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Ten geleide Leerstoornissen in auditief 
gehandicapte kinderen 

Redaktie 

Er blijkt ruime belangstelling te bestaan voor de inhoud 
van ons tijdschrift, althans voor de inhoudsopgave er
van. Bij de redaktie kwamen na het verschijnen van het 
vorige nummer verontruste vragen binnen, waar toch de 
inhoudsopgave van jaargang 1983 bleef? Was de redak
tie die vergeten? Nee, de redaktie was die niet vergeten. 
Hij was zelfs helemaal klaar, maar we moesten hem in 
petto houden, omdat hij niet samen met de aangeleverde 
kopij binnen de omvang van 32 bladzijden kon. Ove
rigens heeft het feit dat er zo belangstellend naar deze 
inhoudsopgave werd uitgezien, de redaktie niet weinig 
gestreeld. 

Ongetwijfeld hebt U al een oog geworpen op de inhouds
opgave op de linkerpagina. U ziet: geen themanummer. 
Ook niet de tekst van de lezingen van de VeBOSS-jaar-
vergadering. (Die hebben de redaktie nog niet bereikt.) U 
vindt allerlei, maar toch lopen er enige thematische 
lijnen: 
Aandacht voor het dove kind met nevenstoornissen 
(Leerstoornissen in auditief gehandicapte kinderen, Zr. 
Drs. Mariëlla van den Hoven, Diagnostic testing of deaf 
children) 
Aandacht voor spreken (blz. 41), gebaren en total com
munication (blz. 53). 
Aandacht voor volwassen doven (Volkshogeschool voor 
Doven, Tolkendienst, Teksttelefoon). 
Evaluatie van bereikte resultaten (Eikenheuvel, blz. 51; 
Groninger-deel-integratie, blz. 60). 
Aandacht voor het buitenland (FEAPDA-Mitteilungen en 
Uit buitenlandse tijdschriften) 
Terwijl het Overzicht op blz. 54 en 56 ons eraan herin
nert, dat er in in ons beroep gestudeerd moet worden om 
bij te blijven. 

Bij bestudering van de bladzijde hiernaast zal het U 
opvallen dat de twee laatste regels onder het kopje Voor 
de sektor onderwijs aan slechthorende kinderen en kin
deren met spraak-/taalstoornissen veranderd zijn. Het 
irritante woord vakature is vervallen en de naam van dhr. 
O Sinjorgo is vervangen. Deze laatste heeft een be-
stuursfunktie bij de VeBOSS aanvaard en hij meende 
deze niet te moeten combineren met het redakteur-
schap. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. H. Gom-
mans. Mevr. J. Everwijn-van Hoorn zal de redaktie ver
sterken voor de afdeling spraak-/taalmoeilijkheden. De 
redaktie heet de nieuw komenden van harte welkom en 
wenst hen veel succes op dit nieuwe arbeidsveld. Dank 
aan de scheidende en succes bij zijn nieuwe werk. 

De redaktie verwacht uw kopij voor het volgende num
mer graag tot en met 30 juni. 

(Lezing aan de universiteit van Dublin 1983.) 

Dr. A.M.J. van Uden pr., Sint-Michielsgestel 

Inleiding 

Laten we als inleiding eens beginnen niet met de kop, 
maar met de staart: Wat proberen we bij ons commu
nicatie-onderwijs minstens of zoveel mogelijk te be
reiken, zelfs bij meervoudig gestoorde kinderen? Waar 
mikken we op? 

Daarop zouden wij dit antwoord willen geven: een leven
dige beheersing van de basis-woordenschat van de da
gelijkse omgangstaal. 
Wij beschouwen dus niet de juiste volgorde van de 
woorden als het meest belangrijke aspect van taal dat 
we de kinderen te leren hebben (de syntaxis), noch ook 
de juiste vervoegingen en verbuigingen van de woorden 
(de morfologie), noch ook zelfs het correct uitspreken 
van de woorden (de fonologie). Niet dat deze aspecten 
onbelangrijk zijn, integendeel, maar wij beschouwen als 
het allerbelangrijkste, dat het kind (en de volwassene) 
onze woorden (uiteraard in hun context) goed verstaat, 
hopelijk in hun gesproken vorm, maar dan toch minstens 
in hun geschreven vorm, - verder dat het kind (en de 
volwassene) het juiste woord gebruikt dat in de situatie 
past, zulks hopelijk ook minstens in woordgroepen en 
zinsneden. 

Wanneer een kind een levendige beheersing van de 
basis-woordenschat van onze dagelijkse omgangstaal 
verkregen heeft, is het in wezen in staat om met iedereen 
een gesprek te voeren. Als die woordenschat onvol
doende is, zal het vaak misverstaan, en moet de ge
sprekspartner zich ieder moment aanpassen aan die 
arme woordenschat. Dit belemmert uiteraard het ge
sprek en zal het zelfs vaak onmogelijk maken. 

Gelukkig echter is het een feit, dat wij - normaal ontwik
kelde horenden - in onze dagelijkse gesprekken voor 
95% steeds weer dezelfde woorden gebruiken: onge
veer 3.600 woorden van het basis Nederlands, welk 
aantal in alle westerse talen praktisch hetzelfde is. Alleen 
moet men er wel bij bedenken, dat deze hoogfrequente 
basis-woordenschat alles bijeen ongeveer 15.000 bete
kenissen heeft, zelfs zo dat hoe meer frequent een woord 
is, het deste korter is en over meer betekenissen be
schikt. Neem bv. woorden als 'over', 'hand' (ik tel in 
Koenen minstens 9, hoewel onderling verwante, beteke
nissen!), 'bed' (in Koenen minstens 8 betekenissen) 
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Een normaal, horend kind van de Gewone Lagere 
School, bereikt deze beheersing van de basis-woorden
schat, in doorsnee op 8-jarige leeftijd. Dat betekent dus, 
dat 50% van de kinderen op de 2e - 3e klas deze woor
denschat (of meer) bereikt hebben, en 50% nog niet. Op 
12-jarige leeftijd echter hebben 90% van alle kinderen 
(inclusief de gehandicapte) deze woordenschat bereikt. 
(Zie hierover Sciarone 1979, Engels 1982, Küppers 
1982, en anderen.) 

Volgens mij kan men deze woordenschat het best on
derzoeken via de betreffende subtest van de Wechsler 
intelligentie-test. Daar immers wordt van een kind ge
vraagd, niet alleen door een gestie of door het aanwijzen 
van een plaatje, aan te duiden of het het woord kent, 
maar dit ook in woorden te omschrijven. Bv. bij 'Wat is 
een fiets?' moet het kind zeggen of opschrijven: 'Waarop 
men rijdt', of 'Een rijwiel', of 'Het heeft wielen, een zadel, 
trappers, stuur', of 'Men trapt, rijdt erop' Enz. Men mag 
hier m.i. uit besluiten, dat deze subtest vooral de actieve 
woordenschat onderzoekt. Volgens een (m.i. nog voor
lopige) ijking zou een kind, dat op deze subtest minstens 
18-20 punten haalt, geacht mogen worden de Neder
landse basis-woordenschat te beheersen, zeker als 
zulks ook nog door andere woordenschattests (bv. de 
'Peabody Picture Vocabulary Test', de 'AKIT' of de 
'UTANT') bevestigd wordt. Ik meen te mogen zeggen, 
dat dit bij 50% van de normaal begaafde dove kinderen 
van 13-14 jaar, na goed onderwijs, het geval is, en dat de 
overgrote meerderheid die de school van doven verlaat 
(op 18-20-jarige leeftijd) eveneens deze woordenschat 
bereikt zal hebben, als de opvoeding van jongsaf de 
normale wegen gevolgd heeft. Alleen de kinderen met 
een zeer zware handicap, als bv. een erg zwak ge
heugen, zwakzinnigheid, gebrek aan concentratie, zou
den hierin tekort kunnen schieten. 

Men heeft echter gevonden (Silverman-Dresner en Guil-
foyle 1972), dat in de Verenigde Staten van Noord-Ame-
rika zwaar slechthorende en dove kinderen (dus vanaf 
70 dB hoorverlies) van 16 jaar in doorsnee slechts 2.500 
woorden kenden. Dit is m.i. veel te laag en moet deze 
arme kinderen wel erg geïsoleerd in de horende maat
schappij doen staan. 

Het leren beheersen van de basis-woordenschat van de 
dagelijkse omgangstaal lijkt echter een zeer realistisch 
opvoedingsdoel. Maar het vraagt wel een hoge inzet en 
hard werken! Het kind immers moet dan ongeveer elke 
dag één nieuw woord leren en daarbij 4-5 nieuwe bete
kenissen. Wanneer dit niet lukt, zal het de gestelde mini
mum eindstreep niet halen. 

Men heeft mij weleens gevraagd: 'Wat doet U met Uw 
'slow learners'?' Mijn antwoord was: 'Het eerste punt is. 
te zorgen, dat hun leerkrachten ook niet 'slow-teachers' 
worden! En het tweede punt, dat ze bij schoolverlaten 
minstens de basis-woordenschat (boven beschreven) 
hebben leren beheersen, en dat ze in hun productieve 
taalgebruik niet in losse woorden, maar minstens in ac-
centgroepen en zinsneden zich uiten'. 
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1. De'onhandige praters' 

Sommige dove kinderen hebben moeilijkheden in het 
leren spreken, het leren liplezen (spraakafzien) en in het 
volledig benutten van hun hoorvermogen via het hoor-
apparaat. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Meestal is 
dat: het syndroom van de dyspraxie. 

a) Kan deze handicap optreden ook bij een normale 
niet-verbale (performale) intelligentie? 

Het is inderdaad altijd een probleem geweest, hoe het 
komt dat sommige kinderen met duidelijk een normaal 
verstand, soms zelfs met een scherp verstand, toch niet 
goed tot spreken te brengen zijn, tot liplezen en tot vlot 
reageren op geluid overeenkomstig hun hoorcapacitei-
ten. Dit probleem werd des te groter, toen niet-verbale 
intelligentie-tests ontwikkeld werden, als bv. de Wechs
ler en de Snijders-Oomen niet-verbale intelligentie-
schaal. Tot dan toe waren deze niet-sprekers maar al te 
vaak voor dom of zwakbegaafd of zelf zwakzinnig ge
houden. Dit is volkomen onjuist. 

b) Een moeilijkheid in het vinden van de ledematen? 

Ja! Dit is ook gevonden in patiënten in het ziekenhuis die 
lijden aan een motorische afasie, dat ze nl. zeer vaak 
moeilijkheden hebben in het coördineren en sturen van 
hun lichaamsbewegingen, bv. bij het zich aankleden 
('kleding-aparaxie'). Ze kunnen daarbij hun T-shirt on
derste boven houden, de arm in de verkeerde mouw 
steken, niet de juiste knoopsgaten vinden enz. enz. Ze 
kunnen ook moeilijkheden hebben bij het zichzelf sche
ren, bij het eten, bij het opstaan uit bed met het juiste 
been, bij het vinden van de juiste vingers en hand
standen in het gebruik van mes en vork en lepel, in het 
vinden van hun spreekarticulatoren, dus de tong, de 
juiste positie daarvan, het vinden van de lippen en ze in 
de juiste stand brengen, het coördineren van de adem, 
de stem en de bewegingen van het aanzet-stuk etc. etc. 

c) 'Clumsy children?' 

De literatuur spreekt al meerdere jaren bij sommige ho
rende kinderen van 'onhandige kinderen'. Inderdaad er 
zijn sommige normaalhorende kinderen, die dezelfde 
moeilijkheden ervaren als boven beschreven, echter 
dan niet door een bloeduitstorting in de hersenen, maar 
aangeboren, door erfelijke aanleg of door een zeer jeug
dige infectie die ook de hersenen heeft aangetast. Wan
neer zo'n kind misschien wel een normale audiogram 
heeft, zelfs een normaal spraakaudiogram (normale audi
tieve discriminatie), maar een zeer zwak auditief ge
heugen, dan komt het in moeilijkheden met zijn spraak, 
zó. dat zijn hele taalontwikkeling bedreigd wordt, niet 
alleen de uitspraak (fonologie), maar ook de groei van de 
woordenschat (lexicologie), de vormen van de woorden 
(morfologie) en de volgorde ervan (syntaxis): we spreken 
dan van 'ontwikkelingsdysfasie' (vergelijk Njiokiktjien en 
Gobin 1981). Beschikt zo'n onhandig kind echter over 
een zeer goed auditief geheugen en goede auditieve 
discriminatie, dan zal zijn onhandigheid (dyspraxie) zich 



niet in een dysfasie of afasie gaan manifesteren, omdat 
hij zijn stoornis door zijn gehoor leert compenseren. Er 
zijn werkelijk heel wat normale, horende mensen, kinde
ren en volwassenen, die lijden aan een bepaalde graad 
van deze dyspraxie, maar die niettegenstaande dat na
genoeg geen moeilijkheden in hun spraak vertonen en 
evenmin in het spraakverstaan. Dit is echter niet het 
geval wanneer hun auditieve functie ergens gestoord is, 
bv. door drempel-verlies (slechthorendheid of doofheid), 
door discriminatie-verlies en/of auditief geheugen, te-
samen met hun dyspraxie (van Uden 1980 en 1981). 

Het is dus duidelijk, dat wanneer een kind bij zijn dyspra
xie een hoorverlies vertoont, het moeilijkheden in het 
!eren spreken zal ervaren. Zo'n kind mist nl. de mogelijk
heid om zich via zijn gehoor te compenseren; hoe groter 
het hoorverlies is, eventueel het discriminatie-verlies en 
het geheugen-verlies, hoe meer zij gevaar lopen. Ze 
ontwikkelen dan een te zwak spreekgeheugen. Dit soort 
kinderen zijn dan onze 'onhandige praters', of zelfs in het 
ergste geval 'nietpraters', de zogenaamde 'oral failures' 
in zeer vele scholen voor doven. Ze moeten door zeer 
vakkundige en ervaren leerkrachten voor doven, die ook 
het spreken leren goed in hun macht hebben, worden 
behandeld. Wanneer zo'n kind door ongelukkige om
standigheden zo'n behandeling niet krijgt, dan dreigt er 
alle gevaar dat het neerzinkt in een zeer diepe staat van 
primitiviteit. 

d) Is er dan geen 'licht in de duisternis'? 

Inderdaad dat is er! Bijna altijd nl. beschikken deze 'on
handige praters' over een zeer sterk 'simultaan visueel 
geheugen', in tegenstelling tot een zwak 'successief vi
sueel geheugen' (zie van Uden 1980 en 1981). Dit is een 
zeer typisch geheugenprofiel. Een voorbeeld: 

Meestal doen deze dyspractische dove kinderen (en 
andere dyspractische kinderen) dit uitstekend. 
Daarna echter worden de plaatsjes successief vertoond, 
tweemaal, één seconde per plaatje: 

Bij de visuele geheugen-test moet het kind zich deze vier 
plaatjes goed inprenten, om ze daarna op zijn geheugen 
uit een serie van 18 in de juiste volgorde uit te kiezen. 

Wederom moet het kind zich deze plaatjes goed inpren
ten om ze daarna weer uit een serie van 18 exact, ook 
naar de volgorde, uit te kiezen. Alle kinderen, ook vol
wassenen, hebben hier meer moeite mee dan bij een 
simultane presentatie. Maar de dyspractici vertonen nu 
een extra moeite. De hiaat tussen het simultaan visueel 
geheugen en het successief visueel geheugen ligt door
gaans bij hen sterker. Vandaar dan ook, dat ze met 
liplezen zoveel moeite hebben: daarbij immers worden 
de woorden en fonemen visueel successief gepresen
teerd. 
Maar hun sterke simultaan visueel geheugen kan ge
bruikt worden voor de taalverwerving en voor de opvoe
ding in communicatieve vaardigheid. Hoe? 

e) Een directe inprenting van de geschreven vorm van 
woorden 

Gewoonlijk leert een kind schrijven vanuit en onder
steund door zijn spreken: zogenaamd 'fonetisch lezen en 
schrijven' ('phonic reading en writing'). Maar deze on
middellijke integratie van spreekbeeld en schriftbeeld, 
reeds bij het begin, ligt bij de meeste van de dyspracti
sche kinderen bijzonder moeilijk, of ze nu doof zijn of 
horend. Zij kunnen daarbij vaak zoveel moeilijkheden 
met hun spreken hebben (en daarom ook met de integra
tie van dit spreken met de geschreven vorm), dat ze 
eenvoudig niet genoeg aandacht geven aan die ge
schreven vorm, d.w.z. dat ze die onvoldoende inprenten, 
niet exact genoeg, en hem dus snel vergeten. Zeer 
vaak heb ik oudere dyspractische kinderen ontmoet, die 
nog niet in staat waren hun eigen naam, hun eigen adres 
enz. zonder fout op te schrijven. En toch is het werkelijk 
mogelijk dit te bereiken, nl. door middel van een directe, 
niet fonematische inprenting. Zulks kan zeer gemakke
lijk geschieden door het kind te laten typen, bv. door de 
'pockettypemachine', onder de naam van Communica
tor door de firma Canon uitgebracht, te leren gebruiken. 
(Zie van Uden 1984). 

Deze grafische ondersteuning, allereerst als lezen, kan 
reeds starten op 21/2-jarige leeftijd (Steinberg 1980). Het 
beste is daarbij de 'vang-methode' toe te passen (zie van 
Uden 1968/1977, in tegenstelling tot Steinberg). Men 
gaat daarbij uit van wat het kind zelf wil 'zeggen'. Bv. zo'n 
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klein kind stond eens te kijken naar het aquarium van zijn 
vader, waarbij het een bepaalde vis zeer nauwlettend 
volgde. Toen zijn moeder hem vroeg wat hij toch wel aan 
het doen was, wees hij op één van de vissen en zei: 
'Papa'. De vis maakte inderdaad een soort happende 
bewegingen, die voor het kind 'papa' betekenden. De 
moeder hield voor haar kind een dagboek bij, waarin ze 
alle gebeurtenissen met foto's en illustraties voor het 
kind bewaarde. Tot dan toe had ze er nog niets bij op
geschreven. Nu kon ze daarin echter een vis tekenen 
met een 'praatballon' in zijn bek, geheel overeenkomstig 
de beleving van het kind. Daarbij kon ze van dit kind een 
foto maken met zijn wijzende handje om die in het dag
boek te plakken met wederom een getekende praatbal
lon: 'De vis zegt papa'. Het beste is hierbij een polaroid 
camera te gebruiken, waarmee men 'op stel en sprong' 
de foto klaar heeft. Anders immers is het kind de gebeur
tenis al weer vergeten. Zoiets komt dan als volgt in het 
dagboek: 

was er nog niet bij), raakte hij meteen geïnteresseerd. Bij 
een plaatje nl. van een zwempartij, 'gebaarde' hij, dat hij 
ook zwemmen kon! We tekenden dat voor hem, met 
tegelijk een praatballon uit zijn mond: 'Ik kan zwem
men!' Bij een volgend plaatje moest er ook weer 'iets' 
opgeschreven worden, vond hij. Na enkele dagen reeds, 
werd geconstateerd dat hij meer aandacht begon te 
geven voor het 'praat-gezicht' zowel van leerkracht als 
vooral van de moeder. 
Als men dit volhoudt, kan er na enige maanden reeds 
een 'gevisualiseerd gesprek' ontstaan, vanuit de interac
tie van kind en moeder. (We plaatsen hier met opzet kind 
voorop, omdat telkens uitgegaan wordt van wat het kind 
wil zeggen: de 'vangmethode' beoefenen.) In de praat
ballon komen dan al heel wat woorden voor, die het kind 
nog niet kan liplezen, laat staan spreken. Waarom zou 
dat een bezwaar zijn? Dat komt op den duur echt wel! 
Een voorbeeld van een gevisualiseerd gesprek, geïllu
streerd met foto's (polaroid camera): 

Daarmee kan de moeder vrij gemakkelijk en vlot door
gaan, want zo'n kind heeft al heel wat 'te zeggen', bv. 
'brrr' als het koud is, de kat die 'miauw' zegt, 'wawa' als 
het graag iii bad wil enz. enz. Bv.: 

LtTCVun. L&QMSI 

CmxLx. öU. OLCH^CJVL 

Voor meerdere dyspractische kinderen wordt dit ge
schreven woordbeeld als het ware een opstap om met 
liplezen en/of horen en/of liplezen-horen te beginnen. 
Zo was er een klein jongetje, met een behoorlijk ver
stand, van al 2 jaar, dat nog geenszins aan liplezen toe 
was en ook niet aan horen: het was nog niet eens gelaat-
gericht. Als men het toesprak, ook als de moeder dat 
deed, keek hij héél even, maar dan langs het gezicht 
weg. Toen wij echter met schriftbeeld begonnen (hij had 
genoeg te 'vertellen', d.w.z. met lichaamstaal, spreken 

Na enige tijd kunnen hieruit verschillende woorden ge
bruikt worden voor liplees-hoor-training, ook voor zulk 
een 'onhandige prater', bv.: vis, papa, warm water, 
douche, kapper, spiegel enz. enz. Op deze manier wordt 
de schriftelijke vorm niet alleen een opstap tot liplezen-
horen, maar ook tot steeds beter spreken. 
Wederom na enige tijd, bv. op 4-jarige leeftijd, worden 
korte leeslesjes ('ideovisueel lezen', steeds gebaseerd 
op gesprek) mogelijk. Met deze gevisualiseerde ge
sprekken en leeslesjes gaan de deuren open voor een zo 
volledig mogelijke verbale ontwikkeling. Met name de 
woordenschat kan van dag tot dag groeien. 

2. Sommige kinderen lijken een speciale moeilijk
heid te hebben in het taal leren als zodanig. Wat 
kunnen daarvan de redenen zijn? 

Als voorbeeld geven wij uit een derde klas leesles de 
volgende zin, waarvan niets verstaan werd: 

'De match was bijna uit, maar de verliezers hadden 



nog hoop. De aanvoerder vuurde zijn mannen aan' 
enz. 

Match was een bekend woord, maar uit werd niet be
grepen. Bij verliezers werd gedacht aan geld verloren, bij 
hoop aan een hoop stenen. Bij aanvoerder werd gedacht 
aan voer op de kinderboerderij, bij vuurde aan sigaret 
aansteken en aan werd niet verbonden met vuurde. 
Men ziet dat heel wat woorden niet integreren met hun 
betekenis, noch ook dat de context enige rol speelt. De 
eenvoudige zin werd door het kind niet als één geheel 
opgevat. - Zo'n zelfde kind maakt meestal veel verwar
ringen bv. woning met gewonnen, schijf met schrijf e.d. 
De eerste moeilijkheid noemen wij dyssymbolie en de 
tweede moeilijkheid integratie-dyslexie. 

Iets dergelijks kan (!) helaas het gevolg zijn van zeer 
slecht onderwijs en primitieve opvoeding, van de kinde
ren vastschroeven in een klein kringetje van woorden en 
begrippen, en in beelddenken, maar er kan ook een 
echte stoornis achter zitten, genoemd 'sensori-moto-
risch-intermodale integratie-stoornis'. Dit wil zeggen, dat 
bij zo'n kind (of volwassene) wat het behandelt, voortbe
weegt, ervaart, waarneemt (ziet, hoort, voelt, ruikt en 
proeft), onthoudt en zich voorstelt, niet vlot tot één ge
heel, één Gestalt 'samengroeit' of integreert. Dit is een 
uiterst gevaarlijke stoornis, die bij minstens 20 tot 25% 
van de dove kinderen in lichtere of zwaardere mate 
aanwezig is. Men kan eventueel van slecht onderwijs 
spreken, als men deze stoornis niet op tijd ontdekt heeft 
of er zelfs helemaal niet aan heeft gedacht, en men zijn 
didactiek en opvoeding er niet op heeft afgesteld. 

a) Een voorbeeld van het 'zetten van een woord'. 

In de hometraining en de voorschool en de lagere 
school-klassen tot en met ongeveer 7 jaar, moeten 
nieuwe woorden behoorlijk sterk in het gedrag van de 
kinderen 'gezet worden', zoals men een plant zet. Nemen 
we als voorbeeld een woord als bloem: 

(XjOJWUryM+^i, 

'S-yyxr** 
Alles moet dus met alles verbonden worden tot één 
Gestalt. - Men kan niet zeggen, dat een woord (of uit
drukking) 'gezet' is in de denkwijze van het kind, wanneer 
niet al deze aspecten ervan tot één Gestalt geïntegreerd 
zijn. Wanneer het kind het woord 'bloem' hoort of lipleest-
hoort, moet het meteen zich ook de werkelijkheid daar
van realiseren, dus de ervaringen, eveneens verschil
lende afbeeldingen. Hetzelfde wanneer het het woord 
leest, of schrijft, en wanneer het een bloem ziet, moet 
hem als het ware automatisch het woord in de gedach
ten schieten, het gereed hebben om te spreken, enz. enz. 

Dit vermogen tot integratie, tot 'perceptuele organisatie' 
(Cohen 1959), is niet even sterk in alle menselijke we
zens. Koppitz (1972), Ayres (1972) en vele anderen 
hebben door observatie en het toepassen van tests een 
doorsnee-distributie van dit vermogen bij kinderen en 
volwassenen gevonden. Bij sommige kinderen integre
ren de sensori-motorische functies zeer goed, bij de 
meerderheid tamelijk goed en bij sommige bijzonder 
slecht. Men kan dit vergelijken met een distributie die 
men ook in intelligentie vindt. - Zo vinden wij dan ook bij 
gehoorgestoorde kinderen een aantal, die aangeboren 
of door ziekte verworven moeilijkheden hebben in de 
sensori-motorisch-intermodale integratie. Moeten ze bv. 
bij het spreken leren in de kleuterschool een woord als 
'lepel' oplezen, dan weten sommige kinderen niet wat 
ervan te maken, ook als ze dit al vaak hebben gehad, of 
ze raden bv. 'kat' of 'lezen' of 'bal' enz.: in tegenstelling tot 
andere kinderen vertonen ze een 'integratie-dyslexie'. 
Hetzelfde als ze het woord, na het gesproken te hebben, 
op geheugen moeten opschrijven: je weet niet wat ze 
ervan maken, ofschoon ze hetzelfde woord, na het 
sc/7/7/rbeeld even gezien te hebben, wel volkomen cor
rect opschrijven: 'integratie-dysgrafie' - Wanneer je hun 
een lepel toont en vraagt wat dat is, kunnen ze ook in de 
war raken, ofschoon ze het goed geleerd hebben. Ze 
vinden het woord niet, of zeggen een ander woord wat er 
wel mee samen hangt als bv. 'mes', of zelfs 'pap' enz. 
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Hebben ze een serie plaatjes van een bestek voor zich, 
en vragen we: 'Waar is de lepel?' dan kunnen ze het 
woord misschien goed naspreken, en toch niet op de 
lepel, maar op de vork wijzen. Ze vertonen dus moeilijk
heden met woordvinding en woordduiding: dyssymbolie. 

b) Is het mogelijk deze ernstige taalstoornis te testen? 

Ze blijkt samen te hangen met de zogenaamde 'tactiele 
vingergnosis', waarop Gerstmann (1923,1940) als eer
ste gewezen heeft. Gerstmann vond dit bij volwassen pa
tiënten, maar men heeft het later ook bij kinderen ge
vonden als een aangeboren of door ziekte vroeg verwor
ven stoornis: wanneer men bij zo'n kind (met de ogen 
gesloten) een vinger aanraakt, weet het niet aan te 
duiden welke vinger dat was. We hebben hier een test 
voor opgezet, zodat we reeds bij kleuters kunnen zeggen 
of deze functie goed, minder goed of uitgesproken slecht 
zit. Zijn die twee laatste het geval, dan is er alle reden toe 
te waarschuwen voor een integratie-stoornis, als boven 
beschreven, in meerdere of mindere mate. 

Nog belangrijker is het de kinderen goed te observeren, 
wat al mogelijk is vanaf 2-jarige leeftijd. Typische aspec
ten van hun gedrag zijn de volgende: 

Zekere vormen van chaotisch gedrag; 
onsamenhangende ervaring van situaties; 
echolalie en zinloos nadoen van gedrag van anderen; 
een aangeleerde vaardigheid is snel vergeten (sensori-
sche-dyspraxie); 
de bedoeling vanuit een situatie niet vlot duiden, enz. 
enz. 

Voor zulk een kind is de situatie als het ware verstukkeld. 
Vandaar dan ook, dat ze snel afgeleid zijn, zowel door 
een prikkel van buitenaf als door ideeën die van binnen
uit opkomen (bij een expansief karakter, zie van Uden 
1979). 

Een verdere observatie in klas, groep of thuis is noodza
kelijk, met name of de geschreven vorm van een woord 
vlot integreert met zijn gesproken vorm, of de betekenis
sen van de woorden vlot overkomen, ook een veralge
mening van een betekenis, of er woordvindings-moei-
lijkheden zijn als bv. de namen van kleuren, enz. enz. 
Men kan er verder zeker van zijn, dat deze kinderen ook 
moeilijkheden vertonen of zullen gaan vertonen in aan
tal-duiding, bv. hoeveel kegels zijn er omgerold? Deze 
kinderen worden bedreigd door een dyscalculie. 

c) Geen lichtzijde? 

Die is er inderdaad helaas niet. - De stoornis is natuurlijk 
niet bij alle kinderen even ernstig. Er zijn gelukkig slechts 
heel enkele zo extreme gevallen (welke ook bij horenden 
voor kunnen komen), dat taalsymbolen practisch niet 
begrepen worden. Men moet dan grijpen naar een soort 
pictogrammen als bv. de Bliss-symbolen, of gebaren. 
Maar zelfs deze blijven voor deze kinderen moeilijk. Bij 
de meeste kinderen blijft de stoornis vrij licht, maar is 
des te gevaarlijker, omdat ze dan vaak niet ontdekt wordt 
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en het kind ook niet dienovereenkomstig geholpen, met 
als gevolg dat het 'om onverklaarbare reden', ondanks 
een goede handelingsintelligentie, op een laag taalni
veau (lees-niveau) blijft hangen. Wèl is een lichtpunt, dat 
bij een aantal kinderen de stoornis slechts een soort 
rijpings-achterstand is, welke langzamerhand, bv. rond 
de 12-jarige leeftijd, wordt ingelopen (zie Niiokiktjien en 
Gobin1981). 
Deze kinderen behoeven vóór alles een sterk individuele 
behandeling, bv. minstens één uur per dag, en wel een 
gespreks-behandeling, waarbij de 'vang-methode' (zo
als boven omschreven) heel bijzonder wordt toegepast. 
Wanneer men immers vangt wat het kind zelf wil zeggen 
en het daarvoor de juiste taal aanbiedt, heeft men de 
meeste kans, dat de betekenissen van althans die 
woorden bij het kind goed overkomen en door hem 
worden onthouden. Het opbouwen van dagboeken, 
mede om het geheugen te ondersteunen, is voor hun dus 
onontbeerlijk. 

3. Een ongelukkige combinatie van zowel dyspraxie 
als desintegratie 

NB. Om de lange term 'sensori-motorische-intermodale 
integratie/desintegratie' te vermijden, zullen we in het 
vervolg van 'desintegratie' spreken. Daar wordt dan de 
bovenbeschreven cognitief-motorische desintegratie 
mee bedoeld. Er bestaat nl. nog een ander soort desinte
gratie, nl. op het emotionele vlak, welke in zijn lichte, nog 
acceptabele vorm, hysteroïdie, en in zijn sterke, patholo
gische vorm, hysterie wordt genoemd. 

Soms vinden we een kind dat hoofdzakelijk slechts aan 
een dyspraxie lijdt, als beschreven onder 1. Soms ook, 
echter slechts vrij zelden, een kind dat uitsluitend lijdt 
aan desintegratie, als beschreven onder 2. Heel vaak 
echter worden beide stoornissen samen aangetroffen. 
Het moge duidelijk zijn, dat dan de behandeling bijzonder 
moeilijk wordt, d.w.z. een hoge deskundigheid van de 
opvoeder vergt. Toch moet men het niet opgeven: ik ken 
werkelijk gevallen van kinderen met deze dubbele stoor
nis, die het echter met hun opvoeder(s) 'bijzonder goed 
getroffen' hebben en tot een heel acceptabel commu
nicatie-niveau kwamen. (Ik kan hier zelfs van een dage
lijkse ervaring spreken.) De moeilijke punten hierbij zijn: 
a) Wat bij hun spreken leren de grote steun zou moeten 
zijn, nl. de integratie van het spreken met het schrift
beeld, wordt extra bemoeilijkt. 
b) Daarmee wordt ook het geheugen voor woorden ex
tra bemoeilijkt, zeker ook wanneer dit woordgroepen en 
uitdrukkingen gaat betreffen. 
c) De reken-ontwikkeling wordt langs twee kanten be
dreigd: door de dyspraxie heeft het kind moeilijkheden 
ruimtelijke verhoudingen te ervaren (bijvoorbeeld hoe
veel iets kleiner is, wat net niet past, wat eerst moet 
gebeuren en wat dan, dus plangedrag enz. enz.) en door 
de desintegratie verstaat het de rekensymbolen minder 
goed, weet ook minder goed te vinden wat het moet 
doen: optellen of aftrekken of delen of vermenigvuldigen. 
Dit kan een ernstige dyscalculie doen ontstaan. Voor 
dove kindere sluit dit een groot gevaar in, omdat ze bij de 



beroepen die hun het meeste liggen (binnen het vlak van 
de oog-hand-coördinatie) bijna altijd rekenen nodig 
hebben. Is dit onvoldoende ontwikkeld, dan zullen ze het 
m hun beroep ook niet ver kunnen brengen. 

4. Een overzicht 

We hebben dus te maken met een dubbele dysfasie in 
gehoorgestoorde kinderen, die m.i. vergeleken mag 
worden met enerzijds de motorische dysfasie (welke een 
dyspraxie insluit) en anderzijds een sensorische dysfa
sie. 
Die twee zijn onderling wel verbonden, omdat in ons 
gedrag in feite alles met alles samenhangt, hoewel ze 
wel kunnen worden onderscheiden, maar dat is dan toch 
hoofdzakelijk een accent-verschuiving. Een ketting is 
maar zo sterk als zijn schakels zijn. Is één schakel zwak, 
dan is de kracht van de hele ketting ook verzwakt. Heeft 
een kind dus een dyspraxie, is het een 'onhandige pra
ter , dan is uiteraard ook de integratie met het schrift
beeld bedreigd, loopt het gevaar dat het de betekenissen 
van de woorden minder goed overneemt enz. enz. Heeft 
net kind alleen maar een desintegratie, dan is toch ook 
2|jn spreken leren bedreigd, naarmate het meer hoorver-
"es heeft. Het heeft immers steeds de ondersteuning van 
het schriftbeeld nodig en deze wordt juist door de desin
tegratie bemoeilijkt. 

met name door een gelijktijdige ontwikkeling van woor
dentaal en gebarentaal te voorkomen. Het betreft hier 
vooral de omgang van de kinderen onder elkaar. Uiter
aard gebruiken de kinderen, zolang ze nog niet vol
doende woorden ter beschikking hebben, hun natuurlijk 
lichaamstaal, die flexibel is, geheel aangepast aan de 
omstandigheden en meestal voor iedereen duidelijk (al 
is het dan niet altijd duidelijk wat ze bedoelen, evenmin 
als de uitingen van een jong horend kind dit zijn). De 
bedoeling is nu, door een zo snel mogelijke groei van de 
woordenschat het ontstaan van gefixeerde, conventio
nele gebaren te voorkomen. Door een goede organisa
tie, goede voorlichting van de ouders en opleiding van 
opvoedingspersoneel lukt dit verreweg de meeste dove 
kinderen. Wanneer er echter een dyspraxie in het spel is, 
moeten sommige kinderen hiervoor intensiever behan
deld worden: meer spreekles, meer individuele benade
ring, sterker ook het geschreven woord inschakelen. Wij 
noemen dit de 'grafisch orale kinderen'. Ze worden 
behandeld op een aparte school met eigen internaat De 
Vlonder. Weer andere kinderen echter hebben de stoor
nis zo ernstig, dat de spreekontwikkeling jaren gaat du
ren, en bij sommige kinderen zelfs niet mogelijk is. Deze 
kinderen leren dactylologie, vingerspelling, om onderling 
ook zonder doven-gebaren te kunnen communiceren. 
Hun intensieve behandeling geschiedt op de afdeling 
Eikenheuvel, en wij noemen deze kinderen 'dactyl-kin-
deren'. 

dyspraxie 
apraxie 

dysfasie 
-* afasie 

motorische 
(programmering) «-

sensorische 
(integratie) 

senson-motorische integratie 

jn de jaren 1974-1979 hebben wij 95 prelinguaal dove 
lederen onderzocht en daarbij gevonden, dat 
p5% geen ernstige stoornis in de beschreven richtinq 
had; 
15% alleen dyspraxie; 

8% alleen desintegratie; 
22% zowel dyspraxie als desintegratie. 

5- Speciale behandelingen 

NB. in het onderstaande laten wij de zwakzinnige dove 
kinderen, of de kinderen die op dat niveau functioneren 
(denk aan bijzonder zwak geheugen) buiten beschou
wing; dat zijn dus de kinderen die een handelings-intel-
jigentie vertonen lager dan 70. Een aantal van deze 
kinderen moeten voor hun communicatie ook gebaren 
'eren, waarvoor een gebarenboek van zeer eenvoudige 
gebaren (meestal reeds vroeger door doven gebruikt) is 
samengesteld (Speth en van den Hoven 1975). Deze 
kinderen hebben wij 'iconische kinderen' genoemd 
(icon' = beeld). 

Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel streeft 
naar een monolinguale opvoeding van de dove kinderen, 

Om te beslissen, of een kind beter in een speciale afde
ling behandeld kan worden (welke beslissing nooit defi
nitief is, steeds voor herziening vatbaar), moet ieder kind 
individueel gediagnostiseerd worden. Een kind kan bv. 
zo'n mooie hoorresten hebben dat het, ondanks een 
dyspraxie in de gewone afdeling mee kan. Ook de ijver 
van het kind zelf, de medewerking van de ouders, een 
juiste behandeling van jongsafaan enz. enz. kunnen een 
positieve rol spelen in de beslissing. Een negatieve rol 
kan gespeeld worden door gebrekkige motivatie, geen al 
te sterk geheugen, visuele figuur-achtergrond-moeilijk-
heden, enz. Het is dus telkens het hele kind dat niet 
alleen getest, maar ook geobserveerd moet worden, als
mede de hele situatie die bij de beslissing een rol spelen. 

Diagnose 

Geen ernstige 
leerstoornis 

Alleen dyspraxie 

Alleen 
desintegratie 

Dyspraxie met 
desintegratie 

Totaal 

Gewone Grafisch-
afdeling orale 

afdeling 

55% 

7% 

6% 

3% 

71% 

5% 

1% 

12% 

18% 

Dactyl-
afdeling 

3% 

1% 

7% 

11% 

Totaal 

55% 

15% 

8% 

22% 

100% 
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De 95 kinderen boven genoemd, waren allen behandeld 
vanaf 2-jarige leeftijd, minstens 2 maal, sommige zelfs 3 
maal onderzocht, waarna in team-verband op 51/2-jarige 
leeftijd een beslissing genomen werd, welke afdeling 
voor ieder kind het beste zou zijn. De percentages vindt u 
op blz 39 onderaan. 

Het moge duidelijk zijn, dat een vroegtijdige diagnose 
van vitaal belang is voor deze soorten kinderen. Het is 
werkelijk mogelijk ze reeds op 3-4-jarige leeftijd te diag-
nostiseren, minstens zover dat men op tijd kan waar
schuwen. De frequentie van vóórkomen van deze twee 
stoornissen is behoorlijk hoog: in ongeveer 30% van de 
prelinguaal dove kinderen is de stoornis voelbaar in het 
dagelijkse opvoedingswerk. Maar heel vaak weten de 
opvoeders niet wat er eigenlijk met het kind aan de hand 
is. Ze ervaren alleen maar problemen. Soms denken ze 
te gauw dat het kind zwakbegaafd of zelfs zwakzinnig is, 
ofschoon ze er niet zeker van zijn, maar bijna altijd 
worden deze kinderen eenvoudig bestempeld als 'slow-
learner'. Dit is bijzonder jammer, want ze worden op die 
manier niet op tijd overeenkomstig hun capaciteiten ge
holpen, min of meer aan zichzelf overgelaten, en zo heeft 
men dan de zogenaamde 'oral failures' en 'linguistic 
failures' (die ondanks capaciteiten onvoldoende tot le
zen gekomen zijn) en zelfs soms 'manual failures', d.w.z. 
kinderen die niet in staat zijn hun eigen diepere mense
lijke noden behoorlijk t.o.v. andere uit te drukken. 

Daartegenover moet gesteld worden, dat ondanks de 
leerstoornissen, de meeste van deze kinderen zeer goed 
geholpen kunnen worden, mits men maar de juiste me
thodes toepast. 

6. Enige specifieke didactische technieken 

Wij noemden reeds het fundamentele beginsel van de 
grafische ondersteuning, door middel van het 'grafische 
gesprek' (Alexander Graham Bell 1884, Nannmga-Boon 
1929, 1934). Zonder uitputtend te zijn mogen hier nog 
drie punten genoemd worden: 

a) Op de spiegel schrijven 

Bv. een woord als 'maan' wordt met het kind behandeld, 
zowel voor het spreken leren als voor lezen en schrijven 
en de integratie van spreekbeeld en schriftbeeld. We 
schrijven dan de / m / op de spiegel, en laten het kind met 
zijn lippen / m m / zeggen, terwijl het naar zichzelf, door 
de geschreven letter / m / heen kijkt, zo dat én schrift
beeld én speekbeeld synchroon in één visueel veld ge
zien worden. Dit ondersteunt de integratie van dit foneem 
en dit grafeem. Hetzelfde gebeurt dan met / a a / en de 
/ n / , en zo komen we tot: maan. - Hetzelfde kan bereikt 
worden door het woord 'maan' op een doorschijnende 
'sheet' te schrijven, en dit zo al sprekende langs de mond 
te schuiven. - Het is uiteraard niet de bedoeling dat dit 
met alle fonemen en grafemen en alle woorden gebeurt, 
het is alleen een techniek om het kind het begrip bij te 
brengen, te doen beseffen waar het over gaat. 
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b) Liplezen bij zichzelf 
Door middel van een video-recorder, kunnen wij het 
spreken van het kind (uiteraard alleen goed gesproken 
woorden en woordgroepen) op video-band opnemen om 
dit dan daarna aan het kind te vertonen, zodat het moet 
liplezen van zichzelf. Zoiets kan al met 2 woorden gebeu
ren, bv. 'bal' en 'auto'. Het kind spreekt die woorden dan 
in een toevalligheidsvolgorde voor de camera, met tel
kens een pauze van ongeveer 5 seconden, bv. 
'auto bal bal auto bal auto auto' enz. 
We hebben kunnen aantonen, dat deze 'long delayed 
feedback' significant het ontwikkelen van liplezen be
vordert (van Uden 1974, 1983, Smits 1975). 

c) Voor niet-sprekende dove kinderen gebruiken we ty
pe-machines , en wel vooral de Communicator van Ca
non. Als deze kinderen het typen voldoende in hun 
macht hebben, kunnen ze via een 'groep-grafisch appa
raat' onderlinge gesprekken voeren, waarbij de tekst 
ofwel op papier, ofwel op een centrale monitor verschijnt. 
In de hoek van de klas staat dan een 'printer', die de 
tekst, welke op de monitor geprojecteerd was, automa
tisch geheel uittypt. Daarvan kunnen fotocopieën ge
maakt worden, zodat ieder kind de hele tekst van het 
gesprek in zijn dagboeken en albums bewaren kan (zie 
van Uden 1974 en 1980). 

Conclusie 

Dit alles vereist wel heel wat werk. In zekere zin is de 
taalverwerving bij dove kinderen een 'race met de tijd', 
en kunnen we hier het spreekwoord toepassen: 'Le
digheid is des duivels oorkussen'. Om deze kinderen 
voor een vernederende primitiviteit te behoeden, mag 
ons geen tijd en werk teveel zijn. 
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Nieuw gebouw voor 
de Dr. J. de Graafschool 

D e Dr. De Graafschool voor v.b.o. aan slechthorende 
hinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden te 
^roningen heeft een nieuw onderkomen. Op 13 april 

984 opende de echtgenote van burgemeester Buiter 
net schoolgebouw officieel, nadat er al een paar maan
den 'proefgedraaid' was. 

ue school staat in het zuiden van de stad en is omgeven 
d °o r een plantsoen. Bij de bouw heeft men erg veel 
aandacht besteed aan de geluidsomstandigheden; die 
zi|n uitstekend te noemen. Rondom een gezellige aula 
'ggen de groepslokalen. 

Wij wensen de leerlingen en de medewerkers veel pret-
' ' 9 e Jaren in hun nieuwe school. 

Aandachtspunten in verband 
met het spreekonderwijs aan 
dove kinderen 

Br. Drs. L. Speth en Zr. Drs. M. van den Hoven, Sint-
Michielsgestel 

Je moet deze lessen niet articulatielessen noemen, 
maar spreeklessen; het articuleren moet naar een luiste
raar gericht zijn, tegen wie men iets wil zeggen. 

A. Reichling 

Aspecten van de spreekopvoeding van dove 
kinderen 

In de spreekopvoeding van dove kinderen zonder ern
stige nevenhandicaps onderscheiden we drie aspecten: 
het symboliserende aspect, het communicatieve aspect 
en het aspect van het practische handelen. 

Het symboliserende aspect 

Hierbij gaat het om het leren gebruiken en correct toe
passen van de taalsymbolen in de ruimste zin van het 
woord. 
In zijn boek 'Taalverwerving door taalarme kinderen' 
bespreekt Van Uden vrijwel alle facetten daarvan. Zijn 
visie is erop gericht het dove kind door en met de moe
dertaal van zijn sociale omgeving op te voeden tot een 
geïntegreerde persoonlijkheid. (20). 
Taal is een systeem van hoorbare of zichtbare tekens 
(symbolen), waarmee wij met andere kunnen commu
niceren. De symbolen van de gesproken taal hebben 
een klankaspect en een betekenisaspect. Tijdens onze 
spreeklessen moeten we ons goed bewust zijn, dat klank 
en betekenis een twee-eenheid vormen. Het leren 
spreken mag zich dan ook niet beperken tot articuleren, 
tot het klankaspect. Ook het betekenisaspect moet na
drukkelijk aandacht krijgen. 

Als een doof kind in het weekend met zijn ouders naar 
een dierentuin mag, daar vol van is en al met diereplaat
jes bij zijn spreekopvoeder1 aankomt, dan is de situatie 
rijp voor spreken en gesprek. De aap zal zeker aan bod 
komen. 
Op een bepaald moment zegt de opvoeder tegen het 
kind: 'Wat ben jij een aapl' Het kind kan dan reageren 
met: 'Ik ben geen aap'. En de opvoeder: 'Nee, geen echte 

Ter bevordering van de leesbaarheid van het artikel vermijden we 
enquéte-achtige ontsieringen als opvoeder/opvoedster, begeleider/ 
begeleidster, hi|/zi|, hem/haar. We gebruiken de manneli|ke vormen, 
hetgeen niet inhoudt, dat we geen aandacht en waardering voor de 
persoon en het werk van onze vrouwelijke collega's zouden hebben. 
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aap, maar....' Reeds dan kan aap in de betekenis van 
'kleine deugniet, rakker, enz.' gebruikt worden. 
De gesproken taal is een systeem van hoorbare tekens 
(spraakklanken). Het systematische is gelegen in het feit 
dat een taalgebruiker beschikt over elementen, die hij 
volgens bepaalde regels kan combineren. Hier is sprake 
van een hiërarchisch systeem, omdat een combinatie 
van elementen zelf weer een element van een groter 
geheel kan zijn. 

In het taalsysteem onderscheiden we: 
- fonologische structuren. 
Op dit niveau hebben we te maken met een voorraad 
elementen (de fonemen) en met regels voor het combi
neren van die elementen tot woorden (spraakklank-
groepen met betekenis). 
Een foneem is een spraakklank met betekenisonóer-
scheidende functie. We moeten het kind duidelijk maken, 
dat vervanging van een foneem door een ander verschil 
van betekenis tot gevolg heeft. 
B.v. öak - rak - pak; bal - bel - bol; bak - bal - bas. 
-morfologische structuren. 
Op dit niveau hebben we ook te maken met een voorraad 
elementen (morfemen) en regels voor het combineren 
van die elementen tot samengestelde woorden. Som
mige morfemen kunnen op zichzelf een woord vormen, 
andere (nl. voor- en achtervoegsels) kunnen dat niet. 
Het Nederlands kent de volgende typen van woordvor
ming: 
• de samenstelling 
b.v. hand-doek, rood-huid, stof-zuigen. 
• de afleiding: 
met voorvoegsel b.v. on-geluk, ver-spelen; 
met achtervoegsel b.v. molen-aar, hok-je, hoog-te, 
appel-s. 
Een morfeem is het kleinste taalelement dat bijdraagt 
aan de betekenis van het geheel. We moeten het kind 
erop wijzen, dat de betekenis verandert, als we van een 
woord een samenstelling of afleiding maken. 
B.v. doek: hand-doek, doek-je, doek-en. 
- syntactische structuren. 
Op dit niveau hebben we eveneens te maken met een 
voorraad elementen (de zinsdelen, bestaande uit een 
woord of een woordgroep) en regels voor het combine
ren van die elementen tot zinnen. We moeten het kind 
duidelijk maken, welke invloed de structuur van een zin 
op de betekenis daarvan heeft. 
B.v. Jan gaat zijn kamer opruimen. Gaat Jan zijn kamer 
opruimen? Jan, ga je kamer opruimen. 

Het communicatieve aspect 

Alle communicatievormen hebben gemeen, dat ze als 
een medium fungeren. Een communicatiemedium nu 
moet gericht zijn op menselijk contact, op menselijke 
interactie om met elkaar in gesprek te komen, om ge
dachten, gevoelens, informatie uit te wisselen. Voor ons 
staat voorop: Hoe kom ik met een doof kind in gesprek? 
Belangrijkste uitgangspunten in dezen zijn de vangme-
thode en de dubbelrol. Het is niet per se nodig eerst een 
grote woordenschat op te bouwen, alvorens men een 

gesprek met een doof kind kan voeren. Als een kind 
spontaan, maar met onvolkomen spreekpogingen, naar 
een opvoeder toe komt en deze vangt zijn bedoeling met: 
'Och, toch. Heb je pijn? Zeg maar: au, au, pijn', en hij laat 
het kind 'Au, au, pijn' zeggen, dan past die opvoeder de 
vangmethode toe. Als hij dan met een verwonderde uit
drukking vraagt: 'Hoe komt dat?', start hij de dubbelrol, 
zijn bijdrage in de dialoog. Geeft het kind vervolgens aan, 
dat het gevallen is, dan kan hij reageren met: 'Zo, ben je 
gevallen? Zeg maar: vallen'. Er is dan een sprekende 
dialoog op gang gekomen, die meer of minder door 
lichaamstaal ondersteund kan worden. (23) 

Het aspect van het practische handelen 

Dove kinderen leren spreken is geen sinecure. Als wij 
het begrip integratie ernstig willen nemen, dan is het 
nodig de spreekopvoeding van het dove kind zo vroeg 
mogelijk te laten beginnen - met het gezin als eerste 
gespreksmilieu - en er steeds mee door te gaan. Hier
voor is niet alleen inzicht in de beginselen van de 
spreekopvoeding nodig, maar ook bekwaamheid, vaar
digheid om deze beginselen in het practische handelen 
concreet te maken. Men moet kunnen horen of het 
spreken correct is en wat eraan ontbreekt. Eventuele 
fouten moet men zelf kunnen imiteren. Verder moet men 
creatief en vindingrijk zijn in het zoeken naar en het 
ontdekken van mogelijkheden voor het ontlokken, het 
opbouwen, eventueel verbeteren van het spreken: elk 
doof kind vraagt een eigen benadering. 
Het leren spreken vraagt veel inspanning van het dove 
kind. Het is van groot belang, dat ouders, spreekopvoe-
ders en anderen in de leefmilieus het kind stimuleren, 
motiveren, waarderen en bemoedigen. Dit vraagt een 
fijngevoelige pedagogische houding en een afwegen 
van de moeilijkheidsgraad van de oefeningen i.v.m. de 
vorderingen van elk afzonderlijk kind. Samenspraak van 
de begeleiders van het kind onderling en met de ouders 
is onmisbaar. Duidelijke informatie is van groot belang 
Dove kinderen leren spreken gaat niet vanzelf, maar het 
is alleszins de moeite waard ons geheel aan dit onder
deel van het onderwijs aan doven te geven. 

De spreekopvoeder, zijn attitude, zijn begeleiden 

Voor de spreekbegeleider van het dove kind is het van 
belang, dat hij empathie ontwikkelt, d.i. invoelingsver
mogen m.b.t. het kind met zijn problemen en mogelijk
heden. Hoe beter men leert begrijpen, hoe ingrijpend de 
doofheid de ontwikkeling van het kind beïnvloedt, hoe 
meer men het hulp kan bieden in zijn groei naar een 
eigen persoonlijkheid. Het kind begeleiden naar een 
sprekende communicatie zal deze groei ten goede 
komen. Een goede relatie met het kind is daartoe echter 
een eerste voorwaarde, waarbij waardering niet frequent 
genoeg kan plaatsvinden. 
Het kind rustig, ontspannen en vriendelijk aankijken is 
van belang. Vooral een uitnodigende houding kan won
deren doen, want kinderen zijn daar zeer gevoelig voor. 
Als men het hoofd wat schuin houdt, de armen in een 
open positie brengt, de geopende handpalmen naar het 
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kind toe wendt, de wenkbrauwen wat optrekt, dan stimu
leert men door deze uitnodigende houding de pogingen 
'°t spreken. Men moet vooral niet vergeten goedkeurend 
'e knikken en zijn waardering expressief te uiten, als het 
kind correct probeert te spreken. Ook onze gesproken 
waardering is belangrijk, waarbij we wel voor de nodige 
variatie moeten zorgen: niet alleen het woord 'Prima' 
gebruiken, maar ook eens zeggen: 'O, wat mooi!', 'Wat 
9°ed!', 'Prachtig!' enz. In dit verband willen we erop wij-
2en, dat het gewenst is primair te reageren op goede 
spreekuitingen van het dove kind. De reactie moet o.i. 
Sl"iel, direct zijn en gepaard gaan met positieve, waarde
rende, expressieve mimiek. Anders is men er te laat mee 
er> ontstaan er verwarring en misverstand voor het kind. 
Tevredenheid en waardering van de spreekbegeleider 
2iJn voor het dove kind het enige houvast bij het leren 
spreken. De spreekopvoeders zijn de 'oren' van het kind: 
2|j 'aten het weten of zijn spreken lukt. 
Het spreken van het dove kind positief benaderen bete
kent niet, dat men alles goed moet vinden. Een positieve 
benadering kan ook betekenen samen teleurgesteld zijn, 
als het maar niet lukken wil; duidelijk ontstemming tonen 
over onredelijk gedrag en het kind de consequenties 
daarvan laten dragen; samen lachen en eens gek doen. 
Hierdoor kan goed contact ontstaan, waardoor de pro
blemen van de spreekvaardigheid gemakkelijker over
wonnen kunnen worden. Het zijn aspecten van het con
tact op emotioneel niveau. Wij allen kennen dovenop-
voeders die met hun humor, hun verrassingen, hun 
evenwichtigheid en soms dwaze invallen de dove kinde
ren zo kunnen boeien, dat er een hechte band ontstaat, 
een relatie, die niet meer stuk kan. (10.) 
De attitude van de spreekopvoeder moet gekenmerkt 
2iJn door een gelijk blijvende, optimistische stemming. 
Wat het kind aan zuiver technische spreekpogingen 
aanbiedt, moet gevangen worden en als uitgangspunt 
dienen voor zijn verdere spreekontwikkeling. 
Hoorapparatuur moet intens gebruikt worden en men 
m a g geen gelegenheid voorbij laten gaan om geluid-
9erichtheid en hoortraining in te passen in de spreekop-
voeding van het dove kind. De geluidsopvoeding gaat 
namelijk niet vanzelf. Ze moet steeds gewekt en gestimu
leerd worden. Daarbij moeten dove kinderen leren ge-
'uidswaarneming en spraakafzien als een geïntegreerd 
Seheel, als een nieuwe perceptie-eenheid op te nemen. 
De combinatie van geluidswaarneming en spraakafzien 
leidt tot beter verstaat. (8.) 

'Ven moet attent en kritisch blijven ten aanzien van de 
spreekfouten van het dove kind. Taalverstaan berust 
voor een belangrijk deel op het juist interpreteren der 
woorden en wordt onmogelijk, wanneer men aan een 
woord een niet bedoelde betekenis toekent. In 1976 
'oonde Markides aan, dat leerkrachten bij doven de 
neiging hebben om de verstaanbaarheid van het spre
ken der kinderen te overschatten. (11.) 
Het moet duidelijk zijn, dat spreekopvoeders objectief 
moeten (leren) luisteren naar het spreken van de dove 
kinderen, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. 
Ondanks de technisch-didaktische aspecten van het 
leren spreken op basis van motorische mogelijkheden 
en sociaal-cognitief-emotionele voorwaarden mag men 

nooit vergeten voortdurend met het dove kind in gesprek 
te blijven. Met veel invoelingsvermogen moet het tech-
nisch-didactische in de dialoog verweven worden. 
Het is noodzakelijk, dat elke spreekopvoeder goede vak
literatuur bijhoudt. 
We hebben hier weliswaar een vrij ideale attitude ge
schilderd, maar we moeten toch proberen die na te 
streven. (16.) Een ideaal wordt over het algemeen in 
fasen verworven. Een goede begeleiding is daarbij een 
conditio sine qua non. 

Met klem willen wij benadrukken, dat ons voorbeeld van 
het grootste belang is. Als dove kinderen een goede 
relatie met ons aangaan, als ze ons mogen, dan willen ze 
zich met ons identificeren, ook wat het spreken betreft. 
Als ze minder correct spreken gaan overnemen, dan 
heeft dat een negatief effect op hun spraakverstaan-
baarheid. Het spreken van de spreekopvoeder moet cor
rect zijn en daarvoor is nodig een heldere, sonore stem, 
een goede articulatie, een ritmisch spreken in accent-
groepen en een rustige, ontspannen houding zonder 
schouderademhaling. 
Beginnende opvoeders van dove kinderen vergeten nog
al eens, dat schreeuwen uit den boze is. Door overluid 
te spreken, door te schreeuwen wordt de stem nadelig 
beïnvloed en kunnen er stemproblemen ontstaan met 
alle gevolgen van dien. Maar ook het dove kind onder
vindt daarvan de nadelen. De geluidsinput via de hoor-
apparatuur ondergaat vervormingen. Overluid spreken 
werkt ook een ontspannen spreeksituatie tegen. Het 
wekt vaak irritatie op en kan spanning op de dove ge
sprekspartner overdragen. 
Met overluid spreken gaat vaak te nadrukkelijk spreken 
gepaard: men maakt o.a. te grote mondstanden. Men 
geeft het dove kind op die manier een verkeerd voor
beeld en het spraakafzien wordt erdoor bemoeilijkt. 
Het spreken met te kleine mondafstanden, waarbij de 
kaakafstand voor alle spraakklanken vrijwel gelijk blijft, 
maakt het spraakafzien nog moeilijker, dan het reeds is. 
Het is een soort mummelen, waarbij weinig visuele in
formatie kan worden aangedragen. Bovendien kunnen 
de kinderen deze onjuiste spreekwijze overnemen en dit 
gebeurt ten kosten van hun spraakverstaanbaarheid. Zij 
kunnen immers hun spreken niet via het gehoor bijstu
ren, zoals een kind zonder hoorverlies dat (in zekere 
mate) wel klaarspeelt. 
Ook het re haastig spreken kan een nadelige invloed 
uitoefenen. Wij denken in dit verband met name aan het 
(zeer) jonge dove kind, aan kinderen met leerproblemen, 
maar ook aan reeds oudere dove mensen. 
Eentonig of met een re hoge stem spreken dient men 
eveneens te vermijden, want de mimische expressie 
boet erbij in. Vooral te hoog spreken demonstreert span
ningen rond het strottehoofd (en de schouders) en deze 
symptomen zien we liever niet. 

Voor opvoeders van dove kinderen is het van groot be
lang, dat ze zicht krijgen op en idee hebben van hun 
eigen spreken. Dit kan o.a. bevorderd worden door: 
- het eigen spreken voor de spiegel te oefenen en te 
observeren; 
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- het eigen spreken in de klassesituatie of een andere 
omgangssituatie ter discussie te stellen bij ervaren do-
venopvoeders of logopedisten; 
- individuele of groepsgesprekjes met dove kinderen te 
houden, daarvan video-opnamen te maken en deze 
weer te bespreken. 

De spreekopvoeder moet er verzorgd uitzien en fris 
ruiken. De kinderen bevinden zich zo dicht bij hem. De 
kleding moet rustig, sober en zonder sterk prikkelende 
vorm- of kleureffecten zijn, zeker als men jongere of 
meervoudig gehandicapte kinderen onderwijst. De aan
dacht van het dove kind moet op de eerste plaats gericht 
worden op en geboeid zijn door het gelaat, de sprekende 
mond. 

Door hun auditieve handicap zijn en blijven dove kinde
ren, ondanks de moderne hoorapparatuur, voornamelijk 
zie-kinderen. Het zien moet het tekort aan informatie 
compenseren. Een eerste voorwaarde om tot spreken 
en spraakafzien te komen, is het uitlokken en vast
houden van de gelaatgerichtheid. In de spreekopvoe-
ding is dat geen eenvoudige opgave, met name niet bij 
de dove kleuters. Hun concentratie is vaak nog zwak, 
hun intrinsieke motivatie gering, leder moment tonen ze 
belangstelling voor iets anders in de kamer, nu eens voor 
een vliegje op de tafel, dan weer voor een voorwerp dat 
op de grond gevallen is. En als ze wel naar hun gespreks
partner kijken, kan het zijn, dat ze de bril of de poppetjes 
in zijn ogen boeiender vinden. Daarnaast kan de attitude 
van de (beginnende) spreekopvoeder een rol spelen. 
Het kind kijkt hem goed aan, maar hij moet er nog aan 
wennen om bekeken te worden. Het dove kind moet hem 
wel scherp aankijken om via de mond, de mimiek en 
andere uitdrukkingsbewegingen informatie te verkrijgen. 
Het taxeert de gesprekspartner en kijkt hem als het 
waren de woorden uit de mond. Grote, starre ogen van 
de opvoeder kunnen dat kind afschrikken. Naar een punt 
ergens in de ruimte staren, bevordert de interactie 
evenmin. 
Als men met een groep dove kinderen, b.v. in klassever-
band, in gesprek is, dan moet men niet te hoog boven 
hen uit torenen. Zowel letterlijk als figuurlijk moet men 
van zijn hoge troon afdalen. Het beste kan men op een 
stoel plaatsnemen, eventueel op de hurken gaan zitten, 
zodat men op ooghoogte met het kind in gesprek kan 
komen. Bij (zeer) jonge kinderen moet daar speciaal op 
gelet worden, anders zien ze alleen maar benen. Boven
dien houdt geen kind het vol geruime tijd omhoog te 
kijken. (Denk aan de z.g. televisienek.) Zeer jonge kinde
ren kan men op schoot of op de knie nemen. 
Tijdens het spreken dient men het hoofd niet te veel en te 
abrupt te bewegen. Dat bemoeilijkt het spraakafzien. Dit 
hangt o.a. samen met schaduwvorming in de sprekende 
mond. Het gelaat moet altijd naar de lichtbron gekeerd 
zijn, als men met doven spreekt. Daarom moet men er 
ook op letten, dat men niet in de schaduw gaat staan of 
zitten. 

Men spreekt wel eens in lettergrepen met het dove kind. 
Men wil dan extra duidelijk zijn. Maar ons spreken is een 
clusteren. Van spraakklanken vormen we woorden, van 

woorden accentgroepen (frasen of spreekmaten). Elke 
accentgroep is een ritmische eenheid met een beklem
toonde lettergreep of een beklemtoond woord. Ook in 
meerlettergrepige woorden treffen we een beklemtoon
de lettergreep aan. Voor het spreekonderwijs aan dove 
kinderen bevelen wij aan gebruik te maken van het tem
poreel accent: 
a. Valt de klemtoon in een accentgroep op een lange 
klinker (of tweeklank), verleng dan de lange klinker (of 
tweeklank). 

B.v. ? -e /L<ro~c~ ƒ--£ J r-o-v-Hs-cL De oo aanhouden. 

b. Valt de klemtoon in een accentgroep op een korte 
klinker, gevolgd door een glijder of een nasaal, verleng 
dan de glijder of nasaal. 

B.V. Uivn. / T W C ^ T , Z e^<ju^- De g aanhouden. 

De m aanhouden. 

c. Valt de klemtoon in een accentgroep op een korte 
klinker, gevolgd door een ploffer, verleng dan de occlu
sie (sluiting) van de ploffer en stel de explosie even uit. 

B.v. ^2-£^m-<L^-'k/K-
De occlusie van de k 
aanhouden, daarna de 
explosie laten volgen. 

Men moet rustig en duidelijk in accentgroepen spreken. 
Op die manier worden de spreekpatronen goed aange
boden. 
In het spreekonderwijs aan dove kinderen is het over het 
algemeen beter hen niet tegelijk met het voorspreken 
van woorden, accentgroepen of zinnen te laten mee
spreken. Pas na het voorspreken door de spreekop
voeder spreekt het kind alléén na. De methode Brauck-
mann, die van het kinesthetisch beginsel uitgaat, laat de 
kinderen, zeker aanvankelijk, wel met de opvoeder 
meespreken. Voor moeilijke sprekers kan deze methode 
soms wel aanbevolen worden. (4.) 
Het is goed de dove kinderen ook tijdig fonologische 
termen te leren als ploffer, stemhebbend, stemloos, 
neusklank, lettergreep, accent e.d. 
Voor het leren spreken is herhaling van groot belang. 
Dove kinderen hebben nu eenmaal minder gesproken 
en zijn vaak later (te laat) gestart dan andere kinderen. 
De spreekpatronen moeten ingeslepen worden. Een 
moejzaam verworven spraakklank, woord of accent
groep late men daarom vaak situationeel terugkeren en 
herhalen om het automatisme van het gesprokene te 
bevorderen. Aantrekkelijke variaties in het herhalings
proces zijn aan te bevelen. In de telkens terugkerende 
spreeklessen kan men beginnen met het kind woorden 
en accentgroepen die het reeds correct kan spreken, 
even te laten herhalen. 
Zowel het naspreken door het dove kind als het herhalen 
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van moeizaam verworven spreekgehelen moet echter 
weloverwogen en met omzichtigheid gebeuren. Als men 
een woord of zin los van de dialoog voortdurend laat 
herhalen, dan leidt dat tot starheid en de wezenlijke 
kenmerken van echt taalgebruik worden veronacht
zaamd. De spreekopvoeder probeert dan met oneigen-
"jke middelen het dove kind te motiveren. In een speelse 
gespreksvorm verloopt dat anders. Als het kind daags 
voor het weekend - een emotioneel aantrekkelijke toe
komstverwachting - de accentgroep 'naar huis' heeft 
leren spreken, dan kan men deze in geëigende situaties 
terug laten keren. B.v. 'Om elf uur gaan we naar de 
gymles. En waar ga je vrijdag om kwart voor drie naar 
toe?' Of via analogievormen: 'Jij gaat vrijdag om kwart 
voor drie.... En Jan? En Meneer? enz.' (We zitten al 
midden in het taalverwervingsproces!) Zelfs bij het her
halen van het voorgesprokene in de spreekles kan het 
formele doorbroken worden. Het gaat om het antwoord, 
d e tegenzet, het uitwisselen en dan komt het inslijpen 
van spreekgehelen in een andere context te staan. 
He t is aan te bevelen goed gebruik te maken van de 
spiegel (of video). Als men naar zijn eigen mondbeeld 
kijkt, kan men controleren of men een goed voorbeeld 
geeft. Ook het kind kan naar zijn eigen spreken kijken. 
H e t maakt dan gebruik van de visuele feed-back. Wel 
moet men bedenken, dat het voor de spiegel werken, 
hoe noodzakelijk ook, een beperking kan inhouden. Het 
situationele, het vrijelijk zich kunnen gedragen en be
wegen zoals in een spontaan gesprek, ondervindt dan 
een zekere beperking. Het is daarom zaak de juiste weg 
te bewandelen en indien nodig van de spiegel distantie 
'e nemen, 
l n de ruimten (klas, huiskamer enz.) moet steeds vol
doende licht zijn. Gezellige schemerhoekjes belemme
ren het verkrijgen van voldoende visuele informatie. In 
het donker is een doof kind als het ware doofblind. 

voor spreekopvoeders is het belangrijk niet alleen aan
dacht te hebben voor de eigen lichaamsverzorging, 
maar ook voor de uiterlijke verzorging in het algemeen. 
Daar hebben de dove kinderen recht op en het kan de 
communicatie bevorderen. We denken aan gewassen 
handen, aan nagels die schoon en niet te lang zijn, aan 
gepoetste tanden. Maar de zorg voor de hygiëne strekt 
^ch ook uit tot de te gebruiken hulpmiddelen, 
^e spiegel moet brandschoon zijn, want de visuele feed-
hack mag niet belemmerd worden. 
° °k de hoofdtelefoons moeten geregeld schoonge
maakt worden, zeker als één hoofdtelefoon door ver
schillende kinderen gebruikt wordt. Hierdoor kan uitslag 
van het buitenoor, de oorschelp, voorkomen worden. 
De oorstukjes van de individuele hoorapparaatjes moe
ten eveneens goed schoongehouden worden. Door 
overtollig oorsmeer kan het oorstukje verstopt raken en 
dan functioneert het dure apparaatje niet meer. Boven
den kan uitslag voorkomen worden. Wel is het zaak de 
dove kinderen zo spoedig mogelijk te leren op gezette 
tijden zelf hun oorstukjes schoon te maken. Aanvankelijk 
's een goede begeleiding daarbij noodzakelijk. 
Controle op het functioneren van de hoorapparaatjes, 
van hoorapparatuur in het algemeen, moet dagelijks 

plaatsvinden. Ook tijdige vervanging van batterijtjes valt 
hieronder. Batterijtjes kunnen na verloop van tijd gaan 
lekken en dat is funest voor het hoorapparaat. Lege 
kwikbatterijtjes van oorhangers brengt men op de audio-
logische afdeling of bij de leverancier terug, anders 
kunnen ze mede een gevaar voor ons milieu vormen. 
De afstand tussen het dove kind en zijn spreekopvoeder 
vraagt eveneens de aandacht. Men moet het kind leren 
niet van te korte afstand recht in het gezicht van de 
gesprekspartnerte spreken. Dat is niet hygiënisch (bacil
lenverspreiding). 
Er zijn kinderen waarbij zich gedurende het spreken 
doorlopend te veel speeksel in de mond ophoopt. Hun 
spreken is dan min of meer 'vochtig'. Het is zaak om ze te 
leren goed en geregeld hun speeksel door te slikken. In 
de meeste gevallen lukt dit wel, als men het goed voor
doet. Men wijst dan met de wijsvinger op de gesloten 
mond, maakt een duidelijke slikbeweging en volgt met de 
wijsvinger als het ware het speeksel richting slokdarm. 
Men moet dit wel zeer expressief-dramatiserend de
monstreren. Lukt het niet, dan is specifiek oefenen van 
dit aspect van de primaire mondfuncties (zie verder) 
nodig. 

Sommige dove kinderen kunnen hun neus (nog) niet 
snuiten. Op de duur raakt hun neus verstopt en leren ze 
de gewoonte aan voortdurend door de mond te ademen 
met alle nadelige gevolgen van dien. De neusademha-
ling functioneert het beste, als men de neuswegen ook 
daadwerkelijk leert gebruiken. De mond blijft dan geslo
ten. Raken de neuswegen verstopt, dan is het kind niet in 
staat de nasale medeklinkers m, n, ng en gedeeltelijk de 
nk te vormen. En dit gaat dan weer ten koste van de 
verstaanbaarheid. Het neus snuiten kan als volgt worden 
voorbereid: 
- Bij gesloten mond de lucht door de neus laten ont
snappen. Dat kan men het laten voelen door het de hand 
onder de neus te laten houden; het voelt dan de lucht
stroom. Deze kan ook met behulp van een dun papiertje 
of een veertje aangetoond worden. Of door een spie
geltje onder de neusgaten te houden. Het kind ziet dan, 
dat dit beslaat. 
De neus snuiten moet neusgat voor neusgat gebeuren. 
Dus niet beide neusgaten tegelijk, want dan bestaat er 
gevaar voor middenoorontsteking bij een flinke ver
koudheid. 
Het slijm in de keelholte en met name rond de ingang van 
de buis van Eustachius komt dan via de genoemde buis 
in het middenoor terecht met alle nare gevolgen van 
dien. Het goed kunnen hanteren van een (papieren) 
zakdoek hoort er natuurlijk ook bij. 

Het verdient aanbeveling de mond of het gezicht van het 
dove kind niet of slechts bij uitzondering aan te raken. 
Evenmin moet men het hoofd van het kind met de hand 
naar zich toe wenden, als men het om aandacht vraagt. 
Het wordt, ook in hygiënisch opzicht, als onprettig er
varen en bovendien kan het dove kind deze gewoonte 
overnemen. 
Verder bedenke men, dat ongemakkelijke en knellende 
kleding het spreekproces kan belemmeren. 
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Op het belang van goede primaire mondfuncties zullen 
we hier niet uitvoerig ingaan, aangezien dat reeds vak
kundig behandeld werd in het eerste nummer (1983 
(24)-1) van 'Van Horen Zeggen'. 
De houding van het kind gedurende het aanvankelijk 
leren spreken is eveneens van belang. De spreekop-
voeder moet het jonge kind, zeker in het begin, zittend 
voor de spiegel naast zich plaatsen. Dat is prettiger voor 
het kind, stelt het wat meer op zijn gemak en zorgt voor 
een betere adembeheersing. Volgens onze onderzoe
kingen scheelt het per uitademing zeker een halve se
conde. (18.) Men lette op een goede, rechte zithouding. 
Ook zorge men voor een goede stoel en zo nodig voor 
een voetenbankje, als de voeten van het kind niet tot op 
de grond reiken. 

Op het einde van deze verhandeling over aandachtspun
ten met betrekking tot het spreken van en met het dove 
kind wensen wij van harte, dat nog vele dove kinderen tot 
goed spreken gebracht zullen worden. De kunst om het 
dove kind te leren spreken, moet hoognodig weer nieuw 
leven ingeblazen worden; anders sterft ze. 
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Het kursuswerk op de Volks 
hogeschool voor Doven 
'Allardsoog' te Bakkeveen 

W. Venema, sekretaris commissie Volkshogeschool-
werk voor Doven 

I Volkshogeschool 'Allardsoog': vormingsinternaat 

a. De volkshogeschool 

In Nederland bevinden zich op verschillende plaatsen, 
verspreid over het hele land, vormingsinternaten voor 
volwassenen, zo'n 50 in getal. 
Deze vormingsinternaten zijn landelijk georganiseerd in 
een aantal koepels: De Federatie van Vormingscentra; 
De Vereniging voor Volkshogeschoolwerk; De Stichting 
tot Bevordering van het Woodbrookerswerk in Neder
land. Bij welke koepel een vormingsinternaat is aange
sloten, is bepaald door de godsdienstige of politieke 
achtergrond van de instelling. 
Internaten, die vanuit een bepaalde kerk of politieke 
organisatie zijn opgericht, zijn grotendeels aangesloten 
bij de Federatie van Vormingscentra, de Woodbrookers 
zijn internaten waarvan de achtergrond christelijk-socia-
listisch te noemen is en de volkshogescholen hebben 
als element in hun doelstelling dat ze ontmoetingsplaats 
willen zijn voor mensen, ongeacht hun politieke of gods
dienstige overtuiging en ongeacht hun maatschappe
lijke positie. 
'Allardsoog' is een volkshogeschool en heeft derhalve 
geen binding met een bepaalde politieke partij of kerk
genootschap. 

b. Het internaat 

Een volkshogeschool is een vormingsinternaat. Dat be
tekent dat mensen er gedurende zekere tijd samenleven 
en er ook de nacht doorbrengen. 
Het is zinvol dit met name te noemen, omdat dit feit zeer 
bepalend is, voor de werkwijze van de instelling en de 
doelstelling van het werk ook geformuleerd wordt op 
grond van het gegeven dat mensen gedurende enige tijd 
samenleven, waardoor er een sterk aksent komt te 
liggen op de onderlinge ontmoeting en het als groep 
samenleven en samenwerken. 

c. Vorming 

Over de begrippen vorming en vormingswerk zijn boeken 
volgeschreven. 
Wat vorming en vormingswerk is, en wat de doelen van 
vormingswerkinstellingen zijn, wordt door verschillende 
mensen op verschillende wijze onder woorden gebracht. 



Toch verschillen de diverse formuleringen in essentie 
niet veel. In bijna alle gevallen wordt het omschreven als: 

vergroten van inzicht in de samenleving en de ver
schillende samenlevingsverbanden 
" vergroten van inzicht in je eigen situatie in je plaats 
binnen de samenleving 
" vergroten van eigen invloed op de eigen situatie 
(emancipatie, demokratisering) 
- beter in staat leren zijn je eigen situatie te hanteren 

bevorderen van sociale vaardigheden 
~ ontdekken en ontwikkelen van kreatieve vermogens. 

D i t zijn ook formuleringen die 'Allardsoog' gebruikt in de 
beschrijving van het eigen werk. 

<* De deelnemers 

°e soorten groepen, die gebruik maken van het vor-
mingsinternaat, zijn zeer verschillend: van groepen leer-
'ingen van het L.B.O., tot groepen bejaarden, van groe-
Pen gedetineerden tot groepen homoseksuelen van het 
Platteland, van groepen lichamelijk gehandikapten tot 
9roepen rekreatiesportleiders, van jonge P.T.T.-werk-
nemers tot W.A.O.-echtparen, van Waddenzeevissers 
tot V.O.S.-groepen, van medezeggenschapskommissies 
tQt feministische groepen, van bestuurders van land
bouworganisaties tot groepen die het pensioen in zicht 
hebben, van ouders met een gehandikapt kind tot deel
nemers aan een kreativiteitskursus. 
Ieder vormingsinternaat heeft zijn eigen werkvelden en 
eigen kontakten met soorten groepen. Sommige richten 
zich sterk op de eigen regio, andere hebben veel lande-
'ijke kontakten. 
Ai die groepen zijn volwassenen of jong-volwassenen. 
Voor het werken met groepen kinderen is speciale toe
stemming nodig van het Ministerie van W.V.C., een toe
stemming die in enkele gevallen inderdaad verleend 
Wordt. 

" Volkshogeschoolwerk voor doven 

a Ontstaan 

Zowel door de doelstelling van het werk (emancipatie, 
vergroten sociale vaardigheden, enz), als door de werk
wijze (meerdere dagen samenleven en daarmee ge-
Paard gaande intensieve kontaktmogelijkheden tussen 
deelnemers) lijken vormingsinternaten zeer geëigend 
Z|oh te richten in hun werk op groepen dove mensen, 
'och duurde het tientallen jaren voor doven de weg naar 
net vormingswerk vonden of omgekeerd: voor het vor-
•^ingsinternaat de weg naar de doven vond. 
'n de brochure '25 jaar Volkshogeschoolwerk voor Do
ven', die Anne Bouwmeester in 1979 schreef ter gele
genheid van het 25-jarig bestaan van het volkshoge
schoolwerk voor doven, is weergegeven hoe het kontakt 
tot stand is gekomen en wie daaraan hebben mee
gewerkt. 

Juist in de tijd van oprichting (1954) sloten werkwijze en 
doel van de volkshogeschool bij uitstek aan op de situa
tie waarin doven zich bevonden: 

Geïnformeerd raken over en betrokken raken bij en blij
ven bij het maatschappelijk gebeuren was in die tijd voor 
doven een nog veel grotere opgave dan het thans is, de 
ontwikkelingskansen voor doven waren, nadat ze de 
school hadden verlaten, zeer gering en de mobiliteit van 
mensen was in die tijd veel geringer dan thans het geval 
is: men was veel meer aan huis en de eigen woonplaats 
gebonden en bovendien waren er veel minder klubs en 
aktiviteiten, speciaal van en voor doven. Allemaal facto
ren die er toe leidden dat veel doven in die tijd in een 
tamelijk groot isolement leefden. 
De volkshogeschool (in 1954 de volkshogeschool in 
Bergen) bood volwassen doven de gelegenheid geïn
formeerd te raken over allerlei maatschappelijke vraag
stukken en tevens de mogelijkheid tot een intensieve 
ontmoeting tussen doven onderling, waarbij eigen erva
ringen en ideeën uitgewisseld konden worden. 

b. De Kommissie Volkshogeschoolwerk voor Doven 

Het opzetten van een vormingskursus voor volwassen 
doven was zowel voor de organisatie (enkele volwassen 
doven en enkele medewerkers aan de doveninstituten) 
als voor de Volkshogeschool Bergen een avontuur, een 
sprong in het duister. 
Om dat avontuur zo goed mogelijk te laten verlopen werd 
een kommissie gevormd, die de taak kreeg alles rond de 
kursus zo goed mogelijk te regelen: het programma, de 
werving, de deelnemers, de begeleiding tijdens de kur
sus, de wijze van informatieoverdracht, het financiële 
aspekt (Stichting Dovenzorg), de evaluatie. Deze kom
missie bestond uit enkele volwassen doven, enkele ho
renden met relatie naar de doveninstituten en de kursus-
leiding van de volkshogeschool. 
Ook thans, in 1983, bestaat deze kommissie nog steeds, 
met dit doel. 

c. De doelstelling 

Analoog aan de doelstelling van het internaatsvormings
werk in het algemeen is de doelstelling van het Volksho
geschoolwerk voor Doven thans als volgt geformuleerd: 
Inzicht verschaffen in de samenleving en de plaats van 
de dove mens daarin, om zodoende beter te kunnen 
funktioneren in de samenleving en beter te kunnen om
gaan met de eigen handikap. Tevens bij horenden meer 
inzicht verschaffen in en begrip kweken voor de handi
kap doofheid. 

d. Ontwikkelingen 

De eerste volkshogeschoolkursussen voor doven ble
ken in een geweldige behoefte te voorzien. De honger 
naar informatie was bijzonder groot en de deelnemers 
genoten intens en tot diep in de nacht van het intensieve 
kontakt dat mogelijk bleek tijdens de kursusweek. 
De Algemene Volkshogeschoolkursus voor Volwassen 
Doven - vanwege de maand waarin hij gehouden wordt, 
later de septemberkursus genoemd, bestaat nog steeds. 
Toch hebben zich binnen het volkshogeschoolwerk voor 
doven diverse ontwikkelingen voorgedaan. 
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1) Methodisch 
De eerste volkshogeschoolkursussen waren sterk in
formatief van karakter: heel veel lezingen over allerlei 
onderwerpen met gelegenheid tot vragen stellen en dis-
kussie. 
Er heeft in methodisch opzicht een ontwikkeling plaats
gevonden naar een inperking van thema's binnen een 
kursus en een uitbreiding van werkwijzen (leervormen 
en een grotere aandacht voor eigen ervaringen en in
zichten van de deelnemers). 
De deskundige spreker is niet uit het programma ver
dwenen, maar het aantal sprekers is beperkt en in de 
plaats daarvan zijn gekomen, rollenspellen, simulatie
spelen, andere spelvormen, samenwerkingsopdrachten, 
diskussiegroepen, ekskursies, in de totale groep, maar 
ook in kleine groepjes met verslaggeving aan elkaar, 
enz. 

2) Geografisch 
Jarenlang was Bergen de plaats waar de volkshoge
schoolkursussen plaatsvonden. Toen er enige uitbrei
ding in het werk kwam bleek 'Allardsoog' ook bereid 
dovenkursussen in haar pakket op te nemen. 
Personeelswisseling leidde er toe dat Bergen niet meer 
in staat was kursusbegeleiding voor de dovenkursussen 
te leveren. Soortgelijke problemen leidden er toe dat 
daarna de kontakten met de volkshogescholen in Ois-
terwijk en Rockanje na één of twee kursussen afbraken, 
waardoor 'Allardsoog' sinds een jaar of acht de Volksho
geschool voor Doven is. 
Binnen de Kommissie Volkshogeschoolwerk voor Do
ven en binnen de Volkshogeschool 'Allardsoog', is men 
zich bewust van het feit dat de kontinuïteit van het werk 
gewaarborgd moet blijven en dat, terwille van die konti
nuïteit, het werk door meerdere stafleden gedragen moet 
worden, vandaar dat enkele kursusleiders bij het doven-
werk betrokken zijn en ook de dienstverlenende staf van 
'Allardsoog' door het volgen van een kommunikatiekur-
sus ingespeeld is geraakt op het werken met doven. 

3) De kursussen 
De eerste kursus richtte zich op alle volwassen doven 
van Nederland: jong zowel als oud, man zowel als vrouw, 
zwakbegaafd zowel als zeer intelligent, gebarend zowel 
als zeer duidelijk sprekend. 
In de uitbreiding van het werk zijn een aantal ontwikke
lingen aan te geven: 
- er is een sterke ontwikkeling ontstaan in de richting 
van kursuswerk voor specifieke groepen doven: naast 
de algemene kursus zijn er thans b. v. kursussen speciaal 
voor dove vrouwen, jong volwassen doven, oudere do
ven, dove ouders, doven met een nevenhandikap, ho
moseksuele doven, dove scholieren. 
- er is kursuswerk ontstaan voor horende mensen die in 
hun gezin, familie, buurt of werk met de handikap doof
heid te maken hebben: ouders met dove kinderen, chefs 
en kollega's van doven, kommunikatiedagen voor doven 
en horenden, bijvoorbeeld. 
- er is kursuswerk ontstaan dat niet meer door de Kom
missie volkshogeschoolwerk voor Doven wordt georga
niseerd, maar in direkte relatie tussen de aanvrager van 
48 

de kursus en de volkshogeschool: doveninstituten, de 
K.N.D.S.B., de Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind, de Stichting Visueel Theater, de 
Werkgroep Maatschappelijk Werkers ten behoeve van 
doven, enz. 

Ill Beschrijving van de kursussen 

1. Georganiseerd door de Kommissie Volkshoge
schoolwerk voor Doven. 

a. Deseptemberkursus 
Het doel en de werkwijze in deze kursus zijn in II reeds 
aangegeven. 
Als illustratie van de opzet en inhoud van een dergelijke 
kursus het volgende: 
Enkele jaren geleden was het centrale thema binnen de 
kursus: 'konflikten'. 
In deze kursus is door een psycholoog uitleg gegeven 
over soorten konflikten, over ontstaan, verloop en oplos
sing van konflikten, zowel in het klein, tussen mensen, als 
in het groot tussen maatschappelijke groeperingen en 
volken. 
Geprobeerd is duidelijk te maken langs welke wegen 
konflikten in je persoonlijke situatie opgelost zouden 
kunnen worden en welke zaken een oplossing van kon
flikten blokkeren. 
Deze informatie is in de kursus in verband gebracht met 
de konflikten die de deelnemers in hun eigen omgeving 
ervaren, en met name ook in de dovenwereld. 
In samenwerkingsoefeningen is geprobeerd duidelijk te 
maken waar, waarom en hoe konflikten ontstaan. 
Verder hebben de deelnemers zich verdiept in een in die 
tijd erg aktueel maatschappelijk konflikt: het kraken van 
woonruimte. 
Voor de volledige groep heeft oud-kamerlid H.M. Frans-
sen uit Assen uitgelegd welke bevoegdheden van Justi
tie, politie en gemeente hebben, om in te grijpen in een 
dergelijk konflikt. De taken van deze organen waren 
daarbij nadrukkelijk aan de orde. 
Een deel van de groep heeft gesproken met vertegen
woordigers van de Groningse Krakersbond, waarbij ge
probeerd is zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de 
motieven en belangen zijn en wat de handelwijze is van 
krakers. 

Een ander deel van de groep heeft gesproken met de 
eigenaar van een gekraakt pand, om te vernemen wat 
zijn ervaringen, belangen en ideeën zijn. 
Later is deze informatie verwerkt in een spel waarbij een 
deel van de akkomodatie van de Volkshogeschool is 
gekraakt door een deel van de groep. Een ander deel van 
de groep moest als eigenaar van het pand proberen zijn 
belangen te behartigen en een derde deel van de groep 
vertolkte de rol van gemeentebestuur, dat binnen zijn 
mogelijkheden moest proberen een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van het konflikt. 

b. De bijeenkomst voor dove schoolverlaters 
In deze kursus voor 17/18-jarige leerlingen in hun laat
ste schooljaar gaat het over: 



samen te praten en te leren over de veranderingen die 
de leerlingen te wachten staan als ze van school zijn. 
~ informatie over werken, werk zoeken, werkomstan
digheden, geen werk kunnen krijgen. 
- de verwachtingen die de leerlingen hebben ten aan
een van de kontakten met horenden (op het werk en 
elders). 
- besteding van de vrije tijd. 
~ omgaan met geld. 

eigen baas zijn, op eigen benen staan. 
Naast deze inhoudelijke doelen is ook het kontakt met 
'eeftijdsgenoten in dezelfde situatie een doel van de 
bijeenkomst. 
'"'et programma wordt samengesteld in overleg met de 
'eerkrachten van de medewerkende scholen (Amster
dam, Rotterdam, Groningen en Zoetermeer). 

c- Kommunikatiedagen voor doven en horenden 
Door middel van gesprekken en verschillende kommu-
nikatieoefeningen wordt in deze kursus geprobeerd het 
'nzicht van doven en horenden in eikaars situatie en 
eikaars kommunikatieproblemen te vergroten en wordt 
er tevens naar gestreefd de eigen vaardigheid om met 
horenden resp. doven te kommuniceren te vergroten. 

d- Studiedagen voor chefs en kollega's van doven 
Doel van de deze bijeenkomst is ook: het vergroten van 
de eigen vaardigheid om met doven te kommuniceren 
Plus het verschaffen van meer inzicht in de handikap 
doofheid en de konsekwenties ervan alsmede in de leef-, 
'eer- en werksituatie van doven. 

e- Bijeenkomst voor dove vrouwen 
'n deze kursus - vaak met een centraal thema - 'vrouw 
en werk', bijvoorbeeld - wordt aandacht besteed aan de 
eigen situatie van dove vrouwen in de samenleving en 
de verschillende samenlevingsverbanden. Eigen erva-
hngen, eigen behoeften worden besproken, wegen wor
den gezocht en bewandeld om de eigen mogelijkheden 
te vergroten en de eigen behoeften te realiseren. 

'• Bijeenkomst voor dove ouders met hun kinderen 
Een week in de vakantie, waarin dove ouders samen 
bezig zijn rond thema's als opvoeding en onderwijs van 
de kinderen. Opvoedingservaringen worden uitgewis
seld, opvoedingsproblemen worden besproken met 
deskundigen. 
Kinderen brengen onder woorden wat zij vinden van het 
feit dat ze dove ouders hebben en ouders worden met 
die belevingen en ervaringen gekonfronteerd (naam
loos). 

9- Een week voor horende ouders met een doof kind 
Het doel van deze kursus kan als volgt omschreven 
worden. 
Een week lang optrekken met andere ouders met een 
doof kind. Praten over hoe jij het doet, wat jou bezig 
houdt, wat jij zou willen weten. Van anderen horen wat 
bun vragen en ervaringen zijn. Zien en ervaren hoe 
andere ouders met hun kinderen kommuniceren en om
gaan. Juist door het intensieve kontakt met andere ou

ders kun je op veel van je vragen en onzekerheden 
antwoord krijgen. Kun je ook steun ervaren, omdat je in 
een zelfde situatie zit. 
Over het programma het volgende: 
Gesprekken met elkaar over onze ervaringen en over 
datgene wat ons bezig houdt. 
Gesprekken met onderwijsmensen over onze vragen op 
dat terrein. 
Gesprekken met een psycholoog of orthopedagoog over 
gedrags- en opvoedingsvragen. 
Kontakt met volwassen doven over hun ervaringen in de 
maatschappij en hun zienswijze over opvoeding en on
derwijs. 
De reakties van anderen op ons dove kind. 
Gesprek over de betekenis die het voor horende broer
tjes en zusjes heeft dat hun broertje of zusje doof is. 
Kommunikatievragen, kommunikatieoefeningen. 
Spelen met dove en horende kinderen samen, 

h. Een week voor oudere doven 
Een kursus waarin doven vanaf een jaar of 55 terug 
kijken op het leven dat achter hen ligt, uitwisselen wat 
hen thans bezig houdt en vooruitblikken naar de toe
komst. 
Ouder worden en gezondheid, ouder worden en vrije
tijdsbesteding, ouder worden en kontakten, ouder wor
den en wonen, zijn onderwerpen die aandacht krijgen. 
De onderlinge kontakten spelen in deze week nog meer 
een rol van betekenis dan in de meeste andere kursus-
sen. 

i. Kreatieve kursus 
Voor doven die het verbale en enigszins studieachtige 
karakter van de septemberkursus niet erg aanspreekt, 
maar die zich daarentegen wel op kreatieve wijze willen 
uiten en hun mogelijkheden op dat terrein willen vergro
ten, is een kreatieve week opgezet. De aktiviteiten, die 
binnen zo'n kreatieve week gedaan kunnen worden va
riëren van jaar tot jaar. Enkele mogelijkheden: 
- toneel en theater 
- schilderen en tekenen 
- tuin en natuur 
- spinnen en weven 
- druktechnieken 
- foto, film en video. 

j . Een kursus voor plotseling doof gewordenen 
Deze bijeenkomst, die mede georganiseerd wordt in sa
menwerking met de N.V.V.S. is bedoeld om mensen, die 
op latere leeftijd plotseling doof zijn geworden, alsmede 
de aanwezige partners, ervaringen te laten uitwisselen 
om samen behoeften en wensen te formuleren en 
wegen te vinden waarlangs betrokkenen hun wensen 
kunnen realiseren. 

k. Een kursus voor homoseksuele doven 
Ook in deze kursus staat het gesprek over de eigen 
situatie en de eigen ervaringen centraal, alsmede het 
opkomen voor de eigen belangen De eerste kursus voor 
deze groep heeft geleid tot de oprichting van de werk
groep 'Het Roze Gebaar', een werkgroep die de be-
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langen van homoseksuele doven wil behartigen en 
steun wil bieden aan doven die met hun homoseksuali
teit problemen hebben. 

I. Een kursus voor doven met een nevenhandikap 
Deze kursus is speciaal bestemd voor doven, voor wie 
een volledig zelfstandig funktioneren in de maatschappij 
niet mogelijk is. Zij wonen in gezinsvervangende tehui
zen, bij ouders of familie. 
De doelstellingen voor deze kursus zijn: 
- bevordering van kontakt met andere doven 
- bevordering van zelfvertrouwen en zelfstandigheid 
(zelfredzaamheidsaktiviteiten) 
- stimulering van kreatieve vaardigheden 
- aanbieden van zingevende vrije tijdsbestedingsaktivi-
teiten. 
Het aksent in deze kursus ligt sterk op doe-aktiviteiten 
(expressie, zelf boodschappen doen en koken, omgaan 
met geld, bloemschikken, tuinieren, fotografie). 

2. Georganiseerd in direkt kontakt tussen organisa
ties en de Volkhogeschool 'Allardsoog' 

m. Theaterweken voor dove kinderen 
Voor dove scholieren in diverse leeftijdskategoriën. 
Theaterleiding (doof en horend - in dienst van de 
Stichting Visueel Theater) en dekorleiding, begeleiden 
kinderen een week lang bij allerlei theateraktiviteiten: 
mime en pantomime, licht- en schimmenspel, expressie, 
grimeren, decorbouw, toneelkleding maken, enz. 
Aan het eind van de week volgt voor familie en vrienden 
de opvoering van een zelf ontwikkeld toneelstuk. 
Buiten de theateraktiviteiten om worden de kinderen 
begeleid doordove en horende kinderleiding bij aktivitei-
ten als een speurtocht, sport en spel, een nachtspel een 
film. 

n. Een weekend voor ouders van een doof kind in 
samenwerking met de Nederlandse Stichting voor 
het Dove en Slechthorende Kind 
Binnen het projekt 'gezinsbegeleiding' van jonge dove 
kinderen en hun ouders is een weekend 'Allardsoog' als 
onderdeel opgenomen. Binnen het programma van de 
ouders neemt de doelstelling 'vergroten van de kommu-
nikatieve vaardigheden' een centrale plaats in. Expres
sie, kommunikatieoefeningen, gebaren, tekenoefenin-
gen, zijn daarom programma-aktiviteiten, die veel aan
dacht krijgen. 
In het programma van de kinderen is de gelegenheid tot 
spelen samen met andere (dove en horende) kinderen 
belangrijk. Getracht wordt samenspel op gang te bren
gen. Tijdens dat samenspelen worden de kinderen 
geobserveerd door medewerkers aan het projekt op hun 
sociale en kommunikatieve vaardigheden. 
Essentieel in het weekend is verder de gelegenheid die 
ouders hebben om elkaar bezig te zien in de kommunika-
tie en de omgang met de eigen kinderen, daarin van 
elkaar te leren. Ook in dit weekend neemt het onder
linge kontakt een belangrijke plaats in. Dat wordt als een 
stimulans ervaren ten aanzien van de opvoedingstaak. 
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o. Kadertraining leden Koninklijke Nederlandse 
Doven Sportbond 
Om alle sportverenigingen in Nederland - en dat zijn er 
heel wat - goed te laten funktioneren is heel wat deskun
digheid, is heel wat kader nodig: deskundigheid in het 
besturen van een vereniging, inzicht in de taken van de 
verschillende bestuursleden, inzicht in de organisatie en 
werkwijze van de K.N.D.S.B., voldoende vaardigheid op 
het terrein van samenwerking, leidinggeven, diskussie-
en vergadertechniek, probleemoplossing, omgaan met 
mensen, enz. 
In een drie-tal weekends wordt getracht leden van de 
dovensportklubs zoveel vaardigheid en inzicht bij te 
brengen dat er een basis voor een goede vervulling van 
een bestuurslidmaatschap gelegd is. 
Deelname aan deze drie weekends geeft daarna de 
mogelijkheid deel te nemen aan het scholingsblok 
'afdelingsbestuurder', ook bestaande uit drie weekends: 
- begrotingstechnieken/budgetteren 
- beleid 
- sociale vaardigheden voor de afdelingsbestuurder. 
Daarnaast is er in het kadertrainingsprogramma van de 
bond een bijscholingsweekend voor hoofd-bestuursle
den opgenomen. 

p. Bijscholing kursusleiding plaatselijk vormings
werk voor doven 
Een bijscholingsweekend voor hen die kursusbegeleider 
zijn van de plaatselijke afdelingen van het vormingswerk: 
gericht op: teamvorming en vergroting methodische 
vaardigheden. 

q. Bijscholing maatschappelijk werkersten behoeve 
van doven 
Jaarlijks komen de maatschappelijk werkers ten be
hoeve van doven drie dagen bijeen om in een kursus de 
eigen deskundigheid te vergroten, werkervaringen en 
werkproblemen te bespreken en wegen te zoeken om de 
hulpverlening aan volwassen doven, dove kinderen en 
hun ouders te optimaliseren. 

r. Vormingsweken voor leerlingen van doveninstitu-
ten 
Enkele doveninstituten komen in het kader van de 
schoolreis/werkweek naar 'Allardsoog' voor een vor-
mingsweek. 
Binnen het schoolreizenplan van het VBO. van het do-
veninstituut te Groningen is voor alle leerlingen een vor-
mingsweek op 'Allardsoog' opgenomen, gericht op een 
thema en tevens bedoeld als kennismaking met de 
Volkshogeschool voor Doven en haar werkwijze. 

De leerlingen die in het laatste jaar zitten op het Rudolf 
Meesinstituut in Rotterdam en de Ammanschool te Am
sterdam houden op 'Allardsoog' een gezamenlijke vor-
mingsweek gericht op samenwerking, bevordering zelf
standigheid en voorbereiding op het funktioneren temid
den van horenden in het onderwijs en de maatschappij-
Effatha gebruikt 'Allardsoog' als onderkomen tijdens een 
vakantieweek voor kinderen die niet de hele vakantie 
thuis kunnen doorbrengen. 



s- Studiebijeenkomst voor leerkrachten bij het do-
venonderwijs en anderen die betrokken zijn bij on
derwijs en opvoeding van dove kinderen 
lr> enkele studiebijeenkomsten maken de deelnemers 
aan deze bijeenkomsten kennis met de taalmethode 
zoals die is ontwikkeld door Peter Blackwell en zijn kolle-
9a's op het Rhode Island College in de Verenigde Staten. 

'V De toekomst 

°e ontwikkelingen zoals hierboven staan aangegeven 
9aan hard. 
Vergelijking van bovenstaand kursusoverzicht met de 
opsomming die Anne Bouwmeester in 1979 heeft gege
ven maakt dat zeer duidelijk. 
Er is alle reden om aan te nemen dat de ontwikkelingen 
hard zullen blijven gaan. 
De Kommissie Volkshogeschoolwerk voor Doven zal 
daar op moeten inspelen, evenals de huidige en toe
komstige gebruikers. 
Het kursusoverzicht geeft hopelijk een goed beeld van 
de diversiteit aan gebruiksmogelijkheden van het vor-
^ingsinternaat. 
Allardsoog', de Volkshogeschool voor Doven. 
De deuren staan open voor allen, die of ten behoeve van 
9roepen doven, of op het terrein van de handikap doof
heid het vormingsinternaat willen gebruiken. 

Naschrift redaktie: 
De hierboven bedoelde opsomming die Anne Bouw
meester in 1979 heeft gegeven, is te vinden in het artikel 
'Vijfentwintig jaar volkshogeschoolwerk voor doven' in: 
Van Horen Zeggen 1979 (20-ste jaargang) afl. 3, blz. 
70-71. 

Boekaankondiging 

P'i 9elegenheid van het tienjarig bestaan van de afdeling 
Ejkenheuvel' van het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel, is verschenen Tien jaar Eikenheuvel; 
evaluatie van een uniek experiment in het Dovenonder-
wijs', red. J. van Dijk, (200 blz. plus tabellenboekje). 
Het is een verantwoording van tien jaar werken: de wijze 
van werken en de hiermee bereikte resultaten. Artikelen 
van Dr. J. van Dijk, Drs. M. Broesterhuizen, leerkrachten 
van Eikenheuvel, staf van het internaat en ouders. 
Men kan het boek bestellen en/of afhalen op Eikenheu
vel. Schriftelijk bestellen: Eikenheuvel t.a.v. Mevr. J. v.d. 
Aa-Verhagen, Helvoirtseweg 189, 5263 EE Vught. 
Telefonisch bestellen: 073-564712 en dan vragen naar 
Mevr. J. v.d. Aa-Verhagen. 
Als men het boek afhaalt kost het ƒ 17,50. Als het boek 
toegezonden moet worden, ontvangt U een rekening van 
ƒ 17,50 plus ƒ 4,25 portokosten. 

FEAPDA-Mitteilungen 

De Europese federatie van verenigingen van dovenon-
derwijzers is een drie-talige organisatie. Haar naam kan 
in het Frans, Duits en Engels vermeld en afgekort 
worden. Toch heeft het Frans hierbij een zekere voor
keur. De afkorting waar bovenstaande titel mee begint, 
staat voor: Federation Européenne des Associations de 
Professeurs de Deficients Auditifs. 
In het kader van internationale uitwisseling binnen de 
Federatie ontvingen we onderstaande schets van de 
toestand in Noorwegen. Het lijkt ons een leuk idee om 
onder bovenstaande Frans-Duitse titel de tekst onver
taald in het Engels te laten volgen. 
De schrijfster is Stine Hirsch, verbonden aan de Ska-
dalen Skole te Oslo. 

Language acquisition - how? 

My name is Stine Hirsch. I am a pre-school teacher at a 
school for the deaf in Oslo, Norway. I have been working 
almost ten years with deaf children from 0 to six years of 
age, and their parents. 
This year I am working in a group of ten children from 
nine months to five years old. 
The childrens hearing loss is such, that they depend 
primarily on visual communication, signs. Their hearing 
loss was discovered at an average around one year of 
age. 
I am going to give you some brief information about how 
we work with the children, the parents, and how we work 
with ourselves. 

To start with our goal, when working in a pre-school for 
deaf children. 

I want to repeat that the children primarily depend on 
their sight in a communication situation; I will not go into 
their hearing loss in dB. 
We know now, that deaf children who learn signs early, 
develop a language the same way as hearing children 
do. (Meadow 1980, Freeman, Carbin & Boese 1981). 
According to John Bonvillan (1981) deaf children with 
deaf parents develop a language even earlier than hea
ring children of hearing parents. 
We want the deaf child to have a natural an spontaneous 
language development as possible, through sign lan
guage. A language base, as one might call it, for later to 
learn the read and written language, and hopefully also, 
of course how to speak it. 
The best start for the children would of course be, that 
everyone was diagnosed immediately after birth, and 
would be talked to, with signs from then on, like deaf 
parents with deaf children normally do. 
The children in the group I work with, have gotten signs 
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from they were diagnosed as deaf. 
I want to mention too, that another of our goals is, of 
course that the child develops a strong deaf awareness, 
through the language, and also through meeting deaf 
youth and deaf adults. We want to prevent that the child 
always compares itself to hearing people, and fails. This 
is especially important when it comes to fields like 
spoken and written language. 
This is usually not a problem for a deaf pre-school child 
who attends a pre-school for deaf children. The situation 
is quite different for a deaf child who is mainstreamed in a 
group with hearing children. 

Before I go into how we work with the children. I need to 
say something about how we work with the parents. 

As soon as the diagnosis is made, we offer a home-visit. 
(I have to comment that this is in the Oslo area, not 
Norway in general). 
Then the child is offered a place in the pre-school, every 
day, or a couple of times a week, depending on where the 
family lives. 
If the child is very young, and the family lives far from 
school we offer home counseling regularly. 
At the school we offer a sign class for the parents once a 
week. The first part of the class is devided into lessons, 
and there is a hearing teacher, who is also a mother of 
one of the other children in the school. In the last part of 
the sign class they have a deaf teacher, where they are 
going to discuss different subjects. This is to practice 
their signs, and also practice in understanding deaf 
people. 
Most of the parents also attend local sign classes. 
Some of the mothers no fathers yet have also attended a 
four months course in communication, which is given by 
the Norwegian Deaf Association. This we also recom
mend verry much, but it demands a lot from the parents, 
the mother has to stay at the school with the deaf child! 
and away from the rest of the family. 
There are some points that we have experienced to be 
very helpful for the parents in accepting their deaf child. 
- To meet with deaf adults. Deaf adults that do not mind 
parents asking them all kinds of questions. It is obviously 
of great importance for the parents to meet deaf adults 
who live a regular life, and seem to live as happy as most 
people. 
- To meet with other parents with deaf children, espe
cially parents who have children that are a little older. 
- The moment the parents experience the first sign of 
communication between themselves and their child. 
What we also have found very important, is the home 
counselor's or the teacher's attitude towards the fact that 
a deaf child is born, the knowledge she or he has about 
deafness in general, and about deaf children and adults. 
We also give the parents litterature-lists regularly, and 
articles that we ourselves have found interesting. 

How we work with the children 

Our program is very similar to the program of any pre
school in Norway. We try to keep it as equal as possible. 
The only obvious difference is the language. 
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The schoolday is from 9 a.m. to 2.30 p.m. The children 
arrive, they undress, we have a group activity for 15 to 30 
minutes where we talk about different subjects, they 
play, or work with different activities, clean, eat, dress 
and go outside to play some more. The usual daily activi
ties for a pre-school. 
We concentrate on the activities of the child, and give it 
language in natureal situations. We put names on feel
ings, help solve conflicts, prepare activities etc. Lately 
we have worked a lot with spontaneous language with 
the oldest ones. In the beginning of our groupactivity we 
always ask if anyone has something to tell. They always 
have. We have seen a lot of progress in this, we hear all 
kinds of stories, spiced with a lot of immagination. With 
the oldest ones we have also recently been working on 
names and adresses, so that they will be able to write 
their names and adresses. In connection with that we 
have been talking about where they live, what kind of 
house they live in etc. 
The next weeks we are going to concentrate on more 
abstract conceptions like curious, patience, irritated, se
rious etc. 
With the little ones we are now going to start talking about 
different parts of the body, which of course is very natural 
for their age. (2-3). 
We do not practice any traditional individual training, we 
do everything in the group, including language develop
ment, training of voice, breath, hearing etc. 
We will start with more specific training of the Norwegian 
spoken language, speech and lip-reading when the child 
is able to understand why he or she has to learn the 
spoken language, and when the child is able to discuss 
with the teacher how to learn it. Our experience is that 
this creates a natural motivation. 

With a view to the childrens language acquisition and 
identification we find it very important that the children 
associate with deaf adults as much as possible. 
This year we have a deaf co-worker, which is very suc
cessful. He is also responsible for the program for the 
groupactivity twice a week. 
A deaf woman comes regularly, telling fairy-tales. The 
children love it, and the hearing adults learn many new 
signs, and a more visual way of telling things. 
Recently we visited a home for older deaf people, it was 
a very nice experience for both groups. Next week some 
of them are going to visit us. 
The retired deaf people in Oslo meet once or twice a 
week during the day, we have now decided to ask them if 
we can come and be with them regularly. 
We are also so fortunate to be at a school which has 
students form 7 to 16 years old. 

Then some about what this demands from the teachers. 

The teachers are required to always use signs, to the 
children and among themselves. This was hard in the 
beginning, - because we were all hearing, and felt kind of 
funny. This year we have a deaf co-worker which makes 
this a lot easier. Deaf children should have the same 
opportunity, like hearing children, to choose whether 



'hey want to follow a conversation or not. This also 
Prevents us to talk about a present child, which I have to 
admit, we did often before. We have experienced that 
there should always be a deaf adult in a pre-school for 
deaf children. A deaf adult who has sign language as his 
0 r her primary language. He or she understands the 
children better, has an identification purpose, and tea
ches the hearing adults at the same time. 
In our pre-school the hearing adults mostly use signed 
Norwegian, and the deaf adult use the genuine sign 
'anguage. The hearing should have knowledge about the 
best known principles in the genuine sign language. 
Principles like localisation, simultanity, syntax etc., al
though they are not able to speak it, they should be able 
to understand what the child is saying. 
" is very important that we understand the children on 
">e/r premises, not with signed Norwegian as a norm. 
This way we show the child that we also accept him or 
her. One does not accept a child if one does not accept 
his or her language. Sign language is the natural lan
guage of the deaf child. 

Evaluation 

There are of course things that could have been done 
differently and better in our group, but until now, compa
ring it with earlier experiences, we have found it the best 
so far. We believe that we have a group of normal deaf 
children, who is comparable to any other group of chil
dren. 
We also stress that te children in our group, who have 
acquired signs from about one year of age, have a 
'anguage utterly comparable to hearing children at the 
same age. 

Boekaankondiging 

A- van Uden, Gebarentalen van doven en psycholinguïs
tiek; een kritische evaluatie. 
Swets & Zeitlinger, Lisse, 1984, X + 118 pp. ƒ 23,50. 
^et boek handelt over gebaren, zoals vele doven die 
0nbelemmerd onder elkaar gebruiken, als een soort na
tuurlijke taal. In tegenstelling tot gesproken talen vormen 
Z|j een uniek systeem, waarbij de inhoud van de code 
bepalend is voor de structuur. De informatieve waarde 
Van gebarentaal is echter zwak. 

R- Freeman, C. Garbin, R. Boese, Als je kind niet horen 
kan, vertaling drs. L. Pijfers. 
Ambo, Baarn, 1984, 288 pp. ƒ 29,50. 
Dit boek beschrijft wat iedereen moet weten die met 
dove en ernstig slechthorende kinderen te maken heeft. 
De nadruk valt op de communicatie met dove kinderen. 
Vroegtijdige zinvolle communicatie is voor dove kinde
ren van het allergrootste belang. Het boek kiest daartoe 
voor totale communicatie. Gegevens over de situatie in 
°ns land werden eraan toegevoegd. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Gert Hak, lid van de redaktie 

1. The Volta Review, december 1983 

- Het begrijpen van syntactische structuren door slecht
horende jongeren. De conclusies kunnen als volgt 
worden samengevat: 
Hoe hoger het leesniveau, des te beter het begrip. 
'Waarom'-vragen zijn relatief het eenvoudigste. Zins
structuren aanbieden zonder context heeft minder effect 
dan met context. 
- Computers en hun gebruik in het onderwijs aan 
slechthorenden. Ter illustratie het volgende citaat uit de 
tekst: 

Pupil: THE DOG JUMP OVER TO HOOP 
Computer: JUMP? do you mean JUMPING? 
Pupil: Yes 
Pupil: THE DOG JUMPING OVER TO HOOP 
Computer: DOG JUMPING? Word missing?? 

TO? Wrong word?? 
Pupil: THE DOG IS JUMPING OVER IN HOOP 
Computer: IN? Wrong word?? 
Pupil: THE DOG IS JUMPING OVER A HOOP 
Computer: No, THE DOG IS NOT JUMPING OVER A 

HOOP 
Pupil: THE DOG IS JUMPING THROUGH 

A HOOP 
Computer: Well done!! 

Ik denk, dat u gewaardeerde lezer, het met me eens zult 
zijn: over deze benadering is het laatste woord nog niet 
gesproken! 
- Enuresis-therapie voor een slechthorend kind middels 
een geluidssignaal. 
- Integratie van slechthorende kinderen in het regulier 
onderwijs. Voorbeelden van voorlichtingsmateriaal voor 
onderwijzers. 
- Voortaan in elke aflevering: een software-overzicht 
van voor onderwijs geschikte materialen. 

2. Hörgeschadigte Kinder, eerste kwartaal 1984 

- De opvoeding in de vroege jeugd van dove kinderen: 
met gebarentaal. Een door de universiteit van Hamburg 
ontwikkeld programma, dat aspecten van de orale me
thode combineert met gebaren. De verantwoording hier
voor is: de betekenis van de taal is onafhankelijk van de 
vorm. 'Gebarentaal' is dus een volwaardige vorm van 
communicatie. De integriteit van het artikel laat wat te 
wensen over met betrekking tot de wetenschappelijke 
fundering. Bijvoorbeeld: dove kinderen van dove ouders 
zijn op sociaal, geestelijk en emotioneel gebied veel 
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verder gekomen door de gebarentaal en door de ho
rende oma, die de orale methode toepastei 
Het programma bestaat uit drie delen: 
1. Ouderbegeleiding 
2. Cursussen gebaren horende ouders 
3. Stimulatie door middel van taal van dove kinderen. 
- Het internaat en de opvoedingsdoelen bij gehoorge
stoorde kinderen. Aanbevelingen: pluriform gebruik van 
alle vormen van communicatie, dus oraal, gebaren, vin
gerspelling enz.; komen tot de vorming van 'taalhomo-
gene' groepen. 
- Het cytomegalovirus als veroorzaker van gehoor-
stoornissen. 
Ter verklaring: Cytomegalie is een virusziekte bij pasge
borenen beginnend in de speekselklieren, daarna hepa
titis met icterus, huidbloedingen en erytroblastose met 
lever- en miltvergroting; in de urine zijn veelal reuzen-
cellen (zgn. vogelogen) te vinden. Synoniem: celinsluit-
selziekte. 

3. American Annals of the Deaf, december 1983 

- Tweetaligheid in de instructie van slechthorenden. 
Verschillende benaderingen en modellen met hun voor-
en nadelen worden besproken. 
- Gebruik van gebaren; meningen van de doven. Mid
dels een voorgestructureerde vragenlijst wordt het be
lang van gebaren nagegaan. De tendens in de ant
woorden is: beschouw gebaren enz. nu eindelijk eens als 
volwaardig middel voor communicatie en schep de 
voorwaarden daarvoor. 
- 'Locus of control', vragenlijst voor gehoorgestoorde 
studenten. Het begrip 'locus of control' verheugt zich de 
laatste tijd in een grote belangstelling. Twee categorieën 
personen worden onderscheiden: 'internals' (zij willen 
verantwoordelijkheid dragen voor hun daden) en 'exter
nals' (zij schuiven de verantwoordelijkheid af op externe 
factoren). Uit onderzoek blijkt nu, dat een hoog gestruc
tureerde omgeving, die gedisciplineerdheid eist, de 
beste resultaten bereikt bij 'externals'. Het artikel gaat 
verder in op de methodologische problemen bij de con
structie van een vragenlijst. 
- Leerkrachten beoordelen dove kinderen; een vergelij
king tussen Deense en Amerikaanse leerkrachten. Van 
de 59 items uit de gebruikte vragenlijst waren er 29 
uitkomsten hetzelfde. De verschillen kwamen in het kort 
hierop neer: de Denen vinden bescheidenheid en rustig 
gedrag zeer belangrijk, terwijl de Amerikanen assertivi
teit en creativiteit zeer hoog waarderen. 

4. Die Sonderschule, 1984 -1 

- Muzikale vorming bij gehoorgestoorde kinderen in de 
leeftijd tot zeven jaar. Naast de doelstelling muziek als 
ontplooiing van muzikale talenten komt ook de muziek 
als ritmiek aan de orde. Als zodanig is muziek onder
steunend voor de spraak-/taalontwikkeling. 
- Diagnostiek van het stotteren. 

5. The journal of the British Association, jan. 1984 

- Een 'spraaklezer' voor dove kinderen. Een apparaat 
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wordt beschreven, dat taalklanken omzet in kleuren. Af
wijkingen in de taaiproductie kunnen zo zichtbaar ge
maakt worden. De ervaringen met een doof kind worden 
beschreven. 
- Nieuwe taaltest. 

Overzicht geslaagden en hun 
thema-studies 

Cursus gehoorgestoorden-B (1226) specia
lisatie slechthorenden/spraakgebrekkigen. 
Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist 

P.J. Evertse-school Rotterdam: 
P.M. Jacobs: 
a. aspekten van sociale en maatschappelijke integratie 
van slechthorenden 
b. Taal- en spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen 
c. Beleving van de geluidswereld 
Mw C.A.M. Smit: zie P.M. Jacobs 
PW. v.d. Wel: Zie P.M. Jacobs + 
d. Ruimtelijk denken: ontwikkeling, leertheorieën en me
thodiek 

Dr. Hogewindschool Rotterdam-
O.H. Mourik: 
a. Terugplaatsing van leerlingen op een school voor 
slechthorende en spraaktaalgestoorde kinderen naar 
het gewoon lager onderwijs 
b. Informatieboekje Dr. Hogewindschool 
c. Stemafwijkingen 
J.W. Visker: zie O.H. Mourik (a+b)+ 
c. Commentaren op een schoolwerkplan muzikale vor
ming basisonderwijs 

L. W. Hildernisseschool Rotterdam: 
Mw V.E. Bouman: 
a. Het M.B.D.-kind: een literatuurstudie 
b. Ervaringen in het werken met een handelingsplan 
c. Het aanvankelijk lezen en leesstoornissen 
d. Dans- en bewegingsexpressie 
Mw J.W. Stoppel: zie mw. V.E. Bouman 
Mw E.M. van Doorn: zie mw V.E. Bouman (m.u.v. d) 

Prof. Groenschool Amersfoort: 
Mw J. Elferink-Elschot: 
a. Hometraining en school: een L.A.T.-relatie? 
b. De reflecterende methode 
c. Sociaal-emotionele ontwikkeling bij slechthorende 
kinderen 

(Verder lezen op blz. 56) 



Zr. Drs. Mariëlla van den 
Hoven 

C. Pouls, hoofd Subinstituut IV, Sint-Michielsgestel 

In april 1964 accepteerde Zr. drs. Mariëlla van den 
Hoven het verzoek van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel om de mogelijkheden te onderzoe
ken voor een eerste categorale opvang in den lande voor 
dove kinderen met subnormale intelligentie. 
Na een aanloopperiode van drie jaar werd in 1967 voor 
dit doel het 'experimenteerpaviljoen' Mariëlla voor 24 
kinderen geopend te Sint-Michielsgestel. 
Deze voorziening kreeg een plaats toegewezen binnen 
de auditief-gehandicaptenzorg alsook binnen de zorg 
voor matig/licht geestelijk gehandicapten. 
In samenwerking met Br. drs. Leo Speth werkte zij 
gestaag aan een verdere ontwikkeling van dit nieuwe 
zorggebied. Dit resulteerde ondermeer in een docto
raalscriptie, enkele boeken en een aantal artikelen 
waarvan er meerderen ook in dit tijdschrift zijn ver
schenen (zie onder). Het paviljoen groeide in omvang 
naar een categorale intramurale voorziening voor 82 
pupillen (Mariëlla - Wingerd) en er werd een school voor 
meervoudig gehandicapten opgericht voor de onderha
vige groep kinderen. 

Op 30 april 1984 beëindigde Zr. drs. Mariëlla van den 
Hoven haar dienstverband bij de Stichting Instituut voor 
Doven bij gelegenheid van haar pensionering. 
Gezien het pionierswerk dat zij verrichtte, de resultaten, 
positieve gevolgen en de erkenning die hieruit zijn voort
gevloeid meenden wij deze gebeurtenis te moeten 
melden. 
Voor toelichting of nadere informatie kunt U zich wenden 
tot de schrijver, hierboven vermeld. 

Publicaties: 

Lezing 
Bij de opening van het paviljoen voor zeer zwakbegaafde 
doven op 2 oktober 1967 te Sint-Michielsgestel. 
Zr. Mariëlla van den Hoven 
In: Het Gehoorgestoorde Kind. Jrg. 9 no. 1 1968 

Jaarrapport 
Begeleiding van de kinderen. Gegevens vastleggen. 
Zr. Mariëlla van den Hoven, T. van Hagen, Br. Leo Speth 
In: Het Gehoorgestoorde Kind. Jrg. 11 no. 5 en 6, januari 
1971 

Spreekonderwijs aan gehoorgestoorde kinderen met 
leer- en gedragsmoeilijkheden. 
Zr. Mariëlla van den Hoven, Br. Leo Speth 

In: Tijdschr. voor Orthopedagogiek. Jrg. 10, 1971 
In: Het Gehoorgestoorde Kind. Jrg. 12 no. 1, april 1974 

Observatie en een realisering hiervan op een experi
menteerpaviljoen voor gehoorgestoorde kinderen die 
ook in psychopathologische zin afwijken. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Speciaal Onderwijs. Jrg. 46, maart 1973 

Over de communicatie bij gehoorgestoorde kinderen 
met afwijkende intelligentie. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Het Gehoorgestoorde Kind. Jrg. 16, no. 1, februari 
1975 

Broertjes- en zusjesdag. 
Br. Drs. Leo Speth, Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven 
In: Speciaal Onderwijs. Jrg. 49, januari 1976 

Doofheid, hersenbeschadiging en communicatie. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Intermediair. Jrg. 12, no. 33, augustus 1976 

Physical education in a social perspective. 
Zr. Mariëlla van den Hoven, Br. Leo Speth 
In: REAP. Vol. 2, nummer 1,1977 

SPEL, Een pedagogische benadering. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: C.B.O., Orthopedagogisch en Soc. Ped. Tijdschrift 
No. 9, december 1980. 

Gehoorgestoordheid. 
Dr. L. Veeger, Dr. Ir. F. Coninx, Drs. Mariëlla van den 
Hoven, Drs. Leo Speth 
In: Tijdschrift voor Paramedici. Jrg. 2, no. 8, april 1981 
In: Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie Jrg 12 no 
1, februari 1982 

Omgaan met het dove kind. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Tijdschr. voor Bejaarden- Kraam- en Ziekenverzor
ging. Jrg. 13, no. 3, maart 1980 

Handelingsplannen en de inbreng van de ouders hierbij. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Van Horen Zeggen. Jrg. 24, no. 1, maart 1983 
In: Speciaal Onderwijs. Jrg. 56, no. 7, september 1983 

Über die Kommunikation bei (gehörlosen) Kindern mit 
subnormaler Intelligenz. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
In: Zur Orientierung. Heft 1/1983 Stuttgart 

Niet alle kinderen leren goed spreken 
J. van Dijk, M. van den Hoven, L. Speth 
In: Tijdschrift voor Logopedie en Audiologie. Jrg. 13, nr. 3 
1983 

Iconische kinderen. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
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In: Van Horen Zeggen. Jrg. 24, no. 4, december 1983 

Aandachtspunten in verband met het spreekonderwijs 
aan dove kinderen 
Br. Drs. Leo Speth, Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven 
In: Van Horen Zeggen. Jrg. 25, no. 2, juni 1984 

Uitgaven in boekvorm 

Over de problematiek van de doofheid en de pedagogi
sche hulpverlening aan gehoorgestoorde kinderen met 
afwijkende intelligentie op een experimenteerpaviljoen. 
Zr. Mariëlla van den Hoven, Br. Leo Speth 
Lochem1973 

Motorische oefeningen voor gezonde en gehandicapte 
kinderen. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
Lochem 1976 

Spreken met het lichaam. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
Lochem1975 

Plangedrag. 
Zr. Drs. Mariëlla van den Hoven, Br. Drs. Leo Speth 
Lochem1977 

Die Erziehung hörgeschadigeter Kinder in Familie, 
Schule und Heim. 
M. v.d. Hoven, L. Speth, A. Löwe. 
Heidelberg 1980 

(Vervolg van blz. 54) 

P.H, Jorritsma: 
a. Het schisiskind: een oriëntatie op de problematiek 
b. De reflecterende methode 
c. M.B.D. 
d. Het spraaktaalgestoorde kind: taalverwerving, dia
gnostiek en behandeling 

Dr. J. de Graafschool Groningen: 
J.J. Groothand: 
a. Ervaringen met het leren van een vreemde taal aan 
en door enkele zwaar slechthorende leerlingen (Engelse 
taal) 
b. Solo-apparatuur: werking, mogelijkheden en grenzen 
c. Spraak/taalmoeilijkheden bij het jonge kind 
d. De kleuterafdeling en de kernschool SH/SG geen 
eindstation 

Bovengenoemde thema-studies hebben in het alge
meen betrekking op de plaatselijke situatie, maar kun
nen voor collega's in den lande toch wel interessant zijn. 
Men stelle zich in verbinding met de ex-cursist als men 
belangstelling heeft voor de gemaakte verslagen/scrip
ties. 

Nederlandse Tolkendienst 
voor doven 

Persbericht 

Van de Stichting Nederlandse Dovenraad en de Neder
landse Tolkendienst ontvingen we de volgende aankon
diging, die naar verschillende bladen en instanties is 
verzonden. Ze betreft de Nederlandse Tolkendienst voor 
Doven, die per 1 april gestart is. We nemen deze tekst in 
zijn geheel over. 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
Vanuit de SND (Stichting Nederlandse Dovenraad) 
wordt er een dienst voor doventolken opgezet, om het 
kort te houden: de NTD. 
Onderstaand willen wij u kort de noodzaak om in vele 
gevallen van een doventolk gebruik te maken uiteenzet
ten en vervolgens de procedure voor het aanvragen van 
een doventolk. 
In Nederland zijn veel dove (geen doofstomme!) men
sen, die deelnemen aan het maatschappelijk en sociaal 
leven van alledag. Dit houdt in dat ze in allerlei situaties 
terecht komen, waarbij ze in gesprek moeten raken met 
verschillende instanties. 
Herhaaldelijk gebeurt het dat in deze situaties de kom-
munikatie niet zo verloopt als men zou wensen. Vaak is 
een horende voor een dove moeilijk verstaanbaar en 
andersom. Het is voor een dove (maar ook voor een 
horende natuurlijk) zeer frustrerend niet duidelijk te 
kunnen volgen wat er tegen je gezegd wordt en/of om 
niet begrepen te worden, zeker in die vele situaties waar 
begrijpen en begrepen worden essentieel is. Eigenlijk 
iets waar men recht op heeft; denk in dit verband ook aan 
de uitstekende voorzieningen op tolkengebied die er 
voor hier woonachtige buitenlanders gemaakt zijn. 
Over de talrijke situaties waarin de kommunikatie 
schijnbaar goed verliep, terwijl er achteraf misverstan
den, al dan niet met ernstig gevolg, bleken te bestaan, 
kunnen we een boekje open doen. De meeste mensen 
realiseren zich niet dat een groot gedeelte van de kom-
munikatieproblematiek van doven, niet alleen door het 
louter niet-kunnen-horen veroorzaakt wordt, maar ook 
door een beperkte taalschat. Door het ontbreken van het 
gehoor komt er niet 'automatisch' auditieve informatie 
naar binnen, bij zeer jonge kinderen een voorwaarde 
voor een normaal verlopende taalverwerving. Bij doven 
moet alle taal, elk woord, aangeleerd worden. Stan
daard-uitdrukkingen en voor zich sprekende zinnen, 
zelfs als die eenvoudig lijken, zijn voor doven vaak moei
lijk. 

Daar komt bij dat ook spraakafzien (liplezen) een moei
lijke aktiviteit is. Zet u gerust 'ns bij het NOS-journaal het 
geluid van uw TV uit en probeer het gesprokene te 
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volgen. Het zal u niet meevallen. Veel klanken lijken op 
elkaar (bv. p - b - m, v - w - f) of zijn zelfs helemaal niet te 
zien. Deskundigen schatten dat 25% te zien is, de rest is 
'raadwerk'. Belangrijk beter wordt de situatie als het 
spreken met gebaren ondersteund wordt, maar dat is 
helaas een kunst die maar weinig mensen eigen is. 
Hetzij uit bovenstaande, hetzij uit andere informatie, het
zij wellicht uit uw eigen ervaring zal het duidelijk zijn, dat 
het in vele situaties noodzakelijk is, dat een doventolk 
tijdens het kontakt met doven aanwezig is, zeker als de 
dove dit zelf aangeeft. 
De noodzaak van een doventolk aangeven is niet zo 
moeilijk, moeilijker is het echter de nood in de praktijk 
weg te nemen. Dit temeer daar er een aantal essentiële 
voorwaarden voor goede tolkenvoorziening (opleiding, 
vanuit algemene middelen ondersteunende financiële 
grondslag e.d.) nog niet bestaan. Natuurlijk werkt de 
SND ook aan die zaken, maar in de tussentijd willen we 
de doven niet in de kou laten staan. 
Daartoe hebben we dus, in samenwerking met de in 
Nederland al werkende, in de praktijk gevormde, doven
tolken, de NTD opgericht. 
De doventolken, allen erkend door de SND, hebben zich 
met de hieronder volgende procedure akkoord ver
klaard. We zullen iedere aanvrage proberen te honore
ren, maar voor 100% garanderen kunnen we dit niet. 

De aanvraag-procedure 

Zodra u weet dat u een doventolk nodig hebt, contact 
opnemen met de NTD. 
Bij voorkeur schriftelijk, en zo ver mogelijk van te voren. 
Telefonisch contact opnemen is alleen maar mogelijk op 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 u. en 14.00 u. 
Hoe eerder u contact opneemt, hoe meer kans u maakt 
dat wij ook daadwerkelijk voor een tolk kunnen zorgen. 
Zodra wij voor een tolk hebben kunnen zorgen krijgt u 
bericht van ons. Ook het regelen van de vergoeding voor 
de verrichte tolkaktiviteit zal via de NTD verlopen. 
Van de tolk krijgt u ter plekke een deklaratie formulier, 
met daarop de te betalen tolkduur en de reiskosten. De 
verrichte tolkaktiviteit kunt u volgens het bij u intern 
geldend tarief vergoeden. 
Heeft u intern geen tarief voortolkaktiviteiten, dan kunt u 
bij aanvraag bij de NTD daar informatie over krijgen. 
Minimaal moet er een half uur vergoed worden, ook als 
er minder dan een half uur getolkt is. Daarboven rekenen 
we in eenheden van een kwartier. 
De NTD zal er voor zorgen dat de tolk betaald wordt. 
Mocht u al lopende afspraken met een tolk hebben, dan 
verzoeken wij u ons dat bekend te maken. Ten eerste om 
de betaling voortaan via ons te laten verlopen, ten 
tweede om te kijken of het hier om een erkende tolk gaat, 
ten derde krijgen wij zo een overzicht over al de tolkaktivi-
teiten voor doven en kunnen ons beleid daar op af 
stemmen. 
Wij hopen van harte dat wij u en de doven van dienst 
kunnen zijn en dat u met ons wilt samenwerken. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Arie Terp
stra, Potbus 19, 3500 AA Utrecht, telefoon 030-316487. 

Boekbespreking 

Leo de Raeve, K.I.D.S., Hasselt 
Laurent Voets, K.I.D.S., Hasselt 
Guido Lichtert, Jonghelinckhof, Antwerpen 
Myriam Vanneste, K.l. Spermalie, Brugge 

A. van Uden, Diagnostic testing of deaf children. The 
syndrome of dyspraxia. Lisse, Swets and Zeitlinger, 
1983, VIII-216 p. 

1. Probleemstelling 

Voor personen die niet vertrouwd zijn met dovenonder-
wijs of -opvoeding is het op het eerste gezicht niet zo 
gemakkelijk om aan te nemen dat dove kinderen onder 
elkaar veel verschillen. Maar dit zal geen enkele doven-
opvoeder en -leerkracht ontkennen. 
Nochtans wordt met deze onderlinge verscheidenheid in 
de scholen en instituten in de begeleiding van hun dove 
kinderen al te weinig rekening gehouden. 
Volgens Van Uden moet men duidelijk onderscheid 
maken tussen dove kinderen met of zonder extra leer
moeilijkheden (bv. dyspraxie of integratiestoornissen) en 
dove kinderen met normale intelligentie of subnormaal
begaafde dove kinderen. Het is duidelijk dat men de 
doven niet mag bekijken als een homogene groep. 
Logischerwijze moet men in het onderwijs en bij de op
voeding van dove kinderen dan ook rekening houden 
met deze verschillen. 
Er is dan ook geen uniforme didaktiek mogelijk. Goede 
resultaten zijn alleen maar mogelijk als men voldoende 
kan differentiëren, aansluitend bij de typische leeraanleg 
van elk kind en bij de geëigende kommunikatiewijze. Het 
is dit orto/didactisch principe dat reeds meer dan vijftien 
jaar op het instituut voor doven te Sint-Michielsgestel in 
praktijk wordt gebracht. Maar differentiëren is slechts 
mogelijk, als er voldoende psychologische en psycho-
linguistische onderbouw is, om de sterke en de zwakke 
kanten van elk kind te onderkennen. Bovendien moet 
men over psychodiagnostische instrumenten beschik
ken om de onderlinge verschillen op gebied van spraak-
en taalaanleg aan het licht te brengen. Tot nu toe was de 
neerslag van deze arbeid her en der verspreid over 
diverse artikelen (en vaak alleen in de bibliotheek van 
het Instituut te Sint-Michielsgestel te verkrijgen). Dit alles 
gaf een weinig coherent beeld en maakte de studie 
moeilijk toegankelijk. 

Voor ons is de grootste verdienste van dit boek dan ook 
gelegen in het samenbrengen van de losstaande re-
searchgegevens van de auteur. 
Anderzijds kan men in dit werk testinstrumenten vinden 
die relevant zijn bij het onderzoek van dyspraxie, evenals 
het psychologisch profiel dat deze kinderen vertonen. 
Vanuit het dan verkregen beeld vindt men ook aanwij-
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zingen voor de orthodidaktiek van het dyspractisch dove 
kind. 

3. Kritische waardering 

2. Het dyspraxie-syndroom 

Wanneer we nu de problematiek bekijken, zien we dat 
niet bij alle dove kinderen de taalverwerving en het 
spreken leren even vlot zal verlopen. Vaak stuit men op 
belemmerende faktoren die zowel van interne als ex
terne oorsprong kunnen zijn. In het derde hoofdstuk van 
zijn boek somt de auteur enkele van deze faktoren op. 
Extern belemmerende faktoren kunnen o.a. zijn: veel 
wisselend personeel, ongeschoold personeel, een niet 
aanvaardend milieu, geen vroegbegeleiding, enz ... Wat 
betreft de interne faktoren zijn er enerzijds een aantal 
moeilijkheden inherent aan de doofheid aan te voeren 
zoals o.a.: problemen met ritme en tempo van het moto
risch gedrag, kontrole van de spreekademhaling enz. 
Anderzijds is het ook zo dat een aantal kinderen waarvan 
men op het eerste gezicht geen problemen vermoedt, 
toch ernstige taalmoeilijkheden gaan vertonen. Deze 
groep kan men omschrijven als leergestoorde dove kin
deren: Van Uden maakt hier een onderscheid tussen 
twee belangrijke kategorieën, met name de intermodale 
integratiestoornissen en het dyspraxie-syndroom (of 
een kombinatie van beide). In dit boek wordt de klemtoon 
gelegd op de psychodiagnostiek van het dyspraxie-syn
droom. Zijdelings wordt echter ook het probleem van de 
intermodale integratiestoornis even aangeraakt. 

Naast een algemeen begrippenkader, zoals het terug
gevonden wordt in een inleidend hoofdstuk, geeft Van 
Uden in een eerste hoofdstuk enkele neurologische be
schouwingen, waarvan hij meent dat ze aan de basis 
liggen van bovenvermelde stoornissen. Vooral de idee 
van de senso-motorische Gestaltvorming en de mate 
van transitiviteit van de bewegingen, lijken in dit opzicht 
belangrijk. 
In een volgend deel worden een aantal methoden van 
het spreken leren aangehaald. Hierbij legt de auteur de 
klemtoon op het eclectisch werken in funktie van de 
eigen spreekaanleg van het individuele kind. Hoe meer 
dyspraktisch het kind is, hoe meer er volgens Van Uden 
dient beroep gedaan te worden op transitieve hulp
middelen. 
Het zesde hoofdstuk beschrijft een vijftiental tests die 
relevant gebleken zijn i.v.m. een aantal faktoren die het 
spreken leren al dan niet gunstig beïnvloeden. Er werd 
nagegaan hoe deze tests interkorreleren en hoe ze ver
bonden zijn met het spreken van niet meervoudig ge
stoorde dove kinderen tussen zes en elf jaar. Uit de 
doorgevoerde faktoranalyse konden de volgende drie 
faktoren weerhouden worden: eupraxie versus simul
tane visuele kognitie, aktief versus passief, en een ver-
geet-faktor. 
Tot slot geeft de auteur reeds een aanzet tot behande
ling, door het gebruik van de video bij zwakke liplezers na 
te gaan, waarbij men tot de bevinding kwam dat het zien 
van de eigen spreekbewegingen het spraak-afzien gun
stig beïnvloedt. Dus iets wat het dyspraktische kind zeker 
ten goede zal komen. 

1. Uit het voorgaande blijkt dat deze studie een belang
rijke aanwinst is voor al wie zich verdiept in de psycho
diagnostiek bij doven. 
Van Uden schreef dit boek met het oog op het diagnos
ticeren van dyspraktische dove kinderen. Voor oninge-
wijden in deze problematiek, kan het regelmatig aan
halen van de intermodale integratiestoornis enige ver
warring scheppen. Hopelijk schrijft de auteur nog een 
tweede boek over de diagnose van het integratie-ge
stoorde kind, wat zeker nog méér klaarheid zou brengen 
in het onderkennen van leerstoornissen bij dove kinde
ren. 
2. In de klassieke psychometrie spreekt men naast 
standaardisatie, validiteit en normering, ook over be
trouwbaarheid. Dit laatste werd door de auteur slechts 
sporadisch aan de orde gesteld. Het is inderdaad moei
lijk om met zo'n kleine groep, de betrouwbaarheid te 
bepalen, doch het ware strikt psychotechnisch gezien 
zeker een verrijking geweest dit probleem meer uit te 
werken. Statistisch gezien kampt Van Uden vrijwel het 
gehele boek door met het steeds weerkerend probleem 
van te kleine steekproeven. Wat we op zich eigenlijk wel 
begrijpen, gezien het moeilijk haalbaar is om voldoende 
grote groepen samen te stellen. Dit probleem hebben wij 
ook ervaren bij het ijkingsonderzoek van een aantal tests 
uit de dyspraxieschaal van Van Uden op Vlaamse kinde
ren. Deze bedenking houdt meteen een suggestie in om 
bij aanpassing van tests samen te werken met verschil
lende Nederlandstalige doveninstituten, om zoveel mo
gelijk wetenschappelijk en statistisch verantwoord on
derzoekswerk te kunnen leveren. Ook al zijn een aantal 
aspekten statistisch aanvechtbaar, toch mogen we niet 
vergeten dat deze psycho-diagnostische benadering 
van het dove kind berust op jarenlange ervaring en een 
enorm denkwerk. 
3. Een andere bedenking betreft het feit dat het boek in 
de Engelse taal gepubliceerd werd. Op zich appreciëren 
we de bedoeling van de auteur een zo ruim mogelijk 
publiek aan te spreken, doch we vragen ons af, of het 
vertalen van oorspronkelijk Nederlandse tests en daarbij 
ook het aanwenden van de originele normen, wel verant
woord is. Het toepassen van deze tests (bv. geheugen 
voor zinnen en liplezen met geluidswaarneming) kan 
waarschijnlijk voor Engelstalige dove kinderen slechts 
adequaat gebeuren met een grondige herziening van de 
normering. Voor de ruimere verspreiding en bruikbaar
heid in Vlaanderen en Nederland ware het insluiten van 
de oorspronkelijke tests wel zinvol geweest. 
4. De gegevens die we in dit boek krijgen zijn waardevol 
en graag meegenomen, maar kunnen we dit onderzoeks
materiaal zomaar 'sec' gebruiken om algemeen genera
liserende uitspraken te doen? Er schuilt o.i. een gevaar in 
het feit dat deze onderzoeksgegevens wel eens louter 
kwantitatief gebruikt zouden kunnen worden, om een 
uitspraak te doen over het al dan niet dyspraktisch zijn 
van het dove kind. Wij blijven steunen op een kwalita
tieve klinische analyse en interpretatie van de testresul
taten. We weten natuurlijk wel dat dit ook de stelling is 
van Van Uden, maar dit komt bij het lezen van zijn boek 
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niet zo duidelijk over. De psycholoog die dit boek als 
werkinstrument hanteert, moet zich o.i. ervan bewust zijn 
dat deze testbatterij gekonstrueerd werd vanuit de ach
tergrondfilosofie van een gedifferentieerde orale kom-
munikatiemethode voor dove kinderen, door de auteur 
voorgestaan. Het is waarschijnlijk ook slechts in die 
scholen, instituten, centra ... waar men deze filosofie 
onderschrijft, dat een dergelijke manier van differentieel 
diagnostisch werken echt resultaten kan opleveren. 

Wij hopen dat dit boek een aansporing mag zijn voor 
andere onderzoekers om eveneens de komplexiteit van 
leerstoornissen bij gehoorgestoorde kinderen te bestu
deren, om zo elk individu met zijn geëigende problemen 
op een adekwate wijze te kunnen opvoeden en onderwij
zen. 

Misschien zou 'een methodenstrijd' i.v.m. didaktiek en 
kommunikatie dan wel eens overbodig kunnen worden. 

Reaktie op 
'Stellingen en normen van 
een audioloog' 

(Dr. P. Kuyper, Van Horen Zeggen, maart 
1984) 

Dr. ir. F. Coninx, audioloog, Sint-Michielsgestel 

Stellingen zijn vaak kort geformuleerde uitspraken of 
beweringen. Als een soort reklameboodschap zijn ze 
bedoeld om een onuitwisbare indruk bij de lezer achter te 
laten. Over de inhoud van een stelling hoeft men het 
a-priori niet steeds eens te zijn. Integendeel, het uit
lokken van diskussie is vaak de bedoeling. Echter, on
geacht de uitslag van deze diskussie kan de stelling zelf 
een eigen leven gaan leiden. 

In dit licht wil ik stelling 1.a van dhr. Kuyper plaatsen. 
Deze stelling luidt: 
'Het toonaudiogram zegt niets over het akoestisch on
derscheidingsvermogen'. 

Deze stelling leidt al langere tijd een eigen leven, soms in 
een nog verder verkorte vorm, zoals 'het toondrempel-
audiogram zegt niets' (of niet veel). In het artikel 'Hoe 
slechthorend is doof?', gepubliceerd in hetzelfde num
mer van Van Horen Zeggen, maart 1984, wordt op deze 
devaluatie van de waarde van het toondrempelaudio-
gram uitvoerig ingegaan. Aangetoond wordt dat er zeer 
duidelijke relaties bestaan tussen het gevoeligheidsver-

lies voor zuivere tonen en het auditief onderscheidings
vermogen. Met inachtneming van interindividuele ver
schillen, blijkt het toondrempelaudiogram een belangrij
ke voorspellende waarde te hebben op dat onderschei
dingsvermogen. 
Nu heeft dhr. Kuyper in zoverre gelijk dat het toonaudio
gram niet met 100% zekerheid voorspelt hoe het auditief 
onderscheidingsvermogen van een bepaald kind zal zijn. 
In zijn stelling beweert hij echter dat het 0% (= 'niets') is. 
De waarheid ligt natuurlijk weer ergens in het midden. 
En die waarheid kan uiteraard het best vastgesteld 
worden door het auditief onderscheidingsvermogen van 
dat betreffende kind rechtstreeks te testen. Voor zeer 
jeugdige gehoorgestoorde kinderen zijn diskriminatie-
testen nog niet uitvoerbaar. En daarmee is deze essen
tiële informatie op het ('het'?) beslissende moment niet 
beschikbaar. Maar juist ook daarom is de voorspellende 
waarde van het toondrempelaudiogram dan zo van be
lang. En zeker voor 'twijfel-gevallen' geldt dat HET mo
ment van beslissing geen definitief karakter heeft: de 
toelatingskommissie van een school is zeker ook bege
leidingskommissie. Waarmee ik nogmaals wil zeggen 
dat 'beslissend' niet onherroepelijk is. 

Of vindt dr. Kuyper dit een para-audiogogische konstate-
ring waar ge ondanks Christelijke en Maatschappelijke 
Deugden, niet van uit zoudt kunnen gaan? 
Opmerkelijk blijft overigens dat dhr. Kuyper in zijn publi-
katie stelt 'dat normen nooit voldoen, want zij lopen altijd 
achter', (onderaan linkerkolom op pag. 25). Deze konsta-
tering heeft hem er zelf klaarblijkelijk niet van weer
houden om deze normen en stellingen zes jaar na opstel
ling nog (pas) te publiceren. 

Reaktie op 
'Naar aanleiding van de 
introduktie van de 
teksttelefoon' 

(drs. P. van der Veen, Van Horen Zeggen, 
maart 1984) 

Dr. ir. F. Coninx, audioloog, Sint-Michielsgestel 

Met veel publicitair elan werd in februari 1984 de tweede 
versie van de PTT-teksttelefoon geïntroduceerd. De PTT 
en ook alle betrokkenen die vanaf het eerste uur hebben 
meegedacht over dit hulpmiddel voor doven en spraak-
gestoorden, verdienen daarmee gelukgewenst te wor
den. Het systeem is goed doordacht en kent enkele 
belangrijke voordelen ten opzichte van de vele uit de 
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Verenigde Staten afkomstige kommerciële teksttele
foons. Daaronder valt onder meer het gebruik van een 
kode die door het moderne druktoetstelefoontoestel 
geproduceerd wordt, waardoor kontakt tussen een der
gelijk gewoon toestel en een teksttelefoon mogelijk is. 
Daarnaast is ook zeer belangrijk dat de telefoonlijn die 
voor het transport van de tekst wordt gebruikt, tevens 
open blijft staan voor overdracht van spraakgeluid. 

Naast deze lovende woorden zijn er ook enkele kritische 
noten te plaatsen. 
Wat dhr. van der Veen nog niet kon weten, is dat het aan 
hem uitgereikte teksttelefoon-toestel voorlopig het enige 
toestel zou blijven. De teksttelefoon is blijkbaar nog 
steeds niet ruim genoeg voorhanden om de doveninsti-
tuten niet alleen symbolisch, maar ook daadwerkelijk 
over een teksttelefoon te laten beschikken. Niet in de 
eerste plaats deze doveninstituten zijn daardoor teleur
gesteld, maar nog meer al die dove volwassenen die met 
veel ongeduld uitkijken naar dit kommunikatie-hulp-
middel. 
In de woorden van dhr. van der Veen: 
'PTT, laat (snel) nog meer van je horen!'. 
Wie komt nu echt tegemoet aan de speciale voorzie
ningen van de doven, vooral in financieel opzicht? De 
PTT? Dat lijkt er niet op. Een eerste aanschaf van 
Fl. 1500.- vermeerderd met de maandelijkse terugke
rende huurkosten van enkele tientjes, betekent dat de 
totale kosten rond de Fl. 3000.- komen. En dat is onge
veer evenveel als voor de Amerikaanse import toestellen 
(Visafoon e.d.), op kommerciële basis, betaald moet 
worden. Wie de ekstra kosten gaat betalen'' Niet de PTT, 
maar bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen. Is dit al 
een beetje bevredigend geregeld? Kan de PTT hier zelf 
niet verder tegemoet komen? 
Wederom: 'PTT, laat nog meer van je horen!' 

Tenslotte het volgende. Als mijn informaties juist zijn, kan 
er op de PTT-teksttelefoon geen printer (afdruk op pa
pier) worden aangesloten. Dit zijn bijna standaard-facili
teiten op elke moderne home-komputer. Ook de eerste 
teletekst-televisietoestellen met printer zijn reeds te 
koop. Waarom zo'n faciliteit niet op de teksttelefoon? 
Met dit ene voorbeeld kom ik tot een wat meer algemene 
vraag: hoe snel kan een groot en minder wendbaar be
drijf als de PTT inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de 
mikro-elektronika? Ligt hier geen werkgebied, bij uitstek 
geschikt voor kleinere bedrijven die innovatieprojekten 
willen starten? Wat houdt deze bedrijven eigenlijk tegen? 
De zeer hoge eisen en langdurige procedures die nodig 
zijn om ontwikkelde apparatuur op het PTT-net aan te 
mogen sluiten? Moet de PTT niet meer en meer een 
beheerder van het telefoonlijnensysteem worden, en de 
ontwikkeling, produktie en levering van erop aan te 
sluiten apparatuur overlaten aan het partikuliere bedrijfs
leven? 

Een dergelijke beleidswijziging zou een zegen kunnen 
zijn op het gebied van de ontwikkeling van speciale 
hulpmiddelen voor auditief gehandikapten. 
Daarom: 
'PTT. laat nog wat anders van je horen!' 

Boekaankondiging 

Groningen-deel-integratie: onderzoek met betrekking tot 
ervaringen met deel-integratie van dove leerlingen in het 
reguliere onderwijs, door Irene Brouwer. 

Al vanaf 1975 gaat een groepje leerlingen van de Guyot-
school (3-13 jaar) van het Koninklijke Instituut voor Do
ven 'H.D. Guyot' te Groningen een aantal uren per week 
naar een gewone lagere of kleuterschool (= de Gronin-
ger-deel-integratie). Hiermee doet men ervaringen op. 
Het wel of niet geslaagd vinden van de Groninger-deel-
integratie is afhankelijk van de betekenis, die men aan 
zulke ervaringen toekent. Daarom heeft het onderzoek 
zich toegespitst op de beleving van een persoon en op 
de situatie, waarin hij verkeert, op grond waarvan zijn 
keuzes, zijn handelingen worden gerechtvaardigd. Het is 
dus geen effectiviteitsonderzoek, namelijk om te zien of 
de Groninger-deel-integratie de bedoelde effecten be
haalt. Nee, het is een analyserende beschrijving, waar
mee de onderzoekster verwacht de Groninger-deel-in
tegratie in al zijn aspecten tot zijn recht te doen laten 
komen. Het onderzoeksverslag laat zich daarom ook niet 
gemakkelijk samenvatten. Wel is er een overzicht te 
geven van wat u te lezen krijgt in dit onderzoeksverslag. 
Allereerst een korte inleiding over integratie in het on
derwijs, wat verstaat men eronder, welke activiteiten 
worden hiertoe al ondernomen e.d. 
Daarna volgt de verantwoording van het onderzoeks
rapport. Vervolgens een stukje geschiedenis van de 
Groninger-deel-integratie. Immers, deze vorm van inte
gratie dateert al vanaf 1975. Dan krijgt u de ervaringen 
met de Groninger-deel-integratie. De dove leerlingen 
zelf zijn betrokken bij dit onderzoek. Materiaal over hen is 
via hun ouders en leerkrachten verzameld. De erva
ringen zijn niet alleen op een rijtje gezet. Ook zijn deze 
bekeken op onderlinge samenhang en op samenhangen 
met de opvoeding en onderwijs van het dove kind in haar 
totaliteit. Een interessant onderdeel hiervan is het ver
loop van de Groninger-deel-integratie in de tijd. Hoe 
dacht men er in het begin over en hoe nu? Er hebben 
zich verschuivingen voorgedaan, ondermeer in de ver
wachtingen en doelstellingen. Tot slot geeft de onder
zoekster haar visie, die zich tijdens het onderzoek heeft 
ontwikkeld. 

Dit verslag (95 blz.), is te verkrijgen door overmaking van 
ƒ16,50 (inclusief porto) op de postgirorekening van 
I. Brouwer te Baarn, nr. 2726922 met vermelding van 
'Groninger-deel-integratie'. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

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 DS 
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 

KortenaerstraatIO 
J. Jongkindstraat6 
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 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

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

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1066 XE 
1066 AX 
9712 
3031 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

NX 
BA 

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 LBO. 

J. Sluyterstraat 9 020-178617 
E. Boddaertstraat 51 020-141427 
H. Dunantstraat2 020-140983 
Guyotplein 2 050-122243 
Ammanplein2-4 010-132280 
Cornells Danckertsstraat 32 010-552417 
Theerestraat 42 04105-9119 
Helvoirtseweg 189 073-564712 
Laagstraatl 073-561272 
Effathalaan 31 
Zalkerbos330 079-511151 

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