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Ten geleide 25 Jaar geleden, 
hoe was het toen? 

Redaktie 

Op de omslag van ons tijdschrift hebt U vorig jaar vier
maal in de linkerbovenhoek een bandje gezien met het 
getal 25. Dit 'extraatje', door sommigen een rouwbandje 
genoemd, was in de bedoeling van de redaktie een blik
vanger om U te wijzen op het feestelijke feit, dat we met 
de 25-ste jaargang bezig waren. Nu is die jaargang dan 
voltooid, het bandje is weg en wij kunnen elkaar felicite
ren: het tijdschrift heeft zijn zilveren jubileum gehaald. 
Dat betekent, dat met enkele naamsveranderingen en 
een groot aantal redaktiewisselingen ruim 3800 pagina's 
tekst geproduceerd zijn die betrekking hadden op het 
onderwijs aan dove of slechthorende kinderen of aan 
kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden. 
Dat het een geschiedenis geweest is met vallen en op
staan, kan onder andere blijken uit de sterke wisseling in 
omvang van de verschillende jaargangen. Het absolute 
hoogtepunt is de derde jaargang (1962) met 260 blad
zijden; het dieptepunt de 15-de jaargang (1974) met 84 
bladzijden. 

De samenstelling van de redaktie zou een verhaal apart 
kunnen zijn. Eigenlijk kampt de redaktie met een dubbele 
handikap: ze wordt gerekruteerd uit twee verschillende 
verenigingen en de redaktieleden wonen verspreid over 
het hele land. 
'Namen noemen we niet', heeft een bekend kabaretier 
eens gezongen. Omdat 'Van Horen Zeggen' geen kaba-
ret is, noemen we één naam wel, In het eerste nummer 
van de eerste jaargang staat als redaktielid o.a. vermeld 
broeder Marcus van Veen. Dat is de enige naam uit de 
eerste redaktie die U nu nog (of weer) bij de tegenwoor
dige redaktie vindt. Broeder Marcus is wel weg geweest, 
maar sinds januari 1973 is hij toch weer continu in bedrijf. 
Hierboven hebben we de jaargang 1974 met 84 blad
zijden een dieptepunt genoemd, maar eigenlijk moeten 
we zeggen, dat in dat jaar ons tijdschrift uit een dal 
omhoog gekomen is dank zij het energieke optreden van 
Broeder Marcus en dhr. G.J. Geilleit. Nu nog heeft hij een 
bijzondere plaats in het redaktieteam, waardoor hij voor 
de eindredakteur een bijzondere steun betekent. 
Een redaktie kan niet zinvol werken als ze niet gedragen 
wordt door een groot aantal gelijkgezinden. Daarom bij 
dit jubileum onze gelukwens en dank aan allen, ook 
buiten de redaktie, die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Onze wens voor een goede toekomst van ons tijdschrift 
is tegelijkertijd een beroep op U om die ondersteunende 
medewerking voort te zetten of te versterken. 

Kopij voor het volgende nummer graag vóór 15 april bij 
de eindredakteur. 

P.R. Berkhout 

In februari 1960 verscheen het eerste nummer van de 
eerste Jaargang van het 'Tijdschrift voor Doofstommen
en Slechthorendenonderwijs'. 
Hoe stond het in die tijd met het onderwijs en de opvoe
ding van het jonge dove kind? Dat was de vraag, die door 
de redactie van genoemd tijdschrift aan mij werd ge
steld. Ik zal trachten op die vraag een antwoord te geven, 
of dat antwoord juist is...? Heeft u geachte lezer, (ex-) 
collega een ander idee, aarzel niet, zet het op papier, ik 
weet zeker dat de redactie het zal opnemen in haar blad 
en dat wij het allen met belangstelling zullen lezen. 

Ik heb de tijdschriften die gaan over het onderwijs aan 
dove kinderen en die in de jaren '58, '59, '60, '61 en '62 
zijn verschenen, nog eens rustig door zitten bladeren. De 
eerste gedachte, die bij mij opkwam, was: in die jaren is 
er wat het doel van dat onderwijs en die opvoeding 
betreft, niet zo veel of eigenlijk niets veranderd en ook het 
middel om dat doel te bereiken veranderde in deze pe-
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riode niet, alleen werd dat middel, zowel van de kant van 
de wetenschap, de taalwetenschap, als vanuit de prak
tijk van het onderwijs aan dove kinderen, nader bestu
deerd en ontwikkeld. 
Het doel was (en is nog steeds) het dove kind te be
hoeden voor vereenzaming door het een communica
tiemiddel aan te reiken en het hierdoor in staat te stellen 
kontakt te maken met zijn omgeving. 

In bijna alle tijdschriften voor het dovenonderwijs ver
schenen rond het jaar 1960, ging het steeds weer om de 
vraag: hoe zit het middel (taal en spraak) in elkaar en wat 
is de juiste methode om het dove kind dat middel te doen 
verwerven? 
Over de keuze van het soort middel was in deze onder
wijsperiode weinig, beter gezegd in het geheel geen, 
verschil van mening: dat middel bestond uit liplezen en 
spreken, gedragen door de gangbare taal van de omge
ving. 
Als achtergrond van doel en middel werd in allerlei arti
kelen aangegeven de ervaring, die men steeds weer bij 
het jonge dove kind kan opdoen, de ervaring wat betreft 
zijn enorme behoefte aan kontakt, een behoefte, die het 
beleeft als voorwaarde om als mens te kunnen leven. 
We lezen dan dat het kind zoekt naar middelen, die in het 
allereerste begin bestaan uit de uitdrukking van het ge
laat en lichaam en het natuurlijke gebaar en dat het dove 
kind in zijn behoefte aan kontakt, dan de hand kan 
worden gereikt met dezelfde kontaktmiddelen. 
Duidelijk kwam naar voren hoe met deze middelen het 
kontakt-maken of het pogen tot kontakt-maken, het we
zenlijke kenmerk van het taalgebruik kan inhouden, het 
kind kan dan deze middelen gebruiken als iets, dat een 
werkelijk doel heeft: kontakt maken om in bepaalde op
zichten zijn lichamelijke en geestelijke honger te stillen. 
Ik meen, waarde (ex-) collega's, dat ook in onze dagen 
deze voorwaarde wordt gesteld aan juist kommunikatie-
onderwijs, maar dat thans de keus, hoe wijdiekommuni-
katie-middelen verder zullen ontwikkelen naar het 
schrift, het gebaar, het vingeralphabet of de spraak, iets 
anders is dan rond de jaren 1960. 
In de jaren van de (her-) geboorte van ons tijdschrift 
werd algemeen gekozen voor het middel dat de omge
ving van het dove kind gebruikt, een middel dat voor dit 
kind gestalte kreeg in spreken en liplezen. 
De voorwaarden om deze middelen op een juiste en een 
zo volledig mogelijke wijze te doen verwerven, werden in 
de tijdschriften en in allerlei, in die jaren verschenen, 
boekjes, besproken. 

De regels en de wezenlijke kenmerken van het taalge
bruik werden beschreven. 

Naast deze, m.i. belangrijkste aspecten van het taal- en 
spreekonderwijs aan dove kinderen, trof ik ook andere 
nieuwe of vernieuwde richtingen aan, bv. op het gebied 
van de hoortraining, hoorapparatuur en klasse-acous-
tiek, maar deze onderwerpen wil ik graag aan deskun
digen ter behandeling overlaten. 
Eén kleine opmerking hierover. Het verwondert me, dat 
ik in het geheel geen poging heb ontdekt om een verbin
ding te maken tussen eerdergenoemde taalaspecten en 

de ontwikkelingen op het gebied van hoorapparatuur en 
hoortraining. Ik heb dit ervaren als een soort vermijdings
tendens tussen beide gebieden. 
Wat ik in de literatuur rond de jaren 1960 ook heel weinig 
heb aangetroffen, zijn artikelen of verslagen van bespre
kingen, hoe in de articulatie-lessen bepaalde taalregels, 
bv. in het foneemsysteem, in de spraak van het kind 
kunnen worden ontwikkeld. 
De meeste positieve ontwikkeling in het doven-onder-
wijs in de jaren '60 vinden we m.i. in het pogen van de 
onderwijskrachten om het semantisch en grammatisch 
aspect van de taaluitingen te bestuderen en de resulta
ten van deze studie in te passen in de taaimethodiek en 
in het elkaar stimuleren om op dit terrein verder te 
werken. 

Gaarne wil ik verschillende artikelen uit bedoelde pe
riode aangeven, artikelen, die in ons tijdschrift zijn afge
drukt en die de bovengenoemde tendens in het onder
wijs aan dove kinderen rond de jaren '60 aangeven: 
aug. 1958: 'Taalbeschouwing en Taalonderwijs' (v. 
Mierlo en v.d. Vliet) 
febr. 1959: 'Actief-Passief' (H. van Mierlo) 
mei 1959: 'Een onderzoek naar de Woordenschat' (Am
sterdamse Werkgroep); 'Onderzoek naar het schriftelijk 
taalgebruik v. doven kinderen' (Amsterdamse Werk
groep) 
nov. 1959: 'Op het strand' (P.R. Berkhout) 
aug. 1961: 'Onderling verstaan bij het taai-onderwijs aan 
dove kinderen' (N. Rog) 
april 1962 (enz.): 'Abstractie als taalkundig probleem 
voor dove kinderen' (Prof. Tervoort) 
1963 (?): 'Taaimethodiek voor dove kinderen' (H. van 
Mierlo) 
(Boek) 
1964: 'Het gebruik van het Nederlandse "Er"' (A. van 
Uden) 
(Boek) 
1963 (?): 'Apercu van het Nederlands' (D. v.d. Vliet) 
(Boek) 

Daarnaast is mij opgevallen, dat steeds meer aandacht 
werd gevraagd voor het methodische probleem i.v.m. de 
wezenlijke kenmerken van het taalgebruik, in de eerste 
plaats met de instrumentele en de kommunikatieve 
kenmerken. Deze kenmerken zou ik, heel in het kort, als 
volgt willen aangeven. 
Het zijn de kenmerken van het taalspel, ook van dat spel 
met het dove kind, kenmerken, die in principe een abso
lute voorwaarde zijn om de taalelementen, bv. de syntax, 
te doen ontwikkelen. 
Deze taalregels moet het kind, ook het dove kind, al 
spelende (= taalgebruikend) leren: dat spel is nodig om 
de regels te leren, terwijl het spel niet mogelijk is, niet kan 
bestaan, zonder deze regels. 
Het spel bedient zich dus van regels, die geleerd en 
gekend worden, door en in dat spel. 
Ook dit facet van het taalonderwijs werd in allerlei arti
kelen rond het jaar van het verschijnen van ons eerste 
tijdschrift, aan de orde gesteld. 
Deze kenmerken kunnen in de eerste plaats gerealis-
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eerd worden in het dagelijks leventje van het kind, vooral 
in het kontakt met de ouders en we zien dan ook, dat in 
deze beginperiode van de ontwikkeling van het dove 
kind, steeds opnieuw de nadruk werd gelegd op de zg. 
'home-training'. 
In allerlei artikelen, lezingen en boekjes werd op het 
belang van deze mogelijkheid om te komen tot echt 
taal-kontakt met het dove kind, gewezen. 
In dit verband willen we nog wijzen op de volgende 
artikelen en boekjes: 
mei 1959: 'Externaat eis voor hoor-opvoeding' (M.J.C. 
Büchli). 
nov. 1959: 'Reflecterende Taalmethode' (A. van Uden), 
febr. 1961: 'Home-training en voorzorg voor zeer jeug
dige, dove kinderen' (A. van Uden). 
1961 (boek): 'Doof... hoe kan ik helpen?' (P.R. Berkhout). 
1961 (?): 'Aan de ouders van onze dove kinderen' (St. 
Michielsgestel). 

Dames en heren, dit is ongeveer wat mij is opgevallen bij 
het herlezen van de tijdschriften rond het jaar 1960 en bij 
het ophalen van de herinneringen, aan deze periode. 
Het was de tijd, dat de taalmethode voor dove kinderen 
een nieuwe, misschien kunnen wij zeggen, een meer 
bestudeerde achtergrond kreeg. De tijd waarin de be
hoefte ontstond, de elementen van taal en taalgebruik te 
kennen en deze op een juiste manier het dove kind aan 
te bieden. Ook de tijd waarin de eenheid en de tegenstel-
üng van taal en spraak meer algemeen werd begrepen 
en in de articulatie-les werd ingepast. 

Nog één opmerking tot slot. 
Toen ik de tijdschriften zat door te bladeren, had ik het 
merkwaardige gevoel dat ik in een spiegel (een soort 
spiegel) zat te kijken, in een spiegel waarin de situatie 
van het onderwijs en de opvoeding van het dove kind van 
die bepaalde tijd, werd weerkaatst. Ergens op de achter
grond van het beeld zag ik ook de resultaten van het 
werken in die tijd, ja, ik weet het wel: alleen de GOEDE 
resultaten, maar ja... daarom mag ik er ook een beetje 
trots op zijn. 

Over 25 jaar, moeten jullie, jonge (ex-) collega's, ook 
maar even in zo'n spiegel kijken. Ik weet heel zeker, dat 
bepaalde beelden dan nog hetzelfde zullen zijn: de 
beelden nl. die de voorwaarden aangeven om resultaten 
te behalen, waarop je een klein beetje trots mag zijn! 
Die voorwaarden waren, zijn en zullen altijd blijven: liefde 
voor het kind dat doof is, inzicht in de ernst van die 
doofheid en de invloed ervan op de ontwikkeling van dat 
kind. Een enorme inzet wat tijd en energie betreft bij het 
onderwijs aan deze kinderen, ruime kennis van de kom-
munikatie-middelen, speciaal de taal, de spraak en het 
aflezen en van de methode om deze middelen door het 
kind te doen verwerven. 
(Ex-) Collega's, sterkte in jullie moeilijk, maar zo enorm 
zinvol werk! 

50 jaar onderwijs aan 
spraakgebrekkigen 

Jan van der Hoeven 

Wie dacht dat deze groep kinderen pas na de oorlog 
werd ontdekt, zoals we wel eens hoorden, en toen ook in 
het buitengewoon onderwijs werden opgenomen, komt 
bedrogen uit. 
Uit het onderwijs jaarverslag 1934 van de Gemeente 
's-Gravenhage plukten wij het volgende: 
...'Met goedvinden van den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen werd met ingang van 1 No
vember 1934 bij wijze van proef, voorloopig voor den 
duur van een jaar, een klasse voor ernstig spraakge-
brekkige leerlingen gevormd. De leerlingen van deze 
klasse zijn afkomstig van scholen voor gewoon lager 
onderwijs. Allen zijn ten gevolge van een gehemelte
spleet ernstig spraakgebrekkig. Over de resultaten van 
dit onderwijs kon uit den aard der zaak nog niet vol
doende worden geoordeeld. Wel is vastgesteld, dat het 
speciaal onderwijs aan deze meermalen zeer intel
ligente leerlingen van buitengewone waarde is en dat het 
verblijf in deze klasse op hun levenspeil, hun levenshou
ding en ook op hun materieele levensomstandigheden 
duurzaam een gunstigen invloed zal kunnen uitoefe
nen.'... 

Er werd toen gestart met 14 leerlingen in de leeftijds
groep van 5 tot 12 jaar. 
Zoals ook nu nog het geval is gaf ook de toenmalige 
Minister van Onderwijs niet zo maar zijn toestemming tot 
oprichting van een afdeling voor ernstig spraakgebrek
kigen aan een school voor slechthorenden. 

(zie verder op blz. 8) 

Blaasoefeningen met de Wullse fles. 



Een mislukt hoofdstuk 
uit de psycholinguïstiek1 

Drs. H. Knoors, psycholinguist aan het Rudolf Mees 
Instituut te Rotterdam 

1. Inleiding 

Sedert het begin van de jaren zestig is er met name in de 
V.S. veel onderzoek verricht naar het fenomeen geba
rentaal. Concentreerde dit onderzoek zich in eerste 
instantie op de vraag of er wel sprake was van een taal, 
later nam de aandacht toe voor structuurkenmerken van 
gebarentalen, voor de verwerving van die kenmerken en 
voor sociolinguïstische aspecten van gebarentalen. De 
oorspronkelijke vraag naar het taai-zijn wordt sinds ge
ruime tijd door linguïsten en psycholinguïsten beves
tigend beantwoord. Goede samenvattingen van het vele 
onderzoek dat met name naar de Amerikaanse gebaren
taal, American Sign Language (ASL), is verricht, worden 
gegeven door Wilbur (1979) en Klima en Bellugi (1979). 
In Nederland is het, afgezien van het pionierswerk van 
Tervoort (zie o.a. Tervoort, 1953; Tervoort, 1975), lange 
tijd stil geweest op dit onderzoeksgebied. Door de jaren
lange dominantie van de zuivere spreekmethode in het 
dovenonderwijs was er nauwelijks sprake van enige be
langstelling voor manuele communicatievormen in het 
algemeen, laat staan voor gebarentalen in het bijzonder. 
De uitgave van het boek 'Wie niet horen kan, moet maar 
zien' door de Stichting Nederlandse Dovenraad (1981) • 
markeert de definitieve verandering van deze situatie. In 
het kielzog van de belangstelling voor en de discussie 
over Totale Communicatie, rees ook de interesse voor 
het communicatiesysteem van volwassen doven in Ne
derland. In een eerste onderzoek dat uit deze interesse 
voortvloeit, wordt geconcludeerd: 'Zij het dat de ge
vonden structuren nog aan een verdere zorgvuldige ana
lyse onderworpen moeten worden, zouden wij geba
seerd op de overwegingen omtrent de rol van de 
gesproken component, willen concluderen dat er ook in 
Nederland tussen volwassen doven onderling een 
communicatiesysteem voorkomt dat als gebarentaal 
gekenmerkt kan en moet worden' (Schermer, 1983, p. 
24). Onderzoek naar gebarentalen in Nederland en 
Vlaanderen is tot nu toe verschenen in een tweetal pu
blicaties, te weten 'Hand over hand' (Tervoort, red., 
1983) en 'Recent Research on European Sign Langua
ges' (Loncke e.a., eds, 1984). 

1 Lezers die geïnteresseerd zijn in een zeer uitvoerige bespre
king van dit boek van dr. Van Uden verwijs ik naar: Bernard T. 
Tervoort (red.) 'Gebarentalen van Doven en Psycholinguïs
tiek': Een weerwoord. Publicaties van het Instituut voor Al
gemene Taalwetenschap, nummer 46. Amsterdam, 1985. 
(Verschijnt binnenkort.) 

Enige maanden geleden heeft Van Uden een literatuur
studie gepubliceerd met betrekking tot gebarentalen 
onder de titel 'Gebarentalen van doven en psycholin
guïstiek. Een kritische evaluatie'. Swets en Zeitlinger, 
Lisse, 1984. 
In het voorwoord van dit boek (p. V) vermeldt Van Uden 
dat deze studie 'een kritische evaluatie van talrijke the
sen, van gebruikte linguïstische en psycholinguïstische 
termen, van methodische "designs" en getrokken con
clusies' beoogt te zijn. Van Uden omschrijft de bedoeling 
van zijn literatuuronderzoek verder als volgt: 'De bedoe
ling van deze studie is niet in eerste instantie een discus
sie te voeren over te nemen pedagogische maatregelen, 
noch ook over sociolinguïstische aspecten van een ge
barentaal als kenmerk van een uitgegroeide of op te 
bouwen sociologische minderheidsgroepering van do
ven in de maatschappij. Het gaat hier uitsluitend over die 
gebarentalen als zodanig. Deze studie zou een hoofd
stuk uit de Psycholinguïstiek genoemd kunnen worden'. 
Van Uden bespreekt nu in zijn boek allereerst een aantal 
grondthesen waarna de vraag naar het taai-zijn van een 
gebarentaal aan de orde komt. Met het oog op dit laatste 
bespreekt Van Uden vervolgens onderzoek naar de lex
icologie, de fonologie, de morfologie en de syntaxis van 
gebarentalen. Hij vervolgt zijn studie met een vergelijking 
tussen het Latijn en gebarentalen en met een hoofdstuk 
over lichaamstaal en dramatisaties bij gebarengebruik. 
Een laatste kernhoofdstuk is dat over de informatieve 
waarde van gebarentalen waarna twee concluderende 
hoofdstukken volgen. 

In deze bespreking wil ik achtereenvolgens ingaan op de 
taaiopvatting van Van Uden, op de methodologie en 
terminologie van zijn literatuurstudie en op het realiseren 
van de reeds geciteerde bedoeling. 

2. De taaivisie van Van Uden 

Van Uden definieert taal als 'een systeem van symbolen 
voor de dagelijkse communicatie' (p. 2). Deze zeer ruime 
definitie richt zich uitsluitend op het communicatieve 
aspect van taal. Er is geen enkele verwijzing naar het 
gestructureerd zijn van taal. Hantering van deze definitie 
leidt er toe dat zowel gebaarsystemen als gebarentalen 
als zelfstandige talen beschouwd worden. In par. 3.2 
kom ik hier nog op terug. 
Van Uden expliceert zijn opvatting over taal verder als hij 
op p. 3 stelt dat: 'niet alle natuurlijke gesproken talen 
even rijke talen zijn als b.v. het Nederlands of het Engels. 
Er bestaan ook armelijke natuurlijke gesproken talen, als 
b.v. 'Papiamento' met zijn vrij beperkte woordenschat, 
verder bepaalde talen in Afrika, Indianen-talen enz. Deze 
talen zijn dan ook in eerste instantie niet geschikt voor 
'hogere studies', d.w.z. ontwikkelingen die meer omvat
ten dan de beperkte culturen waarin deze talen functio
neren'. 
Deze opvatting acht men binnen de linguïstiek volkomen 
onhoudbaar. Opmerkingen als de onderhavige van Van 
Uden zijn door Levelt in zijn lezing voor het symposium 
'Wetenschap ten goede en ten kwade' als meer dan 
achterhaald gekwalificeerd (Levelt, 1983). En Dik en 
Kooy merken op: 'Maar het is nog nooit gelukt aan te 
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tonen dat de totale systematiek van welke taal dan ook 
wezenlijk eenvoudiger of doeltreffender zou zijn dan die 
van andere talen. Dat wij deze illusie koesteren komt 
doordat wij de neiging hebben onze eigen taal of een taal 
die we goed kennen als norm te stellen voor andere 
talen. Daarbij kijken we vooral naar onderscheidingen 
die wij wel, en andere talen niet hebben en concluderen 
dan dat die andere talen in die opzichten defectief zijn. 
Meestal vergeten we te kijken naar de onderscheidingen 
die wij niet hebben, en andere talen wel. Doen wij dit wel, 
dan zien we onmiddellijk dat we vanuit het gezichtspunt 
van die andere talen evengoed onze eigen taal defectief 
kunnen noemen'. (Dik en Kooy, 1973, p. 12). 
Dit citaat is niet alleen van toepassing op de door Van 
Uden op p. 3 geopperde taaivisie, het is tevens exempla
risch voor de manier waarop hij gebarentalen benadert. 
Met een gesproken Westerse taal als norm bekijkt hij 
gebarentalen, vergelijkt beide, constateert dat een geba
rentaal in sommige opzichten afwijkt en concludeert 
tenslotte dat een gebarentaal minderwaardig is. Komt 
een gebarentaal in een aantal opzichten wèl overeen 
met een gesproken taal, dan heet het ineens dat de 
gebarentaal niet zuiver meer is. 
Overigens, voor wat betreft de Indianentalen, Van Uden 
zou eens moeten nagaan hoeveel studies alleen al van 
het Navaho verschenen zijn. Van de Afrikaanse taal Krio 
's onlangs een lexicon gepubliceerd met maar liefst 
25.000 woorden, en wat het Papiamento betreft, Van 
Uden zou de Dikshonario van Dijkhoff (1980) eens 
kunnen inkijken. 

3. Methodologie en terminologie 

In het voorwoord schrijft Van Uden dat hij de linguïsti
sche en psycholinguïstische termen alsook de methodo-
'ogie van gebarentaalonderzoeken kritisch zal evalue
ren. Wanneer men in een studie een dergelijk doel 
uitspreekt, dan mag de lezer van de studie verwachten 
dat de schrijver zelf zijn literatuuronderzoek zó opzet dat 
daar wat betreft methodologie en terminologie niets op 
aan te merken valt. En op het boek van Van Uden is 
vanuit dit opzicht veel op te merken. 

31 Methodologie 
Wanneer men een wetenschappelijk verantwoorde lite
ratuurstudie onderneemt, dan is te verwachten dat. er 
gestart wordt vanuit een objectief vertrekpunt, dat de 
meest relevante literatuur op het onderzoeksgebied 
vermeld wordt en dat op de juiste wijze gerapporteerd 
wordt. 
Ten aanzien van het vertrekpunt valt in het boek van Van 
Uden op dat dit van vooringenomenheid getuigt en dat 
deze vooringenomenheid op geen enkele wijze ver
bloemd wordt. 
Dit blijkt al uit de manier waarop Van Uden in de Inleiding 
het doel van het literatuuronderzoek uitlegt. Van Uden 
haalt allereerst Loncke aan (overigens zonder het pagi
nanummer te vermelden) die geschreven heeft: 'Doven 
beschikking over visuele communicatiesystemen die 
echte talen zijn, in linguïstische complexiteit en commu
nicatieve capaciteit helemaal niet de mindere van ge

sproken talen' (p. 2). Van Uden haakt op dit citaat in, zegt 
dat hij deze these zal gaan onderzoeken en presenteert 
de lezer, zonder nog maar iets onderzocht te hebben, 
vervolgens alvast zijn conclusie: 'Wij zullen (...) tot de 
conclusie komen dat gebarentalen van doven, althans in 
hun zogenaamde zuivere vormen (d.i. niet gemengd met 
verbale elementen), niet te vergelijken zijn met enige 
gesproken taal, zelfs niet met een soort Creool-taal, 
maar dat ze iets unieks vertegenwoordigen, waarin de 
inhoud van het teken de hoofdrol speelt' (p. 2). Waartoe 
nog Van Uden's boek gelezen, de conclusie staat toch al 
vast. 
Dezelfde vooringenomenheid klinkt ook door in Van 
Uden's taalgebruik. In de zojuist geciteerde conclusie 
lezen we over 'zogenaamde zuivere vormen'. Op p. 1 
heeft Van Uden het over 'zogenaamde syntaxis', op p. 4 
over 'zogenaamde "natuurlijke" gebarentaal', op p. 10 
over het 'zogenaamde Ameslan', op p. 11 over 'een soort 
benadering in gebaren van het Engels' en op p. 15 weder
om over ' de zogenaamde natuurlijke gebarentaal van 
doven' en over hun 'fonologie (?)', hun 'syntaxis (?)'. 
En dit alles terwijl de eigenlijke literatuurstudie nog moet 
beginnen. Overigens vormen de genoemde voorbeel
den nog maar het topje van de ijsberg: van vooringeno
menheid getuigend taalgebruik valt in het hele boek te 
lezen. 
Wat het gebruik van literatuur betreft. Van Uden vergeet 
diverse malen de meest relevante literatuur op een be
paald onderzoeksterrein te bespreken. Allereerst kun
nen we stellen dat het bevreemdend is dat Van Uden 
geen enkele maal verwijst naar de enige Nederlandsta
lige publicatie over gebarentaalonderzoek, 'Hand over 
hand' (op. cit.). 

Maar zoals reeds gezegd, ook op specifieke onder
zoeksgebieden maakt Van Uden een aantal maal geen 
melding van de meest relevante literatuur. Nemen we als 
eerste voorbeeld het hoofdstuk over de syntaxis van 
gebarentalen, dan lezen we op p. 57 Van Uden's conclu
sie: 
'Evenmin bestaat er een linguïstische syntaxis'. (Van 
Uden is van mening dat gebarentalen ook geen linguïsti
sche fonologie en functionele morfologie hebben). Van 
Uden stelt daarentegen dat er in een gebarentaal sprake 
is van een semantische volgorde (p. 54) en verwijst 
instemmend naar Wundt (p. 52) die tot een visuele en 
emotionele volgorde geconcludeerd heeft. 
Van Uden kan dit concluderen omdat hij zeer eenzijdig 
literatuur selecteert en omdat hij Wundt's mening onjuist 
weergeeft. Wat de literatuur betreft, Van Uden bespreekt 
wel onderzoek van Schlesinger en Oléron, die van me
ning zijn dat een semantische volgorde domineert, maar 
niet van Deuchar (1983) en Lidell (1980). En dit zijn 
onderzoeken die hele andere inzichten verschaffen in 
het volgorde-aspect van een gebarentaal. Wie een goed 
overzicht wenst van de discussie over volgorde binnen 
gebarentaal, verwijs ik naar Volterra e.a. (1984). Wundt 
concludeert niet dat er sprake is van een visuele en 
emotionele volgorde. Integendeel, hij stelt juist: 
'Thus it turns out that the very thing gestural communica
tion was supposed to lack - the connection of individual 
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gestures with a whole sentence - is the means by which 
the grammatical importance of individual gestures is 
determined. From this it may further be asserted that we 
can speak with full justification of a syntax of gestural 
communication, insofar as the syntactic placement of 
words and the sentence are related and reciprocal con
cepts'(Wundt, 1973, P. 116). 

Een tweede voorbeeld, nu naar aanleiding van de dis
cussie over iconiciteit van gebaren en de mogelijke im
plicaties hiervan voor de fonologie van gebarentalen 
(H 3). Van Uden kritiseert onderzoeken die een fonolo
gisch niveau in gebarentalen poneren èn onderbouwen. 
Van Uden stelt dat gebaren direct of indirect iets af
beelden, dus iconisch zijn, en dat ze daarom niet opge
bouwd zijn uit kleine, betekenisloze elementen. De ele
menten zijn volgens hem beeldend en niet arbitrair. Bij 
deze submorfemische elementen die de fonologie van 
een gebarentaal vormen, moet men denken aan de 
handvorm, de beweging van de handen, de oriëntering 
van de vingers en de handpalmen èn aan de positie van 
de handen ten opzichte van het lichaam. Van Uden stelt 
letterlijk op p. 39: 
'Wij menen integendeel, dat de elementen in de gebaren 
hoofdzakelijk gericht zijn op de uitbeelding. (...) Het zijn in 
de grond iconische elementen.' Voor deze conclusie 
voert Van Uden geen enkel bewijs aan: hij noemt geen 
enkel onderzoek dat zijn stelling ondersteunt terwijl hij 
zelf nooit onderzoek naar gebarentalen gedaan heeft. 
Daar komt bij dat Van Uden één onderzoek niet noemt en 
juist dat onderzoek maakt zijn stelling aanvechtbaar. 
Uit onderzoek van Bellugi en Klima (1982) komen zeer 
sterke aanwijzingen naar voren dat gebarentaalverwer-
ven een niet-iconlsch proces is. Uit fouten die gemaakt 
worden bij het verwerven van morfologische structuren 
van A.S.L., blijkt dat er sprake is van een morfologisch 
verwervingsmodel. 
In die gevallen waarbij er sprake is van directe of indi
recte iconiciteit, blijkt 'that iconitity has no facilitating 
effect' (Bellugi en Klima 1982, p. 16). Er is wel degelijk 
sprake van verwerving van opzichzelf betekenisloze fo
nemen en morfemen (zie overigens ook Mclntyre, 1977). 

Tenslotte de manier waarop Van Uden rapporteert. In 
een aantal gevallen doet Van Uden zelf een uitspraak of 
hij citeert een uitspraak en geeft dan een opsomming 
van velerlei onderzoeken, daarmee suggererend dat al 
die onderzoeken de gedane uitspraak ondersteunen. Zo 
noemt Van Uden op p. 18 en 19 een achttiental onder
zoeken die betrekking hebben op de mogelijke iconiciteit 
van gebaren. Hij besluit zijn opsomming met een citaat 
uit één van de genoemde onderzoeken, dat van Schle-
singer (1978). 'Iconicity is the single most striking feature 
of sign language'. Van Uden suggereert hiermee dat alle 
18 onderzoeken tot zo'n uitspraak leiden. Bellugi en 
Klima (1976), ook genoemd, komen tot een geheel an
dere conclusie. Van Uden geeft hun conclusie op p. 39 
weer: 

'Iconic aspects of signs are entirely disregarded'. De 
manier van verwijzen naar onderzoeken is dus op zijn 
minst ongelukkig en zeker ook ongebruikelijk. Daar komt 
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nog bij dat Van Uden bij citaten stelselmatig de pagina
nummers vergeet te vermelden: ongewoon in een we
tenschappelijke tekst waarbij controleerbaarheid toch 
op de voorgrond moet staan. 
Van Uden is eveneens vaak onvolledig in het vermelden 
van onderzoeksgegevens. Nemen we als voorbeeld de 
manier waarop het onderzoek van Tweney e.a. (1977) op 
p. 55 weergegeven wordt. Als doel van het onderzoek 
noemt Van Uden het aantonen van een echte 'syntaxis' 
(de aanhalingstekens zijn van Van Uden). Men bood, via 
video-apparatuur, korte zinnen in natuurlijke gebaren-
'syntaxis' (de aanhalingstekens zijn wederom van Van 
Uden) aan aan 'vlotte gebarenmakende' doven (alweer 
aanhalingstekens van Van Uden). Van Uden vermeldt 
het aantal proefpersonen niet, gegevens met betrekking 
tot beheersing van A.S.L. worden eveneens niet ver
strekt. 
Van Uden is het met de conclusies van genoemd onder
zoek niet eens en vermeldt terloops dat zijn kritiek ook 
een onderzoek van Grosjéan e.a. (1981) geldt. De lezer 
wordt de inhoud van dit onderzoek echter niet meege
deeld. Ergo, of Van Uden's kritiek steekhoudend is, valt 
zodoende ook niet na te gaan. 

3.2. Terminologie 
Veel termen in Van Uden's boek worden warrig of onjuist 
gedefinieerd. Ik zou in dit kader kunnen ingaan op 
omschrijvingen van een pidgintaal, een creooltaal of 
Totale Communicatie. Omschrijvingen waarop veel aan 
te merken valt. Maar deze feilen in definities vallen in het 
niet tegen de achtergrond van de voortdurende verwar
ring over het onderzoeksobject waar het in deze studie 
om gaat. Het boek wordt geacht zich te concentreren op 
gebarentalen, maar Van Uden geeft er meermalen blijk 
van niet exact te weten wat een gebarentaal is. Het 
duidelijkst blijkt dit in het eerste hoofdstuk 'Een natuur
lijke gebarentaal van doven?' (p. 5-15). In dit hoofdstuk 
omschrijft Van Uden achtereenvolgens de begrippen 
lichaamstaal, kinesica, niet-verbale communicatie, 'ma
nual communication', 'natuurlijke gebaren', 'home made 
signs', 'natural sign language', 'ondersteunende geba
ren', 'Ameslish', 'Nederlands in gebaren' en 'Total Com
munication' (aanhalingstekens van Van Uden). Aan het 
einde van de paragraaf over 'Nederlands in gebaren' 
schrijft Van Uden: 'Wij hebben dus de diverse gebaren
talen van de doven geordend naar hun steeds grotere 
benadering van een gesproken taal' (p. 12). Dit heeft Van 
Uden niet gedaan! In dit hoofdstuk gaat het om een 
ordening van verschillende vormen van manuele com
municatie, waaronder gebarentaal. 

Onder het hoofdje 'Manual communication' definieert 
Van Uden een gebarentaal als: 'Een systeem van con
ventionele gebaar-symbolen voor de dagelijkse com
municatie' (p. 7). In deze definitie, die wederom op geen 
enkele manier naar structuurkenmerken verwijst, ligt de 
aldoor in het boek heersende verwarring over gebaren
taal, gebaarsysteem en totale communicatie besloten. 
Uitgaande van deze definitie is een gebaarsysteem, b.v. 
het systeem Van Beek, óók een gebarentaal. Dat Van 
Uden dit inderdaad zo ziet blijkt ook uit het naschrift, op P-



118, dat over de schrijver zelf gaat: 
Hij kent de gebarentaal van die doven uit eigen dage
lijkse ervaring, zowel het "Nederlands-in-gebaren" als 
de gebarentaal zoals de dove volwassenen die onder 
elkaar gebruiken'. 
De hier tentoongespreide verwarring leidt er toe dat Van 
Uden onderzoeken die betrekking hebben op een ge
baarsysteem of op Totale Communicatie gebruikt om 
'ets aan te tonen over een gebarentaal. Zo bespreekt 
Van Uden op p. 70 e.v., in het hoofdstuk over de informa
tieve waarde van een gebarentaal, diverse onderzoeken 
van Hoemann. Helaas kloppen de literatuurverwijzingen 
m dit geval niet met de bibliografie, maar gaan we uit van 
de juistheid van deze bibliografie, dan heeft Van Uden 
o.a. Hoemann, 1983 (a, b) gebruikt. 
Deze artikelen, verslagen van lezingen op het congres te 
Hamburg, 1980, beschrijven onderzoeken naar beschrij
vingen van ruimtelijke relaties door kinderen die op T.C.-
scholen zaten of op scholen die de simultaanmethode 
gebruiken. Deze onderzoeken mogen in dit verband niet 
zomaar gebruikt worden: de resultaten vertellen ons 
hoogstens iets over Totale Communicatie. 

Had Van Uden literatuur over gebarentalen goed weer
gegeven, dan had hij een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen gebarentaal en een gebaarsysteem. 
Een gebarentaal heeft een eigen grammaticale structuur 
die niet is afgeleid van een gesproken taal, niet is be
dacht, een eigen lexicon heeft, en de gesproken compo
nent maakt er in principe geen deel van uit (Schermer, 
1983). Echter, gebaarsystemen zijn codes waarmee 
men zo nauwkeurig mogelijk de structuren van een ge
sproken taal kan weergeven (Freeman e.a., 1984). Bij 
gebaarsystemen gaat het om systemen die in verschil
lende mate de gesproken taal ondersteunen. Een goede 
uiteenzetting over het verschil tussen gebarentaal en 
gebaarsystemen en tevens een uitgebreid overzicht van 
diverse gebaarsystemen, is te vinden in Wilbur, 1979. 

4- Het doel van het literatuuronderzoek 

Het door Van Uden geformuleerde doel van zijn studie 
heb ik reeds in par. 1 vermeld. Uit hetgeen ik vermeld heb 
over de permanente verwarring rond het begrip gebaren
taal, moge duidelijk zijn dat het in het boek niet altijd even 
duidelijk is of het nu echt gaat om een evaluatie van 
gebarentaalonderzoek of om een evaluatie van onder
zoek naar allerlei andere vormen van manuele commu
nicatie. De lezer van het boek moet echter tot zijn verba
zing constateren dat het doel van het literatuuronder
zoek wel vaker verschuift. Zo vermeldt Van Uden zowel 
in het Voorwoord (p. V) als op p. 80 dat het in het onder
zoek niet zal gaan over pedagogische maatregelen. Er 
wordt geen vergelijking gemaakt met spreken, spraakaf-
zien en geluidswaarneming van doven. 
Nog explicieter wordt gesteld: 'Het gaat hier uitsluitend 
over die gebarentalen als zodanig' (p. V). Op p. 11, in een 
Paragraaf over Ameslish (American Sign English, géén 
gebarentaal) probeert Van Uden wel degelijk de ver
meende onderwijskundige suprematie van de zuivere 
spreekmethode vast te stellen. Nadat hij gesteld heeft 

dat Ameslish 'een soort benadering in gebaren van het 
Engels' is, en nadat hij geschreven heeft dat dit vooral 
gebruikt wordt door oraal-opgevoede dove kinderen in 
onderling contact, gaat Van Uden verder met: 'Dat dit 
niet per se het geval hoeft te zijn, dat n.l. dove kinderen zo 
kunnen worden opgevoed, dat ze ook onder elkaar geen 
gebaren gebruiken, is door Lancioni (1981) aange
toond'. Op p. 80 wordt, met dezelfde bedoeling, nog
maals naar Lancioni verwezen. 
In bepaalde passages komen dus toch andere doelstel
lingen om de hoek kijken! Nu is dat op zichzelf al vreemd, 
nog vreemder wordt het als Lancioni (1981) erop nage
slagen wordt. Wat behelst dit onderzoek? Zes dove, naar 
de summiere gegevens die verstrekt worden te oor
delen, zeer taalvaardige leerlingen van het Instituut voor 
Doven, te Sint-Michielsgestel, communiceren in klasse-
verband voornamelijk door middel van gesproken, veelal 
correcte zinnen. Buiten de klassesituatie, in het inter
naat, blijken ze zich voornamelijk van lichaamstaal en 
overstaanbare klanken te bedienen. Ze maken geen 
dovengebaren volgens Lancioni. Via een beloningspro
gramma slaagt men er nu in om het gebruik van 
lichaamstaal terug te dringen en het gebruik van ge
sproken taal, veelal in correcte vorm, te bevorderen. Om 
dit te bereiken moet men gedurende de hele onderzoeks
periode beloningen geven voor correct gesproken taal
gebruik, in de vorm van inwisselbare punten of in de 
vorm van registratiekaarten voor de ouders. Wat toont 
Lancioni nu werkelijk aan? Allereerst dat een aantal zeer 
goede leerlingen uit Sint-Michielsgestel voor onderling 
contact vooral op lichaamstaal aangewezen is. (Hoewel 
reeds meerdere malen vastgesteld is dat leerlingen al
daar ook dovengebaren maken; eigen waarneming; Ter-
voort, persoonlijke mededeling, 1984). Ten tweede, dit 
gebruik van lichaamstaal is terug te dringen mits men dit 
soort ingrepen in de privacy van leerlingen tolereert en 
een permanent beloningssysteem invoert. Immers, wat 
er gebeurt als de beloningen geheel achterwege gelaten 
worden, dat vermeldt Lancioni niet. 
En ten derde, de in het onderzoek gecreëerde situatie 
heeft geen enkel raakvlak met het natuurlijk verlopende 
taalverwervingsproces. 

Kortom, een onderzoek dat men maar beter niet als 
ondersteuning voor de orale methode kan opvoeren. 

Ook in het Besluit, op p. 84 en 85, kan Van Uden de 
verleiding niet weerstaan om in te gaan op mogelijke 
pedagogische maatregelen. Een aantal onderzoekers 
heeft gepleit voor tweetalig onderwijs aan dove kinderen, 
waarbij een gebarentaal als moedertaal gezien wordt. 
Van Uden vraagt zich af of dit geen al te voorbarige 
conclusie is en beantwoordt zijn vraag uiteraard beves
tigend. Waarom deze vraag in dit boek gesteld wordt is 
mij niet duidelijk, gezien de door Van Uden geformu
leerde doelstelling. Waarom de vraag bevestigend beant
woord wordt is eveneens onduidelijk. Van Uden be
spreekt geen onderzoek naar de resultaten van dergelijk 
tweetalig onderwijs. Uit het zeer weinige onderzoeksma
teriaal dat voorhanden is, komen aanwijzingen naar vo
ren dat ook de beheersing van de gesproken taal profi
teert van dergelijk tweetalig onderwijs (Anderson, 
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Hockersmith en Dillman, 1980,1983). 
Waarom Van Uden tenslotte nog moet vermelden dat er 
teveel voorbeelden zijn 'van zeer aanvaardbare taalont
wikkeling in zeer jeugdige prelinguale dove kinderen via 
de orale weg' moet voor de lezers van Conrad's boek 
The deaf schoolchild' (1979) wel helemaal een raadsel 
zijn. 

5. Conclusie 

Een boek dat aan lezers gepresenteerd wordt als een 
hoofdstuk uit de psycholinguïstiek mag dit, pretentieuze, 
predikaat in het geheel niet dragen: 
- als het doel van het boek steeds verschuift 
- als er sprake is van zulke duidelijke methodologische 

feilen 
- als de terminologie betreffende het onderzoeksobject 

zo warrig en onjuist is 
- als de voorgestane taaiopvatting, zacht uitgedrukt, zó 

discutabel is. 
Bij Van Uden's boek is dit duidelijk het geval. 
Het is voor geïnteresseerden in gebarentaalonderzoek 
te hopen dat dit hoofdstuk uit de psycholinguïstiek snel 
door anderen vanuit een objectieve visie herschreven 
zal worden. 
Als slot een opmerking over de illustraties. Over smaak 
valt niet te twisten, maar ik vind dat het weergeven van 
gebarende doven als klaaglijke, hologige en ondervoede 
wezens getuigt van een gebrek aan smaak. 
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(Vervolg van biz. 3) 

Dank zij de voorspraak van professor J. van Poelje, toen 
chef van de afdeling Onderwijs in Den Haag, en uit 
persoonlijke ervaring wetend wat het betekent tot die 
groep te behoren en inzet van inspecteur Blokpoel kwam 
die toestemming er. 
Als eerste onderwijsgevende werd voor deze klas be
noemd ons ere-lid, de thans 86-jarige heer Piet J. Evert-
se. 

Wie kijkt naar welke kinderen thans deze afdeling van 
onze scholen bevolken, zal tot de ontdekking komen dat 
er wel heel wat veranderd is in de achter ons liggende 50 
jaar. Niet voor niets hebben wij de naam van onze ver
eniging enige jaren geleden gewijzigd in '...kinderen met 
spraak-/taalmoeilijkheden'. 
Wie zou het aandurven om daarover eens iets te schrij
ven?. 

Er bestaan in Den Haag (nog) vage gedachten om in het 
kader van de vroegtijdige onderkenning van ontwikke
lingsstoornissen aandacht te gaan geven aan dit onder
werp. 
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Hoe totaal is totale 
kommunikatie? 

Qary W. Nix 
l n dit artikel wordt een overzicht gegeven van resultaten 
van recente onderzoekingen naar het gebruik van kom-
munikatiekodes door gehoorgestoorde kinderen en hun 
opvoeders. De produktieve en receptieve moeilijkheden 
die inherent zijn aan het simultane gebruik van 'engels in 
gebaren' en 'gesproken engels' worden besproken. Het 
aanleren en gebruik van simultane kommunikatie door 
ouders van gehoorgestoorde kinderen blijkt problema
tisch te zijn. De schoolvorderingen van kinderen in audi-
tief/orale en Totale Kommunikatie schoolprogramma's 
worden vergeleken. De auteur komt tot de konklusie dat 
S|multane kommunikatie via 'gesproken engels' samen 
met 'engels in gebaren' niet leidt tot 'Totale Kommunika
tie'. 

Inleiding 
l n de geschiedenis van het onderwijs aan gehoorge
stoorde kinderen zijn tot nu toe het gebruik van manuele 
kommunicaktie-kodes en hun effekten op de hele ontwik
keling van het kind de breedst bediskusieerde en toch 
moeilijkst grijpbare vraagstukken geweest, 
van oudsher hebben enthousiastelingen, zowel voor- als 
tegenstanders, behoorlijk veel vertrouwen gesteld in ob
servaties en onderwijsdemonstraties om hun respektie-
velijke standpunten te ondersteunen. 

Eerste pogingen om de studie van kommunikatie meer 
wetenschappelijk te ondersteunen resulteerden in een 
aantal ex-post facto onderzoekingen die ernstig in twijfel 
werden getrokken (Nix, 1975). Ondanks de kritiek die 
gegeven werd, blijft men de uitkomsten van deze eerste 
studies telkens maar weer aanhalen als 'bewijs' voor de 
juistheid van het invoeren van manuele kommunikatie, 
wat uitliep op een benadering die in theorie van alle 
kommunikatiekodes gebruik maakt, te weten: 'Totale 
Kommunikatie'. 

Meer recent onderzoek naar het gebruik van manuele 
kommunikatie is van strikt eksperimentele aard en in de 
meeste gevallen uitgevoerd met een betere kontrole van 
de variabelen dan in de eerste studies. Het is nuttig dat 
het gebruik van manuele kommunikatie als onderdeel 
van Totale Kommunikatie thans eens opnieuw bezien 
wordt in het licht van die meer recente bevindingen en 
analyses. 

Hoe werkt zich simultane kommunikatie via orale samen 
wet manuele kommunikatie in produktief opzicht uit? 

Simultane kommunikatie, ofwel Sim-Kom, hanteert een 

op het engels gelijkende manier van gebaren maken, 
waarbij nl. de gebaren geheel parallel lopen met de 
gesproken woorden. 
We kunnen twee opvattingen van Sim-Kom onderschei
den: 

In de eerste wil men de gesproken boodschap geheel in 
gebaren weergeven. In deze benaderingswijze, bekend 
als 'Manual Coded English' (MCE) ofwel 'Engels in ge
baren' moet elk woord en elk morpheem ook in gebaren 
worden weer gegeven. 
In de tweede opvatting van Sim-Kom, 'Pidgin Sign Eng
lish' (PSE), genoemd, gaat het hoofdzakelijk om de be
grippen. Men gaat ervan uit dat het niet nodig is een 
een-op-een overeenkomst te hebben tussen alle en
gelse morphemen en gebaren-kodes. 

De MCE benadering bedoelt een grammatikaal korrekt 
en kompleet taalmodel te presenteren. Marmoren Petito 
(1979) onderzochten de grammatikaliteit van MCE, si
multaan met het gesproken woord geproduceerd in de 
vorm van Sim-Kom. Twee leerkrachten werden uitge
zocht, die naar het oordeel van deskundigen een bij
zonder goede beheersing van MCE en simultane kom
munikatie leken te hebben. Beide leerkrachten hadden 
Sim-Kom reeds meer dan drie jaar in de klas gebruikt. 

De analyse van de spontane kommunikatie van deze 
leerkrachten is leerzaam. In meer dan 90% van de een
voudige beweringen en vragen die gebruikt werden 
waren stukken uit het MCE kanaal weggelaten. De 
steekproef bij de ene leerkracht bevatte een groot aan
tal, 80+%, primaire weglatingen (er werd verzuimd een 
primair zinsdeel te gebruiken zoals onderwerp, werk
woord of hulpwerkwoord). De tweede leerkracht liet een 
of meer hoofdzinsdelen weg in meer dan 20% van de 
spreektijd, en bovendien grammatikale morphemen 
(werkwoord-vervoegingen, meervoudsvormen en/of lid
woorden) in ongeveer 70% van de uitingen. 
Bellugi en Fischer (1972), Marmor en Petitto (1979) en 
Baker (1979) hebben allemaal vastgesteld dat de artiku-
latiesnelheid van spraak-alleen ongeveer twee keer zo 
hoog is als die van gebaren alleen. De gebruiker van 
Sim-Kom moet dit snelheidsverschil overbruggen. In het 
onderzoek van Cokely en Baker rapporteerde Baker 
(1979) dat geoefende horende Sim-Kom-gebruikers van 
PSE hun spreeksnelheid met gemiddeld 25% verlaag
den, 'maar dat zij nog steeds veel sneller spraken dan dat 
zij gebaarden en in dat wat gebaard werd belangrijke 
informatie weglieten' (pag. 20). 
In hun studie zeiden Cokely en Baker (1980) het vol
gende over de invloed van Sim-Kom op het weglaten van 
gedeelten in het spraakkanaal: 

Analyse heeft aangetoond dat belangrijke gedeelten van 
de gesproken uitingen werden weggelaten in de geba-
renversie, met meer uitvallen als MCE werd gebruikt. De 
resultaten leiden tot de veronderstelling dat het belang
rijke verschil in de gebruikssnelheid tussen gebaren en 
het gesproken woord grote moeilijkheden veroorzaakt 
als deze twee modaliteiten simultaan dezelfde informatie 
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moeten geven (pag. 22). 
Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoe
kingen tot nu toe zien we dat Sim-Kom de volgende 
uitwerkingen heeft: 
1. de gehele produktiesnelheid wordt belangrijk ver
laagd; 
2. de normale spreeksnelheid en het spreekritme wor
den veranderd; 
3. het weglaten van gedeelten van de gebaarde infor
matie en van de gesproken informatie hebben tot gevolg 
dat ongrammatikale en inkonsekwente vormen van 
engels worden gebruikt. 

Hoe werkt zich simultane orale en manuele kommunika
tie uit in receptief opzicht? 

De rechtvaardiging om manuele kommunikatie samen 
met het gesproken engels te gebruiken wordt veelal 
ontleend aan de meer volledige ontvangst van de infor
matie die wordt aangeboden. Twee eksperimentele stu
dies zijn voor dit onderwerp van bijzonder belang: 

Carson en Goetzinger (1975) onderzochten de recep
tieve kommunikatievaardigheid van 35 leerlingen van de 
Kansas School for the Deaf. De leerlingen waren tussen 
de 8 en 10 jaar oud, hadden een normale intelligentie en 
hadden een prelinguaal hoorverlies variërend van zware 
slechthorendheid tot doofheid. Zes nonsens-lettergre-
pen werden gebruikt als testmateriaal en gepaard aan 
zes nonsens-gebaren. Het gebruik van nonsens-stimuli 
maakte het de onderzoekers mogelijk de faktor bekend
heid uitte schakelen. 

De hoogste gemiddelde score werd bereikt door de 
groep leerlingen die liplezen en geluidsversterking ge
bruikten (auditief/orale receptie: 30,2), gevolgd door lip
lezen en gebaren (26,2) alsmede door liplezen, ge
baren en geluidsversterking (Totale Kommunikatie re
ceptie: 26,2). Het gemiddelde van de auditief/orale 
groep boven de groep die Totale Kommunikatie ge
bruikte, was niet hoog genoeg om statistisch signifikant 
te zijn. 

Pudlas (1983) bestudeerde 106 leerlingen die onderwe
zen werden in Totale Kommunikatie klassen. Zij va
rieerden in leeftijd van 7,5 tot 18,75 jaar. Van 70 van de 
leerlingen was bekend dat zij een prelinguaal hoorverlies 
hadden. De hoorverliezen lagen tussen de 67 en de 113 
dB. De test items waren gerangschikt in 4 vergelijkbare 
verbale lijsten van elk twaalf eenvoudige zinnen. Elke 
verbale lijst bestond uit vier bevestigende, vier vragende 
en vier opdrachtgevende zinnen. 

Bij zijn onderzoek naar het relatieve effekt van kommuni
katie kodes vond Pudlas dat leerlingen het beste rea
geerden als er een vorm van manuele kommunikatie 
werd gebruikt. Het gemiddelde van 33,15 juiste ant
woorden bij gebruik van Sim-Kom was niet signifikant 
verschillend van dat van alleen manuele kommunikatie, 
wat 31,52 opleverde. 

10 

De term 'totaal' in 'Totale Kommunikatie' is geen nauw-
;- keurige weerspiegeling van de werkelijkheid, dat de leer-
e lingen slechts in 2/3 van het aantal gevallen de zin 

korrekt konden identificeren. De testzinnen waren, be
gripsmatig gezien, bijzonder eenvoudig, zoals bijvoor
beeld: 'het gras is groen'. Bij een gemiddelde leeftijd van 
14,6 jaar zouden dit soort zinnen eigenlijk geen enkel 
probleem op hebben mogen leveren. 

g Is het gebruik van manuele kommunikatie en spraak van 
n nut om een vlotte kommunikatie tussen ouder en kind tot 

stand te brengen? 

Cokely en Gawlik (1974) kwamen tot de bevinding, dat 
,. dove kinderen, in hun produktief gebruik van gebaren

taal en spraak, een taalvorm ontwikkelen die noch 'Ame
rican Sign Language' (ASL) is, noch engels. Deze zich 

n spontaan ontwikkelende niet-standaard-taalvorm noe-
,l men zij (p. 5) 'Pidgin Sign English' (PSE). In hun kommen-

taar op het gebruik van PSE zeggen Cokely en Gawlik: 

Misschien is het wel een van de meest frustrerende 
ervaringen voor ouders en opvoeders van dove kinderen 
dat zij niet in staat zijn de gebaren van het dove kind 

" volledig te begrijpen... Deze kommunikatie-kloof wordt 
3 ervaren door ouders en opvoeders die al verschillende 
1 jaren gebaren gebruiken (p. 5). 

3 Bornstein (1980) publiceerde de resultaten van een lon
gitudinale studie van vier jaar over 20 dove kinderen die 

1 vanaf hun vierde jaar naar school gingen. De kinderen, 
li ouders en leerkrachten gebruikten 'Signed English' (en

gels in gebaren) in hun wijze van Totale Kommunikatie. 
Hij zegt: 

3 Na drie jaar, aldus de uitslag van de beoordeling betref
fende de vaardigheid in 'engels in gebaren', hadden de 
moeders gemiddeld een niveau bereikt dat lag tussen 
dat van beginners en dat van de middenmoot. De vaders 
kwamen schijnbaar niet verder dan het beginnerssta-

i dium (p. 21). 

t Een mogelijke verklaring voor de beperkte vaardigheid 
van de ouders in het gebruik van 'engels in gebaren' zou 
wellicht kunnen zijn dat de kinderen gesproken engels 
gebruikten, zowel receptief als produktief, hetgeen als 
een kompensatie voor de gebrekkige gebarenkode ge
werkt zou kunnen hebben. Bornstein merkte echter op: 

Het spreken van de kinderen echter bleef grotendeels 
onverstaanbaar. De kinderen toonden vrijwel geen ont
wikkeling in hun receptieve woordenschat in de periode 
van vier jaar als de onderzoeker alleen sprak en daarbij 
niet gebaarde (p. 21-22). 

Crandall (1974), geciteerd door Baker (1979), bestu
deerde 20 moeders van gehoorgestoorde kinderen die 
een vorm van engels in gebaren en spraak met hun kind 
gebruikten. De moeders hadden Sim-Kom gedurende 
een tot zes jaar lang gebruikt. Crandall konstateerde dat 
ongeveer 75% van de gebaarde uitingen van de moe
ders grammatikaal inkorrekt waren volgens de regels 



van het gesproken engels (p. 117) (Baker p. 20). 

Het is duidelijk dat de pogingen van de ouders om simul
taan manueel en gesproken engels te gebruiken resulte
ren in dezelfde snelheidsverschillen die we al eerder 
zagen. De ouders beschikken echter niet over dezelfde 
vaardigheid in 'engels in gebaren' als de professionals in 
de onderzoekingen van Cokely en Baker (1980) en 
Marmor en Petitto (1979). Ouders van dove kinderen 
slagen er niet in om zelfs maar een middelmatige vaar
digheid te ontwikkelen tenminste niet in de belangrijke 
vroege ontwikkelingsperiode, in het gebruik van zowel 
Sim-Kom als MCE. Het resultaat is het presenteren in 
gebaren van een grotendeels ongrammatikale vorm van 
engels. 
Dove kinderen die gebaren en spraak samen gebruiken 
ontwikkelen een niet-standaard vorm van engels die 
pSE genoemd is. Het gebruik van PSE plaatst de ouders 
voor moeilijkheden in het begrijpen van de gebaren-
kommunikatie van hun kinderen. 
Zwaarwegende vragen worden opgeworpen tegen het 
vergemakkelijken van gesproken engels door middel 
van het gebruik van Sim-Kom met 'engels in gebaren' 
(Cokely en Baker, 1980 en Bomstein, 1980). Wegla
tingen in het gesproken engels ten gevolge van het 
snelheidsverschil en het gebruik van a-ritmische en on
verstaanbare spraak blijken het resultaat te zijn. 

Welk effekt heeft hei gebruik van manuele en orale kom
munikatie op de schoolvorderingen? 

Alle vier de scholen voor gehoorgestoorde kinderen 
binnen een straal van 75 km rond Portland (Oregon) 
deden me aan een studie van Holdt (1975). De leerlingen 
die Totale Kommunikatie gebruikten (N=54) zaten op de 
twee staatsscholen voor doven. Van de auditief/orale 
leerlingen kwamen er 11 van de orale afdeling van het 
regionale schoolprogramma en 11 van de orale particu-
'iere school. De gemiddelde hoorverliezen waren: 86 dB 
(oraal regionaal programma) 94 dB (Totale Kommunika
tie groep), en 102 dB (orale particuliere school). Twee 
van de leerlingen uit de auditief/orale groep en 6 uit de 
Totale Kommunikatie groep waren postlinguaal doof 
geworden. Alle leerlingen hadden een tweede klas lees
niveau (6-7 jaar). Geen van de leerlingen kon als meer
voudig gehandikapt aangemerkt worden. 

De studie werd opgezet om twee dingen te onderzoeken: 
A. het leren gebruiken van vragen van een hoger niveau 
volgens Bloom's klassifikatie ten dienste van het onder
wijs in de zogenaamde maatschappij-vakken, en 
B- het effekt van het kommunikatiesysteem dat gebruikt 
werd. 
De klassen, binnen elke kommunikatiegroep en school, 
werden willekeurig ingedeeld bij een van de vraagni-
veau-behandelingsgroepen. 
identieke transparanten en draaiboeken werden ge
bruikt om de presentatie van het materiaal te standaardi
seren. Na een achtweekse behandeling, volgens een 
rooster van drie lesperioden van 45 minuten elk per 
week, werd een post-test afgenomen over de hogerge-

noemde geklassificeerde begrippen die gepresenteerd 
waren (regels en plaats). 

De nul-hypothese van Holdt voor het effekt van kommu
nikatie werd verworpen toen bleek dat de leerlingen die 
een auditief/oraal kommunikatiesysteem gebruikten 
signifikant hoger scoorden (.01 signifikantieniveau) dan 
de leerlingen die identieke informatie aangeboden had
den gekregen via Totale Kommunikatie, los van de stra
tegie die gebruikt werd. In zijn bespreking van de resulta
ten zegt Holdt' 
De kinderen die in dit onderzoek een auditief/oraal sys
teem gebruikten kommuniceerden oraal zowel op school 
als thuis, in tegenstelling tot het kommunikatiesysteem 
dat gebruikt werd buiten de klas in de studies van Quig-
ley (1969) en White en Stevenson (1975). Dit zou een 
van de niet onderzochte faktoren kunnen zijn die de 
verschillen veroorzaakt tussen de resultaten van dit on
derzoek en die van eerdere onderzoeken (pag. 67). 

Jensema en Trybus (Bureau voor Demografische Stu
dies, Gallaudet College, 1978) onderzochten de manie
ren van kommunikatie zowel van gehoorgestoorde kin
deren als van hun ouders en van hun leerkrachten, en 
relateerden deze toen aan de scores van hun school
vorderingen tests (Stanford Achievement Test - Hearing 
Impaired, 1973). De onderzoeks steekproef was wille
keurig getrokken uit de landelijke steekproef zoals die 
gebruikt wordt door genoemd bureau voor zijn jaarlijkse 
onderzoek naar schoolprogramma's voor gehoorge
stoorde kinderen (Annual Survey of Programmes for the 
Hearing-Impaired). De antwoorden op de vragenlijsten 
over 452 kinderen van tenminste 8 jaar vormden het 
uitgangspunt voor de berekeningen. Er werd nauwkeu
rig op gelet in de ontwikkeling van de vragenlijsten 
dat niet de termen auditief/oraal of Totale Kommunikatie 
voorkwamen. De kommunikatie-wijze werd in gedrags
termen omschreven zoals 'Cued Speech', spraak, ge
baren met vingerspelling enz. 
Jensema en Trybus hebben zeer voorzichtig rekening 
gehouden met het feit, dat een onderzoek naar gehoor
gestoordheid een probleem is met zeer vele variabelen. 
Zij zeggen: 

Het is echter belangrijk bij onze bevindingen aan te 
tekenen dat veel karakteristieken van gehoorgestoorde 
kinderen, inclusief de mate van hoorverlies, inkomen van 
de ouders en andere belangrijke faktoren systematisch 
variëren in de door ons onderzochte verschillende typen 
van onderwijsprogramma's (pag. 14). 
Gezien de waarschuwing om dit komplekse probleem, 
waarin een aantal variabelen interakteren in komplekse 
verbanden , te zien als een enkelvoudig probleem, is het 
enigszins verwonderlijk dat zij toch besloten om de in
vloed van die variabelen waarvan uit het onderzoek 
bleek dat zij een bijdrage leveren aan het gebruik van 
spraak, statistisch uit te schakelen. 
Nix (1981) merkte op: 
Hoewel de invloed van de variabelen waarvan al eerder 
was vastgesteld dat zij bijdragen tot het orale sukses 
statistisch was uitgeschakeld, bleef de gemiddelde 
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grootte van de overblijvende korrelaties signifikant (Jen-
sema en Trybus, 1978, p. 17). De trend van de korrelaties 
als geheel is onthullend. In elk van de 20 vergelijkingen 
die werden gemaakt tussen kommunikatie-kodes en 
schoolvorderingen korreleerde spraak positief met die 
schoolvorderingen. In elk van de 20 cellen echter waarin 
de invloed van gebarentaal op de schoolvorderingen 
vergeleken werd, bleek een negatief verband te bestaan 
(p. 203). 

Een Canadese studie die ook de schoolvorderingentest 
SAT-H11973 gebruikte en uitgevoerd werd volgens een 
gelijke procedure als gebruikt door Jensema en Trybus, 
behandelde gehoorgestoordheid als een multivariabei 
probleem en analyseerde de gegevens als zodanig 
(Clarke et al, 1977; en Rogers et al, 1978). Door de 
effekten van hoorverlies en leeftijd onder kontrole te 
houden, kon men de aard van het gehanteerde kommu-
nikatief systeem evalueren. Hoogst signifikante ver
schillen in scores op tests voor woordenschat en voor 
begrijpend lezen vielen uit in het voordeel van auditief/ 
orale leerlingen. Er werden geen signifikante verschillen 
gevonden tussen de twee groepen voor wat betreft de 
diverse aspekten van rekenen, als cijferen, redaktie-
sommen en rekenkundige begrippen. 

Diskussie en samenvatting 

Het gebruik van de term Kommunikatie om een filosofie 
en methode te omschrijven die uitgaat van Sim-Kom, 
moet, gezien de resultaten van recente onderzoekingen, 
ernstig opnieuw geëvalueerd worden: is Totale Kommu
nikatie totaal? De onderzoekingen van Marmor en Petitto 
(1979), Baker (1979) en Cokely en Baker (1980) hebben 
aangetoond dat door de snelheidsverschillen primaire 
gedeelten uit zowel de gesproken als de manuele ka
nalen worden weggelaten. Deze uitvallen resulteren in 
ongrammatikale taalvormen en het aanbieden van on
volledige informaties, zelfs door goed geoefende gebrui
kers van Sim-Kom. 
De taak om de aangeboden taal te verstaan (taai-recep
tie) welke insloot simultaan twee kanalen te dekoderen 
en te integreren, resulteerde in een al te klein, te verwaar
lozen voordeel voor bi-modaliteit, als dat voordeel er al 
was, in de studies van Carson en Goetzinger (1975) en 
Pudlas (1983), die slechts zeer eenvoudige informatie te 
verwerken gaven. In het onderzoek van Carson en Goet
zinger was de score van goede antwoorden bij de Sim-
Kom groep niet signifikant beter dan bij de auditief/orale 
groep. In het onderzoek van Pudlas was het aantal 
goede antwoorden bij de zuiver manuele groep was niet 
signifikant beter dan bij de Sim-Kom groep (66%). Deze 
resultaten kunnen wijzen op een selekteren van slechts 
een modaliteit. 

Als de receptieve taak bij het verwerken van via twee 
kanalen simultaan aangeboden informatie al moeilijk is 
voor gehoorgestoorde kinderen die niet meervoudig ge-
handikapt zijn, dan kunnen we veilig veronderstellen, dat 
een bi-modale aanbieding van informatie aanzienlijke 
problemen zal geven voor ernstig gehandikapte kinde-
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ren. Knight en Rosenblatt (1983) onderzochten de in
vloed van bi-modale stimulus-aanbieding op het selek-
terend reageren van meervoudig gehandikapte doof-
blinde kinderen: 
Wanneer, zoals de onderzoeksresultaten laten zien, een 
bi-modale aanbieding de verwerkingskapaciteiten van 
de kinderen belemmert, dan moet een goede stimulus-
kontrole in het onderwijs een kritisch aspekt zijn voor de 
didaktiek... In de hedendaagse schoolprogramma-ont
wikkeling gelooft men nog steeds in het sprookje, dat 
nooit echt voldoende is onderbouwd, dat meer stimuli 
beter is dan minder (p. 401). 
Met het oog op de uitkomsten van de studie van Knight 
en Rosenblatt mogen we minstens stellen dat verder 
onderzoek nodig is om na te gaan of het gebruik van 
Sim-Kom in een Totale Kommunikatie benadering, niet 
al te hoge receptieve en produktieve eisen stelt aan 
meervoudig gehandikapte kinderen. Het zou wenselijk 
kunnen zijn om slechts één modaliteit te gebruiken om 
de interferentie van twee kanalen te verminderen. 

Zoals gevonden werd door Bornstein (1980) en Crandall 
(1974), levert het aanleren van 'engels in gebaren' en het 
implementeren daarvan in Sim-Kom, zowel receptief als 
produktief, bijzondere problemen op voor de ouders van 
jonge gehoorgestoorde kinderen. Daarenboven vormt 
de ontwikkeling van 'Pidgin Sign English', als een niet-
standaard taalvorm, een kommunikatie-kloof tussen 
ouder en kind. 
Onderzoekingen (Holdt, 1975, Jensema en Trybus, 
1978, en Clark et al 1977) hebben aangetoond dat er een 
sterke positieve korrelatie bestaat tussen het gebruik 
door kinderen van gesproken engels en de schoolvorde
ringen. Kinderen in Sim-Kom Totale Kommunikatie 
schoolprogramma's toonden geen hoger of zelfs maar 
vergelijkbaar leesresultaat in de specifieke gebieden die 
met gesproken engels samenhangen, zoals woorden
schat en begrijpend lezen (Clark et al, 1977). 

De resultaten worden hier niet gegeven om te suggere
ren dat auditief/orale kommunikatie een altijd geldende 
oplossing is voor de komplekse problemen die de handi-
kap doofheid meebrengt, maar zij stellen aanzienlijke 
vraagtekens bij simultane kommunikatie en of dat wel 
de gewenste resultaten geeft. Als de auditief/orale leer
lingen inderdaad 'gedeeltelijke' informatie zouden krij
gen, en de Sim-Kom leerlingen 'totale' informatie, dan 
hadden de resultaten precies het tegenovergestelde te 
zien moeten geven van wat ze nu doen. 

Overgenomen uit J. Brit. Assn. Teachers of the Deaf (7) 
6, 1983, pp. 177-181, met toestemming van de auteur, 
Gary W. Nix, University of British Columbia. 
Vertaling: Drs. A. van Hagen en M. Schakenraad, Insti
tuut voor Doven Sint-Michielsgestel. 



Totale communicatie in de 
begeleiding van jonge 
slechthorende kinderen? 

Uitgewerkte en aangevulde versie van een 
biJdrage aan de VeBOSS-conferentie 1983 

Akke de Blauw, Rensje Jolles-Vrolijk, Truus van der 
Lem, Trude Schermer 

ü- Veranderende opvattingen over taal 

Sinds het begin van de zeventiger jaren is er veel nieuwe 
kennis verworven over: 

de processen die bij taalverwerving een rol spelen; 
de factoren die taalverwerving in gunstige zin en in 
ongunstige zin beïnvloeden en 
net belang dat taal heeft voor de algehele ontwikke-
üng van het kind. 

°e bedoeling van het nu volgende stuk is, aan te tonen 
dat uit deze vernieuwde inzichten argumenten af te 
leiden zijn die sterk pleiten voor het gebruik van 'totale 
communicatie', niet alleen bij jonge dove kinderen, maar 
ook bij kinderen met minder zware verliezen. 
Samengevat hebben deze nieuwe inzichten betrekking 
op: 
1 de verbrede opvatting van het begrip taal; 
2 de invloed van taal op andere ontwikkeling; 
3 de rol die opvoeder-kind interactie speelt in taalver

werving; 
4 de essentiële rol die non-verbale communicatie 

speelt in de taalverwerving. 

7- De verruiming van het begrip taal 

Jarenlang heeft men zich zowel in de praktijk van het 
onderwijs en van de therapie als ook in de theorie, te zeer 
9econcentreerd op één aspekt van taal: het spreken. Bij 
de gelijkschakeling van taal aan 'spraak' is de aandacht 
Qericht op het horen en produceren van klanken, woor
den en zinnen. 
Maar taal is meer dan alleen spraak. In het geval van 
gebarentaal hoeft taal zelfs niets met spraak te maken te 
hebben, zoals hieronder verder uiteengezet zal worden. 
De vele facetten van taal zijn onder te brengen in de 
•ermen 'taalsystematiek' en 'taalgebruikssystematiek' 
(Dik & Kooij, 1979). 
Onder taalsystematiek wordt dan verstaan dat elke taal 
regels heeft voor hoe dingen heten, hoe woorden ge
vormd en hoe zinnen samengesteld worden. Onder de 
'aalgebruikssystematiek van een taal wordt dan ver
staan de regels die aangeven hoe taal afhankelijk van 
een bepaalde situatie, door mensen gebruikt wordt. Van
uit deze zienswijze is de taalontwikkeling van een kind 

het proces waarin een kind zich de regels van het taal
systeem en taalgebruikssysteem van de moedertaal 
verwerft. 

2. De invloed van taalontwikkeling op de algehele ont
wikkeling van het kind 

Taalontwikkeling is niet los te zien van de totale ont
wikkeling. Er is een nauwe samenhang en een wissel
werking tussen taalontwikkeling en andere ontwikke
lingsgebieden. Zo heeft het verloop van de motorische 
ontwikkeling en dus ook de ontwikkeling van de mond-
motoriek een versnellende of vertragende invloed op de 
taalontwikkeling. Men denke bij een vertragende invloed 
aan spraakgebrekkige kinderen. Een goed verloop van 
de cognitieve ontwikkeling - de ontwikkeling van het 
denkvermogen dus - vormt één van de belangrijke voor
waarden van taalontwikkeling. Bepaalde stadia in de 
taalverwerving, bijvoorbeeld het gebruik van de verleden 
tijd, zijn pas mogelijk als het kind daar verstandelijk aan 
toe is. Aanvankelijk is een kind slechts in staat te praten 
over sensomotorische ervaringen die zich afspelen in 
het hier-en-nu. Praten over het verleden en over fanta
sie-figuren of gebeurtenissen vereist een hoger ont
wikkelde cognitie. 
Maar ook omgekeerd bestaat er een aanzienlijke in
vloed. Een goed verlopende taalverwerving stelt het kind 
in staat zijn gevoelens en wensen duidelijk te maken, het 
gedrag van anderen te beïnvloeden, om kennis te ver
garen en vast te houden en om ervaringen uit te wis
selen. Taal heeft invloed op het oplossen van problemen 
doordat mogelijke oplossingen 'onder woorden' worden 
gebracht en daarmee in principe bespreekbaar worden 
gemaakt. 
Deze wederzijdse beïnvloeding betekent in feite dat bij
voorbeeld een goede cognitieve ontwikkeling en een 
goede taalontwikkeling hand in hand zullen gaan. Dit 
geldt evenzeer voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Naast taal als instrument om te denken, is taal een 
instrument om sociaal te kunnen handelen. Deze verwe
venheid van taal- en andere ontwikkeling is uiterst rele
vant voor de ontwikkeling van slechthorende kinderen. 
Want het achterblijven van de taalverwerving betekent 
een vergrote kans op het achterblijven van andere 
ontwikkelingen. 

Bij goedhorende kinderen maakt de taalontwikkeling 
tussen het tweede en vierde levensjaar een grote sprong 
voorwaarts. Er treedt dan een versnelling in de groei van 
de woordenschat op en er wordt geleidelijk in langere en 
complexere zinnen gepraat over ingewikkelde begrippen 
als verleden en toekomst, over fantasie en over comple
xere gevoelens en verlangens. 
Het is in deze periode dat bij gehoorgestoorde kinderen 
de kloof tussen hen en goedhorende leeftijdgenootjes 
zichtbaar begint te worden. Ook voor slechthorende kin
deren wordt de wereld groter en complexer. Maar de 
taalontwikkeling blijft achter en zo kan er een scheef
groei ontstaan tussen wat zij denken en voelen enerzijds 
en wat zij kunnen begrijpen en tot uitdrukking brengen 
anderzijds. Niet zelden zal zich dit in deze periode gaan 
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uiten in het gedrag van het kind en zullen er problemen 
ontstaan in de omgang van kind en opvoeders. 

3. Taalontwikkeling en opvoeders-kind-interactie 

Behalve de verwevenheid van taal- en andere ontwikke
lingen is er een nauw verband met de manier waarop 
ouders met hun kind omgaan. Natuurlijk is het verloop 
van meer factoren dan de interactie afhankelijk. Hierbo
ven is de rol die de 'toerusting' van een kind en zijn 
andere ontwikkelde capaciteiten spelen, al even aan
gestipt. Maar daarnaast is de manier waarop met het 
kind omgegaan en gepraat wordt van invloed op hoe 
snel het proces verloopt en op de wijze waarop dat 
verloopt. Als bevorderend voor de taalontwikkeling wordt 
gezien dat er tegen het kind in korte, duidelijke zinnen, 
met veel herhalingen over aanwezige dingen gepraat 
wordt (Snow & Ferguson, 1977). Maar niet alleen wat er 
gezegd wordt, ook het moment waarop informatie wordt 
gegeven, is belangrijk. Taal tegen kinderen die boven
staande kenmerken bezit, heeft slechts sukses als er 
'semantisch-kontingent' op het kind wordt ingegaan. Dat 
wil zeggen dat ingegaan wordt op waar het kind over 
praat of waar het de aandacht op gericht heeft (Cross, 
1978). Dit voor de taalontwikkeling belangrijke begrip 
komt overeen met een begrip dat centraal staat in het 
huidige onderzoek naar opvoeder-kind interactie, name
lijk 'responsiviteit' (Riksen, 1983). Een opvoeder is re
sponsief als zij/hij gevoelig is voor signalen die een kind 
uitzendt en als zij/hij hierop zinvol weet te reageren, dat 
wil zeggen afgestemd op de behoefte en capaciteiten 
van het kind. Door taalontwikkeling te bestuderen in 
interactie-context is het accent verschoven van de 
taaipresentatie van het kind met los daarvan het taal
aanbod van de opvoeder naar de wisselwerking tussen 
de taal van kind en opvoeder (De Blauw & Snow, 1980). 
Wat een goed taalaanbod is, is dus sterk afhankelijk van 
de capaciteiten en het ontwikkelingsniveau van het kind. 

4. Non-verbale communicatie en taalontwikkeling 

Behalve dat men in de laatste tien a vijftien jaar taal in 
ruimere zin bestudeert, is men in deze periode ook gaan 
zoeken naar de voorlopers van taal. Men kwam erachter 
dat de wortels van de taalontwikkeling worden gelegd in 
het eerste levensjaar, in de zogenaamde voortalige 
communicatie tussen ouders en baby. Taalontwikkeling 
wordt steeds meer gezien als een verdere uitbouw en 
verfijning van het samen handelen dat ouder en kind in 
het eerste jaar ontwikkelen (Bruner, 1975; Lock, 1978). 
De eerste 'spontane' communicatieve vaardigheden 
van een kind zijn, naast brabbel- en andere geluiden 
hand-, arm- en lichaamsbewegingen zoals 'zwaaien', 
'wijzen', 'nee schudden' en communicatieve hande
lingen als het tonen en aangeven van dingen. Taal in de 
zin van 'gaan praten' wordt dus gezien als voortkomend 
uit en voortbouwend op deze basis van non-verbale 
communicatie. Geleidelijk zal de taalontwikkeling op een 
symbolisch hoger niveau komen en hierdoor steeds 
minder noodzakelijk gebonden zijn aan de situatie van 
dat moment. Bij goedhorende kinderen is de fase dat zij 
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minder 'situatie' nodig hebben mooi te illustreren aan het 
moment dat het kind in staat is een telefoongesprek te 
voeren. Er komt een moment - zo tussen twee en drie 
jaar - dat hij weet dat hij met woorden moet antwoorden 
en niet in plaats daarvan kan nee-schudden, ja-knikken 
of wijzen. 
Maar niet alleen taallerende kinderen maken veel ge
bruik van non-verbale middelen om zich duidelijk te 
maken, ook volwassenen maken er in de omgang met 
jonge kinderen veel gebruik van. Weliswaar wordt er 
vanaf de geboorte veel tegen kinderen gepraat, maar 
daar laten ouders het niet bij. In de communicatie met 
baby's en jonge kinderen worden alle mogelijke com
municatieve 'registers' opengetrokken. Mimiek en li
chaamstaal (waaronder expressie) spelen een heel be
langrijke rol. Het wordt tijd om als het gaat over zeer 
vroege taalontwikkeling, de scherpe scheiding op te 
heffen tussen verbale en non-verbale communicatie en 
in plaats hiervan de samenwerking tussen deze twee te 
bestuderen. Zoals uit steeds meer publikaties blijkt, 
werkt het gebruik van non-verbale communicatie niet 
alleen versnellend op het proces van taalverwerving, 
maar is het waarschijnlijk een noodzakelijk middel om 
het kind het verband te helpen leggen tussen uitingen 
(woorden en zinnen) en waar deze naar verwijzen. In 
deze zienswijze vormt de non-verbale communicatie 
een essentieel onderdeel van de taalontwikkeling en dus 
ook van 'gaan praten' (Lock, 1980). 

5. De argumenten voor het gebruik van non-verbale 
middelen bij jonge slechthorende kinderen 

Het is een pijnlijk misverstand te denken dat non-verbale 
communicatiemiddelen schadelijk zouden zijn voor de 
taalontwikkeling van jonge gehoorgestoorde kinderen. 
Geredeneerd vanuit de huidige studie van de kindertaal 
vormen deze middelen een essentieel onderdeel van het 
proces van taalverwerving. Dit geldt met nadruk voor de 
eerste paar jaren van de taalverwerving. Aanvankelijk 
vormt de non-verbale communicatie een onmisbaar on
derdeel en zorgen de situatie waarin gepraat wordt plus 
de begeleidende non-verbale communicatiemiddelen 
ervoor dat de aangeboden taal 'transparant' wordt voor 
taallerende kinderen. Door een geregeld terugkerend en 
overduidelijk situatiegebonden aanbod wordt het kind in 
staat gesteld betekenis af te leiden en het verband te 
leggen tussen de taaluiting en datgene waar deze naar 
verwijst. 

Onze conclusie hieruit is dat de gesproken taal langdu
riger dan dat bij goedhorende kinderen noodzakelijk is, 
transparant gemaakt moet worden. Op welke manier dat 
transparant maken moet gebeuren, is afhankelijk van de 
mate van slechthorendheid. Het is beslist niet zo dat wij 
zeggen: gebaren zijn altijd noodzakelijk, hoe licht de 
slechthorendheid ook is. Afhankelijk van de mate van 
slechthorendheid is er een schakering aan te geven in 
het gebruik van non-verbale communicatiemiddelen. 
Voor dove kinderen zijn naar onze overtuiging gebaren 
ontonbeerlijk. Dat geldt ook voor ernstig slechthorende 
kinderen. Voor matig slechthorende kinderen is het ge-



bruik van gebaren waarschijnlijk gunstig, ook al zal dat 
mogelijk in een andere vorm toepassing vinden dan bij 
dove en ernstig slechthorende kinderen. Bij licht slecht
horende kinderen is het de vraag in hoeverre gebaren, 
anders dan die welke ook in goedhorende interactie 
gebruikelijk zijn, noodzakelijk zijn bij de verheldering van 
de gesproken taal. Als ouders erin slagen expressief te 
ziin en langer dan normaal dat te blijven, zullen die eerste 
Paar jaar van het taalverwervingsproces het gebruik van 
'ichaamstaal' plus expressie toereikend zijn. Voor matig 

s|echthorende kinderen is het gebruik van een aantal 
ondersteunende 'basis'-gebaren waarschijnlijk aan te 
naden. Voor ernstig slechthorende en dove kinderen zal 
deze fase noodzakelijk gevolgd moeten worden door 
een groter gebarenaanbod. Noodzakelijk dus en we her
balen dit nogmaals, voor hun taal- en cognitieve ontwik
keling. Taaiondersteunende gebaren kunnen immers, 
2°dra het kind de hier-en-nu situatie verlaat en cognitief 
°P een hoger niveau komt, waarop hij abstractere en 
'ngewikkelder dingen begrijpt en wil uiten, de functie 
vervullen die 'woorden' innemen in de taal- en daardoor 
Ool< totale ontwikkeling van kinderen. 

6- Naar een practische toepassing van totale commu
nicatie bij dove en slechthorende kinderen in de 'home
training' 

Zoals hierboven geschetst dient men voor een optimale 
taalverwerving van gehoorgestoorde kinderen de non-
verbale aspecten van communicatie te versterken. Ge
beurt dit niet, dan kunnen er, zoals ook uit de praktijk van 
de begeleiding blijkt, communicatieproblemen ontstaan 
van verschillende aard. 
°oor de achterblijvende taalontwikkeling kan het ge
hoorgestoorde kind zijn wereld onvoldoende structure
ren en heeft hij minder middelen ter beschikking om zijn 
gevoelens en wensen duidelijk tot uiting te brengen. Dat 
betekent veelal dat hij langer gebruik zal maken van 
communicatieve gedragingen die bij een eerder leef
tijdsfase behoren. Om enkele voorbeelden te noemen: 
een kind zal langer dan bij zijn leeftijd past, zijn moeder 
meetrekken in plaats van haar verbaal om hulp te 
vragen, gillen als hij het ergens niet mee eens is en een 
wens alleen kunnen uiten als de verlangde voorwerpen 
voorhanden zijn. 
Doordat hij verbale signalen onvolledig of niet oppikt, zal 
hij vaker overrompeld worden door voor hem plotselinge 
veranderingen in de situatie of door nieuwe gebeurtenis
sen. Zo wordt de wereld verwarrend en onduidelijk voor 
hem en zal hij zich meer verlaten op non-verbale cues. 
Ouders van gehoorgestoorde kinderen zijn soms ver
warrend in hun uitingen naar hun kind. Ze kunnen niet 
inschatten in hoeverre hij de gesproken taal heeft 'opge
pikt' en deze onzekerheid komt in hun houding naar 
voren. De non-verbale boodschap kan zo wel eens iets 
anders of zelfs het tegenovergestelde overbrengen dan 
de verbale. De natuurlijke communicatie tussen moeder 
en kind raakt uit balans omdat het kind anders reageert 
dan de moeder verwacht. Dit heeft tot gevolg dat de 
intuïtieve zekerheid van de moeder, voor het afstemmen 
van haar gedrag op de mogelijkheden van het kind, 

afneemt. Haar gedrag boet aan spontaniteit en natuur
lijkheid in. Naast de invloed die dit heeft op de commu
nicatie, gaat het veelal gepaard met gevoelens van on
vermogen en schuld. 
Dat een slechthorend kind de gesproken taal onvol
doende opvangt, heeft nog andere gevolgen: hij kan zich 
de communicatieve regels (taalgebruikssystematiek) 
onvoldoende eigen maken. Zo kan hij op de buitenwe
reld als minder aangepast overkomen, d.w.z. hij gedraagt 
zich voor zijn leeftijd niet zoals gebruikelijk is. In vele 
gevallen leidt dit tot inadequate reacties van de ouders, 
waardoor het toch al matige zelfvertrouwen van het kind 
nog verder wordt aangetast. 

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn, dat de communica
tieproblemen als zodanig ook de verwerkingsproblemen, 
die het hebben van een gehandicapt kind met zich 
meebrengt, nog eens bemoeilijken. Er kunnen zo 'se
cundaire' communicatieproblemen ontstaan. 
In bepaalde situaties zie je een overbezorgde houding 
van de ouders, met een neiging om snel in te grijpen in 
het gedrag van het kind, uit angst dat verbale aanwij
zingen niet begrepen zullen worden. 
In andere situaties zie je ouders die niet (meer) in staat 
zijn om zich in te stellen op het kind en hem zien als 
eigenwijs en lastig, als iemand die 'de boel belazert'. In 
beide voorbeelden is er sprake van een verkeerde res-
ponsiviteit. 
Om deze problemen voor te zijn, is het belangrijk dat er 
zo vroeg mogelijk gestart wordt met een begeleiding 
waarbij ouders en kind 'in gesprek' met elkaar kunnen 
blijven en er een brede basis gevormd kan worden voor 
het latere taal- en spraakonderwijs. Als men wacht tot 
het kind naar school gaat, is de periode voorbij waarin de 
basisvoorwaarden voor taalverwerving gelegd worden. 

7. Totale communicatie in praktijk 

Of de nadruk van de begeleiding in meer of mindere 
mate komt te liggen op de verbale dan wel non-verbale 
communicatie is afhankelijk van een aantal faktoren: in 
de eerste plaats is de mate van slechthorendheid, het 
tijdstip van ontstaan en de leeftijd waarop de gehoor-
stoornis ontdekt "is, daarvoor zeer bepalend. In de 
tweede plaats is belangrijk de instelling van de ouders: 
hoe deze staan tegenover de T.C.-visie en ook of ze 
bereid zijn tot en in de gelegenheid zijn om hun kind op 
deze manier te begeleiden. Daarnaast is de gezinssitua
tie van belang, b.v, zijn er problemen die eerst de aan
dacht opeisen, hoe gaan ouders en kind met elkaar om 
en hoe is het contact met eventuele broertjes en zusjes? 
In de derde plaats wordt de aard van de nadruk op 
verbale dan wel non-verbale communicatie bepaald 
door de capaciteiten van het kind, de communicatieve 
vaardigheden, leerbaarheid enz. 

Het samenhangende geheel van theoretische en practi
sche uitgangspunten leidt tot een systematische bege
leiding van het slechthorende kind en zijn ouders. 
Afgezien van het audiologische gedeelte zijn er enkele 
basisobservaties die bij ieder nieuw aangemeld kind 
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plaatsvinden. Tijdens de eerste huisbezoeken is het be
langrijk dat er een indruk verkregen wordt van de wijze 
waarop het kind functioneert en het contact nu verloopt. 
Dat wil zeggen, er wordt gekeken of ouders en kind 
elkaar begrijpen en vooral, hoe ze trachten duidelijk te 
zijn, aangevuld met wat de ouders hier zelf over vertellen 
aan de hand van hun dagelijkse ervaringen. Bij een gezin 
met een jong slechthorend kind betekent dat, dat on
dermeer gekeken wordt of ouders en kind communica
tief zijn ingesteld, eikaars blik volgen, of er een aanzet is 
tot beurtgedrag, of het kind laat merken dat het iets 
begrijpt of niet. Dit zijn allemaal voorwaarden voor com
municatie en daarmee voorwaarden voor taalverwer
ving. Ook kan dan naar voren komen of er gedragingen 
zijn die zich als het ware secundair ontwikkeld hebben 
als poging om de verstoorde communicatie te verbete
ren. Na de oriënterende periode wordt een plan opge
steld. Dit gaat ervan uit dat zoveel mogelijk gewerkt moet 
worden vanuit de capaciteiten van ouders en kind en van 
het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit is het makke
lijkst te schetsen aan de hand van een voorbeeld uit de 
praktijk. 

Marjolein (M.) werd bij ons, via de k.n.o.-arts, aangemeld 
toen ze 11 maanden oud was. Ze leek onvoldoende te 
reageren op geluid, de ouders maakten zich al geruime 
tijd zorgen. Het brabbelen was er wel, zij het minder en 
niet zo gevarieerd. 
Bij het gehooronderzoek was de voorlopige diagnose, 
ernstige slechthorendheid. Binnen een week na dit on
derzoek werd het gezin thuis bezocht. De eerste huisbe
zoeken vonden kort op elkaar plaats. De ouders hadden 
behoefte aan antwoord op hun vele vragen, er werd 
informatie gegeven en het hoortoestel werd geïntrodu
ceerd. De ouders omschreven het contact met M. als 
volgt: 'We hebben soms geen greep op haar: gewoon 
gezellige spelletjes op schoot vindt ze leuk, maar als we 
tegen haar praten, hebben we vaak het gevoel dat we 
van elkaar niet weten wat we willen. Ze gaat dan ook 
vaak snel weer haar eigen gang.' 
De ouders waren zeer bezorgd en hadden het gevoel dat 
ze met M. op een andere wijze moesten omgaan dan met 
haar oudere broertje. Ze probeerden hun bedoelingen 
over te brengen door haar aan te kijken, haar 'blik mee te 
nemen' en te wijzen. Ook waren ze gevoelig voor de 
signalen van M. en trachtten zoveel mogelijk op haar in te 
gaan. Echter door hun onzekerheid en zorgen waren ze 
wel eens verwarrend in hun pogingen tot communicatie. 
M. zelf was een alert meisje. Over het algemeen was ze 
geïnteresseerd in wat er om haar heen gebeurde, zij het 
dat die momenten kort waren. Haar communicatieve 
uitingen bestonden uit het aangeven van voorwerpen, 
knikken, wijzen en lichaamstaal, ondersteund door 
brabbelachtige klanken. Bijvoorbeeld als haar ouders 
haar d.m.v. het kloppen op hun schoot en uitstrekken van 
de armen uitnodigden om 'paardje hop' te doen, kwam zij 
blij naar ze toe. Wilde ze dat dit spelletje nog eens her
haald werd, dan gaf ze dat aan door een 'ooh'-achtige 
uitroep en een 'hop'-beweging met haar lichaam. 
Bij gewenning aan het hoortoestel leek M. meer gebruik 
van haar hoorresten te gaan maken in die zin dat ze meer 
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en gevarieerder brabbelde. Ze had duidelijk plezier in de 
brabbel- en 'mond'-spelletjes en imiteerde hierbij. Na 
deze beginperiode werd de begeleiding wat duidelijker 
gericht op de dagelijkse situatie van M. We gingen uit van 
steeds terugkomende momenten op de dag, zoals eten, 
wassen, verschonen en uitgaan. Deze bieden namelijk 
veel gelegenheid tot taalstimulering door de moeder en 
tot eigen exploratie door het kind (de 'gevoelige situatie', 
zie Van Bekkum, 1981). M.'s moeder vertelde wat ze 
gingen doen, ondersteund door het gebruik van panto
mime en expressie. Zo was ze begonnen met M. het 
washandje te laten zien als ze in bad ging en haar jasje 
als ze uitgingen. In zo'n situatie begreep M. haar goed en 
handelde daar ook naar. Dat wil zeggen, ze begrepen 
elkaar goed, zij het dat het taalaanbod nog beperkt was. 
Om nu ook zonder de aanwezigheid van concrete voor
werpen tegen M. te kunnen praten over situaties, of haar 
aan te kunnen kondigen wat er ging gebeuren, gingen 
we geleidelijk over tot het invoeren van gebaren. 
Een aantal huisbezoeken vond plaats juist op het bad- of 
etensuur, om te zien hoe de communicatie op dat mo
ment uitgebreid kon worden. Door M.'s aandacht binnen 
zo'n situatie te 'volgen', het verwoorden van wat ze deed, 
ondersteund door expressie en gebaren en dit uit te 
breiden, kon een 'gesprek' op gang komen. Belangrijk 
daarbij is steeds een zo rijk mogelijk taalaanbod en het 
gebruik van korte duidelijke zinnen. M. leerde spelen
derwijs dat haar moeder haar van alles had te vertellen. 
Ze begon begrippen te herkennen: 

a. die, welke specifiek zijn voor bepaalde situaties zoals 
bad, luier, zeep, brood, pap enz., maar ook: 

b. die, welke steeds weer in een andere context terug
kwamen, zoals pakken, vallen, samen, weg, lekker, 
heet, mooi, vies, nog een, weer enz. 

Ze koppelde betekenis aan het signaal dat haar moeder 
haar gaf. 

Ongeveer in dezelfde periode begon M. meer initiatief te 
nemen. Ze was toen zo'n 20 maanden oud en had erg 
veel plezier in liedjes en communicatieve spelletjes, 
zoals klap-es-in-je-handjes, kiekeboe, komt een muisje 
aangelopen, olleke-bolleke en vooral geef-en-neem 
spelletjes. Juist door het duidelijke patroon en de op
bouw van spanning in zo'n spelletje wist M. op een gege
ven moment wat er komen ging. Ze kon de beurt gaan 
overnemen. Kortom, ze zat niet meer alleen te kijken wat 
moeder haar aanreikte, maar kreeg langzamerhand zelf 
ook een aktief aandeel. Naast de vele non-verbale uitin
gen begon ze meer geluid te maken, als het ware mee te 
zingen en deelde verder rollen uit, gaf aan wat iemand 
moest doen, waar hij moest zitten enz. 
Waar aanvankelijk het spelletje of liedje op zich commu
nicatief het belangrijkste was, verschoof geleidelijk aan 
het zwaartepunt naar het gesprek over het doen van het 
spelletje: communicatieve uitlatingen als 'nog een keer', 
'mamma weer', 'nu ben jij aan de beurt', 'wil je samen 
zingen', 'nee, even wachten', 'ogen dicht' enz. werden 
veel gebruikt. Al doende en handelend leerde ze nieuwe 
gebaren en begrippen. Ook kon ze zelf steeds beter haar 
bedoelingen en wensen overbrengen. Voor de ouders 
was het erg belangrijk om te zien dat M. hen beter ging 



De9njpen, meer op ze inging en zelf ook communicatie
ver werd. 
n eerste instantie bij communicatieve spelletjes, maar 
'a'er ook in de omgangstaal begon M. woorden te 
2e9gen bij de gebaren die ze al langer gebruikte. Het leek 
a's het ware of het gebaar het gesproken woord opriep. 
üeze ontwikkeling zet zich nog steeds voort: hadden de 
9ebaren en expressie aanvankelijk de eerste commu
nicatieve funktie voor M., nu ze vier jaar is, dienen ze ter 
ondersteuning bij het aanleren van nieuwe woorden, of 
Dll ingewikkelde communicatieve situaties. 

Bii M. lijkt het erop dat de hypothese, dat een slechtho-
rend kind opgevoed met T.C. geleidelijk aan meer over
za t tot de gesproken uiting van een begrip, als het dit 
heeft leren kennen met ondersteuning van een gebaar, 
bevestigd wordt. Het gebaar zal langzamerhand weg 
worden gelaten als het vertrouwd is met het nieuwe 
pegrip. 
Moeilijke woorden' of begrippen waar het kind spraak-
'echnisch nog niet aan toe zou zijn, kan het dan toch al in 
een eerdere leeftijdsfase begrijpen en gebruiken. De 
communicatie zal hierdoor makkelijker verlopen. 
H e t zal duidelijk zijn dat zo'n benadering veel inzet vraagt 
Van de ouders. Daar staat tegenover dat zij een aktief 
aandeel blijven houden in de opbouw van de commu
nicatievaardigheid van hun kind, met name in de periode 
v°órdat het naar school gaat. 

°- Gebaren, gebarentaal en gebarentaalvariant 

'n het voorgaande zijn argumenten naar voren gebracht 
vanuit de taaiverwervingstheorieën en vanuit de praktijk 
°m ook bij slechthorende kinderen non-verbale aspec
ten van communicatie te benadrukken. 
W e hebben gezien dat het benadrukken van non-verbale 
aspecten het gebruik van gebaren met zich meebrengt. 
Dat wil zeggen: het gebruik van gebaren ter ondersteu-
^ n9 van het gesproken Nederlands. 
Het woord 'gebaar' roept echter onmiddellijk het woord 
gebarentaal' op. Wij willen tot slot kort ingaan op het 

Verschil tussen het gebruik maken van gebaren ter on
dersteuning van het Nederlands en gebarentaal. Een 
gebarentaal is de natuurlijke taal van prelinguaal doven. 
Deze taal heeft een eigen woordenschat (gebarenschat) 
^n grammatica en is niet afgeleid van gesproken taal. 
Een van de veel gehoorde opmerkingen als het gaat over 
9ebarentaal is dat gebarentaal universeel is, als zij al een 
taal genoemd mag worden. Dit zou dan betekenen dat 
alle doven dezelfde gebarentaal gebruiken. Ondanks het 
'eit dat er in het lexicon (woordenschat) van een aantal 
gebarentalen veel overeenkomsten te vinden zijn en 
doven ogenschijnlijk internationaal gemakkelijk met el
kaar kunnen communiceren, is het niet zo dat er één 
'nternationale gebarentaal bestaat. Gebarentalen zijn 
|]et als gesproken talen cultuur- en gemeenschap ge
bonden en zijn niet universeel. Dit blijkt uit de studies 
naar verschillende gebarentalen in onder andere De
nemarken, Zweden, Noorwegen, België, Frankrijk, VS en 
Nederland. 
Kan men eigenlijk wel spreken van een natuurlijke taal 

als men het over gebarentalen heeft? Tot het begin van 
de jaren zestig heeft de wetenschap zich nooit echt met 
deze vraag bezig gehouden en werd gebarentaal niet als 
taal beschouwd. Pas nadat taalkundigen en psycho
logen onderzoek naar deze talen gingen doen, werd het 
duidelijk dat gebarentalen niet alleen een eigen woor
denschat hebben, maar ook grammatica-regels. Deze 
grammatica-regels zijn niet verwant of gebonden aan de 
grammaticaregels van de gesproken talen. 
Ondanks het feit dat gebarentaalonderzoek in verschil
lende landen nog in de kinderschoenen staat, wordt door 
niemand betwist dat gebarentaal een natuurlijke taal van 
doven is (Klima & Bellugi, 1979). 
Omdat gebarentalen meestal functioneren op plaatsen 
waar ook gesproken talen worden gebruikt, is het niet zo 
vreemd dat in bepaalde situaties gesproken taal geba
rentaal beïnvloedt. Zeker in landen als Nederland, waar 
het oralisme een diepgaande invloed heeft (gehad) op 
het communicatiesysteem van doven zijn er duidelijk 
invloeden van het gesproken Nederlands aan te wijzen. 
Daar waar gesproken taal een ondersteunende rol 
speelt in gebarentaal, spreken we van een gebarentaal
variant (zie: Schermer 1983). 

Belangrijk is dat ook in een gebarentaalvariant sprake is 
van een eigen woordenschat en grammatica die niet 
overeenkomt met die van de gesproken taal. 

9. Gebaarsystemen en totale communicatie 

Ten behoeve van het onderwijs zijn er systemen in om
loop, die gebruik maken van gebaren. Deze gebaarsys
temen zijn systemen (geen natuurlijke talen), die ge
bruikt worden om de gesproken taal in gebaren weer te 
geven. Gebaarsystemen worden door doven onderling 
niet gebruikt, maar voornamelijk in scholen voor doven 
gehanteerd. In deze gebaarsystemen wordt de structuur 
van de gesproken taal gevolgd en worden de gebaren 
alleen ter ondersteuning toegevoegd. Sommige gebaar
systemen geven alle onderdelen van het gesproken Ne
derlands weer, andere slechts een deel. Bijvoorbeeld de 
zin De bomen zijn groen kan in het ene gebaarsysteem 
weergegeven worden door een gebaar voor DE BOOM, 
plus meervoudsuitgang -gebaar, een gebaar voor ZIJN 
en een gebaar voor GROEN, terwijl in het andere ge
baarsysteem alleen DE-BOOM-ZIJN-GROEN in geba
ren weergegeven worden en niet de meervoudsuitgang 
-en. 
De gebaren die in gebaarsystemen gebruikt worden, 
komen uit: 
a. bestaande gebarentaal 
b. niet de bestaande gebarentaal, maar zijn kunstmatig, 

bedacht 
c. bestaande gebarentaal met toevoeging van een aan

tal kunstmatige gebaren voor bijvoorbeeld werk
woordsuitgangen en lidwoorden e.d. 

Een voorbeeld van een heel letterlijk gebaarsysteem is 
het Signing Exact English, terwijl het Signed English een 
voorbeeld is van een tussenvorm. Bij gebarentalen en 
gebarentaalvarianten is er geen één op één relatie tus
sen gebaar en gesproken woord. Dat wil zeggen dat voor 
de vertaling van een gebaar meerdere woorden nodig 



kunnen zijn en voor de vertaling van een gesproken 
woord meerdere gebaren. Bij gebaarsystemen is er wel 
een één op één relatie en wordt ook gelijktijdig met de 
gebaren gesproken. 

Wanneer wij spreken over gebaren ter ondersteuning in 
Totale Communicatie dan bedoelen wij niet het aan
bieden van een gebarentaal, maar het aanbieden van 
een gebaarsysteem. Nu is er niet één gebaarsysteem, er 
is een keuze tussen het in meer of mindere mate strict 
weergeven van het gesproken Nederlands. Bij deze 
keuze moet men rekening houden met de situatie. In een 
onderwijssituatie is het bijvoorbeeld denkbaar dat een 
stricter gebaarsysteem nodig is om bepaalde onder
delen van het Nederlands aan te leren. In een thuissitua
tie (en met name in de periode voor het kind naar school 
gaat) staat communicatie voorop, meer dan het juiste 
gebruik van verleden tijd en meervoud. In het geval van 
slechthorende kinderen kan het aanbod bestaan uit het 
gesproken Nederlands in meer of mindere mate onder
steund door gebaren en expressie, afhankelijk van de 
behoefte van het kind en de mogelijkheden van ouders. 
Dit aanbod is dan verschillend van dat aan ernstig 
slechthorende en dove kinderen van horende ouders, 
waarbij gebaren parallel aan de gesproken taal blijven 
worden aangeboden. 

Tot slot 

Taal, in welke modaliteit dan ook, geeft ons toegang tot 
de maatschappij en de ons omringende cultuur. Taal 
verwerven omvat veel meer dan het onder de knie 
krijgen van regels en 'taal' is niet hetzelfde als 'spraak'. 
De vele facetten van taal werden in het voorgaande 
besproken, met nadruk op het gebruik. Anders gezegd: 
hoe leert een kind dingen te doen met taal. In dit leerpro
ces is een goed gehoor onmisbaar. Als dit gehoor niet of 
niet optimaal functioneert, moeten er andere wegen 
worden gezocht. Kinderen kunnen nu eenmaal niet 
wachten op een moedertaal. Als we willen bereiken dat 
een kind met een hoorstoornis zijn wensen en gevoelens 
duidelijk kan maken en blijven maken en anderen kan 
begrijpen, met de normen van de cultuur leert omgaan 
en de regels van het taalsysteem leert hanteren, dan 
zullen we: 
• het gehoorverlies zo vroeg mogelijk moeten opspo

ren; 
• de mate van het verlies trachten te bepalen en indien 

nodig zo vroeg mogelijk hoortoestellen moeten aan
passen; 

• de interactie tussen ouder en kind moeten bevorde
ren; 

• de ouders moeten helpen het taalaanbod zo te maken 
dat hun kind een 'gewoon' taallerend kind wordt; 

• de ouders moeten begeleiden in het accepteren dat 
hun kind een hoorstoornis heeft; 

• en vooral het kind aanspreken op zijn mogelijkheden 
en niet op zijn onmogelijkheden. 

Hoe dit alles concreet in z'n werk gaat is, zoals eerder 
uitgebreid aan de orde is geweest, sterk afhankelijk van 

het gehoorverlies, de mogelijkheden van het kind en van 
het gezin. Maar het is daarnaast zeker ook afhankelijk 
van de mogelijkheden en de deskundigheden die de 
begeleidende instantie te bieden heeft. 

Dat Totale Communicatie hierin een plaats heeft, is voor 
ons vanzelfsprekend. De TC-filosofie sluit heel goed aan 
bij wat er in de eerste jaren al gebeurt in de interactie 
tussen ouder en kind. TC is een vorm van communicatie 
waarbij men gebruik maakt van alle mogelijke middelen: 
de gesproken taal gaat vergezeld van gebaren, expres
sie en spraakafzien. Op die manier wordt de taal door
zichtig gemaakt. Voor een kind met een matig verlies zal 
deze 'hulp' geleidelijk minder noodzakelijk zijn. Is het 
gehoorverlies zo ernstig dat spraak ook met gebruik van 
hoortoestellen als zodanig nauwelijks tot het kind kan 
doordringen, dan zal het gebarenaanbod steeds groter 
moeten worden en zal TC blijvend moeten worden aan
geboden. Nu levert het leren van TC in Nederland nog 
problemen op: er is nog geen volledige beschrijving van 
de Nederlandse gebarenschat en de mogelijkheden om 
gebaren te leren zijn nog slechts in beperkte mate aan
wezig. Mede hierdoor is het voor ouders en leerkrachten 
moeilijk, maar zeker niet onmogelijk, om vloeiend te 
worden in gebaren. Ondanks deze remmende faktoren is 
uit ervaring en uit onderzoek gebleken dat dove en 
slechthorende kinderen via TC een goed taalaanbod 
kunnen ontvangen. 

Dit alles betekent niet dat spreken niet belangrijk ge
vonden wordt, leder kind, horend of doof, heeft recht op 
de spreektaal. In TC wordt dit ook benadrukt. Maar dat 
spreken niet op zichzelf staat, heeft Greenberg aange
toond in zijn onderzoek: dove kinderen die vaardig zijn in 
de communicatie met TC gaan meer spraak gebruiken. 
Dit gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf. Om ervoor te 
zorgen dat het kind en zijn ouders van de aanwezige 
mogelijkheden optimaal profijt kunnen hebben, moeten 
er eisen gesteld worden aan de begeleiding. Het ken
merk voor begeleiding is dat het 'maatwerk' levert. Dit 
vraagt deskundige menskrachten die van vele markten 
thuis moeten zijn. Dit multi-disciplinaire team moet de 
vele facetten die de begeleiding omvat, zowel theore
tisch als practisch, aankunnen. De vruchten van deze 
inspanningen zullen, behalve door het kind en zijn ou
ders, zeker ook door de school worden geplukt. De 
school hoeft zich dan niet meer te richten op het inhalen 
van wat gemist is. Met haar vele mogelijkheden en 
enorme inzet kan zij voortbouwen op de reeds aanwe
zige vaardigheden en mogelijkheden van het aan haar 
toevertrouwde kind. Het uiteindelijke doel zal dan 
kunnen zijn: een goede kans op een eigen plekje in de 
maatschappij. 

Willen we dit alles bereiken, dan zullen in de komende 
jaren veel aandacht, energie en financiën gestoken 
moeten worden in het ontwikkelen en het beproeven van 
begeleidingsprogramma's ten behoeve van jonge ge
hoorgestoorde kinderen en hun ouders. Hier immers 
geldt bij uitstek: een vroeg en goed begin is het halve 
werk. 
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Het auditief functioneren 
van kinderen met spraak- en 
taalmoeilijkheden 

Ing. H.M.F. Simkens, audiologische afdeling Instituut 
Sint Marie, Eindhoven 

Samenvatting 

Achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling kunnen 
het gevolg zijn (geweest) van auditieve dysfuncties op 
jonge leeftijd. Deze auditieve dysfuncties hoeven dan 
niet perse vertaald te worden naar een totaal gehoorver-
lies, maar kunnen ook hun grondslag hebben in een 
onvoldoende ontwikkeld auditief verwerkingsmechanis
me (organisch of functioneel). 
Ten behoeve van de diagnostiek van spraak/taalge-
stoorde kinderen hebben we onlangs een vergelijkend 
onderzoek gedaan naar de relevante audiologische 
aspecten van deze groep van kinderen. Gebleken is, dat 
vooral de stapedius-reflexmeting significante informatie 
kan geven en dat een uitgebreid audiologisch onderzoek 
bij spraak/taalgestoorde kinderen zeer nuttig en wense
lijk kan zijn. 

1. Inleiding 

Een goed gehoor en een goede motorische ontwikkeling 
van met name het spraakorgaan zijn de basiselementen 
voor een ongestoorde spraak- en taalontwikkeling. 
Vooral in de eerste levensjaren kunnen onvolkomen
heden op dit gebied tot verstrekkende gevolgen leiden 
ten aanzien van het auditief en algeheel functioneren 
van het kind. 
'Central auditory dysfunction in children is not a myth. It 
occurs and is associated with language and/or learning 
problems. Clinical experiences also suggest that beha
vioral disorders at home and at school are not uncom
mon in youngsters with such a deficit. 
We might speculate that acting out behavior in these 
children may stem for disturbance in auditory proces
sing' (M.C. Costello in: Central Auditory Dysfunction, 
1977). 

Achterstanden in de spraak/taal ontwikkeling, hoewel 
meestal al door de ouders geconstateerd, manifesteren 
zich pas duidelijk als kinderen opgenomen worden in het 
leerproces (peuter-, kleuter- en basisonderwijs). Wijzelf 
hebben de ervaring, dat de verwijzing naar het buiten
gewoon onderwijs (scholen voor kinderen met hoor-, 
spraak- en taalmoeilijkheden) in drie 'leeftijdsgolven' 
plaatsvindt. 
- Groep 1: Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, die 
direct vanuit de peuter, c.q. crèche-situatie op grond van 
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dan al grote achterstanden verwezen worden. (De mees
te van deze kinderen zijn nog niet of amper tot spreken 
gekomen). 
- Groep 2: Kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar die na 
een jaar kleuteronderwijs of na een verlengd kleuter
schooljaar verwezen worden. 
- Groep 3: Kinderen die in het basisonderwijs op grond 
van didactische problemen (met name taalproblemen) 
zijn vastgelopen. De meeste van deze kinderen (leeftijd 
van 7 tot 9 jaar) hebben het eerste en/of tweede jaar van 
het basisonderwijs gedoubleerd. 
Het aantal kinderen met spraak/taalmoeilijkheden, dat 
aangemeld wordt voor het buitengewoon onderwijs, is 
sinds 1977 gestaag toegenomen. 
De oorzaak hiervan kan deels gezocht worden in het 
veranderde opnamebeleid voor L.O.M.-scholen en scho
len voor kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijk-
heden, en deels in een 'verbeterde' en/of meer verfijnde 
diagnostisering. 
Daarnaast lijkt de groep van spraak/taalgestoorden, 
zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken, ook te groeien. 
Beantwoording van de vraag: 'Waarin onderscheiden 
zich spraak/taalgestoorde kinderen van andere kinde
ren?', is daarom ondanks de vele discussies en onder
zoekingen die sinds 1977 in Nederland gaande zijn, nog 
steeds moeilijk te beantwoorden. Vooral, omdat het nog 
vaak ontbreekt aan gestandaardiseerde diagnostische 
testen ten aanzien van de onderkenning van deze groep 
van kinderen. Vanuit de omstandigheid, dat een audiolo-
gisch onderzoek volgens het Buitengewoon Onderwijs-
besluit onderdeel moet zijn van ons opnameonderzoek, 
hebben wij op de audiologische afdeling van het Instituut 
Sint Marie veel toelatingsonderzoeken bij spraak/taal
gestoorde kinderen gedaan en zijn wij naar aanleiding 
van onze audiologische onderzoekbevindingen steeds 
meer ervan overtuigd, dat spraak/taalgestoorde kinde
ren specifieke hoorproblemen hebben. 
Dezehoorproblemen spitsen zich dan niet zozeer toe op 
het perifere gehoor (middenoor, cochlea) maar eerder 
op het 'auditieve verwerkingsmechanisme'; met andere 
woorden er is sprake van een afwijkend gehoorver-
mogen ten gevolgen van dysfuncties op hogere niveaus. 

Dit gegeven aantonen was onderdeel van een onder
zoek, dat we onlangs op onze afdeling hebben gehouden 
en dat geresulteerd heeft in een werkstuk, ter afsluiting 
van de cursus Gehoorgestoorden A aan de Katholieke 
Leergangen te Tilburg. 
Het doel van het onderzoek was tweeledig: 
1. Trachten enige standaardisatie te verkrijgen in de 

reeds jaren door ons toegepaste audiologische tes
ten bij spraak/taalgestoorde kinderen. 

2. Aan te tonen, dat spraak/taalgestoorde kinderen 
achter zijn in de hoorontwikkeling ten gevolge van 
organische of funktionele ontwikkelingsproblemen. 

Ten aanzien van dit laatste kunnen we stellen, dat in 
onderzoekcentra in Amerika sinds de eind jaren '60 al 
zeer veel onderzoek is gedaan naar de relatie auditieve 
dysfuncties en leermoeilijkheden (auditory learning dis
abilities) en dat jammer genoeg in Nederland weinig 
aktief gebruik is gemaakt van deze kennis. Ten dele is dit 

begrijpelijk door het nagenoeg afwezig zijn van gestan
daardiseerde audiologische spraaktesten, die toepas
baar zijn bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar. 
Aan het door ons gehouden vergelijkend onderzoek 
hebben in totaal 84 kinderen deelgenomen. 
Vijfentwintig van deze kinderen bezochten de kleuteraf-
deling van school 'De Horst' (school voor kinderen met 
hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden) in Eindhoven en 
waren op grond van onze criteria (zowel psychologisch 
als audiologisch) gediagnostiseerd als spraak/taalge
stoorde kinderen. 
Negenenvijftig kinderen bezochten een reguliere kleu
terschool in Nuenen. De leeftijd van de kinderen va
rieerde van 4 tot 7 jaar. 

2. Het auditief functioneren 

Horen is een ontwikkelings-, c.q. leerproces dat reeds 
zeer vroeg aanvangt. Onderzoekingen hebben aange
toond dat foetussen van 20 weken oud al reageren op 
geluidstimuli. Pasgeboren baby's hebben vanuit dit ge
geven op het moment dat ze op de wereld komen al een 
hoorervaring van ± 4 maanden achter de rug. 
De meeste nieuwgeborenen kunnen geluid discrimine
ren op basis van frequentie, intensiteit en tijdsvariatie 
(zeer elementair!). De interpretatie van deze geluidser
varing is voor hen echter anders dan voor ons. Hiervoor 
zijn twee oorzaken aan te geven: 
- Het gehoorvermogen is nog niet in alle facetten ont

wikkeld. 
- Het jonge kind weet nog niet wat het hoort. 

Wij reageren op geluid vanuit ervaring en herkenbaar
heid, terwijl pasgeborenen de meeste geluiden als ge
heel nieuw en onbekend zullen ervaren. Het ontdekken 
wat geluiden betekenen en wat voor een functie zij 
hebben is ook een ontwikkelingsproces. 
Beide processen zouden we de hoorontwikkeling kun
nen noemen en zijn zeer belangrijk voor de taalontwikke
ling van het kind. Met andere woorden de hoorontwikke
ling is een pre-/perilinguale aktiviteit die zowel het 
aktieve als het passieve taalgebeuren omvat. Dit bete
kent dus niet dat het horen eerst volledig ontwikkeld 
moet zijn, voordat het kind de taal kan leren. 
'Horen' en taal zou je als een symbiose kunnen zien, 
waarbij het horen steeds de voortrekkersrol vervult. Over 
het algemeen houdt de taalontwikkeling nagenoeg ge
lijke tred met de hoorontwikkeling en zijn zij gelijktijdig 
voltooid. 
In bijzondere gevallen (m.n. bij gehoorgestoorden) zien 
we een vertraagde ontwikkeling of een uit de pas lopen 
van de taal- en hoorontwikkeling. 
Het alom bekend spraak- en taalontwikkelingsschema 
zouden we ook op kunnen stellen voor het 'horen'. 
Belangrijk in deze is wel, dat de hoorvaardigheden van 
het kind, zoals deze in het schema staan, een zekere 
betrekkelijkheid hebben en dat ook de tijdspanne waarin 
e.e.a. ontwikkeld is of wordt, kan variëren. Evenzo ver
wachten we van een kind dat volgens schema met 12 
maanden kan lopen (het eerste stapje zet) niet, dat het 
de 100 meter dan ook in 10 seconden kan afleggen. 
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^°n hoorontwikkelingsschema zou er dan aldus uit 
runnen zien: 
Geboorte 

Kan elementair geluid discrimineren op grond van 
frequentie, intensiteit en dimensionaliteit (tonale- en 
luidheidsvariatie) 

2 maanden 
Betere responsie op brede bandruis dan op tonale 
stimuli. 
Eerste aanzet tot het grof waarnemen van foneem
verschillen. 

^4 maanden 
Eerste aanzet tot selectief luisteren en oppositioneel 
Vageren (reageert beter op stemgeluid van beken
den dan op die van vreemden). 
Ritmeperceptie (pre-/perilinguale aktiviteit). 
Eerste aanzet tot bronlocaliseren in het planaire vlak 
(bronzoeken). 

4'7 maanden 
Verfijnder waarnemen van luidheid. 
Elementaire ritme-, intonatie- en tijdsduurperceptie. 
Erequentie-analytische mogelijkheden. 
Verdere ontwikkeling van de auditieve feedback. 
Localisatie in het planaire vlak (directe bronplaat
sing). 

~ Betere responsie op spraakgeluiden. 
' " 9 maanden 

Gebruik maken van cognitieve processen bij het be-
'uisteren (geluidsassociatie) 

~ Localiseren in het vlak en bronzoeken op de grond. 
y"73 maanden 

Gebruik maken van cognitieve processen om selec
tief te luisteren. 

' Directe bronplaatsing in het vlak en op de grond. 
'3-21 maanden 
' Verdere ontwikkeling van de luister/beluisterinstel-

l in9 (nog steeds associatief). 
~ Ontwikkeling van het ruimtelijk bronlocaliseren. 
24 maanden 

Volledig ontwikkelde ruimtelijke bronlocalisatie. 
D e relatie tussen het aktief produceren van geluid en de 
auditieve mogelijkheden van het kind tot de zesde 
[^aand zijn moeilijk aan te geven. Sommige onderzoe-
kers zijn van mening dat de spraakklankproduktie meer 
reflexmatig geschiedt en ter ondersteuning dient van de 
riiping van de neurologische trajecten (waaronder het 
auditieve traject!). 
^a 5-6 maanden, waarin de spraak in de brabbelfase 
*°mt, zien we het kind aktief reageren op zijn eigen 
k|ankproduktie en op die van anderen. In deze periode 
ontwikkelt zich de auditieve feedback en tevens de luis
terinstelling van het kind. 
^ e tijdsspanne waarin het kind aktief naar geluiden kan 
gisteren is in het eerste levensjaar nog gering. 
Door het gehele schema zien we de ontwikkeling van het 
richtinghoren. Deze ontwikkeling is deels gekoppeld aan 
^e motorische en fysieke mogelijkheden van het kind. 
Daarnaast is het fenomeen richtinghoren een zeer ge
ïmpliceerd gebeuren, waarbij de samenwerking van 

beide oren zeer belangrijk is. Dit laatste is een leerpro
ces. 
Zonder in detail te treden omtrent het neurologisch ge
beuren van de geluidsverwerking, moeten we ons reali
seren dat het proces van de auditieve perceptie zeer 
complex is; een geluidstrilling wordt omgezet tot het 
bewust ervaren van'geluid. Het proces verloopt van een 
zuiver fysisch naar een complex psychisch gebeuren. 
Het leren horen gebeurt in de eerste twaalf levensjaren, 
waarbij met name het eerste en het tweede levensjaar 
van significante betekenis is en daarom ook de kritische 
periode genoemd mag worden. Achterstanden ten aan
zien van het horen, om welke reden dan ook, opgelopen 
in de eerste twee levensjaren kunnen van grote invloed 
zijn op de verdere hoor(taal)-ontwikkeling van het kind. 
De rijping van het auditief neurologisch systeem blijkt 
dan vaak een bijna irreversibel proces te zijn geweest. 
De weg terug verloopt zeer moeizaam. 

3. Resultaten en onderzoek 

Audiologisch gezien is het mogelijk het functioneren van 
het centraal auditief verwerkingsmechanisme na te 
gaan. De testen die dysfuncties op hoger niveaus 
zouden kunnen aantonen zijn echter zeer gecompli
ceerd en vereisen van de testpersoon naast een zekere 
discipline ook vaardigheden die we van het jonge kind 
nog niet mogen en kunnen verlangen. 
In gevallen van centrale gehoorstoornissen kan het 
toonaudiogram en zelfs het spraakaudiogram geheel 
normaal zijn (behalve in gevallen van b.v. dubbelzijdige 
hersenbeschadiging (encephalitis). 
Bij laesies op laag niveau, ter hoogte van de cochleaire 
kernen ongeveer, zal het toonaudiogram afwijkend zijn. 
Bij laesies op hoger niveau zal als gevolg van de vele 
dwarsverbindingen en vertakkingen de auditieve infor
matie toch uiteindelijk op de plaats van bestemming 
komen. Om deze reden wordt bij testen die laesies in de 
centrale gehoorbaan moeten aantonen, over het alge
meen gebruik gemaakt van het vermogen tot samen
werking van beide oren. Dit gebeurt meestal door aan
bieding van sterk gestructureerd geluid aan beide oren 
dat een beroep doet op de volledige verwerkingscapaci
teit van alle delen van de centrale gehoorbaan (b.v. 
dichotische- en gefilterde spraaktesten. Dichotische 
test is het aanbieden van geluid aan beide oren tegelijk 
met een verschillende signaalinhoud). 
Het sterk gestructureerde geluid is noodzakelijk om re
dundantie verschijnselen te voorkomen (redundantie = 
overtollige informatie). Deze testen zijn om reden van 
tijdsduur en moeilijkheidsgraad vaak niet toepasbaar bij 
kinderen. 

Niettemin wilden wij bij het onderzoek aantonen, dat 
kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden problemen 
kunnen hebben met het verwerken van de auditieve 
informatiestroom. 
De afgelopen jaren hebben wij op de audiologische afde
ling een aantal testen gebruikt, die ons inziens informatie 
zouden moeten geven omtrent de hoormogelijkheden 
van het jonge kind. De meeste van deze testen zijn 
toepasbaar bij kinderen vanaf 3-4 jaar. De resultaten van 
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de testen hebben zeker niet de pretentie diagnostisch te 
zijn, in die zin, dat zij eventuele laesies of 'defecten' aan 
het licht zouden brengen, maar hebben meer de functie 
van symptoomherkenning en geven een indruk omtrent 
de hoormogelijkheden van het kind en kunnen tevens 
waardevolle informatie geven betreffende therapeuti
sche mogelijkheden. Het onderzoek dat wij doen bij 
spraak/taalgestoorde kinderen bestaat uit de volgende 
testonderdelen: 

1. Toonaudiometrie (Uitsluiten, dat we te maken hebben 
met een slechthorend kind). 

2. Tympanometrie (Hoe functioneert het middenoor? 
Zijn er restanten te zien van gewezen otitiden?). 

3. Contralateral stapediusreflexen (Hoe functioneert 
de brug van Varol? (Koppeling van beide oren)). 

4. Auditieve discriminatietest (Welke fonemen kan het 
kind met zijn gehoor onderscheiden?) 

5. Ritmetest (Kan het kind ritmepatronen vasthouden en 
reproduceren (belangrijk voor de spreekmotoriek!)). 

6. Auditief geheugen (Hoeveel spraak- en geluidseen-
heden kan het kind onthouden (belangrijk voor 
spraakopname en reproductie)). 

7. Bronlocalisatie (Kan het kind geluid in het vlak of in de 
ruimte plaatsen?). 

8. Binaurale fusie/additietesten (Hoe is de samenwer
king tussen beide oren?). 

9. Signaal/ruismeting (Heeft het kind een rustige om
geving nodig om spraak te verstaan en kan het uit 
meerdere signaalaanbiedingen het belangrijkste sig
naal selecteren?). 

"lO.Ooglid/hoofdreflexmeting (Zijn deze reflexreacties 
aanwezig bij een harde signaalinput?). 

11.Spraakafzien test (Heeft het kind bij spraakaanbie-
ding visuele ondersteuning nodig? (Een mate van 
spraakafzien of gelaatgerichtheid kan een indikatie 
zijn over een mogelijk wisselend gehoor in het ver
leden)). 

Bijna alle testen (op tympanometrie en stapediusreflex-
meting na) zijn subjectieve testen, m.a.w. zij zijn afhanke
lijk van de reacties van het kind. Niettemin leveren alle 
testen tesamen een redelijk betrouwbaar beeld op om
trent de hoormogelijkheden. Over de oorzaak van even
tuele achterstanden (organisch of functioneel) geven 
deze testen geen uitsluitsel. 

De uitslag van het vergelijkend onderzoek bij de 84 kin
deren in de leeftijd van 4 tot 7 jaar was, dat op grond van 
de resultaten gesteld kan worden, dat spraak/taalge
stoorde kinderen ongeveer anderhalf tot twee jaar ach
ter waren in de hoorontwikkeling. Ten aanzien van het 
perifeer gehoor (tonaal gehoorverlies) vonden we tus
sen beide groepen geen significant verschil. Voor alle 
andere testonderdelen vonden we echter significante 
verschillen, waarbij met name de stapediusreflexmeting 
opvallende verschillen te zien gaf. 
Uit het anamnese onderzoek werd tevens duidelijk, dat 
veel spraak/taalgestoorde kinderen in het verleden 
vaak last hebben gehad van middenoorproblemen en 
als gevolg daarvan waarschijnlijk ook een wisselend 
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gehoor. In hoeverre dit verleden hun huidige auditief 
funktioneren heeft beïnvloed is niet te bepalen. 

Conclusie van dit onderzoek is, dat diepgaand audiolo-
gisch onderzoek bij kinderen met spraak- en taalmoei-
lijkheden zeer nuttig en wenselijk is, mede daar het tot 
ondersteuning kan dienen van het onderwijs aan deze 
kinderen. 
Dr. A. van Uden typeerde kinderen met spraak- en taal-
moeilijkheden in een lezing gehouden voor het N.I.P-
(1979) als 'he-kinderen'. Audiologisch gezien zou de 
terminologie van 'minder-horende kinderen' ook niet 
misstaan. 

Verwijzing 

We signaleren enkele artikelen uit het Tijdschrift voor 
Jeugdgezondheidszorg. 
In nr. 4 van 1984, blz. 55 t/m 58, Dr. H.W.A. Voorhoeve, 
De BOEL-test in Zuid-Holland. In Zuid-Holland wordt 
sinds enige jaren voor de screening van het gehoor aan 
het eind van het eerste levensjaar, niet meer de Ewing-
test gebruikt, maar de BOEL-test, die eenvoudiger af te 
nemen is. 
In nr. 5 van 1984, blz. 71 t/m 74, Dr. ir. J.A.H. Baecke en 
M. Wala, De validiteit van de BOEL-test en de Ewing-test. 
De schrijvers vergelijken de predictieve waarde van 
beide tests op basis van gerapporteerde gegevens. Er 
wordt een voorstel gedaan om de predictieve waarde 
van een positieve uitslag van de test te verbeteren. 
In nr. 5 van 1984, blz. 74 t/m 76, S.A.L. Smit-Hermer, De 
vroege opsporing van spraaktaalstoornissen door de 
CB-arts en de kleuterleidster. (CB = consultatiebureau) 
Er is nog geen erkend eenvoudig screeningsinstrument 
om kinderen van 0 tot 7 jaar met een vertraagde en/of 
afwijkende communicatieve ontwikkeling op te sporen. 
Voor de leeftijd 0 tot 3 jaar is er zo'n instrument in de 
proeffase (Het project 'VTO-taal), voorde leeftijd 3 t/m 5 
jaar is het in de maak. Maar als die opsporing al lukt, is er 
dan ook de mogelijkheid tot daarbij behorende diagnos
tiek, behandeling en begeleiding op zo jonge leeftijd? 

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft 
een brochure uitgegeven 'De Interimwet op het Speciaal 
Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs'. 
De brochure is bedoeld voor personeel, besturen en 
medezeggenschapsraden van deze beide schooltypen. 
Meerdere exemplaren van deze brochure zijn verkrijg
baar bij de Centrale directie Voorlichting, Bibliotheek en 
Documentatie, afdeling Voorlichtingsmiddelen. Post
adres: Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Tel. 079-
532242. 



De bordles: een goed middel 
voor taaiverrijking van het 
kind met spraak- en/of 
taalstoornissen 

paul Rupert, Burgemeester De Wildeschool, Schagen 

'n dit artikel wordt verslag gedaan van het werken aan 
taal d.m.v. 'de bordles'. Deze manier van taai-aanbieden 
w°rdt op onze school systematisch toegepast in de kern-
afcleljng. Het wil een mogelijkheid zijn om zodanig met 
'aal bezig te zijn dat het kind-eigen is. 
A|lereerst wordt er concreet verslag gedaan van deze 
Merkwijze met mijn aanvangsgroep spraak-taalgestoor-
d e kinderen. Daarna vergelijk ik het aanbieden van taal 
d-m-v. taaiboekjes en d.m.v. de bordles. 
Hopelijk kan dit artikel bijdragen tot een dynamischer 
'aalgebeuren op onze scholen. Wellicht maakt het colle-
9a's enthousiast om hun (taal)didaktische werkvormen 
eens voor anderen op papier te zetten! 

^ e bordles bestaat uit een aantal zinnen, die door de 
onderen geformuleerd worden en door mij opgeschre-
Ven. Op zichzelf is dit niets bijzonders, het gaat erom de 
?|nnen gezamenlijk te analyseren en korrigeren. 
D e visie achter dit geheel is terug te vinden in de school-
d°elstelling. 'We beogen aktief kind-volgend onderwijs. 
H'erbij helpt de onderwijzer de kinderen bij het kiezen en 
samenstellen van hun leerstof en we proberen zo de 
omstandigheden waaronder de kinderlijke verkenningen 
Piaatsvinden, optimaal te maken. De leerstof wordt ge
acht uit stof, die in het leven van alledag van de kinde-
ren belangrijk is' (G.A. de Boer). 

D e groep waarmee ik werk, bestaat uit 9 kinderen in de 
'eeftijd van 6 en 7 jaar, 1 meisje en 8 jongens. 
Het is een zgn. spraak- en/of taalgestoorde groep. Bij 
bet taalgebruik valt op, dat zowel op het gebied van de 
sPraak als van de taal een enorme achterstand te 
k°nstateren is. De spraakgestoorde kinderen zijn (vooral 
i n deze leeftijd) voor een buitenstaander onverstaan
baar. De taaigestoorden praten niet of nauwelijks. Wan
neer ze praten, doen ze dat in één- of tweewoordzinnen. 
Opvallend is dan ook, wanneer een nieuw kind aange
beld wordt, dat de resultaten enorm zijn als ze een paar 
baanden op school zijn. De bordles speelt hierin een 
belangrijke rol. Wat kun je zoal met een bordzin doen? 
^aar aanleiding van een voorbeeld zal ik dat proberen 
duidelijk te maken. 

"< 9a voor de babykamer twee duiven zagen. 
Het is duidelijk, er wordt in dit gezin een kind verwacht en 
dit onderwerp leeft natuurlijk in het gezin. De kinder

kamer wordt in gereedheid gebracht en het kind (in de 
klas) levert zijn aandeel in het gehele gebeuren. Het is 
zijn inbreng en zijn beleving op zijn nivo! 
Op deze manier betekent 'taal' iets voor het kind: het is 
geen abstraktie meer, 't is echt. De zin heeft betekenis 
voor hem gekregen. 
Wie gaai twee duiven zagen? 
Wat? Wanneer? Heb je het al af? Nee. Het tijdsbesef in 
de zin is duidelijk: hij gaat twee duiven zagen. 
Kortom, deze zin is als weerslag van een beleving voor 
een kind van 6 jaar volslagen duidelijk. 
'Door dit meebeleven van flarden gebeurtenissen, han
delingen en gesprekken, krijgen kinderen voortlevend al 
meer zicht op volwassenheid, gaan ze tastbare, zicht
bare en hoorbare volwassenheid interpreteren. Zo ont
staat de neiging tot spelen, de wens meebeleefde zaken 
op je eigen manier te beleven, ontstaat de wil tot leren, de 
intrinsieke gemotiveerdheid meebeleefde zaken in het 
eigen leven op te nemen (of voor eigen leven af te 
wijzen)' (G.A. de Boer). 

Wat hebben we verder met deze zin gedaan? 
Nadat de zin in blokletters is opgeschreven, zoeken we 
het 'wie-woord' op en onderstrepen het met rood. Het is 
niet moeilijk om hierachter te komen. 
De vraag: 'Wie gaat voor de babykamer twee duiven 
zagen?' is gauw beantwoord. 
Gijs roept: 'Ik!' of de anderen zeggen dat Gijs het gaat 
doen. 
Om te voorkomen dat de kinderen denken dat het wie
woord altijd vooraan staat, moet de volgende zin met 
vandaag, gisteren of morgen beginnen. 

Ik ga voor de babykamer twee duiven zagen. 

De woorden 'ga' en 'zagen' houden in dat er in de 
toekomst gedacht wordt. 
De vraag: 'Wanneer het zagen klaar is, hoe moet de zin 
dan zijn?' 
Antwoord: 'Ik heb voor de babykamer twee duiven ge
zaagd'. 
Het tijdsbesef is duidelijk. De kennis van de morfologi
sche regels is aanwezig. (Let wel, dat geldt natuurlijk niet 
voor de gehele groep; drie kinderen zijn hier nog niet aan 
toe!). 
Gekoppeld aan dit onderdeel kun je nog toevoegen de 
items: verleden, heden en toekomst; de dagen van de 
week, maanden, seizoenen en de begrippen volgende, 
morgen, overmorgen. 
Dit 'uitdiepen' gebeurt natuurlijk niet bij iedere zin die op 
het bord verschijnt. Ik geef alleen aan, dat er t.a.v. dit 
onderdeel genoeg mogelijkheden zijn. 

Ik ga voor de babykamer twee duiven zagen 

Gijs (de maker van de bordzin) vertelt dat het een rood/-
witte kamer wordt. Er wordt uitvoerig verslag gedaan van 
de werkzaamheden. 
Vraag: 'Als ik "de" wegveeg, is de zin dan nog goed?' 
We lezen de zin. Het woord 'de' hoort bij babykamer. 
Bij dit gedeelte kun je de lidwoorden bespreken. 
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'Het' kan alleen bij babykamertje en het onbepaalde 
lidwoord 'een' is moeilijker. Het past niet. 
Vanuit deze 'babykamer' kun je naar andere kamers 
gaan. 
- wie slaapt in een eigen kamer. 
- slaap je boven of beneden. 
- hoe laat ga je naar bed enz. enz. 

Ik ga voor de babykamer twee duiven zagen 

Hier komt het begrip 'meervoud' aan de orde. 
Op het bord komt te staan: 

duif - duiven 
zaag - zagen 
tafel - tafels 

jongen - jongens 
De kinderen zien dat de meervouduitgangen niet alle
maal hetzelfde zijn. Zelfs, dat 'zagen' uit de zin niet het
zelfde betekent als 'zagen' in de meervoudsvorm. 
Bij dit onderdeel kun je spelletjes doen die betrekking 
hebben op enkel- en meervoud. 

zaag zagen 

staat er nu op het bord. 
We zijn op een punt beland dat enorm belangrijk is om 
het aanvankelijke leesproces te stimuleren. Het is ook 
een vorm van leesvoorwaardentraining. Terug naar het 
bord. 
We doen visuele diskriminatie-oefeningen: 
- welke letters zijn hetzelfde. 
- welke letter staat vooraan, in het midden en achteraan. 
- groot woord/klein woord etc. 
Je kunt ook auditieve diskriminatie-oefeningen doen: 
- wat hoor je het eerst, laatst. 
- maak 'ns een woord met een 'z'. 
- welk woord hoor je het langst etc. 
Veel kinderen in de groep zijn auditief erg zwak; de 
luisterfunktie en/of konsentratie is nog volop in ont
wikkeling. 
De oorzaken zijn zeer uiteenlopend van aard. Het va
rieert van MBD tot sociaal/emotionele stoornissen. 
Ik merk hierbij op, dat de resultaten erg goed zijn. Het 
speelse karakter van zo'n bordzin is van doorslagge
vende betekenis. 
Het bord wordt weer vrijgemaakt. De zin staat er nog. 

Ik ga voor de babykamer twee duiven zagen 

De zin wordt door mij hardop voorgelezen en een kind 
krijgt de beurt om de zin na te zeggen. Dit vinden ze heel 
moeilijk. Kinderen die langer dan een jaar bij mij in de 
groep zitten, hebben hier geen moeite meer mee. Het zijn 
vooral de kinderen die pas bij ons gekomen zijn, die het 
moeilijk vinden. 
Het zijn ook deze kinderen die nog korte bordzinnen 
maken, b.v. 
Ik heb gefietst. 
Deze zin wordt nog niet opgeschreven. Eerst gaan we 
over de zin praten. 
Vraag: 'Waar heb je gefietst?' 
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Antwoord: 'Op het plein' (het kind zei: 'okke dein'). 
'O, je hebt dus op het plein gefietst!' 
'Ja!' 
Vraag: 'Wanneer heb je op het plein gefietst?' 
Antwoord: 'Gisteren' 
Het gevolg is dat de bordzin steeds langer wordt, zodat er 
Ik heb gisteren op het plein gefietst komt te staan. Op 
deze manier probeer ik de kinderen te stimuleren om in 
langere zinnen te praten. Ze leren ook dat een zin (als ze 
duidelijk willen overkomen), uit verschillende stukjes 
bestaat en dat deze stukjes een vaste plaats in het 
geheel hebben. Een andere methode is de zin op een 
reep papier te schrijven en in gedeeltes te knippen. Het 
kind legt de zin in de juiste volgorde neer. Deze manier 
kan in groepjes gedaan worden en wordt met erg veel 
enthousiasme uitgevoerd. 

Het ritme van de zin wordt d.m.v. het naklappen duidelijk 
gemaakt. 
- hoeveel klappen heeft de zin. 
- welk woord heeft de meeste/minste klappen 
- raad 'ns welk woord ik klap etc. 
Wanneer ik bij iedere bordzin een dergelijke analyse 
hanteer zoals ik beschreven heb, zou de lol er al gauw 
vanaf zijn. De kunst is om in iedere bordzin een variatie 
toe te passen. 
De bordles vindt twee keer per week plaats en de tijd die 
er aan gespendeerd wordt is ongeveer een uur. 
Hierna volgen enkele bordzinnen met hun (schematisch 
weergegeven) variaties. 

Vanavond komen mijn vader en moeder op school 

i l 
vandaag, ouders—» ouder, 
(kinderen lieten alleen moeder/vader 
die avond hun 
ouders de school 
zien.) 

Toegevoegd. 

Ik heb (gisteren op het plein) gefietst 

i 
wat is een plein? 

kun je daar spelen? 

Vandaag heb ik een nopt in mijn tas gevonden 

n oo t idem vinden 
b oo t vond 
roo s gevonden 
p 00 s 

wie? 
wat? 
waar? 
wanneer? 
Wij hebben gisteren met de auto's gespeeld 
mijn broer zin nazeggen en naklappen. 
en ik 



°e bordles als alternatief voor het taalboek 

Wanneer men de analyse van de bordles goed door
leest, en er wordt een vergelijking gemaakt met een 
bestaand taalboek, dan heeft de bordles mijn voorkeur. 
'K gebruik geen taalboek, maar ik maak samen met de 
kinderen (twee keer in de week) een bordles. 
Het taalboek' (zomaar een benaming) is te veel geneigd 
° m te vervallen in saaie invuloefeningen, niets-zeg-
9ende verhaaltjes met te moeilijke woorden. 'Het taal
boek' zet de kinderen ook niet aan het denken. Het wordt 
een overschrijfoefening. 
U e bordles echter toont aan, dat de doorleefde taal veel-
j:69gender is en daardoor makkelijker te begrijpen. 
t r vindt op een makkelijke, eenvoudige manier taalver-
njking plaats. De kinderen vinden het een fijne manier 
0rT1 met taal bezig te zijn. Het is een gebeuren waarbij 
y^el zaken aan de orde komen. Aan het begin van de 
bordles doen we een leuk spelletje, waarbij de monde-
ln9e taaioverdracht centraal staat. Aan het eind is er een 

sPelletje waarin het lichaam, of een rollenspel centraal 
staat. 
Het geheel is een dynamisch taalgebeuren. Het kind 
peeft aan, ik maak het duidelijk en samen maken we de 
bordles. 
D e bordles wordt afgesloten d.m.v. het zgn. bordles-
schrift en de letterdoos (voor de kinderen die nog in de 
voorbereidende schrijffase zitten). 
ü e zinnen worden overgeschreven of neergelegd op de 
'etterdoos. Het overschrijven is niet alleen een goede 
Schrijfoefening op zichzelf, maar bovendien wordt het 
visuele geheugen (onbewust) getraind. De kinderen zelf 
vinden het leuk om zo'n schrift met bordzinnen te hebben 
®n met klasseavonden o.i.d. willen de ouders altijd het 
bordlesschrift zien. De kinderen zijn enthousiast. Op zo'n 
k|asseavond heb ik eens zo'n bordles gedaan (samen 
met de ouders) op dezelfde wijze zoals ik het ook met hun 
ei9en kinderen doe. De ouders vonden het erg leuk en 
genden het een goed middel om tot taaiverrijking te 
K°men. Wanneer je gewend bent aan taalmethodes die 
'n de vijftiger/zestiger jaren gebruikt werden, kan ik me 
bun enthousiasme heel goed voorstellen. 

°e bordles op school 

'n onze afdeling wordt vanaf de aanvangsgroep (bij mij 
dys) met bordlessen gewerkt. Natuurlijk niet steeds op 
dezelfde wijze. We hebben echter wel afspraken ge
haakt t.a.v. de ontleding in de bordzin. 
'K onderstreep alleen het onderwerp (wie-woord) met de 
[°de kleur. Mijn kollega die een groep hoger zit, doet 
hetzelfde maar neemt het gezegde (doe-woord) en on
derstreept dit met groen etc. Zo komen langzamerhand 
s'eeds meer zinsdelen aan bod. Op deze manier is er 
sprake van een doorgaande lijn m.b.t. de bordlesmaterie. 

Training van Kinderen1 

Lite •ratuur 

Pe Boer, G.A. Op weg naar kindvolgend onderwijs. Intro, 
N|jkerk 1980. 

Lezing gehouden op 3 maart 1984 

Drs. Zr. M. van den Hoven, Sint-Michielsgestel 

Enkele notities bij aspecten van de motoriek 
1. Competentie. 
2. Ontwikkeling van lichaamsplan, lichaamsbesef en 

lichaamsidee. 
3. Taal, intelligentie en andere factoren die te maken 

hebben met motorische ontwikkelingen 

1. Competentie van de motoriek 
Als het kind weet, dat een deur open kan, weet het nog 
niet HOE. Dit is knowing how en berust op operatieve 
intelligentie. 
Een kind kan dit aanleren door spel bv. In spel immers zit 
een probleemoplossend gedrag. Dit omvat: 
- selectie van kenmerken om een planning op te stellen 
- initiëren van een opeenvolging van acties om een 

doel te bereiken 
- formulering van nieuwe plannen op grond van 

handelingsresultaten. 

In de motorische vaardigheden gaat het verloop steeds 
automatischer en minder variabel. De aandacht kan 
daarbij afnemen door: 
- herhalen 
- integratie 
- gedifferentieerde uitwerking 

Bv. voor het kleine kind houdt drinken uit een kopje in: 
- naar de mond brengen 
- met één hand 
- drinken 
- in de gaten houden dat je niet knoeit. 

Langzamerhand groeit hieruit een generaliserend sche
ma: als je uit een kopje kunt drinken, dan kan dit ook uit 
een glas, een beker, een fles. 

De structuur van dit schema is de neerslag van vroegere 
ervaringen. Het schema is normaliter plastisch, soepel 
en steeds variërend. 
Competentie is een bewegingservaring, nl. constructie 
en uitvoering van motorische acties. 
Voor de ontwikkeling van de competentie moet men 
gevarieerde, gestructureerde omgevingen aanbieden, 
die het het kind mogelijk maken optimaal te interacteren. 
Het kind moet kunnen exploreren om de competentie te 
toetsen. Dan komt het voor motorische problemen te 

1 Overgenomen uit 'Sportmedische Tijdingen' (België), juli 1984, 
blz. 1999-2003, met toestemming van de redaktie. 
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staan die het zelf zal moeten oplossen. Wat doet het bv. 
met een stel autobanden en een touw? 
Motoriek heeft in dit opzicht niet direct waarde op zich, 
maar is nodig om informatie op te doen, vooral ruimte
lijk-visueel. 
Ondanks motorische handicaps kunnen toch cognitieve 
vaardigheden opgedaan worden. 

2. De ontwikkeling van het lichaamsplan, het 
lichaamsbesef en het lichaamsidee 

2.1. Het lichaamsplan 

Wij krijgen pas greep op de wereld als de bewegingspa
tronen geautomatiseerd klaarliggen voor gebruik in ons 
lichaamsplan. Kunnen is niet genoeg, wij moeten het tot 
onze beschikking hebben. 
Het lichaamsplan functioneert bv. correct bij: 
- een chauffeur die terugschakelt, als het verkeer dit 

vraagt 
- breien bij de T.V. 
- aanpassing op een hobbelig voetbalveld. 
Hierbij heeft men te maken met een feilloos werkend 
plan. Degene die het uitvoert weet nauwelijks hoe hij het 
doet. (automatisch) 

2.2. Het lichaamsbesef 

Hieronder verstaat men het kennen van het lichaam en 
van zijn eigen motorisch-sensorisch handelen. Men 
maakt zich bewust met welke ledematen men wat doet 
en hoe. 

2.3. Het lichaamsidee 

Dit houdt in een eigen visie hebben over zijn lichaam en 
zijn mogelijkheden. Hierbij spelen subjectieve factoren 
een grote rol. Bv. als men een jongen wil leren breien, zal 
de reactie zijn- 'Kan ik niet, is meisjeswerk'. 

Het lichaamsidee geeft geloof aan eigen kunnen en 
niet-kunnen. Het is een subjectief oordeel en sterk 
afhankelijk van de omgeving en van het type. Een dik 
kind zal in de gymles al vlug zeggen: 'Dat kan ik niet'. 
Milieu, media en reclame spreken ook een woordje mee. 
Sensorische, zintuiglijke informatie is van groot belang 
bij het ontwikkelen van lichaamsplan en lichaamsbesef. 
Sensorische deprivatie qua intensiteit, variabiliteit en 
structuur belemmeren de ontwikkeling van lichaamsbe
sef en lichaamsplan. Dit geeft een psychische en phy-
sische desorganisatie. 
Denk aan dove kinderen die vanaf de geboorte de audi
tieve informatie ontberen. 

3. Taal, intelligentie en andere factoren die te maken 
hebben met motorische ontwikkeling 

3.7. Taal 

De taal is een vastgelegd collectief symbolensysteem. 
Het kind moet dit systeem leren kennen en gaan hante
ren. De leefwereld bepaalt de taal - denkwereld: 

26 

- voor een stadskind is een bloem: om te kopen 
- voor een plattelandskind: om te plukken. 

De leefwereld wordt door het kind aanvankelijk verkend 
via de tast en het houdings- en bewegingsgevoel: in de 
huiskamer, de badkamer, de keuken, de tuin, de straat, 
de supermarkt enz. 
De volgorde is aldus: 
- van driedimensionaal: omgaan met de dingen 
- naar tweedimensionaal: via de afbeelding 
- naar verbale behandeling en zo wordt het voorwerp in 

zijn functie (al handelend) gekend en via het symbool 
(afbeelding en naam voor het kind) een 'begrepen' 
begrip. 

Taal is een goed middel om de motoriek onder controle 
te krijgen: 
- tot ± twee jaar: signalen uit de omgeving 
- tot + drie jaar: verbale instructie van volwassenen 
- tot ± vier jaar: opbouw van de interne taal: het kind 

geeft zichzelf opdrachten 
- daarna handelt het kind vanuit zijn eigen gedachten. 

Anders gezegd is de volgorde van handelen tot ab
straheren: 
- het kind gaat handelend om met de dingen 
- de volwassene verwoordt deze: geeft er een naam 

aan 
- dit wekt op de duur de mogelijkheid, om de betekenis 

op te roepen zonder dat de handeling verricht wordt. 
Dit is denkend omgaan met betekenissen: abstraheren. 

Schematisch is het verloop aldus: 
- materiële handeling 
- verbale handeling (verwoorden) 
- mentale handeling 

Voor, achter, onder, boven heeft het kind al vaak toege
past in zijn spel. Hierbij moet verbale begeleiding gege
ven worden, anders komt het kind niet los van zijn senso-
motorische schema's. Maar deze moeten wel noodzake
lijk voorafgaan aan de taaivorming. 

Het actieve handelen is als het ware het fundament van 
de taal, maar daarnaast speelt het lichaamsbesef een 
grote rol. 
Veel woorden in onze taal zijn door analogie afgeleid van 
lichaamsdelen, of motorische activiteiten, of ze hebben 
betrekking op het lichaam: 
- een vliegtuig heeft vleugels 
- een stoel heeft poten 
- een schoen of een ruimtecapsule heeft een neus 
- een glaasje heeft een voet 

Voor een kind ligt de betekenis van een woord ook in de 
directe belevingswereld van zijn lichaam, of van zijn 
motorische activiteiten: 
- een stoel is om op te zitten 
- een kopje om uit te drinken. 

3.2. Intelligentie 

Training van het motorisch gedrag is niet direct van 



'nvloed op het intelligentieniveau. Omgekeerd is het wel 
2° . dat de intelligentie invloed heeft op de competentie 
van het motorisch handelen. 
N a de senso-motorische periode (Piaget) steunt het 
mentale functioneren niet meer op de daadwerkelijke 
u'tvoering van het handelen, maar op de reflectie van de 
geabstraheerde kennis van het motorisch handelen, 
volgens Piaget en Claparède ligt het wezen van de intel
ligentie in de mogelijkheid om zich aan te passen aan 
omstandigheden en daarin het evenwicht te bewaren 
en/of te herstellen. 

3-3. Emotie 

Motorische ontwikkeling hangt ook nauw samen met 
emotionele zekerheid. Het kind moet nl. met de dingen 
DURVEN omgaan. Vaak durven kinderen pas met de 
dingen om te gaan, als ze de naam ervan kennen. Het 
pind moet in zekere zin bezit ervan kunnen nemen. 
De persoon die motorische vaardigheden ontlokt en aan-
'eert is van groot belang. Het gaat om de interactie. De 
emoties van het kind moeten als wezenlijk onderdeel van 
net programma gezien worden. 

3-4. Moeilijkheden bij de motorische ontwikkeling 
Bii split-brain patiënten is de verbinding tussen linker- en 
rechter hersenhelft blijvend verbroken. Dan is de relatie 
'ussen bepaalde tactiele en visuele informatie gestoord, 
training heeft hier geen effect. 
onderen met athetose, choreatische kinderen of kinde
en met licht schokkende, onwillekeurige bewegingen 
nebben vaak een gestoord leerproces: 
" veel informatie is vanaf de geboorte verkeerd over

gekomen 
• de verstoring van de coördinatie verhindert het con

solidatieproces. De herkenning gaat telkens fout, of 
het referentiekader (datgene waarmee vergeleken 
moet worden) werkt niet. 

~ door het motorisch defect bereikt een groot aantal 
'aanbiedingen' nooit het centraal zenuwstelsel ter 
consolidatie (vastlegging) van de informatie. 

Lezen, rekenen, manuele prestaties, sport, gym zijn voor 
hen moeilijk haalbaar. Ze hebben meestal een negatief 
'ichaamsidee. 
Hun eigen visie over hun mogelijkheden is zwak. Via het 
aanwezige en goede lichaamsbesef moet hier de moto
rische revalidatie aangepakt worden, om het lichaams-
Plan zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Vooral verbale 
begeleiding om te weten HOE het moet. 

Slot 

De potentie van jonge kinderen om vaardigheden aan te 
'eren wordt vaak onderschat. De meeste motorische 
vaardigheden kunnen op zeer jeugdige leeftijd (aan)ge-
'eerd worden. 

Aandachtspunten: 
" train wat men wil trainen, nl. motorische vaardighe

den en ga niet motorisch trainen om bv. te leren 
rekenen 

- train wat blijvend effect heeft: ontspanningsoefe
ningen zullen weinig uithalen, frustreren alleen maar 
bij bv. spastische kinderen 

- train wat past bij de behoefte van het kind 
- het programma moet controleerbaar zijn; schema 

hanteren en afstrepen. 
- bespreek de resultaten en evalueer 
- train niet meer wat het kind al kan. 
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Internationaal symposium 
n.a.v. het 150-jarig bestaan 
IRSA 

België: Brussel 21-22-23-24-25 maart 1985 

Voorzitter: D. Denys 
Thema: 'Doof vandaag,... en morgen?' 

Conferenties en Ronde Tafelgesprekken met medewer
king van talrijke internationale deskundigen uit ver
scheidene disciplines: pedagogie, communicatie, socio
logie, psychologie, otologie, audiologie 

Wetenschappelijke tentoonstelling 

Simultaanvertaling: Engels, Frans, Nederlands. 

Inlichting: IRSA, Internationaal Symposium, Waterloo-
sesteenweg, 1504, B-1180 Brussel (België), Tel.: 
32-2-374.90.90 
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Cochlear implant F.E.A.P.D.A. 

In de Nederlandse pers hebben sinds begin oktober 
allerlei berichten over cochleaire implant gestaan. Om 
aan de sensatie niet mee te doen geven we hieronder 
het persbericht weer dat op 8 oktober 1984 werd uitge
geven door het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. De 
lezing over de klinische aspecten van cochlear implant 
die dr. C. Leibbrandt gehouden heeft op de 25-ste Dag 
der Akoepedie (24 maart 1984), hopen we in het vol
gende nummer te publiceren. 

Academisch Ziekenhuis Utrecht: plaatsing electrisch 
binnenoor bij dove patiënten nu mogelijk 

De afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde van het Acade
misch Ziekenhuis Utrecht beschikt sinds kort over de 
middelen om bij dove patiënten een electrisch binnenoor 
te implanteren. Deze ingreep werd tot dusver in Neder
land niet verricht. Elders in Europa, met name in Wenen, 
Londen en Parijs, heeft men al enige jaren ervaring met 
deze behandeling. 
Voorlopig komen alleen dove patiënten die niet met een 
gewoon hoortoestel te helpen zijn in aanmerking voorde 
ingreep. 
Een deel van het 'kunstoor' wordt langs operatieve weg 
in het oor aangebracht; het andere deel wordt uitwendig 
gedragen, gedeeltelijk achter het oor, gedeeltelijk in de 
kleding. 
Het apparaat stelt de dove in staat geluiden waar te 
nemen en te onderscheiden. Ook spraak kan worden 
gehoord, hoewel deze niet op normale wijze wordt ver
staan. Het succes van het electrisch binnenoor is sterk 
afhankelijk van de inzet van de patiënt: goede bege
leiding en training is essentieel. Het AZU heeft voor dit 
doel de logopedische capaciteit uitgebreid. 
Het Utrechtse team bestaat uit: Prof. dr. G.F. Smooren
burg, audioloog-fysicus; dr. C.C. Leibbrandt, KNO-arts 
en prof. dr. E.H. Huizing, hoofd van de afdeling KNO. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afde
ling Public Relations en Voorlichting, H. Aerssens, tel: 
030-372563. 

Lezers met een historische gerichte belangstelling 
kunnen we verwijzen naar het eerste nummer van de 
15-de jaargang van dit tijdschrift (maart 1974) blz. 19. 
Daarin een vertaling van een artikel uit Newsweek april 
1974. (Hoe is het mogelijk?). Titel: het electrisch oor. U 
leest daar, hoe de cochleaire implant begon in 1970. 
(Redaktie). 

Betty Storm en Hermine Boudens 

Het Bestuur en de Raad van de Federation Européenne 
des Associations de Professeurs de Deficients Auditifs, 
kwamen op 6 oktober j.l. voor de jaarvergadering bijeen 
te Luxemburg. Belangrijke en wetenswaardige zaken die 
aan de orde kwamen waren: 

1. De noodzakelijk geworden verhoging van de con
tributie van 50 B.fr. per lid, per jaar, naar 60 B.fr. Deze 
verhoging zal in twee opeenvolgende jaren worden 
doorgevoerd. 

2. Thema, plaats en tijd van het congres in 1985. 
Thema: Meervoudig gehandicapte leerlingen 
Plaats: Essen 
Tijd: Naar alle waarschijnlijkheid in oktober. 
Het is van belang, t.z.t. een werkgroep van congresgan
gers samen te stellen, die in een aantal besprekingen 
komen kan tot een kort en bondig, maar bovenal prak
tijkgericht overzicht van het werken met meervoudig 
gehandicapte kinderen in de scholen. 
De congressen zijn kort; theorieën en statistieken zijn 
vaak te lang(dradig); landelijke rapportages groeien he
laas dikwijls uit tot complete lezingen! Van de deelne
mers aan het congres in 1985 zal meer dan ooit ervaring, 
inzicht en wijsheid gevraagd worden, om zich te kunnen 
beperken in de uiteindelijke samenvatting c.q. rappor
tage. 

3. Bestuursverkiezing 
Het Dagelijks Bestuur is thans als volgt samengesteld: 
voorzitter: P.G. KShrström Zweden 
1e vice voorzitter: G. Bourigault Frankrijk 
2e vice voorzitter: J. Wichert Duitsland 
secretaris: P. Epprecht Zwitserland 
penningmeester: G. Schuller Luxemburg 
congressecretaris: J. Tigges Duitsland 

Aan dit laatste verslag in dienst van de Federatie voegen 
wij gaarne het volgende toe: 
De ontmoetingen in internationaal verband, de discus
sies over grenzen heen, het meedenken mèt en het 
luisteren naar prominenten op ons vakgebied, dit alles 
heeft óns werken met dove kinderen verdiept en het 
heeft onze levens verrijkt. 
Onze oprechte dank aan allen, die indertijd hun fiat ga
ven aan onze benoeming als vertegenwoordigsters van 
Nederland in de Europese Federatie. 
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Boekbespreking Boekbespreking 

N. Smulders, lid van de redaktie 

Onderwijs aan dove kinderen, NOG-wijzer 10. Een uit
gave van het Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid 
(NOG), Utrecht, 40 blz. 

De afdeling Onderwijs en Voorlichting van het NOG 
heeft op zich genomen een aantal voorlichtende brochu-
res te schrijven die voor gehandikapten van belang 
kunnen zijn. Een groot aantal daarvan betreffen de ver
schillende vormen van speciaal onderwijs, 
'n mei 1982 verscheen als nummer 5 in deze serie 
NOG-wijzers een brochure over Scholen voor slechtho-
rende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijk-
heden. 
NOG-wijzer nr. 10, Onderwijs aan dove kinderen, ver
scheen in mei 1984. Het boekje is bedoeld voor ouders 
met een doof kind. Het wil hun de weg wijzen naar de vijf 
instellingen voor gespecialiseerd onderwijs aan doven 
die er in Nederland zijn. Het boekje is eerlijk in de ver
gelding, dat aan deze vijf instituten niet op dezelfde wijze 
onderwijs wordt gegeven: er zijn verschillende onderwijs
methoden, verschillende levensbeschouwingen en er 
zijn verschillen in de inzichten omtrent gebaren in op
voeding en onderwijs. De brochure kan vanwege de 
beperkte omvang natuurlijk niet diep op al deze ver
schillen ingaan. Dat is de reden, dat de ouders meer
malen aan het eind van een hoofdstukje de raad krijgen 
om zelf op weg te gaan naar verdere informatie. Dit mag 
dan voor de ouders die het boekje gebruiken teleurstel
lend zijn, omdat er voor hen nog zoveel te doen overblijft, 
de eerlijkheid in de voorlichting die hieruit spreekt, is 
zeker te waarderen. De ouders weten van te voren dat ze 
verschillende opvattingen te horen zullen krijgen. 
Na 25 bladzijden, die gewijd zijn aan onderwijs en wat 
daarmee samenhangt, volgt een hoofdstuk van 6 blad
zijden van de FODOK (Nederlandse Federatie van Or
ganisaties van Ouders van Dove Kinderen) en daarna 5 
bladzijden over de Stichting Nederlandse Dovenraad. 
Een korte literatuurlijst en een lijst van adressen com
plementeren het boekje. Vergelijking met de adressen
lijst achteraan in Van Horen Zeggen leen ons, dat het 
telefoonnummer van Eikenheuvel in de brochure helaas 
onjuist is vermeld en dat het Koninklijk Instituut voor 
Doven H.D. Guyot te Groningen sinds het verschijnen 
van het boekje is verhuisd, hetgeen met uitbreiding van 
het aantal telefoonnummers gepaard is gegaan. 

Dit is wellicht een geschikte plaats om mee te delen dat 
het NOG per 6 september 1984 is opgeheven. Als ge
sprekspartner van de overheid wordt het opgevolgd door 
de Gehandicaptenraad. 

Joline Everwijn, lid van de redaktie 

Wenken voor het beter teren praten van uw kind, Sjoeke 
van der Meulen. Lisse, Swets & Zeitlinger. 56 pag. ISBN 
9026502885. Prijs: ƒ 14,20. 

Het boekje is bedoeld voor ouders van kinderen die hulp 
nodig hebben bij het taalleren. Het is in nauwe samen
werking met ouders ontwikkeld vanuit de afdeling Fonia-
trie van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. 
In korte konkrete hoofdstukjes wordt een en ander uitge
legd. Voor iedere alinea zijn duidelijke kopjes, hetgeen 
de leesbaarheid verhoogt. Het geheel is uitnodigend om 
te lezen. Er is veel met voorbeelden gewerkt. Na informa
tie over het ontstaan van het boekje wordt in het tweede 
hoofdstuk ingegaan op de volgende aspekten van het 
taalleerproces: 
• Rol van de omgeving 
• Vragen die het niet-praten oproept 
• Het belang van zo-vroeg-mogelijk iets doen. 

Hierna wordt aandacht besteed aan twee groepen kin
deren: het kind dat niet of nauwelijks praat, en aan het 
kind dat wèl praat maar niet goed. Voor beide groepen 
kinderen volgt een hoofdstuk met konkrete tips en aan
dachtspunten. 
Aspekten die o.a. aan de orde komen en met voor
beelden worden uitgelegd: 
• Samen dingen beleven en dat verwoorden, 
• Belang van non-verbale kommunikatie en wijze van 

2. Hórgeschadigte n, 
» reageren en stimuleren, 
• belang van het luisteren, liedjes zingen en voorlezen. 
Steeds wordt aangegeven, wat je vooral veel en wat je 
juist niet moet doen. 

Tot slot worden de 'algemene principes' van de ouder als 
gesprekspartner bondig samengevat. Ook wordt verteld 
waar men terecht kan met blijvende problemen. Een 
korte literatuurlijst over taalontwikkeling maakt het ge
heel kompleet. 

Dit boekje is goed te gebruiken als informatiebron voor 
ouders, hoewel daarbij m.i. wel begeleiding wenselijk is. 
Het lijkt me met name geschikt voor hulpverleners om 
samen met ouders te bespreken en uit te werken als er 
stagnaties zijn in de taalontwikkeling van hun kind. 
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Uit buitenlandse tijdschriften 

G. Hak, lid van de redaktie 

1. The Volta Review september 1984 

Dit themanummer is gewijd aan 'mainstreaming'. De 
volgende aspecten worden behandeld: 
- algemene karakteristieken van gehoorgestoorden in 

de samenleving 
- huwelijk en gezin 
- het ouder-zijn 
- opvoeding 
- wettelijke aspecten in de U.S.A. 
- voorbereiding op werk 
- beroepsmobiliteit 
- self-help 
In het algemeen: zeer instructief om de opvattingen in de 
U.S.A., maar ook het wettelijk kader, te vergelijken met 
Nederlandse opvattingen en regels. 

2. Hörgeschadigte Kinder vierde kwartaal 1984 

- Een verslag van het eindexamen op de school voor 
gehoorgestoorden in Freiburg 

- Een artikel over het onderwijs aan gehoorgestoorden 
in Japan 

- Opvoedingsdoelen voor dove leerlingen in het kader 
van hun latere beroepsleven, met name voor V.B.O.-
groepen met laag-functionerenden een goed over
zicht van mogelijkheden 

- De bijdrage van schriftelijke taal in de opvoeding van 
doven in de leeftijd tot ± 7 jaar 

3. Die Sonderschule nr 5/1984 

- De stand van zaken met betrekking tot beroeps
opleiding van gehandicapten in de D.D.R. 

- Logopedische behandeling met betrekking tot de 
accentuatie van stotteraars 

- Waarnemingen van communicatief gedrag bij dove 
kinderen tot zeven jaar 

4. The journal of B.A.T.O.D. (U.K.) november 1984 

- Sociale vaardigheden in de opvoeding van doven 
- Intellectuele groei en onderwijs, een interessant, 

maar vooral kritisch artikel 
- Spraakonderscheidingsvermogen van gehoorge

stoorden met verschillende technische hulpmiddelen 
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Logopedie en Foniatrie 

november 1984 

B. Hofman, lid van de redaktie 

1. L.H.Y. Vader-Derkinderen, Vroegtijdige interventie. 
In tegenstelling tot de revalidatie, die in het algemeen 
gericht is op het verhelpen van stoornissen of het draag
lijk maken van de gevolgen ervan, sluiten de aspecten 
preventie en vroegtijdige interventie bij de logopedische 
hulpverlening aan op een stadium van scheefgroei of 
ontwikkelingsachterstand. 
Preventie kan gestalte krijgen in het verlenen van advies 
en het stimuleren op de weg naar een goede oplossing, 
terwijl vroegtijdige interventie zich zal bewegen rond 
screening, onderzoek, controle, begeleiding en kortdu
rend behandelen. 
In dit artikel wordt de vroegtijdige interventie geplaatst 
onder de belangrijkste opgaven voor welke een schoollo-
gopedist zich zal zien gesteld. Deze zal, wanneer zij of hij 
hiervan uitgaat, de ontwikkeling van - en de volharding in 
spraakvormingsfouten tijdig kunnen localiseren en ver
helpen. Hiernaast kan vroegtijdige interventie door een 
logopedist een eventuele achterstand in de ontwikkeling 
van de taal bij een kind aan het licht brengen. Zo'n 
achterstand in de taalontwikkeling kan dan worden on
derkend en behandeld. 

2. Booike Wolters, logopediste op de afdeling Zeer 
Jeugdigen van de school verbonden aan het Pedolo
gisch Instituut te Rotterdam, geeft onder de titel 'Resulta
ten van Taaltests bij tweeëntwintig zeer jeugdigen' ver
slag van een inventarisatie van logopedische problemen 
bij kinderen van 4 tot 7 jaar. Naast het noemen van 
uitgangspunten en het in schema vastleggen van de 
inventarisatiegegevens, beschrijft Booike twee gevallen 
uit de praktijk. 

3. Logopedie geïntegreerd in speciaal onderwijs. 
Praatboek in plaats van taalboek?: J.A. van der Zee-
Zetstra 

De regionale Z.M.L.K.-werkgroep Mondelinge Taalvaar
digheid Oost-Gelderland houdt zich bezich met het sa
menstellen van een serie praatboeken rond 15 thema's. 
Initiatieven tot die samenstelling werden genomen van
uit de discipline logopedie. 
Na een positiebepaling en een korte weergave van de 
geschiedenis rond het ontstaan van de werkgroep, 
beschrijft mevr. van der Zee aan de hand van de uit
gangspunten van Schlanger (1973) het type kind .voor 
welke het 'praatboek' werd samengesteld. 
De praatboeken zijn ontstaan vanuit de behoefte een 
praktische handreiking te hebben bij het werken met 
mondelinge taal bij kinderen die (nog) niet kunnen lezen. 



Men onderscheidt 3 'taalgebruiksniveaus' (A, B, C). 
D e praatboeken zijn in de eerste plaats bedoeld als 
'aalondersteuningsprogramma bij het werken met ge-
leide wereldverkenningsthema's. Volgens mevr. van der 
Zee zijn ze ook te gebruiken als afzonderlijk taaitrai
ningsprogramma voor een individuele benadering van 
spraak/taalgeretardeerden en/of -gestoorde kinderen. 
Tevens zegt ze dat de praatboeken naast de gepro
grammeerde instructie nog voldoende ruimte voor 
spreek/taalgedrag openlaten. 
praatboek in plaats van Taalboek??? 

4 ' M. Habes en P. Toonen, Een taalaktiveringspro-
gramma voor mondelinge taal als mogelijke invulling 
van logopedie. 

°e auteurs van dit artikel beschrijven een taalaktive-
hngsprogramma voor mondelinge taal dat werd ontwik
keld voor de V.S.O.-M.L.K. 'De Singel' te Oss. Doordat 
het programma is gebaseerd op de doelstellingen van de 
school, fungeert logopedie niet als toegevoegd vak. 
Geïntegreerd in het totale schoolgebeuren heeft het een 
eigen invulling gekregen. Kernpunt hierin is het gebruik 
van verbaal-oraal en grafisch handelen binnen een 
sociale context. 

december 1984 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1- Verschillen in moeilijkheidsgraad in de distinctieve 
kenmerken bij consonanten en consonant clusters: 
M.P.R. van den Broecke, S. Ruijters en Sj. van der 
Meulen. 

'n dit artikel wordt een poging gedaan de volgorde 
waarin consonanten worden verworven door Neder-
'andse kinderen te relateren aan distinctieve kenmerk-
systemen van Jacobson, Chomsky en Halle en Ladefo-
ged. 
Het systeem van de laatstgenoemde auteur bleek het 
meest geschikt om de gevonden volgorde te beschrij
ven. 
Ook werden consonant clusters aan het woordbegin 
bekeken. 
Na een stukje theorie volgt een stukje onderzoek. Via de 
Utrechtse articulatietest werden gegevens verzameld 
van 549 kinderen zonder spraak- of hoorproblemen van 
2y2 tot 6 jaar oud. In tabellen zijn de resultaten weerge
geven. 

2. Gericht onderzoek bij stembandstilstand: H.E.V.M. 
Brinkhuis. 

Opvattingen over stembandstilstand en onderzoek naar 
de oorzaak ervan. 

3. Afasiebehandeling in Twente: M. Koning, M. Does
burg, A.M.G.M. Lenferink, O. Vasbinder, B.G. Deel
man. 

in dit artikel worden ervaringen weergegeven van een 

multidisciplinair afasieteam bestaande uit: arts, linguïst, 
logopedist, maatschappelijk werker, neuroloog en psy
choloog. 
Er wordt verslag gedaan van de diagnostiserende en 
adviserende werkzaamheden van het team. De thera
pie-adviezen werden aan therapeuten en ouders gege
ven. Daarbij werd globaal op twee manieren gewerkt. 
Ook wordt verteld hoe geëvalueerd werd. Middels een 
enquête werd bij geadviseerde therapeuten en bij pa
tiënten en hun ouders gevraagd naar hun mening over 
dit soort begeleiding. Er bleek een hoge satisfactie. Een 
aan te bevelen artikel. 

4. Tenslotte uw aandacht voor twee mededelingen: 
- Cursus: Taaitherapie op basis van LARSP 
- Cursus: STAP voor logopedisten. 

Een nieuwe huisvesting 
voor het internaat 
van De Wylerberg 

Met ingang van 1 juli 1984 is het internaat van De Wyler
berg, tot dan toe gevestigd te Beek/Ubbergen, gebruik 
gaan maken van de akkomodatie op het terrein van het 
Medisch Centrum Dekkerswald, gelegen tussen Nij
megen en Groesbeek. 
Vanaf augustus 1968 is 'De Wylerberg', als instituut val
lende onder het bestuur van de Mgr. Terwindtstichting, 
werkzaam voor slechthorende, taal/spraakgestoorde, 
meervoudig gehandikapte kinderen. 
De voormalige huisvesting op het landgoed 'De Wyler
berg' was, hoe mooi ook gelegen, ten enenmale ontoe
reikend om voldoende op de vraagstelling van de kinde
ren te kunnen inspelen. Ofschoon in het begin reeds 
sprake was van een tijdelijke voorziening heeft het toch 
nog 16 jaar geduurd, voordat een geschikte oplossing 
werd gevonden. Het nieuwe terrein met de daarop aan
wezige bebouwing, biedt de door ons lang verwachte 
mogelijkheden. De situering en bereikbaarheid van het 
instituut via het terrein van Dekkerswald is gunstig te 
noemen. Het omliggende terrein geeft de kinderen de 
ruimte voor de nodige bewegingsvrijheid, sport en spel. 
ledere leefgroep van acht kinderen heeft een eigen pavil
joen met een huiskamer, eetkamer, keuken, handenar
beid- en spelruimte. De kinderen kunnen een zitslaap-
kamertje met zijn tweeën delen of er geheel zelfstandig 
gebruik van maken. Vooral de oudere jongens en meis
jes kunnen we nu tegemoet komen in hun wens aan een 
eigen plekje en zo hun zelfstandigheid mede helpen 
bevorderen. Ook kan nu pas de geplande uitbreiding 
(van 44 naar 48 kinderen) met een ekstra leefgroep voor 
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ouderen (14 t/m 18 jaar) vorm krijgen. In het nabijge
legen hoofdgebouw bevinden zich naast de gebruike
lijke ruimten voor ontvangst, administratie, direktie en 
staf ook een spelkamer en onderzoeksruimte. Boven
dien is er aan dit gebouw ook een gymnastiekzaal aan
gebouwd. 
Kinderen en medewerkers vinden dat we er in vele op
zichten op vooruit gegaan zijn. Het is jammer dat ook 
onze school (de Mgr. Terwindtschool) niet gelijktijdig is 
meegegaan. Voor het te volgen speciaal onderwijs blij
ven onze kinderen voorlopig nog naar de school op 'de 
Geest' in Beek/Ubbergen gaan. Voorlopig, omdat we 
graag zouden zien dat ook de school op het terrein van 
'Dekkerswald' gaat komen. 
De vooruitzichten dienaangaande zijn niet ongunstig. 
We hopen maar dat dit niet te lang zal gaan duren, want 
een intensieve samenwerking tussen school en inter
naat is voor onze meervoudig gehandikapten van groot 
belang. 

Ons nieuwe adres is: internaat 'De Wylerberg' 
Nijmeegsebaan 21 
6564 CA Heilig Landstichting (gem. Groesbeek) 
Tel.: 08895 - 2547 

Sri Lanka 

De Stichting tot steun aan de Dr. J.A. Reijntjesdoven-
school in Sri Lanka, heeft het afgelopen jaar hard ge
werkt, om alle voorbereidingen te treffen voor het tot 
stand komen van het dovenschooltje in Sri Lanka. 
Mevr. Tineke de Silva, leerkracht aan de Prof. Dr. Hui-

zingschool in Enschede, was in juli 1983 naar Sri Lanka 
gereisd om daar een gebouw te huren, onderwijzeressen 
en een verzorgster te selecteren enz. De dove kinderen 
uit de afgelegen dorpen, die al geregistreerd stonden, 
werden door coördinatoren van dorpsontwikkelingshulp-
projekten (Sarvodaya-Movement) bezocht en er werden 
12 kinderen uitgezocht. Zo kon men op 2 februari 1984 
starten met 12 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 9 jaar en 2 
onderwijzeressen en een verzorgster. Deze dove kinde
ren hadden nog nooit een school bezocht. Er werd een 
gehoortest gedaan en oorstukjes gemaakt in het Audio-
logisch Centrum in Colombo. Voor heel Sri Lanka, zo 
groot als de Benelux, bestaat er maar één Audiologisch 
Centrum. Uit Nederland werden hoortoestellen gestuurd. 
De meeste kinderen konden zo, voor het eerst in hun 
leven, wat geluid opvangen. Daarna kon men beginnen 
met de gehoortraining, spraaklessen en de klasse-aktivi-
teiten. De kinderen verblijven allen intern, omdat ze soms 
5 uur, ja soms zelfs 13 uur moeten reizen, om de school 
per bus of trein te bereiken. Alleen in de vakanties gaan 
ze naar huis. Tussendoor komen hun ouders hen soms 
in de week-ends opzoeken. Ze eten dan ook mee en 
blijven in het klasje op matjes slapen, omdat de afstand 
niet in één dag kan worden afgelegd. 
In april 1984 heeft mevr. Tineke de Silva haar baan aan 
de Prof. Dr. Huizingschool in Enschede opgezegd, om 
volledig als vrijwilligster in het Dr. J.A. Reijntjesdoven-
schooltje in Sri Lanka te kunnen gaan werken. Ze is eerst 
begonnen om de taal van het land, Singhalees, te leren. 
Verder houdt ze zich bezig met logopedielessen aan de 
kinderen en met de coördinatie van het schooltje. De 
kinderen zijn inmiddels goed vooruitgegaan. Ze zijn erg 
leergierig. Meteen is men begonnen met lees- en schrijf-
lessen. De zelfredzaamheid van deze dorpskinderen is 
geweldig. Ze douchen zichzelf twee keer per dag (een 
emmer water over hun hoofd gooien), wassen zelf hun 
kledingsstukken dagelijks (door het op een steen te 
slaan) en houden hun slaapzaal netjes. Langzamerhand 
is er al een hele wachtlijst met namen van dove kinderen 
die ook graag geplaatst zouden worden. Dit jaar in sep
tember denkt men zover te zijn, dat met een tweede 
groep gestart kan gaan worden. Het zou prachtig zijn, 
wanneer er donaties zouden komen om een eigen ge
bouw te kunnen betalen. Er zijn al enkele doven- en 
slechthorendenscholen in Nederland, die maandelijks 
een financiële bijdrage leveren. Het gaat om de kans
arme dove kinderen in Sri Lanka, die we graag een 
menselijke toekomst willen bieden. 

Voor informatie: 
Mevr. Barbel Kattenbelt, Prof. Dr. H.C. Huizingschool te 
Enschede. Tel: 053-333767 (voorzitster van de Stichting 
tot steun aan de Dr. J.A. Reijntjesdovenschool in Sri 
Lanka) 

De inhoudsopgave van jaargang 1984 is door de re-
daktie persklaar gemaakt en door de drukker gezet, 
maar kon wegens plaatsgebrek niet opgenomen wor
den. Volgende keer beter. 
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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 
4812 GE 
4812 GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5611 KW 
5611 KV 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2565 EX 
9721 XB 
9737 HP 
2015 KN 
6564 CA 
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 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Heilig Landstichting 
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 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 
De Wylerberg, internaat 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.B.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildemisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.B.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. HendrikMol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

'NSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1066 XE 
1066 AX 
9752 AC 

3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.C.A.-school 
Dependance J.C.A.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool E.B.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Kantoor Internaat 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afdeling van het I.V.D. 
De Wingerd, afdeling van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voordoven 
'Effatha', V.B.O. en L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan3 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen9 
Jaltadaheerd200 
Daslookweg 2 
Nijmeegsebaan 211 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

J.SIuyterstraat9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat2 
Rijksstraatweg 63 

Ammanplein2-4 
Cornells Danckertsstraat 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos330 

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

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-441754 
040-432776 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-635094 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
08895-2547 
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 
038-212959 

020-178617 
020-141427 
020-151075 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-122243 
010-132280 
010-552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

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




