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Ten geleide Openings- en sluitingswoord 
door de voorzitter 

Redaktie 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 
Het is gebruikelijk dat de redaktie in deze eerste kolom 
enkele inleidende akkoorden laat horen bij de tonen die 
in de volgende artikelen gaan klinken. We achten ons 
voor deze keer van deze taak ontslagen. De hoofdmoot 
van deze aflevering bestaat uit de twee lezingen van de 
jaarvergadering van de vereniging ter bevordering van 
het onderwijs aan doven (met enkele variaties op de 
thema's in de vorm van discussieverslagen en beant
woording van vragen). Deze twee hoofddelen worden 
door dhr. A. van Hagen, voorzitter van de vereniging, en 
door dhr. K. Koenen, algemeen directeur van 'Effatha', 
in- en uitgeleid in een quatre-mains waaraan de redaktie 
niets hoeft toe te voegen. 
We zouden ons in dit 'Ten geleide' willen beperken tot het 
begeleiden van de artikelen die niet opgenomen zijn. En 
dan gaat het over verslagen van de VeBOSS-conferen-
tie, over enkele andere toegestuurde artikelen, over ver
slagen van scripties waar we altijd zo met aandrang om 
vragen, en zelfs over een artikel van een redaktielid. Het 
kon allemaal niet geplaatst worden, maar het komt nog. 
Voor de teleurgestelden hebben we alleen onze adagio
akkoorden, die hopelijk kalmeren. 
Over de plannen die de redaktie heeft voor het volgende 
nummer, hebt U kunnen lezen in het verslag van de 
redaktievergadering van 16 mei j.l. (Dit verslag is aan alle 
scholen toegezonden). 
Dit nummer werd voorbereid aan het einde van het vo
rige schooljaar; dit Ten geleide' werd geschreven tij
dens uw schoolvakantie; U leest het bij het begin van het 
nieuwe schooljaar. Dhr. G. van Beuzekom schrijft in dit 
nummer (blz. 78): 'IJver, geduld, volharding, consequent 
bezig zijn en onvermoeide inzet zijn geen kenmerken van 
een bepaalde methode, maar eigenschappen van wer
kende mensen. Ook in het dovenonderwijs staan deze 
kwalificaties boven de waarde van bepaalde methodes'. 
We hernemen dit thema graag aan het eind van onze 
introductie en wensen U graag een harmonieus school
jaar toe zonder dissonanten. 

Kopij voor het volgende nummer is bij 
de redaktie welkom vóór 10 oktober 
1984. 

Drs. A.P.M van Hagen, voorzitter 

Op 7 en 8 juni hield de Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Doven haar jaarvergadering te Zoe-
termeer. Na de leden en genodigden allerhartelijkst wel
kom te hebben geheten, hield de voorzitter, drs. A.P.M, 
van Hagen de volgende toespraak. 

Openingswoord 

Deze 66-ste Jaarvergadering is opnieuw een twee
daagse bijeenkomst. Vier jaar geleden verbleven we in 
Sint-Michielsgestel, twee jaar geleden werden we ont
vangen door de Koninklijke Ammanstichting te Rotter
dam, en nu zijn we dan hier te Effatha. We bewegen ons 
in noordelijke richting; Amsterdam en Groningen, we zijn 
onderweg! 
Veel leden zien graag dat het schoolbezoek deel uit
maakt van het programma van het congresgedeelte van 
onze jaarvergadering. Aan die wens is weer tegemoet 
gekomen. Natuurlijk is een dergelijk bezoek niet meer 
dan een momentopname, een toevallig moment van ak-
tie van een leerkracht met zijn leerlingen uit de werkelijk
heid van het onderwijs van alle dag. Leerkrachten en 
leerlingen van Effatha, onze dank dat wij in Uw klassen 
gast mochten zijn. Dank voor de energie en tijd die werd 
gespendeerd aan de organisatie van dit schoolbezoek. 
Onderwijzen is een doelgericht handelingsgebeuren, 
aan onderwijzen ligt steeds reflectie en argumentatie ten 
grondslag. Onze congressen willen dan ook zeker niet 
alleen de klassepraktijk van alledag laten zien, maar 
vooral ook de argumenten geven en deze verduidelijken 
en aangeven waarop dit klassewerk is gefundeerd. 
Voor dit jaar werd gekozen voor de thematieken 'Taal' en 
'Lezen'. De vakgebieden waarin het onderwijs zijn be
staansreden vond en de vakken die ook in het onderwijs 
aan doven nog steeds het hart van het onderwijs zijn: Het 
leren van de Nederlandse taal en deze taal kunnen le
zen. 

Ofschoon taal en lezen tot de kern van het onderwijs aan 
doven behoren, is dit thema de laatste jaren niet meer als 
zodanig op onze congressen aan de orde geweest. 
Wilden we tijd nemen om op nieuwe ideeën die op
kwamen te kunnen reageren? Ik denk hier aan ontwikke
lingen als: 
- een grotere betrokkenheid van de ouders op het op-
voedingsgebeuren; 
- een veel sterker medespreken van dove volwassen 
medemensen in opvoedingsaangelegenheden; 
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- een nadruk op de inschakeling van de manuele com
ponent in onderwijs en opvoeding. 
Of wilden we de discussie over taal en lezen voorlopig 
maar vermijden vanwege de vaak toch ervaren sterke 
emotionele geladenheid? Of hadden we elkaar, naar we 
meenden, toch eigenlijk geen nieuws meer te vertellen? 
Er waren jaren dat deze Vereniging beschikte over een 
goed funktionerende taal commissie. En eigenlijk is deze 
commissie nog steeds niet officieel opgeheven. Het zou 
me zeer verheugen wanneer er vanuit deze Vereniging 
een nieuw elan m.b.t. de taalverwervingsproblematiek 
zou ontstaan. Zijn we werkelijk zo goed op de hoogte van 
de taalverwervingsmethodiek zoals die binnen de scho
len feitelijke wordt gehanteerd? 
De taalverwervingsmethodiek en problematiek is echt 
niet te verengen door deze te typeren als hetzij manueel 
of oraal. Alsof hiermede de discussie zou zijn afgedaan! 
I k hoop dat de discussie die wij vandaag en morgen met 
elkaar gaan voeren nieuwe impulsen zal geven aan een 
verhoogde belangstelling voor de taalverwervingsme
thodiek ook binnen verenigingsverband. 
Doch ... op welke dove kinderen hebben wij onze metho
diek af te stemmen? Ik wil deze vraag aangrijpen om een 
zorg van het Bestuur naar voren te brengen. Het is onze 
indruk dat er fikse verschuivingen plaatsvinden in de 
populatie van de leerlingen die de scholen voor slecht
horenden en de scholen voor doven bezoeken. Steeds 
meer slechthorende kinderen gaan naar het reguliere 
lager onderwijs en in de toekomst zal dit ook voor be
paalde dove kinderen steeds meer een mogelijkheid 
kunnen zijn . Doch op welke scholen zitten precies de 
dove en slechthorende kinderen/jeugdigen en hoe ver
loopt daar hun ontwikkeling? Indien het belang van de 
kinderen ermee gediend is dat verschuivingen plaats
vinden, dan moet dit belang wel gefundeerd kunnen 
worden en wel op een continue en zorgvuldige afweging. 
Het past onze opvoedingsverantwoordelijkheid niet om 
bepaalde verschuivingen zomaar op hun beloop te laten. 
Goed uitgevoerde evaluatieonderzoeken hebben het 
verloop van dergelijke processen te begeleiden; dit is 
een eis van onze professionele verantwoordelijkheid. Ik 
hoop dat er de bereidheid is, medewerking te verlenen 
aan goed evaluatieonderzoek voor dove en slechtho
rende kinderen in speciaal zowel als regulier onderwijs. 
Het is zaak te weten dat wat er gebeurt, ook werkelijk 
gebeurt in het belang van het kind of jeugdige! Vanuit 
onze optiek gezien: het dove kind en jeugdige. 
Nog even terug naar het thema van vandaag en morgen: 
taal en lezen. Taalverwervingsmethodieken zijn op ver
schillende manieren te categoriseren: de imitatieve of 
vrije methode, de constructieve of gebonden methode, 
de reflecterende moedertaalmethode. Hoe 'Effatha' zich 
getypeerd wil zien, kunt U kort aangeduid lezen op pag. 
36 van de brochure over Effatha die U ontving bij het 
inschrijvingsformulier voor dit congres: 'De opbouw van 
het taalbezit is door de jaren heen in sterke mate beïn
vloed door de opvatting, dat een structurerende wijze 
van werken de veiligste weg is.' 
Wat hieronder wordt verstaan zal in de inleidingen van 
mw. Schaper en dhr. Van Beuzekom worden uiteenge
zet. In de gesprekken die na deze inleidingen zullen 
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plaatsvinden zullen de door Effatha gekozen uitgangs
punten nader worden bediscussieerd en worden be
sproken. 
In de zojuist vermelde brochure staat op de achterkant 
van de voorpagina de volgende toelichting; 'Verleden, 
heden en toekomst worden gesymboliseerd in de ont
moeting van twee jonge mensen tegen de achtergrond 
van de deur, die voor hen opening betekende naar een 
zinvol bestaan.' Ik hoop dat deze twee congresdagen 
hier te Effatha een opening zullen vormen voor een her
nieuwde zinvolle discussie tussen de leden van de Vere
niging onderling omtrent de taalverwervingsmethodiek 
bij dove kinderen . Taal biedt de opening voor een zinvol 
bestaan! 
Deze hoop uitsprekend verklaar ik de Jaarvergadering 
1984 voor geopend! 
Ik heb gezegd.' 

SJuitingswoord 

Zo waren we dan twee dagen bijeen in dit gastvrije 
'Effatha', rondom thema's die ons in het onderwijs aan 
doven zeer na aan het hart liggen: taal en lezen. 
'Effatha' legde ons de delen, uit hun schoolwerkplan die 
op deze vakken betrekking hebben, ter bespreking 'Voor. 
Ik hoop - en ik kom hiermede terug op hetgeen ik bij de 
opening van dit congres zei - dat deze dagen ertoe zullen 
bijdragen, dat in de toekomst het gesprek over deze 
kernvakken zal intensiveren. 
Hopelijk opende Effatha over deze belangrijke vakge
bieden weer het gesprek. 
Ik hoop dat u, Effatha-medewerkers, ons op de hoogte 
blijft houden van de verdere ontwikkelingen van de beide 
schoolwerkplanonderdelen. 
Mw. Schaper, de heer Van Beuzekom en de heer 
Koenen, onze dank voor uw inleidingen. 
Voorzitters en notulanten van de discussiegroepen onze 
waardering voor de vervulde funkties, zo ook voor de 
commissie die de hele organisatie voor dit congres ver
zorgde, de medewerkers van de huishoudelijke dienst, 
direktie en bestuur van Effatha onze erkentelijkheid voor 
de loyale ontvangst hier. 
Onze dank aan het team van Effatha-medewerkers. 
Tot ziens op onze volgende Jaarvergadering in 1985 te 
Apeldoorn. 



Effatha 1984 
Inleiding en slotwoord 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

K. Koenen, algemeen directeur van 'Effatha' 

Inleiding 

Om uw jaarvergadering voor te bereiden, vormden we in 
Effatha een team. De taak die we ons stelden, was u een 
indruk te geven van ons doen en laten temidden van 
dove kinderen. 
Om die taak te kunnen volbrengen, lag het voor de hand 
door te dringen in het hart van het werk: de conceptie en 
de groei van taal bij het dove kind en de ontwikkeling van 
zijn lezen. We realiseren ons daarbij, dat we midden In 
een veranderende wereld staan, die we niet nauwkeurig 
kunnen beschrijven en die anders is dan de wereld, die 
ons uit het verleden min of meer vertrouwd is. 
In 1967 begon een werkgroep in Effatha ook aan de 
voorbereiding van een congres van uw vereniging Het 
thema was toen 'De toekomst'. In de suggesties voor de 
discussie over onderwijs en opvoeding werd een groot 
aantal onderwerpen genoemd, met uitzondenng van 
één: de communicatievormen. 
Uitvoerig is stilgestaan bij een zinvolle vrijetijdsbeste
ding, de socia le opvoeding en (wat men noemde) de 
onderwijsmaatschappeij. 
Het onderwijs zou in de toekomst meer gevisualiseerd 
moeten worden. Gewezen werd bij wijze van voorbeeld 
op de overhead projector. Toen was het nog een vraag of 
het gewenst was van dat nieuwe visuele leermiddel ge
bruik te maken. Over visualisering van het gesprek werd 
toen niet gerept. De dove mens in Nederland had zich 
niet voldoende los kunnen maken van de horende leer
meesters om gesprekspartner te kunnen zijn, al was hij 
wel op weg geholpen naar emancipatie. 
De werkelijkheid van 1984 beantwoordt slechts ten dele 
aan de verwachtingen In 1968. Zeker was ook toen, dat 
de toekomst er anders uit zou zien. 
Zo'n bewering is niet nieuw 
Bij De Leeuw las ik een oud grapje, dat Adam aan Eva 
laat zeggen: 'Meid, we leven in een overgangstijd '. 
Het punt is wel , welke optie we zullen nemen en welke 
toekomst we willen voorbereiden. 
Verzetten we ons tegen de starheid Uit het verleden even 
goed als tegen een starre toekomst? 

Aan het werk van nu In Effatha ligt een uitgesproken 
levensbeschouwing ten grondslag. Daarover is In alle 
sectoren van Effatha ernstig nagedacht, omdat het al
lang niet meer vanzelf spreekt, dat aan de In de statuten 
van allerlei schoolverenigingen vermelde grondslag, 
gestalte wordt gegeven. Het IS ook moeilijk om opvoe-

ding en onderwijs In het teken te stellen van de navolging 
van Chnstus, die niet alleen moet worden geleerd, maar 
voor alles voorgeleefd. Wij kiezen daarvoor nog steeds 
zeer bewust en proberen ervoor Uit te komen. We zijn het 
aan onze naam verplicht. 
Effatha betekent: 'Wordt geopend', 'Ga open'. Het is een 
Aramees woord, dat Christus sprak toen hij een dove 
jongen het gehoor gaf en spraak en taal schonk. 
De vorm, die In Effatha is gekozen om doven hulp te 
bieden uit een dreigend Isolement te geraken, is bekend. 
Ook dat het eindonderwijs In twee schooltypen ge
schiedt. 
De laatste jaren werken krachten in op die combinatie, 
waarbij begnppen als 'regionalisatie' en 'integratie' te 
pas en te onpas worden gebrUikt. 
Naar onze stellige overtuiging zal ons werk aan kwaliteit 
inboeten, wanneer artikel 25 van de nieuwe Interimwet 
op het Speciaal Onderwijs onvoorwaardelijk wordt toe
gepast. Dan gaat de botte bijl er In. 
Begnpsvorming IS een woord, dat in het onderwIJs aan 
doven een zware lading heeft. De zwaarte neemt toe als 
aan overheidsfunctionarissen moet worden uitgelegd, 
wat het speciale van het onderwijS aan doven inhoudt. 
Hopelijk breekt het Inzicht binnenkort door en anders 
beginnen we opnieuw. 
Dat zijn we in ons werk ook gewend 
Iemand zou de conclUSie kunnen trekken, dat de hals
starrigheid, waarmee WIJ vasthouden aan de optimaal 
ontWikkelde combinatie VBO-LBO in één locatie, berust 
op een vasgeroeste traditie De verkregen toestemming 
om een LEAO-afdeling te mogen starten WIjst In een 
andere richting. 
Durf om nieuwe ontWikkelingen te stimuleren is ook te 
bespeuren In de home training en het onderWijs aan zeer 
jeugdigen, waar op basis van 'Totale communicatie' 
wordt gewerkt. al moet worden opgemerkt , dat de aan
dUiding totale communicatie de vraag oproept, wanneer 
communicatie totaal is. Ook anderen zitten daar soms 
mee 
Even goed streven we ernaar de orale communicatie
vorm zo goed mogelijk te leren gebruiken, waarmee we 
ovengens aan de wensen van ouders en doven tege
moetkomen. 
De bijdrage van de AdViescommissie oud-leerlingen van 
Effatha, een college van zes doven, dat 8 à 10maal per 
jaar met de stafleden vergadert, is voor het bepalen van 
het standpunt van grote waarde geweest, evenals het 
stevige contact met de Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind. 
Het hoeft In deze kring geen betoog, dat spreekonderwijs 
gegeven door In eigen huis goed opgeleide spreekleer
krachten onontbeerlijk IS, reden waarom gepleit wordt 
voor het verlenen van meer faciliteiten . 
In alle vakgebieden wordt gewerkt aan de schoolwerk
plannen, waaraan iedere medewerker zijn bijdrage le
vert . 

Het hart van ons werk IS, Ik noemde het hierboven al, de 
opbouw van het Nederlands, waann een bepaalde sys
tematiek te herkennen valt. 
De aandUiding 'structurerende methode' IS door Van der 
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Have ingevoerd. Het idee is door Van Beuzekom als lid 
van de begeleidingscommissie verder uitgewerkt en 
krijgt gestalte in het schoolwerkplan taal, dat In opbouw 
is. Dankbaar is gebruik gemaakt van de inzichten van 
Timmer, Eendebak, Rog en Nieuwland. Morgen hoopt de 
heer Van Beuzekom het curriculum Taal, zoals dat in 
Effatha wordt toegepast, nader toe te lichten. 
Het wordt nu echt tijd voor de lezing van mevrouw 
Schaper 'Naar een curriculum lezen'. 
Zij beschouwt haar bijdrage aan dit congres als een 
vooralsnog theoretische bezinning op de leesproblema
tiek van doven, met het doel in het praktisch handelen op 
die leesproblematiek (beter) te kunnen aansluiten. 
Uitgegaan wordt van een aantal hypothesen, dat nog 
aan de praktijk moet worden getoetst. 
Hoewel het stadium nog prematuur is, zal een aantal ten 
dele nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd, die 
richting moeten geven aan de weg 'Naar een curriculum 
lezen'. 
Namens bestuur en medewerkers van Effatha wens ik u 
een geslaagd congres toe. 

Slotwoord 
Het congres van uw vereniging loopt ten einde. 
Voor ons in Effatha betekent het de afsluiting van een 
lange periode van voorbereiding. In november 1982 ver
gaderde de congrescommissie voor het eerst, op woens
dag 30 mei van dit jaar voor het laatst. 
U hebt produkten van eigen bodem kunnen keuren. 
Smaken verschillen, dat zijn wij ons bewust. 
Of, zoals mevrouw Schaper zei: 'Onderwijs IS een con
troversieel onderwerp, meningen kunnen botsen'. 
Daarom was het voor al onze mensen ook zo spannend, 
want hun arbeid werd beoordeeld door collega's, die 
overigens ook zoeken naar de juiste weg. Maar Ja, er zIJn 
er altijd bij die menen beter te weten. Nietwaar? 
In 1968 werd door het 'Team Toekomst' het volgende 
voorstel aan de vergadering voorgelegd. 'Bestaat de 
mogelijkheid en voelt men voor de wenselijkheid om 
"gemengde" studiecommissies In te stellen, die de be
langrijkste facetten van de toekomst in verband met de 
doofheid bespreken en tegemoettreden?' 
Dat voorstel werd wel aangenomen, maar niet uitge
voerd. Het was ook al te algemeen en te vrijblijvend 
gesteld. 
Beter is de vorming van commissies en werkgroepen 
zoals tegenwoordig geschiedt in verenigingsverband. 
Ik hoop dat in de toekomst de diSCUSSie tussen mede
werkers in de instituten over taal en lezen zal worden 
voortgezet. 
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken allen die 
in Effatha hebben meegewerkt aan het congres In de 
openbaarheid of op de achtergrond, te bedanken voor 
hun inzet. De druk IS wel van de ketel, maar het enthou
siasme moet blijven. We hebben er allen van geleerd, dat 
werken temidden van dove kinderen een dynamisch 
proces is, dat altijd nog beter kan. 
Zowel het bestuur van Effatha als de medewerkers 
hebben uw belangstelling zeer gewaardeerd. 
Effatha draagt de vereniging een warm hart toe en wenst 
u voor de toekomst het allerbeste. 
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Naar een curriculum lezen 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

Drs. M.W. Schaper, onderwijskundige Effatha 

'Any subject can be taught effectively in same intel/ec
tually hanest farm ta any child at any stage af develop
ment . .' (J. Bruner, 1960). 

I. Inleiding 

1. Het dtlemma 'lezen am taal te leren' en 'Ieren lezen' 

Niet altijd werpt een kritische beschouwing van het 
heden en verleden veel vruchten af voor de toekomst. 
In vergelijking tot het taalonderwijs is er in de laatste 
decennia o.a. aanzienlijk minder gepubliceerd over 
didaktiek en methodiek van het leesonderwijs. 
Dit is wellicht toe te schrijven aan de plaats, die het leren 
lezen in het onderwijs aan doven inneemt. Van Vliet 
stelde In 1955 reeds, dat 'het lezen op de doofstommen
schooi niet zo zeer een broertje, maar eerder een ach
terneefJe is van het leesonderwijs op de gewone L.S .... ; 
het vak lezen neemt in de L.S. van het begin af aan een 
bepaalde zelfstandige plaats in en is ook vrij scherp 
afgegrensd tegen het vak taal; de zelfstandige plaats 
krijgt dit vak op onze scholen voor doofstommen pas 
veel later'. 
In de daaropvolgende jaren blijft het leren lezen nog 
steeds grotendeels onderschikkend verbonden aan het 
taalonderwijs . Weliswaar wordt reeds bij de start van het 
onderwijs aan dove peuters schrifttaal aangeboden, 
echter primair als medium voor communicatie en als 
middel tot taalontwikkeling. 
Tot en met het onderwijs in de kernafdeling is ten aan
zien van het leesonderwijs veeleer sprake van 'leestaai
onderwijS'. 
Kern van de leesles is de voortdurende uitbouw van de 
taalontWikkeling van de leerling, terwijl het ontwikkelen 
van specifieke leesvaardigheden, dat een zo complex 
proces als leren lezen in feite behoeft, minder op de 
voorgrond treedt. Het is juist die eigen aard van het léren 
lezen, die thans onze aandacht heeft. 

2. De betekems van lezen 

Het belang van goed kunnen lezen is voor ieder, maar 
zeker voor de dove, groot. Naast rekreatieve doeleinden 
biedt het lezen de mogelijkheid om zowel taalvaar
digheden als de persoonlijkheid verder te ontplooien. 
Ook is vanuit maatschappelijk oogpunt een aantal be
langen te onderscheiden, gezien de diverse leessitua
ties, die in deze maatschappij worden aangetroffen. 
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'Reading is the window into knowiedge' ; met betrekking 
tot de kennisverwerving blijkt de schrifttaal, o.a. op grond 
van het permanente en eenduidige karakter, voor de 
dove de informatiebron bij uitstek. 

3. Impulsen tot onderzoek van het leesproces 

Toepassingmogelijkheden van het lezen, die echter 
slechts een gering aantal doven ter beschikking staan, 
wanneer ze de school verlaten. Een gegeven, dat reeds 
enige tijd prikkelt tot nader onderzoek. 
Daarnaast zijn er nog een aantal recente ontwikkelingen 
in de wereld van en rond de doven die aansporen tot 
onderzoek van het leesproces. 
Allereerst valt te noemen, dat het ondersteunen van de 
T.G.-filosofie, zekere consequenties voor het onderwijs 
meebrengt. 
Gezien de sterke samenhang tussen taal- en leesont
wikkeling is o.a. aannemelijk, dat verschuivingen in me
thodiek van communicatie- en taalonderwijs, gevolgen 
heeft voor theorie en praktijk van het leesonderwijs. 
Een andere impuls tot een vragende houding betref
fende het leesonderwijs, komt vanuit de toegenomen 
belangstelling voor het kinderboek voor doven. 
Enkele jaren geleden is men in 'Effatha' begonnen met 
het ontwikkelen van - op basis van ervaring en intuïtie -
aangepaste kinderboeken, met het doel de leerlingen 
vanaf de voorschool reeds te interesseren voor het boek, 
ze te motiveren tot leesgedrag. Ook de Fodok heeft de 
taak op zich genomen, kinderliteratuur beter toegankelijk 
te maken voor jeugdige dove lezers. 
Echter, met deze fraaie stenen bouwt men nog geen 
bruggen, als de techniek tot bouwen niet, of slechts ten 
dele, wordt beheerst. Dit laatste schetst helaas maar al 
te zeer de huidige situatie van het lezen van dove leer
lingen. 
Op deze situatie zal eerst worden ingegaan. Immers, in 
het leesonderwijs zal van meet af aan rekening ge
houden moeten worden met de meest belangrijke ken
merken, die dove lezers in het lees proces meebrengen. 

11. Probleemanalyse: van leesresultaten naar lees
proces 

1. De leesresultaten van doven 

1.1 Methodologische kanttekening 
In het onderzoek naar de leesproblematiek van doven 
heeft lange tijd het onderzoek naar leesprestaties, al dan 
niet gecorreleerd aan faktoren als mate en aanvang van 
doofheid, begaafdheid, op de voorgrond gestaan. Aan
genomen mag worden, dat deze gegevens in het alge
meen bij een ieder bekend zijn en er zal dan ook slechts 
worden volstaan met een beknopte samenvatting, al 
loopt men hiermee het gevaar, door methodologen op de 
vingers te worden getikt. Men treft namelijk nogal wat 
verschillen aan in de wijze, waarop onderzoek wordt 
opgezet en uitgevoerd, en men dient bij het interpreteren 
van deze onderzoeksbevindingen dan ook rekening te 
houden met een aantal faktoren, o.a.: 

- met betrekking tot de onderzoekspopulatie (mate en 
aanvang van doofheid; aanwezigheid van overige han
dicaps); 
- met betrekking tot procedurele faktoren (de keuze van 
de leestest; het al dan niet afwijken van de oorspronke
lijke afname-instruktie; de wijze, waarop leesbegrip van 
de leerling wordt nagegaan); 
- met betrekking tot de onderwijsachtergronden van de 
onderzoeksgroep. 

1.2. Onderzoeksbevindingen van leesresultaten 
Ondanks methodologische variaties lijkt het toch legi
tiem om uit verschillende onderzoeksbevindingen de 
conclusie te trekken dat doven een zeer grote achter
stand in leesprestaties laten zien in vergelijking tot hun 
horende leeftijdgenoten. Deze achterstand is enigszins 
kwantificeerbaar. Dove schoolverlaters in de leeftijds
groep van 16-19 jaar bijvoorbeeld, bereiken gemiddeld 
een leesniveau, dat te vergelijken is met dat van een 
horend kind van 9 à 9'/2 jaar. Dit gegeven is tamelijk 
universeel; ook onze eigen, beperkte, onderzoeksgege
vens conformeren aan dit beeld. 
Naast resultaten van het eindprodukt van het leeson
derwijs aan dove kinderen leiden een aantal onder
zoeken ook tot zicht op de voortgang binnen het leeson
derwijs. De conclusie, die hier o.a. getrokken kan worden, 
is dat er na 1 0-, 11-jarige leeftijd bij het dove kind slechts 
een zeer geringe progressie in leesvorderingen is te 
constateren. 
Men spreekt zelfs van een vordering van gemiddeld één 
kursusjaar regulier onderwijs in 5 à 6 jaar dovenonder
wijs. 
Kortom: er ontstaat rond het 10de jaar voor de dove 
kennelijk een barrière, die, ondanks 5 à 6 jaar voortgezet 
onderwijs, niet of nauwelijks te doorbreken is en ge
middeld resulteert in een leesniveau van een 9-9'/2 jarige 
horende, bij schoolverlaten. 

1.3. Effectiviteit van leesresultaten 
Men kan zich vervolgens afvragen, of er nu sprake is van 
een probleem voor de dove. 
Wat is b.v. de effectiviteit van deze leesresultaten, In het 
licht van o.a. de eerder genoemde toepassingsmogelijk
heden van het lezen. 
Gegevens hieromtrent zijn weliswaar niet geheel een
duidig, maar voor een globale indicatie, enkele getallen: 
- voor 'funktioneel lezen ', zelfstandig kunnen lezen, 
noemt Furth (1966) als criterium een leesleeftijd van een 
11 -jarige horende. 
- Moyle, (c.f. Gonrad, 1979) noemt een lees leeftijd van 
13 jaar, voor het lezen van een eenvoudig dagblad. 
- Bullock (c.f. Gonrad, 1979) noemt een leesleeftijd van 
15 jaar in relatie tot de wat vage doelomschrijving 'het 
kunnen lezen van complexere teksten'. 
Aan deze gegevens hoeft niet veel te worden toege
voegd; ze leiden tot een somber beeld. In het algemeen 
kan worden gesteld, dat het grootste deel van de dove 
schoolverlaters niet tot zelfstandig lezen komt. Zij mIs
sen daarmee tevens de mogelijkheid het lezen, juist 
d.m.V. het lezen, verder te ontwikkelen. 
Deze conclusie wordt overigens langs andere weg be-
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vestigd door het onderzoek van Hammermeister (1971), 
waaruit blijkt dat dove oud-leerlingen, tien jaar na' 
schoolverlaten, wel vorderingen laten zien in hun woor
denschat, maar geen significante winst boeken in tekst-
lezen. 

1.4. Praktische implicaties voor het leesonderwijs 
Deze summiere samenvatting van het onderzoek naar 
leesprestaties en leesvorderingen kan worden besloten 
met de opmerking, dat de gegevens geen antwoord 
bieden op de vraag naar het waarom van de leespro
blemen en in feite weinig steun bieden voor het didak-
tisch handelen. 

2. Analyse van het leesproces 

2.1. Methodologische kanttekening 
De laatste tijd wordt het lezen van doven ook vanuit 
ander perspektief bezien, waarbij niet het produkt, maar 
het proces van leren lezen centraal staat. 
Vaak is uitgangspunt van deze richting van onderzoek, 
dat het leren lezen een ontwikkeling is van een aantal 
deelvaardigheden, die al dan niet met elkaar samen
hangen en eventueel hiërarchisch geordend zijn. 
Hoewel in het hiernavolgende uit pragmatische overwe
gingen wordt uitgegaan van het effect van een aantal 
deelvaardigheden op het lezen, moet rekening worden 
gehouden met o.a. de gestalt-psychologisch opvatting 
dat het geheel meer is dan de afzonderlijke delen. 
Dat men in het onderzoek een aantal essentiële momen
ten in het leesproces (nog) niet heeft kunnen onder
kennen, o.a. omdat dit proces zich in de lezer voltrekt en 
niet rechtstreeks observeerbaar is, mag men in dit kader 
eveneens niet uit het oog verliezen. 

2.2. Rationale voor het indelingscriterium 
Zonder volledigheid te pretenderen, is een poging ge
daan de verschillende onderzoeksbevindingen naar fak-
toren, die het leesproces van doven beïnvloeden, te 
inventariseren en in kaart te brengen. Voor overzicht zijn 
deze faktoren in een aantal, weliswaar moeilijk scheid
bare kaders geplaatst, echter ook met de intentie duide
lijk te maken, waarin het specifieke van het leren lezen in 
het onderwijs aan doven zou schuilen. 
Bezien worden achtereenvolgens het lezen als linguïs
tisch probleem, het lezen als informatie-verwerkings
probleem en de rol, die kennis/kennisstruktuur in het 
lezen inneemt. 

2.3. Lezen als linguïstisch probleem 
Bij de analyse van lezen als linguïstisch probleem heeft 
van oudsher het onderzoek naar de relatie tussen woor
denschat en lezen op de voorgrond gestaan. Doven 
bouwen moeizaam een vocabulair op. 
Zo blijkt het een onderzoek bij 16-17 jarige doven, dat zij 
gemiddeld slechts 35% van de benodigde woorden
schat beheersen uit boeken voor 11-12 jarige horenden 
(Silverman, 1972). Uit Russisch onderzoek komt echter 
naar voren, dat voor het lezen van teksten in een 
vreemde taal minimaal 70% van de woorden bekend 
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moet zijn, om van een 'begrijpend lezen' te kunnen 
spreken. 
Veder moet men in gedachten houden, dat als een kind 
5% van de woorden van de tekst niet kent, het snel 
ontmoedigd raakt, het lezen veelal staakt. 
In al deze studies wordt uitgegaan van een causale 
relatie in de samenhang tussen woordenschat en lezen: 
een beperkte woordenschat is (een) oorzaak van de 
leesproblemen van doven. 
Het verband tussen woordenschat en lezen is echter 
complex en laat zich niet alleen verklaren in een oor
zaak-gevolg relatie. Dit blijkt o.a. uit gegevens van on
derzoek op syntactisch niveau. 
Het zijn vooral Quigley en medewerkers, die hebben 
aangetoond, dat al kennen en begrijpen doven alle 
woorden uit een zin, ze desondanks vaak problemen 
hebben met het begrijpen van de woorden in hun onder
linge samenhang, zoals ze in een zin worden weergege
ven. 
Met andere woorden, de syntaxis zelf kan een belemme
rende faktor zijn in het begrijpend lezen. Er wordt zelfs 
gesteld, dat in de leesproblematiek van doven deze syn
tactische faktor veel zwaarder weegt dan de semanti
sche faktor. De door Van Uden (1971, 1975) gesigna
leerde stagnatie in de overgang van de 'vocabulairfase' 
(lezen o.g.v. conceptualisatie van woorden) naar de 
'struktuurfase' (waarin het inzicht in taalstrukturen nood
zakelijk is) wijst ook in deze richting. Net zomin echter, 
als woordenschat voldoende waarborg biedt voor het 
begrijpen van zinnen, is een goed begrip van losstaande 
zinnen voldoende voor het begrijpend lezen van teksten. 
Op tekstniveau komt de complexiteit van de leesaktiviteit 
het sterkst naar voren en blijken, naast linguïstische 
componenten nog een aantal andere faktoren van in
vloed op het betekenisverwerken van schrifttaai. 
Onderzoekgegevens leiden tot de conclusie, dat on
danks controle op semantiek en syntaxis in het leesma
teriaal, er voor doven nog een aantal obstakels zijn, die 
het begrijpend lezen sterk kunnen belemmeren. 

2.4. Lezen als informatie-verwerkingsprobleem 
Hoewel het probleem in zijn algemeenheid soms wel 
wordt onderkend, zijn er betrekkelijk weinig gegevens 
over dit probleem. Het gaat hier om de processen, die 
liggen tussen het zien van schriftbeelden en het be
grijpen van deze schriftcoden. 
Het onderzoek naar verwerkingsprocessen heeft zich 
vooral gericht op het decoderingsproces van losse 
woorden, d.w.z. de wijze waarop geschreven woorden 
(orthografische strukturen) worden omgezet in beteke
nis. Bij horenden worden daarbij 2 decoderingsstrate-
gieën onderscheiden: 
1. visueel-orthografisch decoderen. Hierbij leidt het 
woordbeeld, de orthografische struktuur, rechtstreeks 
tot de betekenis. Ten aanzien van leren lezen herkent 
men hierin de globaalmethoden, waarbij door herhaalde 
associaties het kind leert welke orthografische struktuur 
leidt tot welke betekenis. Daarbij wordt verondersteld, 
dat jonge dove lezers op den duur spontaan de spelling 
leren. 
2. Een tweede benadering vormt het fonologisch deco-



deren, d.w.z. het leren verklanken, via spellingsregels, 
van de orthografische struktuur. Het schriftbeeld wordt 
nier via een fonologische code omgezet in betekenis. 
Onderzoek bij horenden heeft nu uitgewezen, dat goede 
lezers zich onderscheiden van zwakke lezers door het 
flexibel hanteren van beide decoderingsstrategieën, in 
afhankelijkheid van o.a. bekendheids-, moeilijkheids
graad van een tekst. 
Fonologisch decoderen is echter, zowel in aanvankelijk 
als voortgezet lezen, voor goed leren/kunnen lezen 
onontbeerlijk. Immers, langs deze weg hoeft niet elk 
(nieuw) woord visueel te worden ingeprent. De lezer 
beschikt daarentegen over een techniek om de beteke
nis van woorden zelfstandig te ontsleutelen. Door te 
spellen, hóórt de lezer wat hij zegt en herkent dit op grond 
van zijn reeds aanwezige oraal/acoustische taalbezit. 
Hoe verloopt het decoderingsproces nu bij dove lezers? 
voor hen staat de mogelijkheid tot het hanteren van de 
zo belangrijke fonologische code niet of nauwelijks 
open, aangezien zij de feedback van het gehoor missen. 
De vraag doet zich dan als vanzelf voor: welke alterna
tieve mogelijkheden kunnen het ontbreken van een fono-
togisch decoderen compenseren? 
Een redelijk, zo niet het beste, alternatief blijkt dan te zijn 
net 'het articulatorisch decoderen'. 
Hoewel Conrad (1979) de term 'fonologisch decoderen' 
gebruikt, concludeert hij, dat articulatie - zowel hardop 
als inwendig in zgn. 'internal speech' - bij een klein 
Percentage doven de gehanteerde strategie is, en een 
zeer gunstige invloed heeft op de leesprestaties. 
Dit articulatorisch decoderen is te zien als een techniek, 
waarbij de dove lezer i.p.v. acoustische feedback, moto-
nsch-kinesthetische feedback krijgt: de leerling vóélt 
wat hij leest en herkent, mits ... het woord behoort tot zijn 
orale woordenschat. 

Een tweede mogelijkheid ligt in de eerder genoemde 
visueel-orthografische code. Deze benadering lijkt voor 
veel dove lezers de meest gangbare weg, die echter niet 
zonder risico's is. Woordbeelden laten zich vaak in kleine 
verschillen onderscheiden en de inprenting naar hun 
betekenis vereist o.a. goede vaardigheid in visueel ana-
'yseren, discrimineren en geheugen. 
Onder invloed van de T.C.-filosofie worden nog 2 
alternatieve vormen van decoderen onder de aandacht 
gebracht. Zo blijkt voor sommige dove lezers het vinger
spellen van schriftbeelden, het vinden van de betekenis 
te ondersteunen. Men zou dit kunnen zien als een 'ge
voeliger' zijn voor de associatie vingerpatronen-beteke
nis, dan de associatie schriftpatroon-betekenis. Pas als 
schriftbeelden vingerspellend worden omgezet, daagt 
de betekenis. Het behoeft overigens geen betoog, dat 
het kind in communicatief opzicht vertrouwd moet zijn 
met vingerspellings-patronen. 

Datzelfde geldt ook, als men het heeft over het gebruik 
van gebaren. Als mogelijkheid voor het decoderen van 
losse woorden heeft de gebarencode slechts beperkte 
betekenis. Het proces zou n.l. verlopen via inprenting van 
de associatie (globaal) schriftbeeld-gebaar. Dezelfde 
problemen,genoemd bij het visueel-orthografisch deco
deren, spelen ook hier een rol. Wel blijkt het gebruik van 
gebaren ondersteunend te zijn voor het geheugen en 

bovendien het lezen van zinnen gunstig te beïnvloeden. 
Veel vragen resten nog over het decoderen. O.a. óf, hóe 
en wannéér de dove lezer gebruik maakt van bepaalde 
decoderingsstrategieën, wat de invloed hiervan is op de 
leesontwikkeling en.... wat de bijdrage van het onderwijs 
kan zijn. 
Een andere faktor, die een rol speelt bij het verwerken 
van schriftelijke informatie, is het vermogen, te ont
houden. 
Zowel korte- en lange-termijn-geheugen, als het ge
heugen voor specifieke volgorde spelen een rol bij het 
lezen. 
Over onderzoeksbevindingen van geheugencapacitei
ten van doven, voor schrifttaai, is geen duidelijke een
stemmigheid; er wordt hier dan ook van een oordeel 
afgezien. 
Maar wel zal duidelijk zijn, dat bij het lezen van b.v. 
teksten, de geheugencapaciteit, het werkgeheugen van 
doven snel overbelast kan raken, doordat andere pro
cessen (linguistisch, decodering) niet vlot en automa
tisch kunnen verlopen. 
Men kan dit o.a. zelf ervaren bij het lezen van een moei
lijke vreemdetalen tekst. In een stapvoets achterhalen 
van betekenissen is er weinig ruimte voor het werkge
heugen, om het geheel te kunnen overzien. 
Een globaal herlezen van de ontsleutelde betekenissen 
maakt ruimte voor dit werkgeheugen, nodig, om delen in 
samenhang te overzien. 
Dit laatste voorbeeld raakt overigens een derde aspekt 
van verwerkingsprocessen bij het lezen, n.l. het 'aan-
pakgedrag' bij tekstlezen. 
Onder andere door de eerder genoemde belemmerende 
faktoren, die doofheid in het leerproces meebrengt, maar 
waarschijnlijk óók door onderwijsfaktoren, ontwikkelt de 
dove lezer vaak een inadequate leesstijl. Deze wordt 
vooral gekenmerkt door bij het begrijpend lezen af te 
gaan op sleutelwoorden. Via een sterk radend lezen 
tracht de dove de betekenis van de tekst te achterhalen. 
Deze benadering van tekstverwerking versterkt echter 
de leesproblematiek, die meer gebaat lijkt met de be
heersing van technieken, die gericht zijn op het oplossen 
van het 'leesvraagstuk'. 
Hier lijkt vooral nog een belangrijk onderzoeksveld voor 
het onderwijs aan doven te liggen. 

2.5. De rol van kennis en kennisstruktuur. 
Vervolgens de laatste, niettemin een zeer belangrijke 
faktor, uit het overzicht van probleemgebieden, n.l. de 
betekenis van de kenniswereld van de lezer. 
De betekenis van de ervarings- en kenniswereld voor 
het lezen is reeds lang bekend. 
' immers, men kan beschrijvingen slechts begrijpen, 
wanneer men snapt hoe een werkelijkheid wordt gere
construeerd in een tekst. Zonder kennis van die werke
lijkheid kan men nooit inzien hoe een dergelijke recon
structie in elkaar steekt. 
Zo heeft Bartlett (1932) laten zien, dat westerlingen wei
nig begrijpen van het Indiaanse verhaal 'the war of the 
ghosts', omdat het daar gaat om een wereld van geesten 
die voor westerlingen uiterst vreemd is. 
Men start bij het begrijpen van teksten bij het eigen 
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kennisbezit en bouwt aan de hand daarvan een beeld op 
van een beschreven werkelijkheid. Daarbij is het wel 
mogelijk, om met nieuwe dingen kennis te maken en zo 
het eigen kennisbezit te vergroten, maar de mogelijkheid 
daartoe is beperkter dan dikwijls wordt aangenomen. Op 
dit moment is het nog niet mogelijk precies aan te geven 
hoe 'onbekend' beschrijvingen in teksten mogen zijn, 
terwijl ze toch nog begrijpelijk blijven.' (Bol, 1982) 
Het belang van bekendheid met tekstinhoud is bij doven 
eveneens aangetoond: doven lezen relatief beter als het 
onderwerp enigermate bekend is en halen dan relatief 
ook meer nieuwe informatie uit de tekst. De winst blijft 
echter klein in vergelijking tot de leesprestaties van ho
rende leeftijdsgenoten. 
Over mate waarin en wijze waarop ervaringen, bele
vingen van doven resulteren in kennis en strukture-
ring/ordening van deze kennis, is nog weinig bekend. Op 
grond van eigen waarnemingen wordt echter veronder
steld, dat deze kennis aanzienlijk armer is en vaak gefi
xeerd is aan de eigen belevingen. 

2.6. Praktische implicaties voor het leesonderwijs 
De gegevens uit deze probleemanalyse stemmen niet 
bepaald tot optimisme. Ze hebben er o.a. toe geleid, dat 
enkelen menen, dat het zoeken naar wegen om het lezen 
van dove kinderen te optimaliseren, praktisch uitzicht
loos is. Echter, 'however, insisting that the uniformly low 
reading level of hearing-impaired pupils is an accurate 
representation of their readability, is self defeating and 
counterproductive. The challenge is for an intensive 
search for explicit strategies that will make effective use 
of the cognitive, perceptual and language abilities of 
each individual hearing-impaired child.' (Clarke, 1982) 
De vraag of de huidige leesprestaties te wijten zijn aan 
tekortschietende fundamentele mogelijkheden van de 
dove lezer of aan een onvoldoende input van het onder
wijs, is ook wat mij betreft nog steeds onbeantwoord; we 
blijven dan ook met de moed der hoop verder zoeken 
naar optimale onderwijsprocessen. 
Daarmee wordt niet gepretendeerd een revolutionaire 
vernieuwing te geven, maar wel het ontwikkelen van een 
meer gericht en systematisch onderwijs/leerproces, 
waarbij wordt ingespeeld op specifieke behoeften van 
de dove leerling. 

III. Uitgangspunten voor het leesonderwijs 

1. Huidige situatie van het leesonderwijs aan doven 

De hernieuwde bezinning op het léren lezen betreft mo
menteel nog slechts de uitgangspunten van het leeson
derwijs. 
Alvorens hierop in te gaan, een korte schets van de 
huidige situatie. 
In Effatha is het lezen, zeker in de eerste vijf schooljaren, 
onlosmakelijk gekoppeld aan het taalonderwijs. 
In de leesontwikkeling van de leerling worden in navol
ging van Van Uden, twee fasen onderscheiden: 
het ideovisueel lezen en het begrijpend lezen. 
In het ideovisueel lezen worden teksten herkend op ba
sis van ideeën, die men reeds heeft. De binnen het 

taalonderwijs bekend staande bordlessen vormen de 
belangrijkste bron voor dit ideovisueel lezen. 
Rond het 9e jaar vindt er in het leesonderwijs een ver
schuiving plaats naar het begrijpend lezen. Hierbij krijgt 
het begrijpen van de linguïstische struktuur van teksten, 
op basis van semantische en syntactische kenmerken, 
een centrale plaats. 
Van een door Van Uden gemaakt onderscheid tussen 
vocabulairfase en struktuurfase wordt in onderwijsme-
thodisch opzicht niet uitgegaan. Wel blijkt een groot aan
tal leerlingen tot hun 18de jaar bij het lezen vnl. uit te 
gaan van sleutelwoorden. 

2. Herziening van uitgangspunten van het leesonderwijs 

2.1. Plaats van léren lezen in het onderwijs aan doven 
Lezen is geen vaardigheid, die in al zijn facetten langs 
min of meer spontane weg wordt verworven via het 
taalonderwijs. Integendeel, het léren lezen en de taal
verwerving zijn weliswaar twee, elkaar wederzijds beïn
vloedende processen, die echter niet langs één en de
zelfde weg tot ontwikkeling komen. 
Verder hebben beide processen gemeen, dat ze in 
nauwe relatie staan tot de kenniswereld van het kind. 
In het taalonderwijs nl. wordt, via communicatie, vooral 
de nadruk gelegd op het ontwikkelen en struktureren van 
deze kenniswereld. 
Deze kenniswereld op zijn beurt vormt weer een belang
rijke voorwaarde voor het leesonderwijs. 
Schematisch zijn de genoemde relaties als volgt aan te 
geven: 

taalonderwijs _ ^ leesonderwijs 

Met het oog op optimalisering van zowel onderwijs- als 
leerprocessen behoeft het léren lezen in het onderwijs 
aan doven reeds vanaf de aanvang in de voorschool een 
zelfstandige plaats. 
Hierbij wordt dan vooral gedacht aan de ontwikkeling 
van specifieke vaardigheden, om het leesvraagstuk te 
kunnen oplossen. 

2.2. Onderwijsmethode versus onderwijsstrategie 
Terwijl in het onderwijs aan horenden 'the great debate' 
over onderwijsmethoden ('globaal', 'analytisch-Synthe-
tisch', mengmethoden) zich voortzet, ontwikkelt zich in 
het leesonderwijs aan doven momenteel een 'great 
search' naar onderwijsmethodiek. Het leesonderwijs 
aan doven is echter niet gebaat met één specifieke 
onderwijsmethode. De doelgroep is te heterogeen; er 
zou hiermee voorbij gegaan worden aan o.a. commu
nicatieve, linguïstische en cognitieve mogelijkheden en 
beperkingen van de individuele leerling. In plaats van 
zoeken naar één leesmethode wordt gestreefd naar het 
ontwikkelen van een leermodel, dat ten grondslag ligt 
aan onderwijsstrategieën, die aansluiten op de spe
cifieke mogelijkheden van de individuele leerling. Dit 
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veronderstelt van de leerkracht, naast theoretisch in
zicht, de vaardigheid in diagnostiserend onderwijzen. 

2.3. Basisprincipe voor het proces van leren lezen 
Het voert te ver, om op deze plaats uitgebreid in te gaan 
op de verschillende theoretische uitgangspunten, die 
voor het onderwijs aan horenden zijn ontwikkeld. 
Men kan in het algemeen drie benaderingen onder
scheiden. 
- De holistische benadering volgt in het leesonderwijs 
de weg van het (begripsvolle) geheel naar delen; het 
begrijpen staat op de voorgrond. Men zou kunnen 
stellen, dat het ideo-visueel leren lezen in het onderwijs 
aan doven gebaseerd is op dit uitgangspunt; ook het 
aanleren van een leeswoordenschat via etiketteeroefe
ning volgt het holistisch uitgangspunt. 

De benadering van subvaardigheden gaat uit van een 
proces dat via delen naar gehelen loopt, en kent vaak 
een sequentiële, hiërarchische ordening van leerpro
cessen. Het startpunt van het onderwijs wordt gevonden 
m het leren spellen. 
Deze benadering vindt men in het leesonderwijs aan 
doven terug in de bijdrage, die het spreekonderwijs (ar-
ticulatorisch decoderen van grafemen) aan het leren 
lezen levert. 

De derde richting past een mengvorm toe van beide 
eerder genoemde benaderingen; er zijn een aantal ac
centverschillen in mate en planning, waarin de beide 
benaderingswijzen zijn uitgewerkt in het onderwijspro
ces. In het algemeen wordt lezen hier gezien als een 
ontwikkeling, die het begrijpend lezen ten doel heeft, 
maar die, om het doel te bereiken, aan bepaalde voor
waarden (subvaardigheden) moet voldoen. 
Bezien vanuit het onderwijs aan doven kan worden ge
constateerd, dat tot nu toe de holistische benadering 
centraal staat in de leesontwikkeling van de leerling. 
In het onderwijs wordt vooral uitgegaan van betekenis
volle teksten (bordlessen). Daaruit worden delen gelicht, 
nl. woorden, die zelf als gehéél worden aangeleerd, o.a. 
middels etiketteeroefening. 
Men kan zich ook niet geheel aan het holistische prin
cipe onttrekken, o.a. omdat 
* de gebarencode en/of orthografische code (het 
schriftelijke woordbeeld) aanvankelijk de enige moge
lijkheden vormen tot het decoderen. Beide, het gebaar of 
het woordbeeld zelf, veronderstellen een 'betekenisvol 
geheel'. 
* ten tweede: studies over het begrijpend lezen van do
ven tonen aan, dat woorden beter begrepen worden in 
zinsverband, zinnen beter in tekstverband. Hier zien we, 
dat werkend vanuit het geheel, de delen beter begrepen 
worden. 
Echter m.i. schuilt in deze procedure een groot gevaar 
voor de leesontwikkeling van het dove kind, nl. het onwil
lekeurig stimuleren van een globale leesaanpak. 
in het ideovisueel lezen van teksten kan de jonge dove 
lezer niet anders dóen, dan afgaan op een paar herken
ningspunten om tot het begrijpen van die tekst te komen. 
Deze herkenningspunten kunnen van alles zijn: een 
naam, een woord, de vraagtekens. 
Verder brengt de holistische benadering in het aanleren 

van een leeswoordenschat ook gevaar met zich mee. 
Zoals reeds eerder is vermeld: woorden kunnen in zeer 
kleine onderdeeltjes verschillen. De globaal-benadering 
speelt hierop onvoldoende in, met het gevaar, dat de 
kinderen onvoldoende accuraat woorden herkennen 
naar hun betekenis. Vele voorbeelden zijn bekend (boek 
wordt koek, vlug wordt vlag, etc). 
Naast deze gevaren is nog een reden te noemen, om een 
benadering vanuit deelvaardigheden voor te staan. 
Hoewel eerder vermeld, dat het voor een dove lezer 
gemakkelijker is, om woorden in zinsverband te be
grijpen dan het geïsoleerde woord, kan men echter ook 
stellen, dat tekorten in processen, die het kind in staat 
stellen om b.v. woorden te lezen, het lezen van zinnen in 
de weg staat. In feite moet de leerling het lezen van 
geïsoleerde woorden in zekere mate beheersen, om van 
het zinsverband te kunnen profiteren. 
Hoe meer woorden de leerling ter beschikking krijgt, hoe 
sterker de invloed van het gebruik kunnen maken van 
kontekst. 

Eenzelfde redenatie is te voeren met betrekking tot de 
relatie tussen het begrijpen van 'losstaande zinnen' en 
'zinnen in tekstverband'. 
Op grond van genoemde argumenten lijkt het wenselijk, 
om in het leerproces een opbouw vanuit deelvaar
digheden aan te geven, zonder dat daarbij aan het 'holis
tisch principe' wordt voorbijgegaan. 
Daarnaast zijn er op de afzonderlijke deelgebieden (het 
begrijpen van woorden, zinnen en teksten) een aantal 
deelvaardigheden te onderscheiden, die specifieke aan
dacht behoeven. 
Samenvattend is hiermee een argumentatie gegeven 
om in het leesonderwijs aan doven, het 'holistisch prin
cipe', d.w.z. het betekenisvolle, als uitgangspunt te 
nemen, maar in het leerproces een min of meer hiërar
chische, sequentiële ordening van deelvaardigheden te 
onderscheiden. De deelvaardigheden beogen daarbij 
vooral informatie-verwerkingsprocessen bij het lezen te 
ontwikkelen. 

3. Beschouwing over het medium: het leesmateriaal 
Het onderwijs in deze deelvaardigheden zal daarbij 
worden ondersteund door aangepast leesmateriaal. Het 
is denkbaar dat met het in kaart brengen van de verschil
lende facetten, die een rol spelen in het leren lezen, er 
ook meer zicht wordt verkregen op criteria, om leesmate
riaal aan te passen. Het wordt dan mogelijk om een groot 
en verscheiden aanbod van leesmateriaal te vervaar
digen, dat aansluit op specifieke leesleerdoelen. 

IV. Speculatieve consequenties voor het leesonder
wijs 

Na al hetgeen, dat er tot nu toe is aangevoerd met 
betrekking tot het léren lezen, volgt logischerwijs de 
vraag naar wat men daarmee kan doen voor het onder
wijs. 
Op dit moment is echter niet meer mogelijk, dan het 
geven van een aantal algemene, speculatieve conse
quenties voor het leesonderwijs. 
Praktische onderzoeksbevindingen ontbreken ons nl. 
nog. 
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Wel heeft een eerste oriëntatie met het onderwijsveld 
een gerede basis gegeven, om hypothetisch een fase-
struktuur aan te geven in het leesonderwijs, evenals een 
aantal concrete aandachtspunten binnen de verschil
lende fasen. 
Zo wordt gedacht aan een onderscheiding in voorbe
reidend- en aanvankelijk leesonderwijs, en voortgezet 
leesonderwijs. 

1. Voorbereidend- en aanvankelijk leesonderwijs 

Het voorbereidend leesonderwijs richt zich op het ont
wikkelen van een aantal fundamentele vaardigheden 
voorafgaand aan het leesonderwijs. 
Fundamentele vaardigheden zijn o.a. een zekere mate 
van taal- en kennisontwikkeling, het visueel analyseren 
en discrimineren, geheugenvaardigheid. 
Verder wordt een begin gemaakt met het ervaren en 
doorzien van strukturen van 'verhaaltjes'. Dit kan aan de 
hand van o.a. specifiek voor dit doel ontworpen platen
materiaal worden ontwikkeld. 
Het aanvankelijk leesonderwijs richt zich op het ontwik
kelen van een accuraat en vlot beheersen van een lees-
woordenschat. 
In dit leerproces zijn een aantal deelvaardigheden te 
onderscheiden, o.a. 
- links-rechts oriëntatie (het verwerken van links naar 
rechts) 
- het visueel analyseren (het woord drop - 4 letters) 
- het visueel discrimineren (de 'd' van een p en b, de 'o' 
van a) 
- de decoderingsstrategie (d.w.z. de wijze waarop het 
grafische symbool wordt omgezet in betekenis). Aan
vankelijk zal dat 'rechtstreeks' gaan: het woordbeeld zelf 
roept de betekenis op. 
Wel wordt er naar gestreefd, de globaalwoorden in een 
zo vroeg mogelijk stadium visueel te de-globaliseren. 
Vervolgens wordt het 'articulatorisch decoderen' gesti
muleerd, maar zal, in afhankelijkheid van individuele 
mogelijkheden in o.a. communicatietechnieken, ook ge
bruik worden gemaakt van alternatieven: decoderen via 
vingerspelling of gebaar. 
De keuze van de leeswoordenschat is enigszins ge
bonden aan criteria: 
- ze moet aanvankelijk vallen binnen de gebarenschat 
van de leerlingen. 
- de woorden moeten refereren naar 'hoog-imaginaire' 
begrippen, d.w.z. begrippen waarvan een goede voor
stelling is te maken. Vergelijk in dit kader b.v. woorden als 
'boek' en 'hoek'. 
De z.g. 'laag-imaginaire' woorden worden het best naar 
betekenis begrepen, als ze in kontekst worden aange
boden. 

2. Voorgezet leesonderwijs 

In het voortgezet leesonderwijs worden 2 stadia onder
scheiden. Allereerst richt het zich op de ontwikkeling van 
vaardigheid, (oplossingsstrategieën), om geschreven in
formatie te begrijpen. Het leren opnemen en verwerken 
van schriftelijke informatie staat in deze fase centraal. 

Het belangrijkste aandachtspunt voor het onderwijs is 
het bewust leren toepassen van een actieve, analytisch-
synthetiserende strategie bij het lezen. 
Hoewel het nog niet mogelijk is, een meer omvattend en 
wetenschappelijk gefundeerd inzicht te bieden, valt te 
denken aan o.a. de volgende specifieke aandachtspun
ten: 
- visuele vaardigheden: het herkennen en snel overzien 
van gedachte-eenheden (woordgroepen) 
- het betekenis-analyseren, zowel door te leren antici
peren, als het 'terugzoeken'. 
- techniek om het werkgeheugen vrij te maken voor 
synthese van het gelezene. Gedacht wordt aan onder
strepen, herlezen. 
Aan het leesmateriaal wordt de voorwaarde gesteld, dat 
ze aansluit bij taalontwikkeling en kennis van de leer
lingen. 
Daarnaast zijn de leesteksten kort, en afgestemd op de 
specifieke leesleerdoelen., 
Vervolgens richt het voortgezet leesonderwijs zich op de 
ontwikkeling van taakspecifieke leesvaardigheden. Het 
gaat er hier om, dat de leerling doelgericht en flexibel 
leert lezen, d.w.z. leesstijl en leestempo aanpast aan 
leesdoel en moeilijkheidsgraad van het leesmateriaal. 
Te onderscheiden vallen o.a.: 
- lezen om te onthouden/te studeren 
- lezen voor rekreatieve doeleinden 
- lezen om zich te oriënteren op zakelijke informatie 
(krant) 
- lezen voor het volgen van instrukties. 
De leesteksten worden hier meer complex en tonen een 
grote variëteit. 

De vraag of, en zo ja, hoe het leerproces gunstig is te 
beïnvloeden vanuit de invalshoek van een systematisch 
onderwijzen van specifieke vaardigheden, m.n. in de 
informatieverwerking van geschreven tekst, is nog niet 
te beantwoorden. 
De effectiviteit van deze vormgeving aan het leesonder
wijs zal eerst in de praktijk moeten worden beproefd. 
Immers, de waarheid ligt in het doen. 
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Ondergrondse contacten 
tussen 'Effatha' en Gestel 

N. Smulders, Sint-Michielsgestel 

N.R.C.-Handelsblad van 16 juni 1984 besteedde veel 
aandacht aan de oudheidkundige vondsten die gedaan 
zijn te Voorburg. In de tweede eeuw van onze jaartelling 
was Voorburg een Romeinse stad, die Forum Hadriani 
heette. De meeste vondsten zijn gedaan op het terrein 
van het park Arentsburgh, zodat N.R.C.-Handelsblad kon 
schrijven: 'Wie nu door het stille Voorburgse park "Arents
burgh" loopt, kan er zeker van zijn, dat hier meer dan 
achttienhonderd jaar geleden Romeinen rondliepen.' In 
deze historische lokatie staat ook het huis 'Arentsburgh', 
dat sinds 1926 in gebruik is als een deel van het christe
lijk instituut voor doven 'Effatha'. 
Broeder Celestinus, lange tijd verbonden als onderwijzer 
aan het instituut voor doven te Sint-Michielsgestel maar 
nu gepensioneerd, heeft grote verdiensten voor de op
gravingen die gedaan zijn in de wijk Halder, die tot de 
gemeente Sint-Michielsgestel behoort. De bodemvond
sten tonen aan, dat daar tussen de jaren 50 en 275 een 
niet-militaire nederzetting moet zijn geweest, die geleide
lijk de Romeinse kuituur heeft overgenomen. In deze wijk 
Halder ligt ook het kasteeltje 'Nieuw Herlaar', waarin van 
1840 tot 1910 het Instituut voor Doven gehuisvest was. 
Beide verhalen vergelijkend, zou men zich kunnen af
vragen, wat instituten voor doven nu juist naar zo oude 
historische grond trekt. 
Maar er is nog iets merkwaardigs. In de 'Oudheidkundige 
mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden' (1971) wordt vermeld dat tot de bodemvondsten 
te Forum Hadriani ook veel fragmenten van Romeinse 
tegels en dakpannen behoren, die soms van een fa-
brieksstempel zijn voorzien. Nu zijn in Arentsburgh en
kele 'unieke of zeer zeldzame dakpanstempels' ge
vonden, en wel: 'een drietal stempels met een relièfver-
siering in de vorm van een X, die door een verticale 
streep in tweeën, of door een kruis in vieren is gedeeld'. 
Dit alles vinden we in de 'Oudheidkundige medede
lingen...' op blz. 132, en de voetnoot daarbij vermeldt, dat 
overeenkomstige stempels tot dan toe (- 1971) alleen 
bekend zijn uit Sint-Michielsgestel-Halder, uit de Ro
meinse nederzetting die daar geweest is. 
Rijst dus de vraag, hoe oud de contacten tussen 'Effatha' 
en Gestel nu eigenlijk zijn. 
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Verslag 
van de discussie 'lezen' 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

W.M. Brouwer, Effatha 

Het onderstaande is een samenvatting van de verslagen 
uit 18 discussiegroepen. 

1. De plaats van het leesonderwijs in het onderwijs aan 
doven 

Op alle instituten in Nederland is het leesonderwijs nauw 
verbonden met het taalonderwijs. Zeker in het begin. Pas 
in de hogere klassen staat het lezen enigszins apart. En 
dan nog is het de vraag of dit wel altijd lezen is, dikwijls 
ligt het accent meer op de taaiuitbreiding. 
Door deze lezing werd iedereen weer eens met z'n neus 
op de feiten gedrukt. Veel was bekend, men sprak van 
'open deuren'. Maar de theoretische kennis wordt niet 
systematisch toegepast in het onderwijs. Tot nu toe 
wordt nergens het léren lezen fundamenteel aangepakt. 
Toch is men het er over eens dat het léren lezen een 
aparte plaats in het onderwijs zou moeten hebben. 
Maar dit kan niet op dezelfde manier als bij horende 
kinderen. Horende kinderen leren woorden lezen, waar
van ze de betekenis al kennen. 
Bij doven is de eerste aanbieding van een begrip dikwijls 
meteen gekoppeld aan het woordbeeld. En is er een 
goede koppeling tot stand gekomen? Dat is moeilijk 
controleerbaar. De bordles neemt overal als leesstof een 
belangrijke plaats in. De beleving van de kinderen is erin 
opgetekend. 
Maar is dat wel zo? Vaak is het geen gezamenlijke bele
ving. Het is dan de beleving van een bepaald kind, door 
de leerkracht verwoord. En is die verwoording wel juist? 
Hoe weet je dat je precies hebt opgeschreven wat het 
kind bedoelde? Ook een klassikale beleving ervaart 
ieder anders. Wat op het bord komt is de visie van de 
leerkracht. 
Het lezen van een bordles is, naar de mening van velen, 
geen echt lezen. Het is voor de kinderen een herkennen 
van wat ze weten, of denken te weten. 
Je mag er daarbij niet zonder meer van uit gaan dat 
taalontwikkeling en leesontwikkeling parallel lopen. 
Vooral lange bordlessen in de aanvangsklassen werken 
een globaal-instelling in de hand. De kinderen gaan af op 
enkele trefwoorden. Een instelling die ze later weer moe
ten afleren. 
In verschillende groepen vroeg men zich af of de pro
blemen met lezen soms ook ontstaan doordat men te 
vroeg begint met het aanbieden van schrifttaai. Het lijkt 
dan of een doof kind min of meer vanzelf leert lezen, het 
leert echter woorden herkennen. 



Lézen leert het kind zo niet, dat blijkt, 
-̂ijn de problemen bij het begrijpend lezen misschien 

een gevolg van het ontbreken van bepaalde basis-vaar-
digheden bij de eerste kennismaking met schrifttaai? 
Maar, zo werd gesteld, grafische ondersteuning van het 
gesprokene is te vergelijken met auditieve informatie bij 
norende kinderen. Als dat zo is zou een manuele code 
nier dan niet zinvoller zijn? 
n Rotterdam is een experiment gaande met enkele 

groepen heel jonge kinderen. Hier wordt geen schrifttaai 
aangeboden. De kinderen leren letters en delen van 
etters herkennen en onderscheiden. Pas later worden 
daar woorden van gevormd. De communicatie gaat via 
gebaren en plaatjes. 
He t geheel staat onder leiding van mevrouw Quadvlieg 
van de Universiteit van Utrecht. (Dit is een summiere 
weergave. Voor nadere inlichtingen verwijs ik U naar het 
Hudolf Mees Instituut te Rotterdam). 

2- Onderwijsstrategieën versus onderwijsmethode 

'n een aantal groepen had men hier moeite mee. Moet je 
strateeg zijn binnen een bepaalde methode? Is het ge
bruik van verschillende methodes naast elkaar ook een 
strategie? Duidelijk was wel dat deze methode een grote 
alertheid en een behoorlijke basiskennis vereist van de 
'eerkracht. 
Men moet observerend en diagnostiserend bezig zijn, 
zodat men op het juiste moment kan ingrijpen als er iets 
["is dreigt te gaan. 
Dit is beter te verwezenlijken in de scholen voor meer
voudig gehandicapten, waar 3 of 4 kinderen in een 
groep zitten, dan in de gewone scholen voor doven, waar 
de leerkracht nog dikwijls 7 of 8 leerlingen heeft. 
Differentiatie is noodzakelijk! 
Dit discussiepunt onderstreept nog eens het belang van 
individuele handelingsplannen. Maar hoe dit in de prak
tijk moet is voor velen een open vraag. 

3- Uitgangspunt voor het leerproces en speculatieve 
consequenties voor het onderwijs 

Bij het aanbieden van woorden moet men uitgaan van 
ne t holistisch principe. Analyseren kan pas als de bete
kenis zit. In de meeste scholen gebeurt dit voornamelijk 
Dii het spreekonderwijs. Naast analyseren is visueel dis
crimineren belangrijk. Niet raden, maar echt kijken wat er 
staat. Die houding moet aangekweekt worden in tegen
stelling tot de globale leesinstelling, die de kinderen nu 
vaak hebben. De bordles moet daarom kort en over
zichtelijk zijn. 
,'j het stellen van leesvoorwaarden mag je doven niet op 
één lijn zetten met horenden. 
De problematiek ligt fundamenteel anders. Maar met wat 
je weet over het proces van het leren lezen van horende 
kinderen kun je je voordeel doen bij het leren lezen aan 
dove kinderen. 
Opgemerkt wordt, dat er te veel wordt ingegaan op de 
techniek van het lezen. Met technisch goed lezen ben je 
e r niet. Het probleem schuilt in de betekenis achter de 
woorden. 

Woorden moeten tot leven komen. 
Dove kinderen missen veelal het vermogen zich bij een 
tekst iets voor te stellen. Ze beleven niets aan het ge
schreven woord. Letters, zwart op wit, zijn koud, zijn 
dood. 
Hier kan het gebruik van gebaren misschien helpen. 
Door aanvankelijk consequent bij het lezen ieder woord 
met een gebaar te begeleiden zouden woorden wellicht 
voor een doof kind kunnen gaan leven. Een horende 
heeft bij het lezen een 'inner-speech', is voor de dove 
misschien een 'inner-sign' mogelijk? 
Ligt de doodsheid van het geschreven woord aan de 
manier waarop van het begin af aan met de schrifttaai 
wordt omgegaan? 
Vanuit Gestel wordt opgemerkt dat kinderen uit de gra-
fisch-orale afdeling wèl echt plezier aan woorden kun
nen beleven. 
We moeten de ervaringswereld van het kind uitbreiden 
en structureren. Om tot lezen te komen is een sterk 
referentie-kader noodzakelijk. 
Probeer interesse te wekken voor een tekst die niet 
direct gerelateerd is aan de leefwereld van het kind zelf. 
Het lezen van de bordles is bekende stof. 
De kinderen moeten iets nieuws lezen. Dat wekt inte
resse. 
Van jongsaf moeten de kinderen omgaan met boeken. 
Geef ze veel prentenboeken in handen en vertel erbij (in 
gebaren). 
Leer de kinderen de structuur van een verhaal doorzien, 
zodat ze met een zekere verwachting kunnen lezen. 
Ook de structuur van de afzonderlijke zinnen moet door
zien worden. Een basisvoorwaarde voor het begrijpen 
van een tekst is het kunnen lezen in ritmische gehelen 
(accentgroepen). 
Een zekere intelligentie is wel vereist. Beneden een be
paalde intelligentie zal een kind niet verder kunnen 
komen dan woorden lezen. 
Er zijn doven die wel komen tot lezen op het niveau van 
volwassen horenden. Er zou een onderzoek naar ge
daan moeten worden of er overeenkomsten zijn tussen 
deze mensen. Wat voor onderwijs hebben ze gehad? 
Wat is hun algemene instelling t.o.v. de buitenwereld? 
Zijn er overeenkomsten wat betreft karakter en intel
ligentie? 
Algemeen is men het erover eens, dat het goed is met 
elkaar van gedachten te wisselen. Het moet niet zo zijn 
dat iedere school op een eilandje zit. De instituten moe
ten meer samenwerken om tot goede onderzoeksresul
taten te komen. Gegevens over experimenten moeten 
worden uitgewisseld. Men moet van elkaar willen leren. 
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In antwoord op 
discussievragen 'lezen' 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

Drs. M.W. Schaper, onderwijskundige Effatha 

In de discussiegroepen zijn een aantal vragen naar vo
ren gekomen, die wijzen op de behoefte tot enige verdui
delijking van mijn betoog. Allereerst zou ik, om misver
standen te voorkomen, willen vaststellen vanuit welke 
achtergrond deze inleiding tot stand is gekomen. Mis
verstanden, die zouden kunnen ontstaan door de ge
dachte dat Effatha reeds volledig inzicht heeft in de 
onderwijsleerprocessen betreffende het leren lezen van 
de dove leerling. Maar, zoals de titel 'Naar een curricu
lum lezen' reeds suggereert, zijn we slechts op weg. En 
van dit proces hebben we u deelgenoot willen maken. 
Hoewel ook elders onderzoek wordt gedaan naar het 
leesonderwijs aan doven - ook ik hoop op meer open
heid in de verschillende lopende projekten - ontbreekt 
het ons aan een plan voor het didaktisch handelen. Een 
eerste vereiste om hiertoe te komen, is zicht te verkrijgen 
op de specifieke stagnaties in het leren lezen van doven. 
Doel van deze probleemanalyse is het aangeven van 
een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling van een 
curriculum lezen (oriënterende fase). In de hieropvol-
gende exploratieve fase hopen we onze hypothetische 
uitgangspunten aan de praktijk te toetsen. 
Het moge dan duidelijk zijn, dat ook ons nog vele vragen 
resten en dat op een aantal van üw vragen (nog) geen 
bevredigend antwoord kan worden gegeven. 
Niettemin wil ik proberen, om op geleide van enkele 
vragen, wat verder op de door ons voorgestane weg in te 
gaan. Daarbij worden de twee kanten van curriculum
ontwikkeling, namelijk vorm en inhoud van het onderwijs, 
afzonderlijk belicht. 

Vorm van het leesonderwijs 

— Een eerste uitgangspunt is, dat het léren lezen reeds 
vanaf de voorschool een zelfstandige plaats behoeft in 
het onderwijs. Hiermee wordt bedoeld, dat zodra schrift-
taal in het onderwijs wordt aangeboden, het ontwikkelen 
van leesvaardigheid een eigen methodische uitwerking 
behoeft. De processen, die zich afspelen tussen het zien 
van schriftelijke woordbeelden en het betekenis-ver
krijgen verlopen niet spontaan en automatisch, maar 
vragen om specifieke onderwijsvoorzieningen. 
Dit wil niet zeggen, dat de leesontwikkeling een losban
dig leven leidt. De nauwe relatie met o.a. de taalontwikke
ling vereist, dat lees- en taalonderwijs sterk op elkaar 
moeten worden afgestemd. Maar evenals taai-leren 
methodisch moet worden uitgewerkt, moet de wijze, 
waarop de leerling de schriftelijke neerslag van de taal 

moet leren verwerken, ook methodisch worden uitge
werkt. 
Wanneer we met dit leesonderwijs een aanvang kun
nen/moeten nemen, is nog niet geheel duidelijk en o.a. 
afhankelijk van de ontwikkeling van een aantal lees-
voorwaarden. Maar blijkt, dat we inderdaad reeds in een 
vroeg stadium met het beoogde leerproces kunnen be
ginnen, dan moeten we hier m.i. ook naar streven, gezien 
de grote ondersteuning van de schrifttaai voor commu
nicatie en taalontwikkeling. Deze vroege confrontatie 
met de schrifttaai hoeft zeker geen negatief effekt te 
hebben op de leesmotivatie. Bij een juiste inrichting van 
het onderwijs, waarbij wordt aangesloten op de ontwik
kelingsmogelijkheden van de leerling en waarbij de kans 
te slagen groter is, dan te falen, is dit gevaar klein. 
— Een tweede uitgangspunt voor de vormkant van het 
leesonderwijs is, dat wordt afgezien van het ontwikkelen 
van één onderwijsmethode, maar dat wordt gestreefd 
naar het aangeven van een aantal onderwijsstrategieën. 
Het motief hiertoe is, dat onze leerlingpopulatie zeer 
heterogeen is, hetgeen zowel interklassikaal (d.w.z. in de 
klassen onderling) als intraklassikaal (binnen een klas) 
tot uiting komt. 
Differentiatiemogelijkheden zijn dus vereist. 

Wanneer nu bij een leerling een bepaalde stagnatie in 
het leerproces optreedt, moet gezocht worden naar 
oplossingen. Deze oplossingen kunnen ontleend worden 
aan een andere methodiek. 
Het wezenlijke van het uitgaan van onderwijsstrategieën 
is, dat zowel de potentiële knelpunten, als de oplos
singen daarvan al in het curriculum worden aangege
ven. 
Konkretiseren van de mogelijkheden, om binnen klasse-
verband te differentiëren, maakt deel uit van het eerder 
genoemd exploratief onderzoek. 

Inhoudelijk aspekt van het leesonderwijs 

— In veel vragen werd de angst uitgesproken, dat met 
de gegeven visie op het leren lezen het accent te sterk 
zou komen te liggen op technisch leren lezen, dat daar
mee voorbij gegaan zou worden aan het beleven, het 
invoelen. 
In dit verband kan het verhelderend zijn, om duidelijk te 
maken wat ik onder lézen versta, nl. het opnemen en 
verwerken van schriftelijke informatie met verschillende 
doeleinden, o.a. juist het beleven en invoelen van deze 
informatie. 
Ik heb de aandacht echter steeds gevestigd op het léren 
lezen en dan gaat het om het léren beheersen van tech
nieken. Ook het beleven, invoelen van geschreven in
formatie moet geleerd worden. 
In dit kader kan gesteld worden dat tot en met het voort
gezet leesonderwijs er sprake is van technische aspek-
ten in de leesontwikkeling. 
— Met betrekking tot de inhoud van de fundamentele 
vaardigheden in het voorbereidend leesonderwijs kan 
gesteld worden, dat hiermee bedoeld is, de specifieke 
leesvoorwaarden. Dit wil niet zeggen, dat deze vaar
digheden van generlei waarde zijn voor andere 'vakge-

74 



bieden' en daardoor een meer algemeen karakter 
dragen. 
Dat ik liever spreek van 'leesvoorwaarden', is om in het 
onderwijs in het algemeen ordening aan te geven in wat 
met welke leerprocessen wordt bereikt. 
~ Vervolgens wil ik hierbij ook de gedachten uitbannen, 
dat de voorgestelde weg in het leesonderwijs aan doven 
een volledige imitatie zou zijn van het leesonderwijs aan 
horende kinderen. 
De gegevens van onderwijs-/leerprocessen betreffen
de het leren lezen van horende kinderen leveren ons een 
a|gemeen beeld. Voor ons zowel een ideale, als optimale 
situatie. 
Het lézen, en het léren lezen van doven is echter per 
definitie anders: 
j" er is niet een rijk taalbezit, dat vooruit loopt aan de 
'eesontwikkeling; 
" en de auditieve component, zo belangrijk bij lézen en 
het leren beheersen van deze vaardigheid, ontbreekt. 
'n de probleemanalyse zijn de hieruit voortvloeiende 
knelpunten in het leesproces opnieuw aangegeven. 
Met deze knelpunten hebben we rekening te houden. De 
Pfaktijk is, dat het onderwijs zich nu vooral bezig houdt 
m e t het voorkómen van problemen en niet met het leren 
°Plossen ervan. Het leesonderwijs moet echter m.i. 
9ericht zijn op het expliciet onderwijzen in de aanpak van 
Problemen. Met 'expliciet' wordt dan bedoeld, dat het 
onderwijs zich richt op het bij de leerling bewust maken 
van het oplossingsproces. 
Enerzijds zullen we in het onderwijs aan doven een eigen 
methodiek en didaktiek moeten ontwikkelen, maar an
derzijds kunnen we niet voorbij gaan aan algemene ge
gevens van het leesontwikkelingsproces van horende 
kinderen. 

Curriculum Taal' 

Spelen in de basisschool 

°P woensdag 24 oktober 1984 wordt in het RAI-Con-
9rescentrum te Amsterdam een symposium gehouden 
°ver de betekenis van spel en speelgoed voor kinderen. 
Dit symposium is bedoeld 'voor allen die professioneel 
°ij de opvoeding van kinderen betrokken zijn en die 
kinderen een goed hart toedragen, waar het gaat om de 
sPeelbelangen te behartigen'. De herstructurering van 
kleuter- en lageronderwijs vormt aanleiding tot her
nieuwde belangstelling voor de betekenis van spelen in 
opvoeding en onderwijs. Het symposium wordt georga
niseerd door de Nationale Speelraad (NSR). 
kadere inlichtingen: Secretariaat NSR, Postbus 20,9480 
AA Vries (Dr.). 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

Drs. G. van Beuzekom, taalkundige Effatha 

Eén van onze dichters heeft eens gezegd: 
'In het Heden ligt het Verleden, 
In het Nu, wat worden zal.' 
En dit geldt zeker voor het taalonderwijs aan doven. Een 
eeuw onderwijs kan samengevat worden in twee bena
deringen die gebruikt worden om de kinderen de be
heersing van de maatschappij-taal eigen te maken. 

A.1. Algemene benadering 

De eerste richting wil de taal systematisch en bewust 
opbouwen. Er wordt gewerkt naar een bewust geplande 
uitbreiding van de taalvormen. Deze benadering staat 
bekend als de gebonden, grammatische, logische, ana
lytische, construerende of kunstmatige methode. Het 
hoofddoel van deze benadering is de leerlingen te 
voorzien van eenvoudige en correcte taalstructuren. Het 
zijn programma's, die het kind een ver doorgestructu-
reerde en vereenvoudigde versie van de taal aanbieden. 
Zij geven grote zekerheid, zowel aan de leerkracht als 
aan de leerling, dank zij 
- de duidelijk gevisualiseerde categorieën, schemata 
en symbolen om de taal te structureren 
- het zinspatroon, dat toegepast, onthouden en zich 
eigen gemaakt moet worden, en tenslotte tot iets van-
zelfsprekends wordt. 
Sicard, de opvolger van de l'Epée, geloofde, dat de dove 
kon leren zinnen te construeren door middel van een 
grammatikaal systeem. Hij verdeelde de zin in vijf 
basis-delen en gebruikte die om een correcte basis 
woordvolgorde te ontwikkelen. Deze zienswijze stond 
model voor het Barry five slate systeem. 
De invloed van de geprogrammeerde methode wordt 
teruggevonden in de meest verbreide analytische bena
dering in de dovenschool nl. de Fitzgerald Key. De 'Key' 
biedt een visueel zinspatroon, zodat het kind zijn eigen 
acceptabele zinnen kan vormen en zijn eigen fouten kan 
corrigeren. Het bestaat uit een serie van vragende voor
naamwoorden en bijwoorden, die samen met zes sym
bolen de hoofden vormen, waaronder zinnen worden 
gerangschikt. 
Deze richting wil dus de taal systematisch en bewust 
opbouwen vanuit een groeperende en vastomlijnde 
aanbieding in alle omstandigheden, die daartoe aan
leiding geven. Ook nu vindt men in het dovenonderwijs 
methoden, die nauw verbonden zijn aan of in ieder geval 
verwantschap vertonen met de analytische benadering. 
De tweede benadering wordt ook wel aangeduid met de 
termen: synthetische, informele, natuurlijke, vrije of 
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moedertaalmethode. Zoals de benamingen al aange
ven, wordt er een poging gedaan om het 'normale' ver
loop van de taalverwerving zo getrouw mogelijk te 
volgen. De filosofie van de natuurlijke benadering is: 
boots de natuurlijkse patronen van taalverwerving na ten 
einde uit te komen bij de spontane taalontwikkeling tus
sen ouder en kind, tussen leerkracht en leerling door het 
dove kind in alle omstandigheden en zo vroeg mogelijk in 
taal onder te dompelen. Dit zal leiden tot het zich eigen 
maken van de taalstructuur op natuurlijke wijze. 
Deze richting gaat dus uit van een vrije en rijke taaiaan
bieding, overal waar dit mogelijk is. Aangenomen wordt, 
dat de taal spontaan en intuïtief veroverd wordt en een 
steeds gevarieerder en normale vorm gaat vertonen. 

A.2. Methoden op Effatha 

Tot ongeveer 1965 is het leerplan Timmer de basis ge
weest van het taalonderwijs op dit instituut. Wat is nu de 
visie van Timmer op het taalonderwijs? 
De verschillen met de taalontwikkeling van het horende 
kind leiden bij het dove kind tot disorde, tot wanordelijk 
taalbezit, met name tot grote grammatisch-syntactische 
fouten. Als compensatie moet gezocht worden in de 
richting van een zodanige ordening, die oplossingen 
geeft voor deze moeilijkheden. De meest rationele weg 
hiervoor is de rechtstreekse bestrijding, m.a.w. onderwijs 
in de syntaxis, dat betekent: bewust gebruik leren maken 
van de in de taal gelegen ordening. 
Hieruit volgt onmiddellijk de eis van de toepassing van 
de volgende beginselen: 
1. de classificatie van de zinsdelen 
2. de analogie. Kinderen houden van analogieën en 
denken gemakkelijk in analogieën. De betekenis hiervan 
komt in nog helderder licht te staan, als de analogie 
wordt gezien als een vorm van intuïtie, die zich juist in de 
kinderjaren krachtig ontwikkelt. 
3. de associatie van plaats 
4. het schema-principe. 
De analoge zinsdelen worden in overzichtelijke vorm 
(schema/diagram) geassocieerd aan vaste plaatsen, 
die aangeduid worden door vraagwoorden. Timmer 
noemt zijn methode dan ook wel de schematisch-dia-
grammatische methode. De taal wordt in ontwikkeling en 
opbouw onderwezen aan de hand van verschillende 
geleidelijk en langzaam uitgroeiende zinschemata. 
Wie? 
Wat? Wat doet? 
De leerstof van de hoofdmomenten moet in een aange
duide volgorde behandeld worden. 
Een wat uitgebreider schema vindt u in de volgende 
kolom bovenaan. 
Worden de zinnen bij het begin van het taalonderwijs 
onder het schema geplaatst, later dient het schema 
meer als representant van de zin. De gegeven schema's 
dienen slechts om mee te helpen tot verkrijging van 
inzicht in de goede woordorde. Hebben de leerlingen dit 
eenmaal verkregen, dan heeft het schema zijn dienst 
gedaan. Het is dan overbodig geworden. 
En dan verschijnt in 1966 van de hand van A. Eendebak, 
hoofd van de kernafdeling, een 'Leergang voor het taal-
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onderwijs in de aanvangsklassen'. 
Volgens Eendebak is vervanging noodzakelijk, omdat 
langzamerhand het inzicht is gegroeid, dat aan de me
thode-Timmer naast zoveel goede eigenschappen toch 
ook verschillende bezwaren kleven. Bezwaren, die in de 
praktijk meest wel werden ingezien en vooral in de laat
ste jaren vermeden werden, zonder dat aan het kern
principe werd geraakt. 
Deze leergang van Eendebak gaat niet over het taalon
derwijs in de voorschool, middelklassen of eindklassen. 
Het is bestemd voor leerlingen van ong. 6-10 jaar. Dit is 
immers het fundament, waarop de hele verdere opbouw 
moet rusten. Een taalmethode voor het dovenonderwijs 
mag zeer beslist geen statisch geheel zijn, maar moet 
zich kunnen aanpassen aan zich wijzigend taalgebruik 
en veranderde inzichten. Er worden geen richtlijnen 
gegeven voor de systematische opbouw van een woor
denschat. Bij een goed, vanuit beleving en situatie op
komend, onderwijs komt men vanzelf tot een doelmatige 
woordenschat. 
Zo spoedig mogelijk moet het gesprek van de leerkracht 
met de leerlingen, van de leerlingen onderling en van de 
leerlingen met derden op gang worden gebracht. 
De taalstof moet aanvankelijk aangeboden worden in 
zinnen van eenvoudige structuur. Hiermee worden be
doeld zinnen, waarin het aantal relaties zo klein mogelijk 
wordt gehouden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan 
duidelijkheid en nauwkeurigheid. Het grondig kennen 
van een beperkt aantal structuren maakt het voor het 
dove kind mogelijk zich de spreektaal eigen te maken zó, 
dat dit geheel zo spoedig mogelijk in de situatie van elke 
dag gaat functioneren. 
In totaal heeft Eendebak ongeveer 60 grammatische 
onderdelen samengebracht. De leerkracht moet volhar
dend en welbewust selecterend bepaalde woorden en 
taalstructuren 'in het gesprek' brengen, ze telkens weer 
toepassen en oefenen, zodat ze tenslotte het kind on
middellijk en rechtstreeks ter beschikking staan. De 
leerkrachten een goed stuurmanschap toewensend, 
zond Eendebak dit scheepje het water op. 
Om te komen tot een leergang voor het hele instituut zijn 



de dames Nieuwland en Rog in 1975 begonnen met het 
opstellen van een leerplan Taalonderwijs'. 
u e leergang is bedoeld voor de 'Afdeling zeer jeugdigen' 
e n voor de eerste vier jaren van de kernafdeling. Voor elk 
^erjaar wordt dezelfde indeling gehanteerd. Eerst wordt 
net leerdoel geformuleerd en van daaruit gaan zij over tot 
het vormen van subdoelen t.a.v. 
' sPraakafzien 
" spreken 

de geschreven vorm van de taal 
~ het schrijven/het schriftelijk taalgebruik 
Vervolgens wordt de aanvangssituatie geschetst, waar
na overgegaan wordt tot het nader uitwerken van de 
subdoelen. Bij het onderdeel 'de geschreven vorm van 
ue taal' komen bijv. aan de orde: 

de inhoud, vorm en verwerking van de bordles 
het aanbrengen van inzicht in taalstructuren 
de uitbreiding van de woordenschat 

~ idioom 
^e gehele leergang draagt een beschrijvend karakter. 
Alles wordt met veel voorbeelden toegelicht. Voorbeel
den, die uit het leven gegrepen zijn, omdat beide opstel
lers een schat van ervaring hebben. 

A-3. Een nieuwe opzet 

Wanneer wij nu al het voorgaande overzien, dan worden 
wi i geplaatst voor waarheden als koeien. Intussen, er 
^ogen waarheden als koeien verkondigd zijn, de koeien 
Ojn duidelijk bont, want er zit meer dan één vlekje aan. 
'n het algemeen zijn er aan het gebruik van gebonden 
[Methoden bezwaren verbonden, die men niet kan ont
kennen. 

Een ernstig gevaar voor het taalaanbod via los van 
e|kaar staande zinnen is, dat de leerlingen de taal gaan 
ervaren als een onsamenhangend vormgebeuren, waar-
°'i het samenhangend verloop geen rol speelt. 
~ Een krampachtig vasthouden aan de geleidelijke taai-
uitbouw kan gemakkelijk voeren tot onnatuurlijk taalge
bruik en taalarmoede. 
- Een derde punt is, dat onwillekeurig de vermijdings-
'endens een rol gaat spelen. D.w.z. dat men bepaalde 
'aalvormen, bepaalde onderwerpen vermijdt. Op zijn 
minst voert dit tot eenzijdig taalgebruik. 
Aan de andere kant is het om drie redenen ook niet zo 
natuurlijk om de natuur bij het dove kind z'n gang te laten 
gaan. 
* Het dove kind begint veel later met de taalontwikke-
l ing- Het is niet alleen ernstig vertraagd in tijd m.b.t. de 
°htwikkelingsstadia van het horende kind, maar het mist 
enkele ontwikkelingsfasen volledig. 
" Het dove kind ontvangt minder, zowel in kwantitatief 
als in kwalitatief opzicht. 
' Wat betreft de wijze van communiceren ontwikkelt het 
dove kind zich in een richting, die verschilt van het ho
onde kind. Zijn communicatie-systeem is gebaseerd op 
visuele principes. Wat een vroege training ook claimt te 
hereiken de eerste communicatie tussen moeder en 
kind is altijd exclusief 'face to face' en 'body to body'. Er 
wordt aan het dove kind groter onrecht aangedaan door 
fe herhalen, dat het niet zo verschillend is en dat het een 

quasi-horend kind is, dan te accepteren, dat het doof is 
en dus verschillend. 
Het bovenstaande is één van de redenen geweest om te 
komen tot een herbezinning op het curriculum 'Taal'. Een 
tweede reden is, dat er in Effatha de behoefte bestaat op 
meer planmatige wijze te kunnen werken. Tevens is de 
aanwezigheid van een uitwerking van het didaktisch 
handelen binnen het onderwijs in Nederland verplicht. 
Het is echter niet de bedoeling om een eenzijdige voor
keur uit te spreken voor één bepaalde linguïstische theo
rie, maar te streven naar een synthese van de verschil
lende modellen en gezichtspunten. Dit streven heeft zich 
gekristalliseerd in een methode, die wij, gezien de nadruk 
op het structurerende, een structurerende methode 
kunnen noemen. Deze methode heeft vorm gekregen in 
het curriculum Taal'. 

B.1. Karakteristiek van het curriculum 

Het doel van een taalcurriculum kan in de volgende drie 
punten worden samengevat: 
- het inventariseren van de veelheid van mogelijk
heden, die de taal biedt voor het taalonderwijs; 
- het ordenen en overzichtelijk maken van deze moge
lijkheden; 
- om daarmee een instrumentarium te geven voor het 
didaktisch handelen. 
Bij de ontwikkeling van dit curriculum is gekozen voor 
een 'open' leergang. Dit houdt twee zaken in: 
1. Het is open naar leertempo. 
Men mag de doven nooit beschouwen als een homo
gene groep. Het kan zo worden uitgedrukt: de dove popu
latie vergoedt qua heterogeniteit, wat het mist qua kwan
titeit. Met het oog op inter- en/of intraklassikale ver
schillen in leertempo, wordt bij de verdeling van de 
leerstof over leertijd bewust gesproken over 'niveaus'. 
Hierbij wordt niet exact uitgegaan van streefdoelen per 
leerjaar. Wel zijn hypothetisch enkele richtlijnen aan te 
geven. 
2. Het is open naar volgorde van aanbieding. 
Dit vloeit voort uit het methodisch uitgangspunt, dat de 
taal, waarvan voor het structureren wordt uitgegaan, 
voortkomt uit situatief gebonden interacties. Het in chro
nologische volgorde aanbieden van taalstructuren zou 
gebruik van kunstmatige taal in de hand kunnen werken. 
Bij de taaivorming moet ruimte zijn! Ruimte, niet alleen 
voor een curriculum, maar ook ruimte voor productieve 
beweeglijkheid. Aan de leerkracht wordt overgelaten zijn 
speelruimte te gebruiken en de overeenkomstige vrucht
bare communicatieve situaties, de noodzakelijke moti
vaties en de adequate middelen te organiseren. Het 
onderwijzen, met name van dove leerlingen, is een crea
tief proces: in onderwijs-leersituaties moet flexibel kun
nen worden aangesloten. Het is nuttig en noodzakelijk de 
onderwijs- en leerplanning operationeel te preciseren. 
Het is nuttig en noodzakelijk de moeilijke problematiek 
van de taal in de hand te houden. Maar dit alles mag er 
niet toe leiden de leerkracht te onderwerpen aan een 
dwangmatig keurslijf. 

Het gevaar bestaat immers, dat zo'n benadering zich al 
te gemakkelijk verzelfstandigt tot een formalistisch sys-

77 



teem, tot een eigen discipline met een veelvoud van 
regels en vormen. Het systeem wordt zo doel in zichzelf, 
terwijl taal juist middel tot communicatie is. De leerkracht 
bevindt zich in een spanningsveld. Aan de ene kant kan 
hij zich verlaten op de in het curriculum vastgelegde 
taaldidaktische leidraad voor zijn lesgeven. Aan de an
dere kant wordt hij aangespoord zich als onderwijs-ont-
werper te gedragen. Dynamisch en flexibel! Steeds op 
zoek naar het gunstige didaktische ogenblik, de taal
didaktische vruchtbare situatie. Taaldidaktische con
cepten alleen leiden nog niet tot verbetering van het 
taalvermogen van onze leerlingen. De persoonlijkheid 
van de leerkracht heeft een niet gering aandeel bij de 
beoordeling van de effectiviteit van het concept. IJver, 
geduld, volharding, consequent bezig zijn en onver
moeide inzet zijn geen kenmerken van een bepaalde 
methode, maar eigenschappen van werkende mensen. 
Ook in het dovenonderwijs staan deze kwalificaties bo
ven de waarde van bepaalde methodes. 

B.2. Opbouw van het curriculum 
In het curriculum is getracht structuur aan te brengen in 
de complexiteit van het taalleerproces van de prelin-
guaal dove leerling. Er is naar gestreefd praktische 
richtlijnen te bieden, die de leerkracht helpen om het 
taalleerproces bij de leerlingen te optimaliseren. Inzicht 
in de taalstructuren is voor de kinderen vooral zinvol, als 
dat ten dienste staat van hun reflectie op de werkelijk
heid. Zo is onderwijs in 'taalbeschouwing' zinvol, als door 
de taal heen met behulp van reflectie op taal, ook steeds 
op de wereld achter de woorden wordt gereflecteerd. 
Tot op dit moment bestaat het curriculum uit 10 niveaus. 
De niveaus a, b en c (in concept) voor de Voorschool, en 
de niveaus I t/m VII voor de kernafdeling van het V.B.O. 
De opzet van elk niveau is als volgt: 
- Inleiding. Hierin wordt een beschrijving gegeven van 
de aanvangssituatie. 
- Vervolgens wordt aangegeven, wat, algemeen ge
steld, het doel van het taalonderwijs is op dat bepaalde 
niveau. 
- Vervolgens krijgt men het deel 'Leerdoelen'. Bij de 
uitwerking van dit deel is uitgegaan van de verschillende 
deelvaardigheden, vooral met het oog op het streven 
naar enige mate van overzicht op het zo complexe taal
leerproces. Het doel 'Leerdoelen' bestaat uit twee stuk
ken: 
1. Communicatieve vaardigheden 
Hierbij gaat het over: 
- spraakafzien (in combinatie met akoestische en vibra-
torische waarneming) 
- spreken 
- schrijven 
- lezen 
Soms wordt verwezen naar al ontworpen of nog te ont
werpen deelschoolwerkplannen. 
2. Het tweede stuk van 'Leerdoelen' is getiteld 'Taal
structuur en -inhoud'. Hier zijn de volgende onderdelen 
samengebracht: 
a. Taalstructuren 
b. Begripsvorming en woordenschat 
c. Idioom 

Elk onderdeel is op dezelfde manier opgebouwd, nl.: 
leerdoel - didaktische opmerkingen - oefenvormen. 
In het leerdoel wordt verwoord, wat de leerling receptief 
en/of produktief moet beheersen. Bij de didaktische 
opmerkingen wordt achtergrondinformatie verschaft en 
worden didaktische aanwijzingen gegeven. Daarnaast is 
een uitwerking gegeven naar oefenvormen. Deze zijn 
gebaseerd op een brede onderwijservaring, maar zijn 
zeker voor aanvulling en/of verbetering vatbaar. 
Steeds wordt verwezen naar het 'Infogram'; dit bedoelt 
informatie over grammatica te geven. Kennis van en 
inzicht in grammaticale verschijnselen, die meer steun 
en hulp kunnen geven in de gestaltegeving van het spe
cifieke taalonderwijs aan doven, zijn onontbeerlijk. 

Dagelijks moet men zich realiseren, dat het ontwikkelen 
en operationeel maken van concepten nimmer vanzelf 
komt. Begrippen moeten groeien. Ze zijn niet kant en 
klaar bij de kinderen aanwezig. Met het oog hierop moet 
men in de zich voordoende situaties steeds alert zijn op 
verdere vulling van de begrippen en ook op de uit
breiding ervan. Bij de onderdelen 'Begripsvorming' en 
'Idioom' wordt hieraan aandacht besteed. 
Dit alles biedt nog geen garantie voor goed taalonder
wijs. Het komt aan op toewijding, inzicht, ervaring en hard 
werken van de mensen voor de klas. 
Leo Vroman zegt in zijn gedicht 'Voor wie dit leest' het zo: 
'Kom, leg uw hand op dit papier, mijn huid; 
verzacht het vreemde door de druk verstenen 
van het geschreven woord, of spreek het uit.' 
Het ontwikkelen van een curriculum is een proces. D.w.z. 
dat het curriculum regelmatig moet worden geëva
lueerd. De praktijk zal het dan ook voortdurend moeten 
toetsen op haar bruikbaarheid en op grond van gerichte 
evaluaties richtlijnen moeten bieden voor bijstelling en 
wijziging van het curriculum. 

C.1. Een structurerende methode 

De taal is een gestructqureerd geheel, waarin tal van 
delen/elementen zijn te onderscheiden, die de totaliteit 
mede bepalen. Bij die elementen kunnen we spreken 
over een relatie tussen vorm en betekenis. Die relaties 
zijn gebaseerd op conventies. Deze conventies moeten 
geleerd worden, en ze worden door kinderen geleerd, 
doordat ze, wat de syntaxis en de morfologie betreft, de 
regels leren van de conventionele taalsystemen. Deze 
regels moeten gededuceerd worden uit het aanbod. Ze 
moeten gaan structureren. En structureren wil in dit ver
band zeggen: plaats en functie van de elementen leren 
onderscheiden en gebruiken. Omdat men niet alleen kan 
structureren m.b.t. de vorm, maar ook met betrekking tot 
de inhoud, geldt het bovenstaande ook voor de begrips
vorming. Dit proces is nu verstoord bij onze leerlingen. 
Wanneer we daarom doven willen helpen hun taal te 
leren, moeten we proberen de taalregels aan hen ex
pliciet duidelijk te maken. Dat duidelijk maken gebeurt 
alleen bij een structurerende, systematische aanpak. 
We willen het dove kind de mogelijkheid geven d.m.v. 
taal de wereld tegemoet te treden, zowel in receptief als 
expressief opzicht. 
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°m dit te bereiken wordt uitgegaan van de taal als totali
teit. En binnen deze complexe totaliteit wordt middels het 
onderwijs structuur aangebracht. We zouden dan ook 
kunnen spreken van een structurerende methode. Hope-
'ijk groeit de taal zo uit tot een gestructureerd geheel, dat 
net denken verheldert en de gespreksmogelijkheden 
steeds meer uitbreidt en verdiept. 

C.2. Uitgangspunten 
l n 'Effatha' is de gronslag voor de methodiek van het 
taalonderwijs: het mondeling en schriftelijk verwerven 
van de taal volgens een bepaald leerproces. 
Hierin kunnen drie zaken onderscheiden worden: 
1- Het mondeling en schriftelijk verwerven.... 
Een van de belangrijkste taken van de school is: het zo 
0raal mogelijk opvoeden van dove kinderen, omdat de 
kans daartoe na de schooljaren in de meeste gevallen 
snel afneemt en verdwijnt. Immers is de school verant-
woordelijk voor het ontwikkelen van het vermogen tot 
spreken en spraakafzien, dat de maatschappij eist. 
Wanneer de school alles maar goed vindt, doet zij het 
dove kind meer tekort, dan wanneer zij hoge eisen stelt 
en strakke grenzen trekt. 
In alle geledingen van Effatha is veel aandacht besteed 
aan de communicatievormen, die doven gebruiken en 
de consequenties voor opvoeding en onderwijs. De 
communicatie tussen moeder en het jonge dove kind 
vindt plaats in een sfeer van sterke interactie, waarbij de 
mimiek en de pantomimiek een belangrijke plaats in
nemen. 
Twee zaken moeten hier in het oog gehouden worden: 
a- Het dove kind mag niet blijvend geïsoleerd worden 
van de samenleving buiten het gezin. Dat zou gebeuren, 
als de gezinsleden een privé-gebarencommunicatie 
zouden opbouwen zonder aan de toekomst te denken. 
b ' Het dove kind mag gedurende deze wezenlijk belang
rijke ontwikkelingsfase in zijn communicatieve ontwikke-
'ing niet te kort komen. Dit zou gebeuren, als de ouders 
van hun kind in hoofdzaak spreken en spraakafzien 
zouden eisen. 
Het benutten van het manualisme en het vinden van het 
juiste evenwicht met de noodzakelijke vereisten kan 
9een gemakkelijke taak zijn. Maar dit is beter, dan nog 
'anger het feit te negeren, dat het gebaren-maken een te 
natuurlijk deel uitmaakt van het persoonlijk leven van 
een dove om door de school uitgebannen te worden 
zonder grote risico's. 
Met het doel de dove een kans te geven zo breed moge-
'ijk deel te nemen aan de samenleving staat in Effatha 
net onderwijs in mondelinge en schriftelijke communica
tievorm centraal. De functionaliteit van andere commu
nicatiemiddelen is enerzijds gelegen in het ondersteu
nen van het onderwijs in de mondelinge communicatie, 
anderzijds in het bieden van alternatieve middelen, waar 
het mondeling communiceren stagneert. 
De manuele component wordt als een natuurlijk deel van 
de communicatie van ieder doof kind geaccepteerd, 
maar tevens wordt er op een systematische manier ge
bruik van gemaakt. 
2- Het tweede punt is: het mondeling en schriftelijk ver

werven van de taal.... 
De taal wordt opgevat als een totaal, bestaande uit een 
aantal bouwsels (structuren), die volgens een bepaalde 
systematiek gevormd kunnen worden. Deze systematiek 
bestaat uit het gebruik van een aantal basiselementen 
en een aantal kombinatieregels. Het gebruik van dit alles 
noemen we het taalsysteem. 
Het onderwijs-leerproces kenmerkt zich door het syste
matisch doorstructureren van de taal als totaliteit. Via dit 
structureren van de taal wordt de schijnbare chaos van 
taalbouwsels doorzichtig gemaakt. De taal moet als 
instrument van de communicatie, van het denken, maar 
ook van het onderwijs zelf beschikbaar gesteld worden. 
Daarbij moet aan de leerling als compensatie voor zijn 
gebrek aan ervaring ook in het omgaan met taal, de inzet 
van dit instrument in de communicatieve situatie verdui
delijkt worden. 
3. Ten derde moet dit verwerven plaats vinden volgens 
een bepaald leerproces. 
Het leren is immers een proces. En hierin kan men een 
aantal fasen onderscheiden, die elk hun didaktische uit
werking behoeven. 

C.3. Didaktische uitwerking 

De hiergenoemde uitgangspunten vormen richtlijnen 
voor de methodiek van het didaktisch handelen dat in 
haar uitwerking de volgende opbouw kent: 

a. Aanbiedingsfase 
Hierbij staat het mondeling communiceren i.e. het ge
sprek centraal. Men hoede zich voor de misvatting, dat 
een gesprek uitsluitend of in hoofdzaak zou bestaan in 
het stellen van vragen en in het geven van antwoorden. 
Heel vaak is een gesprek een continu gebeuren, waarbij 
men ingaat op eikaars bedoelingen, deze corrigeert, 
aanvult of verduidelijkt en waarover men natuurlijk ook 
vragen kan stellen. Nooit mag de taaldidaktiek zo zijn, dat 
het kind aan gebruikte taalvormen automatisch een 
konstante inhoud verbindt. Dan is het geen taal, maar 
een kode. Het kind moet leren de inhoud te interpreteren, 
afhankelijk van de tekst, context en situatie. 
De vraag is: Moeten de onoverzichtelijke mogelijkheden 
van de taal, die zich tussen sprekers in vrije gesprekken 
voordoen het basismateriaal zijn, waaruit dove leer
lingen het taalmodel opbouwen? Of moet de modelvor
ming, (d.w.z. het herkennen van regelmatigheden) ont
staan op basis van taalgebruik, dat gekenmerkt wordt 
door geselecteerde, duidelijk herkenbare structuren? 
Met betrekking tot de in het gesprek gehanteerde taal
vormen wordt door deze structurerende methode een 
keuze gemaakt. Maar dan wel zo, dat de gebruikswaarde 
van de taal als communicatiemiddel niet verminderd zal 
worden. 

Wanneer de zender zonder erbij na te denken zomaar 
berichten met behulp van zijn tekenrepertoire uitzendt, 
dan komt het noodzakelijkerwijze tot ernstige dekode-
ringsmoeilijkheden ten gevolge van kodediskrepantie. 
Interakties zijn slechts zinvol en mogelijk tussen part
ners, die over een gelijke en uitwisselbare tekeninventa-
ris beschikken. 
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De leerkracht ziet een kind voor zich, wiens taalbezit op 
extreme wijze is beperkt en dat pas in de loop van vele 
jaren moeizaam moet worden opgebouwd. 
Om het stokken van de communicatie te vermijden moet 
hij er zorg voor dragen, dat hij met het oog daarop de 
inhouden zo kodeert, dat zijn leerling in staat is die ook te 
dekoderen. 
Steeds is een selectie uit het verkregen taalmateriaal 
noodzakelijk. Zelfs dan, wanneer door het vrije gesprek 
de taalvaardigheid voorbereid en gestuurd wordt, dan 
nog doemen er voor dove kinderen bij een leren op deze 
smalle, meer toevallige basis toch grote problemen op. 
De enorme kwantiteit aan talige gebeurtenissen, die het 
horende kind voortdurend aangeboden krijgt, kan in de 
interactie van de leersituatie nooit op dezelfde manier, in 
dezelfde omvang en met dezelfde werking bereikt wor
den. Immers de uitgangspositie van het horende kind is 
wezenlijk anders dan die van het dove kind. Het dove 
kind kan niet met een nabootsing van de taalverwerving 
onder quasi-normale voorwaarden tegemoet getreden 
worden. 
Bij niet gestructureerd bezig zijn bestaat het gevaar van 
voortdurende overvraging en wordt de deur opgengezet 
voor intuïtieve voorliefde en planloosheid. 
Syntactische en morfologische wetmatigheden moeten 
als eenheid worden aangeboden in bij het kind passende 
situaties. Vaak zal het mogelijk zijn aan te sluiten bij 
belevingen, die de leerlingen meemaken of die ze van 
elders meebrengen. Ook zal de leerkracht voortdurend 
moeten inspelen op de gevoelens en gedachten van de 
kinderen. Afhankelijk van de capaciteiten van het kind 
wordt het gesprek ondersteund door schrift en/of ge
baar. Dit impliceert een continu alert zijn op de mogelijk
heden van het kind. 

b. Structurerende fase 
Uitgaande van verschillende belevingen en situaties 
wordt in het gesprek de taal als totaliteit aangeboden. 
Het taalleerproces kenmerkt zich echter door een sys
tematisch structureren van die totaliteit. In het belang 
van het dove kind kan de leerkracht het zich niet veroor
loven intuïtief bezig te zijn, wanneer hij geen storingen wil 
riskeren. 
Men moet voor het dove kind, dat zonder systematische 
taalopbouw geplaatst wordt tegenover een schijnbare 
chaos van taalstructuren, het taalsysteem doorzichtig 
maken in haar fonologische, morfologische en syntacti
sche structuur. 
Een taaldidaktisch principe bij een taalopbouw is de 
keuze, structurering en de volgorde van de taalgehelen, 
die het meest frequent voorkomen. 
De gesprekstof wordt schriftelijk vastgelegd in de bord-
les. Uitgaande van het kind persoonlijk, of de klas in zijn 
geheel, kiest de leerkracht, datgene wat hij nodig acht: 
- en voor een zo adequaat mogelijke verwoording van 
de situatie 
- en als basis voor verdere taalopbouw. 
De bordles wordt doelbewust gebruikt om taalstructuren, 
die men wil behandelen, volgens een bepaalde planning 
aan de orde te stellen. De nieuwe, onbekende taalstruc
turen moeten in bekend en vertrouwd materiaal ingebed 
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zijn. Het is duidelijk, dat taalstructurerend werken steeds 
door de leerkracht moet worden voorgevormd, zodat het 
door de leerling taalreflecterend kan worden nage
bouwd. 
Uit de bordles worden bepaalde basiselementen en/of 
combinatieregels aan de orde gesteld. Via dit structure
ren van de taal als totaliteit komt de leerling tot de ont
dekking en het inzicht dat in de taal bepaalde wetma
tigheden optreden. 
In een dergelijke opzet vormt de bordles het aangrij
pingspunt voor taalopbouw en taaluitbouw. 

c. Oefenfase 
Leren vereist naast het verwerven van inzicht, ook een 
oefenen tot beheersen. 
Het is niet de bedoeling, om ter verduidelijking van een 
taalstructuur enige voorbeelden te construeren, deze op 
het bord de leerlingen voor te schotelen en daaruit een 
regel te laten afleiden. Een bepaalde structuur moet 
tevoren in veelvuldige gebruikssituaties begrepen zijn. 
Anders heeft de geïsoleerde structuur geen verband met 
het handelingsvermogen van het kind. Het kind zal dit 
gemakkelijk vergeten, omdat het niet ziet, hoe deze 
structuur te moeten gebruiken. 
Basisprincipe voor deze fase in het leerproces is, dat de 
specifieke oefeningen zo mogelijk gerelateerd zijn aan 
een beleefde situatie en daarmee gekoppeld worden 
aan de uit deze situatie voortvloeiende bordles. 
De ervaring is, dat het taalaanbod voor doven veel 
minder frequent is dan voor horenden, zodat niet ver
wacht mag worden, dat de taal min of meer spelender
wijs en vanzelfsprekend het eigendom van onze leer
lingen wordt. 
De nieuwe structuur moet voor dove leerlingen optimaal 
storingsvrij waarneembaar zijn. Er zijn factoren, die het 
onmogelijk maken om het complexe taalhandelingspro
ces bewust reflectorisch op het ogenblik van reageren 
en ageren te beleven. 
Men zal zijn toevlucht moeten nemen tot structurerende 
oefeningen. Niet voorafgaande aan de communicatie in 
de zinvolle situatie, maar daarna. 
Door die lagere frequentie van het taalaanbod bij het 
dove kind loopt het onthouden van het geleerde groot 
gevaar. 
In de oefenfase verdient het regelmatig herhalen, zowel 
op korte als op lange termijn dan ook alle aandacht. 
Een leerling beheerst een structuur, wanneer hij weet: 
- hoe deze structuur gevormd wordt (= de vorm) 
- waarom deze structuur gevormd wordt (= de functie) 
- waar/wanneer deze structuur gevormd wordt (= de 
toepassing). 
En met dit laatste komen we tot onze vierde fase, nl. 

d. Toepassingsfase 
Natuurlijk is het de bedoeling, dat dergelijke oefeningen 
niet op zichzelf blijven staan en een eigen leven gaan 
leiden. Voorwerp van een structurerende methode van 
taalopbouw is niet in de eerste plaats de taal als object, 
ook als zij in de leerinhouden vaak als object moet 
worden beschreven, maar de taal als handeling. 
Deze fase kenmerkt zich in feite ook door oefenen, nl. in 



het hanteren van taalstructuren in de dagelijkse situatie. 
Daarbij wordt het eerder geleerde ook bij andere gele-
aenheden aan de orde gesteld. Door zinvolle toepassing 
wordt het geïntegreerd in de taalschat, waardoor deze 
steeds meer mogelijkheden biedt tot genuanceerde 
weergave van de het kind omringende wereld en tot 
verhoging van het communicatie-niveau. Het dove kind 
rooet ervaren, dat het met taal een handelingsinstrument 
bezit. En dit instrument kan door hem in het kader van de 
bevrediging van zijn kinderlijke behoeften en interesses 
met succes gebruikt worden. Daarom moet hem de be
tekenis van de communicatie d.m.v taal duidelijk ge-
roaakt worden. Dit moet daarin bestaan, dat het gemoti
veerd deelneemt aan de communicatie en als commu
nicatiepartner geaccepteerd wordt. Door de uitbreiding 
van die communicatie wordt het dove kind geoefend in 
d e opname, verwerking en de productie van informatie. 
En daar gaat het tenslotte om. 
° m het dove kind! 
Dat kind staat bij al ons werk centraal! 
Aan dat kind moeten taalmiddelen in de hand gegeven 
worden, waarmee het handelend en structurerend in zijn 
omgeving kan ingrijpen en daarbij ervaart, wat het met 
'aal kan doen. De dingen benoemen, de wereld ver
kennen en beheersen, maar vooral in contact treden met 
roedemensen, het isolement doorbreken. 
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Samenvatting discussie 
'curriculum taal' 

Jaarvergadering 7 en 8 juni 1984 

Drs. G. van Beuzekom, taalkundige Effatha 

Het is ondoenlijk om reacties uit ongeveer 20 discussie
groepen zo samen te vatten, dat aan ieder wordt recht-
gedaan. 
Het volgende moet opgevat worden als een 'discussie
shake'. 
De indeling is: 
I algemene discussiepunten 
II speciale discussiepunten 
III beantwoording van een aantal vragen. 

I Algemene discussiepunten 

In het eerste punt werd gesteld, dat bij het ontwerpen van 
een onderwijs-leergang Taal' voor doven het beter is om 
uit te gaan van een 'open' dan van een gesloten curricu
lum. 
Hierbij is het belangrijk vast te stellen, wat onder 'geslo
ten' en 'open' curriculum wordt verstaan. 
Bij een gesloten curriculum zijn de bedoelingen eendui
dig geformuleerd, niet alleen wat de doelen betreft, maar 
ook wat betreft de werkvormen, de onderlinge volgorde 
hiervan, de keuze van onderwijs- en leermiddelen, enz. 
Een gesloten curriculum schrijft het handelen van leer
krachten en/of leerlingen volledig voor in de betekenis 
van 'verplicht om na te volgen'. Als één of meerdere 
kenmerken ontbreken, spreken we van een 'open' cur
riculum. 
Over het algemeen was men het er wel mee eens, dat bij 
doven een open curriculum de voorkeur heeft. Vrijheid 
voor de leerkracht is belangrijk, maar dit mag echter niet 
ontaarden in planloosheid. Goede richtlijnen zijn nood
zakelijk, maar flexibiliteit moet blijven. Inspringen op de 
behoefte van de leerlingen is van groot belang. Wel is het 
zo, dat binnen een open curriculum bepaalde onderde-
len/lesunits meer gestructureerd kunnen zijn. Het ge
vaar bestaat, dat bij kritiekloos navolgen van de aange
geven structuren het open curriculum een gesloten 
karakter krijgt. Dit moet vermeden worden. 
Het tweede discussiepunt handelde over een citaat van 
A. van Uden, nl. dat de basis van taal niet alleen is het 
opbouwen van een woordenschat, maar vóór alles het 
creëren van situaties, die communicatie uitlokken. 
In enkele groepen kwam naar voren, dat 'creëren' teveel 
inbreng en initiatief van de leerkracht veronderstelt. 
Daardoor wordt er te weinig ruimte opengelaten voor 
andere situaties, die ook wel tot communicatie uitlokken. 
Het is belangrijk dat de kinderen komen. Wanneer er 
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altijd van de kinderen wordt uitgegaan, bestaat het ge
vaar, dat hun wereldje vrij klein blijft (kennis-aspect). 
Er is bezwaar gekomen tegen 'vóór alles'. Men stelde, 
dat het er voor gebruikt kan worden. Men wilde liever 
spreken van 'een basis' i.p.v. 'de basis'. 
Bij het voortgezet onderwijs werd o.a. het goed gebruik 
van de krant benadrukt en de creativiteit van de leer
kracht. 
Tenslotte boog men zich over het derde algemene punt, 
waarin gesteld werd, dat bij gestructureerd bezig zijn het 
gevaar van ondervraging of overvraging vermeden wordt. 
Of beide gevaren volledig vermeden kunnen worden, is 
de vraag i.v.m. niveauverschillen in de klas. Misschien 
zou de toevoeging 'vermijdt men meer' beter zijn. Dan 
wordt door gestructureerd bezig zijn de kans wel vermin
derd. 
De leerkracht moet in staat zijn om het taalniveau van de 
kinderen te bepalen. Hierbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen passief taalbezit en actief taalgebruik. 
Wel moet worden opgemerkt, dat, gedoseerd, nieuwe 
structuren in het gesprek/de bordles moeten worden 
ingebracht. Van belang zijn hierbij de structurerende 
fase en de oefenfase. In het gesprek zijn er vaak te veel 
zaken, die het voor het kind moeilijk en/of onmogelijk 
maken een bepaalde structuur reflectorisch te beleven. 
Bijv. door: 
- het heen en weer van het spreekspel 
- articulatieaanwijzingen 
- taalwaarnemingsmoeilijkheden 
- begripsmoeilijkheden. 
In één van de groepen werd gepleit voor het opstellen 
van individuele handelingsplannen. 

II Speciale discussiepunten 

Voorschoot 
De groepen, die zich bezighielden met de discussiepun
ten van de Voorschool, zijn door tijdnood niet aan alle 
drie toegekomen. 
Het eerste punt luidde: manuele communicatie-vormen 
staan in dienst van de mondelinge en schriftelijke taal
verwerving; de toepassing dient naar tijd en fase uitgeba
lanceerd te worden. 
In één van de groepen werd gesteld, dat, wanneer men 
wil weten op welk niveau men de kinderen kan aan
spreken, de spontane taaluitingen ook geïnventariseerd 
moeten worden (Amsterdam doet dit d.m.v. video-op
names in de klas). 
Men was het er over eens, dat bij het gebruik van ge
baren als ondersteuning uiteraard de volgorde van het 
Nederlands moest worden gevolgd. Het gebruik van ge
baren nam de rest van de discussie in beslag. 
Hieruit kwam o.a. naar voren, dat de leerkracht de ma
nuele vormen het meest hanteert. Dit brengt voor jonge 
leerkrachten het gevaar met zich mee, dat zij teveel 
gebruik gaan maken van manuele communicatievormen. 
Iedereen was het er over eens, dat het leren spreken één 
van de belangrijkste zaken was in het dovenonderwijs. 
Wat betreft het maken van spontane gebaren werd ge
steld, dat die verbeterd moesten worden, net zoals men 
dat doet met kleutertaal. 



Eén van de groepen kwam tot de conclusie, dat voor 
communicatie spreken en manuele vormen noodzake-
'ijk waren, maar dat voor bijv. het aanbieden van lesstof 
de manuele vormen achterwege konden worden gela
ten. 
Kernafdeling 
Het eerste punt, waarover men zich boog, was als volgt 
geformuleerd: Een taaldidaktiek voor doven onderscheidt 
z'ch (niet) van een taaldidaktiek voor horenden, 
'edereen was het er over eens, dat het woord 'niet' moest 
vervallen. De beginsituatie van doven en horenden is 
totaal verschillend. Het leren van taal bij doven is 
allereerst gericht op communicatie. Bij horenden is het 
taalonderwijs meer gericht op spelling, morfologische 
Problemen e.d. Het is belangrijk, dat doven dezelfde 
ontwikkelingsfasen doormaken als horenden, al is het 
later. 
Vervolgens kwam aan de orde het volgende: Een taal
didaktiek moet er op gericht zijn de leerling van een 
aantal taalbouwsels te voorzien, 
a- die hij zelf produktief gebruikt; 
b- die hij in complexe taalbouwsels herkent. 
Hierbij werd de opmerking gemaakt, dat er in de taal
didaktiek ook ruimte moet zijn voor het talig omgaan met 
emoties. Tevens moet er aandacht zijn voor het idioom. 
Aan het derde punt (het dialogisch principe is het fun
dament van de taalverwerving) is men in het algemeen 
wegens tijdgebrek niet meer toegekomen. 

M-G.-afdeling 
Hier werd eerst gesproken over de volgende drie punten. 
1 • Manuele communicatievormen staan in dienst van de 
taalverwerving maar kunnen afhankelijk van de moge-
'ijkheden van het kind tevens onderwijsdoel op zich zijn. 
2- Het is belangrijker, dat een kind zijn bedoelingen dui
delijk weergeeft, dan dat het juiste grammaticale vormen 
9ebruikt. 
3- De aangeboden taal moet uitgaan boven de taal, die 
het kind produktief beheerst. 
ad. 1 
Een vroege differentiatie (o.g.v. een goede diagnose) is 
belangrijk. Ook komt het, volgens één van de groepen, 
v°or, dat leerlingen pas op latere leeftijd behoefte gaan 
9evoelen aan meer oraal gerichte communicatie. Waar 
bet mondeling communiceren stagneert worden alterna
tieve middelen geboden', 
ad. 2 
Er kan hier onderscheidt gemaakt worden tussen infor
meel bezig zijn en formeel oefenen. De inhoud gaat vóór 
de vorm, dat geldt vooral voor de communicatie met 
°nze leerlingen. Men mag vaak al blij zijn met een goed 
bedoelde poging. Feit is desondanks, dat de gramma
ticale vorm sterk bepalend is voor het juiste begrip van 
de inhoud. Als men met een groep een grammaticale 
structuur geoefend heeft, mag men die ook terug eisen, 
'n één van de groepen vond men het belangrijk om tot 
een basiswoordenschat te komen. 
Het in contact treden met het M.G.-kind werd als het 
belangrijkste gezien, 
ad. 3 
Hiermee was iedereen het eens. Wel vond men in één 

groep, dat gewaakt moest worden voor overvraging. Te
vens dat 'aktief' hier beter op zijn plaats was dan 'produk
tief'. 
V.B.O. 
Bij de discussiepunten, die voor het V.B.O. waren gefor
muleerd, werd in het eerste punt gesteld, dat, wanneer 
een leerling in de eindklassen bepaalde syntactische en 
morfologische regels niet automatisch kan toepassen, 
de tijd beter besteed kan worden aan begripsvorming en 
tekstverwerking. 
In alle groepen was men het hier wel mee eens. 
Grammaticale regels heeft men nodig bij de verwerking 
van teksten. Wanneer verdieping geen zin meer heeft bij 
verbetering van het actieve gebruik, dan moet men dit 
laten rusten. 
Alle constructies/structuren moeten wel geoefend wor
den, omdat ze receptief begrepen moeten worden. 
In dit verband werd gepleit voor meer aandacht voor de 
denkontwikkeling. De vraag blijft: Wat is de minimum-eis, 
die er gesteld wordt? 
Het tweede discussiepunt handelde over het gebruik 
van taalmethodes uit het reguliere onderwijs. Het ging 
hier over groepen, die opgeleid worden voor het B-/C-
niveau of voor het Mavo-diploma. 
Voor deze groepen wordt wel gebruik gemaakt van me
thodes uit het reguliere onderwijs. Maar men past zich 
toch duidelijk aan de leerlingen aan. De stof wordt geïn
tegreerd in de beleving van het kind. Men moet bij het 
gebruik van die methodes wel selectief te werk gaan. Er 
komt nog veel meer bij (gedacht werd bijv. aan de be
gripsvorming). 

Spreken 
Tijdens het bespreken van de discussiepunten werden 
veel ervaringen uitgewisseld. 
Bij het eerste punt (Tijdens het spontane communiceren 
dient er zo weinig mogelijk aan spraakverbetering te 
worden gedaan terwille van de spontaniteit van de leer
ling) werd in één van de groepen gesteld, dat bij een 
goede sfeer in de klas elke uiting spontaan is. 
'Zo weinig mogelijk' vond men te zwak, men wilde wel 
correcties aanbrengen bijv. d.m.v. klankgebaren. Echte 
articulatie-fouten moeten door de leerkracht worden ge
noteerd en doorgegeven aan de spraakleerkracht. 
In het tweede discussiepunt werd gesteld, dat op het 
rooster vermeld dient te worden, dat dagelijks tijd be
steed moet worden aan specifiek spreekonderwijs. 
Hiermee was men het in principe wel eens. Twee kantte
keningen werden hierbij gemaakt: 
- er bestaat het gevaar, dat leerkrachten misschien ge
neigd zijn alleen de 'oefenstof' te oefenen en het verdere 
spreken laten lopen; 
- er is begeleiding nodig van een ervaren spreekleer-
kracht. 
'Spreekonderwijs dient altijd gecombineerd te worden 
met hoortraining', zo luidde het derde punt. 
Als aanvulling werd gegeven, dat ook andere facetten 
hierbij aan bod (moeten) komen (bijv. spraakafzien). Er 
moet rekening worden gehouden met de graad van de 
doofheid. Ook volledig dove leerlingen moeten bij de 
hooropvoeding aan bod komen. 
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Ill Beantwoording vragen 

a. Curriculum en niveau-indeling 
Wanneer gesteld is, dat het curriculum een open karak
ter heeft, dan wil dit niet zeggen, dat het geheel vrijblij
vend is. 
Het is wel de bedoeling, dat de aangegeven structuren 
zoveel mogelijk aan de orde komen. Wanneer dit niet 
mogelijk is i.v.m. capaciteiten van de leerlingen, zal er 
door de leerkracht en de schoolleider een keuze moeten 
worden gemaakt. 
Het open karakter duidt aan, dat er geen vaste regels 
worden gegeven i.v.m. leertempo en volgorde van aan
bieding. 
Het curriculum is verdeeld in niveaus om de leerkracht 
toch enige richtlijnen te geven. Aangezien curriculum
ontwikkeling een proces is, zal bijv. d.m.v. toetsing moe
ten vastgesteld worden, of de niveaus van dezelfde sa
menstelling moeten blijven, zoals dat nu het geval is. Er 
wordt niet te vroeg begonnen met gestructureerde taal. 
Er moet hier onderscheid gemaakt worden tussen een 
functionele taalactiviteit (d.i. handelen met taal in de 
situatie) en een meer formeel gerichte taalactiviteit (d.i. 
het leren kennen van bepaalde structuren). 

De opbouw van een taal laat zich niet opvatten als een 
bouwpakket, waarin de ene handeling geprogrammeerd 
op de andere handeling volgt. In zoverre is iedere plan
ning een daad van een zekere willekeur, en dit geldt ook 
voor de indeling van de niveaus. Het is (nog) niet met 
zekerheid te zeggen of kinderen met taalstoornissen 
precies dezelfde ontwikkelingsschema's doorlopen, 
zoals die zijn vastgesteld bij kinderen, waarbij de taalont
wikkeling normaal verloopt. Maar toch wijzen resultaten 
van onderzoekers, die zich daarmee bezighouden, meer 
in de richting van overeenkomsten dan van verschillen. 
De ordening in het curriculum Taal' is gebaseerd op: 
- leergangen Timmer/Eendebak/Nieuwland-Rog; 
- resultaten van Nederlands onderzoek; 
- resultaten van buitenlands onderzoek en buitenlandse 
leergangen. 

b. Beleving en situatie 
Zoals al eerder is gezegd, worden nieuwe structuren in 
pregnante situaties aangeboden en in een gamma van 
variaties geoefend en men tracht door passende reflec
tie regelmatigheden van de taal duidelijk te maken. Een 
taaldidaktiek kan moeilijk gevormd worden op basis van 
een beschrijving van oneindig veel denkbare situaties. 
Een bepaalde situatie kan methodisch van groot belang 
zijn, maar didaktisch niet van te voren te plannen. Er 
moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
didaktische planning en methodische uitgangspunten 
en overwegingen. De speciale oefeningen zijn zo moge
lijk gerelateerd aan een beleefde situatie. Dit houdt in
derdaad in, dat het niet altijd het geval behoeft te zijn 
(denk bijv. aan het voortgezet onderwijs). 
Het curriculum gaat van de vooronderstelling uit, dat het 
taalonderwijs van doven zich niet moet baseren op aan
leidingen tot gesprek, die zich toevallig aandienen, maar 
een eigen zorgvuldige planning nodig heeft. 

c. Toetsing 
Na toetsing en langere praktische hantering is men pas 
in staat om te beoordelen, of dit curriculum een hulp kan 
zijn voor de praktijk van het onderwijs, of het accepteer
bare inzichten biedt in vorm, inhoud en gebruiksmoge
lijkheden van de taal. 
Aan de ontwikkeling van toetsen wordt momenteel op 
'Effatria' gewerkt. De toetsontwikkeling is dus gekoppeld 
aan de taaimethodiek van 'Effatha', zoals die in het cur
riculum Taal' is vastgelegd. Het curriculum omvat de 
leeftijdsgroepen van 3-18 jaar. Wanneer bij leerlingen 
van 12-13 jaar een leervorderingentoets wordt afge
nomen, dan kan de uitkomst daarvan niet gelden als 
resultaat van het taalonderwijs van 'Effatha'. Het is 
slechts een punt op een doorgaande lijn. 
Vanuit dit oogpunt kan bezwaar gemaakt worden om 
mee te werken aan een opzet van een uniforme en 
gestandaardiseerde evaluatie van de resultaten van het 
onderwijs op de vijf instituten. 

d. Samenvatting 
Op de vraag naar de instelling van een taaiwerkgroep, 
die het werk van de instituten zou moeten evalueren is 
hierboven bij 'Toetsing' al ingegaan. 
Een paar vragen zijn gesteld i.v.m. overleg tussen de 
instituten (bijv. uitwisseling van plannen, methodes e.d.). 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit, 
dat bepaalde zaken nog in een experimenteel stadium 
verkeren. 

e. Manuele communicatie-vormen 
Eén van de vragen was: moeten we kleine kinderen niet 
eerst een taalsysteem leren met uniforme gebaren? 
B. Tervoort heeft daarover gesproken in Fribourg (1981 )• 
Om kleine dove kinderen te helpen kan men spreken 
over twee benaderingen: 
- de bilinguale benadering: de ontwikkeling van een 
gebarentaal als een echte 'native' taal eerst, en daarna 
als een tweede taal de taal van de horende maatschap
pij-
- de monolinguale benadering: het ontwikkelen van een 
gevisualiseerde versie van de klanktaal. 

Deze laatste benadering sluit het beste aan op de zo 
oraal mogelijke opvoeding, die op 'Effatha' wordt voor
gestaan. De vraag naar de herkomst van de regels voor 
de gebaren is hiermee beantwoord: de volgorderegels 
van de gebaren zijn gelijk aan de volgorderegels van de 
Nederlandse syntaxis. 
Aangezien er wordt gestreefd naar een zo oraal moge
lijke opvoeding van dove kinderen is het zo, dat de 
school strenge eisen stelt en strakke grenzen trekt. In dit 
verband wordt er dan ook naar gestreefd, dat bij de 
toename van de woordenschat het gebruik van gebaren, 
afhankelijk van de situatie, beperkt wordt. 
Over het tijdstip, waarop bepaalde communicatievormen 
worden ingevoerd, wordt intern nog gesproken. In het 
algemeen kan gesteld worden, dat op de Voorschool 
gebaren en klankgebaren gebruikt worden, terwijl met 
het eventueel aanleren van het vingerspellen gewacht 
wordt tot de Kernafdeling. 
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Second International 
Congress of the Hard of 
Hearing 

Stockholm, Zweden, 24-28 juni 1984 

J- van der Hoeven, voorzitter VeBOSS 

Kwamen in 1980 de slechthorenden uit de hele wereld in 
Hamburg bijeen, ditmaal was gekozen voor Stockholm. 
Ruim 400 slechthorenden, of zij die om de een of andere 
reden met deze mensen te maken hebben, uit 26 landen 
kwamen bijeen om met elkaar van gedachten te wis
selen over 'bewustzijn en identiteit'. 
Naast het direkte congresonderwerp werd in de plenaire 
ziMingen ook ruim aandacht besteed aan technische 
hulpmiddelen, tinitus, de eigen verantwoordelijkheid van 
de slechthorende, cochleaire implantatie (waarbij zowel 
de eventuele voordelen, maar ook de nadelen duidelijk 
werden belicht). 
Ontroerend was het het verhaal te moeten horen van 
twee jongeren die een dergelijke ingreep hadden onder
gaan. Je zult zo'n heel persoonlijke ervaring maar in zo'n 
9rote zaal moeten vertellen. 
In het computer-tijdperk waarin wij leven, kon men niet 
°nn dit onderwerp heen. Je kunt er niet omheen, je mag er 
°ok niet omheen, je zult er gebruik van moeten maken, 
maar bedenk wel dat je met mensen werkt en die moeten 
centraal blijven staan, was een duidelijke hint vanuit het 
congres. 
In werkwinkels werd dieper op de diverse onderwerpen 
'n9egaan. Zo werd er gesproken over o.a. het moment 
van de onderkenning van de slechthorendheid van je 
kind en je reakties daarop. Vastgesteld mag toch wel 
worden, dat men het over het algemeen te laat hoort en 
dan is er al veel kostbare tijd verloren gegaan, 
integratie van het slechthorende kind in het onderwijs 
kwam ook daar ter sprake. Het blijkt een 'wereld-pro
bleem' te zijn. Opvallend was echter dat de slechtho-
renden over de hele wereld iets anders verstaan onder 
ir|tegratie in het onderwijs dan de goedhorenden. 
Integratie = plezier hebben in de school. 
Heb je plezier in de school, dan zit je goed. Of dat nu de 
school voor slechthorenden is, of de gewone school. 
Het hele congres was goed verzorgd door de Zweedse 
organisatie. Duidelijke overhead-projectie, heel veel 
Monitoren in de zaal, een tolkendienst in drie talen die 
door alle deelnemers via het infra-rood systeem te 
v°lgen was. Bovendien waren er een hardwerkende 'do
ventolk' en een 'mond-handsysteem-tolk' het hele con
gres aanwezig. 

pe wandelgangen waren bezet door de diverse bekende 
'berken'. Ze maakten je gelukkig niet gek met het maar 

aanprijzen van de zg. in-het-oor-toestellen. Als er al over 
gesproken werd, liet men duidelijk de beperkingen zien, 
iets wat we in Nederland nog wel eens anders ervaren. 
Vanuit Nederland waren er 15 deelnemers tw. 5 slecht
horenden, 3 FOSS-ouders en 7 professionals (audio
loog, kno-arts, psycholoog en maatschappelijk werkers). 
Het volgende congres zal worden gehouden in Montreux 
Zwitserland en wel van 3-7 juli 1988. Een mooie tijd om 
er met een flink aantal Nederlandse collega's heen te 
gaan en dan het tentje mee, want ook Zwitserland is 
evenals Zweden een duur land. 

Logopedie en Foniatrie 

mei 1984 

Joline Everwijn, lid van de redaktie 

1. S.A.P.: Spraakaudiometrie met plaatjes: Th.A.M. Crul. 
De S.A.P. test is een spraakaudiometrische test met 
plaatjes voor kleine kinderen tussen 3 en 6 jaar. In plaats 
van de naspreekmethode wordt hier gebruik gemaakt 
van een plaatjesaanwijsprocedure. De groep kinderen 
met een spraakstoornis blijkt profijt van deze procedure 
te hebben. In het artikel wordt omschreven hoe de con
structie, ijking en normering van de test heeft plaatsge
had. De afdeling Kinderaudiologie te Nijmegen doet ver
slag van de eerste ervaringen sinds 1983 met de test. 
2. Spel en oefenbehandeling voor stotteraartjes: J.H. 
Roodvoets, L. Roodvoets-Holling. 
De auteurs omschrijven een groepstherapie voor kinde
ren tot ± 13 jaar en hun ouders. In 24 therapiebijeen
komsten, waarvan 4 gespreksavonden voor ouders en 
20 bijeenkomsten voor de kinderen met hun ouders, 
wordt getracht factoren die stotteren verder ontwikkelen 
bewust te maken en daarna de invloed ervan te be
perken. Zelfvertrouwen aankweken en zelfverzekerd 
worden staat centraal. 
3. Adaptatietheorie m.b.t. expressieve afasie: A.P.J.M. 
van der Horst, W.J. Boender. 
Patiënten met een afasie van Broca gebruiken vaak 
grammaticaal incorrecte zinnen. Volgens de adaptatie
theorie is dat het gevolg van een aanpassing aan de 
vertraagde snelheid waarmee informatie over woorden 
beschikbaar komt. (Dit in tegenstelling tot de zoge
naamde synthetische hypothese, die veronderstelt dat 
agrammaticaal spreken veroorzaakt wordt door ver
stoorde grammaticale kennis.) Een Brocapatiënt geeft in 
dit artikel zijn ervaringen weer en geeft aan dat die de 
adaptatietheorie ondersteunen. Met name het vertra
gingsproces wordt helder omschreven en uitgewerkt. 
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Mijnheer Geilleit 

Br. Marcus van Veen, Eindhoven 

Zó wordt hij sinds jaar en dag genoemd; een vertrouwde 
klank in de 'slechte oren' van kinderen en jongelui. Vanaf 
1 april 1984 'horen' de leerlingen die naam niet meer, 
want Mhr. Geilleit werd - op medisch advies - vervroegd 
gepensioneerd. 
Geboren te Roosendaal 14-12-1926, begon hij zijn on
derwijzersloopbaan in 1948 te Boxtel aan de lagere 
school. In 1956 maakte hij de overstap naar het Buiten
gewoon Onderwijs, een M.L.K. school, eveneens in Box
tel. Zoals in die tijd gebruikelijk, werd er naast het 
schoolwerk hard gestudeerd. Achtereenvolgens behaal
de Mhr. Geillleit de hoofdakte, akte handenarbeid, het 
koor-direkteurs-diploma en het diploma logopedie. 
Op 12 september 1958 werd aan Mhr. Geilleit, door de 
toenmalige Direkteur van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel - Mgr. J. van Overbeek -, gevraagd of 
hij hoofd wilde worden van een nieuw op te richten 
school voor slechthorende kinderen te Amsterdam. 
Geen ingewikkelde sollicitatie-procedure, neen, een 
vraag recht op de man af en ... 24 uur bedenktijd. Mhr 
Geilleit nam de uitdaging aan en in november 1958 
begon hij met 27 leerlingen, verdeeld over twee klassen: 
De Mgr. Hermusschool was geboren. 
Pionieren, vechten met allerlei instanties, een beetje ge
luk hebben, maar bovenal een enorme inzet vanuit een 
groot en warm hart voor de kinderen met 'verminderd' 
gehoor. Het studeren ging natuurlijk door: Akoepedie in 
1961; Gehoorgestoorden A in 1964 en B in 1969. 
Geen wonder dat, toen er in Eindhoven een vacature 
ontstond aan de toenmalige 'meisjesschool' van het In
stituut Sint Marie, het oog viel op Mhr. Geilleit. Er was wel 
een advertentie geplaatst, maar die had hij niet gezien. 
Toen hem van bevriende zijde op deze vacature gewe
zen werd, begon zijn Brabantse hart sneller te kloppen; 
hij solliciteerde en werd per 1 mei 1969 benoemd in 
Eindhoven. 

Al direkt ontplooide Mhr. Geilleit zich als een bekwaam 
en doortastend hoofd. In nauwe samenwerking met Dhr. 
de Bakker - hoofd van de 'jongensschool' - werden de 
'meisjes- en de jongensschool' reeds in 1969 omgezet in 
'gemengde' scholen. 
Mhr. Geilleit kreeg aan zijn school een afdeling voor 
huishoudonderwijs (het begin van het V.B.O.) en Mhr. de 
Bakker begon met een afdeling voor meervoudigge-
brekkige kinderen (de M.G.K. afdeling), eveneens in 
1969. In 1975 werd er een afdeling voor spraak- en 
taalgestoorde kinderen opgericht. 
In 1977 werd 'de school van Mhr. Geilleit' gesplitst in: 
- Een kleuter- en basisschool voor S.H. en S.G. kinde
ren: 'De Horst'; hoofd dhr. J. v.d. Heijden. 
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- Een school voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs: 
V.B.O. 'De Grote Beek'; hoofd dhr. G. Geilleit. Er zijn de 
volgende opleidingen: L.H.N.O. - L.T.S. - LEAO - MAVO. 
De school van dhr. de Bakker - 'De Beemden' - werd in 
1978 een zelfstandige school voor M.G.K. kinderen met 
een kleuter- en een V.B.O. afdeling. 
Kinderen opgenomen in het Instituut Sint Marie, be
zoeken een van deze drie scholen, terwijl de scholen 
tevens een regionale funktie vervullen. 
Bij Mhr. Geilleit kwamen de kinderen steeds op de eerste 
plaats; voor hen had hij alles over. Daarnaast vond hij, 
dat de 'organisatie' moest kloppen: 'Anders kun je niet 
vóór en mét de kinderen werken'. 
Naast de zorg voor 'zijn' school én de organisatie van het 
geheel, was Mhr. Geilleit jarenlang bestuurslid en pen
ningmeester van de Katholieke Onderwijs Vakorganisa
tie, sektie Buitengewoon Onderwijs. 
Van 1973 tot 1978 was hij mede-eindredakteur van het 
tijdschrift 'Van Horen Zeggen'. 
Bovendien was hij docent aan de Katholieke Leer
gangen te Tilburg voor de opleidingen 'Gehoorgestoor
den A en B'. 
Enkele jaren geleden openbaarde zich een oogkwaal; 
meerdere malen werd Mhr. Geilleit geopereerd, maar 
telkens kwam hij weer terug op 'zijn' school. Tot het niet 
meer ging en dat heeft hem veel pijn gedaan. 
In 1982 werd Mhr. Geilleit met algemene stemmen be
noemd tot erelid van de VeBOSS. 
Op 22 en 23 februari 1984 heeft hij afscheid genomen 
van 'zijn kinderen' en van 'zijn team'; van vele oudleer-
lingen, vrienden en bekenden. 'Het was een grandioos 
feest', zegt hij. 
Bij gelegenheid van Koninginnedag 1984 werd Mhr. Geil
leit benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Hij was toen op vakantie. Op 8 juni j.l. waren wij er getuige 
van, dat 'onze' Mhr. Geilleit ontroerd zijn onderscheiding 
in ontvangst mocht nemen uit de handen van de Burge
meester van Eindhoven. Een onderscheiding, die hij 
nooit gezocht, maar wel 'dik' verdiend heeft. 
Mhr. Geilleit, het ga U goed tot in lengte van jaren. 

Afrika, 
zijn daar ook dove mensen? 

Br. Ludwin Speth, Malawi 
en Br. Leo Speth, Sint-Michielsgestel 

Op 13 oktober 1983 vertrok mijn broer, br. Ludwin Speth, 
van Schiphol naar Sierra Leone (West-Afrika). In 1981 
was hij er al een week of zes geweest om de aanzet te 
geven voor het oprichten van een dovenschool in het 
binnenland. Via mensen in Dublin werd hij begin 1983 



9evraagd om deze school, die schoorvoetend was be-
9onnen, enige maanden te komen begeleiden. Ofschoon 
hij al 64 jaar is, nam hij de uitnodiging aan. 
A l 15 jaar is hij met drie medebroeders werkzaam aan 
net 'Education Centre for the Deaf' in Malawi. Ze hebben 
daar prachtig werk verricht. 
Uit het hier volgende verslag - dat is samengesteld uit 
2Ün brieven van Sierra Leone, Zimbabwe en Malawi - zal 
duidelijk worden, dat het werken voor dove kinderen in 
tropische landen geen eenvoudige zaak is. Ik zelf, die 
eens zeven weken op de school in Malawi geadviseerd 
en gewerkt heb, ben in ieder geval vervuld van respect 
voor het werken onder zulke moeilijke omstandigheden. 
Mijn gebeden vergezellen de dappere mannen en vrou
wen in ontwikkelingslanden, die het moeilijke en gespe
cialiseerde werk bij doven aandurven. 

Sierra Leone, W.-Africa, 16 oktober. 

Nadat jullie ons op Schiphol hadden uitgezwaaid, arri
veerden we 9 uur later, om 9 uur 's avonds, op het 
vliegveld van Freetown (Sierra Leone). De volgende dag 
zouden we al vroeg vertrekken naar Makeni, een plaats 
in het binnenland. 
Meteen bij aankomst op de luchthaven was ik kletsnat 
van het zweet. Ik ben nu naar middelen aan het zoeken 
°m mijn pak weer in zijn fatsoen te krijgen. De eerste 
nacht heb ik, badend in het zweet, boven op mijn bed 
gelegen met goddank een goed muskietennet. Ik logeer 
nu in Makeni bij Italiaanse paters. Het is allemaal wat 
smoezelig, maar wat wil je. 
'k heb kennis gemaakt met de staff van de dovenschool: 
vier Afrikanen en vier Amerikaanse Peace Corps Volun
teers; de laatsten komen en gaan om de twee jaar. In 
deze personeelsverhouding komen de Afrikaanse on
derwijzers onvoldoende uit de verf. Dat lijkt me niet goed. 

22 oktober 

Hopelijk heb je mijn brief ontvangen, ofschoon hier nie
mand enige zekerheid heeft omtrent de post. Wil je de 
brieven naar Freetown sturen (zie het adres op de enve-
'op)? Daar worden ze opgehaald. Hier in Makeni weet ik 
het niet! 
Het werk is behoorlijk zwaar: 
- De mensen van het Peace Corps passen de T.C.-
methode toe, terwijl de Afrikanen aan de orale benade
ring de voorkeur geven. Maar twee systemen onder één 
dak lijkt me niet juist. De Amerikanen zijn aardige lui, die 
best willen, maar niet veel weten van gespreksvoering, 
spreken, enz. De kinderen van hun klassen hebben wei
nig opgestoken: geen taal, geen spreken, geen spraak-
afzien. 
- Het uit Nederland gestuurde spul om oorstukjes te 
maken, deugt niet. Ik heb alle mogelijke proeven gedaan, 
maar zonder succes. 
- De Philips-apparaatjes zijn nog niet aangekomen; dus 
voorlopig werken we nog zonder apparatuur. 
- Ook het 'gips' dat we in augustus verstuurd hadden, is 
n°g niet aangekomen. 
- We hebben maar drie uur per dag electriciteit; na drie 

uur 's middags valt deze uit. Bij kaarslicht doe je niet veel 
(behalve deze brief schrijven). En de avonden zijn lang. 
Maar niemand klaagt hier, dus ik ook niet. 
- Het eten is helemaal Afrikaans. 
- Omdat ik niet meer rook, ervaar ik pas goed, hoe alles -
ik zelf inbegrepen - stinkt. 
- De medische verzorging is bar. Dat is in het arme 
Malawi beter. Onder de dove kinderen hier zijn er veel 
met looporen en tropische zweren, waar niet veel aan 
gedaan kan worden. 
Doe je de familie veel groeten? Ik heb bij jullie een fijne 
vakantie gehad en moet weer een douwtje kunnen 
hebben. 

1 november 

De spullen van Philips zijn nog steeds niet aangekomen. 
Ze komen ergens niet door. 
Van een tandarts uit Magburaka heb ik spullen kunnen 
lenen om oorstukjes te maken. Ik heb Memisa om hulp 
geschreven. 
De vier dunnen broeken en shirtjes komen hier goed van 
pas. Ik hoop dat ze van goede kwaliteit zijn, want ik moet 
ze vaak wassen: shirtjes elke dag; broeken na drie 
dagen. 
De muggen hebben een speldenkussen van me ge
maakt, maar ik heb ondertussen geleerd om niet te 
krabben. Vorige week hebben we 's avonds een onweer 
gehad; ontzettend! 
Sinds vorige week geef ik 's middags twee uur les over 
didactiek. Er zijn nu twaalf geïnteresseerde onderwijzers. 

2 november 

De eerste maand zit erop. Het is zwaar werken in dit 
gruwelijke klimaat. En 's nachts in bed lig je nog te 
transpireren; Het zweet stroomt over je hele lichaam. En 
af en toe is er 's morgens geen water. Dat valt hard. 
De belangstelling van de onderwijzers is groot. Elke 
middag zijn ze allemaal present bij mijn lectures. 
Sr. Sweeney, een Ierse, is het hoofd van de nieuwe 
school. Zij moet straks met het werk verdergaan. Geluk
kig leert ze snel. Ze moet zelf aan de financiën zien te 
komen. 
Er is geen electriciteit en daarom kun je geen ventilator 
aanzetten en 's avonds nog wat met de mensen werken. 
We zien maar. 
De cursus gaat drie maanden duren. Misschien organi
seer ik een examen voor de deelnemers en stuur ze dan 
vanuit Malawi een certificaat, als ze de cursus met suc
ces gevolgd hebben. 

13 november 

Ik heb een filmrolletje meegegeven met iemand die Euro
pa aandoet. 
Ik begin te wennen aan klimaat, stank en zweet. Van 8 
uur tot half een geef ik demonstratielessen met kinderen; 
van 1 uur tot half drie geef ik cursus aan de onderwijzers. 
Dat is niet de beste tijd. Dondert niet. Dag en nacht zijn 
hier even heet. 
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De spreeklessen beginnen aan te slaan. Ik profiteer nou 
van de spreekcursus die jij in Engeland gaf. Wat hadden 
we daar een fijne tijd gedurende mijn verlof. 
De oudste kinderen hier hebben tegen hun onderwijzer 
gezegd, dat ze geen gebaren meer willen, maar zoals de 
'brother' het doet. De jongeman is ermee begonnen. In 
het begin was hij moedeloos (ik ook), maar nu begint het 
gesprek, het spraakafzien en zelfs het spreken van de 
grond te komen. Van duffe kinderen is het nu een leven
dig en gemotiveerd klasje geworden. 
Er is verandering aan het komen. Twee voorschoolklas
sen draaien al goed. Het derde klasje heeft een nieuwe 
Afrikaanse onderwijzer. Hij werkt hard, maar heeft het 
buskruit niet uitgevonden. 
Volgende week moet ik naar het Ministerie voor bespre
kingen en om wat klaar te krijgen, o.a. kostgeld. Anders 
gaat het niet. Veel ouders kunnen geen kostgeld betalen. 
Tot nieuwjaar ga ik hier door. Dan naar Zimbabwe en ten 
slotte weer terug naar mijn thuisbasis in Malawi. Er zijn 
nog problemen hoor. Het bestuur van de Ierse zusters 
hier heeft het ruime klooster nu als school voor de dove 
kinderen bestemd. Maar dat betekent, dat de zusters en 
een aantal klassen van de secondary school voor meisjes 
eruit moeten. Zo gebeurt het vaak: te weinig planning, 
niet voldoende doorgesproken en dan zijn er de pro
blemen. En van mij verwachten ze de verlichting van de 
H. Geest. Alleluia. Amen. Maar we zijn er weer uitge
komen. Jammer, dat Sr. Sweeney ervaring mist. Het is 
een goede headmistress. 

22 november 

Er komt nu helemaal geen post meer door (staking). 
Vorige week naar Freetown geweest en keurig ont
vangen door de Permanent Secretary, de hoogste 
beambte na de minister. Ik heb met hem gesproken over 
het aantrekken van meer Afrikaanse onderwijzers in 
verband met het belang van de continuïteit in het doven-
onderwijs. Ik was immers gekomen om Afrikaanse on
derwijzers te trainen. Dat viel in goede aarde. In 1984 
worden de blanke onderwijzers vervangen, als hun ter
mijn afgelopen is. Wat het internaat betreft, heb ik een 
voorstel mogen indienen voor salarissen en voor kost
geld van de kinderen. Mijn plan van '81 /'82 had men een 
professioneel stuk gevonden, dus... Ook voor een aantal 
andere problemen vond ik een gewillig oor. Sr. Sweeney 
was in de wolken. 
Ik heb nog met een welwillend luisterende dame van 
Cebemo over een voorschool gesproken. Daar zit een 
kans in. Maar 's avonds bij een kaars weer papieren 
klaarmaken. 
Ook nog de Lion's Club op bezoek gehad. We hebben 
met de dove kinderen demonstraties gegeven en daarna 
namen de dove meisjes de honneurs waar. Ook van de 
Lion's Club mag de nieuwe school hulp verwachten. 
De spullen van Philips zijn gelukkig aangekomen. Er 
waren nog geen Y-snoertjes bij, maar ja. Het 'gips' is er 
nog steeds niet, maar met geleend spul kan ik de staf nu 
trainen. 
Kun je me vier boortjes sturen? Op de bijgevoegde teke
ning kun je zien, welke ik bedoel. Je kunt ze bij elke 
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tandarts krijgen. We kunnen ze niet missen: ze dienen 
om de oorstukjes te polijsten. Een Afrikaanse timmer
man heeft na voorwerk een prachtige halfronde bank 
voor een voorschool gemaakt. Vakwerk! De man was 
apetrots. 
De twee flesjes after-shave komen zeer goed van pas; 
alle eczeemplekken worden er 's avonds flink mee 
schoongemaakt. Dan kan de huid er weer even tegen. 
Afgelopen week hadden we volle maan. Het is zo voch
tig, dat de maan slechts vaag en koperkleurig te zien is. Ik 
werk hier nog één maand!! Het lijkt alweer zo lang ge
leden, dat we fietstochten maakten. Veel groeten aan de 
broeders, de zusters van het paviljoen en zuster Servais. 
Er wordt goed voor me gezorgd. Kennissen brengen me 
vaak fruit, eieren, palmwijn en ander eten. Ik zit daar wel 
over in, want de mensen hebben zelf al zo weinig. En als 
ik weiger, stel ik ze teleur. 

1 december 

Dank voor je brief via België. Wat een ellende met de 
post. Ik heb nu al 4 a 5 weken geen post meer ontvangen. 
Mijn brieven komen niet aan en nu weet ik niet meer wat 
te schrijven. 
Terwijl ik deze brief schrijf, doen tien Afrikaanse onder
wijzers, die mijn cursus volgen, hun eerste examen. Het 
is een leuke groep en ze zijn bij de tijd. 
Is mijn fotorolletje nog niet aangekomen? De Philips-
spullen zijn er, maar de drie pakken met 'gips' nog niet. 
Toch zijn de eerste oorstukjes met geïmproviseerde 
middelen klaargekomen. 
Een dove Afrikaan, een fijne vent, heb ik van school 
gehaald. Hij zorgt nu voor het lab en maakt de oorstukjes; 
dat had hij zo door. Hij test de batterijtjes, geeft nieuwe en 
doet het typewerk. Hij is al bijna onmisbaar. 
Alles bij elkaar is het in dit land niet eenvoudig om iets op 
te zetten, waarbij financiële garanties het voortbestaan 
kunnen waarborgen. Je moet dit risico echter durven 
nemen; anders krijg je niets van de grond. Chinezen 
hadden in deze provincie een zeer groot rijstproject op
gezet. Na het bouwrijp maken van de grond werd een 
doeltreffend, niet-mechanisch irrigatiesysteem aange
legd. Tien jaar lang waren de oogsten geweldig, was de 
onzekere factor van de regenval teruggebracht en de 
honger vrijwel verdrongen. Drie jaar geleden droegen ze 
het project over. Nu is het weer wilde bush; om te huilen. 
Zo is er ook met een suikerproject iets spaak gelopen. 
Leo, ik stuur deze brief naar het Belgische adres, voor 
het geval de Nederlandse PTT. nog staakt. 
Hartelijke groeten. 

12 december 

Van harte wens ik jullie allen een gezegend Kerstfeest 
toe. Gaat het met jullie nog goed? Met mij gaat het naar 
omstandigheden nog redelijk goed, maar zonder rogge
brood en kaas! Enmaarzweten.dagennacht. Ik kan dat 
geen transpireren meer noemen. En 's morgens word je 
elke dag om vijf uur weer gewekt door de stem-van de 
imam via een versterker van 100 watt, die de 
bevolking van Makeni oproept. 



30 december 

Nog steeds geen post, afgezien van je brief uit België. 
Hopelijk bereiken mijn brieven jullie nu weer. Alles is hier 
onzeker. Mijn werk zit er bijna op. Zondag vertrek ik naar 
Freetown en maandag naar de airport. Ik geloof dat het 
goed is geweest dat deze jonge dovenschool een eind 
pp weg geholpen is. Het was er fijn werken. En ook de 
'course' ging voortreffelijk. Voor de vier examens zijn alle 
tien onderwijzers goed geslaagd. De mensen zijn wat 
down, omdat ik wegga. Elke avond is er afscheidsfeest! 
De laatste twee weken dat ik bij de paters logeerde, was 
het miserie. Geen water. De toiletten onbeschrijflijk. 
Maar men maakt er geen drama van. Regenwater wordt 
opgevangen en gaat naar een ondergrondse tank. Dat 
water is nu op. De laatste restjes waren van niet al te 
beste kwaliteit. Ik heb er een loopoor en een druiloog aan 
overgehouden. 
De drie diarolletjes voor Charles Bastiaenen heb ik vol-
geschoten. Ik hoop dat hij er tevreden over is. Mijn be
ruchte fotorolletjes zullen we als verloren geraakt moe
ten beschouwen. Jammer. Ik kan ze niet meer opnieuw 
nemen. 
De nachtmis om 12 uur in een volgepropte kerk was 
stemmig. Een versterker van 120 watt in de kerk zorgde 
ervoor, dat vriend en vijand gedurende de uren voor en 
na de kerstmis in de stemming kwam. Een tukje voor de 
nachtmis zat er niet meer in. 
Daags voor Kerstmis was ik in Kabala. 's Nachts vond er 
een zware aardbeving plaats, die bijna twee minuten 
duurde. Mijn hele bed schoof en zwaaide. Ik was wakker, 
toen het gebeurde, want ongeveer tien minuten van te
voren begonnen alle honden te blaffen. De wachtman 
begon in paniek op zijn fluitje te blazen. 
Op de terugweg naar Makeni reed ik door woest berg
land en ik heb enorm moeten uitkijken om mijn geleende 
wagen niet in de prak te rijden. In vele dorpjes zie je 
moskeeën en kerkjes verrijzen. 

7 januari 

ik ben in Harare (Zimbabwe) aangekomen en geniet van 
de goede zorgen van Sr. Bernadette. Zij vertrekt morgen 
voor de 'short course' naar Sint-Michielsgestel en zal 
deze brief meenemen. De reis was niet zonder pro
blemen, 's Morgens ben ik uit Freetown vertrokken en om 
12 uur kwam ons vliegtuig in Ivory Coast aan. Daar 
moest ik wachten tot de volgende dag 's avonds half 
acht. Er was een mooie airport met een aardig klein hotel; 
dus het wachten zou best meevallen. Helaas pakte het 
allemaal anders uit. Meteen na aankomst werd ik in een 
Politiehok gezet samen met nog 15 andere passagiers, 
die net als ik geen visum hadden voor dat land. Niemand 
van ons had behoefte aan een visum gehad, want we 
waren allen van plan op de airport te blijven wachten op 
onze verbinding. Een visum is alleen nodig, als je de stad 
'n wilt, dus van het vliegveld af. Urenlang hebben we 
geprobeerd dat aan een merkwaardige politieman uit te 
'eggen, maar zonder succes. Hij bleef maar schreeu
wen: niemand kan zonder visum dit land in. Om een lang 
verhaal kort te maken, ik heb daar 30 uur op een smal 

bankje gezeten, met anderen opeengepropt en in een 
vreselijke hitte. Je mocht niet opstaan en op de duur ging 
je achterwerk erg pijn doen. Als je naar de w.c. moest, 
lieten ze je dat eerst een keer of drie vragen en dan werd 
je onder geleide (marcherend) naar een toilet gebracht. 
Maar het ergste leden we onder het feit dat we in die hitte 
niets te drinken hadden. Daar werd je echt ziek van. Een 
passagier, die te laat werd vrijgelaten, miste zijn vlucht 
en werd weer teruggebracht. Verschrikkelijk. Ik slaagde 
erin een berichtje naar de official van de 'Ethiopian Air
ways' te smokkelen, waarin ik meedeelde, waar ik zat. Ik 
verzocht hem dringend tegen vertrektijd wat te onder
nemen. Dat heeft de man gedaan. Het kostte hem wel 
veel tijd, maar een kwartier voor het vertrek van het 
vliegtuig werd ik verlost uit dat hok. In alle haast moesten 
de papieren klaargemaakt worden en moest mijn koffer 
naar het vliegtuig gebracht worden. In het vliegtuig heb ik 
gedronken; wel een emmer. En toen tot Nairobi ge
slapen. Gedurende de vlucht naar Harare weer drinken, 
drinken. Dat is weer achter de rug. 
Makeni in Sierra Leone is goed geweest en met voor mij 
weer veel positieve ervaringen. Bij het afscheid hebben 
er heel wat op hun lippen moeten bijten. Het is ook geen 
sinecure om in Afrika met een dovenschool te beginnen. 
In Malawi hebben we ook jarenlang geploeterd en dat 
doen we nog. Maar ik heb er vertrouwen in, dat Sr. 
Sweeney en haar medewerkers het aankunnen. 
Voor mijn vertrek lag er een stapeltje post van jou, van 
Maria, Marian, Zr. Laurenza en Zr. Mariëlla, van Jo 
Vencken en Bert. 

Ook de boortjes waren erbij. Bedankt hoor. 
Hier in Harare moet weer veel gepraat worden. Er zijn 
problemen met de apparatuur. Ik heb Sr. Bernadette 
gevraagd om jou en anderen om advies te vragen. Appa
ratuur in de tropen gebruiken ligt wel anders dan in 
Nederland. Om nog maar niet te spreken over batterijen, 
onderhoud, enz. Misschien kunnen we het een en ander 
vanuit Malawi bestellen en doorsturen. En dan de beta
lingen, terwijl de middelen zo beperkt zijn. 
Doe heel veel groeten aan... 
Als ik in Malawi terug ben, ga ik iedereen schrijven. Ik 
ben nieuwsgierig, hoe het de laatste maanden op mijn 
thuisbasis gegaan is, want ik weet er maar wenig méér 
van dan van de enkele brief die je me doorgestuurd hebt. 
Een van onze onderwijzers zou een jaar naar Finland 
gaan, maar dat is niet doorgegaan. 
Voor jullie 'short course' van 1985 zou ik graag twee zeer 
goede Afrikaanse onderwijzers uit Sierra Leone willen 
aanbevelen. 
Ik heb hier nog een lezing voor de staff van de doven
school gehouden over de behandeling van geluidsappa
ratuur. Omgaan met geld valt niet mee. 

1 februari 

Ik ben weer veilig terug in Malawi. Het heeft hier al een 
hele poos geregend en dan is iedereen blij. Ingesloten 
tref je mijn tweede filmrolletje aan. Hopelijk gaat dat niet 
verloren. 
Op 28 januari heb ik Mother Bosco een cheque van mijn 
goede vrienden Willy en Maria uit Nijmegen overhan-
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digd; ze kreeg de tranen in haar ogen. Sr. Noëlla kan 
weer lopen en werken. Wat zijn dat geweldige Afrikanen. 
Ik ben mijn correspondentie aan het bijwerken. Als je ver 
van huis zit, is het fijn om post te krijgen. 

9 februari 

Dank voor je brief van 25 januari. De post doet er hier nu 
ook langer over. Met Ferrera heb ik een professioneler 
bestelling voor apparatuur opgesteld, waarbij peperdure 
spullen geschrapt zijn. 
Op school is nu het Chichewa als voertaal ingevoerd. Ik 
vind het jammer, ook al in verband met onze cursus. 
Een van onze broeders zit op het ogenblik met een 
vervelend tropisch eczeem opgescheept. Dat valt niet 
mee. 
Bedankt voor het opsturen van 3 nieuwe pakketten. Als 
er niets tussen komt in Mozambique, zullen ze volgend 
jaar hier wel aankomen. De 20 pakken die je anderhalf 
jaar geleden verstuurd hebt, zijn tijdens mijn afwezigheid 
aangekomen. Het openen ervan zou je moeten zien. 
Iedereen is opgetogen over de spullen. Vooral voor het 
internaat, de huishoudschool en de arme moeders uit de 
omgeving waren er prachige dingen bij, die hier niet te 
krijgen of te betalen zijn. 
En binnenkort wordt Zr. Mariëlla vijfenzestig! Wat heeft 
ze in Gestel toch prachtig werk gedaan. 
Je verslag van Boston Spa zal ik in het Engels vertalen. 
Is de 'short course' al begonnen? Naar mijn idee moeten 
de deelnemers vooral practisch geholpen worden, zon
der de theorie te verwaarlozen. Reik ze ideeën aan, die 
ze dan in hun eigen Afrikaanse situaties gaan invullen. 
We hebben tegen de verwachting in veel regen gehad. 
Jammer genoeg kunnen de arme mensen geen mest 
voor hun landje kopen. Hier en daar is men de mais al 
aan het oogsten en het aantal mensen dat naar ons toe 
komt, omdat ze onvoldoende te eten hebben wordt 
minder. 
Onze Afrikaanse zusters blijven constant hard door
werken en zijn voor de dove kinderen onmisbaar. Als we 
die toch niet hadden! 
Wladimir raakt steeds meer gewend aan het Afrikaanse 
klimaat. Voor onze school is hij goud waard. Hij laat je 
groeten. 
Uit Sierra Leone nog niets gehoord. De post schijnt er 
meer dan twee maanden over te doen. 

Tot zover dit relaas. 

Boekbespreking 

B. Hofman, lid van de redaktie 

Reactie op reactie naar aanleiding van 'Thijs' door Jetty 
Krever uit de serie 'Makkelijk Lezen', uitgegeven door 
Leopold Den Haag. 

Wanneer je als niet direct betrokkene de opdracht aan
vaardt een boekte bespreken, dien je in bijna ieder geval 
goed geïnformeerd te zijn over de achtergronden van het 
boek. Dit geldt in het biezonder wanneer je de initiatief
nemers, die aan de wieg van het boek hebben gestaan, 
in je bespreking wilt opnemen. Goed geïnformeerd zijn 
betekent dan dat jij, als boekbespreker, de jou bekende 
informatie moet natrekken op zijn juistheid. Doe je dat 
niet, dan loop je de kans brokken te maken. 
Bij het bespreken van het boekje 'Thijs' in nummer 1 van 
dit blad, maart '84, blz. 31 -32 heb ik het initiatief dat heeft 
geleid tot het ontstaan van dit boekje min of meer toe
geschreven aan de doveninstituten te Groningen en 
Voorburg. Dit blijkt niet juist te zijn. 
Met een brief onder het hoofd van de Nederlandse Fede
ratie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen 
(FODOK) maakte de voorzitter van de werkgroep 'Boe
ken voor dove kinderen' me attent op het feit dat het 
initiatief voor het tot stand brengen van het boekje niet is 
genomen door de doveninstituten. In 1981 heeft de FO
DOK namelijk een werkgroep samengesteld die zich 
heeft beziggehouden met een onderzoek dat onder meer 
aan de uitgave van een serie geschikte boeken voor 
dove kinderen ten grondslag heeft gelegen. 'Thijs' is een 
boekje uit deze serie. 
Een verslag over dit onderzoek met uitgebreide achter
grondinformatie is verschenen in de vorm van een 
boekje met de titel 'Ongehoorde Taal' door Drs. M. Ie 
Grand, dat wordt uitgegeven door het Ned. Bibliotheek-
en Lektuur Centrum. 
De presentatie van de serie vond in Voorburg plaats. 
(Zie: Van Horen Zeggen 1982, afl. 4, blz. 104, fted.JThijs 
werd in Groningen gepresenteerd. 
In de bespreking van 'Thijs' vertelde ik dat ik het boekje 
aan jongens te lezen heb gegeven die in leeftijd va
rieerden van 14 tot 17 jaar. De leeftijd waarop 'Thijs' 
aansluit is 12 jaar, afhankelijk van het leesnivo. Dat ik dit 
heb gedaan kwam niet voort uit een behoefte iets te 
onderzoeken, maar louter uit praktische en nieuwsgie-
righeids overwegingen. De leeftijd werd namelijk gege
ven door de groep leerlingen waarmee ik, de week door, 
te maken heb. Ik vond het in deze groep opvallend dat 
het boekje, ondanks alle aangevoerde bezwaren, toch 
door de meeste leerlingen met plezier werd gelezen. Het 
lijkt me dat dit pleit voor de kwaliteit van het boekje. 
Mijns inziens terecht merk ik in de bespreking van het 
boek op dat deze groep jongens niet representatief ge
noeg is om aan te tonen dat dit boek aan de voorwaarde 
'evenwicht in afstemming op taalvaardigheid en emotio
naliteit' voldoet. Mogelijk suggereerde ik hiermee een 
vleugje onderzoek. Dit was niet de bedoeling. 
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Boekbespreking 

N. Smulders, lid van de redaktie 

P.G. van Kerkhof en N. Rempkens, Leerlingen en studen
ten met een lichamelijke of zintuiglijke handikap in het 
reguliere onderwijs. Een overzicht van alle regelingen 
ten behoeve van het basis-, voortgezet-, beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs, 72 blz., Een uitgave van 
Provinciaal Overleg Gehandikaptenbeleid Noord-Bra-
bant, Tilburg, 1983. 
Dit boekje bestaat uit drie hoofdstukken, die achtereen
volgens de regelingen vermelden die gelden voor: moto
risch- en orgaangehandikapte leerlingen, visueel ge-
handikapte leerlingen en auditief gehandikapte leer
lingen. Elk van deze drie hoofdstukken kent weer een 
driedeling: Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en 
Hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. In de 
bijlagen worden wettelijke regelingen, adressen en rele
vante literatuur vermeld. 
Het is een handig en overzichtelijk boekje (het persbe
richt spreekt van een 'spoorboekje') waarin men in kort 
bestek alle relevante gegevens bij elkaar vindt. 
Het hoofdstuk over de regelingen voor auditief gehandi
kapte leerlingen beslaat tien bladzijden en vermeldt, 
voorzover wij konden nagaan, alles wat er te melden is. 
(Aanpassingen in schoolgebouwen of klaslokalen, ver
voer, leer- en hulpmiddelen, de SOLO-aparatuur, on
derwijskundige begeleiding, tegemoetkoming in de stu
diekosten, examenregeling, logopedie) Het boekje kan 
belangrijk zijn voor allen die betrokken zijn bij leerlingen/ 
studenten met een handikap in het regulier onderwijs: de 
leerling/student zelf, ouders, reguliere scholen met ge
handikapte leerlingen, verwijzende instanties, school
begeleidingsdiensten enz. 
Ofschoon het boekje uitgegeven is door een provinciale 
instantie is de horizon niet tot die provincie beperkt: de 
gegevens hebben een landelijk karakter. 
Het boekje kost ƒ 5,-. Men kan het bestellen door ƒ 7,30 
(= de prijs + verzendingskosten) over te maken op giro 
113 14 51 t.n.v. Stichting voor Revalidatie, Piushaven 1, 
Tilburg, onder vermelding van 'Leren en studeren met 
handikap'. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Gert Hak, lid van de redaktie 

1- The Journal of the British Association of teachers of 
the deaf, maart 1984 
- Diagnostische taalperceptietests. 

- De relatie tussen de ontwikkeling van gesproken en 
gebarencommunicatie bij twee dove kinderen. Een van 
de conclusies is: de kinderen ontwikkelen een commu
nicatiesysteem, dat is opgebouwd uit spraak en gebaren 
op grond van imitatie. Dit systeem is zeer beperkt, maar 
kan toch een aantal modaliteiten van de taal tot uitdruk
king brengen. 
- Dovenonderwijzers: hun rol in de religieuze en morele 
opvoedingsaspecten bij slechthorende kinderen. 

2. The Journal of the British Association of teachers of 
the deaf, mei 1984 
- Een vergelijking tussen slechthorende en horende 
leerlingen met betrekking tot hun geheugen voor hand
en lettervormen. Opmerkelijke uitkomst: geen significant 
verschil. 
- De rol van de leraar in een afdeling voor slechtho
renden verbonden aan een reguliere school. Zoals be
grijpelijk een omvangrijke taak, die - volgens de schrij
vers - alleen volbracht kan worden als men de waarde 
van 'mainstreaming' inziet. 
- Taalontwikkeling van prelinguaal dove kinderen. Een 
bijdrage uit Sint-Michielsgestel. 

3. The Volta Review, vol. 86, no 2. 
- Taaiproductie en taaionderscheidingsvermogen bij 
slechthorende kinderen. De conclusie: taal gecombi
neerd met auditieve training verdient de voorkeur boven 
alleen auditieve training. Spreken is dus erg belangrijk 
voor de taalontwikkeling. 
- Het effect van indirecte beïnvloeding op de verbete
ring van leesscores. Met name de invloed van leraren en 
ouders en hun leesattitude beïnvloedt in gunstige zin de 
leesscore van slechthorende leerlingen. 
- Programs in action: modeling als strategie ter verbete
ring van vraagzinnen beantwoorden; gebruik van crea
tief drama. 

4. The Volta Review, vol. 86, no 3 
- De correlatie tussen auditieve en visuele beheersing 
op twee taaltests. 
- Classificatie van dubbelgehandicapte slechthorende 
studenten. Een zeer instructief artikel! 
- Programs in action: slechthorende leerkrachten wer
ken met goedhorende leerlingen. Ook in de U.S.A. een 
omstreden zaak. 

5. American Annals of the Deaf, februari 1984 
- Slechthorende high school-leerlingen die geïntegreerd 
zijn. Op grond van vergelijkend onderzoek tussen slecht
horende en horende high school-leerlingen zijn enkele 
conclusies: 
De verschillen hangen vaak samen met rasverschillen. 
Er is een lagere score op motivatie-onderdelen bij 
slechthorende leerlingen. Dus er is meeren intensievere 
begeleiding nodig. In Nederland kunnen we dit, met 
name voor de slechthorende leerlingen, van harte on
derschrijven (ook in M.B.O. en H.B.O.!). 
- Kijken doven naar de T.V. op grond van andere motie
ven dan horenden? Via factoranalyse komen er een 
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aantal duidelijke verschillen aan het licht met betrekking 
tot informatieverwerving. 
- Integratie of autonomie? Een artikel van Arnold over 
de historische achtergronden van 'oralisme' en T.C.'. 
Zeer instructief. 
- Een overzicht van A.S.L.-instructie. Op 47% van de 
scholen en instituten voor doven zijn speciale A.S.L.-
klassen. 
- De cloze procedures als diagnosticum voor leespre-
sentaties. 
- Voorstel voor eisen te stellen aan leraren van slecht
horenden en doven. 

6. Hórgeschadigte Kinder, tweede kwartaal 1984 
- Ervaringen met de cochlea-implantatie. 
- Stand van zaken bij de zogenaamde gebarenbewe-
ging in de BRD. Verhelderend. 
- Hulp van de klasseleraar bij het vinden van een be
roep. Informatie over stage enz. 
- Dyspraxie. Een artikel uit Sint-Michielsgestel. 

7. Die Sonderschule, 84-2 
- Muzikale vorming bij slechthorende kleuters. Informa
tief. 
- Samenwerking tussen school, ouders en de staat. 

Ontvangen 

We vermelden hieronder brochures, artikelen en mede
delingen die bij de redaktie zijn binnengekomen. 
- Drs. A.H.M, van Zon, Aanwezigheid en gebruik van 
televisie-apparatuur in het voortgezet onderwijs. Een 
verslag van een onderzoek onder schooldirecties en 
docenten aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer. 
(22 blz.) Een uitgave van de Nederlandse Onderwijs 
Televisie (NOT), Noordse Bosje 18,1211 BG Hilversum, 
tel. 035-19544 (januari 1984). 
- Schooltelevisiegids; alle informatie voor kleuter- en 
lagere scholen, augustus-december 1984, 40 blz., een 
uitgave van NOT, adres zie boven. 
- Schooltelevisiegids voor docenten in het voortgezet 
onderwijs, augustus-december 1984, 24 blz., een uit
gave van NOT, adres zie boven. 
- Aankondiging van de serie Randstad, een aardrijks-
kunde-programma over een examenonderwerp voor 
Mavo. (Vanaf 17 september) Begeleidend materiaal be
stellen bij NOT, adres zie boven. 
- Aankondiging van de serie De V.S. vandaag, een aard-
rijkskunde-programma voor klas 6 van de lagere school 
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. (Vanaf 
23 oktober) Begeleidend materiaal bestellen bij NOT, 
adres zie boven. 

- 'Ervaringen en wensen van plotsdove en ernstig 
slechthorende mensen', een artikel geschreven door 
Aukje Bijlsma op verzoek van NOG (Nationaal Orgaan 
Gehandicaptenbeleid), maart 1984. Adres NOG: post
bus 323,3500 AH Utrecht. Het artikel handelt over men
sen die op latere leeftijd doof of slechthorend geworden 
zijn. 
- Enkele afleveringen van 'Signalement', informatie over 
produkten van de Stichting voor de Leerplanontwikke
ling (SLO), postbus 2041, 7500 CA Enschede, tel. 053-
840840. 
- Eveneens van de Stichting voor de Leerplanontwikke
ling: het tijdschrift 'Leerplanzaken' (verschijnt tweemaal 
per jaar), aflevering april 1984, in twee verschillende 
versies: een voor het basisonderwijs en een voor 12- tot 
18-jarigen en volwasseneducatie. In deze afleveringen 
worden alle uitgaven van de SLO voor de betreffende 
onderwijsvorm vermeld. 
- Aankondiging van een meerdaagse bijeenkomst voor 
mensen die samenwerken met doven: 'De dove werk-
nemer/neemster bij ons op het werk'. Georganiseerd 
door de Kommissie Volkshogeschoolwerk voor Doven 
en de Volkshogeschool 'Allardsoog', Bakkeveen. Datum: 
17-19 december 1984; vervolg-bijeenkomst 21 en 22 
februari 1985. Verdere informatie: Volkshogeschool 'Al
lardsoog', J. van der Wielenwei 32,9243 SH Bakkeveen. 
- Stapels circulaires van het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen. 
- Verschillende afleveringen van 'Basisbulletin', infor
matieblad voor het primair onderwijs, kwartaalblad. Wordt 
gratis toegezonden aan scholen voor primair onderwijs. 
Ter informatie kunt U aanvragen: 'I.P.B. schoolschrift' bij 
I.P.B., Postbus 7888,1008 AB Amsterdam. 
- Brochure van het Christelijk Instituut voor Doven Ef-
fatha, uitgave najaar 1983. 
- Brochure van het Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel, uitgave 1984. Personen en instellingen die deze 
brochure niet toegestuurd hebben gekregen en toch 
geïnteresseerd zijn om een exemplaar te ontvangen, 
kunnen de brochure aanvragen op het Instituut via het 
sekretariaat, tel. 04105-9119 - tst. 326. 
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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 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

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 
LW. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan fooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
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 
Malmópad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.C.A.-school 
Dependance J.C.A.-school 
Doveninstituut H.D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.Ml. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afdeling van het I.V.D. 
De Wingerd, afdeling van het I.V.D. 
Chr. Inst. voordoven 'Effatha' 
Chr. Inst. voordoven 
'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat 2 
Guyotplein 2 
Ammanplein2-4 
Cornells Danckertsstraat 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

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

05120-14974 
040-431087 
040-429402 
040-441754 
040-432776 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 

05200-12959 

020-178617 
020-141427 
020-151075 
050-122243 
010-132280 
010-552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-991180 
079-511151 

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




