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Bij de opening 

Jaarvergadering VeBOSS 
28 februari -1 maart 1985 

J- van der Hoeven, voorzitter, namens het bestuur van 
VeBOSS 

Hartelijk welkom op de 33-ste algemene ledenvergade
ring van onze vereniging. 
In 1952 zijn we begonnen als een kleine organisatie met 
ongeveer 50 leden, werkzaam aan scholen die er toen 
alleen nog maar waren in het Westen van het land. 
Thans zijn er 33 scholen over het hele land verdeeld en 
telt de Vereniging 540 leden, waarvan 6 ere-leden. Bij de 
oprichting van die scholen is onze Vereniging in heel 
veel gevallen direkt betrokken geweest. Je realiseert het 
je meestal niet, maar in die 33 jaar is er heel wat gepas
seerd. 
Je mag rustig stellen dat in de eerste periode van het 
bestaan van onze Vereniging het onderwijs aan slecht
horenden en spraakgebrekkigen in het grote onderwijs-
iand een ondergeschoven kindje was. 
Het zijn de eerste bestuursleden van de Vereniging ge
weest die er hard aan en voor gewerkt hebben. Van die 
eerste bestuursleden is, naar wij weten, alleen de aller
eerste ere-voorzitter, Leen Pille uit Amsterdam, nog in 
ons onderwijs werkzaam. Binnenkort is hij jarig en dat 
betekent dat hij in de loop van dit jaar van zijn pensioen 
mag gaan genieten'. 
in de achter ons liggende jaren is er heel wat gebeurd in 
onze onderwijsvorm. We willen een aantal zaken toch 
nog eens noemen en dan weten we bij voorbaat dat we 
er ook vergeten, maar die zijn daarom niet minder belang
rijk. 
We denken hierbij o.a. aan het kontakt dat we lang ge
leden mochten hebben met de toenmalige Minister van 
Onderwijs en Financiën en waarin de gereglementeerde 
9rondslag werd gelegd voor de logopedie in onze 
scholen. Dat dit toen voor elkaar kwam was mede te 
danken aan de inzet van onze oud-collega Geilleit. 
En als het gaat om rapporten om ons onderwijs te profile
ren, dan mogen we ook niet vergeten te noemen het 
rapport dat eertijds is samengesteld door onze huidige 
secretaris: Rein van der Veen en waarin duidelijk is aan
gegeven wat er van de diverse randfunktionarissen 
wordt verwacht en dat door het Ministerie en de Inspec
tie ook is gebruikt bij het vaststellen van de normering 
voor ons onderwijs. 

1 Inmiddels heeft dhr. L. Pille op 7 juni afscheid genomen van zijn 
school. (Red.) 

We denken aan het ontstaan van de FOSS, de ouderor
ganisatie. Direkt na de oprichting hiervan kwamen we in 
kontakt met elkaar en ontstond er vooral in die begin
jaren een goede samenwerking en na een wat slappe tijd 
zijn we thans weer bezig de banden opnieuw te verste
vigen. 
In de loop der jaren vond er een enorme groei van 
audiologische centra plaats en we mogen gerust stellen 
dat die alle zo hun eigen gedachten hadden en hebben 
over het onderwijs aan slechthorende kinderen. 
Ondanks dat zij, evenals wij, het beste voor hebben met 
het slechthorende kind, was de praktijk dat we over 
sommige zaken toch wel eens een andere gedachte 
hadden. 
Dit bleek duidelijk in gesprekken tussen Fenac en 
Veboss-bestuur. Dat we elkaar toch kunnen vinden, blijkt 
uit het model samenwerkingsovereenkomst dat het afge
lopen jaar is verschenen. 
We weten dat we dit jaar 71 jaar onderwijs aan slechtho
rende kinderen in Nederland hebben. Wat de meeste 
onzer waarschijnlijk niet weten is dat we in Nederland nu 
ook 51 jaar bezig zijn met het onderwijs aan spraakge-
brekkige kinderen. 
We zeggen met opzet spraakgebrekkige, omdat dit nog 
de huidige term is voor dit onderwijs. Met ingang van 
augustus 1985 zal dit in de nieuwe wet worden: 'Kinde
ren met ernstige spraakmoeilijkheden'. Wij vinden het 
nog steeds erg jammer, dat de door ons voorgestelde 
tekst 'kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden' 
niet in de ISOVSO is opgenomen. 
De eerste onderwijzer voor deze spraakgebrekkige kin
deren is nog jaarlijks in ons midden. Het is de heer 
Evertse die kort voor de Kerstvakantie zijn 60 jarig huwe
lijksfeest vierde. 
Veel is er binnen onze tak van onderwijs in de loop der 
jaren veranderd. Waren het eerst scholen met veel 
slechthorenden en weinig spraakgebrekkigen, nu is het 
bijna zo dat we kunnen spreken van scholen met weinig 
slechthorenden en veel spraakgebrekkigen. Dit gege
ven zal zeer zeker onze aandacht moeten blijven hebben. 
Het ziet er nl. naar uit, dat door die veranderingen het 
voortbestaan van scholen voor slechthorende kinderen 
wel eens behoorlijk op de tocht kan komen te staan. 
Vanmorgen was de eerste gastspreker2 op onze confe
rentie de heer J. Huisman. Als we het goed begrepen 
hebben is hij de laatste buitengewone en de eerste spe
ciale Hoofdinspecteur voor het Onderwijs. 
De heer Huisman heeft een zware tijd achter de rug, 
want wie hij in het onderwijsvak ook tegenkwam, hem 
werd altijd wel gevraagd: Hoe zit het nu op 1 augustus 
1985 als de Interimwet Speciaal Onderwijs en Voortge
zet Speciaal Onderwijs - de ISOVSO - van kracht wordt, 
en als antwoord kreeg men dan steevast te horen: Ga op 
31 juli nu maar rustig slapen en word op 1 augustus ook 
maar weer rustig wakker en ga gewoon door met je werk, 
want echt, het valt allemaal wel mee. En ondanks dat we 
dit nu al vaak en op diverse bijeenkomsten hebben ge
hoord, toch denken we dat we een onrustige nacht zullen 

2 Zijn toespraak is opgenomen in de vorige aflevering blz. 33-35. 
(Red.) 
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hebben. Er zijn nog vele vraagtekens; over heel veel 
zaken zijn er nog veel onduidelijkheden. 
Wat we wel weten is dat we ons goed herinneren wat de 
Staatssecretaris bij het 25-jarig bestaan van de Mgr. 
Hansenschool te Heerlen zei: We gaan 10 jaar experi
menteren. Dit om aan te geven, dat hij in geen enkel 
opzicht de ontwikkelingen in het Speciaal Onderwijs de 
pas wil afsnijden. We hebben echter al wel sterk de 
indruk, dat er al gesneden is voordat de wet in werking 
zal treden. Hierover later meer. 
Natuurlijk komt de Interimwet ons niet zo maar over
vallen. Met een aantal zaken zijn we immers reeds lang 
doende. Denk maar eens aan het gekreun en gesteun 
dat u zelf ontwikkeld heeft, op bijvoorbeeld de school
vergaderingen als de woorden schoolwerkplan en han
delingsplan werden uitgesproken, om nog maar niet te 
spreken bij het uitvoeren van wat er aan die woorden 
vastzit. 
Natuurlijk zijn we allemaal blij dat de basis van ons 
onderwijs nu uit de besluitensfeer Buitengewoon On
derwijs 1967 wordt gehaald en zijn grondslag gaat 
vinden in de Interimwet Speciaal Onderwijs. 
Of, om met de Memorie van Toelichting op de wet te 
spreken: 'Het speciaal onderwijs zal zich vooral tenge
volge van een toenemende multidisciplinaire benade
ring, sterker dan thans het geval is met het buitengewoon 
onderwijs, onderscheiden van het regulier onderwijs.' 
En om die Memorie van Toelichting nog iets meer te 
citeren: 'Het karakter van het speciaal onderwijs vraagt 
specifieke voorschriften voor de schoolwerkplannen, de 
toelating van leerlingen, de cursusduur, de toelatings
leeftijd en de relaties met medische, paramedische, 
psychologische en sociaal-pedagogische instellingen 
en diensten.' 
Waarom al dit schoons uit de Memorie van Toelichting 
geciteerd? Wel, omdat we ernstig verontrust zijn over de 
toekomst, want het komt ons voor dat die anders zal zijn 
dan ons wordt voorgeschoteld. 
We willen een aantal kritische opmerkingen maken: 
De term Speciaal Onderwijs houdt een karakterverande
ring in, die dan moet worden gezocht in de toenemende 
multidisciplinaire benadering. Praktisch gezien maak je 
dat niet op uit de wet en ook niet uit de faciiteiten, althans 
niet voor zover die ons thans bekend zijn. 
De VeBOSS heeft jaren gevochten voor verruiming van 
faciliteiten waardoor de multidisciplinaire benadering 
beter gerealiseerd kan worden. We herinneren u aan wat 
we eerder in deze opening gezegd hebben. Neem nu bv. 
eens de faciliteiten van de onderzoekscommissie. De 
arts bekend met wordt nu door de wetgever ingevuld 
als een jeugdarts, Ja, je kunt over een specialist be
schikken in uitzonderingsgevallen. De logopedist in dit 
team? Ja, onttrek tijd voor deze discipline maar aan de 
voor deze discipline beschikbare tijd, die nu al mondjes
maat is. Verruiming van 53 cq 45 minuten naar een uur is 
er niet bij. Het opnemen van een foniaterin het team. Ja, 
ook bij hoge uitzondering. En last but not least: het 
schoolhoofd als voorzitter. Hij krijgt er meer werk bij en 
minder faciliteiten. Laten we afwachten wat de formatie 
mbt. taakverlichting oplevert-. 
We denken aan de problematiek mbt de 3- t/m 7-jarigen. 

880 uur naar school voor onderwijs en 120 uur vult u zelf 
maar in. 
Bovendien de klasse-grootte zeer jeugdigen. I.p.v. ver
kleining spreekt men over vergroting tot 13 leerlingen. 
En de klasse-assistente? Zoals het er nu voorstaat kan 
er niet eens één full-timer in een kleutergroep worden 
gezet. 
Karakterverandering, toenemende multidisciplinaire be
nadering. Zit dit alles in de naamsveranderingen S.O. -
V.S.O., leraren, directeuren, of ook in het werken met 
schoolwerkplannen, handelingsplannen, aktiviteiten-
plannen? Zijn dit geen papieren eisen en hoe heeft het 
veld dit alles ontvangen? Maak je geen zorgen, zegt de 
hoofdinspecteur. Een aantal volgeschreven A4-tjes en 
je bent er. Hij zegt het zo mooi. 
Dit alles is voor ons reden om kritische geluiden te laten 
horen. Niet alleen bij de inspectie, of bij de directie spe
ciaal onderwijs, maar ook bij de vaste kamerkommissie 
voor onderwijs. Vorige week hadden de scholen voor
jaarsvakantie en ook velen van ons konden - gelukkig -
een paar dagen eens aan iets anders denken, dan de 
school. Echter niet een aantal leden van het VeBOSS-
bestuur die zich wederom hebben ingezet om de leden 
van de vaste kamerkommissie voor onderwijs erop te 
wijzen, hoe fataal de voorstellen voor ons onderwijs, de 
kinderen en de medewerkers zullen zijn, als die voor
stellen m.b.t. de klasse-assistenten, de conciërges en de 
ambulante-begeleiding worden aangenomen zoals ze 
tot gisteren op tafel lagen. Tot gisteren, omdat toen die 
kommssie vergaderde. Of deze aktie nog resultaat heeft 
opgeleverd kunnen we u helaas niet mededelen. Dit 
alles, dames en heren, maakt die nacht van 31 juli op 1 
augustus, ondanks dat we dan wel allemaal met vakantie 
zullen zijn, waarschijnlijk toch wel tot een slapeloze. 

Dames en Heren, over een paar maanden bent u krach
tens de nieuwe wet Leraar, Lerares of misschien wel 
Direkteur. 
Welke eervolle vermelding men u ook gaat geven, weet 
echter dat we allen juffen en meesters blijven, die zich tot 
taak hebben gesteld het aan ons toevertrouwde kind zo 
goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van een zo 
volwaardig mogelijke plaats in onze maatschappij. 

Van de redaktie 

Geen 'Ten geleide' wegens plaatsgebrek (plg.) -korte 
taalvormen wegens plg. - hierbij alle ontvangen lezingen 
van VeBOSS-jaarvergaderingen - artikel F reinet in kort 
bestek ingekort wegens plg. - lezing R. Schadd (aan
gekondigd op blz. 87 onderaan) niet ontvangen -lezing 
C.C. Leibbrandt (op dezelfde plaats aangekondigd) 
niet geplaatst wegens plg. -inhoudsopgave 1984 weer 
niet geplaatst wegens plg. - verschillende artikelen niet 
geplaatst wegens plg. -volgende aflevering 48 blad
zijden ter oplossing van plg. - weersverwachting: aan
houdende zure regen van ministeriële circulaires vanuit 
Zoetermeer dreigt ISOVSO-land te overstromen - houd 
de direkteur (was vóór 1 augustus: het hoofd) koel - stop 
wegens plg. 



Spelen op school 

Workshop Jaarvergadering VeBOSS 
28 februari -1 maart 1985 

H- Westerop 

Nieuwe gedachten worden door wijzen bedacht en door 
zotten verbreid'. 

Goethe 

k heb niet de illussie over het spel veel nieuwe gedach
ten te hebben ontwikkeld. Over het spel is in de loop van 
d e jaren, misschien wel eeuwen, zoveel nagedacht en 
9eschreven, dat het als een bijna afgezaagd onderwerp 
beschouwd kan worden, waaraan nauwelijks echt 
n|euwe, oorspronkelijke ideeën kunnen worden toege
voegd. 
Dat wil echter niet zeggen, dat in de realiteit van alledag 
met het spelen wordt omgegaan, zoals de echte wijzen 
da t al jaren propageren. 'Weten is nog geen doen', zeker 
™et in het onderwijs. 
Het boekje 'Spelen op School' mag dan ook beschouwd 
worden als een middel (zo u wilt 'een door zotten ver
breid' middel) om het spelen in school te konkretiseren 
en een nog serieuzere plaats te geven in het dagelijks 
even, vooral van de school. 
Ik wil proberen aan de hand van een aantal gedachten 
U't dit boekje het spelen nog eens onder uw aandacht te 
brengen. 

Definiëring van spel 

Jn de loop van de tijden zijn er veel pogingen gedaan spel 
'e definiëren. Dat bleek op allerlei wijzen mogelijk, maar 
daardoor erg moeilijk. 
°ok hebben vele deskundigen getracht spel te ver
klaren; er bestaan talloze speltheorieën (Groos, Bühler, 
p'aget, Freud, Hetzer, Huizinga, Bladergroen, Vermeer, 
e.a.). 
Al rnet al is men het er wel over eens, dat spel een 
oervorm van menszijn' is. Het hoort bij het bestaan van 
kinderen en volwassenen. Reden om ook in het school
leven veel aandacht aan spel te besteden. 

Karakteristieken van spel 

Hoe moeilijk het ook is om spel te definiëren, we kunnen 
het wel met een aantal krakteristieken omschrijven. 
Zonder de bedoeling na te streven volledig te zijn, 
noemen wij de volgende aspecten 

Spel is fijn om mee bezig te zijn. 
"" Je doet het vrijwillig en uit eigen beweging. 
- Spel hoeft geen directe consequentie voor je op te 

leveren; je doet het gewoon. 

- Je bent er handelend, denkend en/of bewegend mee 
bezig. 

- Spel kan verrassingen bevatten, maar ook teleurstel
lingen. 

- In het spel kun je aan dingen verschillende betekenis
sen geven: het is 'open'. 

Waarde van het spel 

Het merkwaardige van het spel is, dat het zo vanzelf
sprekend is en toch zoveel functies heeft. Spelen staat in 
direct verband met bewegen (motorische ontwikkeling), 
met omgaan met anderen (sociale ontwikkeling), met 
taalgebruik (taalontwikkeling), met ontwikkeling van fan
tasie en creativiteit, met de emotionele ontwikkeling, de 
ontwikkeling van concentratie en van denken. 
Kortom: het ogenschijnlijk nutteloze heeft veel potentiële 
waarde. 

Het spelen wordt in het algemeen bedreigd. 
Spelen verandert. 

Op oude schilderijen zijn soms spelende kinderen te 
zien. Bij buurt- of eeuwfeesten worden ook nu wel weer 
hoepels en bikkels te voorschijn gehaald om de historie 
te laten herleven. Maar dan moeten wel eerst alle straten 
en pleinen autovrij gemaakt worden.... 
Veel spelen van vroeger zeggen ons niets meer, omdat 
ze niet meer in onze tijd passen. 

Speelmogelijkheden worden bepaald door maatschap
pelijke omstandigheden en veranderingen. Kinderen 
spelen nu geen 'visvrouw' of 'voddenman' meer omdat 
die uit het straatbeeld verdwenen zijn. 
Kinderen spelen nu minder ruitertje, omdat ze nauwelijks 
paarden op straat te zien krijgen. 
Veranderingen in de leefwereld van volwassenen wer
ken door in de speelwereld van onze kinderen. 

Wie om zich heen kijkt en ziet hoe snel onze maatschap
pij zich heeft veranderd en nog steeds verandert, maar 
vooral ook hoe ondoorzichtig en komplex alles ge
worden is, zal zich realiseren dat het er voor kinderen in 
het algemeen ook niet eenvoudiger op geworden is. (Of 
juist wel, 'want je begrijpt er toch niets van'). 

Nog een voorbeeld: 

50 jaar geleden 

Moeder wast; d.w.z. ze zoekt de was uit, zet het in de 
week, kookt de was uit (Koken is dan nog: vuur maken, 
stoken!), gaat de was doen (al of niet met borstel) over de 
wasplank, spoelen en wringen en uiteindelijk op de bleek 
te drogen leggen of aan de waslijn te drogen hangen, 
waarna later het strijken volgt. 
Kortom: veel zichtbare en overzichtelijke handelingen, 
waarbij van alles en nog wat te beleven valt. Er wordt met 
water en sop geknoeid, vuur gestookt, samen gewron
gen (en misschien wel gepraat en gezongen) en ge
spoeld enz. enz. 

67 



Nu: 
Als moeder wast, verzamelt ze in een mand of curver 
wasgoed, laat dit in een gapend gat van een wasma
chine verdwijnen; als het een beetje wil na het indrukken 
van een paar knoppen na een lawaai-periode van een 
uurtje in de droogtrommel verdwijnen om daarna met het 
stoomstrijkijzer het niet-zelf-strijkende goed te behan
delen voor het in de linnenkast wordt opgeborgen. 
Kortom: minder handelingen, waaraan ook weinig te be
leven valt De /eefkwaliteiten van dit gebeuren zijn afge
nomen. 

Het ligt voor de hand, dat de met de was samenhan
gende speelmogelijkheden voor het kind, daardoor ook 
beperkter zijn geworden. 

Eerst presteren 

In het algemeen staat het spelen niet zo hoog aange
schreven in onze maatschappij. Werken en presteren 
gaan eenzijdig voorop. 
Het volwassen leven schijnt vooral gekenmerkt te moe
ten worden door werken. Pas dan lijk je mee te tellen 
Vele volwassenen maken ook door hun voorbeeld aan 
kinderen duidelijk: spelen is eigenlijk zonde van je tijd! 
Vanzelfsprekend zien ze wel in, dat kinderen niet hele
maal zonder spelen kunnen. Daarom gunnen ze het af en 
toe speeltijd, speelruimte en speelgoed. Maar het blijft 
sluitpost, geen hoofdzaak! 

Ook op scholen zien wij deze voorkeur voor presteren. 
En echt niet alleen op gewone kleuter- en lagere 
scholen, ook in scholen voor speciaal onderwijs. Omdat 
onze hele west-europese kuituur doordrenkt is van het 
prestatieideaal, ontkomen we geen van allen aan deze 
druk. 

Spelen en werken zijn tegenstellingen?? 

Veel mensen drukken hun voorkeur voor het presteren 
uit in de tegenstelling van werken en spelen. Zo in de 
trant van: 'als je klaar bent met je werk, dan mag je 
spelen.' Zij hebben geen oog voor overgangsvormen en 
brengen een kunstmatige scheiding tussen spel en 
werken aan. 

Vaak komt dit erop neer, dat werken gezien wordt als iets 
vervelends en naars, dat nu eenmaal gebeuren moet. 
Spelen kan wel fijn zijn en prettig, maar is onbelangrijk en 
dus toch een beetje zonde van de tijd. 
Vanuit deze opvatting moet werken dan ook wel een 
negatieve bijklank krijgen, ontdaan van echte, kreatie-
ve, speelse motivatiemomenten. 
Infeite is het niet zo eenvoudig om de gekoncentreerde 
houding van het met bijvoorbeeld zand en water spe
lende kind te onderscheiden van die van de hard wer
kende (even gekoncentreerde) ingenieur in de bioche
mische industrie! 
(Overigens is er misschien ook iets te leren uit het citaat 
van Don Herold, 'Werken is een vorm van zenuwach
tigheid'?) 
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Buiten spelen... 

Het hoeft nauwelijks betoog dat het spelen van kinderen 
buiten in de laatste tientallen jaren enorm bedreigd en 
ingeperkt is, door gebrek aan ruimte en veilige speelge-
legenheden. 
Het verkeer is tot verkeersgeweld geworden en daarmee 
tot speelbarrière. 
Wat vroeger op-straat-leven met spelen was, is nu op 
straat spelen-met-je-leven geworden. 
Het volwassen leven (met auto's, komfortabele asfalt-
stroken, groene golfbanen, parkeergelegenheid en de 
hele ermee samenhangende rimram) heeft het kinderle
ven buiten vrijwel onmogelijk gemaakt. 
Alle verkeersborden, verkeersdrempels, verkeersdiplo-
ma's en speelplaatsjes ten spijt. 

Televisie en andere welvaartsperikelen 

De invloed van de televisie op en in ons leven is waar
schijnlijk groter dan we zelf vermoeden. Dat werkt ook 
door naar onze kinderen. Hoewel de wetenschappers 
het nog niet eens zijn over de effekten van de televisie op 
de lange duur, wordt gaandeweg wel duidelijker dat dit 
medium op veel verschillende manieren uitwerking 
heeft. Uiteraard afhankelijk van hoe ermee wordt omge
gaan. Juist daar ligt het probleem: hoe wordt de televisie 
gebruikt? 
- Wordt het een surrogaat van het echte leven? 
- Wordt het gebruikt door ouders om hun kinderen mee 

te bespelen? 
- Is er selektief gebruik? Of wordt domweg alles be

keken? 
- Doodt of stimuleert het de eigen kreativiteit?... 

In opmars is ook de huiscomputer. Sommige kinderen 
blijken 'meesters' te zijn in de omgang met Commodo
res, Apples en P-2000's. Uren brengen zij spelend door 
achter de toetsenborden en beeldschermen. Ook hier 
rijzen vragen.... 
Op eenzelfde manier kunnen vragen gesteld worden bij 
de grote hoeveelheid speelgoed, die onze welvaart heeft 
opgeleverd. Van racebanen tot plaspoppen, van mini
loco tot zeeslag.... Wat doe je ermee? 
Hoe ga je ermee om? 
Een overweldigende keuzemogelijkheid kan ons als 
ouders en onderwijsgevenden verlammen en doen be
sluiten .... niet te kiezen. 
Met alle bezwaren tegen bepaald speelgoed (te gevaar
lijk, te geautomatiseerd, te kostbaar) moeten we er
kennen dat de grootste problemen liggen op het niveau 
van het 'er-mee-omgaan'. 

Kleinere gezinnen 

Die vanzelfsprekende omgang wordt ook steeds moei
lijker in het kleiner geworden gezin. In het grote gezin van 
vroeger waren kinderen vooral op elkaar aangewezen, 
ze hielden elkaar min of meer vanzelf bezig. 
In het gewone alledaagse gezinsleven kon niet zoveel 
door de ouders op elk kind afzonderlijk worden gelet. En 



dat leverde dan ook wat meer vrijheid tot spelen op. 
Kinderen van nu zijn vaak een nog 'kostbaarder' bezit 
van ouders geworden dan ze vroeger al waren. 
u e belasting is daardoor niet alleen voor de ouders maar 
ook voor het kind groter geworden. Niet in de laatste 
Plaats voor het kind, dat door zijn aard of handicap een 
speciale plaats in het gezin inneemt. 

Betekenis van spel voor de school 
H e ' spelen biedt de kinderen veel mogelijkheden zich te 
ontwikkelen. Voor de leerkracht biedt het spelen van de 
kinderen onder andere veel observatiemogelijkheden. 
Het samenspelen van de kinderen geeft kansen om 
inzicht te krijgen in de groepsrelaties en het functioneren 
van kinderen daarin. Maar ook het individuele spel van 
hinderen geeft mogelijkheden om het kind beter te leren 
kennen. Gesprekken met ouders over het spel van hun 
kind, zowel thuis als op school, verschaffen basis voor 
een goede relatie. 
D e betekenis van het spel in de school roept op diverse 
niveaus vragen op over het totale onderwijsaanbod. Een 
koppeling van zintuiglijke ontwikkeling met spelen kan 
^gelegd worden in consequenties als: aanschaf van 
allerlei materialen, waarmee geoefend kan worden. 
Maar het kan beter door zinvolle verbanden aan kinde
ren voor te leggen. Bijvoorbeeld in wereldoriënterend 
onderwijs. 

De onderwijsgevenden staan voor de moeilijke opdracht 
dagelijks keuzen te maken tussen het aansluiten bij de 
kinderlijke leefwereld (spelen en bewegen) en het aan
bieden van leerstof vanuit het schoolse kader. 

In het basisonderwijs staan enkele begrippen centraal: 
het ononderbroken ontwikkelingsproces (= de conti
nuïteit) van de leerling: 
de samenhang van emotionele, sociale en verstande
n e ontwikkeling van de leerling (= heel de leerling): 
de zorg voor elk kind; 

" de aandacht voor multiculturele aspecten van de sa
menleving. 
Bij het spelen en bewegen, onder andere tot uiting 
komend bij de vier vormingsgebieden, moet ook met 
deze centrale begrippen rekening worden gehouden. 
* De continuïteit, bijvoorbeeld: 

Spelen en bewegen is niet alleen voor de kleuters; 
ook in de midden- en bovengroepen moet er ruimte 
voor zijn. Dus ook vrij spel, ontdekkend en verken
nend leren, wereldoriënterend onderwijs voor de 
oudere kinderen. Zo zal het speelplein voor alle 
kinderen mogelijkheden moeten bieden. 

* Heel de leerling, bijvoorbeeld: 
Eenzijdige aandacht voor de verstandelijke ontwik
keling moet voorkomen worden. Zo kunnen in het 
lokaal uitnodigende hoeken ingericht worden om 
speels bezig te zijn. 

* Elke leerling, bijvoorbeeld: 
Bij alle activiteiten moet in het oog worden ge
houden of alle kinderen er op hun niveau aan mee 
kunnen doen en er iets aan hebben. Verwachtingen 

die we van kinderen hebben, kunnen nooit alge
meen van aard zijn; elk kind is er één. Kortom: er 
moeten keuzemogelijkheden aanwezig zijn en de 
kinderen moeten met verschillende spelmogelijk-
heden kennis maken om eigen mogelijkheden/be
perkingen te leren kennen. 

• Multiculturele aspecten van de samenleving, bij
voorbeeld: 
Aandacht voor de leerwereld van alle kinderen 
houdt in, dat ook culturele achtergronden van de 
leerlingen een plaats in het onderwijs krijgen. Ook 
spelend en bewegend' 

In het speciaal onderwijs, in welk type dan ook, gelden 
deze begrippen en opvattingen ook; zonder meer! Er 
mag echter nóg meer verwacht worden, namelijk dat 
ingespeeld wordt op de specifieke mogelijkheden en 
onmogelijkheden die deze problematische opvoedings
situatie voor kind en ouders met zich meebrengt. 
En dat vraagt om doordenking van de orthopedagogi
sche konsekwenties voor de kinderen die aan onze zorg 
zijn toevertrouwd. 
Konsekwenties die niet alleen terug te vinden zijn in het 
schoolwerkplan en in de handelingsplannen, maar ook 
in de wijze waarop de leerkrachten in de dagelijkse om
gang met de kinderen zich opstellen. 
Dat is in de werkelijkheid meer en anders dan aan het 
papier toevertrouwd kan worden. 
Bij opsommen van een aantal voorwaarden om het spel 
in het speciaal onderwijs een plaats te geven willen wij 
dan ook eerst stilstaan bij de houding van de leerkracht. 

De rol van de leerkracht 

De houding van de leerkracht ten opzichte van het spel is 
'van grote betekenis. De eigen speelsheid en creativiteit 
is in het geding. Van de leerkracht in het speciaal onder
wijs mag verwacht worden dat hij/zij speels en creatief 
aan kan sluiten op de belevingswereld van kinderen. 
De leerkracht heeft mogelijkheden om een voorwaarden 
scheppende rol te vervullen. Dit wordt zichtbaar bij de 
indeling van klasselokaal (welke spelmogelijkheden zijn 
er?), bij de aanbieding van spelvormen en activiteiten. 
Maar ook in de houding van de leerkracht ten opzichte 
van het spelende kind zelf. De begeleidende rol van de 
volwassene is van groot belang, maar erg moeilijk te 
omschrijven, omdat het om erg persoonlijke en subtiele 
zaken gaat. De speelse houding van de leerkracht wordt 
zichtbaar in allerlei schoolsituaties; de vraag is hoe inge
speeld wordt op kleine of grotere gebeurtenissen in het 
schoolleven. Bijvoorbeeld bij grappige situaties, ernstige 
voorvallen of conflicten. 

De kracht van het buitengewoon onderwijs is altijd ge
weest, dat de mensen die erin werkzaam zijn, kans zagen 
om op allerlei manieren in te spelen op de moeilijkheden 
van de kinderen. Er moest (vooral toen er nog geen leer-
en hulpmiddelen op de markt waren) veel materiaal zelf 
gemaakt worden. Regelmatig waren leerkrachten na 
schooltijd bezig om allerlei spel- en leermiddelen te ont
werpen en klaar te maken. In de contacten met ouders 
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en kinderen moest soepel en flexibel geïmproviseerd 
worden. Nieuwe wegen moesten zelf ontdekt worden. 
Hoewel meer dan in het reguliere onderwijs gerekend 
kon worden op steun en hulp van disciplines, werd veel 
van het echte werk in de groep overgelaten aan de man 
of vrouw voor de klas. En juist daar wordt een voortdu
rend beroep gedaan op de vindingrijkheid en de speelse 
instelling van de leerkracht. 
Veel hangt dan af van de gevolgde opleiding, de ervaring 
en de wijsheid waarover de leerkracht beschikt. Hoe 
meer alternatieven hoe meer creatieve mogelijkheden. 
In het buitengewoon onderwijs worden leerkrachten da
gelijks, vaak zelfs van uur tot uur, geconfronteerd met 
hun eigen mogelijkheden en grenzen. Voortdurend wordt 
een intensief beroep gedaan op hun pedagogische en 
didactische bekwaamheden, op hun flexibiliteit en vin
dingrijkheid. Elk kind levert als het ware zijn of haar 
hulpvraag op. En wat bij de één helpt, hoeft voor de ander 
niet op te gaan. 

Het zou erg optimistisch en generaliserend klinken als 
gesteld werd dat in het buitengewoon onderwijs slechts 
'creatievelingen' werkzaam zouden zijn. Ook in deze on
derwijssector werken mensen, die moeite hebben met 
de voortdurende uitdaging speels en vindingrijk te moe
ten zijn. Zij zoeken, om wat voor redenen dan ook, naar 
vaste regels en afdoende, altijd bruikbare middelen. 

Maar een positieve houding ten opzichte van spel is niet 
voldoende. De leerkracht moet over veel kennis en 
vaardigheden beschikken om goed in te spelen op di
verse situaties. Juist omdat spelen veel betekenis heeft, 
is het belangrijk het spel van het kind serieus te nemen. 
Dat houdt in dat de leerkracht inzicht moet hebben in 
allerlei spelvormen en speluitingen, maar ook moet be
schikken over een groot aantal handelingsvaardigheden 
op dit gebied. Hij/zij moet een goed overzicht hebben 
over spelen, speelmaterialen, soorten spelsituaties en 
ontwikkelingen op het gebied van spel. 

Een teamlid moet ook steun voor zijn/haar ideeën 
kunnen krijgen bij de rest van het schoolteam. Met name 
met het oog op schoolwerkplanontwikkeling is het wen
selijk zoveel mogelijk op één lijn te komen. Het spelen 
van kinderen moet in het hele team onderwerp van ge
sprek en van verandering kunnen zijn. Verdergaand zou 
men zich kunnen voorstellen, dat door middel van sa
menwerking, door teamteaching, door speluitwisse-
lingsuren en 'schoolspeelplanning' getracht wordt het 
spelen in de school vorm te geven. 

* De indeling van klaslokalen en schoolruimten hangt 
nauw samen met de spelmogelijkheden die men kinde
ren biedt. 
De lokalen voor de jonge kleuters bieden doorgaans 
diverse hoeken om het spelen van kinderen kans te 
geven. Naast een poppenhoek, een bouwhoek, een 
klieder- en creatieve hoek wordt in het centrum van de 
klas vaak ruimte vrijgehouden voor andere activiteiten. 
Voor oudere kinderen is een dergelijke uitnodigende 
ruimte meestal nog niet aanwezig. 
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Ook de rest van het schoolgebouw is doorgaans niet 
ingericht op een manier, waarmee het spelen van kinde
ren gestimuleerd of verdiept zou kunnen worden. Bezin
ning op eventuele herinrichting is wenselijk. 

* De schoolomgeving, met name het speelplein, is even
eens als speelvoorziening op te vatten. Een aantal 
scholen blijkt, al of niet in samenwerking met ouders en 
bevoegd gezag, het speelplein gerenoveerd te hebben 
en meer afgestemd op de speelmogelijkheden voor kin
deren. Hierbij spelen vanzelfsprekend niet alleen de op
zet en indeling, maar ook de beschikbare speelmate
rialen een belangrijke rol. Er moet ruimte zijn om te 
rennen en ravotten, maar ook een aantal rustige hoeken 
om andere spelactiviteiten te doen. 
In een aantal situaties is men zover gegaan dat school-
speelplaatsen ook een functie kregen als avonturen-
speelplaats of ervaringsplein. 

*De keuze van spelmaterialen, speelgoed e.d. bepaalt 
mede welke mogelijkheden men in de school schept om 
spelsituaties te creëren. Hierbij moet opgemerkt worden, 
dat niet alleen de hoeveelheid, maar vooral de wijze van 
aanbieden van belang is. De toegankelijkheid van spel
materialen kan zowel als uitnodigend als (bijvoorbeeld 
door de te grote keuze) afwerend worden ervaren. 
Bezinning op de spelvoorzieningen in de vorm van mate
rialen zal dan ook zinvoller zijn als daarbij ook de be
schikbaarheid en wijze van aanbieding betrokken wordt. 

* De manier waarop spel in het schoolleven een plaats 
wordt gegeven, blijkt onder andere uit de ervoor be
schikbare tijden. Het maakt veel verschil of op vast, van 
te voren geplande tijden gespeeld 'moet' worden, dan 
wel of soepel wordt ingespeeld op de behoeften en wen
sen van de kinderen. De schoolorganisatie vraagt uiter
aard een aantal vaste regels en tijden; voor het spelen 
zijn deze echter vaak te strak, te benauwend. In de eigen 
klassesituatie moet dus gezocht worden naar flexibele 
organisatievormen, die tegemoet komen aan de speel-
wensen van (sommige) kinderen. 
Hierin moet ruimte zijn voor diverse spelvormen, dus niet 
beperkt tot zogenaamde 'leerspelletjes'. Aan de bewe-
gings- en uitingsdrang van kinderen moet tegemoet 
kunnen worden gekomen. Overigens zonder de overige 
leerlingen daarbij te storen. Eén en ander vergt uiteraard 
doordenking van het team en afspraken ten aanzien van 
de feitelijke uitwerking. (Bijvoorbeeld: speelkwartiertij
den, gebruik van de gymruimte, gebruik van de gemeen
schappelijke ruimte, etc). 

* Spelen is voor veel ouders een activiteit die in de school 
niet (of zo min mogelijk) thuis hoort. Hoogstens voor de 
jonge kleuters en op uitzonderingsmomenten voor de 
oudere leerlingen kan het spelen in het schoolleven een 
functie hebben. De school die het spel van kinderen 
bewust als opvoedingsmiddel hanteert zal daarbij echter 
niet zonder de steun van ouders kunnen. Zowel door 
voorlichting aan ouders als samenwerking met hen moet 
gezocht worden naar een basis voor een gemeen
schappelijke visie op spel. 



Ook de rol van de schoolleiding is in het geding. Het is 
Dijzonder moeilijk om enthousiast creatief te blijven, als 
de schoolleiding niet achter je staat en je initiatieven niet 
waardeert en stimuleert. Maar ook het misbruiken van de 
creativiteit van enkelingen die bijvoorbeeld een musical 
met leerlingen hebben ingestudeerd om de school een 
goede naam te geven, kan averechts werken. In een 
'deale situatie zorgt de schoolleider voor een sfeer, 
waarin alle teamleden willen proberen van elkaar en van 
anderen te leren. In zo'n team worden de minder crea
tieve leden opgevangen en qestimuleerd tot nieuwe 
initiatieven. 

in het Nederlandse onderwijs zijn de bij- en nascho-
''n9smogeliikheden beperkt. Een nascholingsplicht ont
breekt en het nascholingsaanbod is verbrokkeld. In de 
nabije toekomst komt hierin wellicht verandering. Een 
belangrijke taak lijkt te zijn weggelegd op het gebied van 
het bevorderen van de creativiteit van leerkrachten. 
Hierbij zal voorkomen moeten worden dat creativiteit in 
het aparte hokje wordt geplaatst van enkele specifieke 
expressievakken. Kinderen hebben geen baat bij vak
ken, maar bij mensen die op diverse terreinen, vooral het 
Pedagogische, creatief kunnen inspelen op wat zij nodig 
hebben. Creativiteit is een dimensie van het volwassen 
Destaan, waar kinderen wat aan hebben. 

Ook de begeleiding van het onderwijs heeft een taak in 
net bevorderen van een soepele, speelse en vindingrijke 
houding bij leerkrachten. De consequentie ervan is 
Dnder andere dat de begeleiding ook hierin zicht geeft op 
net eigen werk van de onderwijsgevenden en stimuleert 
Jot nieuwe initiatieven en alternatieven. Dat de bege-
'eiding zelf creativiteit demonstreert en flexibel inspeelt 
°P de wensen en mogelijkheden van de cliënten (i.e. de 
scholen) lijkt een bijna overbodige constatering. 

Tot slot: 

Wie het spelen voor het kind ernstig neemt komt mogelijk 
vanzelf dichter in de buurt van een echt alternatief, spe
ciaal onderwijs. 
°at wil zeggen minder buitengewoon, door gewoner te 
worden en aan te sluiten op het gewone dagelijkse leven. 
Hierbij geeft het volgende citaat mogelijk richting aan 
voor meer kind-volgend onderwijs: 'De dingen die men 
het beste weet zijn die welke men niet van anderen heeft 
geleerd.' 
Maar dat vraagt dan ook totale herziening van de rol van 
de onderwijsgevende, waarbij het aanbieden van moge-
''jkheden, stimulansen en zelf te kiezen kansen voor 
kinderen voorop staan. 
Onder het aan Elisabeth Cady Stanton ontleende motto: 
'Zelfontwikkeling is een grotere plicht dan zelfbeves
tiging' mogen wij aannemen dat voor onderwijsgeven
den ook op het terrein van creativiteit ontwikkelingsmo
gelijkheden en opdrachten liggen. 

Evaluatie van segmentale en 
suprasegmentale correcties 
van spraak van doven. 
Implicaties voor training 

Workshop Jaarvergadering VeBOSS 
28 februari -1 maart 1985 

Drs. B. Maassen, Katholieke Universiteit Nijmegen 

Orale communicatieve vaardigheden zijn voor doven 
van groot belang. Ook al verschillen voorstanders van 
totale communicatie en orale opvoeding van mening 
over het aandeel dat spreekonderricht verdient in het 
onderwijs aan dove kinderen, niemand twijfelt aan het 
praktische belang van een goede spreek- en ook ver-
staanvaardigheid. Nu is de spraak van doven in het 
algemeen moeilijk te verstaan. In de literatuur worden 
verstaanbaarheidspercentages voor los uitgesproken 
zinnen gemeld van 20% tot 30%. Ook al is dit beslist een 
onderschatting van de verstaanbaarheid die kan worden 
bereikt in normale communicatieve situaties, met con
textuele beperkingen en spraakafzien ter ondersteuning 
van het spraakverstaan, niettemin zijn de scores te laag 
om vloeiende communicatie mogelijk te maken. 
Uit de literatuur is bekend dat spraak van doven afwijkt 
van de spraak van horende sprekers in alle drie traditio
neel onderscheiden akoestische dimensies, te weten: 
temporele struktuur, grondtoon en segmentale kwaliteit 
(Hudgins & Numbers, 1942; Levitt & Smith, 1972). Enkele 
veel voorkomende fouten die dove sprekers produceren 
zijn voor wat betreft de segmentale kenmerken omissies, 
substituties, fouten in consonantgroepen, neutralisatie 
en nasalisatie (Nober, 1967; Markides, 1970; Smith, 
1975; Levitt & Stromberg, 1983). Fouten in grondtoon en 
temporele struktuur betreffen met name monotone en 
trage spraak, te hoge stemgeving en invoegen van pau
zes (McGarr & Osberger, 1978; Monsen, 1978; Parkhurst 
& Levitt, 1978). 

Het doel van het hier beschreven ZWO-onderzoekspro-
jekt was te achterhalen welke van deze fouten de belang
rijkste determinanten zijn van de slechte verstaanbaar
heid. Anders geformuleerd: welke afwijkingen in de 
spraak van doven behoeven het meest dringend verbe
tering, opdat de verstaanbaarheid optimaal toeneemt. 
Eerdere studies omtrent de relatie tussen afwijkingen in 
dovenspraak en verstaanbaarheid hanteerden overwe
gend de zogenaamde 'correlationele methode.' Deze 
methode bestaat uit de volgende stappen: 
1. verzamelen van een testcorpus: zinnen uitgesproken 

door doven 
2. bepalen van de verstaanbaarheid van de zinnen 
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3. inventariseren van segmentale en suprasegmentale 
afwijkingen 

4. berekenen van de correlatie tussen foutscores en 
verstaanbaarheidsscores met behulp van (multiple 
regressie analyse). 

De meeste correlationele studies vonden grote nega
tieve correlaties tussen segmentale fouten en verstaan
baarheid. Resultaten met betrekking tot suprasegmen
tale fouten zijn wisselend, hetgeen gedeeltelijk te wijten 
is aan het feit dat fonetische transcriptie systemen voor 
suprasegmentale fouten minder betrouwbaar zijn dan 
die voor segmentale. Bovendien kleeft er een inherent 
nadeel aan de correlationele methode dat zich open
baart indien acoustische dimensies onderling gecorre
leerd zijn, hetgeen in spraak eerder regel dan uitzonde
ring is. Bovendien zijn fonetische transcriptie systemen 
voor suprasegmentale fouten minder betrouwbaar dan 
die voor segmentale eigenschappen. 
Om deze redenen werd in dit onderzoek gekozen voor de 
zogenaamde 'Spraak Transformatie Methode'. De 
spraak wordt eerst geanalyseerd met Lineaire Predictie 
Codering (LPC). LPC analyseert de spraak in een bron
parameter (FO), een gain factor (intensiteit) en een 
twaalftal parameters die de spectrale omhullende be
schrijven (reflectie coëfficiënten). Dit biedt de mogelijk
heid om akoestische dimensies onafhankelijk van elkaar 
te manipuleren. Na resynthese wordt zo een gecor
rigeerd spraaksignaal verkregen. 
In het nu volgende zullen eerst drie suprasegmentale 
manipulaties worden beschreven, betrekking hebbend 
op temporele struktuur, intonatie en pauzes. Daarna 
volgen een beschrijving van segmentale correcties en 
interacties tussen segmentale en suprasegmentale 
aspecten. 

I. Suprasegmentale Correcties 

1. Temporele correcties 

Dertig zinnen, uitgesproken door tien dove kinderen van 
het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel in leeftijd 
variërend van 12 tot 14 jaar, werden op de band opge
nomen. Deze zinnen vormden het testcorpus voor alle 
correcties, segmentale zowel als suprasegmentale. De
zelfde dertig zinnen werden ook voorgelezen door twee 
horende kinderen, een jongen en een meisje van dezelf
de leeftijd. De zinnen uitgesproken door de dove kinde
ren zullen we 'dovenzinnen' noemen, die van de horende 
sprekers 'normzinnen'. 
Temporele metingen wezen uit dat de dove sprekers niet 
alleen gemiddeld 1.7 maal zo langzaam spraken als de 
horenden, maar bovendien veel relatieve afwijkingen 
vertoonden. Drie kwalitatief verschillende temporele 
correcties werden geproduceerd, waarin syllabe- en 
foneemduren in absolute of relatieve zin gelijk werden 
gemaakt aan de corresponderende segmenten in de 
normzinnen. De drie gecorrigeerde versies waren: 
1. een syllabisch relatieve correctie, waarin de duur

verhouding tussen beklemtoonde en onbeklemtoon-
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de lettergrepen in de dovenzinnen gelijk werden 
gemaakt aan die van de normzinnen. 

2. een fonemisch relatieve correctie, waarin elk foneem 
van de dovenzin relatief gelijk werd gemaakt aan het 
corresponderende foneem in de normzin. 

3. een fonemisch absolute correctie, waarin elk foneem 
van de dovenzin in duur exact gelijk werd gemaakt 
aan het corresponderende foneem in de normzin. 

Dove sprekers produceren niet alleen afwijkingen in 
foneemduren, maar voegen bovendien vaak pauzes toe 
tussen woorden en soms zelf tussen de lettergrepen 
binnen een woord. Door deze te elimineren uit versies 1 
tot 3 werden de versies 4, 5 en 6 verkregen. 
Om de verstaanbaarheid te bepalen werden de verschil
lende versies van elke zin aangeboden aan verschil
lende groepen luisteraars, die geen ervaring hadden met 
dove sprekers: eerste en tweede jaars studenten aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. De luisteraars hoor
den iedere zin twee maal vlak na elkaar en schreven op 
wat ze ervan hadden verstaan. De verstaanbaarheid 
werd uitgedrukt in het percentage correct gereprodu
ceerde woorden (zie Tabel 1). 

Tabel 1. Gemiddelde verstaanbaarheid van de onge
manipuleerde (versie 0) en de zes temporeel gecor
rigeerde versies, eerst voor alle dertig zinnen gezamen
lijk en vervolgens, in kolom 2 tot 4, voor de drie groepen 
van zinnen verdeeld volgens hun best verstaanbare 
versie. 

30 zinnen Groep Groep Groep 
1 2 3 

N=30 N=8N=16 N=6 

0. Ongemanipuleerd 20.6 10.8 25.4 21-2 
1 Syllabisch relatieve 18.0 16.8 21.3 11-1 

correctie 
2. Phonemisch relatieve 22.1 8.1 29.8 20.0 

correctie 
3. Phonemisch absolute 18.1 8.6 19.3 27.7 

correctie 
4. Syll. rel. corr. 16.4 11.9 17.7 18.5 

+ pauze eliminatie 
5. Fon. rel. corr. 19.6 8.8 23.6 23.8 

+ pauze eliminatie 
6. Fon. abs. corr. 14.7 6.4 17.1 19.1 

+ pauze eliminatie 
G E M 18.6 10.3 22.2 20.2 

De gemiddelde verstaanbaarheid van de ongemanipu
leerde resyntheses bedroeg 20.6%. Meer dan de helft 
van de zinnen had het meest baat bij correctie 2, de 
fonemisch relatieve correctie, andere zinnen verbe
terden vooral na correctie 1 of 3. De gemiddelde maxi
male verbetering per zin bedroeg 5%, hetgeen significant 
is. Uit de vergelijking van versies 4,5 en 6 met respectie
velijk 1, 2 en 3 blijkt dat het elimineren van pauzes de 
verstaanbaarheid verlaagt. 



Concluderend kunnen we stellen dat de verbetering in 
verstaanbaarheid ten gevolge van temporele correctie 
significant is, maar gering. Ten tweede, het versnellen 
van de dovenspraak, zoals in de fonemisch absolute 
correctie en na eliminatie van pauzes, verlaagt in het 
algemeen de verstaanbaarheid. Deze resultaten komen 
overeen met een vergelijkbaar onderzoek van Osberger 
& Levit (1979). 

2- Intonatie Correcties 
H e ' tweede prosodische kenmerk dat werd onderzocht 
was de grondtoon (FO). Hiertoe werd gebruik gemaakt 
van de intonatie grammatica ontwikkeld door 't Hart & 
Collier (1975). Tezamen met de klemtoon specificaties 
afgeleid van de Sentence Accent Assignment Rule 
SAAR) en Gussenhoven (1984), levert deze gramma

tica een gestyleerde FO-contour, een patroon van FO 
bewegingen, die een acoustische realisatie uitmaken 
van de accent structuur. Per zin werden twee gecor-
n9eerde versies geproduceerd. In versie 1 werd een 
Lln9uistische Accent Structuur (LAS) zoals gespecifi
ceerd door Gussenhovens regel, gerealiseerd met de 
meest waarschijnlijke gestyleerde contour van de 
9rammatica van 't Hart; deze correctie zullen we de 
LAS-stylering noemen. In versie 2 werd een FO-contour 
9eProduceerd die bestond uit een stijging gevolgd door 
een daling op de lettergrepen die door de dove sprekers 
ze|f beaccentueerd waren uitgesproken; deze versie 
zullen we de DAS (Dove-Accent Struktuur) piek contour 
noemen. De reden om deze contour op te nemen, was 
oat een dergelijk patroon waarschijnlijk gemakkelijker te 
'? r e n is voor een dove spreker. 
0 r n een mogelijk interactie-effect met temporele mani
pulaties te onderzoeken werden dezelfde intonatie con
touren ook geïmplementeerd op de temporeel gecor-
ri9eerde versies met de hoogste verstaanbaarheids-
s°ore uitf het vorige experiment. Deze vormden versies 3 

Tabel 2. Verstaanbaarheidsscores Experiment 2: into
natie correcties en gecombineerde temporele en intona-
''e correcties. 

Gesynthetiseerd 
temporeel gecorrigeerd 
"itonatie correcties 
LAS-stylering 
DAS-pieken 

9ecombineerde correcties 
LAS-styl. + temp.corr. 
DAS-pieken + temp.corr. 

De verstaanbaarheid werd op dezelfde manier bepaald 
als in het eerste experiment. Zoals blijkt uit Tabel 2 leidde 
intonatie correctie tot een verbetering van de verstaan-

versie 
nummer 

0 
T 

1 
3 

4 
6 

gem. 

20.7 
25.8 

27.2 
24.7 

25.2 
26.1 

s.e. 

4.47 
4.72 

5.78 
5.19 

5.54 
6.49 

baarheid van 4% tot 7%. Het combineren van temporele 
correctie met intonatie correctie bracht geen verdere 
verhoging van de scores teweeg. Dus, evenals tempo
rele correcties, hadden ook intonatie correcties slechts 
een gering effect op de verstaanbaarheid. De conclusie 
luidt dat een incorrecte zinsprosodie geen belangrijke 
determinant is van de verstaanbaarheid van spraak van 
doven. 

3. Markering van woordgrenzen 

Uit hetgeen de luisteraars in de perceptie-experimenten 
van Experiment 1 en 2 hadden opgeschreven, bleek dat 
een juiste groepering van lettergrepen tot woorden een 
probleem vormde. Op grond van theoretische overwe
gingen (Marslen-Wilson, 1980; Marcus, 1983) en op 
grond van experimentele data (Nooteboom, 1983) is te 
verwachten dat het acoustisch markeren van woord
grenzen de verstaanbaarheid zou kunnen verhogen. Om 
het effect van woordgrensmarkering in de waarneming 
van dovenspraak te bepalen, werden in Experiment 3 
pauzes (stiltes) van 160 msec, aangebracht tussen de 
woorden. Omdat het invoegen van pauzes de zinsduur 
verlengt - waardoor de luisteraar meer tijd heeft om de 
spraak te verwerken - werd als controle maatregel 
dezelfde verlenging gerealiseerd door het spreektempo 
te verlagen, d.w.z. de spraakklanken zelf te verlengen. 
Tezamen met de ongemanipuleerde zinnen werden de 
beide gemanipuleerde versies wederom aangeboden 
aan verschillende groepen luisteraars. 

Tabel 3. Verstaanbaarheidsscores Experiment 3: mar
kering van woordgrenzen door pauzes in te lassen. 

gem. se 

0. resynthese 
1. pauzes ingelast 
2. vertraagd tempo 

26.92 6.255 
30.89 6.23 
24.64 5.884 

De verstaanbaarheidsscores van Tabel 3 laten zien, dat 
het toevoegen van pauzes de verstaanbaarheid ver
hoogde. Uit de score van versie 2, de vertraagde versie, 
kunnen we concluderen dat deze toename niet wordt 
veroorzaakt doordat de luisteraar meer tijd krijgt om de 
zin te verwerken. Derhalve kunnen we concluderen dat 
het acoustisch markeren van woordgrenzen een positief 
effect heeft op de verstaanbaarheid, een effect dat 
opweegt tegen het mogelijk negatieve effect ten gevolge 
van de verstoring van de temporele struktuur van de zin. 

II. Segmentale Correcties 

Correcties van de segmentale kwaliteit werden gerea
liseerd door de parameters van de LPC-analyse, reflec
tie coëfficiënten, van de normzinnen over te zetten op de 
dovenzinnen. Het effect van deze manipulatie is, dat de 
dovenzinnen wat betreft temporele struktuur, intonatie 
en luidheidsomhullende gelijk blijven, maar segmentaal 
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identiek worden aan de normzinnen. 
Teneinde de relatieve bijdrage van verschillende typen 
van segmentate fouten te kunnen evalueren werden de 
fonemen opgedeeld in vier groepen: 1. klinkers 2 
nasalen + /l,j,w/, 3. plofklanken, fricatieven en affrica-
ten, en 4. het foneem hl. Selectieve correcties werden 
geproduceerd waarin deze groepen klanken afzonderlijk 
waren gecorrigeerd (zie Tabel 4). 

Tabel 4. Verstaanbaarheidsscores van segmentate cor
recties. 

1. 
z 
3. 
4 
t>. 
6 

resynthese 
klinkers gecorr. 
nas+ljw gecorr. 
plof.,fric.,affr. 
alle klanken 
alle klanken-/r/ 

gem. 

26.0 
47.3 
19.4 
28.5 
71.0 
71.4 

se 

5.208 
6.364 
4.534 
5.531 
6.428 
5.963 

mediaan 

24.0 
48.1 
175 
27.2 
72 2 
73.3 

Versie 6 werd toegevoegd, omdat de tien dove sprekers 
een zeer duidelijke alveolaire hl produceerden ([r]), die 
in scherp contrast stond tot de gereduceerde uvulaire 
[R] van de normsprekers. 
De verstaanbaarheid werd bepaald op dezelfde manier 
als in de voorafgaande experimenten door de originele 
en de verschillende gecorrigeerde versies aan te bieden 
aan verschillende groepen luisteraars, die opschreven 
wat ze ervan verstonden. De resultaten hiervan staan in 
Tabel 4. 
Correctie van de segmentale kwaliteit, versies 5 en 6, 
leidt tot een dramatische verbetering van de verstaan
baarheid. Van de selectieve correcties is correctie van 
klinkers het meest effectief. Het vervangen van nasalen 
en /|,j,w/ veroorzaakt een (niet significante) daling van 
de verstaanbaarheid, die vermoedelijk moet worden 
toegeschreven aan technische complicaties. Correctie 
van ploffers, fricatieven en affricaten heeft een geringe 
toename van de verstaanbaarheid tot gevolg. 

III. Gecombineerde Segmentale en Suprasegmen-
tale Correcties 

Gecombineerde segmentale en suprasegmentale cor
recties werden geproduceerd, teneinde de interactie 
tussen beide dimensies te bestuderen. Dit leverde vier 
versies op, genummerd van 7 tot 10. Deze staan vermeld 
in Tabel 5. 

Tabel 5. Verstaanbaarheidsscores van gecombineerde 
segmentale suprasegmentale correcties. 

gem. se mediaan 

7. 
8. 
9. 

10. 

TSB + ICB 
TSN + ICN 
segm. + TSB + ICB 
segm. + TSN + ICN 

34.2 
39.9 
85.8 
94.2 

5.235 
5.408 
4.330 
2.749 

34.1 
37.2 
89.9 
97.7 

Versie 7 was een suprasegmentale correctie, die be
stond uit de beste temporele correctie uit het eerste 
experiment (TSB) en de beste intonatie correctie uit het 
tweede experiment (ICB). Versie 8 was het resultaat van 
een alternatieve suprasegmentale correctie. Deze be
stond uit het overzetten van temporele en intonatie 
parameters van de normzin op de dovenzin. Bij deze 
manipulatie werd de spreeksnelheid gefixeerd op 1.35 
keer de normzin en de FO lineair getransformeerd zodat 
gemiddelde en range overeenkwamen met de oor
spronkelijke waarden. Deze versie zullen we noemen 
TSN+ICN: temporele struktuur en intonatie contour 
beide afgeleid van de norm. Versie 9 was een combinatie 
van de beste segmentale correctie (versie 6) en de 
suprasegmentale correctie van versie 7 (segm+TSB+ 
ICB). In versie 10 werd de segmentale correctie gecom
bineerd met de suprasegmentale correctie van versie 8 
(segm+TSN-HCN). 
De verstaanbaarheidsscores staan vermeld in Tabel 5. 
De toename in verstaanbaarheid ten gevolge van seg
mentale correctie (ongeveer 50%) is veel groter dan die 
ten gevolge van suprasegmentale correctie (8%). Bo
vendien blijkt uit de tabel dat het combineren van beide 
correcties de verstaanbaarheid verder verhoogt. Zelfs is 
het zo, dat het effect van suprasegmentale correctie 
groter is, indien tevens de segmenten zijn gecorrigeerd. 
In een variantie-analyse bleek deze interactie signifi
cant. 

IV. Algemene Discussie 

Puntsgewijs samengevat 
onderzoek als volgt: 

luidt de conclusie van dit 
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Correctie van suprasegmentale aspecten (temporele 
struktuur en intonatie) van spraak van doven heeft 
slechts een gering positief effect op de verstaanbaar
heid. 

2. Correctie van de segmentale aspecten (de spraak-
klanken) verhoogt de verstaanbaarheid aanzienlijk. 
De stijging wordt grotendeels bereikt door klinkers te 
corrigeren. 

3. Het combineren van segmentale en suprasegmentale 
correcties maakt de zinnen perfect verstaanbaar. Het 
effect van suprasegmentale correctie is groter naar
mate de segmentale kwaliteit toeneemt. 

In dit onderzoek werden de verschillende acoustische 
dimensies onafhankelijk van elkaar gemanipuleerd. Tij
dens het spreken is het gedrag van de verschillende 
articulatoren, evenals hun effect op het geproduceerde 
spraaksignaal, allerminst onafhankelijk. Ook in het 
spreekonderricht is dit niet het geval. De nu volgende 
interpretaties van de gerapporteerde resultaten voor de 
praktijk van het spreekonderricht aan dove kinderen 
dienen dan ook als tentatief te worden beschouwd en 
verdienen nadere toetsing. 
1. Indien een dove spreker in staat is een stabiele stem-

geving te produceren, dan draagt het aanleren van 
correcte intonatie contouren slechts in zeer geringe 
mate bij tot verbetering van de verstaanbaarheid 

2. Verdere verbetering van de verstaanbaarheid van de 



dove sprekers in dit onderzoek is het meest gebaat bij 
articulatie correctie. 

• Oefeningen ter verbetering van de suprasegmentale 
aspecten zijn met name effectief voor die dove of 
slechthorende sprekers, die op basis van de segmen
tate kwaliteit van hun spraakproduktie een goed 
verstaanbaarheids-niveau weten te bereiken. 

' onderzoek werd gesubsidieerd door de Nederlandse 
(?wan 'Sat ie V 0 0 r Z u i v e r Wetenschappelijk Onderzoek 

Naschrift van de redaktie 
°or verdere informatie en uitvoeriger gegevens verwij-
en we naar: Ben Maassen, Artificial corrections to deaf 
Peech, studies in intelligibility, het proefschrift waarop 

° e schrijver van bovenstaand artikel op 18 juni 1985 
Promoveerde tot doctor in de sociale wetenschappen 
aan de katholieke universiteit te Nijmegen. 
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Spontane taal analyse met 
STAP 

Workshop Jaarvergadering VeBOSS 
28 februari - 1 maart 1985 

M. Beunderman en J. Verbeek 

1. Het belang van spontane taal analyse 

Als men vermoedt dat een kind een stoornis heeft in de 
taalontwikkeling, dan is het niet eenvoudig om uit te 
zoeken wat er precies aan de hand is. 
Een stoornis in de taal is meestal zo gecompliceerd en 
verschilt zo veel per kind, dat men zich moet kunnen 
beroepen op geschikte meetinstrumenten. 
Voor het Nederlands bestaan er wel een aantal taalvaar-
digheidstesten, maar die meten voornamelijk taaibegrip 
en reaktieve taalproduktie. De taken, die de kinderen bij 
deze testen moeten verrichten, staan doorgaans ver af 
van normaal kommunikatief taalgedrag. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om voorwerpen of plaatjes benoemen, of 
om zinnen nazeggen en zinnen aanvullen. 
Voor taken, die het kind wel veel antwoordvrijheid laten, 
zijn de scoringsinstrukties weinig bevredigend. Wij vin
den dat de analyse van spontaan, kommunikatief taal
gedrag een belangrijk onderdeel behoort te vormen van 
het onderzoek van kinderen met een taalontwikkelings
stoornis. Dat dit vaak niet gebeurt, heeft verschillende 
oorzaken. In de eerste plaats is het uitschrijven en het 
analyseren van een taaistaai, d.w.z. een fragment van de 
spontane taal van het kind, een tijdrovende zaak. 
Ten tweede vereist de analyse veel linguistische kennis. 
En in de derde plaats blijft de interpretatie van de resulta
ten een beetje in de lucht hangen, zolang er geen verge
lijkingsmateriaal is van normale kinderen. 
Toch gaat het vooral om het normale, kommunikatieve 
gedrag van het kind. Juist daarbij ondervinden veel taai-
gestoorde kinderen problemen. Om meer over dit gedrag 
te weten te komen moet het praten van het kind in zo'n 
situatie onderzocht worden. Met dat doel is STAP 
ontwikkeld door Margreet van Ierland van het Instituut 
voor Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam. 

STAP is een gestandaardiseerde methode om spontane 
taal te analyseren. 
We gaan uit van een gesprek tussen het.kind en een 
volwassene over onderwerpen, die het kind interesseren 
en die het zelf te berde mag brengen. Dit gesprek nemen 
we op een cassetteband op en schrijven we na afloop uit. 
Bij de analyse richten we ons vooral op de vorm van de 
taal, maar we kijken ook of de inhoud en het taalgebruik 
correct zijn. 
De gegevens vergelijken we met de normen, die we 
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hebben van kinderen van 4 tot 8 jaar, berekend per 
leeftijdsgroep van een half jaar. Op dit moment gebrui
ken we de normen van de leeftijdsgroep van 41/2 tot 5 jaar 
en die van 7 tot 71/2 jaar. 
In combinatie met gegevens van taaibegripstesten en 
gegevens over het overige functioneren van het kind 
krijgen we een goed beeld van de passieve en actieve 
taalvaardigheid van een kind met taalontwikkelingspro
blemen. Na de interpretatie van al deze gegevens kan 
men een behandelplan opstellen. 

2. Het STAP-onderzoek 

Alvorens nader in te gaan op het STAP-onderzoek willen 
we de term taalontwikkelingsstoornis omschrijven. 
Met het begrip taalontwikkelingsstoornis bedoelen we, 
dat de taalontwikkeling beduidend achterblijft bij of nega
tief afwijkt van het normale verloop van de taalontwikke
ling. We houden rekening met de verschillen in taalge
bruik die het gevolg zijn van de regio waarin het kind 
woont of van de sociale klasse waartoe de ouders 
behoren. 
De STAP is ontstaan vanuit de behoefte om concreet te 
kunnen aanduiden op welke aspekten de spontane taal 
van kinderen met taalproblemen afwijkt van het normale 
taalgebruik. 
Daarvoor is het nodig om te weten hoe leeftijdsgenoten 
praten; met andere woorden: binnen welke grenzen de 
normale taalontwikkeling verloopt. 
Met dat doel is een onderzoek opgezet, waarbij de spon
tane taal van 240 Amsterdamse kinderen afkomstig van 
3 paren kleuter- en lagere scholen is onderzocht. De 
kinderen waren tussen de 4 en 8 jaar oud. De scholen 
zijn zo gekozen, dat ze onderling sterk verschillen in de 
sociale achtergrond van de leerlingen. Het is gebleken 
dat milieuverschillen invloed hebben op de taalontwikke
ling. Daarom hebben we geprobeerd om de onder
zoeksgroep zo breed mogelijk samen te stellen. 
De taalstalen van de kinderen zijn verkregen door middel 
van een gesprek met een student, die het kind nog maar 
kort kende, in de school van het kind. De gesprekken 
werden opgenomen op een cassettebandje. 
In totaal zijn er 18.000 uitingen geanalyseerd. Daaruit zijn 
gemiddelden en standaardafwijkingen berekend voor 
een groot aantal vormkenmerken en enkele taalinhouds-
en taalgebruikskenmerken. 
Vervolgens zijn de resultaten van een aantal kinderen 
met taalstoornissen vergeleken met de normgegevens. 
Daarna zijn de taalkenmerken, die het meest bruikbaar 
leken om normale en taalgestoorde kinderen te onder
scheiden, samengebracht in een profiel. 
De resultaten worden beschreven in het proefschrift. 
(Van Ierland, in voorbereiding) De praktische hand
leiding geeft een beschrijving voor het gebruik van de 
methode. (Van Ierland en Verbeek, in voorbereiding). 

3. Beperkingen en mogelijkheden van STAP 

Eén van de beperkingen van STAP is dat het inwerken in 
de analyseprocedure veel tijd kost. Ook de analyse zelf 
vergt nogal wat tijd. 
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Er is een uitgebreide scoringsinstructie samengesteld. 
Toch is deze niet toereikend om alle vragen, die bij het 
analyseren zullen rijzen, te beantwoorden. Het taalsys
teem en het gebruik dat mensen ervan maken, is zo rijk 
aan mogelijkheden en varianten, dat alleen de hoofd
lijnen in de scoringsinstructie vastgelegd kunnen wor
den. 
Er kunnen altijd kleine verschillen blijven bestaan in de 
analyseresultaten. Maar die marge is doorgaans te ver
waarlozen ten opzichte van de grote, natuurlijke variatie, 
die in het taalgebruik van normale kinderen voorkomt. 
STAP weerspiegelt die variatie in de standaardafwij
kingen per taalkenmerk. 
De resultaten van de analyse zijn ook afhankelijk van de 
kwaliteit van de taaistaai. Een taaistaai kan sterk afwij
ken van het gewone taalgebruik van het kind, doordat het 
kind geen zin had om te praten of doordat het zich 
helemaal niet op zijn gemak voelde. In dat geval moet er 
een nieuw taaistaai worden gemaakt. 

Een voordeel van STAP is dat het uitgaat van de spreek
taal en niet van de schrijftaal. De taal van het kind wordt 
vergeleken met spreektaal van volwassenen. 
Het belangrijkste voordeel van STAP boven andere 
spontane taalanalyses is, dat STAP oorspronkelijke, Ne
derlandse, gekwantificeerde normgegevens biedt. Daar
door kan de gebruiker de resultaten interpreteren ten 
opzichte van taalgebruik van gewone kinderen. Niet elke 
fout duidt op een taalstoornis. Gewone kinderen maken 
natuurlijk ook fouten, maar taalgestoorde kinderen 
maken méér fouten. 
Anderzijds is het ook zo, dat taalgestoorde kinderen ook 
wel eens een complexe zinskonstruktie gebruiken, maar 
het aantal complexe zinnen is meestal veel lager dan bij 
de niet-taalgestoorde kinderen. 
Als we kijken naar het soort fouten, dan kunnen we 
zeggen, dat taalgestoorde kinderen doorgaans geen fou
ten maken, die normale kinderen niet ook maken in een 
bepaald stadium van het ontwikkelingen. Evenmin zijn er 
konstrukties, die wel bij normale kinderen voorkomen, 
maar nooit bij taalgestoorde kinderen. 
Aangezien de variatie in normaal taalgedrag al bijzonder 
groot is, zijn de verschillen tussen normaal en afwijkend 
taalgebruik alleen via zorgvuldige berekening vast te 
stellen. 

4. De methode 

Om de methode van onderzoek bij STAP te illustreren 
hebben wij gebruik gemaakt van een gesprek met een 
kind. Bij een STAP-onderzoek gaat men uit van een 
gesprek, waarbij géén materiaal gebruikt wordt. Dit is 
belangrijk om de omstandigheden gelijk te laten zijn aan 
die van het normeringsonderzoek. 
De bedoeling is om zoveel mogelijk over niet hier-en-nu 
onderwerpen te spreken. Dus er worden vragen gesteld 
zoals: wat heb je gisteren gedaan? hebben jullie dieren 
thuis? wat vind je leuk op school? etcetera. 
Zoveel mogelijk open vragen, die het kind uitlokken tot 
spreken, zoals: en toen? wat gebeurde er? 
Het gesprek wordt na de opname zo snel mogelijk uit-



9eschreven om te voorkomen, dat de interviewer iets zal 
vergeten. Dit is vooral van belang bij kinderen, die slecht 
verstaanbaar zijn. 
Voor de STAP-analyse heeft men 50 achtereenvolgende 
vriJe uitingen nodig, d.w.z. 50 zinnen, die geen elliptisch 
antwoord zijn. Elliptische antwoorden hebben namelijk 
vaak geen onderwerp en gezegde, omdat die al in de 
Vraag voorkomen. 

voorbeeld: i. : wat gaan jullie dan spelen? 
k.: verstoppertje of tikkertje 

Di ' is een correcte zin, maar geen volledige zin. Dus dan 
ZOu het kind, dat veel elliptische antwoorden gebruikt, 
onvoordeliger uitkomen bij de scoring, terwijl hij toch 
9°ede zinnen maakt. 
onverstaanbare en afgebroken uitingen worden niet 
geanalyseerd, maar wel genoteerd, 
vervolgens worden de 50 vrije uitingen genummerd van 
1 t/m 50. Het aantal elliptische antwoorden wordt ook 
geteld. 
Een STAP-analyseschrift is een losbladig schrift. Op de 
o'aden binnenin worden de gevonden gegevens inge
vuld en opgeteld. Daarna worden de totalen op het bui
tenblad ingevuld, waarmee het profiel ontstaat. 
U e bladen van het analyseschrift zijn: 

°'ad 1: voorbereiding 
Hierop worden de zinslengte, de vloeiendheid, het aantal 
elliptische antwoorden en de lengte van de 5 langste 
vrije uitingen genoteerd. 
voor de zinslengte worden de woorden van de 50 vrije 
üi'ingen opgeteld. Samen met het aantal woorden van de 
5 langste vrije uitingen vormt dit een betrouwbare maat 
voor de taalvaardigheid van een kind. 
°e vloeiendheid wordt pas belangrijk wanneer het kind 
meer dan het gemiddelde aantal onvloeiendheden heeft, 
d.i. 10 a 14%. Wanneer dit het geval is, worden de soor
ten onvloeiendheid uitgesplitst op Blad 1 a: herhalingen, 
va/se starts, zelfverbeteringen en mengconstructies. 
Het aantal elliptische antwoorden wordt belangrijk, als 
net veel meer dan normaal is. Het geeft dan aan: óf het 
kind niet veel wilde zeggen. Dan kan men het beste een 
andere opname maken. Of dat het kind niet veel kan 
zeggen. In dat geval heeft hij te veel moeite met het 
voeren van een gesprekje. Hij vermijdt het spreken 
zoveel mogelijk. 

ö'ad 2: parafrase 
Hierna volgt de parafrase, d.w.z. de van de normale 
spreektaal afwijkende zinnen worden op dit blad her-
Schreven in goede zinnen. De norm is hier gesproken 
taal. Dus een zin als: 

k.: waar? 
wordt niet herschreven, omdat hij ook normaal door vol
wassenen gebruikt zou worden. 
De bedoeling van de parafrase, dus het herschrijven van 
de afwijkende zinnen, is om een duidelijk beeld te krijgen 
van de soort fout, die gemaakt wordt. 
Een zin als: 

k.: een hele lange heb ik proberen getrekt 
(het gaat hier over sleeën) 

wordt: 
parafr.: een hele lange rij heb ik proberen te trekken 

Blad 3: correctheid 
Hierna volgt blad 3: correctheid, waarop de gramma
ticaal, semantisch en pragmatisch afwijkende uitingen 
genoteerd worden. 
De ongrammaticale uitingen worden hier aangetekend. 
Dit zijn dus de zinnen, waarvan het nodig was een para
frase te maken. Als dit meer dan 11 a 15 uitingen zijn, 
moeten deze verder uitgewerkt worden op blad 3a: 
ongrammaticaliteit. 
Op blad 3 wordt verder genoteerd welke uitingen seman
tisch vreemd zijn, d.w.z. een afwijkende of vreemde 
keuze van inhoudswoorden. Het kind gebruikt dus een 
verkeerd woord of verkeerde woordgroep. 
Voorbeeld: i. : wat bracht de Kerstman? 

k.: cadeautjes 
i. :ja? 
k.: Sinterklaas gaat ook cadeautjes geven 
• maar alleen (alleen) is ie niet gegaan 

i. : wie? wie is niet gegaan? 
k.: de Kerstman is niet geweest 

In plaats van 'gegaan' had het kind 'gekomen' moeten 
gebruiken. 
Bij pragmatisch vreemd worden uitingen genoteerd, die 
goed van vorm en inhoud zijn, maar waarbij het gebruik 
afwijkend is, d.w.z. uitingen die niet goed functioneren in 
het gesprek. Dit kan zijn, öf omdat het kind ervan uitgaat, 
dat de hoorder bepaalde dingen al weet, óf omdat de zin 
niet aansluit bij een vraag van de spreker of bij het 
voorafgaande. 
Voorbeeld: i. : heb je een slee thuis? 

k. : (knikt) 
i. : en wat doe je dan met die slee? 
k.: maar die heb ik niet meegenomen 
i. : nee natuurlijk niet. je hoeft het ook niet 

vóór te doen 
Aan het gecursiveerde antwoord van het kind is te zien, 
dat hij de vraag verkeerd heeft begrepen. 
Zowel semantisch als pragmatisch vreemd worden 
onderscheiden in: zwak, matig en sterk afwijkend bij 
gebrek aan indelingscriteria zoals die voor ongramma
ticaliteit bestaan. 

Blad 3a: ongrammaticaliteit 
Hier worden een aantal soorten grammaticale fouten 
onderscheiden zoals: 
- hoofdwerkwoord weg: onjuiste weglating van een 

hoofdwerkwoord of van een zelfstandig gebruikt 
hulpwerkwoord. 

- naamwoordgroep weg: onjuiste weglating van onder
werp of (lijdend-, meewerkend- of voorzetsel-) voor
werp. 
Voorbeeld bij deze 2 categorieën: 

i. : wat doen jullie dan buiten als het zo sneeuwt? 
k.: gewoon op het ijs 
De parafrase wordt: we gaan gewoon op het ijs 
Er is dus een naamwoordgroep en een hoofd
werkwoord weggelaten. 

- volgorde fout: volgorden, die afwijken van de gramma-
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ticale volgorde, maar alleen voor zover ze niet onder 
spreektaalvormen vallen. 
Voorbeeld: k.: hebben jullie ook hier auto's? 

Dit wordt: hebben jullie hier ook auto's? 

Blad 4: complexiteit 
Tenslotte wordt op het 4e blad complexiteit genoteerd; 
dat wil zeggen: een aantal grammaticale categorieën 
wordt hier gescoord en opgeteld. Met andere woorden: 
het gaat hier om wat het kind wel kan. 
Enkele voorbeelden van deze categorieën zijn: 
- nevenschikking en onderschikking 

Jongere kinderen hebben veel nevenschikking en 
oudere kinderen steeds meer onderschikkende zin
nen. 

- verleden tijd en deelwoord wanneer die goed gerea
liseerd zijn 

- het aantal bijvoeglijke bepalingen en naamwoorden 
- bijwoordelijke bepalingen van plaats, tijd en overige 

worden onderscheiden. In de leeftijdgroep van 4 - 8 
jaar is hierin een duidelijke ontwikkeling te zien. Jonge 
kinderen gebruiken veel plaats- en weinig tijdsbepa-
lingen. 
Naarmate zij meer tijdsbesef krijgen, neemt het aantal 
tijdsbepalingen toe. 

Wanneer alle 50 zinnen op deze manier gescoord zijn, 
kunnen de cijfers worden opgeteld en ingevuld in de' 
bijpassende categorie op het profielblad, dat past bij de 
leeftijd van het kind. 

Het Profielblad 

Op het profielblad (zie hiernaast) vinden we alle catego
rieën weer terug, die we ingevuld hebben op de blad
zijden van het formulier. 
De cijfers van de O-kolom in het midden van het profiel 
geven de gemiddelden aan voor een bepaalde leeftijds
groep, in dit geval 7,0 - 7,6. De andere getallen geven de 
afstand van 1 respectievelijk 2 standaarddeviaties aan. 
Hierbij zijn de getallen zo gerangschikt, dat de positieve 
maten van links naar rechts oplopen, en de negatieve 
maten van links naar rechts afnemen, zodat een over
zichtelijk beeld ontstaat. Het gebied tussen -1 en +1 is 
het normale gebied, tussen -1 en -2 is de score licht 
afwijkend, bij -2 S.D. wordt de score sterk afwijkend van 
de normale variatie. We vullen de opgetelde cijfers die 
we bij het kind gevonden hebben in op het profielblad en 
trekken een lijn tussen de getallen, zodat het profiel 
zichtbaar wordt. Hierna kunnen we zien op welke varia
belen de taaistaai sterk negatief afwijkt van het gemid
delde, en dus in het gebied van -2 standaarddeviaties 
terecht komt. 
Bij dit kind is dat in de eerste plaats 7. functionele 
woorden (het aantal woorden per zin). Dit is te laag voor 
zijn leeftijd. Ten tweede zijn het aantal 5. ongrammaticale 
uitingen en het aantal 9. pragmatisch vreemde uitingen 
te hoog. Dit zijn drie belangrijke variabelen, die in dit 
geval sterk afwijkend scoren. De ongrammaticale uitin
gen worden verder uitgewerkt in soorten grammaticale 
fouten, en dan blijken de belangrijkste fouten te zijn: 
33. hoofdwerkwoord weg en 36. naamwoordgroep weg. 
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STAP-prof i e l 
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Dit wordt bevestigd door de cijfers bij complexiteit, waar 
de variabelen 13. persoonsvormen en 17. naamwoorden 
sterk negatief afwijken. Dit zijn relatief ernstige fouten; 
het wijst namelijk op problemen met het construeren van 
een enkelvoudige zin. 
Verder scoren afwijkend: 35. voltooid deelwoord fout, 
maar het gaat hier maar om één geval, dat wegvalt tegen 
7 6. voltooid deelwoord correct, dat 8 x voorkomt; en 39. 
overige fouten. Dit zijn deleties en verwisselingen van 
bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden. Het betreft 
dus allerlei functiewoorden, waarvan het gebruik en de 
Plaats in de zin voor hem nog niet duidelijk zijn. 
°'i 9- pragmatisch vreemd moet de taaistaai als geheel 
betrokken worden bij de overweging of het hier gaat om 
afwijkend taalgebruik. Men kan niet op 2 gevallen, die als 
^wijkend zijn gescoord, afgaan. Wanneer we dit doen, 
bliikt dat ook de antwoordzinnen vaak niet goed aanslui
ten op de vragen van de interviewer. Het is duidelijk, dat 
hii de vragen vaak niet goed begrijpt. Wanneer we hierbij 
2|jn score op de taalbegriptest van de Reynell betrekken, 
d i e een achterstand van 2 jaar te zien geeft, dan komt die 
9°ed overeen met het beeld van de STAP-analyse. 
D e aanbevelingen voor de behandeling in dit geval zijn 
dan ook: 
Het taaibegrip oefenen, speciaal het begrijpen van lan-
9ere zinnen. Het oefenen van korte, volledige zinnen, 
met behulp van concreet materiaal. 
Hoewel wij ons realiseren, dat een ingewikkelde me
thode zoals de STAP moeilijk in een kort artikel is samen 
' e vatten, hopen wij dat toch enigermate duidelijk is 
geworden wat de werkwijze en de resultaten van deze 
Methode zijn. De ervaring heeft ons geleerd, dat het 
STAP-onderzoek met name geschikt is voor die kinde
en, waarbij de spontane taal wel afwijkend lijkt, maar 
waarbij niet onmiddellijk duidelijk is, waar die afwijking 
Precies uit bestaat. In die gevallen geeft STAP veel 
inzicht in de aard van de stoornis en aanknopingspunten 
voor de behandeling. 
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Dysfasie bij kinderen 

Workshop Jaarvergadering VeBOSS 
28 februari - 1 maart 1985 

K. Jansonius-Schultheiss en Chr. Stam 

Kinderen met taalontwikkelingsproblemen zijn ons van
uit de logopedische praktijk al te bekend. Niemand zal 
ontkennen dat de studie van taalontwikkelingsproces
sen en de stoornissen erin moeilijk is. Hoe meer we ons 
erin verdiepen, hoe gecompliceerder de materie voor 
ons lijkt te worden. Specifieke typen taalontwikkelings-
gestoorde kinderen lijken niet te bestaan, als we taalont
wikkelingsproblemen zouden willen toeschrijven aan 
stoornissen in het organisme zelf of in bepaalde sociaal-
pedagogische of cognitief-psychologische processen. 
Taalontwikkeling is een dynamische proces dat groeit in 
de tijd, al naar de individuele neurologische mogelijk
heden, de opgedane kennis en ervaring en het gebruik 
van al ontwikkelde taal. Het verloopt in wisselwerking 
met communicatief ingestelde mede-sprekers en luiste
raars. Zo verloopt ook het verstoorde taalontwikkelings
proces dynamisch. Om binnen dit afwijkend taalontwik
kelingsverloop zulke specifieke symptomen hieruit te 
halen, dat wij daaraan een etiket zoals dat van dysfasie 
mogen geven, is een hachelijke zaak. Dysfasie is een 
term bekend uit de literatuur maar we wisten er eigenlijk 
nog te weinig van. 

Uw uitnodiging om hierover met U van gedachte te wis
selen leek ons dé gelegenheid om zelf ook meer over dit 
onderwerp te weten te komen. Vanuit deze houding zijn 
wij aan een literatuurstudie begonnen op zoek naar taal
ontwikkelingsstoornissen die we van het etiket dysfasie 
zouden kunnen voorzien, met als indirecte doelstelling 
hoe deze dysfasie nader te onderzoeken en te behan
delen. 

De vraagstelling is: 
- kunnen we dysfasie classificeren, en zo ja wordt het 
taalprobleem dan primair medisch, gedragsmatig of inter-
actioneel bepaald; 
- wat zijn de in de literatuur weergegeven gemeen
schappelijke kenmerken van het dysfatische kind; 
- is het voor ons taalontwikkelingsonderzoekers en 
-behandelaars wel verantwoord om een term dysfasie te 
gebruiken als diagnostisch etiket of moeten we een 
minder specifieke en minder beladen aanduiding van het 
taalontwikkelingsprobleem geven; 
- stel dat we de diagnose dysfasie handhaven, veron
derstelt dit dan ook dat we bij het opstellen van het 
behandelplan van zeer specifieke leerdoelen moeten 
uitgaan voor deze groep kinderen. 
- impliceert de term dysfasie ook al iets over de prog
nose van de taalontwikkelingsstoornis 
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Classificatie en terminologie 

In de huidige studie van de taalpathologie zien we nog te 
vaak dat de taalontwikkelingsproblemen geïnterpreteerd 
en geclassificeerd worden vanuit een medisch model. 
Nog te vaak worden erin boeken over taalontwikkelings
stoornissen in eerste instantie medische causale facto
ren gegeven. Hiermee gaat men voorbij aan het feit dat 
juist taalgedrag steeds in de context van communicatie 
bekeken moeten worden. Gedragsbeschrijvingen van 
het taalgestoorde kind in een grotere variëteit aan com
municatieve situaties en contexten geeft veel meer 
inzich in de mogelijkheden en onmogelijkheden op taal
gebied van het kind. We zien en horen in de spontane 
taalgebruikssituatie veel beter wat de specifieke moei
lijkheden zijn om informatie uit te dragen en/of te ont
vangen, zijn eigen ik uit te drukken in interactie met zijn 
omgeving. We krijgen beter inzicht in de wijzen, waarop 
de omgeving ingaat op het taalgedrag van het kind. Het 
taalontwikkelingsprobleem kan niet alleen medisch be
grepen worden of in het geval van dysfasie worden afge
daan met: er is een dysfunctie in het C.2.S., waardoor het 
kind zijn taal niet goed ontwikkelt. Logopedische inter
ventieprogramma's worden niet opgesteld om een me
dische oorzaak zoals in dit geval een nauwelijks te diag
nosticeren neurologische dysfunctie te elimineren. 
Primair gaat het erom om de abnormaliteiten in het taal
gedrag te beschrijven of een kind nu slechthorend is of 
dysfatisch. Daarna is het zinnig om naast de hypothesen 
over sociaal-pedagogische of psycho-sociale oorzaken 
die het taalprobleem veroorzaakt hebben, in stand 
houden of doen verergeren ook een aantal relevante 
medische oorzaken aan te voeren. Met andere woorden: 
zeggen we dat een kind slechthorend of dysfatisch is, 
dan dekken we daarmee nog niet zijn specifieke taalpro
blemen. Wel krijgen wij voor de logopedische behande
ling extra kennis over het probleem, waarmee wij in de 
therapie rekening kunnen houden. Een classificatie op 
grond van taalgedragsbeschrijving bij het uiten van 
spontane taal voldoet beter dan een vermelding in onze 
onderzoeksrapportage, dat het kind dysfatisch is. Wat 
we steeds moeten vaststellen is, of we met een taalont
wikkelingsstoornis te maken hebben of niet, waarbij 

- het kind niet of nauwelijks taal gebruikt: 
- het kind kwalitatief van de groep normale kinderen 
afwijkt en problemen met specifieke taaifacetten laat 
zien (b.v. woordvindingsproblemen); 
- het kind zich langzamer ontwikkelt in zijn taal dan 
leeftijdgenootjes maar wel de normale taalontwikkelings
lijn volgt; 

Daarbij is het belangrijk te weten of het taalleren van 
meet af aan problemen heeft gegeven of dat er een 
plotselinge onderbreking hierin is opgetreden, zoals bij 
verworven afasie. 

D.m.v. een spontane taalanalyse is het nodig de spe
cifieke taalproblemen en de systematiek erin op te spo
ren. Steeds moeten we uitgaan van gedragsbeschrij
vingen in communicatieve interacties. 
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Literatuuronderzoek 

De term dysfasie is door verschillende bekende taalont
wikkelingsonderzoekers genoemd en beschreven, met 
name in de literatuur van de zeventiger jaren. Hieruit 
hebben wij onze kennis gehaald. 

Wat is nu dysfasie? Bij Wyke (1978) wordt de term dysfa
sie gebruikt om die taalontwikkelingsstoornissen aan te 
geven die zich kenmerken door een langzaam of ver
keerd verloop van de taalontwikkeling bij kinderen die 
geen blijk geven van grove neurologische ziektebeelden, 
psychiatrische afwijkingen, mentale retardatie of autis
me en die niet doof of slechthorend zijn. 
Geeft Wyke aan dat de thuissituatie van de kinderen wel 
een rol speelt (zij zoekt de oorzaak in de richting van 
sociaal-pedagogische factoren), Ingram aangehaald in 
hetzelfde boek gelooft daar nu juist niet in. De Ajuria-
guerra en medewerkers (in Morehead & Morehead, 
1976) geven geen oorzakelijke factoren aan voor het 
taalontwikkelingsprobleem. Wel duiden ze op de secun
daire gevolgen voor de mentale en de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling. Eisenson (1972) geeft aan, dat het om 
kinderen gaat met neurologische problemen, enerzijds 
rangschikt hij ook de kinderen met de zogenaamde 
harde neurologische kenmerken, zoals focale e.e.g-
verschijnselen hieronder, anderzijds geeft hij aan dat het 
om kinderen gaat, waarbij men o.g.v. de moeilijkheden 
met het taalleren en andere eventueel bijkomende facet
ten als hyperactiviteit of afleidbaarheid kan spreken van 
een dysfunctie in het C.Z.S. Ook Eisenson onderstreept 
het feit, dat een dysfatisch kind niet mentaal geretar-
deerd is, in principe over een goede intelligentie be
schikt, niet doof of slechthorend of autistisch is. Wel 
wordt opgemerkt, dat er secundair wel sprake is van 
intellectuele vertraging en leerproblemen (bijv. op het 
vlak van het lezen later) en van secundair bepaalde 
sociale problemen. 

Ingram en Eisenson (hierboven aangehaald) zijn de 
mening toegedaan, dat de taalleerproblemen te karakte
riseren zijn als vertragingen in de taalontwikkeling, zij 
tonen geen kwalitatief van het normale taalontwikke
lingsprofiel afwijkende taalontwikkelingspatronen. Uit de 
verschillende hoofdstukken in genoemde boeken blijkt 
echter toch dat de taalontwikkelingsprognose niet zo 
gunstig is en dat er sprake is van kwalitatief afwijkende 
taalstructuren en fonologische of grammaticale regel-
toepassingen. 

In het boek van Wyke (1978) worden door bijna alle 
auteurs, op twee na (P. Menyuk en R. Cromer, linguïsten) 
neurofysiologische/-psychologische, m.n. auditief per-
ceptieve en geheugenaspecten opgesomd die men als 
oorzakelijke factor voor het verstoorde taalleren be
schouwt. Dit doet Lubert (1981) ook in haar overzichtsar
tikel over auditief perceptuele problemen. De oorzaak is 
aangeboren en niet later verworven en niet afhankelijk 
van ontwikkelingsinvloeden. 
De vraagstelling voor ons is dan: 
- is er sprake van een perceptueel probleem, overwe
gend auditief van aard, dat de taalverwerking op hoger 
nivo verstoort of 



" ls er sprake van een taalontwikkelingsprobleem op 
^°ger nivo, waardoor taken op auditief perceptueel vlak 
a°or de taalhandicap minder goed worden uitgevoerd. 

erwijl het toch om een taalontwikkelingsstoornis gaat 
'I dysfasie worden er geen beschrijvingen gegeven van 

a e specifieke karakteristieken van deze kinderen op het 
v|ak van de semantiek (taalinhoud), de taalvorm: (synta
x's) grammatica, woordleer (morfologie) en fonologie óf 
°P het vlak van de pragmatiek (het communicatieve 
9edrag i.h.a.). 
wat wel steeds wordt genoemd is dat de spraak lang
haam op gang is gekomen en dat er in eerste instantie 

ee l fonologische problemen zijn, niet zozeer articulato-
ĵsch. De taalinhoud is meestal niet gestoord bij de kin

deren, maar de taalvorm wel kwalitatief en daardoor ook 
et talgebruik in de communicatie. De opbouw van de 

woordenschat verloopt trager. De specifieke symptomen 
'I dysfasie stoelen op bevindingen uit experimenten 

! '̂D-t- spraakperceptie en -productie, waarbij men bij een 
ePaalde groep taalontwikkelingsgestoorde kinderen de 

Vo|gende moeilijkheden vond: 

een van de belangrijkste problemen is die van de 
auditieve foneemwaarneming. Tallal e.a. (1976) geven 
" n , dat er een basaal perceptueel probleem is in de 
verwerking van snel veranderlijke akoestische informa-
" e bij spraakklanken. Klinkers en bepaalde consonanten 
^et name de explosieven, worden in het algemeen per-
CePtueel verschillend verwerkt. Een en ander moet toe
schreven worden aan akoestische facetten als het 
Verschil in duur van de voor het spraakverstaan critische 
'orrriantinformatie. Ook het verschijnsel dat de contigu
it ies van de formanten verschillen speelt een rol. Bij 
e*Plosieven nu is er een zeer snel veranderlijk spectrum 
J'eroorzaakt door 2e en 3e formantovergangen die de 
*arakteristieke akoestische informatie over deze spraak-
K|ank verschaft. Behalve de formantovergang speelt ook 
"°g het verschijnsel een rol, dat de explosief zo kort van 
d u u r is. Bij dysfatische kinderen blijkt nu, dat zij moeite 
hebben met het spraakverstaan o.g.v. de snelle formant-
°Vergangen en de korte duur. Wordt de spraak lang
hamer aangeboden, via de zogenaamde 'rektechniek', 
d a n blijkt het spraakverstaan te verbeteren. Is de duur 
Van een explosief doorgaans zo'n 40 miliseconde, bij 
rekken van de foneemduur tot 250 miliseconde wordt het 
'°neem door het kind met spraakperceptieve problemen 
* è l goed gediscrimineerd. Abbs & Sussman (1971) in 
h e ' overzichtsartikel van Lubert (1981) geven als oor
zaak aan, dat bepaalde receptorcellen in het auditieve 
esteem die nu juist door specifieke akoestische impul-
S e n geprikkeld worden (zoals frekwentie- en intensi-
te'tsveranderingen en snelheid van frekwentieovergang 
° m distinctieve kenmerken in fonemen waar te nemen) 
^un werking niet (kunnen) uitvoeren. De juiste foneem-
^'Scriminatie bij bepaalde spraakklanken blijft uit. Dat 
°Vsfatische kinderen ondanks dit probleem dat volgens 
de auteurs tot taalontwikkelingsstoornissen leidt, toch 
een relatief goed taaibegrip kunnen hebben, wordt dan 
Verklaard vanuit het goed kunnen omgaan met contex-
,lJele informatie, syntactische en semantische redun

danties in de gesproken taal en door hun toegepaste 
compensatoire strategieën. 
- ten gevolge van bovengenoemde problemen of los 
ervan zijn er defecten in de temporele integratie van 
auditief materiaal, met name van fonemen in de lopende 
spraak. Dit verklaart dan ook het verschijnsel van de 
verwisseling van fonemen. Incidenteel vindt men echter 
ook visueel perceptieve problemen op het vlak van de 
temporele integratie. Het is dus de vraag of het een 
foneemspecifieke stoornis is in de lopende spraak of dat 
er in het algemeen een neuropsychologisch bepaald 
temporeel defect is aan te nemen. De 'dysfatische' kin
deren verschillen ook onderling. Er is géén sprake van 
één homogene groep. 
- De dysfatische kinderen kunnen volgens Eisenson 
(1972) ook als de zogenaamde MBD-kinderen gety
peerd worden. Het kunnen buitenbeentjes zijn die ook 
andere neuropsychologische problemen kunnen laten 
zien, zoals bijv. een gestoorde figuur-achtergrond waar
neming; 
- er zijn problemen in de volgorde-organisatie, met 
name weer auditief op klanknivo, waarbij ook hierbij weer 
blijkt, dat sommige kinderen ook algemenere visueel 
perceptieve problemen hebben; 
- er zijn problemen met het korte termijn geheugen, bijv. 
bij het opslaan van ritmische eenheden, auditief aange
boden. Ook hierbij wordt weer opgemerkt dat er bij som
mige kinderen eveneens een slechte score wordt be
haald als men ook visueel het tikken van het ritme kon 
waarnemen; 
- wat betreft het korte termijn geheugen wordt door 
Eisenson (zie hierboven) verondersteld, dat door het 
gebrek aan adequate foneemcategorisatie het geheu
gen te veel belast wordt door de allofonen: alle / t / 's bijv. 
in de verschillende gesproken woorden worden niet als 
het foneem / t / herkend; 
- spraakproblemen (articulatorisch, maar meer nog fo
nologisch) komen altijd voor en dientengevolge ontstaan 
dan volgens velen de taalleerproblemen; 
- op latere leeftijd zien we vaak dyslexie voorkomen die 
als auditieve wordt geclassificeerd, d.w.z. dat voorname
lijk de auditieve perceptuele spraakproblemen tot een 
slechter leesproces hebben geleid. Daarnaast komt ook 
de dyslexie voor die auditief én visueel bepaald is; 
- het is in het algemeen opvallend dat de dysfatische 
kinderen lang ambidexter zijn en dat niet alleen de hand-
lateralisatie langzaam op gang komt maar ook de oorla-
teralisatie. 

Bovengenoemde opsomming geeft aan dat dysfasie 
neuropsychologisch bepaald is, in het midden latend of 
de temporo-sequentiële en korte termijnproblemen nu 
als specifieke oorzaken aangemerkt mogen worden of 
dat meer basale problemen aan de defecten ten grond
slag liggen b.v. het te langzaam kunnen verwerken van 
akoestisch materiaal. Het is mogelijk, dat de oorzaak 
linguïstisch is, door het moeilijk kunnen omgaan met 
taalmateriaal, waarbij de visuele problemen als symp
tomen worden gezien die bij een dysfunctie van het 
C.Z.S. kunnen behoren, maar niet gerelateerd zijn aan de 
taalproblemen op zich. 

Hl 



ledere onderzoeker bekijkt het probleem vanuit zijn 
eigen gezichtsveld. Zo ook de linguïsten. Cromer (in 
Wyke, 1978) stelt de vraag aan de orde of er niet eerder 
sprake is van een linguïstisch defect. Als de dysfatische 
kinderen juist op de fijnere verwerking van auditief 
spraakmateriaal zouden uitvallen, zo oppert hij, dan zou 
er toch in de taaiproductie niet al te veel verschil moeten 
zijn met het taalgebruik van dove kinderen. Omdat ver
schillende dysfatische kinderen redelijk leren schrijven, 
zij het na veel instructie, liet hij een groep dove en een 
groep dysfatische kinderen van lagere schoolleeftijd een 
opstel schrijven n.a.v. een poppenspel. Dit poppenspel 
was tevoren non-verbaal uitgebeeld met speelgoeddie-
ren als een wolf, een aap en twee eenden. Alleen de 
dierennamen werden verbaal geïntroduceerd. Bij ana
lyse van het schriftelijk materiaal bleken de dysfatische 
kinderen als groep toch slechter te scoren, niet zozeer 
qua gemiddeld aantal geschreven woorden, maar meer 
wat betreft de hoeveelheid gebruikte zinsdelen. Er waren 
weinig gevarieerde zinstypen, er werden nauwelijks an
dere tijdsaspecten in de werkwoordvervoeging gebruikt. 
Modale hulpwerkwoorden en hulpwerkwoorden van tijd 
met voltooid deelwoord kwamen bij de dysfatische kin
deren niet voor; wel bij de doven, die ook meer het bijv. 
n.w. gebruikten. Juist door de grotere variatie in taal
structuren maakten de dove kinderen meer fouten. Op 
grond van deze analyse veronderstelt Cromer, dat er bij 
de dysfatische kinderen eerder een taalprobleem ten 
grondslag ligt en wel een, waarbij er een onvermogen is 
tot hiërarchische structurering en organisatie van taal
elementen. Daarom zouden ze simpele bevestigende 
zinnen zonder transformaties als vraagzin of negaties 
gebruiken. Bij de dove kinderen kwamen complexere 
zinnen met inbeddingen, neven- en onderschikking voor 
die bij de dysfatische kinderen niet aanwezig waren. 

Of we nu persoonlijk meer voelen voor een oorzaak die 
meer linguïstisch gericht is of fonetisch-perceptueel of 
neuropsychologisch in het algemeen, we moeten er wel 
voor waken niet te snel de taalontwikkelingsproblemen 
van ene kind toe te schrijven aan het een of het ander. 
Het zogenaamde dysfatische kind kan afhankelijk van 
zijn algemene neurologische en cognitieve ontwikke
lingsfase aanvankelijk meer senso-motorisch, d.w.z. fo
netisch perceptuele problemen hebben, maar later meer 
wat de grammatica betreft. Als we kleuters auditief per
ceptuele testen afnemen (zoals de in ons vak bekende 
ADIT-test), onderzoeken we niet alleen maar bijv. fo
neemdiscriminatie maar doen we ook steeds een be
roep op de taalkennis, met name op die van het vocabu-
lair. Veel van deze testen onderzoeken daarnaast ook 
het vermogen of kinderen handig taalmateriaal kunnen 
manipuleren. De meeste testen die de auditieve percep
tuele problemen of geheugenmoeilijkheden testen, doen 
ook een sterk beroep op onderliggende taalkennis zoals 
de volgende toetsen die wij bij kinderen met taal- en 
leesproblemen wel gebruiken: 
a. voor de auditieve discriminatie van verbale stimuli: 
- auditieve foneemdiscriminatie waarbij fonemen in één 
distinctief kenmerk verschillen, bijv. het verschil horen 
tussen bak en pak; 
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- auditieve foneemdiscriminatie waarbij het kind de 
plaats van het foneem in het woord moet aangeven, 
initiaal, finaal e.d.; 
- foneemidentificatie van enkelvoudige en meervou
dige consonanten, zoals boek en broek; 
- discriminatie van woorden vanuit omgevingsruis en/of 
andere taalstimuli (b.v. een gesprek). 
b. Volgorde-testen zoals: 
- kan het kind reeksen klanken nazeggen, reeksen cij
fers, aan elkaar gerelateerde woorden en niet aan elkaar 
gerelateerde woorden, zinsdelen en zinnen; 
- kan het kind uit zijn geheugen de bovengenoemde 
reeksen herhalen; 
- kan het kind een serie oraal gegeven opdrachten in 
oplopende graad van lengte en compexiteit uitvoeren. 
c. Synthese 
- kan het auditief gehoorde fonemen tot een woord ver
binden; 
- kan het kind woorden vormen als deze auditief onvol
ledig zijn aangeboden (b.v. fonemen eruit of met wegge" 
laten lettergrepen). 
d. Segmentatie 
- kan het kind in samengestelde woorden de onder
scheiden woorden herkennen en deze eruit halen; 
- kan het kind het aantal lettergrepen aangeven in meer-
lettergrepige woorden, waarbij de woordlengte toe
neemt; 
- kan het kind de plaats van de beklemtoonde syllabe in 
meerlettergrepige woorden aangeven; 
- kan het kind de eerste en laatste lettergreep aangeven 
in meerlettergrepige woorden; 
- kan het kind vervoegingsaspecten (suffixen) of bete
kenisvolle voor- en achtervoegsels herkennen in woor
den, (volgens Wiig & Semel, 1976) 

Bij het laten uitvoeren nu van dergelijke taken kunnen we 
ons afvragen hoe normale kinderen zonder taalontwik
kelingsproblemen deze taken uitvoeren. Er zijn hiervoor 
niet veel gegevens bekend. Wel blijkt, dat logopedisten 
en remedial teachers die deze taken aan wat oudere 
kinderen met lees- en schrijfproblemen geven goede 
vooruitgang boeken bij deze kinderen. Bij jongere kinde
ren is het mijns inziens veel zinniger om van ander taai-
ontwikkelingsonderzoek uit te gaan, in ieder geval van de 
spontane taal, waarbij het onderzoek aangevuld wordt 
met bepaalde taaltesten of een articulatietest. Dit onder
zoek moet in de 1 e plaats aansluiten bij de ontwikkelings
fase en in de tweede plaats pas bij de leeftijd. In boven
genoemde opsommingen komen taken voor, waarvan 
we nauwelijks iets weten over leeftijdsnormen. 
Bloom & Lahey (1978) volgend ben ook ik van mening, 
dat er steeds sprake is van een onderlinge afhankelijk
heid van taalinhoud, taalvorm en het taalgebruik. Maar 
niet alleen binnen deze categorieën. Van een onderlinge 
afhankelijkheid en wisselwerking is ook sprake binnen 
de nivo's van de taalvorm. Zo kan bij gestructureerd 
werken om het leerdoel: 'het verbeteren van de fonolo
gie' te bereiken, spontaan transfer optreden van een 
vergrote taalvaardigheid op dit nivo naar het vlak van de 
syntaxis. Zo kan het niet anders dan dat er alleen dan 
van een toename van de geheugenspan sprake kan zijn 



a|s ook de taalontwikkeling toeneemt. Een matige audi
tieve geheugenspan kan op zichzelf al verklaard worden 
^en taalontwikkelingsprobleem, zoals ook woordvin-
dln9sproblemen bij taalontwikkelingsgestoorde kinde
en te herleiden zijn op een te klein vocabulair. Ook 
Menyuk (in Wyke, 1978) geeft na een uitgebreide litera-
,uurbeschrijving over verschillende studies van dysfati-
Sche kinderen aan, dat linguïstische factoren steeds in 
aanmerking genomen moeten worden. 
Resumerend: dysfasie staat voor een heterogene groep 
Kinderen met taalstoornissen, waarvan de onderliggen
de oorzaak onduidelijk is. Daarom is het onverantwoord 
dysfasie als diagnostische term te gebruiken. 

Therapie 
D e grote vraag is steeds of een specifiek dysfatisch kind 
f̂ et overwegend auditief perceptuele problemen nu wel 
°estaat. Vinden we van niet en nemen we alleen maar 
een algemeen linguïstisch defect aan, dan moeten we 
'nerapielijnen volgen die eerder de relatie tussen een 
doorgaans goede taalinhoud met een zwakke taalvorm 
e n daarmee slechte taalgebruiksmogelijkheden verster
ken. Een dergelijke therapie wordt in Bloom & Lahey 
('978) beschreven. Menen we dat een dysfatisch kind 
°-9v. waargenomen auditief perceptuele problemen 
"estaat dan worden in de doorgenomen literatuur de 
^0|gende therapiemogelijkheden genoemd: 
Al|ereerst is de 'rektechniek' al genoemd, het vertragen 
Van de spraaksnelheid, waardoor de auditieve waarne
ming verbetert. Een te grote vertraging van het spraak-
S|gnaal kan niet alleen de spraak te onnatuurlijk maken, 
Ĵ aar ook het korte termijn geheugen te veel belasten. 
W e moeten dus niet te onnatuurlijk worden. Daarnaast 
Wordt ook het feit genoemd, dat het belangrijk is het 
c°ntrast tussen fonemen te versterken. Voorstellen voor 
^en dergelijke therapie zijn al eerder gedaan door 
'ngram (1976) om bij kinderen met fonologische verwer-
K|ngsproblemen de betekenisverschillen van fonemen in 
Minimale woordparen te verduidelijken. In dit kader kan 
^en bijv. denken aan een spelsituatie, waarin mannetje 
^0 ,s, een boot, een boom, brood, boter, een pot, een 
n°nd Spot en een bot wordt gebruikt. Als het kind nu gaat 
sPelen en voor een begrip een onjuiste woordvorm 
9ebruikt, geeft de therapeut het voorwerp aan, dat onjuist 
9enoemd werd. Geleidelijk aan kan het spel uitgebreid 
worden met boos, bos, sloot, een huisje dat altijd op slot 
zit. enzovoort. Ook kan daarna gebruik gemaakt worden 
van meer gestructureerde opdrachten. Alle voorwerpen 
gorden ergens in de kamer verstopt, terwijl het kind mag 
K'iken, waar dat gebeurt. Na het geven van het woordje, 
^ordt het voorwerp, of het getekende plaatje opgezocht. 
^n dan natuurlijk hetzelfde andersom doen: het kind 
J'erstopt en na zijn opdracht moet de therapeut zoeken. 
P°k gestructureerd is de therapie van Hodson en Paden 
(1983) te noemen, die voor kinderen met fonologische 
'^ontwikkelingsproblemen de volgende procedure 

begeven een aantal doelwoorden, in ons geval woorden 
d 'e fonologisch op elkaar lijken en juist door de explosie-
Ven en ficatieven die erin voorkomen betekenisverschil 

uitdrukken, worden er in de taaitherapie taalproductie-
spelletjes gedaan. Het kind wordt eerst auditief 'gebom
bardeerd', zoals zij zeggen, met 15 doelwoorden, waar
van er later 5 gekozen worden voor de productietraining. 
Eerst gaat de therapeut de 15 doelwoorden langs. Ze 
benoemt de woorden een voor een, terwijl het kind die 
niet na hoeft te zeggen. Het gaat erom, dat het de juiste 
woordvorm auditief goed waarneemt. In ons spelvoor-
beeld zou dat bijv. met de opgevoerde voorwerpen en 
het mannetje en de hond kunnen gebeuren. De namen 
mannetje Bots, hondje Spot, het bot en de pot, het brood 
en de boter enz. worden met nadruk op de foneemcon
trasten uitgesproken. Dan worden de doelwoorden ge
tekend op kaartjes met het doelwoord eronder geschre
ven. Het kind kijkt aandachtig naar het tekenen en 
schrijven van de 5 gekozen doelwoorden met woord-

' beeld en hoeft nog steeds niet te antwoorden. Dan be
ginnen de spelletjes. Zo kan er gekegeld worden door de 
tekeningen op 5 bierflesjes te plakken. Voordat het kind 
met een bal het flesje moet raken, wordt het eerst ge
vraagd het doelwoord (d.w.z. de tekening) auditief goed 
te discrimineren of het woord uit te spreken. Doet hij het 
verkeerd, dan geeft de therapeut mede door hem te laten 
kijken naar haar mondbeeld en de spraak wat te ver
tragen, als zij het doelwoord zegt, extra ondersteuning. 
Dan moet het kind nog eens aan de opdracht voldoen, 
voordat hij het flesje met juist die tekening om gaat 
gooien met de bal. Als alle 5 flesjes omgegooid zijn, 
worden de tekeningen voor een ander spelletje gebruikt. 
Het laten verstoppen en weer opzoeken is al genoemd. 
Ook kan men dankzij een magneetje en paperclips aan 
de tekeningen de tekeningen stuk voor stuk laten opvis
sen. Je kunt een soort basketbalspelletje met de kaar
tjes, dit keer op ballen geplakt, laten uitvoeren. Nu zult U 
misschien zeggen, dat dit ook productietraining is. We 
moeten ons goed realiseren, dat in het geval van produc
tietraining door het laten zeggen van het doelwoord er 
ook steeds sprake is van auditieve discriminatie van het 
doelwoord. Bij een goede productie is onmiddellijke posi
tieve bekrachtiging van de therapeut door herhaling van 
het woord ook een vorm van auditieve training, maar dan 
op een speelse manier gegeven. Met de voorwerpen kan 
men tenslotte nog vrij laten spelen. Aan het einde van de 
therapiesessie stellen Hodson & Paden voor om de 15 
woorden, waaronder de 5 getrainde woorden nog eens 
auditief aan te bieden. De ouders krijgen de kaartjes met 
tekeningen en de erop geschreven doelwoorden mee. 
We zouden ons kunnen voorstellen dat er thuis o.a. me
mory of domino gespeeld wordt met deze kaartjes. 

In de overige literatuur over dysfasie komen echter deze 
therapiesuggesties voor: 
Cooper, J.M. en Griffiths, P. (in Wyke, 1978) geven zeer 
terecht aan, dat de juiste behandeling die is, die zeer jong 
gegeven wordt, vanaf 11/2 jaar. Vroegtijdige onderken
ning en behandeling is van het grootste belang voor het 
tijdig stimuleren en sturen van de taalontwikkeling in de 
gewenste richting. Ten tweede merken ze op, dat de 
beste therapie op deze leeftijd thuis gegeven dient te 
worden via instructies over communicatieve interactie 
met de moeder of vader als natuurlijke taalleraar. Ten 
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derde wordt opgemerkt, dat in het ontwikkelingsverloop 
er meer problemen kunnen zijn: elk kind zal die therapeu
ten nodig hebben die kunnen inspelen op het algemeen 
opgestelde programma voor dit kind. Een multi-discipli-
nair behandeling zal meestal nodig zijn. 

Op de baby- en peuterleeftijd gaat het erom het kind 
selectief gespitst te laten worden op de menselijke stem. 
Vanuit de vele binnenkomende geluidsprikkels zal hij de 
menselijke stem moeten gaan herkennen en zich daarop 
moeten gaan richten. Deze attentie-vaardigheden wor
den eerst d.m.v. het visuele kanaal ontwikkeld. Het laten 
horen van geluidjes en het laten zien van de erbij beho
rende voorwerpen hoort thuis in deze peuterperiode als 
er op dat vlak ontwikkelingsproblemen zijn. Geleidelijk 
aan wordt dan overgegaan op stimuli met de menselijke 
stem. De ouders krijgen de opdracht om steeds goed 
oogcontact te bewaren met hun kind en de mondbewe
gingen bij het spreken duidelijk te laten zijn. De intensiteit 
(luidheid) moeten ze enigszins opvoeren, maar de snel
heid moeten ze vertragen. Verschillende baby- en peu
terspelletjes als kiekeboe spelen kunnen uitgevoerd 
worden, die het kind auditief gericht maken en de attentie 
vergroten. Naarmate het kind ouder wordt en de therapie 
vordert worden de auditieve discriminatiespelletjes sub
tieler. Er wordt dan meer een beroep gedaan op fijnere 
discriminatie. Wij zouden eraan kunnen toevoegen, dat 
de auditieve spelletjes ook samen moeten gaan met 
tastgewaarwordingen en dat het uitvoeren van moto-
riekspelletjes met het kind zoals het kind laten schom
melen, terwijl moeder ervoor zit en kleine nonsenswoord-
jes zegt zoals ahpoe ook relevant is. Momenteel komen 
er steeds meer aanwijzingen van de kant van de ergo
therapeuten die de therapeutische principes van Jane 
Ayres (1972) volgen, dat voorafgaand aan de sensori
sche integratie van auditieve prikkels er eerst een ade
quate integratie van tactiele prikkels moet plaatsvinden. 
Dankzij motorische spelletjes die het evenwichtsorgaan 
prikkelen, zoals schommelen en het kind heen en weer 
laten zwaaien, wordt niet alleen het evenwicht en de 
opvangreacties van het kind verbeterd, maar ontwikkelt 
ook het auditieve systeem beter. 

Tot slot 

Resumerend kunnen we dus het volgende over dysfasie 
zeggen. Dysfasie, zo we de term toch willen gebruiken, is 
een taalontwikkelingsstoornis, waarvan het niet duidelijk 
is of de neurofysiologische, neuropsychologische pro
blemen op het vlak van de perceptie liggen, met name 
het spraakverstaan op foneemnivo öf op andere neuro
psychologische defecten stoelen, zoals een onvermogen 
tot structurering van binnenkomende stimuli öf dat het 
een meer linguïstisch probleem is in de organisatie van 
taalelementen. 
Logopedisch kunnen we echter in het onderzoek het 
beste uitgaan van standaard taalonderzoek met een 
zorgvuldige analyse van de spontane taal. Omdat in de 
beschrijvingen van de dysfasie steeds het feit opduikt 
dat de kinderen fonologische problemen hebben, is het 
zinvol om in de therapie daar ook accent op te leggen. 

84 

Deze therapie moet liefst zo vroeg mogelijk, op zeer 
jeugdige leeftijd gegeven worden. Dit geldt echter voor 
alle taal- en spraakgestoorde kinderen. Vroegtijdige 
diagnostiek en interventie zullen in de toekomst steeds 
belangrijker worden. Kan niet in het huismilieu op jonge 
leeftijd met de moeder als therapeut 'behandeld' worden, 
dan moet men wel op latere leeftijd in spelvorm be
ginnen, later kan men ook via een meer gestructureerde 
methode de taaiproductie bevorderen. Er bestaan aan
wijzingen, dat via een fonologische training ook de taai-
inhoud en de overige taalvorm aspecten in hun onder
linge relatie versterkt worden. Therapie-taken, die min
der ingebed liggen in een natuurlijker kader, zoals de 
voorstellen van Wiig en Semel (1976) zijn voor jonge 
kinderen niet geschikt. Ze blijken wel effect te hebben bij 
dyslectische en dysgrafische kinderen, die reeds zoveel 
taalvermogen bezitten, dat ze met taalelementen kunnen 
manipuleren. Persoonlijk zijn we van mening dat therapie 
niet bestaat uit het trainen van specifieke taalvaar
digheden, maar dat het zoveel mogelijk gaat om het 
bevorderen van het taalgebruik. Dankzij een goede 
woordvormproductie die mede stoelt op een innerlijk 
juist auditief woordbeeld zal het kind communicatief 
meer in staat zijn om zijn wensen uit te drukken en zijn ik 
te laten spreken. Steeds meer wordt het kind verbaal de 
moeite waard voor zijn omgeving die, bij een groeiend 
taalvermogen van het kind, steeds adequater met hem 
zal gaan communiceren. Zolang dit niet het geval is zal 
op sociaal-pedagogisch interactioneel vlak evenveel lo
gopedische inzet moeten worden gedaan als op kind
gericht specifieke therapeutisch vlak. 
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Freinet in kort bestek 

Jaarvergadering VeBOSS 1985 
Keuzeprogramma 

^an de traditionele onderwijsvemieuwers als Montes-
j>°n', Petersen, Parkhurst en Steiner, waartoe Freinet be
kort, is Freinet, zeker in Nederland, de meest onbe
kende. De pedagogie Freinet heeft echter nog niets van 
^ i n actualiteit verloren. 
D e door Freinet geformuleerde uitgangspunten ver-
Plaatsen de zwaartepunten van het onderwijs radicaal. 
Wet langer staat de opgelegde kennis, overgedragen 
door vaak goedwillende leerkrachten, centraal. De leer-
'in9 zelf en zijn drang om de omringende wereld te on
derzoeken vormt binnen de pedagogie Freinet de kern. 
Freinetscholen zijn scholen voor iedereen. Ze willen 
9een systeem dat mikt op de gemiddelde leerling, die in 
de gemiddelde tijd de gemiddelde leerstof moet door-
loPen. Ook in Nederland wordt Freinet herontdekt en als 
9evolg hiervan breidt het aantal scholen dat zich op zijn 
Ul,9angspunten baseert langzaam uit. 

Célestin Freinet 
l n 1920 start de franse onderwijzer Célestin Freinet 
(1886-1966) zijn werk op een dorpsschooltje in Bar sur 
Loupe. Hij wordt daar geconfronteerd met een overvolle 
k|as, slecht gemotiveerde leerlingen en een groot gebrek 
aan hulpmiddelen. Veel van wat hij tijdens zijn opleiding 
heeft geleerd blijkt hier niet te werken. 
De kinderen houden zich liever bezig met dingen van 
buiten de school. Om hierbij aan te sluiten bezoekt Frei-
net met zijn leerlingen allerlei bedrijfjes in het dorp en 
trekt hij met de kinderen de natuur in. Een gevolg hiervan 
's dat de kinderen ook binnen de school met deze erva-
rin9en aan de slag gaan. De motivatie van de kinderen 
neemt snel toe. Het wordt een vaste gewoonte dat ze hun 
ervaringen op gaan schrijven. Freinet ontwikkelt een 
aantal technieken die het mogelijk maken uit te gaan van 
d e eigen belevingswereld van de kinderen. Deze tech-
nieken geven tevens de mogelijkheid tot individualise
ring van het onderwijs, daarnaast blijft echter ruimte voor 
een socialiserende opvoeding. 
De rol van de leerkracht verschuift van allesbepaler naar 
simulator, begeleider, observator. De leerkracht is gelijk
aardig lid van de coöperatieve klas. 
Reinet gaat ervanuit dat de school geen geïsoleerd ei-
land in de maatschappij is. De school is onlosmakelijk 
verbonden met het sociale milieu waarin het zich be-
vindt. School en maatschappij, beïnvloeden elkaar, 
uitgaande van het principe van niet-indoctrinatie, wordt 
het onmogelijk de waarden en normen van het traditio-
nele onderwijs en de maatschappij waarin dit functio-
neert, kritiekloos door te geven aan een nieuwe genera

tie. Het werken op school wordt zo een vorming op weg 
naar kritische volwassenheid, die mensen de mogelijk
heid biedt problemen die ze tegen komen met elkaar op 
te lossen. 
Na 1945 stijgt het aantal aanhangers van zijn ideeën 
sterk. In 1984 wordt l'lnstitut Coöperatif de l'Ecole Mo
derne (ICEM) opgericht. Alle activiteiten voor de ver
spreiding van de pedagogische ideeën van Freinet 
worden in deze organisatie gebundeld. In 1981 telt deze 
organisatie meer dan 25.000 leden. 
Op 8 oktober 1966 sterft Célestin Freinet. Hij heeft duide
lijk gemaakt dat onderwijsvernieuwing niet los kan staan 
van maatschappijvernieuwing. 

De Freinettechnieken 

De vrije tekst 

De leerlingen schrijven hun ervaringen op. Ze zijn vrij om 
dat elk moment van de dag te doen. 
In de onderbouw, bij de kinderen die nog niet kunnen 
schrijven, tekent de leerkracht de verhaaltjes van de 
kinderen op. Ongemerkt komen zo ook jonge kinderen in 
aanraking met de tekst en wanneer het kind blijk geeft 
van aandacht voor het letterbeeld, dan kan dit worden 
aangegrepen om schrijfpatronen, letterstempels, woor
den en overtrekpapier aan te bieden. De leerling besluit 
om de tekst wel of niet in de groepsvergadering voor te 
lezen (of te laten voorlezen). 
Als er in de vergadering meer dan één tekst wordt voor
gelezen, dan kiest de vergadering uit deze teksten er één 
waar 'taal' mee gedaan zal worden. De gekozen tekst 
komt met alle onvolkomenheden op het bord. ledere 
leerling uit de groep kan dan veranderingen en verbete
ringen voorstellen/aanbrengen. De schrijver van de 
tekst beslist zelf over inhoudelijke voorstellen. Het eind
resultaat gaat naar de drukpers. 
De tekst wordt gezet en gedrukt door twee leerlingen. 
Doel hiervan is de tekst te verspreiden binnen de groep 
en te gebruiken voor de schoolcorrespondentie. 
De aard van de onvolkomenheden bepaalt de taalop
drachten en oefeningen. Leerlingen en leerkracht doen 
hiervoor voorstellen. De uitgewerkte taalopdrachten 
worden weer in de groepsvergadering besproken. 
Voor illustraties bij een tekst kan onder andere gebruik 
gemaakt worden van limograaf of linoleumdruk. 
Het op deze manier bezig zijn met de eigen taal is voor 
kinderen veel motiverender dan de vaak dorre teksten uit 
de taalmethoden. 

Het natuurlijk lezen 

Het aanvankelijk leesproces vindt plaats aan de hand 
van gedrukte teksten. De leerlingen die met het leren 
lezen bezig zijn, zetten en drukken de tekst ook zelf. Aan 
de hand van de gekozen tekst vindt naar analogie het 
zoeken van andere zinnen/woorden plaats. De leer
kracht heeft hierbij een centrale rol. 
De kernwoorden van de gekozen tekst komen op het 
leesbord te hangen door middel van kaarten met illustra
ties. Alle gevonden woorden en zinnen komen op grote 
vellen aan de muur te hangen. Van tijd tot tijd worden van 
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deze teksten boekjes gemaakt. Door het klassificeren, 
synthetiseren en analyseren met woorden, klanken en 
letters kunnen de leerlingen op eigen niveau bezig zijn. 
Uitgaande van de ervaringen en de daaruit voort
vloeiende woorden van kinderen wordt zo een indi
viduele leesmethode verkregen. 

Het natuurlijk rekenen 

Dit rekenen is gebaseerd op de ervaringen die in de 
groepsvergaderingen zijn verteld. Voorwaarde is een 
goedgevulde rekenhoek met leermiddelen die vrij ont
dekken toestaan, zoals weegschalen, blokjes, meetlat
ten en andersoortige experimenteermaterialen. 
De gevonden rekenactiviteiten worden weer in de 
groepsvergadering gemeld en besproken. De techni
sche vaardigheden en automatiseringsproblemen (zo
als bv. het leren van de tafels) worden ingeoefend (na 
een lange periode van proefondervindelijk ontdekken) 
door middel van zelfcorrigerende kaarten en andere 
vormen van geprogrammeerde instructie. 

Het vrije onderzoek 

De leerlingen moeten alles wat ze willen kunnen onder
zoeken. De school biedt hiervoor de mogelijkheden. Dat 
kan middels een goed gevuld documentatiecentrum, 
maar ook door een ontdekhoek in de klas waarin allerlei 
proeven en onderzoeken kunnen worden gedaan. 
In de groepsvergadering kunnen de resultaten of be
zigheden verteld worden. Een dergelijk verslag hoeft niet 
alleen mondeling of schriftelijk te gebeuren, er kan ook 
gebruik worden gemaakt van ingesproken cassettes (in
terviews), foto's of dia's, toneelstukjes enz. 

De dag- en weekplannen 

De leerlingen delen door middel van het invullen van hun 
plan zelf hun werk in voor die dag (jongere kinderen) of 
week (oudere kinderen). Aan het eind van die dag/week 
volgt een bespreking in de groepsvergadering over het 
plan (wel of niet gerealiseerd, reden en andere opmer
kingen). Kinderen leren op deze manier zelfstandig hun 
werk in te delen en uit te voeren. 
De leerkracht registreert de resultaten van het plan. In 
veel gevallen zal hij ook tijdens de dag of week in het 
dagplan/weekplan werk aftekenen. 
Er worden geen cijfers gegeven. De registratie van de 
vorderingen vindt plaats via aantekeningen van de leer
kracht en kan eventueel in overleg met de betrokken 
leerling gebeuren. 

De muurkrant 

De muurkrant is verdeeld in drie afdelingen: 
1. 'Wij bekritiseren', waar de kinderen alles opschrijven 
wat ze als kritiek willen bespreken; 
2. 'Wij feliciteren', waar behalve de verjaardagen ook 
hulp en goede prestaties voor felicitatie kunnen worden 
voorgedragen; 
3. 'Wij vragen', waar leerlingen van alles kunnen vragen 
en opmerken dat niet onder de twee vorige rubrieken 
thuishoort. 
De opmerkingen op de muurkrant mogen niet anoniem 
zijn, zodat de voorzitter van de groepsvergadering weet 
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wie het onderwerp aan de orde wil stellen. 

De groepsvergadering 

Elke dag begint en eindigt met de groepsvergadering. De 
leerlingen zijn om de beurt zelf voorzitter. Bij jongere 
kinderen is echter een grotere begeleiding nodig van de 
leerkracht dan bij oudere kinderen. De leerkracht is net 
zo'n deelnemer aan de vergadering als de overigen. 
Op de agenda kunnen onderwerpen komen die met de 
gang van zaken in de groep te maken hebben, het kiezen 
van de werkzaamheden voor het groepswerkplan, be
sprekingen van de week- of dagplannen, de muurkrant, 
teksten, ervaringen (zowel binnenschoolse als buiten
schoolse), gemaakte werkstukken, verslag van onder-
zoekjes en dergelijke. 

De schoolcorrespondentie 

De groep maakt een afspraak met een andere groep 
(nationaal of internationaal) om bijvoorbeeld één keer in 
de veertien dagen een correspondentiepakket met el
kaar uit te wisselen. Ze sturen behalve de groepsbrief 
dan teksten, bandopnamen, werkstukken, foto's, spelle
tjes e.d. mee. Zo'n correspondentie kan jarenlang door
gaan. De leerkrachten schrijven elkaar ook over het wel 
en wee van hun groep. 
Vanuit Nederland worden op dit moment naast de natio
nale correspondentie banden onderhouden met groepen 
in België, Polen, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Zwitser
land, Vietnam, Canada, de U.S.S.R. en de Verenigde 
Staten. Op deze manier krijgen de kinderen heel direct 
de mogelijkheid iets te leren van leeftijdgenoten in an
dere landen en culturen. 

De verantwoordelijkheden 

Voor het verdelen van een groot aantal werkzaamheden 
over de leerlingen van een groep, wordt de opvatting 
over zelfbeheer zichtbaar gemaakt. 
Verantwoording na afloop van de taakperiode (bv. een 
week) vindt plaats in de groepsvergadering. 
Er "zijn onder andere de volgende verantwoordelijk
heden: de drukkerijhoek, de creatieve arbeid, de planten 
en dieren, het lokaal, de prikwand en de voorzitter van de 
groepsvergadering. 

De vrije creatieve arbeid 

Elke leerling mag met elk aanwezig materiaal op elk 
gewenst tijdstip in het week/dagplan creatieve arbeid 
doen. De werkstukken worden net zoals andere werk
stukken in de groepsvergadering besproken en op het 
dag/ weekplan genoteerd. Vrije expressie heeft even
veel waarde in zijn creatieve activiteit als in zijn resulta
ten. 

©1985 Freinet Beweging Nederland 
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Een inleiding in Slechthorendheid en 
audiologische begrippen spraakverstaan in lawaai 

Jaarvergadering VeBOSS 1985 
Keuzeprogramma Nieuwe ontwikkelingen in 
de audiologie 
Dr- A. Clemens 
S|echthorendheid manifesteert zich vaak, niet alleen 
jtoor verzwakking van geluid, maar ook door vervorming. 
Het toonaudiogram geeft ons hierin het eerste inzicht. 
Geleidingsverliezen geven verzwakking. Perceptieve 
Verïiezen geven doorgaans verzwakking en vervorming. 
'n het spraakaudiogram is vervorming explicieter aan
toonbaar; het moeilijk of zelfs helemaal niet bereiken van 
d e 100% spraakverstaan (Discriminatieverlies) en even-
toele regressie zijn hiervan de kenmerken. In Nederland 
bestaan verschillende spraakaudiometrie lijsten die door 
Verschillende sprekers zijn ingesproken op banden. 
Smoorenburg zal ingaan op de voorwaarden waaronder 
de resultaten mogen worden vergeleken. 
Bil verzwakking mag men volstaan met meer geluid aan 
te bieden. Vervorming maakt het moeilijk om aan vol
doende herkenningspunten te komen; daarom is een 
eerste vereiste deze beter aan te brengen of aan te 
Vullen door langzaam, duidelijk articulerend en de 
s|echthorende aankijkend te spreken. In een rustige om-
9eving kan door deze bronverbetering meestal resultaat 
worden bereikt. In een omgeving met lawaai daaren-
'egen verdwijnen de herkenningspunten in de achter-
9rond. Voor het verstaan in lawaai is van belang de, ter 
P'aatse van de luisteraar bestaande, luidheid van de 
sPreker (signaal) en de luidheid van het lawaai (ruis). Bij 
een lawaainiveau van 60 dB SPL en een sprekerniveau 
van 54 dB SPL is de signaal/ruisverhouding -6 dB. Plomp 
zal ingaan op het verband tussen deze signaal/ruisver
houding en het spraakverstaan. 
^an hoortoestelaanpassing mag worden verwacht dat 
bii verzwakking in principe ieder toestel helpt en bij ver
vorming geen enkel. Bij een mengvorm kan een toestel 
oe verzwakking compenseren; dit geeft de spreker geen 
vrijbrief voor onverzorgd spreken omdat de vervorming 
nog steeds even groot is. Dreschler gaat in op nieuwe 
ontwikkelingen. 

°P scholen wordt door middel van klasse-apparatuur 
9etracht de signaal/ruisverhouding te verbeteren. Het 
Probleem hierbij is dat de signaalbron steeds verschuift 
tussen de leraar en verschillende leerlingen en dat de 
Meest geavanceerde microfoons nog een slecht resul-
'aat geven als ze gelijktijdig door verschillende bronnen 
worden gebruikt. 
Schadd zal op deze problematiek ingaan. 
Tenslotte gaat Leibbrandt in op wat soms een nieuwe 
Mogelijkheid kan zijn, indien de verzwakking maximaal is 
(i-C doof) namelijk het electrisch binnenoor. 

Jaarvergadering VeBOSS 1985 
Keuzeprogramma Nieuwe ontwikkelingen in 
de audiologie 

Prof. Dr. Ir. R. Plomp, Instituut voor Zintuigfysiologie 
TNO te Soesterberg en Vrije Universiteit te Amsterdam 

Inleiding 

Vele slechthorenden hebben vooral problemen met het 
verstaan van spraak wanneer er tegelijkertijd andere 
geluiden aanwezig zijn, bijv. het geroezemoes van een 
gezelschap of het lawaai van het verkeer. In dit artikel wil 
ik proberen duidelijk te maken waarom dit het geval is en 
waarom een hoortoestel dit probleem niet kan oplossen. 

De normaalhorende 

Laten we eerst eens bezien hoe we de verstaanvaar-
digheid van normaalhorenden bij aanwezigheid van ach
tergrondgeluiden in een grafiek kunnen vastleggen. Als 
we het spraakniveau in dB(A) uidrukken (de 'A' betekent 
een bepaalde frequentiekarakteristiek die rekening 
houdt met de frequentie-afhankelijke gevoeligheid van 
ons gehoor), kunnen we als drempel voor het verstaan 
van spraak het spraakniveau definiëren waarbij nor
maalhorenden nog juist 50% van korte zinnen correct 
kunnen verstaan. 
Deze verstaanvaardigheidsdrempel neemt uiteraard toe 
naarmate het omgevingslawaai sterker is. Om dit lawaai 
te beschrijven kiezen we een stoorsignaal waarin over 
alle frequenties geldt dat de relatieve intensiteit gelijk is 
aan de gemiddelde intensiteit van lopende spraak. We 
nemen dus aan dat de luisteraar gestoord wordt door het 
geroezemoes van een aantal 'storende' sprekers in zijn 
omgeving, zoals bij een verjaardagsfeestje, een receptie 
e.d. De spreker die moet worden verstaan denken we 
ons op een afstand van 1 m recht voor de luisteraar. In 
feite is de spreker niet echt aanwezig, maar worden de 
zinnen weergegeven via een luidspreker. We beoor
delen dus uitsluitend het akoestisch signaal, zonder in
vloed van het zgn. 'liplezen' erbij te betrekken. 
In figuur 1 is de op deze manier gedefinieerde en geme
ten verstaanvaardigheidsdrempel van normaalhorende 
luisteraars als functie van het niveau van het storende 
geluid, kortweg aangeduid als lawaai, weergegeven. We 
zien dat in stilte het spraakniveau bij de luisteraar 16 dB 
moet zijn om 50% van de zinnen te verstaan. Gaat men 
omgevingslawaai toevoegen, dan verandert er eerst nog 
niets. Pas als het lawaainiveau boven ca. 20 dB komt, 
gaat de drempel merkbaar oplopen. Boven 30 dB is de 
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drempelkromme overgegaan in een rechte lijn onder 
een hoek van 45°. Dit betekent dat wanneer we het 
lawaainiveau bijv. 10 dB hoger maken, we ook het 
spraakniveau met 10 dB moeten laten stijgen om nog 
juist de helft van de gesproken zinnen te kunnen ver
staan. We constateren volgens de vakterminologie dat 
de spraakverstaanvaardigheidsdrempel boven ca. 30 
dB wordt bepaald door de zgn. signaal-ruisverhouding, 
hier beter aan te duiden als de spraak-lawaaiverhou
ding, dat is het spraakniveau in dB t.o.v. het lawaaini
veau. Voor normaalhorende luisteraars is de spraak-la
waaiverhouding bij de verstaanvaardigheidsdrempel ca. 
-8 dB bij het luisteren met beide oren. 
Deze drempelkromme moeten we vergelijken met het 
spraakniveau dat normale conversatiespraak pleegt te 
hebben. Dit varieert nogal van persoon tot persoon, en 
het gemiddelde wordt weergegeven door de onder
broken kromme. In een rustige omgeving converseren 
we op een niveau van ca. 50 dB, maar onwillekeurig gaat 
men wat luider spreken naarmate de omgeving rumoe
riger is. 

De afstand tussen de twee krommen is in stilte 50-16 = 
34 dB. Daar het percentage van de zinnen dat concreet 
wordt verstaan met 15 a 20% toeneemt voor elke dB 
grotere spraak-lawaaiverhouding, mogen we stellen dat 
de luisteraar de spraak nagenoeg perfect verstaat zo
lang de onderbroken kromme meer dan 3 a 4 dB boven 
de drempelkromme ligt, dit tot een lawaainiveau van ca. 
60 dB. Bij meer lawaai wordt het steeds moeilijker en bij 
ca. 68 dB wordt het niveau gepasseerd waarboven 
minder dan 50% van de spraak wordt verstaan. 

lawaainiveau in dB 

Fig. 1 Verstaanvaardigheidsdrempel van korte zinnen in 
een voor het alledaags luisteren representatieve situatie, 
als functie van het geluidniveau van omgevingslawaai in 
dB(A). De onderbroken kromme is het gemiddelde ge
luidniveau van conversatiespraak op een afstand van 
1 m. 

Effect van slechthorendheid op de verstaanvaar
digheidsdrempel 

In figuur 1 hebben we in kaart gebracht hoe het verstaan 
van conversatiespraak afhangt van het niveau van 
geroezemoes. Pas bij een lawaainiveau van 68 dB wordt 
het onmogelijk een gesprek te volgen. We zullen nu 
nagaan hoe de situatie zich wijzigt als er sprake is van 
gehoorverliezen. 
De problematiek van slechthorendheid krijgt men het 
beste in het vizier wanneer we een onderscheid maken 
tussen twee extreme typen die we als type A (van atte
nuation) en type D (van distortion) zullen aanduiden. Het 
gaat ons hierbij niet om de pathologische achtergrond 
van de gehoorverliezen, maar om de wijze waarop de 
verstaanvaardigheidsdrempel wordt beïnvloed. 

1. Gehoorverlies typeA, vergelijkbaar met verzwakking. 
Dit is de meest eenvoudige manier waarop het gehoor 
kan verslechteren: elk geluid dat van buiten komt wordt 
verzwakt. In stilte betekent dit een verschuiving van de 
verstaanvaardigheidsdrempel met bijv. 16 dB. We spre
ken in dat geval van een gehoorverlies in stilte van 16 dB. 
Deze verzwakking treft echter niet alleen het gewenste 
spraaksignaal, maar ook het lawaai, zodat de spraak-la
waaiverhouding ongewijzigd blijft. Dit betekent dat bij 
hoge geluidniveaus dit type gehoorverlies niet merkbaar 
is: de spraak en de ruis klinken wel zachter, maar de 
spraak-lawaaiverhouding van de drempel is nog onver-
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Fig. 2 Hier is aan de krommen van figuur 1 de verstaan
vaardigheidsdrempel bij een gehoorverlies type A van 
16 dB toegevoegd. De drempel is alleen in stilte en bij 
lage lawaainiveaus verschoven. 



anderd -8 dB. In figuur 2 is weergegeven hoe de drem-
Pelkromme zich wijzigt voor iemand die een gehoorver-
'ies in stilte van 16 dB heeft. Beneden een lawaainiveau 
van ca. 45 dB ligt de drempel wel aanzienlijk hoger dan 
van normaalhorenden, maar toch nog ongeveer 18 dB 
"eneden de onderbroken kromme zodat de verstaan-
vaardigheid nog 100% zal zijn. Boven 45 dB nadert de 
9ewijzigde kromme die van normaalhorenden en zullen 
ergeen extra moeilijkheden optreden. 

2- Gehoorverlies type D, vergelijkbaar met vervorming. 
1-)e situatie is echter heel anders voor het tweede ex
terne type gehoorverlies. Slechthorenden klagen soms: 
Ik hoor je wel, maar versta je niet'. De spraak is dan voor 

nen niet te zwak, maar klinkt blijkbaar zo vervormd dat zij 
niet meer goed in staat zijn de verschillende spraak-
k|anken te herkennen. Allerlei pathologische afwijkingen 
'n het binnenoor of in hogere centra van de gehoorbaan 
kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Bij dit type ge
hoorverlies kan bij niet al te ernstige gevallen de slecht
horendheid eveneens door verhoging van het spraakni-
Veau worden opgeheven, maar aangezien de vervorming 
zowel in stilte als in lawaai aanwezig is, ligt de verstaan-
vaardigheidsdrempel over de hele linie hoger. In figuur 3 
ls dit weergegeven voor een gehoorverlies type D van 8 
dB- Dit getal is kleiner dan de 16 van type A, maar de 
9evo|gen zijn ernstiger. In stilte zijn er geen problemen 
^et de verstaanvaardigheid, maar in lawaai wél. De 
onderbroken lijn die het spraakniveau voorstelt, wordt nu 
niet bij ca. 68 dB gepasseerd, maar bij 55 dB, een aan
zienlijk lagere waarde. 
Zoals gezegd, de typen A en D vertegenwoordigen ex-
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Fig. 4 Combinatie van de gehoorverliezen typen A en D 
volgens figuur 2 en 3 geeft de hier weergegeven ver
staanvaardigheidsdrempel: 24 dB verlies in een rustige 
omgeving, 8 dB bij hogere lawaainiveaus. 

treme situaties. Onderzoeken we slechthorenden dan 
blijken we bijna altijd met combinaties van de twee typen 
te maken te hebben. Voor de in de figuren 2 en 3 gege
ven voorbeelden betekent deze combinatie een gehoor
verlies in stilte van 16+8 = 24 dB en een gehoorverlies 
in lawaai van 0+8 = 8 dB. In figuur 4 is een en ander 
weergegeven. 
Dat dit 'model' van de spraakverstaanvaardigheids-
drempel een goede beschrijving van de werkelijkheid 
geeft, kunnen we in figuur 5 zien. In deze grafiek geven 
de verschillende symbolen de resultaten van groepen 
van 20 mannelijke proefpersonen, willekeurig uit de be
volking gekozen, in leeftijd oplopend in stappen van 10 
jaar. Het betreft hier drempels die afzonderlijk per oor 
gemeten zijn, dus de waarden liggen enkele dB's hoger 
dan bij de vorige figuren, waarbij beide oren tegelijk 
waren betrokken. We zien dat tot ca. 50 jaar de punten 
nagenoeg samenvallen, maar dat voor hogere leeftijden 
de verstaanvaardigheidsdrempel steeds sterker toe
neemt. Die toename is weliswaar het geringst bij hoge 
lawaainiveaus, maar zoals boven is uitgelegd, tellen 
deze dB's in spraak-lawaaiverhouding zeer zwaar en 
mogen we concluderen dat vele bejaarden primair moei
lijkheden hebben met het verstaan van spraak bij aan
wezigheid van lawaai. 

Wat doet het hoortoestel 

De vraag is nu: kunnen we de slechthorende helpen door 
hem van een hoortoestel te voorzien? Ik zal proberen 
duidelijk te maken wat het effect hiervan is op de ver
staanvaardigheidsdrempel. Evenals in het voorgaande, 
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Fig. 5 Verstaanvaardigheidsdrempel zoals gevonden 
voor groepen mannelijke proefpersonen (20 per 10 jaar) 
als functie van de leeftijd. 

zal hierbij een vereenvoudigd beeld worden gegeven. 
Voor de beschrijving van het effect van het hoortoestel 
moeten we in de eerste plaats de versterking in ogen
schouw nemen. Deze is precies het tegenovergestelde 
van wat het gehoorverlies type A deed. We kunnen 
daarom met het hoortoestel het gehoorverlies in stilte 
compenseren. Maar bij hogere lawaainiveaus helpt een 
versterking niet. Het hoortoestel versterkt immers zowel 
de spraak als de ongewenste geluiden en kan de 
spraak-lawaaiverhouding niet verbeteren. Als iemand in 
lawaai een 8 dB hogere verstaanvaardigheidsdrempel 
heeft dan normaalhorenden, dan blijft deze óók bestaan 
met een hoortoestel. Het is net als bij radio-ontvangst: 
een ongestoorde zwakke zender kunnen we met de vo
lumeknop beter hoorbaar maken, maar bij een sterk 
gestoorde zender biedt versterking geen uitkomst omdat 
de verstoring wordt meeversterkt. 
Fig. 6 laat zien hoe de verstaanvaardigheidsdrempel 
verschuift als we de versterking van het hoortoestel op
voeren. Hier is uitgegaan van een type-A verlies van 40 
dB en een type-D verlies van 6 dB, dus 46 dB verlies in 
stilte en 6 dB bij hoge lawaainiveaus. De gestippelde 
krommen geven aan hoe de drempel van het geprotheti-
seerde oor daalt bij toenemende versterking. We zien dat 
het geen zin heeft meer dan 30 a 40 dB te versterken 
omdat blijkbaar een limiet wordt bereikt; deze is het 
gevolg van de inwendige ruis van het hoortoestel. Ook 
zien we dat bij hoge geluidniveaus de stippellijn iets 
boven de getrokken lijn ligt. Hiermede wordt weergege
ven dat het hoortoestel weliswaar een bijzonder goede 
versterker is, maar toch door zijn beperkte bandbreedte 
en niet-lineaire vervorming een kleine D-term heeft die 
moet worden opgeteld bij het verlies van het type D van 
het gehoor. De grafiek maakt duidelijk dat de slechtho-
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Fig. 6 Effect van een hoortoestel op de verstaanvaar
digheidsdrempel in het geval van een gehoorverlies voor 
spraak van 46 dB in stilte en 6 dB bij hoge lawaainiveaus. 
Door G wordt de mate van versterking van het toestel 
aangegeven. 

rende in een stille omgeving baat van zijn hoortoestel zal 
hebben; de gestippelde krommen liggen immers bij een 
versterking van 20 dB en groter duidelijk lager dan de 
met kruisjes gemarkeerde kromme van het spraakni-
veau op 1 m afstand. 
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Fig. 7 Verstaanvaardigheidsdrempel zoals gevonden 
voor 3 groepen van 10 patiënten met toenemend ge
hoorverlies. 



10 20 30 CO 50 60 70 80 90 
tawaainiveau in dB 

Fi9- 8 Idem maar nu bij gebruik van het hoortoestel. 

Dat figuur 6 een goede weerspiegeling geeft van de 
feitelijke situatie volgt uit de figuren 7 en 8. In figuur 7 is 
van drie groepen van 10 slechthorenden met verschil
lend gemiddeld gehoorverlies de spraakverstaanvaar-
d'gheidsdrempel weergegeven, gemeten zonder hoor
toestel met behulp van een luidspreker recht vóór de 
Proefpersoon in een echovrije meetruimte. Figuur 8 geeft 
be resultaten voor dezelfde groepen, maar nu bij het 
bisteren via het eigen hoortoestel, ingesteld op de ver
sterking waaraan men persoonlijk de voorkeur geeft. We 
z'en dat alle drie krommen in stilte meer dan 10 dB 
°eneden het niveau van conversatiespraak liggen zodat 
we mogen concluderen dat de dragers in een stille om-
9eving weer in staat zijn spraak te verstaan. Bij lawaaini
veaus boven 50 a 60 dB blijft echter de spraak-lawaai-
verhouding ongunstig zodat in dergelijke condities het 
hoortoestel geen verbetering geeft. 

Conclusie 

'k hoop dat ik er in het bovenstaande enigermate in 
9eslaagd ben het voor velen moeilijke probleem van de 
betekenis van de signaal-ruisverhouding te verduide-
'ijken. We moeten concluderen dat het hoortoestel, al
thans in verreweg de meeste gevallen, bij lawaainiveaus 
boven 50 a 60 dB geen hulp biedt. De beste remedie is 
bier de spraaklawaaiverhouding te vergroten door de 
microfoon dichter bij de spreker te brengen. Ook daar
over zou nog veel te zeggen zijn, maar dat is een ander 
verhaal. 

De vergelijkbaarheid van 
spraakaudiogrammen 
gebaseerd op verschillende 
woordlijsten en verschillende 
spreeksters 

Jaarvergadering VeBOSS 1985 
Keuzeprogramma Nieuwe ontwikkelingen in 
de audiologie 

Prof. Dr. G.F. Smoorenburg, Laboratorium voor expe
rimentele audiologie, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
Academisch Ziekenhuis te Utrecht en Instituut voor Zin
tuigfysiologie TNO te Soesterberg 

In Nederland worden voor de spraakaudiometrie ver
schillende woordlijsten gebruikt. Bovendien wordt het 
verstaan van de woorden op tweeëerlei wijze vastge
legd. Men bepaalt ofwel het percentage fonemen (klin
kers en medeklinkers) dat door de patiënt goed wordt 
weergegeven of het percentage volledig juist waarge
nomen woorden. Daarnaast bestaan er verschillende 
uitvoeringen op magneetband van de woordlijsten, inge
sproken door verschillende sprekers of spreeksters en 
technisch verzorgd door verschillende laboratoria. Deze 
situatie bemoeilijkt de beoordeling van de ontwikkeling 
van een gehoorverlies wanneer een patiënt van audiolo-
gisch centrum wisselt en maakt het tevens moeilijk ge
gevens te vergelijken die door verschillende audiologi-
sche centra van patiënten met bepaalde ziektebeelden 
zijn verkregen. 

De onzekerheid over de vergelijkbaarheid van spraak
audiogrammen was voor ons aanleiding tot het opzetten 
van een onderzoek. In dit onderzoek werden drie ver
schillende woordlijsten opgenomen, te weten de Gro-
nings-Leidse, de Utrechtse en de Amersfoortse lijst. Van 
iedere lijst werden twee uitvoeringen gebruikt: één 
waarbij de lijst op magneetband werd ingesproken met 
een normaal gearticuleerde stem en één met een na
drukkelijk gearticuleerde stem. Zowel de foneemscore 
als de woordscore werden bepaald De lijsten werden 24 
normaalhorende proefpersonen aangeboden en 24 
slechthorende proefpersonen met een maximale fo
neemdiscriminatie van 60 tot 90%. 
Alvorens de resultaten van het onderzoek te beschrijven 
zullen we enige toelichting geven op de ontstaanswijze 
van de verschillende woordlijsten. De oudste en best 
gedocumenteerde lijst is de lijst uit Groningen en Leiden. 
Bij het opstellen van deze lijst ging men er vanuit dat de 
verschillende fonemen (de elementaire spraakklanken) 
in de woordlijsten even vaak moeten voorkomen als in 
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het Nederlands. Het spraakaudiogram zou dan een 
goede maat kunnen zijn voor het spraakverstaan in de 
praktijk. Door Huizing en Moolenaar-Bijl werden in 1944 
tellingen gepubliceerd die de basis vormden van de 
Groningse lijst. De tellingen werden verricht aan de hand 
van ongeveer 10.000 woorden verdeeld over een aantal 
teksten in algemeen beschaafd Nederlands. De stomme 
'e', als in bode, bleek het meest voor te komen en wel 1 
op de 8 keer. Het foneem 'sj' als in huisje kwam slechts 1 
op de 2000 keer voor. Aangezien de gevonden frequen
tie van voorkomen bij zeer weinig voorkomende fo
nemen afhankelijk is van de toevallig gekozen tekst werd 
besloten de woordlijsten te baseren op de fonemen die 
vaker dan 1 op de 300 keer verschenen. Daarmee werd 
de klinker 'uu' als in muur, die toch niet als een bijzonder 
foneem zal worden ervaren, nog juist in de reeks mee
genomen. Wanneer we een woordlijst willen maken met 
ongeveer vier fonemen per woord zal de lijst zeker 70 
woorden lang moeten zijn wil men met een 'uu' in de lijst 
een representatieve frequentie van voorkomen berei
ken. Op deze wijze werden door Reijntjes (1951) een 
aantal lijsten samengesteld die tezamen de Groningse 
lijst vormen. Bij onderzoek aan ouderdomshardhorend-
heid bemerkte Van der Waal (1962) dat tijdens het aan
bieden van deze lange lijsten de aandacht nogal eens 
verslapte. Daarom stelde hij lijsten uit slechts 20 woor
den samen, ledere lijst bevatte 80 fonemen. De 'f' als in 
fiets, die 1 op de 80 keer voorkomt, werd nog juist in de 
lijst opgenomen. Op deze wijze ontstond de Leidse lijst. 
Een belangrijk kenmerk van deze lijst is dat er zowel één-
als tweelettergrepige woorden in voorkomen. Een repre
sentatieve frequentie van voorkomen van de stomme 'e' 
kon slechts bereikt worden met het toelaten van tweelet
tergrepige woorden. Een tweede kenmerkend aspect 
van de Leidse lijst is dat, in opzet, het aantal volledig juist 
waargenomen woorden moet worden geteld. 

Bij de Amersfoortse lijst (afkomstig van het Audiologisch 
Centrum te Amersfoort) is niet gestreefd naar een voor 
het Nederlands representatieve foneemfrequentie maar 
was het uitgangspunt eenvoudige woorden opgebouwd 
uit een beginmedeklinker, een klinker en een eindmede-
klinker. De lijsten bestaan uit slechts tien woorden. Het 
aantal juist waargenomen fonemen wordt geteld. In 
iedere lijst komt dezelfde reeks van tien verschillende 
klinkers in een vaste volgorde voor. Bij deze lijst werd er 
impliciet van uitgegaan dat de woordverstaanbaarheid 
voornamelijk door de medeklinkers wordt bepaald. De 
Utrechtse lijst (opgesteld door Groen) neemt een tus
senpositie in. De woorden bestaan alle uit één letter
greep maar het aantal fonemen per woord wisselt van 
twee tot zes. Bij deze lijst wordt ook het aantal juist 
weergegeven fonemen geteld. 

In ons onderzoek werden zes spraakbanden (de zes 
combinaties van twee spreeksters en drie lijsten) door 
elkaar, maar in een zorgvuldig gebalanceerde volgorde, 
aangeboden. Door ervoor te zorgen dat iedere spraak-
band bij het luisteren even vaak werd voorafgegaan door 
iedere andere band werd een systematische invloed van 
een spreekster-lijst combinatie op een volgende combi
natie vermeden, ledere combinatie werd steeds op vijf 
geluidsniveaus achter elkaar, van hoog tot laag, aange
boden. De resultaten staan weergegeven in Fig. 1. 

Fig. 1 Gemiddelde foneemscore voor 24 normaalho
rende proefpersonen, linker paneel, en voor 24 slechtho
rende personen. De verschillende woordlijsten worden 
aangegeven met A: Amersfoortse, L: Leidse en U: 
Utrechtse lijst. S1 duidt de spreekster aan met een nor
maal gearticuleerde stem, S2 de spreekster met een 
nadrukkelijk gearticuleerde stem. 
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Het linker paneel van Fig. 1 toont de resultaten voor de 
24 normaalhorende proefpersonen. De verschillen tus-
?3n de drie lijsten en de twee spreeksters zijn, statistisch 
gezien, significant. Men moet er zich echter rekenschap 
van geven dat zelfs zeer kleine verschillen bij voldoend 
grote aantallen proefpersonen significant kunnen wor
den. Voor ontwerpers en producenten van spraakau-
diometrisch materiaal kan een klein verschil van belang 
2iJn, voor de huidige praktijk van de beoordeling van 
spraakaudiogrammen is het van belang de gevonden 
verschillen te vergelijken met de nauwkeurigheid die bij 
de bepaling van de spraakaudiogrammen wordt bereikt. 
Deze nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 10%. In dit 
''cht valt dan toch nog het grote verschil op dat tussen de 
twee spreeksters bij de Amersfoortse lijst wordt ge
vonden. 

Aangezien het niet aannemelijk was dat juist de Amers
foortse lijst zeer spreekster-afhankelijk zou kunnen zijn 
werd er een nader onderzoek ingesteld naar de oorzaak 
van dit verschil. Het blijkt te kunnen worden toegeschre
ven aan onregelmatige tijdsintervallen tussen de woor
den. De intervallen tussen de op magneetband vastge
legde woorden waren beduidend onregelmatiger voor 
de eerste spreekster (S1, de normaal gearticuleerde 
stem) bij de Amersfoortse en, in iets mindere mate, de 
Utrechtse lijst dan bij de andere spreekster-lijstcombina-
ties. Dit toont aan dat de kwaliteit van de magneetband-
bandregistratie zeer belangrijk is. Aan de standaardisa
tie van dit aspect is echter nog weinig aandacht besteed. 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat we met de kwaliteit van 
de magneetbandregistratie duiden op de eigenschappen 
van de opname zelf. Er wordt vanzelfsprekend op gere
kend dat de kwaliteit van de banden en de recorders in 
orde is. In het hier beschreven onderzoek werd er ge

werkt met verse copieën en nauwkeurig afgeregelde 
recorders. 

Plaatsen we deze kwaliteitsaspecten van de magneet
bandregistraties tegenover de opbouw van de woordlijs-
ten, waaraan wel veel aandacht werd besteed, dan blijkt 
uit Fig. 1, wanneer we de resultaten per spreekster bekij
ken of de resultaten voor de twee spreeksters in gedachte 
per lijst middelen, dat de verschillen tussen de lijsten wel 
meevallen. Dit zien we ook in het rechter paneel van Fig. 
1 voor de 24 slechthorende proefpersonen waarvoor 
lijstverschillen juist van belang zouden zijn. 

In dit korte bestek willen we nog een aspect van het 
onderzoek belichten. Zoals reeds in de inleiding werd 
vermeld wordt er zowel met foneemscores als met 
woordscores gewerkt. Daarom is het voor de praktijk 
nuttig wanneer de relatie tussen deze twee typen scores 
bekend is. In ons onderzoek werden beide scores be
paald. Hun onderlinge relatie wordt getoond in Fig. 2. 

Het linker paneel laat weer het resultaat zien voor de 24 
normaalhorende proefpersonen, het rechter voor de 24 
slechthorende proefpersonen. Woordscores van 0 en 
100% komen vanzelfsprekend met elkaar overeen. 
Wanneer geen enkel foneem goed is waargenomen is 
ook geen enkel woord goed waargenomen, wanneer alle 
fonemen in een lijst van 10 of 20 woorden goed zijn 
waargenomen zijn ook alle woorden goed waargeno-

Fig. 2 Woordscore in relatie tot de foneemscore voor 
links de normaalhorende proefpersonen en rechts de 
slechthorende personen. De getrokken curve geeft het 
verband tussen de twee scores aan wanneer de woord
score de derde macht van de foneemscore is. 
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men. Wanneer de kans op het goed waarnemen van een 
foneem 112 bedraagt (50% foneemscore) en een woord 
uit bijv. drie fonemen bestaat dan zou men, aannemende 
dat het goed waarnemen van een woord bepaald wordt 
door het afzonderlijk goed waarnemen van de drie fo
nemen, een woordverstaanbaarheid van 1/2x1/2x1/2 
= 1 /8 verwachten (12,5% woordscore). In werkelijkheid 
is de situatie ingewikkelder. Klinkers worden beter waar
genomen dan medeklinkers en fonemen worden niet 
onafhankelijk van elkaar waargenomen want we ge
bruiken onze taalkennis bij het spraakverstaan. Toch 
blijkt de relatie tussen de woordscore en de foneem
score voor normaalhorende proefpersonen in goede 
benadering te kunnen worden beschreven met een der
de-macht relatie. Deze relatie is in de twee panelen van 
Fig. 2 aangegeven. Het rechter paneel laat zien dat de 
resultaten voor de slechthorende proefpersonen meer 
een kwadratische functie benaderen. 
Concluderend kunnen we vaststellen dat de scores voor 
de verschillende lijsten onderling niet veel van elkaar 
afwijken. Belangrijker zijn de verschillen tussen de fo
neemscore en de woordscore en verschillen in de mag
neetbandregistraties van de woordlijsten. 

Verantwoording 
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doctoraalstudie in de fonetiek. 
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Moderne ontwikkelingen in 
hoortoestellen 

Jaarvergadering VeBOSS 1985 
Keuzeprogramma Nieuwe ontwikkelingen in 
de audiologie 

Dr. Ir. W.A. Dreschler, klinisch audioloog, Academisch 
Medisch Centrum te Amsterdam 

1. Een overzicht van bestaande mogelijkheden 

Indien slechthorendheid niet kan worden bestreden met 
een medicamenteuze of chirurgische therapie kan reva
lidatie met een hoortoestel overwogen worden. Hiervoor 
kan een keuze worden gemaakt uit verschillende soor
ten hoortoestellen: het kasttoestel, het achter-het-oor 
toestel (aho), het in-het-oor-toestel (iho) en de beenge-
leideraanmeting. 

Voor de meeste van deze toestellen is nog een keur van 
instellingen mogelijk: 
- de frequentie-karakteristiek, die bepaalt welk ge
deelte van het spectrum het meest versterkt moet 
worden 
- de maximale versterking 
- het maximale uitgangsvermogen, dat uiteraard be
neden het nivo van de onaangename luidheid moet 
worden ingesteld 
- de automatische versterkingsregeling, ook wel com
pressie genoemd, waarvan meestal het knikpunt en de 
compressie-verhouding kunnen worden ingesteld 
- de keuze tussen een omni-directional of uni-directio-
nal microfoon 
- de keuze tussen een zuivere T-stand of een MT-stand. 

Bij slechthorenden met één doof of bijna doof oor kan 
een CROS- of biCROS aanmeting worden toegepast. 
Hierbij wordt het geluid aan de kant van het dove oor 
m.b.v. een extra microfoon opgevangen en - meestal via 
een snoertje door de nek of een snoertje in een brilmon-
tuur - overgebracht naar het andere oor. Sinds enige tijd 
is er ook een draadloos (bi)CROS-toestel op de markt. 

De beengeleideraanmeting wordt toegepast indien een 
oor om medische redenen niet mag worden afgesloten 
met een oorstukje en kan meestal worden ingebouwd in 
een brillepoot aan een stevig montuur. Voor de overige 
hoortoestelsoorten wordt van de voornaamste voor- en 
nadelen een opsomming gegeven in onderstaande ta
bel. 
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voordelen nadelen 

kasttoestel 

achter-het-oor 
toestel (aho) 

in-het-oor toestel 
(iho) 

grote versterking 

bedienbaarheid 
batterij-verbruik 
gebruik als 
handmicrofoon 

stereo mogelijk 

mini-iho's weinig 
zichtbaar 
natuurlijke plaats 
van de microfoon 
extra versterking 
voor de hoge 
frequenties 

kosmetisch niet 
fraai 
kledinggeruis 
geen natuurlijke 
plaats van de 
microfoon 

fluitproblemen 
boven 50 dB 
versterking 

niet voor zware 
verliezen 
gevoelig voor 
windruis 
batterij-verbruik 
hoog 
geen goede 
luisterspoel 
aanpassing niet 
flexibel 

2. Recente ontwikkelingen 

De meest in het oog springende ontwikkeling is de door
braak van het in-het-oor toestel. De reden hiervoor is 
ongetwijfeld de introductie van de zogenaamde mini-iho, 
waardoor pas echt van een kosmetisch voordeel ge
sproken kan worden. De belangrijkste audiologische 
voordelen kunnen zijn de natuurlijker plaats van de 
microfoon, waardoor de functie van de oorschelp voor 
het richtinghoren weer benut kan worden en een extra 
versterking van de hoge frequenties, omdat de akoesti
sche filtering in het oorstukjes-slangetje achterwege 
blijft. Deze aanmeting is echter niet geschikt voor zware 
verliezen en er zijn ook een aantal nadelen aan ver
bonden, zoals een grotere gevoeligheid voor windruis, 
hogere kosten zowel in aanschaf als in batterij-verbruik 
en het ontbreken van een goede luisterspoel. 

De instel-mogelijkheden van iho's blijven sterk achter bij 
de mogelijkheden van aho's. Een extra complicatie 
vormt, dat een belangrijk deel van de iho's individueel 
moet worden geproduceerd, zodat deze toestellen niet 
vooraf kunnen worden uitgeprobeerd. 
Voor veranderingen en reparaties moet het toestel tel
kens terug naar de fabriek. Dit is niet bevorderlijk voor 
een vlotte en flexibele aanpassing. Bij modulaire iho's ligt 
dit gunstiger, vooral als er in de toekomst voldoende 
modules beschikbaar komen. 
Het is natuurlijk primair de taak van de slechthorende om 
deze voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Daarom 
wil ik graag enkele resultaten melden van een groot 
vergelijkend onderzoek onder 211 hoortoestel-dragers 
in Zweden'. 
Bij al deze achter-het-oor-toesteldragers werden iho's 
aangemeten en de resultaten hiervan werden m.b.v. 
spraakverstaanvaardigheidstests en een uitgebreide 
enquête vergeleken met de resultaten van hun oude 
toestellen. Deze methode van vergelijken kan natuurlijk 
een geflatteerd beeld geven en aan het feit dat uiteinde
lijk 72% van de slechthorenden wilde overschakelen op 

iho's mogen dan ook geen al te harde conclusies worden 
verbonden. Toch zijn een aantal uitkomsten kenmer
kend: 
- het percentage iho-kiezers is het grootst bij geringe 
verliezen 
- de iho-kiezers zijn veel positiever over de kosmetische 
voordelen dan de anderen 
- 45% van de iho-kiezers meldt een verbetering in 
richtinghoren. 
- beide groepen bleken met iho's meer last te hebben 
van fluitproblemen; bij de iho-kiezers was dit verschil het 
geringst 
- er waren slechts 9 iho-toestellen met ingebouwde 
luisterspoel; de kwaliteit hiervan bleek onvoldoende 
- in beide groepen wordt de storing van windruis bij een 
iho ernstiger 
- de geluidskwaliteit speelt een belangrijke rol bij de 
uiteindelijke keuze. 
Bij deze subjectieve uitslagen kan het objectieve resul
taat worden gevoegd dat het spraakverstaan in ruis er bij 
de iho-kiezers gemiddeld iets op vooruit gaat. Waar
schijnlijk komt dit door de hogere versterking voor de 
hoge frequenties, die bij iho's mogelijk is. 

Extra versterking in de hoge frequenties kan ook bereikt 
worden met de recent geïntroduceerde aho met externe 
telefoon. Dit toestel combineert een belangrijk iho-voor-
deel (telefoon in het oorstukje) met vele aho-voordelen 
(modulariteit, ruime instelbaarheid, luisterspoel, batterij-
gebruik, geringere windruis, minder fluitproblemen). 

3. Is het doel bereikt? 

Toch is het doel nog lang niet bereikt: het hoortoestel 
blijft een hulpmiddel met beperkingen en biedt slechts bij 
uitzondering een volledige compensatie voor de audi
tieve handicap. Voor de patiëntenpopulatie van ons 
eigen audiologisch centrum houdt 80% van de slechtho
renden klachten over het verstaan van spraak in een 
rumoerige omgeving; 10% zegt nooit aan het dragen van 
een hoortoestel te wennen2. 
Verdere vooruitgang wordt belemmerd door enorme on
zekerheden omtrent de restcapaciteit van het patholo
gisch gehoor, onwetendheid over de exakte geluidsaf-
gifte van een hoortoestel aan net oor en een gebrek aan 
kennis omtrent de akoestische verstoringen van het 
spraaksignaal door nagalm of achtergrondlawaai. 

Slechthorendheid betekent niet alleen een zachter ho
ren van geluid, maar ook een anders horen: naast ver
zwakking treedt vervorming op. Mogelijk oorzaken voor 
deze vervorming zijn3: 
- de vorm van het toonaudiogram 
- een versnelde luidheidsopbouw en daardoor een ge
reduceerde dynamiek 
- een verminderd vermogen om luidheids-verschillen 
waar te nemen 
- een verminderd vermogen om verschillende frequen
ties van elkaar te scheiden 
- een verminderd vermogen om snelle fluctuaties te 
volgen. 
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De onwetendheid over het hoortoestel-gedrag komt 
voort uit individuele verschillen t.o.v. de 2 cc-standaard, 
waarop de hoortoestelspecificaties zijn gebaseerd. Bo
vendien speelt het akoestisch gedrag van het oorstukje 
hierbij een belangrijke rol. Door middel van 'insertion-
gain' metingen met een kleine meetmicrofoon in de ge
hoorgang, achter het oorstukje, kunnen wij sinds kort 
enig inzicht in deze materie krijgen. 

Bij akoestishe verstoringen van het spraaksignaal is het 
belangrijk in hoeverre het stoorsignaal dezelfde frequen
tie-componenten bevat als het spraaksignaal, hoe groot 
de signaal-ruisverhouding is en of signaal en storing 
spatieel van elkaar gescheiden kunnen worden. In het 
laatste geval is m.b.v. richtinggevoeligheid van de micro
foon verbetering mogelijk. 

4. Hoe nu verder? 

Uit het voorgaande blijkt, dat er de laatste jaren nieuwe 
mogelijkheden zijn gevonden om de slechthorende te 
revalideren. 
Toch is er nog geen sprake van revolutionair andere 
hoortoestellen. Het principe van de moderne min-iho is 
in grote lijnen nog steeds gelijk aan het principe van het 
kasttoestel van 25 jaar geleden: 
opvang van het geluid door de microfoon (frequentie-se
lectieve) versterking door een versterker, gevoed door 
een batterij, een geluidweergave via een telefoon, aan
gesloten op een oorstukje. 

Alleen de automatische versterkingsregeling, ook wel 
AGC of compressie genoemd, is een voorbeeld van een 
wat intelligentere signaalbewerking ter compensatie van 
één van de vervorming veroorzakende eigenschappen: 
de gereduceerde dynamiek. Helaas blijkt compressie 
geen verbetering van het spraakverstaan tot gevolg te 
hebben45. 
Dit kan veroorzaakt worden door de verstoring van het 
dynamisch gedrag, die de werking van de compressie-
schakeling met zich meebrengt. Dit kan ook komen 
doordat achtergrondlawaai een goede werking van de 
compressie verstoort. Tenslotte is het misschien onjuist 
om slechts één compressieschakeling het hele frequen
tie-gebied te laten 'bedienen'. 

Bij verdere ontwikkelingen wordt daarom in de eerste 
plaats gedacht aan een opsplitsing van het signaal in 
verschillende frequentie-banden. Hierdoor kan per fre
quentiebandje een aparte compressie-schakeling wor
den ingebouwd, die is afgestemd op de snelheid van 
luidheidsopbouw en het nivo van onaangename luidheid 
voor het betreffende frequentiegebied. Indien het signaal 
eerst gedigitaliseerd wordt kan hierbij zelfs gebruik ge
maakt worden van alle digitale filter-technieken. 

Daarnaast kunnen er in de verschillende frequentie-
banden andere signaalbewerkingen worden uitgepro
beerd, bijvoorbeeld opscherping van spectrale pieken of 
benadrukking van de modulaties, die bij spraak belang
rijk zijn. Ook wordt er geëxperimenteerd met methoden 

van ruis-onderdrukking, verhoging van de richtinggevoe
ligheid en onderdrukking van de rondzing-problemen. 
Het zal duidelijk zijn dat de aanmeting van deze typen 
hoortoestellen veel ingewikkelder wordt dan tot nu toe 
gebruikelijk. Daarvoor zullen m.b.v. programmering door 
een computer of een 'master hearing aid' aparte proto
collen moeten worden ontwikkeld. 

5. Tot slot 

Zoals geschetst staan wij nog niet aan het einde van een 
ontwikkeling, maar bevinden wij ons er middenin. Maar 
iedere volgende stap voorwaarts kon alleen ten koste 
van enorme inspanningen veroverd worden, want de 
eenvoudige oplossingen blijken alle reeds te zijn ge
probeerd. 

Van wezenlijk belang is een uitgebreide veldevaluatie 
van alle gerealiseerde oplossingen. Omdat slechtho
rendheid niet gesimuleerd kan worden zal hiervoor tel
kens opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de 
slechthorenden zelf. 

In verband met de moeilijkheidsgraad van de gevraagde 
respons en de flexibiliteit om te wennen aan misschien 
artificiële spraaksignalen lijken slechthorende jongeren 
en jong-volwassenen hiervoor de meest geschikte kan
didaten. 
Ik denk dat het ons aller taak kan zijn om deze groep met 
het perspectief van verdere vooruitgang te motiveren om 
hieraan zo mogelijk mee te werken. 
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Enkschool 

In oktober 1985 bestaat de Enkschool 10 jaar. 
In deze 10 jaar groeide de school van twee naar twaalf 
groepen. Het jubileum zal op verschillende manieren 
worden gevierd. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-Ztaalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
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.S.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School ,De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'De Grote Beek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool. 
V.S.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.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V S.O. 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat6 
Aalbersestraat57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 7 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg2 
Nijmeegsebaan 211 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

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 S.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. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en LBO. 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat2 
Rijksstraatweg 63 

Ammanplein2-4 
Cornelis 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 
deeindredaktie. 




