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Ten geleide Stemkwaliteit en 
spraakverstaanbaarheid 

Redaktie 

Van Horen Zeggen begint zijn vijfentwintigste jaargang. 
Nog geen reden tot juichen, want feestvieren mogen we 
volgens gebruikelijke tellingen pas als we de vijfentwintig 
jaar voltooid hebben. Hoe, dat is nog een 'voorwerp van 
voortdurende zorg' van de redaktie, waar we heel deze 
jaargang onder gebukt zullen gaan. 
Misschien mogen we nu al even terugkijken naar het 
prille begin, of zelfs naar de eerste jaargang van de 
voorganger van ons tijdschrift. In januari 1928 ver
scheen het eerste nummer van het Tijdschrift voorDoot-
stommenonderwijs. In het vierde nummer van de negen
entwintigste jaargang schreef redakteur A. Eendebak 
een 'Afscheid', want in 1960 zou de samenwerking tus
sen de (jonge) Vereniging voor slechthorendenonder-
wijs en de (vanaf 1914 bestaande) Vereniging tot Bevor
dering van het Doofstommenonderwijs gestalte krijgen 
in een gezamenlijk tijdschrift. 
Toen de eerste aflevering van dat tijdschrift in 1960 
verscheen, gebeurde dat naamloos, 'want de jury kon 
niet tot een eenparig advies komen over de naam, die 
gegeven moest worden'. (Jaargang 1, aflevering 1, pa
gina 1, regel 1 t/m 3) 
Met de naam heeft het tijdschrift nooit zo erg veel succes 
gehad, want als later in 1960 (op blz. 112-113) vermeld 
wordt dat het voorstel van de heer van Uden Het gehoor
gestoorde Kind de goedkeuring van beide besturen kan 
wegdragen, merkt de voorzitter M.J.C. Büchli op, dat de 
titel 'niet van vreemde smetten vrij' is. (Of is dat een 
persoonlijke noot van de secretaris, H. Sissing?) 
Alsdan later, in 1978, de naam Van Horen Zeggen wordt, 
wordt in de notulen van de vergadering van 3 maart 1978 
al meteen opgemerkt 'dat niet iedereen de nieuwe naam 
van het Tijdschrift even geslaagd vindt'. En zo blijft het 
tobben. 
Meningsverschillen zijn er blijkbaar altijd geweest, niet 
alleen betreffende de naam. We hopen dat ze er nog lang 
zullen blijven. Want aan de uitwisseling van die verschil
lende meningen ontleent een blad als het onze juist zijn 
bestaansrecht. 
Moge het een jaargang worden van zinvolle discussie. 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 
10 april bij de eindredakteur. 

Randall B. Monsen, Ph.D., Voice Quality and 
Speech Intelligibility Among Deaf Children. In: 
American Annals of the Deaf, February 1983, 
Vol. 128, no. 1, p. 12-19. 

Vertaling door L. en L.Speth 

Stemkwaliteit en spraakverstaanbaarheid hangen nauw 
samen. Afwijkingen zowel van stemgeving als van 
articulatie hebben een wederkerig negatief effect op de 
verstaanbaarheid en stemkwaliteit bij dove kinderen. 
Een eerste oorzaak van de zgn. 'dovenstem' kan de 
onjuiste vorming van de klinkers zijn, gedeeltelijk veroor
zaakt door onvoldoende tongbewegingen en overmatige 
spanning gedurende het spreken. Dit leidt tot samen
trekking van de keelwand en verdere reductie van de 
frequentiebewegingen bij de klinkerresonantie. 

Een afwijkende stemkwaliteit is karakteristiek voor spre
kers met een ernstig hoorverlies en het is ook een van de 
meest opvallende eigenschappen van de spraak van 
een dove mens. 
Doofheid bemoeilijkt niet alleen het leren articuleren, 
maar het drukt ook een onmiskenbaar stempel op het 
stemgeluid, dat men aanstonds herkent; het doet er niet 
toe in welke taal er gesproken wordt. 
Sommige normaal horende sprekers kunnen een stem
kwaliteit hebben, die duidelijk verschilt van alles wat men 
een normale stem zou kunnen noemen. Maar het komt 
maar zelden voor dat de stemkwaliteit van een normaal 
horende spreker zo afwijkend is, dat hij onder normale 
luistercondities onverstaanbaar is. Verder variëren zo
wel de kwaliteit van de stem als de verstaanbaarheid 
onder doven enorm, terwijl bij normaal horende sprekers 
de varianten in verstaanbaarheid en stem klein en onbe
tekenend schijnen in vergelijking met die van de doven. 
In feite zijn bij normaal horende sprekers verstaanbaar
heid en stemkwaliteit twee verschillende zaken: 
- een horende kan een typisch stemgeluid hebben, 
maar daar hoeft niet vanaf te hangen hoe goed of hoe 
slecht hij te verstaan is. 
- bij doven echter zijn stemkwaliteit en verstaanbaar
heid onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
De technische term stemkwaliteit (voice quality) zou 
eigenlijk alleen maar moeten duiden op de wijze waarop 
stem wordt voortgebracht, dus gelet op de functies van 
de larynx. Er zijn echter maar heel weinig mensen die 
aan deze term zulk een enge betekenis hechten. De 
foneticus mag dan in staat zijn de karakteristieken van 
de spraak te scheiden naargelang deze door stemband-



activiteiten, of door articulatie ontstaan, de meeste luis
teraars kunnen dat niet. Stem (kwaliteit), zoals deze term 
door de meeste mensen wordt verstaan, geeft een glo
bale indruk van iemands spreken aan. Veel eigenschap
pen die iemands stem bepalen hangen echter voor een 
groot deel of helemaal af van de stembandfuncties, bv. 
een hese of te hoge stem. Maar andere kenmerken van 
de stem hangen nauw samen met de articulatie. Calvert 
(1962) toonde aan dat stem naar heel wat meer refereert 
dan alleen maar stemgeving. 
In zijn studie werden spreekproeven van dove en van 
normaal horende sprekers voorgehouden aan ervaren 
dovenonderwijzers, die gevraagd werden om de dove 
sprekers te identificeren op hun stem. De spreekproeven 
varieerden wat betreft hun articulatorische moeilijkheids
graad van eenvoudige geïsoleerde klinkers tot eenlet
tergrepige woorden, twee-lettergrepige woorden en ten
slotte een zin van 8 woorden. De luisteraars konden de 
dove sprekers niet zo gemakkelijk, niet zo zeker iden
tificeren als het ging om enkel klinkers, maar bij een hele 
zin konden zij de dove spekers er met veel meer zeker
heid uithalen. Met andere woorden de articulatie speelt 
een voorname rol in het waarnemen van de stem. Wat 
we bedoelen met stem (voice quality) zou misschien 
beter aangeduid kunnen worden met spreken (speech 
quality). 

Dovenonderwijzers merken vaak intuïtief op dat een 
slechte stem ontstaat, wanneer de kinderen leren spre
ken. Als de kinderen nog erg jong zijn en nog niet 
spreken, schijnt de stem volgens de onderwijzers nor
maal te klinken. Als ze de kinderen leren spreken hebben 
ze vaak de indruk, dat zich een abnormale stem begint te 
ontwikkelen; ze weten dan niet hoe ze deze ontwikkeling 
kunnen verbeteren of voorkomen. Als we wat meer wis
ten van de 'dovenstem', zouden we kunnen achterhalen, 
hoe dat afwijkende stemgebruik te verbeteren of te voor
komen is. 
De hier vermelde gegevens maken deel uit van een 
uitvoeriger studie over de akoestische betrekkingen 
t.a.v. spraakverstaanbaarheid. (Monsen 1978). In deze 
studie wordt de spraakverstaanbaarheid van een aantal 
volwassen doven gemeten en vergeleken met de akoes
tische metingen van hun spraak. Het onderwerp van dit 
verslag geeft het verband aan tussen de waargenomen 
stem, de gemeten spraakverstaanbaarheid en de akoes
tische metingen van de spraak. 

Onderzoekingen naar spraakverstaanbaarheid en stem-
(kwaliteit) 

Voor deze studie werden 30 jongelui genomen uit de 
hogere klassen van het Central Institute for the Deaf. 
Tien van hen waren jongens, de rest meisjes. De ge
middelde hoordrempel van het betere oor voor 500,1000 
en 2000 Hz. was bij deze groep 96.7 dB (ISO). Twaalf 
proefpersonen hadden gehoordrempels voor het betere 
oor van minder dan 93 dB, vier hadden drempels tussen 
93 en 95 dB, veertien hadden gemiddeld hoordrempels 
boven 95 dB voor het betere oor. Ofschoon het vast
stellen van gemiddelde hoordrempels geen 100% nauw
keurig middel is om onderscheid te maken tussen doven 

en zwaar slechthorenden, is het toch vrij duidelijk dat 
ongeveer de helft van de kinderen hier echte doven 
waren. De leeftijd van de kinderen varieerde van 11-15 
jaar; de gemiddelde leeftijd was 13 jaar en 2 maanden. 
Om verstaanbaarheid en stem te kunnen meten werd 
ieder van de jongelui gevraagd om een lijst met eenvou
dige meedelende en vragende zinnen te lezen, zoals: 
'Our baseball is lost', 'We bought a new car', of 'Can I 
come in?' De zinnen werden op bandjes gezet zonder 
vaste volgorde en voorgehouden aan 20 volwassen luis
teraars, die gewend waren te luisteren naar het spreken 
van dove mensen. De luisteraars werd verzocht om elke 
zin op te schrijven en de stem(kwaliteit) ervan te waarde
ren op een schaal van 1 tot 4; 4 voor een 'goede' of 
'normale' stem; 1 voor een 'slechte' stem. Meer verbij
zondering van de stem kwam niet aan de orde. 
Bij het scoren van de antwoorden werden functie
woorden zoals 'the' of 'is' laag, en inhoudswoorden zoals 
'baseball' hoog gewaardeerd. Daardoor toonde de score 
in zekere zin aan, hoeveel van de boodschap in de zin 
werd opgenomen. 
Van de antwoorden van alle luisteraars werd dan het 
gemiddelde berekend om tot een verstaanbaarheids-
score te komen, uitgedrukt in percenten. De verstaan-
baarheidsscores varieerden van 100% tot slechts 10%; 
de gemiddelde score was 75.5%. De scores voor de 
stem varieerden van 91 %-7%, met een gemiddelde van 
49.5%. Er bleek een nauw verband te bestaan tussen de 
waarderingen van de luisteraars t.a.v. stem en de hoe
veelheid verstaanbare taal bij elk kind. Dat is duidelijk te 
zien in Figuur 1, waar de scores voor spraakverstaan
baarheid en stem bij elkaar zijn aangegeven. De correla
tie (Pearson's r) tussen stem(kwaliteit) en spraakver
staanbaarheid is .91, en dat is statistisch gezien signifi
cant en vrij hoog. De relatie tussen verstaanbaarheid en 

Figuur 1. Diagram van de gemiddelde spraakverstaan-
baarheidsscore en de score van de gemiddelde stern-
kwaliteit van elke proefpersoon. 
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stem, hier aangetoond, komt niet als een verrassing; het 
demonstreert duidelijk dat er een nauw verband bestaat 
tussen wat de luisteraars horen en wat ze verstaan van 
de spraak. Deze groep proefpersonen althans heeft 
goed verstaanbare sprekers met een relatief slechte 
stem. Het is denkbaar, dat een goed verstaanbare 
spreker een slechte stem heeft die veroorzaakt wordt 
door ademstoornissen of nasaliteit. Mochten zulke ge
hoorgestoorde mensen bestaan, dan komen ze echter 
niet in ons onderzoek voor. 

Stem(kwaliteit) en akoestische metingen 

Een aantal akoestische variabelen van verschillende 
aard werden bij de spraak van de proefpersonen geme
ten. De correlatie tussen de variabelen t.o.v. de ver
staanbaarheid, én tussen de variabelen t.o.v. de stem 
worden in tabel 1 aangegeven. Zoals te verwachten was, 
zijn de correlaties vrijwel identiek. Let vooral op de twee 
meest samenhangende variabelen, het frequentiege
bied van de tweede klinkerformant en het tijdsverschil in 
stemaanzet bij de t en de d. De grootte van het tweede 
formantgebied mag als een model gezien worden van 
goede klinkerarticulatie en de grootte van het tijdsver
schil in stemaanzet kan als voorbeeld genomen worden 
voor een correcte medeklinkerarticulatie. Omdat deze 
variabelen nauw corresponderen met verstaanbaarheid 
en stem, mag aangenomen worden dat de variabelen die 
de verstaanbaarheid beïnvloeden ook invloed hebben 
op de kwaliteit van de stem, met andere woorden: er is 
een wederkerig verband tussen beide. Volgens deze 
gegevens zal het verbeteren van de verstaanbaarheid 
automatisch de stemkwaliteit verbeteren. 

Factoren die de stem(kwaliteit) beïnvloeden: 

Klinkerarticulatie 
Het goed kunnen articuleren van de klinkers wordt al
gemeen beschouwd als bijzonder belangrijk voor de 
spraakverstaanbaarheid. Het is inderdaad zeer belang
rijk voor de spraakverstaanbaarheid zoals reeds werd 
aangetoond door de hoge correlatie tussen verstaan
baarheid en het tweede formantgebied van de klinker. 
Als de klinkers niet helder en duidelijk gearticuleerd 
worden, verstaan de luisteraars hele woorden en zins
delen niet. Het spreken klinkt dan vaag en onduidelijk. 
Tabel 1 geeft aan, dat de correlatie tussen deze akoesti
sche variabele en de stem vrijwel gelijk is. Slechte 

klinkerarticulatie vindt zijn oorzaak in verkeerde of on
volkomen tongbewegingen van de ene klinkerpositie 
naar de andere. Het specifieke karakter van elke klinker 
wordt op de eerste plaats bepaald door de eerste twee 
resonanties van het aanzetstuk en de frequenties van 
deze resonanties hangen af van de stand van de mond 
(= kaakafstand!), de lippen en de tong. 
De eerste resonantie bij klinkers (formant 1, of F1) ligt 
tussen 300 en 1000 Hz en de tweede (formant 2, of F2) 
ligt tussen 1000 en 3000 Hz. De eerste formant wordt 
voornamelijk bepaald door de mondopening, die de dove 
spreker redelijk kan zien (oneens! L); misschien is de 
formant enigszins te horen. De tweede formant wordt 
voornamelijk bepaald door de bewegingen (standen!) 
van de tong binnen de mond; deze bewegingen zijn erg 
moeilijk te zien. Bovendien ligt deze tweede klinkerfor
mant boven 1000 Hz en men mag aannemen, dat 
iemand met een ernstig hoorverlies dat niet kan waar
nemen. Om deze reden lukt het vaak niet om de tweede 
klinkerformant correct van de ene frequentiestand in de 
andere te laten overgaan bij gehoorgestoorde sprekers. 
Figuur 2 (zie volgende bladzijde) illustreert dit probleem 
met spectogrammen van eenzelfde zin gesproken door 
twee dove volwassenen. De eerste en tweede klinker
formanten zijn te zien als donkere balken, waarvan de 
frequenties temporeel veranderen. 
Voor de spreker bovenaan die slechts een spraakver
staanbaarheid heeft van gemiddeld 10% verandert de 
tweede formant qua frequentie van de ene klinker naar 
de andere, maar heel weinig. De tweede speker met een 
verstaanbaarheid van 99% vertoont een grotere en meer 
aangepaste reikwijdte in variatie van de tweede formant. 
De frequentieveranderingen van de klinkerformanten 
hebben een zeer grote invloed op de spraakverstaan
baarheid en zijn even belangrijk voor de totale stemkwa
liteit. De onderste spreker komt tot een score van 80% 
voor stem en de bovenste spreker slechts tot 8%. De 
afwijkende klinkervorming in figuur 2 is geen toeval
ligheid; het is een algemene karakteristiek voor klinker
vorming bij dove sprekers (Monsen, 1976) Dit is een 
duidelijk voorbeeld om aan te tonen, dat verbeteren van 
articulatie en stem niet onafhankelijk van elkaar gedaan 
kunnen worden. 

De articulatie van medeklinkers 

Een aantal veel voorkomende articulatiefouten kunnen 

Tabel 1. Een vergelijking van de correlaties tussen enkele gemeten akoestische variabelen en 
a- de gemeten spraakverstaanbaarheid en 
b. inschaling van de stemkwaliteit. 

akoestische variabelen verstaanbaarheidsscores inschaling v/d stemkwaliteit 

bereik van de eerste formant 
bereik van de tweede formant 
de variatie in tweede formant frekwentie in /a i / 
verschil in 'voice onset time' tussen / t / en Itil 
gemiddelde tijdsduur van de zin 
Fletcher Index (beste oor) 

.54 

.81 

.64 

.70 

.47 

.56 

.61 

.82 

.64 

.73 
-.57 
.65 

3 



N 
I 2-

> 
O 
z 
LU 

O 
tu 
oc 

tp. 10% 
INTELLIGIBLE 

ge, 99 % 

2.4 

TIME isec) 
"Our baseball is lost" 

Figuur 2. Breedband spectogrammen van de zin 'Our 
baseball is lost', gesproken door twee gehoorgestoorde 
jongelui die verschillen in spraakverstaanbaarheid. De 
stippellijnen geven de beweging aan van de tweede 
formant, die maar weinig varieert voor de slecht ver
staanbare spreker (bovenste helft). 

debet zijn aan de typische stemkwaliteit van de gehoor
gestoorde spreker. Deze articulatiefouten zijn elders tot 
in details beschreven (Hudgins and Numbers, 1942; 
Monsen, 1978; Smith, 1973). Enkele van de meest voor
komende articulatiefouten zijn glijders met een laag am
plitudo (zwakke spanning!; te weinig lucht!), foute articu
latie van de s en sh, het mislukken van ploffers doordat 
de lucht al ontsnapt voordat de volgende spraakklank 
gevormd is aan het begin van een woord, en fouten met 
stemhebbende medeklinkers aan het eind van een 
woord. Deze articulatiefouten hebben waarschijnlijk gro
tere invloed op de spraakverstaanbaarheid en in min
dere mate bij het waarnemen van stem. Zij die mochten 
twijfelen, hoezeer articulatiefouten van medeklinkers de 
totale spreekindruk kunnen schaden, moeten maar eens 
naar een lispelaar luisteren; zo iemand spreeks slechts 
twee spraakklanken verkeerd uit, nl. de s en de z. 
Zeer ernstige nasaliteit is een andere afwijking van de 
stem, maar het is buitengewoon moeilijk dit akoestisch te 
meten of qua gehoorsindruk te schatten. Door gewoon te 
luisteren naar de spreekproeven die in deze studie bij
eengebracht zijn, krijgt men de indruk dat bij gehoorge
stoorde sprekers het ontbreken van nasaliteit meer 
voorkomt dan overdreven nasaliteit. In elk geval is het 
geen algemeen verschijnsel. Ofschoon sommigen een 

slechte stem hebben door het overdreven nasaliseren 
van de klinkers, de slechte stem van vele anderen is 
duidelijk het gevolg van een serie andere factoren. 

Hef spreektempo 

Veel dove sprekers produceren tragere spreekpatronen 
en het trage spreken kan ook een negatieve invloed 
hebben op het verstaan van hun spraak. Maar toch is de 
relatie tussen spreeksnelheid en verstaanbaarheid in 
het algemeen nog geen duidelijke zaak. Er is een tamelijk 
lage correlatie (-.47) tussen de gemiddelde tijdsduur van 
een zin en verstaanbaarheid, en een lichtelijk hogere 
correlatie (-.57) tussen stemkwaliteit en de gemiddelde 
tijdsduur van een zin. Deze correlaties zijn significant 
maar laag. 
Het indirecte van het verband tussen tijdsduur van de 
spraak en de kwaliteit ervan wordt aangetoond in Figuur 
3. Deze figuur laat oscillogrammen zien van dezelfde zin 
gesproken door vier gehoorgestoorde kinderen die on
derling grote verschillen in spraakverstaanbaarheid en 
stemkwaliteit vertoonden. 
Wat deze figuur in wezen aantoont is dat enkele goede 
sprekers langzaam praten, maar ook enkele slechte; en 
verder spreken sommige slechte sprekers in het nor
male tempo van meer verstaanbare sprekers. Deze uit
komst komt niet helemaal als een verrassing. De accu
rate dove spreker spreekt inderdaad langzamer dan 
normaal, omdat zorgvuldig gearticuleerde fonemen wat 
meer tijd vragen. Dit langzamer dan normaal spreken 
wordt echter wel meer dan gecompenseerd door betere 
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SENTENCE: "The icecream was good' 

100 
0/0 W4TELUGIBLÏ 

T I M E (sec) — 

Figuur 3. Oscillogrammen van de zinslengte van de
zelfde zin uitgesproken door vier kinderen met verschil
lende spraakverstaanbaarheid en stemkwaliteit. 

verstaanbaarheid. Langzaam spreken is niet per se on
verstaanbaar; in feite kan spreken met een zeer lage 
verstaanbaarheidsgraad opvallend vlug van tempo zijn. 

Het beheersen van de stemhoogte (de grondfrequentie) 

De wijze waarop de stembanden trillen bepaalt zowel de 
hoogte als in hoge mate de ware kwaliteit van de stem. 
Als de stembanden niet over hun gehele lengte aanslui
ten, zal er lucht door de stembanden ontsnappen, als ze 
trillen. Deze ontsnappende lucht maakt geluid, dat als 
een gesluierde stem wordt ervaren. In de meeste ge
vallen klinken gesluierde stemmen zacht (weinig 
sonoor!) en dit is niet de ernstigste of vervelendste 
spreekafwijking die men bij dove sprekers kan aan
treffen. 
Door onvoldoende controle over de spanning van de 
stembanden kan de stemhoogte van een spreker af
wijken en is meestal te hoog. Maar de gewone grondfre
quentie schijnt niet in significant verband te staan met de 
spraakverstaanbaarheid, noch met de stem. Abnormaal 
hoog stemgebruik kan soms ernstig afbreuk doen aan de 
goede stemkwaliteit, maar is zeker geen algemeen ken
merk dat toepasbaar is op elke of bijna alle sprekers. Van 
meer belang is de omvang van de stemhoogte; dat is de 
verandering van stemhoogte in een woord of woord
groep. 
In Figuur 4 (volgende bladzijde), worden verschillende 
aspecten t.a.v. de controle over de stemhoogte zoals die 
bij dove sprekers voorkomen, vergeleken. Als een visue-
l e indicatie van de grondfrequentie wordt de achtste 
boventoon met een stippellijn aangegeven. 
Figuur 4(a) laat de stemhoogteomvang zien van een zin 
gesproken door een zeer goed verstaanbare spreker 
met een goede stem. Zowel de stemhoogteomvang en 

de veranderingen zijn correct van verloop. 
Figuur 4(b) laat een veel voorkomende afwijking zien, nl. 
het ontbreken van variaties in stemhoogte. De omvang 
(de contour) is vaag en het klinkt vlak. 
Een andere veelvoorkomende maar tegengestelde af
wijking kan men zien in Figuur 4(c). In dit geval is er veel 
variatie in stemhoogte maar ze wordt niet correct toege
past. De stemhoogte verandert teveel en de stem klinkt 
rauw. 
Deze afwijkingen zijn zeker niet de enige in de stem
hoogte van dove sprekers, maar het zijn wel de meest 
vóórkomende. 

Conclusies 

De voorstelling die wij hebben van de dovenstem is het 
resultaat van zowel de fonatie als de articulatie. Doofheid 
heeft de neiging om beide aspecten gelijktijdig te beïn
vloeden en afwijkingen van beide aspecten hebben 
overlappende invloeden op spraakverstaanbaarheid en 
stem. Ofschoon het twijfelachtig is dat er één afzonder
lijke akoestische of articulatorische factor verantwoor
delijk kan zijn voor de karakteristieke klank van de typi
sche dovenstem, is het wel zeker dat ingeperkte frequen
tiemodulaties van de klinkerresonanties zonder twijfel de 
voornaamste factor zijn. 
Het is niet verwonderlijk dat het verband tussen stem
kwaliteit en klinkerkwaliteit reeds lang geleden door 
Alexander Graham Bell werd vermeld, ofschoon hij er in 
niet gelijkluidende terminologieën naar verwijst (Bell, 
1906). Hij merkte op dat slechte sprekers onder de do
ven het strottehoofd vaak samentrekken gedurende het 
spreken; dit schaadt de spraakverstaanbaarheid en ver
oorzaakt tegelijkertijd een eigenaardig, onplezierig stem
geluid. Ofschoon Bell er zich niet van bewust is geweest 
is het zo, dat samentrekking van het strottehoofd ten
deert naar verlaging van de frequentie van de tweede 
formant en deze samentrekking van het strottehoofd kan 
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Figuur 4. Smalband spectogrammen van de zin: 'The ice cream was good'. De achtste boventoon wordt telkens 
aangegeven door een stippellijn, (a) Het goede toonhoogteniveau en mate van variatie- (b) goed toonhoog
teniveau maar onvoldoende variatie; (c) teveel variatie in toonhoogte. 
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de frequentieinvloeden verminderen ook t.a.v. tongmas
sa en tongpunt. 
Misschien is een voor de hand liggende algemene oor
zaak van veel afwijkingen in artikulatie en stemgeving bij 
gehoorgestoorde sprekers wel een overmatige span
ning in de keel, de borst en het strottehoofd. Bij foneren 
(stemgeving) zal te grote spanning in het stemband
mechanisme resulteren in een meer dan normale stern-
hoogte, gebrek aan controle over de vloeiende toon
hoogtevariaties, en een aantal afwijkingen in toonhoogte 
zoals een gesluierde stem, heesheid, diplofonie (dubbel-
toon bij het stemgeven; door knobbeltjes, ongelijke 
stembanden, enz), of het telkens veranderen van stern-
hoogte. Bij de articulatie kan overdreven spanning van 
de stembanden leiden tot samentrekking van het strot
tehoofd en dit heeft tot gevolg dat klinkers - zo belangrijk 
voor de verstaanbaarheid van de spraak -onduidelijk 
worden. Deze onduidelijke klinkeruitspraak benadeelt de 
spraakverstaanbaarheid in ernstige mate en kan de 
voornaamste oorzaak zijn van wat we horen als een 
typische eigen stem van de dove. 
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Deze vertaling wordt gepubliceerd met toestemming van de 
schrijver en van de redaktie van het tijdschrift American Annals 
of the Deaf. 

Enkele reacties van de vertalers 
- Het vertalen van dit artikel viel niet mee. 
- De terminologie is soms wat verward 
- Er wordt geen onderscheid gemaakt naar stemsoor
ten als vrouwen- en mannenstemmen, gebroken stem
men, bas en tenor, sopraan en alt, enz. 
- Monsen spreekt niet van prelinguaal dove kinderen 
- Er wordt niets vermeld over discantdoven 
- Er zijn geen audiogrammen 
- Hoe was de wijze van spreken leren? De opvoeding? 

Enkele aandachtspunten n.a.v. deze studie. 
- Het is opmerkelijk dat ons eigen onderzoek naar 
spraakverstaanbaarheid van subnormaal intelligente kin
deren in 1971 en de studie van Monsen punten van 
overeenkomst vertonen. ('Over de problematiek ', 
Lochem 1973, pag. 299, 230 en 231). 
- Langzamer maar correct spreken van dove kinderen 
schaadt de spraakverstaanbaarheid niet volgens M. 
- Ontspanningsoefeningen en met name ontspannings

oefeningen rond het strottehoofd zijn aan te bevelen 
- Een goede ademtherapie is nodig. (Zie: 'Adem en 
accent' Sint-Michielsgestel, 198223) 
- Accentoefeningen gebaseerd op een correcte adem-
beheersing zijn zeer belangrijk. De temporele varianten 
brengen nl. de nodige spanning in het spreekmechanis-
me en de stembanden, zonder het hele strottehoofd in 
overspanning te brengen. 
- Krachtiger articuleren is aan te bevelen, evenals het 
apart oefenen van afzonderlijke spreekelementen (die 
tijdelijk uit een woord genomen worden) en accent-
groepen. Herhalen is nodig. 
- Zoeken naar meer technische hulpmiddelen om de 
zelfcontrole van het dove kind op zijn spreken meer en 
meer te bevorderen.. 
- De blaasoefeningen (stemloze) zouden beperkt moe
ten worden. Dit stemloos blazen geeft een andere sensa
tie dan het foneren. Bovendien is de ademstroom bij 
blazen veel krachtiger; zo'n sterke ademstroom zou bij 
foneren tot veel 'wilde' lucht aanleiding kunnen geven. 
Foneren gaat veel efficiënter met de ademstroom om. 
Wij zouden daarom willen aanbevelen om het blazen 
spoedig door brabbeloefeningen te vervangen. Het bla
zen op een blaasorgel is o.i. anders. De ademstroom 
wordt eerder gedoseerd. Sommige kinderen produceren 
een mooie stem gedurende het blazen op het blaasorgel. 
Wij vragen ons af, of dat in het algemeen aan te bevelen 
is t.a.v. de stemvorming. 

- Meer voorbereidende spreekoefeningen (zie 'Moto
rische oefeningen voor gezonde en gehandicapte kinde
ren' door Speth-v.d Hoven, Lochem, 19803), maar vooral 
weer brabbeloefeningen. 
- Meer aandacht voor de vormwoordoefeningen. 

Opmerking. 
Wij vragen ons af of er ook bij doven onderzoek gedaan 
zou kunnen worden naar de stemsoort; bv. is iemand een 
bas, een tenor, een sopraan, een alt, enz. (de lengte van 
de stembanden?). Zelf hebben wij veel succes gehad 
met mensen, die stemproblemen hadden met als symp
tomen: heesheid, niet langer dan een kwartier les 
kunnen geven, een ontstoken keel, vlug moe en snel 
geïrriteerd (geen stembandknobbeltjes). Bij spreek-
zing-onderzoek kon dan geconstateerd worden dat bv. 
een bas sprak op de stemhoogte van een tenor, enz. Zijn 
organisme was daar niet op gebouwd. Hier bestond de 
therapie dan ook in het omlaag brengen van de stem, en 
met goed gevolg. 

Dank aan Dr. F. Coninx voor adviezen. 
St.M.Gestel, 10-8-'83. br. L. Speth. 



Congres Taalverwerving -
Hoe?' - Sigtuna, Zweden 

Van 4-6 november 1983 werd op de Hallsboskolan, 
Sigtuna, Zweden, het achtste congres gehouden van de 
'European Federation of Association of Teachers of the 
Deaf'. Het congresthema was: 'Taalverwerving - Hoe?' 

Naast Nederland waren op dit congres de volgende 
landen vertegenwoordigd (achter de naam van het land 
staat het aantal deelnemers van dit land vermeld): België 
(1), Denemarken (3), Engeland (2), Frankrijk (5), Duits
land (14), Noorwegen (5), Zwitserland (5), Luxemburg 
(4), Zweden (19). 

Inleidingen over taalverwervingsmethodiek zijn gehou
den door: Peter Blackwell van de Rhode Island School 
for the Deaf, Providence, U.S.A. en door Anton Klingl 
Straubing, Duitsland. 

De inleiding van P. Blackwell kwam inhoudelijk nogal 
overeen met de door hem gehouden lezing op het 
tweede Nationale Dovencongres te Emmen. 

Punten die aan de orde kwamen waren o a 
- Wat is taal? 
Taal representeert en om deze funktie van representatie 
te vervullen dient taal rijk geschakeerd te zijn. Taal is 
gestruktureerd en deze struktuur is beschrijfbaar. Dove 
kinderen hebben moeite met de verwerving van deze 
struktuur. Te veel is tot nu toe het accent gelegd op de 
correcte uiting; het begrijpen ook van complexe taal-
strukturen gaat aan een correcte uiting vooraf. Veel 
eerder dan tot nu toe gebruikelijk is, kunnen deze com
plexere strukturen in het taalverwervingsproces aan de 
orde komen. 
- Welke zijn de belangrijkste funkties van de taal'? 
Taal vervult een belangrijke funktie in het omgaan met 
elkaar (social routines); taal is belangrijk voor het or
denen en het zich eigen maken van wat uit de wereld om 
ons heen overkomt, (sprookjes, rijmpjes, versjes). 
- Welke zijn de grondbeginselen van een taalcurriculum 
voor doven? 

Anton Klingl schetste in hoofdlijnen zijn systematische 
taalopbouw, die hij samen met zijn collega Bruno Mooser 
heeft ontwikkeld. Deze systematische taalopbouw be
oogt dove leerlingen inzicht te geven in de opbouw van 
zinstrukturen en doorzicht te geven in de taalinhouden. 

Klingl en Mooser ontwikkelden een zowel naar doel als 
middelen systematische taalverwervingsmethodiek; let 
wel: dus ook met betrekking tot de middelen. Over het 
gebruik van deze middelen worden veel aanwijzingen en 

richtlijnen gegeven. Centraal staan de onderwijsdoelen 
en door Anton Klingl en zijn medewerkers is een catalo
gus samengesteld van mogelijke doelen, geordend over 
een tiental leerniveaus. De leerkracht selekteert zijn on
derwijsdoel en in overeenstemming hiermee ook be
paalde leerinhouden en leer- en werkvormen. Voor dit 
laatste kan hij steun vinden in o.a. werkboeken die voor 
het gebruik met leerlingen zijn ontwikkeld. Hoewel vol
gens Klingi's eigen zeggen, de dialoog in zijn methodiek 
een belangrijke rol speelt, is dit toch wel een gesprek van 
een ander karakter dan in de 'reflecterende moeder
taalmethode'. Wie nader kennis wil nemen van de taal
verwervingsmethodiek volgens Klingi's e.a. zij verwezen 
naar: 

- A. Braun, A. Klingl, B. Mooser, J. Tigges: Sprachunter-
richt an Schulen für Gehörlose. 
Herausgeber von Bund Deutsche Taubstummenlehrer. 
(Neckar-Verlag, 7730, Villingen - Schwenningen, 1979); 
- Sprachbuch. Arbeitsheft für einen systematischen 
Sprachaufbau; von Anton Klingl und Bruno Mooser, 
Straubing (Ricke-Verlag GmbH, Nürnberg. Für das be-
hinderte Kind). 
- Handreichung für die Sprachunterricht in der Schule 
für Gehörlose, Staatsinstitut für Schulpadagogik, Mün-
chen. (Ricke-Verlag GmbH, Nürnberg. Für das behin-
derte Kind). 

Een derde inleiding, die aangekondigd was en verzorgd 
zou worden door de heer M. Leduc uit Frankrijk, kwam 
jammer genoeg te vervallen. In de plaats hiervan kwam 
een uitgebreide presentatie door Knut Arnesen uit 
Noorwegen over de situatie aangaande de taalverwer
vingsmethodiek in dit land. Hoewel soms wel eens ge
suggereerd wordt dat zeer zeker in Noorwegen de orale-
manuale discussie voorbij zou zijn, is dat volgens 
Arnesen zeker niet het geval. Arnesen is zelf een voor
stander van de T.C.-aanpak en wijst de eenzijdige aan
pak om met jonge dove kinderen enkel in gebaren te 
communiceren, als onjuist van de hand. Blijkbaar ziet hij 
meer in de 'simultaneous method' dan in de 'combined 
method'. De articulatie blijkt in de communicatie bijna 
weg te zijn, maar dit wil men toch echt niet kwijt, aldus 
Arnesen. Volgens hem zullen de doven de articulatie 
opnieuw moeten ontdekken als een belangrijk middel in 
de communicatie. 

En dan waren er de presentaties uit de diverse landen. 
Het was zeker niet zo dat ieder land een overzicht pre
senteerde van de in gebruik zijnde taalverwervingsme-
thodieken, ofschoon dit wel de opdracht was van de 
organiserende commissie. Het presenteren van hoe er 
op een bepaalde Voorschool in Zweden wordt gewerkt 
of het verslag doen van een lopend onderzoek te Kopen
hagen naar het gebruik van communicatiecoden door 
leerkrachten in de klasse-situatie, kan toch moeilijk 
in overeenstemming met de bedoeling van de organisa
tie worden beschouwd! Meer en meer blijkt het gebruik 
van gebaren in het onderwijs zich uit te breiden, maar 
meer en meer wordt ook naar voren gebracht, dat het de 
taak van het onderwijs aan doven hoort te zijn, het kind 



de landstaal te leren, waarbij zeker niet vergeten mag 
worden dat dit ook in een gesproken vorm moet kunnen. 

in Frankrijk maakt cued-speech opgang, maar veel op
vallender was de opmerking van de presentator uit dit 
'and, dat hier onderscheid wordt gemaakt enerzijds tus
sen de taal in school (het Frans), anderzijds de taal van 
de vrije tijd (de gebaren). In Frans-Zwitserland blijkt een 
benadering te bestaan waarbij in het onderwijs enkel het 
schrift als communicatiemiddel funktioneert. De heer J. 
Tigges, voorzitter van de 'Bund Deutscher Taubstum-
menlehrer' eindigde zijn voordracht met het kenbaar 
maken van zijn zorg om het belang van het kind toch niet 
uit het oog te verliezen. Wat zal er toch gebeuren met de 
kinderen die met steeds weer andere methoden worden 
geconfronteerd? Er zal toch voor een zekere konstantie 
gezorgd moeten worden, aldus Tigges. 

We zullen onze indrukken van het congres te Sigtuna 
voorlopig hierbij laten. Een verslagboek over dit congres 
zal over enige tijd beschikbaar zijn en dan kan van dit 
congres verder kennis worden genomen. 

De Nederlandse vertegenwoordiging op dit congres be
stond uit acht personen t.w.: 
B. Storm-Polet, J.C. Ammanschool - Amsterdam 
J- van Doorn-Steenman, J.C. Ammanschool - Amster
dam 
J-H. Kemkers, Doveninstituut H.D. Guyot, Groningen 
H.H.M. Boudens, Rudolf Meesinstituut, Rotterdam 
J-H. Valkenburg-Bussink, Rudolf Meesinstituut, Rotter
dam 
W.M. Brouwer, Christelijk Inst. voor Doven, Effatha, 
Voorburg 
G- ter Haar, Christelijk Inst. voor Doven, Effatha, Voor
burg 
A.P.M, van Hagen, Instituut voor Doven, Sint-Michiels
gestel. 

in goede samenwerking en overleg binnen de groep is 
de Nederlandse bijdrage aan het congres voorbereid. 
Namens deze groep presenteerde de heer drs. A.P.M, 
van Hagen de hiernaast volgende inleiding. 

Terzijde 

F- Coninx 

Het verschil tussen orale kommunikatie en kommunika
tie door gebaren is betrekkelijk klein. Het is een kwestie 
van volgorde van zinselementen, van zinsbouw dus. 
Een voorbeeld: in de orale methode is het: 'spraakafzien': 
bij gebaren is het: 'afzien van spraak'. 

Methodieken van 
taalverwerving op de scholen 
en instituten voor doven in 
Nederland 

Drs. A. van Hagen, namens de Nederlandse vertegen
woordiging in de Europese Federatie 

Een algemene opmerking vooraf: 

Wat geboden gaat worden is een kenschetsing in alge
mene hoofdlijnen van de taalverwervingsmethodieken 
zoals in gebruik binnen de Nederlandse scholen en insti
tuten. 
In deze algemene beschrijving komt natuurlijk het ty
pisch eigene van ieder instituut wat onder druk te staan. 
De meest markante verschillen zullen tijdens deze in
leiding wel gesignaleerd worden. 

Paragraaf 1. Over welke kinderen spreken wij? 

In voorliggende verhandeling richten we ons op het pre-
linguaal dove kind en worden die kinderen buiten be
schouwing gelaten, die een hoorverlies hebben van 
minder dan 90 dB (Fletcher Index ISO) en kinderen die 
een zogeheten 'skislope'-hoorverlies hebben. 

Onder doofheid wordt - cybernetisch gesproken - ver
staan, een zodanig hoorverlies, dat een persoon niet in 
staat is zijn eigen stem en spraak te volgen. Hierbij 
worden, voor wat betreft het beste oor, de volgende 
drempelwaarden aangehouden: 

HZ 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 60 60 90 90 90 90 

Prelinguaal verstaan we als congenitaal, dus in de bete
kenis van aangeboren doofheid of verworven doofheid 
bij de geboorte. Doch, prehngualiteit is ook toepasbaar 
op die gevallen, waarbij het ontstaan van doofheid ligt in 
de eerste levensmaanden, in ieder geval vóór 18 maan
den, de periode dus waarin een kind nog niet de be
schikking heeft over een symbolisch systeem. 
Alvorens met de beschrijving van de taalverwervings
methodieken van start te gaan, zij nog een andere condi
tie aangegeven van waaruit deze inleiding is opgesteld. 
Bij de beschrijving is wèl bewust afgezien van het meer-
voudig-gehandicapte dove kind. 
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Paragraaf 2. Welke doelen hebben we met deze pre-lin-
guaal dove kinderen voor ogen? 

De volgende punten kunnen hierbij genoemd worden: 
- De kinderen zodanig te onderwijzen dat zij kunnen 
participeren als gesprekspartner in het gezin, waarin ze 
geboren zijn; 
- Kinderen zodanig op te voeden, dat ze als jonge vol
wassenen werkelijk de vrije keuze hebben om deelge
noot te kunnen zijn van de algemene maatschappij; 
d.w.z. zich hoofdzakelijk met horenden integreren, of -in
dien ze dat willen - hoofdzakelijk met mededoven of met 
beiden. 
Hoewel deze doelstelling door alle vijf de scholen en 
instituten wordt onderschreven, worden er wel degelijk 
verschillende consequenties uit deze doelstellingen ge
trokken, voor wat betreft de vormgeving van onderwijs 
en opvoeding. Het Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel is de overtuiging toegedaan, dat een werkelijke 
vrije keuze (!) alleen realiteit kan zijn bij een zo zuiver 
mogelijke orale opvoedings- en onderwijspraktijk en dat 
daar waar hiervan wordt afgeweken er niet meer van 
keuze gesproken kan worden; immers dan staat nog 
enkel één spoor open, voornamelijk het kontakt met 
mede-doven. 
De andere instituten zijn minder stringent en vinden - in 
tegenstelling tot Sint-Michielsgestel - dat een tegemoet
koming naar het jonge dove kind in de vorm van onder
steunende gebaren, de realisatie van deze doelstelling 
juist versterkt. 
- Het dove kind te brengen tot 'literacy' dus het kind in 
staat te stellen tot het lezen en schrijven van de 'common 
language of the general society'. (The education of deaf 
children', pag. 65, SP. Quigley en R.E. Kretschmer): voor 
ons dus het lezen en schrijven in Nederlands. 
Als minimum-doel dient men te streven naar de 'basis
woordenschat' van het Nederlands, de woorden (± 
3600) die door ons in onze dagelijkse gesprekken 
worden gebruikt. 

Om deze doelen te bereiken is het nodig, dat ouders 
en /of internaatsopvoed(st)ers aktief medewerken aan 
de taalontwikkeling met name aan de woordenschat en 
leesinteresse. Dit vraagt om begeleiding van en onder
steuning aan de ouders en dit vereist een gerichte 
opleiding van de groepsopvoed(st)ers in de internaten. 

Paragraaf 3. Hoe deze doelen te bereiken? 

1. Algemeen 
Hoewel er in de opvatting met betrekking tot de taaiver-
wervingsmethodiek tussen de instituten nogal wat ove
reenkomsten bestaan, bijvoorbeeld in het toekennen 
van een centrale plaats aan het spontane gesprek, zijn er 
ook opvallende verschillen. Het ene instituut accen
tueert een wat meer gestruktureerde aanpak, zowel naar 
inhoud als naar de gebruikte taalvormen en kenmerkt 
zijn methodiek als strukturerende methode (Effatha-
Voorburg), een ander instituut wil in zijn wijze van werken 
meer de gebruikmaking van verscheidene communica-
tiecoden benadrukken en typeert zijn wijze van werken 
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dan ook als de communicatie-methode (Rudolf Mees-
Rotterdam). 
De instituten te Groningen en Amsterdam kenmerken 
hun aanpak als vang- en/of gespreksmethode. 
Sint-Michielsgestel wil zich geïdentificeerd zien met de 
'reflecterende moedertaalmethode'. 
Natuurlijk hebben de instituten elkaar beïnvloed, maar 
de historie van waaruit de instituten zijn gegroeid geeft 
ook nu nog de instituten een duidelijk stempel. 

Duidelijke verschillen in beschouwing liggen er tussen 
Sint-Michielsgestel en de overige vier instituten voor wat 
het gebruik van gebaren betreft in de vroege periode. 
Voor het enkelvoudig gehandicapte dove kind ziet dit 
instituut óók in de vroege periode het meeste baat in een 
zuiver orale-aurale benadering. De expressieve, spon
tane gesticulaties, waarin deze jonge dove kinderen zich 
uitdrukken (body-language) worden zeker niet onder
drukt en worden juist aangegrepen om hieraan gespro
ken en geschreven taal te verbinden. Naar de opvatting 
van Sint-Michielsgestel bestaat er een wezenlijk verschil 
tussen esoterische tekens en lichaamstaal. Lichaams
taal is direkt begrijpelijk voor iedereen; esoterische te
kens zijn slechts te begrijpen voor een beperkte groep 
van ingewijden. 
Het door het kind in lichaamstaal gepresenteerde, moet 
door de personen waarmee het kind communiceert, ge
vangen worden en in spraak worden teruggebracht, 
maar in ieder geval mag niet teruggegrepen worden op 
lichaamstaal en zeker niet op een wijze, die het normaal 
lichaamstaalgebruik door een horende in kontakt met 
een kind, overschrijdt. Let wel, zó is de benadering van 
Sint-Michielsgestel voor het enkelvoudig gehandicapte 
dove kind met een normale intelligentie. Voor het meer
voudig gehandicapte kind komt het al of niet gebruiken 
van gebarencoden (met inbegrip van vingerspelling) wel 
anders te liggen, maar ook binnen deze groep van kinde
ren gaat men zorgvuldig te werk in het kiezen van de 
communicatiecode. 
Staat men in Sint-Michielsgestel vanaf de vroege pe
riode voor om spreken en liplezen uit te dagen en primair 
te stellen (spraakafzien - maar ook spreken en geluids
waarneming beschouwt men hier als ecologische funk-
ties en deze kunnen slechts door voortdurende uitdaging 
tot ontwikkeling komen), de overige instituten menen het 
jonge dove kind tegemoet te moeten komen door ge
bruik te maken van gebarencoden, doch streven er 
evenwel naar om in de periode eind voorschool - aan-
vangsklassen kernschool de gebarencoden achterwe
ge te laten en meer en meer een beroep te doen op 
spreken en spraakafzien. 
Het zal duidelijk zijn dat deze verschillen natuurlijk ook 
hun gevolgen hebben voor de hulp-adviezen die aan 
ouders met dove kinderen worden gegeven. 



3-2 De Taalverwerving in de periode van: 
- de Voorzorg 
~ de Voorschool 
- de eerste jaren van de kernschool (7 t/m 9 jaar). 

^ 2 1 Taalverwerving in de periode van de Voorzorg 
Aanmelding gebeurt meestal via een K.N.O.-arts, in de 
eeftijd 1 ;0 -1 ;6. Zo mogelijk brengt de maatschappelijk 
werkster (hometrainster) dezelfde week nog een bezoek 
aan de ouders om een afspraak te maken voor een 
onderzoek op het audiologisch centrum of een instituut 
voor doven. 
Meestal is de situatie zo, dat de ouders nog gewoon 
•egen het kind praten. Nadat ze definitief gehoord 
nebben dat hun kind doof is, weten ze vaak niet meer hoe 
2 e het moeten benaderen. Soms houden ze op met pra
ten, het kind hoort het immers toch niet. Daarom volgt zo 
snel mogelijk na het bezoek aan het Audiologisch Cen
trum een volgend bezoek door de hometrainster. 

Eerste adviezen die aan ouders gegeven worden zijn: 
Gewoon doorgaan zoals U gewend was. 
Levendig spreken, laten zien waar U het over hebt. 
Neem het kind mee en betrek het zoveel mogelijk 

overal bij (maar overdrijf niet) 
- De wereld voor een doof kind is chaotisch, zorg 
daarom voor regelmaat en weekindeling. 
- Wees consequent. 

wat is het werk van een hometrainster? 
De hometrainster praat en speelt met het kind en leert de 
ouders met het kind praten en spelen. 

Spelletjes om reakties van het kind uit te lokken. 
Spelletjes om de mond los te maken en de aandacht 

°P het gezicht te vestigen. Belangrijk is dat dove kinde
ren de spontane neiging hebben om naar het gelaat van 
de ander te kijken (gelaatgerichtheid). De overgang van 
"ggen naar kruipen en lopen is hierbij erg kritiek. Juist is 
net belangrijk dat het dove kind persoonsgericht blijft. 

Spelletjes om begrippen te leren. 
Geluidsspelletjes, gebruik van het apparaat enz. enz. 

Nadat ze een paar keer op bezoek geweest is, neemt de 
hometrainster een foto van zichzelf mee. Als het kind 
ontdekt heeft dat de foto een afbeelding van de persoon 
ls. kan verder gegaan worden met afbeeldingen van 
voorwerpen. De ouders hebben dergelijke materialen 
niet en komen er ook niet gemakkelijk toe iets dergelijks 
te maken. Daarom geeft de hometrainster een map met 
Qrate ongekleurde tekeningen van alledaagse voor
werpen. Samen met het kind kunnen de ouders hiermee 
aan het werk: aanwijzen, opzoeken in huis, kleuren, en 
vooral erover praten, enz. 

°Ü al deze spelletjes gaat het er vooral om dat er een 
gesprek over en weer tot stand komt (n.b. de empathie). 
Hoofdzakelijk zal het kind met lichaamstaal ageren en 
reageren, maar de sign, other (moeder, vader of andere), 
dient zijn reaktie hierop in spraak/taal te laten verlopen, 
zodat het kind het gesproken woord/liplezen als sym
bool gaat verstaan. Gesprekvoeren met poppen (waarbij 
de sign, others niet verborgen zitten achter de poppen
kast), telefoontje spelen, zijn goede 'spelletjes' om het 

gesproken woord in gesprekssituaties te laten funktio-
neren. 

Het aanleggen van een plak-/fotoboek, waarin situaties 
kunnen worden vastgelegd en/of voorbereid en waarin 
ook begrippen kunnen worden vastgelegd, die de kinde
ren kunnen aflezen. Gesprekjes zouden hun neerslag 
moeten vinden in gevisualiseerde gesprekjes met be
hulp van praatballonnen; ouders hebben hierin advies en 
oefening nodig. 

Belangrijke doelstellingen in de voorzorgperiode, voor 
wat betreft de taalverwerving zijn o.a.: 
- Behoud van de gelaatgerichtheid, waarbij het kind 
leert het spreken/liplezen als communicatiecode te han
teren. 
- Dat het kind - zeker vanaf drie jaar - leert dat dit 
spreken/liplezen in schrift is vast te leggen en dat het 
geschrevene verwijst naar het gesprokene. 
- Dat het kind een beperkte passieve woordenschat 
verwerft van alledaagse woorden. 
- Voorkomen van verstomming, hetgeen betekent het 
'ontwikkelen' van het vroege spreken en voorkoming van 
'verdoving', dus het gewend raken aan geluid. 

Met uitzondering van de ouders, die jonge kinderen ge
plaatst hebben op het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel, wordt aan ouders die dat wensen een 
gebarencursus gegeven. Op de andere instituten gaat 
men met deze gebaren als volgt om. 
Gebaren (= in de zin van ondersteunende gebaren) 
worden het kind als 'moedertaal' aangeboden. Er wordt 
altijd bij gesproken, het kind wordt gestimuleerd zijn stem 
te gebruiken. 
De hometrainster leert de ouders een versje te 'zingen' in 
gebaren, boekjes te bekijken, verhaaltjes te vertellen, 
een mededeling duidelijk over te brengen. Kortom, hoe 
ze alles wat ze met een horend kind zouden doen, ook 
met hun dove kind kunnen doen. 
De ervaring binnen deze instituten leert dat gebaren erg 
stimulerend werken. De reakties van het kind geven de 
ouders de moed en het plezier verder te gaan. De 
meeste ouders zien de gebaren als een hulpmiddel. Ze 
hopen dat hun kind uiteindelijk zal gaan spreken. Dit 
motiveert ze om bij het gebaren maken steeds te blijven 
praten. 
De hele hometraining is gericht op een harmonische 
ontwikkeling van het dove kind. Er is meer aandacht voor 
contact en communicatie dan voor prestatie. 
Het empathische gevoelen (het zich kunnen verplaatsen 
in gedachten, gevoelens etc.) dient in deze periode sterk 
gevoed te worden. 

De instituten te Groningen en Rotterdam kennen binnen 
hun organisatie peuterspeelzalen. Dove kleuters vanaf 
de leeftijd van 21/2 jaar komen hier voor één of enkele 
dagen bijeen. De school te Amsterdam, die ook een 
opvang heeft voor deze leeftijdsgroep, typeert deze 
groep van kinderen als observatiegroep. 
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3.2.2. Taalverwerving in de periode van de Voor-
school 
De Voorschool gaat verder in de lijn van de hometrai
ning. Centraal staat: communicatie, emotionele ontwik
keling, begripsvorming, uitbreiding van de woorden
schat. 
De kinderen krijgen vanaf het begin spreekles, zowel 
individueel als in de klas. Er wordt sprekend met de 
kinderen omgegaan met veel mimiek, gesticulaties en 
althans bij het merendeel der instituten ondersteunende 
gebaren. Steeds meer wordt er schriftelijk neerslag ge
daan van het gebodene; waarbij o.a. soms begonnen 
wordt met de namen der kinderen. 
Met de kleuters, gezeten in een halve cirkel rond de 
leerkracht, wordt de ochtend meestal begonnen met een 
groepsgesprek. Belangrijk is dat deze gesprekjes zo veel 
mogelijk gaande blijven. Ook de leerkracht is gespreks
partner en heeft vooral vanuit die funktie zijn bijdrage te 
leveren. Lopende dit gesprek kan de leerkracht wat korte 
notities op het bord maken en als het gesprekje ten einde 
is gekomen, schrijft hij samen met de leerlingen dit ge
sprekje uit op het bord in een gevisualiseerde leesles. 
Het kan natuurlijk ook dat deze leesles direkt tijdens het 
gesprek ontstaat. 

Deze leesles wordt later door de leerkracht overgeschre
ven, gekopieerd en opgenomen in de associatieschrif
ten van de kinderen. Deze gevisualiseerde vorm van het 
gesprekje moet gaande de ontwikkeling toch meer te
ruggedrongen worden, meer en meer moet de leerling 
kunnen volstaan met een enkel geschreven of gedrukte 
tekst. 
Leerkrachten moeten getraind worden in het samen
stellen van dergelijke leeslesjes. Deze 'gevisualiseerde 
gesprekken' alsmede de leeslesjes, dienen aan de vol
gende criteria te voldoen: 

- Er wordt zo veel mogelijk normale taal gebruikt, geen 
vooraf geprogrammeerde taal, die zowel semantisch als 
syntactisch beperkt is. 
- Van de direkte rede wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
en spontane, alledaagse uitdrukkingen dienen veelvul
dig voor te komen. 
- Naast deze spontane gesprekstaal moet ook de veelal 
wat meer gecompliceerde leestaal deel van deze lees
lesjes zijn. 
- Men moet zich in de compositie van deze leeslesjes 
niet enkel beperken tot een beschrijving van logische of 
chronologische ordening. 
- Gevoelens, houdingen, exclamaties, contrasten en 
twijfels en sociale relaties etc. dienen zoveel mogelijk tot 
de inhoud te behoren. 

Een van de instituten (Effatha-Voorburg) werkt in het 
begin van de Voorschool meer geprogrammeerd en wel 
als volgt: 
Per week wordt een bepaald woord aangeboden waar 
omheen een week gespeeld wordt. Een weerslag van 
het spel komt op het bord, bijvoorbeeld: 
een beer op een stoel de beer in bed 
och, de beer valt de öeer slaapt 
au, au, au sst, sst, sst. 

Het gaat dan om de beer. De andere woordjes worden 
wel uitgebeeld maar niet geoefend. In het begin komt het 
verhaal van de leerkracht, ze probeert reakties uit te 
lokken. De beleving vindt plaats in de klas. Waarom 
wordt hier zo gewerkt? Deze jonge kinderen, 3 a 4 jaar, 
kunnen nog niet iets van thuis vertellen. Bovendien is het 
dan nog maar de beleving van één kind. Ze zijn nog te 
jong om 'mee te leven' met een ander. Daar komt bij, dat 
je, als je een bepaalde woordenschat wilt opbouwen, niet 
alles aan het toeval kunt overlaten. Natuurlijk wordt er 
wel op ingegaan als het kind iets vertelt. Als de kinderen 
5 a 6 jaar zijn wordt het anders en volgt men meer de 
spontane gespreksvorm, waarvan in het begin van deze 
paragraaf sprake was. 

Inoefenen doet men op de Voorschool door op speelse 
wijze de woorden in steeds andere situaties te herhalen 
en gesprekken uit te lokken. Ook gebruikt men spelletjes 
als kwartet, memory en lotto en geeft men liplees- en 
hooroefeningen. Van de kinderen wordt gevraagd zinne
tjes uit de bordles of een korte dialoog uit het hoofd te 
zeggen of leeslesjes, waarvan de zinnetjes zijn losge-
sneden, weer in de juiste volgorde te leggen. 
Voor ordening, begripsvorming en funktieontwikkeling 
gebruikt men allerlei materialen, die ook op een kleuter
school voor horende kinderen gebruikt worden. 
In de communicatie staat spreken op de voorgrond, 
hoewel op de meeste voorscholen leerkrachten ook van 
ondersteunende gebaren gebruik maken. De kinderen 
worden aangemoedigd te spreken, maar gebaren - ten
minste als dit ook verstaan wordt in de zin van lichaam
staal - worden zonder meer geaccepteerd. 
Benadrukt Sint-Michielsgestel de oraal-aurale wijze van 
meet af aan, bij de andere instituten is het zo dat na de 
Voorschool de vorm van communicatie bepaald wordt 
door de mogelijkheden van het kind dan. 
Het is de bedoeling dat het gebruik van gebaren in de 
klassesituatie in de loop van de jaren vermindert. 

Als de kleuter de afdeling voor zeer jeugdigen heeft 
doorlopen, mag verwacht worden dat de leerling, betref
fende spraakafzien: 
- een aantal woorden, refererend naar belangstellings

centra, kan aflezen; 
- zinnen, die regelmatig van toepassing zijn, afleest; 
- reageert op zinnen, die in een duidelijke situatie ge

bruikt worden; 
betreffende spreken: 
- een aantal woorden zonder hulp, technisch juist kan 

spreken; 
- in bekende situaties woorden en woordgroepen ge

bruikt in plaats van gebaren; 
betreffende lezen: 
- de inhoud van een eenvoudig belevingslesje begrijpt; 
- een aantal zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld 

naamwoorden en werkwoorden uit deze lesjes kent 
en los van de situatie en beleving kan benoemen; 

- een aantal idioom-zinnetjes, die opgeschreven wor
den, begrijpt; 

betreffende schrijven: 
- woordjes van het bord kan overschrijven; 
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- een aantal heel bekende woorden uit het hoofd kan 
opschrijven. 

3-2.3. Taalverwerving in de eerste jaren van de kern
afdeling 
ledere dag wordt begonnen met een les, waarin de bele
venissen van de leerlingen worden verwoord en op het 
bord geschreven. De bordles wordt steeds doelbewuster 
gebruikt om taalstrukturen aan de orde te stellen. Dit aan 
de orde stellen betekent voor het ene instituut dat men 
e en bepaalde taalstruktuur, overeenkomstig een be
paalde planning aan de orde stelt, voor een ander insti
tuut betekent dit aan de orde stellen, reflekteren over de 
semantisch en syntactische kenmerken van de gehan
teerde taal. 
De taal van de bordles gaat over het algemeen uit boven 
het taalniveau dat de leerlingen produktief beheersen. 
H e t gesprek staat centraal. Er wordt op dit niveau veel 
aandacht besteed aan de vraagwoorden en vraag
vormen, maar eerst en vooral aan de woordgroep. De 
kinderen leren nu het logisch verband tussen zinnen te 
doorzien en een verhaaltje te begrijpen. 
Vanaf de eerste klas krijgen de leerlingen van Effatha 
iedere week een zogenaamd 'Effatha-boekje' mee naar 
huis. Dit zijn boekjes in eenvoudige taal met verhaaltjes 
°ver gebeurtenissen, die ieder kind wel eens meemaakt. 
Rotterdam, Amsterdam en Groningen werken óók op die 
manier. In Sint-Michielsgestel ziet men meer in het ont
wikkelen van briefkontakt met ouders, familie en be
kenden, doch vooral de door de leerkracht ontwikkelde 
'eeslesjes naar aanleiding van de beleefde situaties en 
met veel belevingstaai dient het leesbegrip en leesple
zier ontwikkeld te worden. 
Ook op de andere instituten is het gebruikelijk dat de 
kinderen de met de leerkracht samen ontwikkelde lees-
'es mee naar huis nemen. 

Wanneer de woordenschat en inzicht in de taalstruktuur 
middels gesprekjes, leeslesjes, of indien gebruikelijk, de 
voor deze kinderen speciaal ontwikkelde leesboekjes, 
zodanig zijn gegroeid dat overgegaan kan worden naar 
lesboekjes van horende kinderen, zij het nog van een
voudig niveau, dan kan de periode van de onderbouw als 
beëindigd worden beschouwd. 

Als de leerling de eerste jaren van de kernafdeling heeft 
doorlopen, mag verwacht worden dat het kind 
betreffende spraakafzien: 
~ woorden, woordgroepen en eenvoudige zinnen kan 

aflezen; (Met eenvoudige zinnen, worden zinnen be
doeld, waarin relaties zo klein mogelijk worden gehou
den en waarin woorden voorkomen, die gekend 
worden uit de belevingswereld.) 

betreffende spreken: 
- woorden, woordgroepen en eenvoudige zinnen uit de 

belevingsles technisch juist (ademhaling, stemge-
ving, articulatie en zinsritme) kan oplezen en uit het 
hoofd zeggen; 

- eenvoudige zinnen passend bij veel voorkomende 
situaties technisch juist kan zeggen; 

- minder bekende woorden kan oplezen, zodat blijkt dat 

de techniek van het lezen beheerst wordt; 
- een aktief aandeel kan leveren bij het tot stand komen 

van de belevingslessen; 
- de inhoud van de geschreven belevingsles begrijpt; 
- eerder gemaakte belevingslessen als leesstof kan 

gebruiken, daar de inhoud ook na verloop van tijd nog 
begrepen wordt; 

- dat het kind een eenvoudig gesprekje kan volgen, 
zowel over hetgeen in een concrete situatie is gege
ven als over zaken die in tijd en ruimte meer verwij
derd zijn; 

betreffende schrijven: 
- de belevingsles in een behoorlijk tempo kan over

schrijven; 
- eenvoudige, vaak gebruikte zinnetjes in een analoge 

situatie uit het hoofd kan opschrijven; 
- woorden uit de woordenschat uit het hoofd kan op

schrijven; 

en de volgende termen o.a. bekend zijn: 
- Zin (dat is een lange zin, dat is een mooie zin), woord, 

lettergreep, woordgroep, werkwoord, op welke letter
greep ligt het accent; 

- Vraag-vraagwoord-een vraag stellen-ja/nee-vraag, 
antwoord, uitdrukking, punt, komma, vraagteken, uit
roepteken; 

- Gesprek: 'Je bent aan de beun", 'Wat bedoel je?', 'Ik 
denk dat....', 'Dat is juist', 'Dat is een vergissing', 'Hoe 
noem je dat?', 'Wat is hiervoor de naam?', 'Hoe moet 
je dat zeggen?' 

- Waar hoort dat bij? Aanwijswoord - dit verwijst naar... 

Tenslotte: 

Voor het bereiken van goede resultaten zijn belangrijk: 
a. Het geloof van de leerkrachten in de mogelijkheden 
van het kind; 
b. Het vertrouwen van de kant van de leerkracht in het 
effekt van zijn taalverwervingsmethodiek. 

Men verneemt zo vaak - ook in wat genoemd wordt 
onderzoek van hoog methodologisch niveau -: 
'De dove kan dit niet of kan dat niet.' Waar dit soort 
overtuiging een school binnendringt verminderen de re
sultaten. 'In assessing why children fail in school, poor 
teaching is often overlooked. This is called dyspaedago-
gia.' (Coles, 1978) - Zie: A.M. Mulholland, Oral Education 
today and tomorrow, pag. 434. 
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Commentaar Een communicatieve 
methode van taalonderwijs 

Drs. T. Kortekaas-Timmerman, hoofd J.C Amman-
school Amsterdam 

Bij het verschijnen van het artikel 'Methodieken van taal
verwerving op de scholen en instituten voor doven in 
Nederland' is mij ruimte voor commentaar op deze tekst 
toegezegd. 
Daarvoor dank ik de redaktie van het tijdschrift 'Van 
horen zeggen' hartelijk. Tevens mijn dank aan de schrij
vers van het artikel voor het tevoren mogen inzien van 
het manuscript. 

In 'Een algemene opmerking vooraf' kan ik me verenigen 
met de uitspraak dat het typisch eigene van ieder insti
tuut in een algemene beschrijving onder druk komt te 
staan. Maar dat de meest markante verschillen wel ge
signaleerd zullen worden, betwijfel ik sterk. 
Het is bijna vanzelfsprekend om in een algemeen stuk 
over taalverwervingsmethodiek je eigen school niet te 
herkennen. Het is ook moeilijk om een gezamenlijke 
tekst te produceren, zeker over dit onderwerp. 
Op details wil ik daarom niet ingaan, maar de meest 
markante verschillen, als zij er al zijn, komen m.i. toch 
niet in het artikel naar voren. 
De polarisatie zuiver oraal versus ondersteunende ge
baren vind ik tamelijk goedkoop (par. 2). 
Wat mij het meest in het artikel treft is de sterke onderbe
lichting van de rol van het gebaar in de taalverwerving 
van het jonge dove kind. 
Het gaat niet alleen om '...een tegemoetkoming naar het 
jonge dove kind...' (par. 2), maar om een bewuste keuze. 
Het gaat om een opzettelijke, doelgerichte integratie van 
de gebaren in de communicatie. Dit gebeurt op basis van 
veronderstellingen over het positieve effect ervan op de 
communicatie van en met dove kinderen en daaruit 
voortvloeiende positieve effecten op hun taalverwerving. 
Deze veronderstellingen zijn ten dele wetenschappelijk 
bevestigd, voor een groter deel helaas nog van voorwe
tenschappelijke aard. 
Ik meen dat ook de schrijvers van het artikel kennis 
hebben genomen van het bestaan van meer argumen
ten voor een positieve keuze tot integratie van de ge
baren in het onderwijs aan jonge dove kinderen dan 
enkel een '...menen tegemoet te moeten komen....' 
(par. 3.1. één na laatste alinea). 

Nogmaals, voor de duidelijkheid wil ik stellen, dat in de 
afdeling zeer jeugdigen van de J.C. Ammanschool deze 
keuze bewust en op ruime argumentatiegronden is ge
daan. Geïnteresseerden in de methoden van taalver
werving van jonge dove kinderen kunnen zich na af
spraak ter plekke informeren. 
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drs. H.E.T. Knoors* en drs. P.H. van der Veen, Rudolf 
Mees Instituut, Rotterdam 

1. Inleiding 

Op het congres van de European Federation of Associa
tions of Teachers of the Deaf, van 4 tot en met 6 no
vember 1984 te Sigtuna, Zweden, heeft de Nederlandse 
afvaardiging een uiteenzetting gehouden over de ver
schillende taalverwervingsmethodieken die gehanteerd 
worden op de Nederlandse dovenscholen. Deze uiteen
zetting is elders in deze aflevering van Horen Zeggen 
gepubliceerd. Terecht wordt in bedoelde uiteenzetting in 
een algemene opmerking vooraf gesteld dat 'het typisch 
eigene van ieder instituut wat onder druk (komt) te 
staan'. In een congresbijdrage is iets anders ook niet 
mogelijk. Nu deze bijdrage in dit tijdschrift gepubliceerd 
wordt, willen wij toch vanuit Rotterdam iets uitgebreider 
ingaan op ons denken over taalonderwijs aan dove kin
deren. 

2. Het taalverwervingsproces bij prelinguaal dove kin
deren 

Taalverwerving bij horende kinderen is bij uitstek een 
interactief proces. In voortdurende communicatie tus
sen ouders en kind wordt de basis gelegd voor de ver
werving van de moedertaal. Deze communicatie begint 
al heel vroeg: in ieder geval al bij de geboorte, mogelijk al 
daarvoor. 
De communicatie tussen ouders en kind beperkt zich 
niet in de middelen. Ouders maken niet alleen gebruik 
van het gesproken woord maar ook van mime en ge
baartjes. Het kind reageert in het begin voornamelijk met 
lichaamstaal, later met klanken en (nog later, zo rond het 
eerste levensjaar) woorden. Het taalgebruik van de 
ouders is toegesneden op de talige behoeften en moge
lijkheden van hun kind: korte, eenvoudige zinnen, veel 
herhalingen, hoge intonatie etc. De eerste tijd centreert 
de communicatie zich op het hier en nu: op directe 
ervaringen van het kind en op de directe omqevinq van 
het kind. 
De kenmerken van het communicatieproces tussen 
ouders en hun jonge kind zorgen ervoor dat de taalver
werving van dat kind gestimuleerd wordt en in belang
rijke mate haar beslag krijgt voordat het kind naar de 
lagere school gaat. 

* De heer Knoors is als psycholinguist en als leerkracht ver
bonden aan het Rudolf Mees Instituut. De heer Van der Veen is 
audioloog-directeur van de Koninklijke Ammanstichting 



Bij dove kinderen verloopt de verwerving van een ge
sproken taal veel moeizamer. Omdat auditieve waarne-
m 'n9 van de gesproken taal niet mogelijk is moet een 
visueel compensatiemiddel gebruikt worden: het spraak-
afzien. Spraakafzien garandeert echter geen optimale 
taaiwaarneming. Veel fonemen in het Nederlands vallen 
samen tot identieke mondbeelden: dit leidt tot sterk ge
reduceerde en vaak ook nog foutieve waarneming van 
taal. Optimale taaiwaarneming is een voorwaarde voor 
een goed verlopend taalverwervingsproces. Geen won
der dan ook dat dit proces bij jonge dove kinderen al 
aanmerkelijk vertraagd is: veel dove kinderen komen op 
^iejarige leeftijd op school met een geringe passieve 
kennis van het Nederlands, vaak kunnen ze maar enkele 
woordjes aflezen, en met nog minder mogelijkheden tot 
Produktie. Anders dan bij horende kinderen het geval is, 
speelt de school dan ook bij dove kinderen een grote rol 
l n het verwerven van het Nederlands. Uit meerdere on
derzoeken blijkt echter dat de meeste dove kinderen hun 
achterstand in taalontwikkeling op school niet inlopen, 
integendeel, deze achterstand neemt bij het ouder 
worden alleen maar toe (Conrad, 1979; Russell, Quigley 
en Power, 1976; Swischer, 1972). 

3- Taalonderwijs op het Rudolf Mees Instituut: een korte 
schets 
3-7- Algemeen 
l n 1980 zijn we op ons instituut gestart met het werk aan 
een Schoolwerkplan Taal. We proberen nieuwe theoreti
sche inzichten m.b.t. taalverwerving bij horende en dove 
kinderen te integreren met tal van praktische verwor
venheden van het huidige taalonderwijs aan doven en 
we hopen zo te komen tot een taaimethodiek die onze 
ieerlingen in staat zal stellen om de Nederlandse taal 
beter te verwerven dan nu mogelijk is. Doel van het 
taalonderwijs op ons instituut blijft dove kinderen te 
brengen tot een zo groot mogelijke beheersing van de 
Nederlandse taal, liefst ook in gesproken vorm. 

3-2. Voorzorg 
De basis voor de taalontwikkeling bij dove kinderen zoals 
die op school plaatsvindt wordt gelegd in de periode dat 
bet kind nog thuis is, in de regel dus voor het derde 
levensjaar. Hoe verder het kind in deze periode komt in 
2iJn taalontwikkeling, hoe beter de kansen zijn op suc
cesvol taalonderwijs. Vandaar dat wij, net als andere 
doveninstituten, sterk hechten aan een goede bege
leiding van ouders en hun jonge dove kind als dat kind 
n°9 thuis is. De voorzorg is dus uitermate belangrijk. 
De medewerksters van de Voorzorg van de Koninklijke 
Ammanstichting benadrukken bij hun huisbezoeken het 
belang van goede communicatie tussen ouders en hun 
kind: communicatie die het kind kan volgen en waarin 
het ook actief kan participeren. Zij gaan er daarbij vanuit 
dat voor het opbouwen en in stand houden van commu
nicatie spraakafzien en lichaamstaal alléén dove kinde
ren onvoldoende mogelijkheden bieden. Daarbij komt 
dat het kind zelf moet kunnen meedoen aan de interactie 
met zijn ouders en d.m.v. spreken lukt dat in het begin 
niet of nauwelijks. De ouders wordt dan ook geadviseerd 

om Nederlands te spreken, daarbij gebruik te maken van 
lichaamstaal maar ook van ondersteunende gebaren. 
Dit advies steunt op de vele onderzoeken die aange
toond hebben dat gebruik van gebaren, zeker in de eer
ste levensjaren van dove kinderen, de taalontwikkeling 
duidelijk stimuleert (zie o.a. Brasel en Quigley, 1977; 
Moores, 1978; Schlesinger, 1978; Maestas y Moores, 
1980). 
Een gedeelte van deze gebaren wordt de ouders aange
boden door de voorzorgmedewerksters, daarnaast krij
gen ouders de mogelijkheid om meer gebaren te leren 
op oudercursussen waarvan een communicatiecursus 
deel uitmaakt. Primair staat het dove kind tot commu
nicatie te brengen, te zorgen ook dat de interactie tussen 
ouders en kind niet stagneert. De voorzorgmedewerk
sters wijzen ouders dan ook op mogelijkheden om het 
communicatief gedrag van hun kind te stimuleren: het 
samen doen van spelletjes, het maken van plakboeken 
en het vertellen aan de hand van prentenboeken. 
Ouders blijven natuurlijk praten tegen hun kind. Aan
dacht voor hoortraining, training van gelaatgerichtheid, 
gewenning aan een hoortoestel en stimulering van het 
stemgebruik behoren daarom ook tot de taken van onze 
voorzorg. 
Tot de taken van voorzorg behoort tevens hulp bieden bij 
de verwerking van de handicap van hun kind. Naast het 
huisbezoek kennen we hiervoor ook gespreksgroepen 
van ouders van jonge dove kinderen. 
Het belang dat gehecht wordt aan een goede bege
leiding van ouders en kind in de eerste levensjaren van 
dat kind komt ook tot uiting in de door voorzorg, audiolo-
gisch centrum en school samen opgezette peuterspeel
zaal. Als hun kind twee jaar is, kunnen ouders samen met 
hun kind één ochtend per week deze peuterspeelzaal 
bezoeken. Dit biedt een extra mogelijkheid om ouders te 
begeleiden, om de interactie tussen hen en hun kind, en 
tussen kinderen onderling, te stimuleren en om kinderen 
te observeren. 
Met de hier in het kort geschetste begeleidingsopzet 
hopen we dat jonge dove kinderen voor wat betreft hun 
taalontwikkeling zo optimaal mogelijk de school voor 
dove kinderen binnenkomen. 

3.3. De school: een communicatieve methode voor 
taalonderwijs 
Zoals al eerder gesteld, speelt de school een belangrijke 
rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling van dove 
kinderen en is hier sprake van een verschil met de 
meeste scholen voor horende kinderen. Voor wat betreft 
onze methodiek van taalonderwijs proberen we zo nauw 
mogelijk aan te sluiten bij de taalontwikkeling van ho
rende kinderen. De rol van de ouders binnen dit taalont
wikkelingsproces kunnen we als school uiteraard niet 
overnemen: dit betekent dat taalonderwijs op een school 
voor doven vereist dat ouders bij voortduring betrokken 
worden c.q. blijven bij het stimuleren van de taalontwik
keling van hun kind. 
Wij vinden dat zeker taalonderwijs aan dove kinderen bij 
uitstek communicatief gericht moet zijn, vandaar dat wij 
spreken over een communicatieve taalmethode. Hier
onder verstaan we een benadering van taalonderwijs die 
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het accent legt op het ontwikkelen en uitbreiden van 
communicatiepatronen tussen leerlingen onderling, tus
sen leerlingen en hun ouders en tussen leerlingen en 
leerkrachten. Geleidelijk willen we leerlingen ertoe bren
gen binnen deze communicatiepatronen gebruik te 
maken van uitgebreidere en meer correcte Nederlandse 
zinsstructuren. Naast het aanbieden van correcte zins
structuren door de leerkracht vormt reflectie door leer
lingen op eigen en andermans taal een middel hiertoe. 
Voorwaarde is echter wel dat ieder doof kind zo optimaal 
mogelijke kansen krijgt om tot taaiwaarneming en tot 
taalproduktie te komen. Voor ons heeft deze omschrij
ving geleid tot het maken van twee gevolgtrekkingen. De 
eerste heeft betrekking op de keuze van de communica
tiemiddelen, de tweede of de taallessen zelf. 
Voor wat betreft de communicatiemiddelen kiezen wij op 
de voorschool voor een zo rijk mogelijke schakering. 
Communicatie staat centraal: leerkrachten op de voor-
school spreken daarom Nederlands en maken tevens 
gebruik van ondersteunende gebaren, in beperkte mate 
vingerspelling, en lichaamstaal. Daarnaast wordt ge
bruik gemaakt van schrifttaai maar ook van plaatjes 
tekeningen en foto's. 
Echter, ons doel blijft onze leerlingen Nederlands te le
ren, liefst ook in gesproken vorm. Daarom differentiëren 
we wat betreft de communicatiemiddelen aan het eind 
van de voorschool. Leerlingen kunnen in orale, grafische 
of manuele groepen geplaatst worden. Het verschil tus
sen deze groepen is een kwestie van accenten. Om een 
voorbeeld te geven: in een grafische groep ligt het ac
cent op schrifttaai en vingerspelling maar dit wil niet 
zeggen dat er niet meer gesproken wordt of dat gebaren 
opeens verboden zijn. 
Het tweede gevolg van onze benadering van het taalon
derwijs is dat communicatie in de taallessen centraal 
staat. Wij kiezen niet voor een sterk geprogrammeerde, 
in verregaande mate gestructureerde opbouw van ons 
taalonderwijs. Zinvolle communicatie, dus ingebed bin
nen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen, vormt de basis van ons taalonderwijs. 
Hiermee willen we niet zeggen dat formeel taalonderwijs 
niet voorkomt: we maken dan echter wel gebruik van 
vastgelegde taaluitingen van de kinderen of van gelezen 
zinnen. De uitleg die aan de hand van deze taaluitingen 
gegeven wordt probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten 
op wat bekend is over het verloop van de taalontwikke
ling van horende kinderen én op het taalbegripsniveau 
van de betreffende leerlingen. Een belangrijk doel van 
deze lessen is met kinderen aan taalbeschouwing te 
doen. 
Ook in spontane communicatie proberen we zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij het taalontwikkelingsniveau 
van de leerlingen. 

4. Besluit 

In dit artikel hebben we iets uitgebreider willen ingaan op 
onze visie op een taalverwervingsmethodiek voor dove 
kinderen. Het artikel heeft niet de pretentie een volledig 
uitgewerkte, zeer gedetailleerde methode te presente
ren. Ons Schoolwerkplan Taal is er overigens ook niet op 

gericht om tot zo'n 'van dag tot dag'-methodiek te 
komen. Wat we beogen is een methodiek die richtlijnen 
aangeeft, een methodiek die steeds weer openstaat voor 
nieuwe theoretische én praktische inzichten. 
Binnen dit kader van uitgangspunten en richtlijnen wordt 
er voor wat betreft de praktische uitwerkingen vrijheid 
gelaten aan de inventieve mensen die met dove kinde
ren werken. 
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rs- F. Usseldijk, psycholoog 
n dit artikel wordt ingegaan op drie zaken: 
• Welke redenen worden gebruikt om dove kinderen op 

scholen voor slechthorende en spraakgebrekkige kinde-
^en aan te melden c.q. toe te laten? 
,.• Scholen voor doven gaan qua onderwijsmethode en 
filosof e wezenlijke verschillen tonen. Welke consequen
t s heeft dit voor de ouders? 
• Het laatste punt betreft een pleidooi voor documenta-
'e van opvoedings- en onderwijsresultaten via een 

standaardisering van evaluatie-technieken. 

erugkomend op punt 1 kunnen we de volgende oor
zaken en redenen noemen: 

• Het teruglopend aantal dove en zwaar-slechthorende 
k|nderen. Onze maatschappij is zeker de laatste 15 jaar 
9ewend geraakt om te denken in termen van groei en 
v°oruitgang. Dit denken heerst ook bij de scholen. Een 
9°ede school moet een toename van leerlingen en per
soneel laten zien. Terugloop impliceert iets van niet-
succesvol zijn. Terugloop betekent ook het begin van de 
ffbraak van het voorzieningen-pakket van de school en 
het personeelsbestand. Het bestuur en het hoofd van de 
school voelen zich hierbij op beide aspekten aange
sproken. 
t e n middel om deze terugloop tegen te gaan is verrui
ming van de toelatingscriteria. Mag men dit middel han-
eren? Men dient zich steeds wezenlijk te bezinnen op de 

Vraag wie bij de toelating nu het meest gebaat is, de 
school of het kind. Deze belangen lopen niet altijd paral-

U|teindelijk criterium voor toelating is de beantwoording 
van de vraag of dit kind het meest gebaat is met deze 
orthopedagogische en orthodidaktische vorm van on-
oerwijs, de alternatieven hierbij afwegend. 
ü e vraag is of K.N.O.-artsen, audiologen en psycholo-
9en/orthopedagogen hierover voldoende kennis en er
varing hebben. Wie komt er b.v. regelmatig in de klas
sen? Weinigen denk ik. 
Het hoofd van de school kan zodoende het toelatingsbe
leid voor een groot deel bepalen. Het hoofd van de 
school dient zich echter voor twee zaken in te zetten: zijn 
school en het kind. De andere leden van het toelatings

team hebben deze beide zorgen niet. Zij kunnen met 
name de belangen van het kind behartigen. Op hen rust 
dus een zware verantwoordelijkheid. 

Bij deze toelating dienen de leden zich te bezinnen op de 
korte en de lange termijn effekten voor het onderwijs. Bij 
'fragliche' kinderen kunnen voor één jaar wel extra voor
zieningen binnen het onderwijspersoneel getroffen wor
den. De ervaring leert vaak dat één jaar niet genoeg is. 
Integendeel. De verschillen tussen de kinderen worden 
eerder groter als kleiner. De extra voorzieningen blijven 
nodig. Wel echter ten koste van de leerlingen die wel 
onder de toelatingscriteria vallen. 
Een ander effekt is dat leerkrachten, geconfronteerd met 
de toename in onderwijskundige verschillen en moge
lijkheden, gefrustreerd en geïrriteerd raken. Zo heb ik dit 
althans persoonlijk ervaren toen ik in de jaren 1970 tot 
1975 op een slechthorendenschool werkte. Men was 
met een aantal dove kinderen hopeloos vast geraakt. 
Deze ervaringen schijnt men echter snel te vergeten. 

2. Kom ik bij het volgende punt: De begripsverwarring 
over de definitie doofheid/slechthorendheid, met name 
naar de onderwijskundige/didaktische verschillen. 
Impliceert deze categorisering ook een verschil in on
derwijskundige en didaktische aanpak? Voor veruit de 
meeste leerlingen wel. De scholen voor slechthorenden 
hebben niet voor niets in een gezamenlijk schrijven via 
de Veboss aan de minister gepleit voor een gunstiger 
klassedeler voor dove leerlingen. Men wacht dit ant
woord echter niet af. Ook al zouden deze voorzieningen 
er komen, dan kan men zich nog afvragen of dit een 
goede ontwikkeling is. De communicatie met een doof 
kind vraagt een speciale instelling. Je moet je qua 
spreektempo en gelaatgerichtheid aanpassen. De wijze 
van taalvoering moet echter natuurlijk blijven. Van 
slechthorende/spraakgebrekkige kinderen kun je dat 
niet verlangen. Zij passen zich aan aan het taalnivo van 
het dove kind. Zij gaan in telegramstijl praten en gebaren 
uitvinden om de communicatie gaande te houden. De 
leerkracht zelf kan in wijze van taal-gespreksvoering zo 
onvoldoende tegemoet komen aan zowel de mogelijk
heden van slechthorende als dove kinderen. Taalver
werving via de voornamelijk auditieve weg vraagt een 
andere aanpak als via de voornamelijk visuele weg. Op 
de lange termijn zal dan bovendien de differentiatie in het 
onderwijs aan doven en slechthorenden verdwijnen. We 
gaan dan naar het type school zoals deze in Amerika en 
Engeland zijn. Ik heb daar voldoende van gezien en 
gelezen om te zeggen: zowel het slechthorende als het 
dove kind krijgt niet waar het recht op heeft. 

3, Kom ik bij het derde punt: De maatschappelijke 'inte-
gratie'-beweging. 
Na een periode waarin in het onderwijsveld de differen
tiatie-gedachte voorop stond zijn we nu weer in een 
andere tijdstroom beland. De stroom van integratie en de 
zorgverbreding van het reguliere onderwijs. We worden 
ons bewust van de nadelen van het Buitengewoon On
derwijs. Het bijzondere, speciale hulp behoevende kind 
wordt geïnstitutionaliseerd en onttrekt zich aan het leven 

1/ 



van alledag bij kinderen en volwassenen. De integratie
mogelijkheden worden beperkt doordat er van beide 
kanten van jongsaf aan een gebrek aan wederzijdse 
belevingen, kontakten en ervaringen is. Het zijn terechte 
opmerkingen en waarschuwingen. Zij berusten echter 
op een overschatting van de spontane omgevingsin
vloeden op de sociale en communicatieve ontwikkeling 
van het dove kind en een overwaardering van de emo
tionele/sociale belangen van de ouders in tegenstelling 
tot de belangen van het kind. 
Bovenstaande gedachten spelen mede een rol als het 
dove kind intern geplaatst zou moeten worden en een 
realiseerbaar alternatief, nl. een dagopvang op een 
school voor slechthorenden en spraakgebrekkigen, voor
handen is. Het is mijns inziens geen zuiver argument als 
hoofden van slechthorendenscholen toelating van dove 
kinderen rechtvaardigen door te stellen dat ouders ook 
hun rechten hebben. Moeten wij dan de conclusie 
trekken dat de school voor doven ook de slechthorende 
kinderen uit zijn regio moet gaan opnemen? Het gaat 
uiteindelijk om het recht van het kind op het best reali
seerbare onderwijs. De ouders hebben recht op bege
leiding van hun emotionele problematiek. De keuze van 
dagonderwijs op een slechthorendenschool is daarbij 
dan geen echte oplossing. Soms wordt zo'n proefplaat
sing mede afhankelijk gesteld van de motivatie van de 
ouders. Wat doen we met het begrip motivatie? Wat 
bedoelt men daarmee dan precies? Men legt een zware 
verantwoordelijkheid op de schouders van de ouders. 
Als het welslagen hiervan mede afhangt zullen deze 
ouders zeker mede begeleid moeten worden. Er zijn tot 
nu toe maar weinig geldmiddelen om deze thuisbege-
leiding te realiseren. Laat staan dat men ouders hiertoe 
kan verplichten. 

4. Een volgende oorzaak ligt bij de onduidelijkheden en 
de attitude van de verwijzer. Het is b.v. opvallend hoe in 
sommige audiologische rapporten het begrip 'doofheid' 
consequent gemeden wordt. De attitude van de verwij
zer is er soms ook een van het voordeel van de twijfel. 
Deels ingegeven door het gebrek aan kennis en ervaring 
met het dove kind. Maar wat te doen met ouders die dan 
uiteindelijk met hun kind bij de school voor doven aan
kloppen of hiernaartoe verwezen worden? Eerst was het 
kind ernstig gehoorgestoord, nu horen de ouders dat het 
naar een dovenschool moet, en nu vertelt u dat ons kind 
ook nog leerstoornissen heeft. De ouders verliezen zo 
het vertrouwen in het buitengewoon onderwijs. Gresnigt 
heeft in zijn onderzoek bij geestelijk gehandicapte kinde
ren gevonden dat ouders gebaat zijn bij een objectieve 
voorlichting. De acceptatie wordt door objectieve voor
lichting alleen maar bevorderd. 

5. Een dergelijke attitude en verwijzingsprocedure wordt 
mede gevoed door de vooroordelen ten opzichte van het 
dovenonderwijs. Men denkt: 'Zo'n vorm van onderwijs 
kan altijd nog wel, dat is toch wel het minste wat je kan 
bereiken.' Laten we ons niet vergissen in deze deels 
onbewuste vooroordelen. Vanuit mijn werk in Sint-
Michielsgestel ervaar ik zelf hoeveel weerstanden er 
soms kunnen zijn om b.v. leerlingen in onze afdeling voor 
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vingerspellen of T.C. op te nemen. Men denkt te vaak 'dat 
kan altijd nog wel'. Achteraf hoor je: 'Was het kind maar 
eerder geplaatst.' Waarom associëren veel verwijzers 
het dovenonderwijs met het begrip eindstation? Een vol
gende ontwikkelingsgang kan ook voorkomen. 
Een meisje werd op 4 jaar vanuit een slechthorenden-
school verwezen naar het doveninstituut. Het milieu 
werd gezien als een belangrijke belemmering bij het niet 
op gang komen van taal en spraak. Audiologisch gezien 
was het kind een grensgeval. Eenmaal op het Instituut 
blijkt de aanpak op school en internaat en de veelvuldige 
schriftelijke taaiaanbieding naast het orale gesprek, snel 
vruchten af te werpen. Het kind wordt als het ware taai-
bewust, de taal gaat funktioneren en daardoor gaat ze 
meer gebruik maken van haar hoorresten. We zien een 
doof funktionerend kind dat door de onderwijskundige 
aanpak zich meer en meer gaat ontwikkelen als een 
zwaar-slechthorend kind. 
Ook zo'n ontwikkelingsgang blijkt dus mogelijk op een 
school voor doven. 

6. De plaatsing, of juist geen plaatsing op een doven
school hangt soms samen met vooroordelen en be
paalde ideeën over internaatsplaatsing. 
Om met een verkeerd idee te beginnen: aanmelding bij 
een instituut voor doven betekent automatisch inter
naatsplaatsing. 
Maar internaatsplaatsing is niet verplicht, ook niet in 
Sint-Michielsgestel. Momenteel hebben we in Sint-Mi
chielsgestel 28 kinderen op de Voorschool, waarvan er 
10 extern en 18 intern zijn. In totaal zijn er op het Instituut 
44 leerlingen extern. 
Een ander idee is dat verwijzers deze mogelijkheid van 
internaatsplaatsing expliciet duiden als er thuis opvoe
dingsproblemen zijn. De reden van verwijzing is dan niet 
zozeer de doofheid alswel de opvoedingsproblematiek. 
Dan blijkt uit verslagen o.a. hoe gering de mogelijkheden 
zijn om thuis hulp en begeleiding te bieden. Ook al zijn de 
ouders hiervoor gemotiveerd. De keuze van de school 
voor doven is in dit laatste geval geen echte keuze. 
Prof. Kröhnert, welbekend door zijn uitspraken over de 
praktische onmogelijkheden van een orale opvoeding, 
heeft hier echter een andere kijk op. In zijn lezing 'Wege 
der Sprachanbildung bei Gehörlosen' wordt op bladzijde 
49 gesteld: 'Die Konzeption, die van Uden (...) entwickelt 
hat, ist in Theorie und Praxis stichhaltig.' Prof. Kröhnert 
vervolgt dan 'Dennoch gibt es viele Gründe dafür die es 
ausgeschlossen sein lassen das Modell Sint-Michiels
gestel auf unser Land zu übertragen.' 
Een van de redenen is blijkbaar dat in Duitsland niet kan 
wat in Nederland wel mogelijk is: 24-uurs opvang, sa
menwerking tussen school en internaat, internaatsper
soneel dat hier ook voor opgeleid wordt. Een school met 
internaat wordt kennelijk enkel nog als een positieve 
keuze gezien als het een elitair karakter heeft en veel 
geld kost. 

Natuurlijk zijn er negatieve punten op te sommen tegen
over een internaatsopvoeding (weekends en vakanties 
buiten beschouwing gelaten). De thuisopvang wordt 
echter vaak door een erg idealistische bril bekeken. 
Het moge na deze opsomming duidelijk zijn dat er veel 



hindernissen te nemen zijn voordat een kind op een 
school voor doven aangemeld wordt. 

K°m ik nu aan het tweede punt: De verschillen in onder
wijsfilosofie en methode binnen de scholen voor doven. 
We zijn op dit moment al weer ver verwijderd van de 
datum april 1979, toen de gezamenlijke besturen van de 
instituten en scholen voor doven een door allen gete
kend schrijven aan de staatssecretaris voor Onderwijs 
en Wetenschappen stuurden. Deze brief had toen tot 
doel verbeterde faciliteiten voor een meer gedifferen
tieerde opvoeding van dove kinderen te krijgen. In deze 
Drief werd gesteld dat de orale methode als meest hu
maniserende methode van opvoeding voor doven werd 
pezien. Daarbij werd tevens gesproken over de leerpro
blemen van doven die een meer gedifferentieerde aan-
Pak noodzakelijk maken. Er werd onderscheid gemaakt 
tussen oraal dove kinderen, grafisch-orale, dactyl en 
'conische dove kinderen. Sint-Michielsgestel staat wat 
[dee en praktijk betreft, nog steeds achter dit schrijven. 
De andere scholen slaan, onder invloed van de Total 
Communication-beweging, andere wegen in. In het 
thema-nummer over het dove kind van het tijdschrift K & 
O voor Jeugdwelzijnswerk (juni 1983) verwoordt de heer 
B i i ' . adjunkt-direkteur van het doveninstituut Effatha on-
9eveer wat op al deze scholen aan de gang is, nl. de 
lnvoering van een manuele component bij het onderwijs 
ln de Voorschool en hometraining. De gebarencommu-
nicatie wordt, aldus de heer Bijl, uitgangspunt voor het 
aanbieden en inoefenen van spraak, aflezen, lees- en 
schrijftechniek. Uit hetzelfde artikel citeer ik mevrouw 
^endjian-Boerwinkel, die mijns inziens terecht stelt: 
dat er op grond van onderwijs-visie gekozen zal moeten 

worden.' Het moge duidelijk zijn dat 'met het invoeren 
van de gebaren in het onderwijs aan doven, men een 
Wezenlijk andere visie op de onderwijs- en opvoedingsfi-
'osofie en de mogelijkheden van doven heeft.' Het is hier 
n'et de plaats om op deze ideologische verschillen in te 
9aan. Het feit ligt er echter wel. 
|k onderschrijf haar woorden dan ook geheel als zij stelt: 
Er zal nog meer dan voorheen objectieve informatie 
Segeven moeten worden om de ouders in staat te stellen 
een voor hen verantwoorde keuze te maken.' Daarom 
2°u ik de besturen en direkties van de diverse scholen en 
'nstituten voor doven vanaf deze plaats willen vragen: 
2or9 dat bij verwijzende en voorlichtende instanties goed 
voorlichtingsmateriaal van uw school voorhanden is 
waarin duidelijk uw opvoedingsdoel en opvoedingsme
thode omschreven staat. 

Het derde en laatste punt betreft een pleidooi voor do
cumentatie van onderwijs- en opvoedingsgegevens van 
slechthorende en dove kinderen. 
Het moge duidelijk zijn dat ik geen voorstander ben van 
het zondermeer invoeren van de gebarencomponent 
v°lgens Amerikaans model. Wel ondersteun ik hun wijze 
van evalueren en documenteren. Hier kan men in Neder-
^nd nog een voorbeeld aan nemen. 
Hoe kunnen we zinvol discussiëren over onderwijsme
thode en plaatsingsbeleid als weinig onderwijs- en ont-
wikkelingsgegevens van dove en slechthorende kinde

ren bekend zijn? Initiatieven om bijvoorbeeld een toets 
voor schriftelijke taalbeheersing van doven op de dove 
leerlingen van alle vijf de doveninstituten te normeren, 
kunnen door gebrek aan medewerking niet doorgaan. 
Een betreurenswaardige zaak. Hopelijk kunnen we in de 
toekomst nog eens mede op basis van onderzoeksge
geven over het thema toelatingsbeleid discussiëren. 

Het toelatingsbeleid tot de 
scholen voor slechthorenden 
en doven 

Redaktie 

Op 12 november 1983 hield de Nederlandse Vereniging 
voor Audiologie haar najaarsvergadering. Deze was ge
wijd aan het thema dat we hierboven in de titel hebben 
aangegeven. Vijf sprekers belichtten dit onderwerp van
uit verschillende invalshoeken en met verschillende 
standpuntbepalingen. De sprekers waren: Mw. O Sijtstra 
(psychologe van een audiologisch centrum), dhr. T. Kap-
teyn (als audioloog verbonden aan een toelatingsteam 
van een school voor slechthorenden), Mw. B. Schippers 
(psychologe van een audiologisch centrum), dhr. J. 
Hendriks (audioloog aan een school voor slechtho
renden), dhr. F. IJsseldijk (psycholoog aan een instituut 
voor doven), dhr. F. Coninx (audioloog aan een instituut 
voor doven). 
De lezingen van deze dag zullen gepubliceerd worden in 
het Tijdschrift voor Orthopedagogiek. De beide laatste 
sprekers gaven er echter de voorkeur aan, dat hun lezing 
eerst zou worden gepubliceerd in 'Van Horen Zeggen'. 
U vindt deze twee lezingen in dit nummer op blz. 17 en 20. 
De redaktie betreurt dat niet alle lezingen in 'Van Horen 
Zeggen' gepubliceerd kunnen worden. Gezien de aard 
van het onderwerp, waar scholen voor slechthorenden 
en scholen voor doven bij betrokken zijn, had dit naar 
onze mening voor de hand gelegen. 
De titels van de eerste vier lezingen waren achtereen
volgens: 
- Verwijzingsmogelijkheden voor kinderen met een hoor-
handicap 
- Adviseren over een schoolplaatsing betekent een af
weging van factoren, waarvan het gewicht verandert 
- Toelating tot welke school? 
- Het toelatingsbeleid van de slechthorendenschool te 
Hoensbroek. 
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Hoe slechthorend is doof? 

Lezing Nederlandse Vereniging voor Audiolo-
gie 12 november 1983 

Dr. ir. F. Coninx, audioloog 

Deze najaarsvergadering van de Nederlandse Vere
niging voor Audiologie is geheel gewijd aan het verwij-
zingsbeleid naar scholen voor doven en slechthoren-
denscholen. 
Het bestaan van deze twee typen van onderwijs komt 
voort uit een differentiatieproces dat zich in de vijftiger 
jaren voltrok binnen de nederlandse doveninstituten. 
Maar, wat wordt er eigenlijk bedoeld met 'doof' en 
'slechthorend'? 

rend 

nng 

Fig. 1. 
Terminologie?! 

De volledige betekenis van doofheid is alleen in een 
multidisciplinaire benadering te geven. Daarin speelt de 
inbreng van de audiologische discipline een zeer belang
rijke rol. Hoe kan het begrip 'doofheid' nu vanuit de 
audiologie gedefinieerd worden? 
Over deze vragen handelt mijn lezing. 

Er zijn audiologen en KNO-artsen die doofheid als syno
niem voor slechthorendheid hanteren, zoals blijkt uit het 
vermelden van doofheid als symptoom bij de ziekte van 
Meniere, of uit het gebruik van de term geleidings
doofheid. 
Een ander ekstreem bestaat in de opvatting dat van 
doofheid sprake is bij een totale uitval van cochleaire 
geluidswaarneming en nog slecht taktiele waarneming 
resteert (v. Ligtenberg en Hoolboom, 1982). 
In de Verenigde Staten wordt de term 'deaf' gebruikt voor 
gehoorverliezen van 70 dB en meer. Vóór 1950 was dat 
in Nederland eigenlijk net zo. In de vijf doveninstituten 
bevonden zich kinderen met gehoorverliezen vanaf 
circa 70 dB. Binnen deze groep onderscheidde zich al 
langer een aantal kinderen door hun relatief goede 
stemkwaliteit. Ze werden wel 'oneigenlijk doven' ge
noemd. Deze deelgroep ging zich nog duidelijker van de 
rest onderscheiden toen vlak na 1950 de toepassing van 
geluidsversterkende hoorapparatuur ruime ingang kon 
vinden, zowel binnen als buiten de schoolklas. Na enige 
hoortraining bleken deze 'oneigenlijk' dove kinderen in 
staat om spraakklanken zodanig goed te diskrimineren, 
dat de kommunikatie primair auditief kon gaan verlopen. 
De pedagogisch/didaktische konsekwenties waren zo 
ingrijpend, dat men deze kinderen in een andere setting 
wilde opvangen. Dat werden de slechthorendenscholen, 
de 'oneigenlijke doven' werden van toen af 'zwaar 
slechthorend' genoemd. En in de pedagogisch/didakti
sche benadering was (en is) het belangrijke kriterium 
voor differentiatie: het slechthorende kind kommuniceert 
primair auditief, het dove kind kommuniceert primair vi
sueel. Dit kan samengevat worden in de volgende funk-
tionele definitie van doofheid: 

'Van doofheid is sprake indien een gehoorstoornis zo 
ernstig is, dat zelfs met de beste hoorapparatuur en de 
beste hoortraining, het zuiver auditief verstaan van 
spraak onmogelijk cq. zeer onvoldoende is. Ook de ont
wikkeling van spraak bij het zeer jonge dove kind, ver
loopt dan niet primair auditief.' 

Op grond van de ervaringen in de doveninstituten des
tijds, bleek de grens tussen doof en slechthorend te • 
liggen rond een gehoorverlies van 90 dB (volgens een 
zuivere toon drempelaudiogram). Dit ervaringsgegeven 
werd in de laagste frekwenties (125 Hz en 250 Hz) nog 
gekorrigeerd naar 60 dB, rekening houdend met de mo
gelijkheid van taktiele waarneming van deze diepe bas-
tonen. De hierboven gegeven funktionele definitie, kan 
aldus aangevuld worden met een audiometrische defini
tie: 
'Van doofheid is sprake indien het gevoeligheidsverlies 
in het zuivere-toon audiogram, op het beste oor, mini
maal gelijk is aan: 

125 250 500 1k 2k 4k 8k (Hz) 

60 60 90 90 90 90 90 (dB HL, ISO 1964)' 

Deze audiometrische definitie betekent een sterke ver
eenvoudiging van de werkelijkheid en isoleert de audi
tieve komponent uit het totale funktioneren van het kind. 
En zelfs het auditieve funktioneren wordt slechts in één 
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aspekt beschreven, namelijk het gevoeligheidsverlies 
voor zuivere tonen. 
Naast aan te voeren bezwaren, heeft deze vereenvou
diging grote voordelen. De diagnostiek is al op zeer jonge 
leeftijd mogelijk, hetgeen zeer belangrijk is en vroege 
opvang met adekwate hulpverlening mogelijk maakt 
(Veeger, 1982). Niet alleen diverse vormen van ge-
drags/spelaudiometrie zijn toepasbaar, maar ook de 
ECoG /BER technieken bieden mogelijkheden omdat de 
maksimale stimulatie van 85 a 90 dB HL net samenvalt 
met de audiometrische grens doof-slechthorend. 
Het nadeel van de vereenvoudiging die inherent is aan 
de audiometrische definitie, wordt verwoord door de-
9enen die stellen: 'het audiograrrfzegt niets; het gaat om 
net totaal funktioneren van het kind'. Het laatste lijkt 
zeker juist te zijn, zelfs als nog niet precies genoeg 
beschreven is wat er met 'totaal funktioneren' bedoeld 
wordt. 
Maar, het audiogram zegt niet niets. Het zegt ook niet 
alles, maar wel veel. Het audiogram heeft een zekere 
voorspellingswaarde: gemiddeld funktioneren kinderen 
met een gehoorverlies van meer dan 90 dB als doof. Het 
is een voorspelling, de grens is niet eksakt. De voorspel-
'ingswaarde en de betekenis van het audiogram voor de 
auditieve vermogens van het kind zal ik met een aantal 
voorbeelden uit de literatuur illustreren. 

Het totale auditieve funktioneren valt te ontleden in een 
aantal deelfunkties. Gezamenlijk stellen ze de mens in 
s'aat om de uiterst komplekse geluidsstroom 'spraak' te 
ontleden en te kunnen verstaan. 
Dit spraakverstaan wordt bemoeilijkt zodra een of meer 
van die deelfunkties niet optimaal zijn. Dat is het geval bij 
de volgende auditieve dysfunkties: 
a- gevoeligheidsverlies 
b- gestoord toonhoogte onderscheidingsvermogen 
c diskriminatieverlies voor spraakklanken 
en andere, zoals verlaagde pijndrempel, dynamiekver-
ües, slecht geheugen, toonverval, verlies in richtingho-
ren etc. 

Ik beperk mij hier tot de drie eerstgenoemde. Het zij 
echter opgemerkt dat met name een dysfunktie zoals 
een slecht auditief geheugen een zeer grote invloed 
heeft op de taal/spraakontwikkeling. 

a. het gevoeligheidsverlies betekent dat geluiden har
der moeten zijn dan normaal om waargenomen te 
kunnen worden. Het audiogram geeft dit gevoeligheids
verlies voor beide oren afzonderlijk weer, in afhankelijk
heid van de toonhoogte van het geluid. 
Als het verlies groter dan 90 dB is, heeft dat op zichtzelf 
reeds een aantal konsekwenties: 
- de eigen stem wordt alleen waargenomen bij gebruik 
van hoorapparatuur. Voor verliezen minder dan 80 dB 
lukt dat al zonder apparatuur. 
- zachtere omgevingsgeluiden blijven onhoorbaar, zelfs 
met gebruik van hoorapparatuur. Dit betekent een gerin
gere signaalfunktie van geluid, minder 'onopzettelijke' 
waarneming ofwel: luisterhouding of attentie is nood
zakelijk. 

- de dynamiek is slechts 20 a 40 dB op zijn gunstigst. Bij 
verlaagde pijndrempel kan het nóg ongunstiger zijn. 
- door geringere geluidservaring is er meer kans op 
(verworven) nevenstoornissen, zoals: motorische retar
datie, (sensomotorische) integratiestoornissen/leer
stoornissen, zwak short-term-memory/auditief geheu
gen. 

b. gestoord toonhoogte onderscheidingsvermogen 
De vroege kommunikatie van het kind met de moeder (of 
vader) verloopt auditief vooral via de intonatie van de 
stem. Op een natuurlijke wijze benaderen volwassenen 
een baby altijd met een rijk geïntoneerde stem. Ook 
oefent het kind zijn eigen stemgebruik eerst door intona
tie, en later pas door artikulaties. 

Het waarnemen van intonatie vindt plaats via het audi
tieve mechanisme van toonhoogte-onderscheiding. 
Naarmate er een groter gevoeligheidsverlies bestaat, 
blijkt ook het kunnen onderscheiden van verschillende 
toonhoogten moeilijker te worden. 
In figuur 2 zijn drie gebieden van DLF aangegeven. DLF 
betekent 'Difference Limen for Frequency' en komt over
een met het toonhoogte-onderscheidingsvermogen. 

N E A n i Y 
NORMAL 

DLF 

%<*& 

125 1K 8K 

FREQUENCY ( H Z ) 

Fig. 2. 
Een totaalbeeld van de gegevens van 58 gehoorge
stoorde kinderen, betreffende hun toonhoogteonder
scheidingsvermogen (DLF, zie tekst). 
Data ontleend aan Risberg (1975). 

Ligt een audiogram in de rechterbovenhoek, dan blijkt er 
een normale toonhoogte-waarneming te zijn. Ligt het 
audiogram in de linker benedenhoek, dan is het waar
nemen van toonhoogteverschillen bijna even slecht als 
via de tastzin, via voelen. Risberg spreekt dan van 'vibro-
tactile DLF'. Ligt het audiogram in het gearceerde ge
bied, dan blijken er grote individuele verschillen te be
staan. De 60-90 dB grens ligt midden in dit gebied. Er kan 
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dus gesteld worden dat intonatiewaarneming bij slecht
horenden waarschijnlijk goed is, en bij doven zeer waar
schijnlijk erg slecht of zelfs afwezig. 

Voor dove kinderen betekent dit, dat de op jonge leeftijd 
zo belangrijke prosodie-waarneming via intonatie on
mogelijk is en dat daarmee de start van taalverwerving in 
gevaar is. 
Het dove kind zal ook de emotionele lading van spraak 
missen. Blijdschap, boosheid, verdriet etc. worden voor 
een belangrijk deel gedragen door intonatiepatronen. 
Een gemis hiervan bedreigt de emotionele ontwikkeling 
van het kind. 
Tenslotte zal in de spraakontwikkeling van het dove kind, 
de melodie- en aksentvorming zeer problematisch zijn. 

c. diskriminatieverlies voor spraakklanken 
Het kunnen diskrimineren van spraakklanken vormt de 
basis voor het verstaan van spraak en het ontwikkelen 
van spraak bij het jonge kind. Een diskriminatieverlies 
bedreigt dus rechtstreeks het totale funktioneren van het 
kind: niet alleen het verstaan van spraak, maar ook de 
ontwikkeling van eigen spraak, van eigen taal en daar
mee ook de cognitieve, emotioneel-sociale ontwikke
ling. 

Ook het diskriminatieverlies voor spraakklanken blijkt 
samen te hangen met gevoeligheidsverlies. 
Dat zal middels een aantal grafieken worden geïllu
streerd. Het gevoeligheidsverlies wordt aangegeven met 
het gem. verlies bij 500, 1000, 2000 Hz. (=Fletcher In
dex). 
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Fig. 3. 
Monaurale woordherkenningsskore van kinderen als 
funktie van het gemiddelde gehoorverlies bij 500, 1000 
en 2000 Hz. De gegevens zijn afkomstig van verschil
lende onderzoekers. Zie Erber (1974). 

Figuur 3 is ontleend aan Erber (1974), die een overzicht 
geeft van de gegevens van drie onderzoekers die 
hebben nagegaan hoe de woordherkenning voor mono
syllaben, afhangt van het gemiddelde gevoeligheidsver
lies. Bij gehoorverliezen boven 90 dB is het herkennen 
van monosyllaben vrij algemeen erg zwak. Beneden 90 
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dB zijn er grote individuele verschillen; er komen scores 
tussen 50 en 100% voor. 
Figuur 4 geeft de resultaten van een soortgelijk onder
zoek uitgevoerd door Lamoré (1982) op leerlingen van 
de Evertseschool te Rotterdam. Ook hier valt een 
scherpe terugval op in de diskriminatiescore, zodra de 
F.l. boven 90 dB komt. 

S 10 

50 60 70 80 

FLETCHER INDEX 

Fig. 4. 
De monaurale spraakdiskriminatieskore voor monosyl
laben volgens Lamoré (1982). De resultaten zijn afkom
stig van leerlingen van de Evertseschool te Rotterdam. 
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Fig. 5. 
Monaurale spondee-herkenning van 72 kinderen als 
funktie van het gemiddelde gehoorverlies bij 500, 1000 
en 2000 Hz. De kinderen maakten hun keuze uit een lijst 
van 25 woorden. Zie Erber (1974). 



Het herkennen van spondee-woorden werd onderzocht 
d°or Erber (1974), zie figuur 5. Opnieuw blijkt dat bij 
9ehoorverliezen groter dan 90 dB de spraakdiskriminatie 
s|echt is. Ook valt op dat er in het geluid van 80 tot 100 dB 
9rote individuele verschillen kunnen voorkomen. 
^r zijn kinderen met 110 dB verlies die tot een diskrimina-
'iescore van 65% komen terwijl er kinderen met 85 dB 
verlies zijn die niet boven de gokscore uit komen. 

Spraak is een kompleks van vele deelaspekten. Booth-
r°yd onderzocht het kunnen herkennen van een aantal 
Verschillende spraakaspekten, in afhankelijkheid van 
het gevoeligheidsverlies. Zie fig. 6. 
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% 6. 
Auditieve ideniifikatie van temporele patronen, klinkers 
er> enkele eigenschappen van medeklinkers bij 121 ge-
hoorgestoorde kinderen, als funktie van het gemiddelde 
dehoorverlies bij 500, 1000 en 2000 Hz. Zie Boothroyd 
0976). 

Het sterkst blijkt het kunnen herkennen van de artikula-
''eplaats van medeklinkers af te nemen: boven 80 dB is 
dat al bijna geheel onmogelijk. 
D e artikulatiewijze, stemhebbendheid en het herkennen 
van klinkers blijken alle ongeveer even sterk af te nemen 
(bij toename van het gevoeligheidsverlies). Bij gevoe-
''9heidsverliezen van meer dan 90 dB zijn deze aspekten 
v°or minder dan 50% herkenbaar. 
Jenslotte blijft de prosodie van spraak in het aspekt 
lettergreep-struktuur' nog het best waarneembaar, zelfs 

Dii grote gevoeligheidsverliezen. 

Binnen het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel 
werden eveneens een tweetal onderzoeken uitgevoerd 
betreffende de relatie tussen het herkennen van spraak-
klanken en het gemiddelde gevoeligheidsverlies. 
'n figuur 7 zijn resultaten weergegeven van een onder
zoek voor v. Uden (1960) en door IJsseldijk (1977). Het 
zijn de gemiddelde resultaten; de spreiding bedroeg en
kele tientallen procenten, in het overgangsgebied rond 
de 50% score. 

Fig. 7. 
Herkenningsskore voor monosyllaben volgens v. Uden 
(1960) en voor spondeeën volgens IJsseldijk (1977). De 
gegevens van v. Uden laten nog het effekt van hoortrai-
ning zien. De skores zijn gemeten in afhankelijkheid van 
de Fletcher Index. 

De resultaten van v. Uden laten zien hoe de herkenning 
van monosyllaben afhangt van de Fletcher Index, van 
een groep kinderen die op latere leeftijd hun eerste hoor-
toestel kregen (1952!) en wat het effekt van hoortraining 
dan nog oplevert. De resultaten van IJsseldijk betreffen 
spondeeherkenning, en geven daarom een gunstiger 
beeld. 

De grafieken 2 t/m 7 samenvattend, kan gesteld worden 
dat: 
* het gemiddeld gehoorverlies volgens het audiogram 
een duidelijke voorspellingswaarde heeft ten aanzien 
van de diskriminatievermogens voor toonhoogte en 
spraak. 
* er grote individuele verschillen kunnen optreden, met 
name in het overgangsgebied rond 90 dB. Het audio
gram zegt daar inderdaad niet alles. 
* het gemiddeld zo is dat bij gehoorverliezen groter dan 
90 dB de auditieve verwerking van spraak zeer slecht, zo 
niet onmogelijk is. 
En dit betekent dat de audiometrische definitie (het 60-
90 dB kriterium) zeer wel aansluit op de funktionele 
definitie van doofheid. 

Konklusies: 

1. De differentiatie doof versus slechthorend is geba
seerd op een funktionele definitie van doofheid, en komt 
voort uit praktisch pedagogisch/didaktische ervaringen. 
2. Alhoewel de audiometrische definitie van doofheid 
een sterke vereenvoudiging betekent, sluit deze duide
lijk aan op de funktionele konsekwenties. 
Bij gevoeligheidsverliezen van méér dan 90 dB, is de 
auditieve spraakherkenning meestal zeer gering. 
3. Bij een goed hoortrainingsprogramma kan al op 21/2 

jarige leeftijd een redelijk betrouwbaar audiogram ver
kregen worden. Op basis daarvan is al een eerste dia
gnose doof/slechthorend mogelijk; gegevens over het 
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totaal funktioneren kompleteren deze diagnose. 
4. Verwijzing naar adekwate opvang in slechthorenden
dan wel dovenscholen kan en dient dan snel plaats te 
vinden. 
5. Zeker voor randgevallen is het direkt vaststellen van 
auditieve diskriminatie/herkenningsvermogens belang
rijk. Dit kan leiden tot bijstelling van de diagnose en/of 
verwijzing. 
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Een vriendelijk gebaar 

Stellingen en normen van een 
audioloog 

(Persbericht) 

Sanders Verenigde Bedrijven te Amstelveen heeft op 
dinsdag 25 oktober 1983 officieel haar nieuw kantoor 
geopend. Bij die gelegenheid vond de officiële start 
plaats van een aktie tot steun aan het dovenonderwijs op 
het eiland Aruba. Sanders West-Nederland heeft hier
voor een startkapitaal verschaft. Hiervan kon de produk-
tie van een bronzen beeldje worden gefinancierd. Dit 
beeldje, vervaardigd door de kunstenaar Kees Vet in 
Breda, stelt een doof meisje voor dat met haar handen 
het gebaar maakt 'Ik wil kontakt'. Twintig afgietsels van 
dit beeld zullen door de Rotary Amstelveen worden ver
kocht; uit de opbrengst daarvan komen de gelden vrij 
voor het dovenonderwijs op Aruba. 
De bronzen beeldjes werden op 25 oktober overge
dragen door de actrice Rick Nicolet, tegenspeelster van 
Willem Nijholt in het toneelstuk 'Kinderen van een min
dere God'. Aanwezig was daarbij o.a. mejuffrouw Elvia 
Croes, dovenonderwijzeres op het eiland Aruba, die op 
uitnodiging van de Rotary Amstelveen in Nederland een 
enkele maanden durende, aanvullende opleiding ge
volgd heeft. 

Dr. P. Kuyper, fysicus-audioloog 

Naar aanleiding van de studiedag van de Nederlandse 
Vereniging voor Audiologie over het toelatingsbeleid 
voor auditief gehandicapte kinderen, wil Dr. P. Kuyper 
ook graag zijn visie daarop ge ven. Hij publiceert daarom 
hierbij de tekst van een aantal stellingen die hij geformu
leerd heeft voor het lustrum van de Koninklijke Amman-
stichting te Rotterdam in 1978. De voordrachten die toen 
gehouden zijn, zijn tot nu toe niet gebundeld uitgegeven. 

In april 1978 is in Rotterdam een symposium gehouden 
over veranderende normen in de audiologie ter gele
genheid van het Lustrum van de Koninklijke Amman-
stichting. 
De sprekers hebben eerst stellingen ingezonden en ver
volgens naar aanleiding daarvan een voordracht ge
houden. Hoewel de situatie in 1983 op sommige punten 
iets anders is dan die van 1978, lijkt de tekst van mijn 
voordracht toch nog wel tot discussie te prikkelen: 

Stellingen voor 'normen' 

1. Een (puur fysische) audioloog is van weinig nut voor 
toe- of 'aflaten' op/van scholen voor auditief gehandi
capten: 
a. Het toonaudiogram zegt niets over het acoustische 
onderscheidsvermogen. 
b. Het spraakaudiogram is juist op het beslissende mo
ment niet beschikbaar. 
c. Het is onwaarschijnlijk dat er binnenkort audiologi-
sche proeven ontwikkeld zullen worden die beslissingen 
over toe- en aflaten eenvoudiger zullen maken. 
d. Wij zoeken, natuurlijk, toch daarnaar. 

2. 'Toelatingscommissie' suggereert, dat na het toela
ten er niets meer hoeft te gebeuren. Begeleidingscom
missie zou veel beter zijn. Telkens moet herplaatsing 
overwogen kunnen worden. Een tussenschool (tussen 
doof en slechthorend in), lost dit probleem niet op, kan 
overigens wel praktisch zijn. 

3. Toe- of aflaten is een teambeslissing. Doorslagge
vend zij: 'Kan die leerkracht wat met dat kind "doen"?' 
Dat blijkt pas na een proefplaatsing! 

4. Bij een 'moeilijk geval' geldt niet: welke soort school, 
maar: waar hebben ze speciale programma's die voor dit 
kind geschikt zijn; of zelfs: welke juf is voor hem het best7 

5. Als een zwaar slechthorende het, dankzij talenten en 
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hulpmiddelen, op de gewone school kan redden, moet hij 
daar geplaatst worden. 

6- Hoofddoel zij: aanpassing aan de gewone 'horende' 
Maatschappij; zo groot mogelijke zelfstandigheid in die 
Maatschappij. 

7- Herplaatsing mag nooit leerkrachtvermindering met 
zich meebrengen. De inspektie dient zich soepel op te 
stellen. 

Oe audioloog en de normen 

°e centrale vraag bij ons onderzoek is: Welke oplossing 
is het beste voor dit speciale kind? Dit is een zeer alge-
Meen probleem. Zelfs bij bijna volwassenen (diegenen 
die een universitaire opleiding gaan volgen) is het bij
zonder moeilijk te weten welke studie het beste is en zo ja 
°f de leerling er geschikt voor is. Zoals u weet is er 
daarbij een 'afval' van meer dan 40%. Geven nu de 
cijfers die iemand gehaald heeft op de middelbare 
school een voorspelling? Jazeker, als men maar kijkt 
naar het gemiddelde. Er is, zo gezegd, een correlatie. 
Toch zegt dat in het individuele geval niet veel. Dat is een 
van de redenen dat men loting voor studies doet, zodat 
de cijfers niet alleen meetellen. 
In het algemeen kan men stellen dat hoe jonger de 
Persoon is voor wie men de keus moet doen, hoe moei-
'ijker het is. Vandaar dat er allerlei psychologische testen 
zijn. De meest bekende testen gaan juist over deze zo-
9enaamde cognitieve vaardigheden (IQ en de SON). 
Tegenwoordig meet men ook steeds vaker allerlei an
dere eigenschappen van de psyche. Die zijn moeilijker te 
Meten en bovendien is er nog een probleem: 
Wij kennen allen het kind dat ineens in een andere fase 
van zijn ontwikkeling is. Dat wil zeggen: zijn karakter lijkt 
anders. Allerlei eigenschappen van zijn psyche zijn op 
dat moment anders. De cognitieve eigenschappen zijn 
nog redelijk constant vergeleken met de andere. 
Om deze problemen wat op te lossen kennen we allerlei 
Mogelijkheden zoals brugklassen, middenscholen en 
een groot aantal testen, maar het blijft moeilijk, zélfs al is 
het gehoor goed! 

Bovendien weten wij (en met 'wij' bedoel ik zowel de 
onderwijsgevenden als degenen die iets verwachten 
van het onderwijs), wij weten óók niet altijd precies wat 
wi i willen. Een bekende kreet is: 'het aanpassen aan de 
Maatschappij'. Maar die maatschappij verandert. Vroe-
9er sprak men veel over kennen (dus cognitieve vaar
digheden) en Christelijke en Maatschappelijke Deug
den. Nu praat men meer over inzicht en over sociale 
vaardigheden. 
verder veranderen de technieken. Er zijn nieuwe onder-
vistechnieken. Er is een golf geweest van de audiovi
suele technieken. Er zijn projectideeën, groepswerk en 
'egenwoordig een heel arsenaal van gogen en bege-
'eiders. Bovendien wordt de klassedeler kleiner. 

Hieruit volgt dat wij kunnen zeggen, dat normen nooit 
voldoen, want ze lopen altijd achter. Wellicht hebben wij 
bovendien niet voldoende normen. 

Vanaf een afstand kan men soms duidelijk stromingen 
aanwijzen. Zo was er twintig jaar geleden veel aandacht 
voor de schijnkennis van sommige slechthorenden die 
geplaatst waren op het gewone onderwijs. Zij konden 
een hele hoop nazeggen en naapen, maar bleken toch 
essentiële kennis te missen. 
Thans is het de tendens: 'Zoveel mogelijk naar het ge
woon onderwijs sturen'. In het buitenland spreekt men 
veel over 'mainstreaming'. Wij zelf hebben graag het 
woord integratie in de mond. Ook ik ben onder invloed 
van die stroming, getuige stelling 5: 
'Als een zwaar slechthorende het dankzij talent en hulp
middelen op de gewone school kan redden, moet hij 
daar geplaatst worden'. 
Maar wat is 'redden'? Kan hij zich redden als hij hoge 
cijfers haalt? Dan denken wij alleen aan de cognitieve 
kant. Minstens zo belangrijk voor zijn individuele ontwik
keling is, of hij contact heeft met de anderen. Eén slecht
horende temidden van een groot aantal normaal horen
den loopt grote kans geïsoleerd te worden, dat wil 
zeggen een ernstige handicap in zijn individuele ontwik
keling te krijgen. 
Men zoekt soms oplossingen door een klas van normaal 
horenden een aantal slechthorenden te plaatsen. Soms 
wordt een gedeelte van het onderwijs samen met de 
goedhorenden en een gedeelte in groepen van slecht
horenden gedaan. In Denemarken bestaan allerlei va
rianten hierop. 

Onze stelling 6 zegt dat aanpassing aan de maatschap
pij een belangrijk doel is, zelfs een hoofddoel. Maar, in de 
maatschappij zal onze slechthorende misschien ook wel 
meer contact met lotgenoten zoeken dan met goedho
renden! Het is voor de sociale vaardigheden zoals wij dat 
tegenwoordig noemen, bijzonder belangrijk dat hij con
tact heeft op gelijk niveau. Het is bijzonder ongezond om 
altijd anders te zijn. 

Wie onderzoekt nou dat 'redden'? Gezien de kreten die ik 
boven gebruikt heb zou een socioloog het eerst in aan
merking komen. Laten we meteen ook een orthosocio-
loog en een parasocioloog, wat zeg ik, een sociogoog 
aantrekken. 
Maar wij hebben in ons team wel psychologen, orthope
dagogen, leerkrachten met speciale aandacht voor de 
slechthorenden, akoepedisten en vele anderen. En 
wanneer de één niet zeker is dan vraagt hij hulp aan de 
ander. Kortom alle beslissingen over een kind dienen 
door een team te gebeuren. Hiermee heb ik stelling 3 
aangeroerd; althans de eerste zin. 

Het blijkt derhalve, dat 'zich redden' een moeilijk begrip 
is. Nu begrijpt ge ook waarom op de slechthorenden-
school kinderen kunnen zitten met een fletcher-index 
van slechts 20 dB. Of dat er met een fletcher-index van 
80 dB op de dovenschool zitten of met een fletcher-index 
van 100 dB op de slechthorendenschool. Normen in 
deze zijn niet te geven. Hoogstens vooreen eerste voor
lopige indeling. Zij hebben alleen statistische betekenis 
en als u dan toch normen van mij wilt horen, dan wil ik 
dan 30 dB en 90 dB noemen. 
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Of het kind zich kan redden is een kwestie van een 
proefplaatsing. Dat zien wij bij stelling 3 laatste zin. Het 
gaat erom of een desbetreffende leerkracht wat met dat 
kind kan doen en ook over het woord 'doen' zouden wij 
lang kunnen praten. 

Maar zoals wij boven gezien hebben verandert het kind 
en de leerkracht verandert, of misschien krijgt hij een 
andere. Dan zou de situatie kunnen ontstaan dat het kind 
op een andere school beter geplaatst is. Het kan zijn dat 
tegen alle verwachtingen in, de spraak zich beter ont
wikkelt of juist slechter. Kortom wij moeten continu het 
kind begeleiden en bereid zijn tot overplaatsing na één, 
na twee, na drie jaar. Kortom gedurende het hele leer
proces. Hiermee heb ik stelling 2 toegelicht. 

We hebben de eerste en de laatste stelling nog niet 
behandeld. De laatste spreekt voor zichzelf. Op de 
middelbare school mocht het dan eens voorkomen dat 
men een leerling liet overgaan omdat dan ergens de 
klassedeler werd overschreden en men zo een gunstige 
verdeling van leerlingen kreeg. 
Iets dergelijks zal daar niet zo ernstig zijn. Een dergelijk 
motief voor verplaatsing of juist niet verplaatsen van een 
kind kan voor de slechthorende of dove leerling bij
zonder ongunstig zijn. Wij spelen dan met zijn toekomst! 
Dat is de reden dat de inspectie zich bijzonder soepel 
dient op te stellen ten aanzien van de klassedeler. 

Tenslotte stelling 1: wat is de audioloog nou waard? Hij 
geeft toelichting op de interpretatie van de audiometri-
sche proeven. Wat is de betekenis van de sterkte van 
juist hoorbare zuivere tonen? Hoe haalt de goedhorende 
de voor de spraak typische klanken uit het hem omrin
gende geluid? Doet de slechthorende dat net zo? En wat 
doen beiden als er veel stoorgeluid is? Wat is de waarde, 
wat zijn de beperkingen van het hoortoestel? 
Zoals uit stelling 1 blijkt kan de audioloog op dit gebied 
nog niet zo erg veel doen. Maar al zoekend is hij in 
contact gekomen met de fonetiek en met ontwikke
lingspsychologie en met taalkunde. En als hij zijn oren 
open heeft, heeft hij ook het een en ander over andere 
disciplines opgestoken. Hij kan zo in zijn team verbin
dend en vertalend werken. 
Soms echter werkt de audioloog niet zozeer verbindend 
als wel prikkelend tot discussie. Ik hoop althans dat mijn 
stellingen en mijn voordracht hiervan een voorbeeld zijn. 
Ik dank u voor uw aandacht. 

De teksttelefoon 

PTT-persbericht 

Op 11 januari werd de teksttelefoon geïntroduceerd. Dat 
gebeurde doordat drs. Ph. Leenman, directeur-generaal 
van de PTT, in het instituut 'Effatha' te Zoetermeer een 
teksttelefoon overhandigde aan Drs. P.H. van der Veen, 
als vertegenwoordiger van het direkteurenoverleg van 
de vijf doveninstituten, en aan dhr. J. Wesemann, voorzit
ter van de stichting Dovenraad. 
Uit het persbericht dat de PTT naar aanleiding van deze 
introduktie verspreidde, nemen we het gedeelte over dat 
betrekking heeft op de beschikbaarstelling van het appa
raat. 

In vergelijking met een telefoontoestel is de teksttelefoon 
een duur apparaat. De kosten zijn een bedrag van 
ƒ1500,- voor eens en ƒ40,- per maand. Hierbij komen 
dan nog de normale kosten van de telefoonaansluiting. 
De PTT is van mening dat de teksttelefoon een hulp
middel is dat behoort te worden opgenomen in het pak
ket van voorzieningen van de Algemene Arbeidsonge
schiktheidswet. Voor degenen die door hun leeftijd 
-mensen van 65 jaar en ouder - niet voor een AAW-voor-
ziening in aanmerking komen zal de PTT de tekst
telefoon gratis in bruikleen beschikbaar stellen. De 
noodzaak van een verstrekking op basis van de PTT-
bruikleenregeling zal door de Gemeenschappelijke Me
dische Dienst worden onderzocht. In overleg met het 
Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid zijn urgentieca
tegorieën vastgesteld die zullen worden gehanteerd als 
het aantal beschikbare apparaten niet aan de vraag kan 
voldoen. Zij die 65 jaar of ouder zijn en voor de PTT-bruik-
leenregeling in aanmerking wensen te komen kunnen 
zich na 1 maart 1984 aanmelden bij de directeur van het 
telefoondistrict. Zij die jonger zijn dan 65 jaar en in aan
merking menen te komen voor een verstrekking op 
grond van de AAW kunnen zich wenden tot de bedrijfs
vereniging waar zij bij zijn aangesloten. De aanmeldings
formulieren zijn verkrijgbaar bij de GMD-kantoren en op 
de postkantoren. Overheidspersoneel kan zich wenden 
tot het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Indien een 
aanvraag leidt tot een positief advies dan kan men bij de 
directeur van het telefoondistrict een aanvraag indienen 
voor het beschikbaar stellen van een teksttelefoon. 
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Naar aanleiding van de 
introduktie van de 
teksttelefoon 

°fs. P.H. van der Veen, Rotterdam 

Bi i zijn afscheid in 1980 als directeur van de Koninklijke 
Ammanstichting stelde mijn voorganger, de heer drs. 
A-W. de Vos in zijn afscheidsrede 'Niet (erbij) horen' dat 
'de horende maatschappij' - en nu citeer ik - 'meer 
aandacht zal moeten besteden aan de ontwikkeling en 
net gebruik van grafische systemen. Ook slechtho
renden en doven hebben recht op telecommunicatie. De 
voornamelijk oraal ingestelde telefoon, radio en televisie 
2'jn hiervoor niet geschikt. Verheugd ben ik daarom over 
de zich ontwikkelende schrijf- en teksttelefoonsystemen 
en de zich aandienende mogelijkheden van de teletekst. 
2 i i zullen echter ook nog als vanzelfsprekend gebruiks
artikel moeten worden ingevoerd'. Einde citaat. 

In dit citaat vindt u de aspecten terug die ik als voorzitter 
van het directeurenoverleg van de vijf Nederlandse insti
tuten voor doven in mijn dankwoord aan de Nederlandse 
pT.T. voor de introduktie en aanbieding van de nieuwe 
teksttelefoon wil noemen: visuele communicatie d.m.v. 
9rafische systemen, het omgaan met data-apparatuur 
en de daarbijbehorende randapparatuur en het vanzelf
sprekend ter beschikking zijn van communicatie-appa-
ratuur aan auditief gehandicapten. 

Het is verheugend dat de introduktie van de nieuwe 
teksttelefoon door de PTT. plaatsvindt in een instituut 
voor doven door het in gebruik nemen van het nieuwe 
toestel door de voorzitter van de Nederlandse Doven-
raad, daarmee aangevend het belang van dit toestel 
voor doven, kinderen en volwassenen. Reeds eerder gaf 
de PTT. er blijk van het belang van visuele communi-
catie-apparatuur t.b.v. het onderwijs aan doven en t.b.v. 
het contact tussen doven en de instituten in te zien, 
namelijk toen ter gelegenheid van het feit dat het in 1981 
100 jaar geleden was dat de telefoon in Nederland werd 
geïntroduceerd, de doveninstituten uitgebreide Viditel-
apparatuur aangeboden kregen en twee teksttelefoons 
i n de toen beschikbare uitvoering. Met beide voorzie
ningen zijn sindsdien ervaringen opgedaan: met de Vidi-
telapparatuur bij het vertrouwd maken van de leerlingen 
van de instituten met beeldschermen en toetsenborden 
'n combinatie met het invoeren en het opvragen van 
informatie (viditel als leerdoel), maar ook als hulpmiddel 
bij de lessen aan die leerlingen. 

T en aanzien van de teksttelefoon kan nu reeds gesteld 
worden dat het een niet meer weg te denken commu

nicatiemiddel is, zelfs niet in z'n eerste eenvoudige uit
voering. Voor mij persoonlijk is het nog steeds een moei
lijk apparaat: bij het eerste teksttelefoon 'gesprek' dat ik 
ermee voerde, stond het zweet mij onder de neus van 
inspanning en tijdens dit gesprek moest mijn dove ge
sprekspartner mij regelmatig aanwijzingen geven hoe 
bijvoorbeeld in plaats van letters getallen te gebruiken, 
hoe letters te wissen etcetera. Maar al doende leert men. 
Toch verschijnt er nu, gelukkig mag ik wel zeggen, een 
gemakkelijker te bedienen toestel. 

Behalve de teksttelefoon en viditel zijn er voor auditief 
gehandicapten meer visuele communicatiemiddelen 
met als mogelijkheden bijvoorbeeld ondertiteling van te
levisieprogramma's via teletekst zodat ook Nederlandse 
televisieprogramma's door auditief gehandicapten ge
volgd kunnen worden, met verder bijvoorbeeld de infor
matievoorzieningen, ook via teletekst, zodat visuele ra
dionieuwsvoorziening binnen het bereik van de auditief 
gehandicapte komt en ook het journaal voor doven en 
slechthorenden. 
Spijtig is dat teletekst officieel nog steeds in een experi
menteel stadium verkeert, waardoor de aanschaf voor 
auditief gehandicapten nog steeds extra kosten met zich 
meebrengt en waardoor het aantal te ondertitelen pro
gramma's en de informatieverstrekking nog aan beper
kingen onderhevig is. 

Ik noemde het gebruik van data-apparatuur en de daar
bijbehorende randapparatuur. Als voorbeeld koos ik Vidi
tel opgenomen in het onderwijs aan dove kinderen, een 
ontwikkeling waaraan zoals gezegd de PTT. van harte 
meedeed door het beschikbaar stellen van de beno
digde apparatuur. Hier meen ik, is het goed te memore
ren, dat een ander 'staatsbedrijf' namelijk het ministerie 
van Onderwijs, het gebruik van dit soort apparatuur van 
minder belang lijkt te vinden voor gehandicapte kinde
ren; voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. En 
daarbij denk ik aan het zogenaamde project Burgerin-
formatica dat tot doel heeft leerlingen van het voortgezet 
onderwijs te leren omgaan met data-apparatuur en de 
daarbij gebruikte hulpapparatuur ((micro)computers, 
software, hardware). Aan scholen voor voortgezet bui
tengewoon onderwijs werden geen projecten toege
kend; het was gewoon vergeten. Voor deze zaken zijn de 
buo-scholen, dus ook de scholen voor dove kinderen, 
kennelijk nog steeds aangewezen op eigen financiële 
middelen, op schenkingen zoals die van het Nederlands 
Comité voor Kinderpostzegels aan een 25-tal buo-
scholen ten behoeve van een videoproject, of op inci
dentele subsidies van diverse particuliere en overheids
instanties. In dit verband denk ik aan ons eigen Rotter
damse (Ammanstichting) bij diverse instanties inge
diende Grafikomproject. Dit grafikomsysteem is bestemd 
voor die dove kinderen die voor het aanleren van taal
structuren in hoge mate afhankelijk zijn van taalaanbod 
en schrifttaai. Opdoen van ervaring in het onderwijs met 
dit zo nodige grafische communicatiemiddel is nog niet 
mogelijk door het ontbreken van financiële middelen, 
zelfs voor de aanschaf van één klasseset. Wij zoeken 
verder. 
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Verheugend blijft het in ieder geval dat de P.T.T. de 
communicatienood onderkent en iets van zich liet horen: 
de teksttelefoon. Hopelijk volgt het andere genoemde 
staatsbedrijf ten aanzien van andere grafische en data-
apparatuur in het bijzonder ten behoeve van het buiten
gewoon onderwijs. 

Ten slotte de invoering van grafische communicatie-ap-
paratuur als gebruiksartikel. Ten aanzien van teletekst 
noemde ik reeds dat ik verwacht dat dit binnenkort uit z'n 
experimentele stadium komt en dat het aanbod zowel 
ten aanzien van de ondertiteling als ten aanzien van de 
informatievoorziening beduidend zal toenemen. Wat be
treft viditel hoop ik dat dit communicatiemiddel tussen de 
instituten onderling en in het bijzonder tussen de institu
ten en de ouders van de leerlingen zal functioneren bij 
het overbrengen van berichten, algemene informatie en 
instructies. 
Wat betreft de teksttelefoon zijn mijn verwachtingen 
hoog gespannen. Ik hoop binnenkort in het. algemene 
gedeelte van de telefoongids onder het hoofdstuk tele-
foonapparatuur als keuzeset aan te treffen één grijs/-
witte teksttelefoon met gewone bel en lichtbellen op 
diverse plaatsen in het huis. Ik hoop verder dat de kosten 
van deze apparatuur wat betreft de beschikbaarstelling 
en de maandelijkse bijdrage die van het gewone tele
foontoestel benaderen, hooguit met een gering bedrag 
overstijgen. 
Mogelijk kan ook binnen niet al te lange tijd de te ver
wachten lange aansluit-wachttijd beperkt worden tot de 
huidige wachttijd voor een gewoon telefoontoestel. En 
als dan ook alle kiesschijftelefoontoestellen vervangen 
zijn door druktoetstoestellen, dan denk ik dat de tekstte
lefoon als vanzelfsprekend ingevoerd is. Ik pleit er der
halve voor de teksttelefoon als normale voorziening (en 
niet als een gunstvoorziening via een A.A.W.-regeling) te 
verstrekken en wel aan alle auditief gehandicapten, doof 
of slechthorend, die niet via de akoestische weg kunnen 
telefoneren. 
Verder lijkt het mij juist dat de teksttelefoon ook ter be
schikking komt van mensen met een spraakstoornis; ook 
voor hen zal dan communicatie via de telefoon mogelijk 
gemaakt zijn. 

PTT., laat nog meer van je horen! 

Ten slotte, dames en heren wil ik nu voor alle duidelijk
heid het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie namens de vijf Nederlandse instituten voor doven 
van harte dankzeggen voor de introduktie en de aanbie
ding van de nieuwe teksttelefoons. 

De V.B.O.-werkgroep 
Rekenen 

R. Franke, Ammanschool Amsterdam, namens de werk
groep 

Op een voorstel van de V.B.O.-commissie in juni 1982 is 
er besloten een V.B.O.-werkgroep rekenen/wiskunde te 
starten, waarbij elk instituut vertegenwoordigd zou zijn 
met twee collega's. 
Inmiddels is deze werkgroep zes maal bij elkaar ge
weest. Er is afgesproken dat de groep zich vooralsnog 
bezig zal houden met het Maatschappelijk rekenen. 
Hierbij heeft ze voor ogen een groep leerlingen, waarvan 
in het voortgezet onderwijs blijkt, dat ze onvoldoende tot 
getalbegrip zijn gekomen en die ook niet in staat zijn de 
basisoperaties in het rekenen op voldoende niveau uit te 
voeren. Het maatschappelijk rekenen omvat die 'reken'-
gebieden die in het dagelijks leven noodzakelijk zijn om 
zo zelfstandig mogelijk te leven b.v. klokkijken, wegen 
enz. 
De groep heeft nu een programma wegen opgesteld, 
voornamelijk bestemd voor deze groep leerlingen, maar 
doordat de basisoperaties noodzakelijk voor het wegen 
ook voor jonge kinderen van belang zijn om tot inzichte
lijk wegen te komen, is het mogelijk het programma ook 
aangepast aan jonge dove kinderen, zonder bovenge
noemde problemen, aan te bieden. 
Er is op alle instituten een verzoek uitgegaan naar een 
aantal collega's om het programma uit te proberen en 
van commentaarte voorzien. Deze opmerkingen kunnen 
dan in een volgende versie worden opgenomen. 
Als tweede programma wordt het klokkijken uitgewerkt. 
Dit zal vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar gereed 
zijn. 
Verdere toekomstplannen moeten nog bekeken worden. 
De werkgroep staat open voor opmerkingen van colle
ga's en ziet deze gaarne tegemoet. 
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Boekbespreking 

Or. J. van Hof-van Duin, arts, neurofysioloog 

°r. J.P.M. van Dijk, pedagoog: 'Rubella Handicapped 
Children; The effects of bilateral cataract and/or hearing 
impairment on behaviour and learning'. Dissertatie Ka
tholieke Universiteit Nijmegen, 255 biz., 1982. 
Uitgever: Swets & Zeitlinger B.V. te Lisse. 

In dit proefschrift worden gevolgen voor ontwikkeling en 
gedrag beschreven bij 81 patiënten met gehoorstoornis
sen ten gevolge van rubella-infectie van de moeder tij
dens de zwangerschap. De patiënten-gegevens werden 
verzameld tijdens een verblijf van de auteur, gedurende 
12 maanden, in het Monnington Centrum voor gehoor
gestoorde kinderen in Victoria, Australië. Bij 81 gehoor
gestoorde kinderen van 8 maanden tot 8 jaar kon worden 
vastgesteld dat de gehoor-handicap het gevolg was van 
een rubella-infectie van de moeder. Aangezien de studie 
uitgaat van patiënten met gehoorstoornissen en retro
spectief van aard is, zouden vragen kunnen opkomen 
die niet beantwoord kunnen worden. Het is onmogelijk 
aan te geven welk percentage van rubella-infectie bij 
hoeders zonder gevolgen gebleven is voor de kinderen 
of in welk percentage stoornissen zoals afzonderlijke 
oogafwijkingen of afzonderlijke hartafwijkingen opge
treden zijn of in welk percentage abortus optrad of niet 
'evensvatbare kinderen geboren werden. Verwerken 
van de ondertitel in de hoofdtitel tot: The effects of 
bilateral cataract and/or hearing impairment on beha
viour and learning in rubella handicapped children' zou 
voor sommige (toekomstige) lezers verhelderend zijn. 
Doordat in deze studie uitgegaan wordt van gehoor-ge-
stoorde rubella-kinderen, is vergelijking met resultaten 
van andere studies niet altijd mogelijk en zijn discrepan
ties te verwachten. 

Na een algemene inleiding wordt aangegeven welke 
organen mogelijk beschadigd kunnen worden door ru
bella-infectie van de moeder tijdens de zwangerschap. 
In het onderhavige onderzoek werd bij de patiënten (ach
teraf) vastgesteld dat de gehoorstoornissen ontstaan 
waren ten gevolge van rubella-infectie van de moeder 
en kon bij 72 van de 81 patiënten vastgesteld worden in 
welke periode van de zwangerschap dit plaats gevonden 
had. 
Vijfenzeventig procent van de moeders van de rubella-
kinderen bleek binnen de eerste 3 maanden van de 
zwangerschap met rubella geïnfecteerd te zijn. Niet al
leen het moment van infectie tijdens de zwangerschap 
maar ook het geboortegewicht van het rubella-kind blijkt 
zeer belangrijk voor de gevolgen van de rubella-infectie 
'e zijn. Rubella-kinderen hebben lagere geboortege
wichten dan andere kinderen: het gemiddelde geboorte

gewicht van de jongetjes was 2733 gram en het gemid
delde geboortegewicht van de meisjes 2506 gram. 
Ondanks dit lage geboortegewicht bleek de zwanger
schapsduur van de rubella kinderen gemiddeld 37 
weken te zijn. Het is dus onjuist om bij deze rubella-kin
deren te spreken van prematuriteit (dit in tegenstelling tot 
wat de auteur zelf soms doet). 
Bij 18 van de 81 kinderen bleken de gevolgen van de 
rubella-infectie gecompliceerd door het mede aanwezig 
zijn van bi-lateraal cataract. 
Al deze patiënten werden geopereerd; 2 patiënten waren 
blind; bij 16 patiënten werden brillen voorgeschreven die 
in 50 procent van de gevallen gedragen werden en 
waarmee de patiënten wel grote objecten konden her
kennen. Niet is aangegeven op welke leeftijden de cata
racten ontstaan waren respectievelijk geopereerd wa
ren. 
Opgegeven wordt dat 24,7 procent van de patiënten een 
rubella-retinopathie vertonen; niet is aangegeven wat 
hier precies onder verstaan wordt en welke consequen
ties dit voor het gezichtsvermogen van deze kinderen 
had. 
Zevenendertig procent van de kinderen had complice
rende hartafwijkingen. De ernst van de gehoorstoornis
sen werd audiologisch vastgesteld; afhankelijk van de 
audiogrammen werden de afwijkingen van licht tot zeer 
ernstig in groepen ingedeeld; de gehoordefecten bleken 
bij alle kinderen bij 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz 
aantoonbaar, en resulteerden in een platte vorm van het 
audiogram. 

In een apart hoofdstuk wordt de ontwikkeling en het 
gedrag van de kinderen besproken. Lichamelijke ont
wikkeling, motorische ontwikkeling, verschillende as
pecten van gedrag, de mogelijkheid tot leren, tot imite
ren, communiceren en spreken, worden uitvoerig be
licht, en met behulp van de bijgevoegde appendices, kan 
de lezer een indruk krijgen hoe deze verschillende, vrij 
moeilijk vast te stellen grootheden, door de auteur zijn 
nagegaan. Een opmerkelijk resultaat blijkt te zijn dat 
geen van de Australische rubella-kinderen geklassifi-
ceerd kan worden als echt autistisch, hoewel een aantal 
autistische symptomen zo nu en dan aanwezig blijken te 
zijn. 
Het imiteren van eenvoudige gebaren was in het alge
meen niet moeilijk voor rubella-kinderen; alleen wanneer 
de taak meer gecompliceerd werd en snel gecoördi
neerde bewegingen vereiste, bleken de problemen gro
ter te worden. Toch kon nog 25 procent van de kinderen 
goede prestaties leveren, zelfs met de moeilijke testop-
drachten. Wanneer daarentegen de verschillende moto
rische bewegingen met gesloten ogen uitgevoerd moe
sten worden, bleken ernstige moeilijkheden op te treden. 
Bij de leertests komen enige opmerkelijke resultaten te 
voorschijn: bij de Hiskey-Nebraska test bleek de ge
middelde leerleeftijd bij alle onderdelen van de test bo
ven de chronologische leeftijd te liggen. 
De hoogste scores werden bereikt met visuele oriën
tatie-taken, wat lijkt te suggereren dat indien de kinderen 
hun visuele systeem kunnen gebruiken zij dit boven het 
normale gemiddelde doen. Het is jammer dat de auteur 
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niet dieper ingegaan is op de achtergronden van deze 
gegevens. 
Wat betreft het spreken blijken de rubella-kinderen in het 
algemeen een slechte controle over hun articuleer-
mechanisme te bezitten, iets wat bij gehoorgestoorde 
kinderen niet zo opmerkelijk is. 

Een apart hoofstuk wordt gewijd aan de groep rubella-
kinderen die behalve de gehoorstoornissen bovendien 
dubbelzijdig cataract hadden. De moeders van deze kin
deren bleken significant vroeger tijdens de zwanger
schap geïnfeceerd met rubellavirus (binnen de eerste 
twee maanden zwangerschap). Het geboortegewicht 
van de cataract-kinderen bleek lager dan van de niet-ca-
taract-kinderen; hoofd-omtrek lengte en gewicht worden 
ook vergeleken; de cataract-kinderen lijken kleinere 
hoofdomtrek te hebben en een lichter lichaamsgewicht. 
Bovendien blijken de cataract-kinderen een duidelijker 
stereotype gedrag te vertonen waardoor deze kinderen 
mogelijk meer autistisch lijken dan de gehoorgestoorde 
niet-cataract rubella-kinderen. 

In een apart hoofdstuk wordt nagegaan wat de effecten 
zijn van het moment van infectie tijdens de zwanger
schap en geboortegewicht op de ernst van het gehoor-
verlies en het ontstaan van dubbelzijdig cataract en van 
autistische gedragswijzen. 
Het geboortegewicht blijkt een belangrijke factor te zijn 
voor het voorspellen van het motorisch gedrag van de 
kinderen; het moment van de infectie tijdens de zwan
gerschap blijkt een indicatie te zijn voor het latere leer
vermogen van de kinderen. 

In een laatste hoofdstuk worden implicaties voor psycho
logische onderzoekingen en opvoedingsprincipes aan
gegeven. Verder wordt duidelijk gewezen op het feit dat 
rubella-infecties nog steeds voorkomen, en dat het zeer 
zeker noodzakelijk is dat meer aandacht gegeven wordt 
aan mogelijkheden van vaccinatie en dergelijke. 
Samenvattend kan van dit proefschrift gezegd worden 
dat het een zeer interessant en uitvoerig onderzoek is dat 
voor geïnteresseerden in gehoorgestoorde kinderen 
zeer lezenswaardig is, veel literatuur-besprekingen geeft 
en duidelijke mogelijkheden van onderzoek aangeeft. 

Gert Hak, lid van de redaktie 

1. Hörgeschëdigte Kinder 4 /'1983 
- Examen op de Realschule voor slechthorenden te 
Osnabrück: een scftoo/examen! 
- Integratiemogelijkheden: een interview. 

- Het C.LD.-project (Central Institute for the Deaf, Saint 
Louis) in de Verenigde Staten: geen reden voor pessi
misme met betrekking tot de orale methode op grond van 
onderzoeksdata. 

2. The American Annals of the Deaf, augustus 1983 
- Gallaudet over communicatie: rechtzetten van een 
misverstand. 
- Non-verbale intelligentie en verbale mogelijkheden bij 
doven; een vergelijkend onderzoek bij: 
a) dove adolescenten met dove ouders 
b) dove adolescenten met horende ouders 
c) een controle-groep horende adolescenten. 
- Rekenen met geld bij een groep 9/11 -jarigen. 

3. The journal of the British Association of teachers of 
the deaf, september 1983 
- Totale communicatie of totale verwarring: een waar
schuwend artikel met betrekking tot het gebruik van 
termen. 
- Spel en communicatie: cognitief onderbouwde taai
therapie uit Zuid-Afrika. 
- Technische hulpmiddelen: een overzicht van de En
gelse markt. 
- Onderzoek naar syntaxis bij een groep dove kinderen. 

4. The American Annals of the Deaf, oktober 1983 
- Computerspelletjes: ook voor comminicatie-bevorde-
ring. 
- De Arizona-school: total communication. 
- Natuurkunde-onderwijs bij dove studenten: Wat er al
lemaal vereist is. 

5. Die Sonderschule 5/1983 
- Ritmiek en muziek bij spraakgebrekkigen: grote na
druk op zingen. 
- Marx en de vragen van onze tijd. 
- Schooltuinen op mytylscholen. 

6. Die Sonderschule 6/1983 
- Het tweede deel van ritmiek en muziek bij spraakge
brekkigen. 
- Aard van gehoorverlies in de afgelopen decennia: de 
handicap, uitgedrukt in decibels, is toegenomen in de 
afgelopen 20 jaren. 

8. The Volta Review, oktober/november 1983 
- De 's' als akoestisch probleem. 
- Longitudinaal onderzoek van kinderen van de rubella-
epidemie 63/65. 
- Luisteren en lezen als simultane bezigheid voor slecht
horende leerlingen van Winnie the Pooh. 
- Leestests bij gehoorgestoorden. 

Uit buitenlandse tijdschriften 7. The Volta Review, extra bijlage over communicatie, 
september 1983 
Deze bijlage bestaat uit twee delen: 
a) Theoretische verhandelingen 
b) Toepassingen. 
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Boekspreking 

B. Hofman, Amsterdam 

Jetty Krever, Thijs, uit de serie 'Makkelijk Lezen' uitgege
ven door Leopold Den Haag 

Thijs, een boek voor wie? 
Enige tijd geleden volgde ik een cursus te Amsterdam. 
Het vak 'Linguapedie' gaf mede gestalte aan deze cur
sus. 
De ervaren dovenonderwijzer, die de linguapedie onder 
zijn hoede had genomen, leerde ons binnen de eerste 
minuut: 'Het dove kind dat gaat lezen is gered.' Het 
aplomb waarmee deze boodschap werd gebracht en de 
verbazing over haar eenvoud, deden de meeste aanwe
zigen zwijgen. 
Toen de tijd het effect van de uitspraak wat had afge
zwakt, stak iemand een vinger op om te vragen naar wat 
de leraar hiermee precies wilde zeggen. Door dit blijk van 
erkenning aangemoedigd, antwoordde hij: 
'Het dove kind dat om een boek vraagt, - dat boek gaat 
lezen en dat na het lezen van dat boek blijk geeft het 
gelezene begrepen te hebben, is gered.' 
Na een kort moment van bezinning was iemand zo 
helder de leerkracht te vragen het voorgaande op 
dicteersnelheid te herhalen. Hierdoor ben ik in staat 
geweest hem woordelijk aan te halen. 
De strekking van de gedicteerde volzin denk ik als volgt 
te kunnen weergeven. Wanneer een doof kind is gemoti
veerd een boek ter hand te nemen, gemotiveerd is dit 
boek te lezen en te begrijpen, dan zal het dove kind, dat 
op deze manier instrumenteel over onze taal beschikt, 
door een gemotiveerd gebruik zijn taalvaardigheid kun
nen ontwikkelen. Anders gezegd: Omdat het dove kind 
begrijpend wil lezen, zal het graag een boek lezen dat het 
kan lezen; maar ook zal het, omdat het graag een boek 
leest dat het kan lezen, een boek vragen dat het wil lezen. 
Een toegenomen taalvaardigheid biedt het dove kind 
meer mogelijkheden op terreinen van technische be
heersing en begripsverruiming. 
Op hun beurt ondersteunen en versterken deze het inle
vend vermogen. 
Kortom: Een doof kind leest graag het boek dat is afge
stemd op zijn taalvaardigheid, maar dat boek moet te
vens aansluiting vinden op zijn emotionaliteit. 
Nu geldt dit laatste niet uitsluitend voor een doof kind. 
Het horende kind en het kind niet alleen, leest graag wat 
aanspreekt. 

Hoewel een groot aantal schrijvers voorgeeft eisen aan 
hun lezers te stellen, houden diezelfde schrijvers terdege 
rekening met hetgeen hun lezer aan eisen naar voren 
brengt. Men schrijft tenslotte voor een publiek. 

Voor de schrijver van een kinderboek geldt dat in het 
biezonder. Hij moet zijn verhaal slijten aan een publiek 
dat alleen al op grond van de leeftijd en het daarmee 
samenhangende niveau van algehele ontwikkeling het 
nodige voorschrijft. Daarnaast wil het geslacht van zijn 
lezers nogal eens bepalend zijn voor de gerichtheid van 
het boek. De goede schrijver van een boek voor de jeugd 
houdt rekening met zulke zaken. Zijn referentiepunt zal in 
de regel het 'normale' kind zijn. 

Dat normale kind hoort, dat normale kind is normaal 
taalvaardig. Het dove kind hoort niet en zal op grond van 
zijn handicap hoogstwaarschijnlijk niet zo taalvaardig 
kunnen zijn als een normaal kind van gelijke leeftijd. 
Wat zien we gebeuren wanneer we een doof kind van 
ongeveer 9 jaar een boek geven dat geschikt moet zijn 
volgens het leeftijdcriterium dat de jeugd-schrijver heeft 
aangelegd? We zien dat het dove kind het boek snel 
terzijde legt. Het is gewoon te moeilijk. 
Geen nood, dan zoeken we iets dat gemakkerlijker is. We 
komen dan terecht bij jeugdboeken die geschikt zijn voor 
kinderen met een leeftijd van 6 a 7 jaar. Het dove kind 
van 9 begint te lezen in dit boek. 
Na een hoofdstukje wordt ook dit boek opgeborgen. 
Waarom? 
Niet omdat het kind het boek niet kan lezen, maar omdat 
het boek zo kinderachtig is. 

Het is duidelijk dat het eerste boek niet aansloot op de 
taalvaardigheid en het tweede boek niet inspeelde op de 
emotionaliteit. 
De motivatie deze boeken te lezen daalt bij het dove kind 
als gauw tot nul. De oplossing ligt voor de hand. Schrijf 
een boek dat aansluit op de taalvaardigheid en de emo
tionaliteit van het dove kind. 
Het is jammergenoeg waar dat zulke boeken er nog 
weinig zijn. 

De doveninstituten in Groningen en Voorburg hebben 
nog niet zolang geleden initiatieven genomen dit tekort 
aan geschikte boeken in de belangstelling te brengen. Er 
zijn schrijvers en schrijfsters bereid gevonden zich te 
verdiepen in de problematiek rond het geschikte boek 
voor het dove kind. Enig tastbaar resultaat is inmiddels 
geboekt. Er zijn werkjes verschijnen die voldoen. 
Voor informatie kunt u zich tot deze instituten wenden. 
De adressen staan vermeld op de binnen-achterkant 
van dit blad. Verder kan de uitgever Leopold in Den Haag 
u het een en ander vertellen over zijn serie 'Makkelijk 
Lezen'. Voor België O de Vries-Brouwers PVBA/Ant-
werpen. 
En dan nu 'Thijs', geschreven door Jetty Krever en 
geïllustreerd door Reintje Venema. 

Het Voorwoord maakt meteen duidelijk voor wie Thijs' 
bestemd is. 'Thijs' maakt deel uit van een serie, die 
geschreven is voor dove kinderen. Het boekje ziet er 
aantrekkelijk uit. Het formaat, het werk van de binder, de 
gekleurde illustratie voorop en de dertien bladzij-vul-
lende zwart-wit tekeningen van Reintje Venema in het 
boek, spreken me erg aan. 
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De typografische verzorging kreeg extra aandacht en 
dat is duidelijk te merken; een voorbeeld dat om navol
ging vraagt. 
Het boekje ontmoedigt niet door zijn dikte. Negen en 
veertig bladzijden papier van ouderwetse kwaliteit. 
Hoeveel het moet gaan kosten weet ik niet, maar onder 
een tientje bent u waarschijnlijk niet klaar. Voor uw geld 
krijgt u een verhaal dat maar liefst uit tien hoofdstukken 
bestaat. 

Een korte weergave: Thijs is een dove jongen. In de grote 
vakantie gaat hij logeren bij zijn tante en oom. Ze hebben 
drie kinderen. Thijs kan goed met zijn neefje en nichtjes 
opschieten, maar soms vergeten die weleens dat Thijs 
doof is. Dat brengt hem in vervelende situaties. Op een 
kwade dag, wanneer Thijs aan zijn lot wordt overgelaten, 
ziet hij zijn jongste nichtje in de sloot drijven. Hij redt het 
meisje en wordt zo de held van het boek. 

Ik heb het verhaal laten lezen door een aantal dove 
jongens. 
Deze werden, na hun basisopleiding op de school voor 
doven, geplaatst in verschillende vormen van regulier 
voortgezet onderwijs. 
De jongens varieerden in leeftijd van 14 tot 17 jaar. 
Geen van de jongens had moeite met het begrijpen van 
de tekst. Wel kwamen ze incidenteel met een woord 
waarvan ze de betekenis niet precies wisten. Dit echter 
had geen invloed op het meer of minder begrijpen van 
het verhaal. Het missen van een woord hier en daar 
bleek niet leeftijd-gebonden te zijn. Wel leeftijd gebon
den was het verschil in waardering voor de inhoud van 
het verhaal. Naarmate de jongens ouder waren werd de 
uitspraak 'niet leuk' en 'kinderachtig' vaker gehoord. Een 
jongen van 15 vond het net een meisjesboek. Sommigen 
onder de oudste jongens wezen op het eerste gezicht het 
boek af. Toen ik vroeg naar het 'waarom?', bleek dit 
vooral aan de vormgeving te liggen. Het boek ziet er aan 
de buitenkant uit zoals zovele kinderboeken eruit zien. 
Een zeventienjarige leest geen kinderboeken. Mogelijk 
geldt dit nog sterker voor zeventienjarige doven. 
De jongen van 15, die het net een meisjesboek vond, 
kwam zelf met voorbeelden van ontmoet onbegrip, uit
sluiting, negéring en afscheping. Hij kon zich de positie 
van Thijs bij zijn horende bloedverwanten goed voor
stellen. Treffend vond ik zijn uitspraak: Thijs komt zeker 
niet vaak bij Bart, let en Tannie logeren hè?!' Hiermee 
speelde hij in op de onbedrevenheid die deze boek-kin-
deren in de omgang met een dove aan de dag leggen. 
Een jongen van 17 verbaasde zich nogal over de on
nauwkeurige berichtgeving in de krant. De heldendaad 
van Thijs komt namelijk in de krant. Hij vroeg: 'Maken ze 
in werkelijkheid ook fouten?' 

Natuurlijk is deze groep jongens niet representatief ge
noeg om aan te tonen dat dit boek aan de voorwaarde 
'evenwicht in afstemming op taalvaardigheid en emotio
naliteit' voldoet. Vanuit mijn positie ligt een uitgebreid 
onderzoek hiernaar niet binnen het bereik. Opvallend 
was echter wel dat het merendeel van deze oudere 
jongens met plezier het boek heeft gelezen. 
Mijn nichtje van 10 heeft het boek ook gelezen. 

32 

'Oom', zegt ze, 'zijn dove jongens nou flinker dan ho
rende?' 
Ik antwoordde: 'Ik weet het niet; misschien wel.' 
'En' ging ze verder, 'is het nu echt de schuld van de 
horende kinderen dat ze de dove kinderen soms per 
ongeluk pesten?' 
'Als ze het soms per ongeluk doen, natuurlijk niet, maar 
wanneer ze het soms expres doen natuurlijk wel.' 
Ik zag haar denken. 
Thijs', een boek voor wie? 
Thijs' is een boek voor iedereen die het met plezier kan 
en wil lezen. 

Onderzoek naar de 
leefsituatie van volwassen 
doven 

Persbericht 19 januari 1984 

Het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid (NOG) 
heeft aan de Universiteit van Amsterdam de opdracht 
verleend een onderzoek in te stellen naar de leefsituatie 
van volwassen doven in Nederland. 
Er is in ons land nog weinig bekend over de levensom
standigheden van die mensen, die vanaf hun geboorte 
doof zijn en in een 'horende wereld' hun plaats moeten 
veroveren. 
Het onderzoek wil een bijdrage leveren tot: 
a) het verkrijgen van meer inzicht in de eigen maat
schappelijke situatie van doven mensen en de mogelijk
heden deze te verbeteren; 
b) het beter kunnen anticiperen op de toekomstige si
tuatie van de huidige dove kinderen, samenhangend met 
betere opvoedingsmogelijkheden voor hun ouders; 
c) eventuele verbetering van het onderwijs aan dove 
kinderen, via terugkoppeling van de onderzoeksresulta
ten naar dit onderwijs. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeks
team onder leiding van drs P.C.M. Breed, orthopedagoog 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij zal bij de uitvoering van het onderzoek gebruik maken 
van de deskundigheid en ervaring van doven zelf, van 
ouders van dove kinderen en van beroepskrachten, die 
werkzaam zijn op doveninstituten en in het vormings
werk voor doven. 
Bij de interviews met dove mensen zullen waar nodig 
doventolken worden ingeschakeld. 
De financiering van het onderzoek, dat 21/2 jaar in beslag 
zal nemen, is tot stand gekomen in goed overleg tussen 
de Universiteit van Amsterdam, het Ministerie van WVC, 
de doveninstituten, de organisaties van doven en ouders 
van dove kinderen, het Nationaal Revalidatie Fonds en 
het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid. 



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

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
6573 DG 
4812 GE 
4812 GG 
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 
6531 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

PL 
RR 

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

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

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Don Boscostraat 3 
Toledolaan 3 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Westsingel 90a 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat 2 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-4 

Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos330 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
08895-2547 
076-132352 
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 
010-552318 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 

05200-12959 

020-178617 
020-141427 
020-140983 
050-122243 
010-132280 
010-552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-991180 
079-511151 

nendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 
ae emdredaktie. 



f 


