 1950) 
C.F.M, van Lieshout, Het vaststellen van stabiliteit in de 
sociale interacties van kleuters. Een onderzoek bij 



horende en dove kleuters. (Mönks en Hartup, 28 april 
1972) 
H.W. Campbell, Phoneme recognition by ear and by eye. 
A distinctive feature analysis (Levelt, 22 februari 1974) 
A.M.J, van Uden, Dove kinderen leren spreken (Rutten, 20 
september 1974) 
D.J.L. Povel, Articulation correction of the deaf by means 
°f visually displayed acoustic information (Levelt, 18 
december 1974) 
Tot slot een psychologisch proefschrift in een andere 
afdeling of fakulteit: J.P.M. Eggermont, Taalverwerving bij 
een groep dove kinderen. Een experimenteel onderzoek 
naar de betekenis van een geluidsmethode voor het 
spraakafzien (J. Wils, 10 april 1946). 

Seminarium voor 
Orthopedagogiek 1982 

De redaktie ontving van het Seminarium voor Ortho
pedagogiek het Jaarverslag 1982. 
Het verslag opent met drie korte artikelen over de 
volgende onderwerpen: 
- Aanvullende scholing van baanloze onderwijzers. 
- Samenwerkingsvormen met het wetenschappelijk on
derwijs. 
- Een derde artikel spreekt over de bijdrage van het 
Seminarium aan de ontwikkeling van de zorgbreedte
ontwikkeling. 
Uit het eigenlijk verslag halen we enkele gegevens die 
betrekking hebben op de kursussen gehoorgestoorden. 
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze 
kursussen berust sinds 1 augustus 1982 bij Mw. drs. I.Th. 
Brouwer. 
De adviesraad die bestuur en staf adviseert met betrek
king tot de kursussen gehoorgestoorden bestaat uit: Mw. 
R. Aarden, P.R. Berkhout, Mw. drs. I.Th. Brouwer, A. Cok, 
J.J. Groothand, K. Koenen, Drs. A.T. van Mourik, L.J. Pille, 
A.C. Schilperoort en Drs. P.H. v.d. Veen. 
Op 31 december 1982 liepen er 5 opleidingen voor het 
diploma gehoorgestoorden: 2 van deze kursussen waren 
eerste-jaars; 3 waren tweede- of verdere-jaars. 
!n 1982 werden twee leergangen gehoorgestoorden 
afgesloten. Bij afsluiting waren er 28 studenten. (Bij de 
aanvang in 1980: 37; bij de aanvang van het tweede 
studiejaar in 1981: 30). 
!n 1982 werden drie leergangen gehoorgestoorden 
voortgezet. Het betrof hier 65 studenten. (Bij het begin in 
1981:66). 
!n 1982 werden twee leergangen gehoorgestoorden 
begonnen. Er namen 37 studenten aan deel. 
Ir> 1982 werden 31 diploma's Gehoorgestoorden A uitge
reikt; en 7 diploma's Gehoorgestoorden B. 

Ingezonden brief 

J.B. Wesemann en R.B. Bruning-de Bruyn 

In nummer 3 van dit blad lazen wij het commentaar van de 
heer Smulders op het Tijdschrift K&O voor Jeugdwel-
zijnswerk juni 1983, een themanummer over doofheid. 
De schrijver bekritiseert de tekeningen van Gert-Jan de 
Kleer daarin, zeggend dat deze een groot aantal van de 
auteurs toch wel erg ruig tegen de haren instrijkt. 
Jammer dat de heer Smulders deschrijvers, die hij daarbij 
met name noemt, niet eerst naar hun mening heeft 
gevraagd. 
Wij hebben ons in het geheel niet gestoord aan de 
illustraties. Het zijn cartoons en die hebben gewoonlijk 
een wat cynisch karakter. Het is zeker de bedoeling dat 
het diegenen die er zich door aangevallen voelen tot 
nadenken stemt. Niet echter om er vervolgens een 
foutieve uitleg aan te geven, zoals in de kritiek gebeurd is. 
Maar dat laatste stoelt wellicht op de zelfde grond als de 
(Freudiaanse?) schrijffout 'Woord en Gevaar' in plaats 
van 'Woord en Gebaar'. 
Ook dat is wrang, maar ook daarbij kunnen we, evenals bij 
de gewraakte cartoons, een glimlach toch niet onder
drukken. 

Attenderingsbulletin IvD 

A. Boekhorst, bibliothekaris 

In september is de derde jaargang gestart van de current 
contents van de Bibliotheek van het Instituut voor Doven 
in Sint-Michielsgestel. Deze maandelijkse uitgaven, Bi-
doc-Bulletin geheten, geeft een overzicht van de in
houdsopgaven van ca. 120 relevante vaktijdschriften op 
het gebied van doofheid, spraak, gehoor en aanverwante 
disciplines. De inhoud van het attenderingsbulletin is 
collectiegebonden. 
Externe abonnenten kunnen voor het verkrijgen van 
tijdschriftartikelen zich wenden tot de uitgever of door 
gebruik te maken van het interbibliothecair leenverkeer. 
De Bibliotheek IvD honoreert enkel die literatuuraanvra-
gen die elders niet verkrijgbaar zijn. 
Inlichtingen: Bibliotheek IvD, Sint-Michielsgestel. 
Abonnementsprijs: ƒ60,- per jaar. 
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Boekbespreking 

C.M.I. Bogaartz, audioloog 

L. Nicolosi, E. Harryman, J. Kresheck: Therminology of 
Communication Disorders; Speech-Language-Hearing', 
second edition, 1983. 
Uitgever: Williams & Wilkins, Baltimore/London 

De samenstellers stellen tot doel: 
'to provide a comprehensive dictionary/sourcebook 
containing definitions of the terminology in these fields 
and allied areas in one manageable volume ... for all 
those directly or indirectly associated with Speech, 
Language and Hearing, with the intent, that the reader 
may gain a better understanding of these disciplines.' 

Voor vele disciplines zijn er specifieke dictionaires 
verkrijgbaar. Maar tot op heden was mij onbekend, een 
verklarend woordenboek voor het brede werkterrein van 
de lezers van 'Horen Zeggen'. 
'Terminology of Communication Disorders' lijkt mij te 
voorzien in een behoefte, die reëel aanwezig is. 
Honderden termen uit ons specifiek 'vak-jargon' worden 
duidelijk en verwijzend verklaard. 
Natuurlijk, niet alle verklaringen corresponderen met de 
Nederlandse begrippen: Deaf en deafness worden b.v. 
typisch Amerikaans geïnterpreteerd. 
In de appendices van dit boek treft men overzichten aan 
betreffende de taal-/spraak-/motohsche-ontwikkeling, 
alsook een samenvatting van de spraakklanken, taal-/ 
psychologische-/audiologische testen. Verder een kort 
overzicht m.b.t. diagnostiek. 
Ook in deze bijlagen komen hier en daar specifieke 
Amerikaanse aspecten naar voren. 

De waarde van een naslagwerk wordt vaak persoonlijk en 
in het gebruik bepaald. 
Mijn verwachting is, dat dit 'woordenboek'een bereikbare 
plaats op de boekenplanken van de scholen en de log-
akoepedisten verdient en dat het regelmatig een ant
woord zal kunnen geven op de vraag: 'Wat is dit of dat ook 
weer?'. 
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Wat zullen we nou hebben: 
Van Uden schoorvoetend? 

N. Smulders, lezer van dit blad 

Dhr. G. de Boer, die zich in de vorige aflevering een halve 
konferentieganger noemde, sprak op blz. 87 ook even 
over 'Total Communication'. Hij stelde de vraag of deze 
twee woorden op de VeBOSS-konferentie pittige diskus-
sies zouden oproepen en sprak toen de volgende ver
wachting uit: '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 enigszins lukken kan bij kinderen die slecht
horend zijn of op latere leeftijd doof geworden' (blz. 250).' 
Het is natuurlijk prettig dat de schrijver een bron citeert en 
nog wel de verzameling artikelen van Van Uden die (het zij 
in alle bescheidenheid gezegd) is verzorgd door Dr. A. van 
der Sanden, N. Smulders en Drs. F. IJsseldijk. Het ver
melden van het paginanummer versterkt nog eens te 
meer de indruk dat Van Uden inderdaad datgene be
weerd zou hebben wat G. de Boer hem in de schoorvoe
tende schoenen schuift. Maar wie de moeite neemt om 
blz. 249 t/m 251 te lezen zal konstateren, dat Van Uden 
heel iets anders zegt dan De Boer weergeeft. 

Total Communication is een gecompliceerde communi
catievorm, omdat de leerling van alles tegelijk moet doen: 
bijv. kijken naar gebaren, naar mondstanden en boven
dien geluidsindrukken verwerken. Deze vorm is voor echt 
dove kinderen zo gecompliceerd, dat Total Communica
tion bij hen zelden lukt. Het middel is te ingewikkeld, voor 
hen werkt het niet. Van Uden haalt in het geciteerde artikel 
enkele onderzoeksresultaten aan die hem ondersteunen: 
van spreken komt in de aangehaalde gevallen niet veelte 
recht. Voor slechthorende kinderen liggen de zaken 
anders: omdat zij veel waarnemen door hun gehoor, is het 
voor hen beter mogelijk om tegelijkertijd ook op gebaren 
te letten. Zij kunnen dus volgens Van Uden deze gecom
pliceerde vorm wel leren. 
De conclusie die we hieruit kunnen trekken is deze: Total 
Communication is niet geschikt voor doven (die het het 
hardst nodig hebben); Total Communication is wel te 
leren voor slechthorende (maar hebben die het eigenlijk 
wel nodig gezien hun bruikbare hoorresten?). Het middel 
werkt dus niet voor degenen die het nodig hebben; het 
werkt wel voor degenen die zonder kunnen. 
De door dhr. G. de Boer geciteerde passage betekent dus 
geenszins dat Van Uden zou menen dat Total Commu
nication een geschikt middel zou zijn om dove kinderen tot 
optimale communicatie te brengen; het is ook geen stap 
in die richting en, Van Uden kennende, zeker geen 
schoorvoetende stap. 



Hometraining. Onderzoek 
naar aspecten van de home
training in gezinnen met een 
doof kind en de uitvoering 
in de praktische situatie 

Samenvatting van een scriptie in het kader van 
de studie orthopedagogiek MO-B 

Gerda Mohnen, groepsleidster in het doveninstituut 
H.D. Guyot te Groningen 

Wanneer na onderzoek van het gehoor bij een kind de 
diagnose 'doofheid' is vastgesteld, heeft het gezin waarin 
dit kind opgroeit hulp nodig. Bij het dove kind zal de taal
ontwikkeling niet langs natuurlijke weg plaats kunnen 
vinden; het kind heeft een aan de doofheid aangepaste 
opvoeding nodig. De ouders hebben hulp nodig bij de 
verwerking van het hebben van een gehandicapt kind. 
Wanneer ouders vastlopen in het verwerkingsproces, 
kan dit een belemmering veroorzaken ten aanzien van 
een optimale ontplooiing van het kind. Ook hebben 
ouders hulp en informatie nodig bij de opvoeding van hun 
kind. 
De hulp die het gezin geboden wordt noemt men 'home
training'. 
In Nederland zijn er op het gebied van de hometrainingzo 
'a/igzamerhand wat nieuwe ontwikkelingen waar te 
nemen. 
Met het schrijven van deze scriptie beoog ik: 
- te onderzoeken welke aspecten er te onderkennen zijn 
bij de begeleiding van gezinnen met een doof kind 
- deze aspecten te toetsen aan de praktische situatie 
- na te gaan welke nieuwe ontwikkelingen er waar te 
nemen zijn. 

De indeling is als volgt. 
Hoofdstuk I gaat over de begeleiding van ouders met een 
gehandicapt kind in het algemeen en de betekenis 
hiervan voor het gezin. Het belang van begeleiding wordt 
aangegeven en belangrijke begeleidingsaspecten wor
den genoemd. 
In hoofdstuk II wordt ingegaan op het proces dat zich 
voltrekt wanneer er een doof kind geboren wordt. 
In hoofdstuk III wordt ingegaan op de gevolgen van 
doofheid voor het kind. 
Hoofdstuk IV gaat over de praktische uitvoering van de 
hometraining vanuit verschillende instellingen in Neder
land. Ook worden nieuwe ontwikkelingen aangegeven. 
In hoofdstuk V worden uitgangspunten uit hoofdstuk I 
getoetst aan de praktische situatie. 

Voor belangstellenden: 
Een exemplaar van deze scriptie is verkrijgbaar, wanneer 
u ƒ19,25 (dat is inclusief verzendkosten) overmaakt op 
postrekeningnr. 4337103 t.n.v. G. Mohnen, Johan Mul
derstraat 17, Groningen, onder vermelding van 'scriptie 
Hometraining'. 

Sint-Michielsgestel, 
dus katholiek, 
dus wereldvermaard 

N. Smulders, lezer van dit blad 

Aukje Bijlsma heefteen artikel geschreven over doofheid, 
met als kop 'Toen ik op school kwam, wist ik niet dat ik een 
naam had'. Dit artikel is o.a. verschenen in De Groene 
Amsterdammer van 31 augustus 1983 en in het boekje 
'Een blik op de dovenwereld' door Ruud Janssen en Daria 
Mohr. 
In dat artikel wordt verteld dat er scholen voor dovenzijn in 
Groningen, Voorburg, Amsterdam, Rotterdam en Sint-
Michielsgestel. Daarna volgt de merkwaardige zin: 'Sint-
Michielsgestel, de naam doet het al vermoeden, is een 
katholiek instituut dat wereldvermaardheid geniet'. 
Als we deze gedachtengang mogen voortzetten, zijn er in 
Nederland vermoedelijk nog meer katholieke wereldver
maarde instituten, nl.: Sint-Agatha, Sint-Andries (Gld.), 
Sint-Andries (Zld.), Sint-Anna (Nijmegen), Sint-Anna ter 
Muiden, Sint-Annaland, Sint-Annaparochie, Sint-Annen, 
Sint-Athoniepolder (Maasdam), Sint-Anthonis, Sint-
Geertruid, Sint-Gerlach, Sint-Hubert, Sint-lsodorushoeve 
(Haaksbergen), Sint-Jacobiparochie, Sint-Jansklooster, 
Sint-Jansteen, Sintjohannesga (inderdaad, zonder 
streepje), Sint-Joost, Sint-Kruis, Sint-Laurens (Middel
burg), Sint-Maarten, Sint-Maartensbrug, Sint-Maartens
dijk, Sint-Maartensvlotburg, (Sint-Michielsgestel slaan 
we over, want dat hebben we al gehad), Sint-Nicolaasga, 
Sint-Odiliënberg, Sint-Oedenrode, Sint-Pancras, Sint-
Philipsland en Sint-Willebrord. 
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Infomarkt 'Mens en 
Handicap' 13-15 oktober 1983 
Groningen 

Onder auspiciën van Noordelijke Overleg or
ganen op het gebied van Revalidatie en Zwak
zinnigenzorg 

A. v.d. Hey, Groningen 

In de enorme ruimte van de Martinihal waren wel 131 
stands ingericht, die alle een onafzienbare rij zaken lieten 
zien van - voor - en gemaakt doordegehandicapte mens. 
In nevenruimten was er een programma van diverseakti-
viteiten zoals: een show van aangepaste kleding voor ge
handicapten; films: 'Kind voor Altijd', 'In Holland staat hun 
huis', enz; sportdemonstraties van gehandicapten zoals 
tafeltennis, rolstoelhockey en demonstraties rolstoel-
dansen o.a. samen met publiek. Een achttal zichtbaar 
gehandicapten speelden: 'Maar dat zegt hij niet..' over 
relaties en sexualiteit van mensen met- en zonder 
handicap. Tevens was er een symposium, dat naar ik in de 
krant las velen uit het land heeft aangetrokken. 
Prinses Juliana heeft de Infomarkt met een bezoek ver
eerd, waar zij net als iedereen als eerste opliep tegen de 
stand met voorlichting over doof-blinden. Mevrouw Kruis 
vertelde daar over dit moeilijke werk. Zij liet diverse 
typemachines zien,' groot en klein om brailleschrift 
voelbaar te maken en om in contact te komen met de 
doof-blinden. 
Het vingeralfabet zag er wat anders uit dan dat wij 
gebruiken uit praktische overwegingen om in de hand 
voelbaar te maken. 
Verder informatiemateriaal over de huizen, waar men 
doof-blinden opvangt en nog veel meer. 
Daarnaast was een stand met materiaal van blinde 
esperantisten, die via deze taal contact zoeken over de 
grenzen heen. Die tevens proberen hun lotgenoten in de 
3e wereldlanden te helpen met concrete zaken zoals b.v. 
een brailledrukpers voor iemand in een Latijns-Ameri-
kaans land. Ze verkochten allerlei kleine dingen van 
Oost-Europeanen, die op deze manier ook kunnen 
helpen in deze aktie 'Agado 3'. Zoals poppen in kleder
dracht, reprodukties van Ikonen enz. Zo liet iedere stand 
ontzettend veel zien. 
S.O.G. regio noord was er met voorlichting over Socio-
Seksuele ontwikkelingen van jeugdige gehandicapten. 
Wat moeten gehandicapten met sexualiteit aan. Over dit 
onderwerp had de NVSH ook een stand. We kochten er 
enkele wat grotere uitgaven. Zoals een interview met als 
onderwerp: 'Ik kan niet masturberen, wil jij het doen'. Daar 
in de buurt vond ik de stand van de Dovenraad met allerlei 

inlichtingenmateriaal. Ik raakte in gesprek met Dhr. 
Betten en mijn vrouw met een zoon van Dhr. Terpstra. Het 
aanplakbiljet 'Doven uit de doofpot' hing daar ook. Eigen
lijk moeten we zeggen: 'Gehandicapten uit de doofpot', 
vooral na die week waarin de t.v.-film 'Walter' werd ver
toond, voor een groot gedeelte opgenomen in een Engels 
tehuis voor zwakzinnigen. Te veel nog reageren mensen 
op gehandicapten met tranen in de ogen of geschokt. Zij 
horen er toch ook gewoon bij. Een tijdje heb ik stil 
gestaan bij het communicatiesysteem 'Bliss', als ik het 
goed heb. Dit is voor kinderen die niet kunnen spreken en 
tevens een zeer laag intelligentie niveau hebben. Het 
maakt gebruik van symbolen, b.v.: een dakje bete
kent 'bescherming'. Dit dakje op het symbool voor man 
geeft vader, zo ook voor moeder. Ze hadden alleen 
demonstratie-materiaal, maar geen folders. Hé, dacht ik, 
is hier gebarentaal niet mogelijk? 
Op enkele plaatsen zag ik een televisieapparaat met 
onderin een camera. Het geheel hangt boven een blad. Je 
legt daarop leesmateriaal en op het scherm kun je het 
materiaal vergroot zien. Een idee van mij voor een soort 
'overhead projektor'. Een camera boven je bureaublad en 
één of twee t.v.-schermen en je kunt van alles laten zien: 
geschreven, gedrukt, platen, foto's, kleur, enz. Geen heet 
apparaat naast je, geen peperdure lampen, geen spiegel 
voor je neus als de camera wat hoger hangt. Wie ziet er 
wat in om zoiets te maken? 

Een paar heel kleine mensen stonden bij een stand met 
keukens. Ik vroeg me af waarom nu een keukenshow. Ze 
lichtten mij in: een druk op de knop en het hele keukenblok 
zakte omlaag. Snapt U? Geschikt voor b.v. rolstoel
gebruikers. 
Bij een stand van de vervaardigers van de moderne 
'straatdrempel' struikelde ik prompt over een uitgelegde 
drempel. Handig voor degehandicapte. Ja, ja! Ik ben maar 
gauw doorgelopen. Later dacht ik, dat die drempel er 
misschien ergens anders voor lag. Ik hoop dat het zo was! 
Het Centraal Beheer Rijvaardigheidsbewijzen wasermet 
een model van een aangepaste stuurinrichting. Bij de 
PTT. zag ik wat materiaal staan. Bij mijn elektronikazaak 
zag ik mooiere en uitgebreidere telefoonapparaten. 
Vreemd! Overigens hebben wij op school meer P.T.T. spul 
staan. 
Zo kan ik wel doorgaan. Bij sluiting gingen we door de 
'Aangepaste tuin' weer terug en naar huis. Blij en 
tevreden, een stuk wijzer weer. In andere streken moet 
zeker ook zo iets komen als in de Martinihal. 
Voor eventuele vragen ben ik wel bereikbaar. Groetjes. 

Als U reakties, artikelen of andere teksten vóór 15 januari 
opstuurt naar de redaktie, kunnen ze geplaatst worden 
in het eerste nummer van de 25-ste jaargang. Of bedankt 
U voor die eer? Nee toch zeker. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1067 EZ 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
6573 DG 
4812 GE 
9207 BK 
5611 KV 
5629 CC 
5611 KW 
5611 KV 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DN 
2565 EX 
9721 XB 
9737 HP 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille70 
Don Boscostraat 3 
Toledolaan 3 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
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 
040-431087 
040-429402 
040-441754 
040-432776 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
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 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

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

J.C. Ammanschool 
Dependance J.C.A.-school 
Dependance J.C.A.-school 
Doveninstituut H.D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
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. voor doven 
'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 020-178617 
E. Boddaertstraat 51 020-141427 
H.Dunantstraat2 020-140983 
Guyotplein2 050-122243 
Ammanplein2-4 010-132280 
Cornells Danckertsstraat 32 010-552417 
Theerestraat 42 04105-9119 
Helvoirtseweg 189 073-564712 
Laagstraatl 073-561272 
Effathalaan 31 070-991180 
Zalkerbos330 079-511151 

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




