
jaargang 26 - nummer 4 - november 1985 

&r-y 

van 

zeggen 

tijdschrift van de vereniging ter bevordering van het onderwijs aan doven in nederland en de nederlandse vereniging 
tot bevordering van het onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 



VAN HOREN ZEGGEN Het tijdschrift verschijnt elke drie maanden 

26-ste jaargang, no. 4 - november 1985 TumZeT/fS ' ^ ^ ^ ^ 

Redaktie 
Eindredaktie 
Dhr. N.Smulders, pr. 
Theerestraat 42 
5271 GD Sint-Michielsgestel 
tel. 04105-9119 

Voor de sektor dovenonderwijs 
- Dhr. N. Smulders pr., Sint-Michielsgestel 
- Mej. H.H.M. Boudens, Rotterdam 
- Mej. G. ter Haar, Voorburg 
- Dhr. A.v.d. Hey, Groningen 
- Dhr. B.G. Hofman, Amsterdam 

Voor de sektor onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak-1'taalmoeilijkheden 
- Br. Marcus van Veen, Eindhoven 
- J.J. Groothand, Groningen 
- R. Smits. Arnhem 
- H. Gommans, Grave 
- J. Everwijn-van Hoorn, 't Veld 
- D. Kuyt, Voorhout 

Administratie 
Mevr. G.H.Tiemens 
Gen. Spoorlaan 537 
2285 TB Rijswijk 
tel. 070-941646 
giro 22 14 10 t.n.v. Adm. Van Horen Zeggen 

Dagelijks bestuur Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Doven 
- Drs. A.P.M, van Hagen, voorzitter 
Hoeven 2,5688 GS Oirschot 
- E.A.M, van Os, sekretaris 
Beemd 16,5296 LH Esch(N.Br.) 
tel 04110-1518 
- Y van de Wal. penningmeesteresse 
Roelof Hartstraat 82-III, 1071 VM Amsterdam 
tel. 020-764664 
giro 35 74 25 t.n.v. penningmeesteresse Vereniging 
ter Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland. 

Dagelijks bestuur Nederlandse Vereniging tot 
Bevordering van het Onderwijs aan Slechthorende 
kinderen en kinderen met Spraak-/ taalmoeilijkheden 
- J. v.d. Hoeven, voorzitter, Schildersgaarde 11, 
2542 EA 's-Gravenhage, tel. 070-673279 
- R.S. van der Veen, sekretaris, Robijnstraat 100. 
2332 KV Leiden, tel. 071-765149 
- J.G. Kloos, penningmeesteren 
ledenadministratie, 
Meerkoet 25,1742 KM Schagen 
tel. 02240-14896 
giro 3 55 45 00 t.n.v. Penningmeester VeBOSS 
te Schagen 

Indien u vóór 1 december van de lopende jaargang uw 
abonnement niet hebt opgezegd, wordt het abonnement 
automatisch met een jaar verlengd. 

Inhoud: 

blz. 
97 Ten geleide door Redaktie 
97 Taaldidactiek volgens de gespreksmethode en het 

ontdekkend leren van de taalstructuur door A.M.J. 
van Uden pr. 

106 Vijfentwintig maal 'Dag der Akoepedie' doorJ. Tolk 
108 Knipselkrant (Aankondiging) 
108 Bezoek aan enkele dovenscholen in Johannesburg 

door B Gerits 
110 Slechthorenden naar het voortgezet onderwijs 

(Samenvatting van een scriptie) door A.P.C. Broerse 
en A.J. Braun 

110 'Symbiose' - een uitkomst? door W.D.J. Noppers 
112 Studiedag t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Marti-

nus van Beekschool 
112 Ervaringen van ouders gedurende het onderken-

ningsproces door H. du Bois, R. Croonenberg, W. 
Kwinten en E. Zwart . 

116 Vroegtijdige onderkenning 
117 Communicatie door Mw. Huigens 
120 Symposium Werken aan taal (Aankondiging) 
120 Terugplaatsing en ambulante begeleiding door J. 

van Eijndhoven pr. 
124 Ambulante begeleiding 
126 Reaktie van het Bestuur van de Vereniging ter Be

vordering van het Onderwijs aan doven in Neder
land op de beleidsnotitie 'Opleiding Speciaal On
derwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs' 

128 Ingezonden brief door Drs. H. Knoors 
129 Makkelijk lezen (Boekbespreking) door R. Smits 
129 Leesboekjes voor dove 'leesarmen'? door Dr. A. 

van Uden pr. 
130 Videofilm 'Ik volg gewoon onderwijs' (Aankondiging) 
131 Uit buitenlandse tijdschriften door J.J. Groothand 
132 Logopedie en Foniatrie door Joline Everwijh-van 

Hoorn en B. Holman 
134 Uit andere tijdschriften door N. Smulders 
135 Gehandicaptenraad noemt Voortgangsnotitie ge

handicaptenbeleid veel woorden weinig wol. 
135 Stichting Film en Wetenschap (Aankondiging) 
136 Niet alleen doof, een film over opvang van dove 

kinderen (Aankondiging) 
136 Intekening op de video-kursus 'Vingerspellen' door 

A. Bouwmeester 
137 Bewegen en beleven; de functie van de motorische 

ontwikkeling bij de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het dove kind door C.J. Hoogzaad-Kool 

137 Totale integratie van jeugdige dove kinderen in het 
reguliere basisonderwijs door P. Waayers 



Ten geleide 

Redaktie 

Dit nummer is het laatste van de 26-ste jaargang. 
Wie in de loop van dit jaar ook regelmatig naar de bin
nenzijde van de omslag gekeken heeft, heeft de veran
deringen in de samenstelling van de redaktie voor de 
sektor onderwijs aan slechthorende kinderen en kinde
ren met spraak-/taalmoeilijkheden al bemerkt. De 
namen van dhr. J. Berman (Groningen) en dhr. G. Hak 
(Leiden) komt U daar niet meer tegen. 
De naam van dhr. Berman heeft in 46 afleveringen op die 
plaatst gestaan. Hij was een van degenen die begin 1974 
het tijdschrift 'Het Gehoorgestoorde Kind' uit het diepe 
dal gehaald hebben. Hem komt daarom een woord van 
bijzonder hartelijke dank toe. 
Dhr. G. Hak heeft sinds de vierde aflevering van 1980 
veertien maal de rubriek 'Uit buitenlandse tijdschriften' 
verzorgd en vanaf het derde nummer 1981 tot en met het 
derde nummer 1985 (totaal 16 afleveringen) stond hij als 
redakteur vermeld. Ook aan hem brengt de redaktie 
hartelijk dank. 
Beide heren hebben ook een opvolger gesuggereerd en 
de redaktie is gaarne op deze suggesties ingegaan. U 
ziet nu als redaktieleden vermeld dhr. J.J. Groothand (als 
opvolger van dhr. Berman) en dhr. D. Kuyt (als opvolger 
van dhr. Hak). Dhr. Groothand verzorgt voortaan de ru
briek 'Uit buitenlandse tijdschriften'. We heten beide he
ren welkom. 
U hebt al gemerkt, dat deze aflevering extra dik is, 48 
bladzi|den. Onze hoop daarmee de achterstand in publi-
katie weg te werken, is niet helemaal in vervulling ge
gaan. 
We zijn begonnen met de artikelen op te nemen in vol
gorde van binnenkomst. We beginnen dus met een serie 
artikelen die in 1984 of eerder bij de redaktie zijn aange
komen: de heren van Uden, Tolk, Gerits (Inderdaad, in 
1984 viel 14 augustus op dinsdag) en Noppers zien 
eindelijk hun geschriften gedrukt. Ook de verslaggeving 
van de studiedag bij het 25-jarig bestaan van de Marti-
nus van Beekschool te Nijmegen (7 september 1984) 
kon volledig worden opgenomen. Minder fortuinlijk was 
de Mgr. Hanssenschool, die ook in 1984 25 jaar bestond. 
De verslagen van hun symposium (7 november 1984) 
konden niet in hun geheel in deze aflevering een plaats 
vinden. De redaktie achtte het wenselijk deze verslagge
ving niet te verdelen over twee nummers; daarom is het 
geheel verplaatst naar het eerste nummer van de vol
gende jaargang. Daardoor kregen (vanaf blz. 126) een 
aantal later binnengekomen artikelen een kans om 'vóór 
hun beurt te gaan'. En dan is er nóg een aantal wach
tende na hen. 
Voor de redaktie is het een gerustellend idee, dat er kopij 
genoeg in voorraad is; voor de schrijvers is het minder 
prettig, dat ze zo lang op publikatie moeten wachten. En 
voor de lezer? Oordeelt U zelf maar. 

Taaldidactiek volgens de 
gespreksmethode en het 
ontdekkende leren van de 
taalstructuur 

Niet alleen het wat, zeker ook het hoe 

A.M.J. van Uden pr. 

1. Echt gesprek? 

In Van Dale 'Groot Woordenboek der Nederlandse Taal' 
elfde druk, Utrecht 1984, vinden wij als 'gesprek' aange
duid: Mondeling onderhoud; en bij 'onderhoud': Samen-
spreking. 
Koenen M.J. en Endepols J. 'Verklarend Handwoorden
boek der Nederlandse Taal', geven ongeveer hetzelfde: 
Mondeling onderhoud van twee of meer personen. 

Uiteraard hoeft dit onderhoud niet per se mondeling te 
zijn. Het kan b.v. ook schriftelijk zoals Alexander Graham 
Bell het deed met zijn 5 tot 7 j . dove leerling George 
Sanders (1884) en mevrouw Dr. Nanninga-Boon met 
haar dove zoon Dicky (1929, 1934). 
De gegeven definities zijn nogal vaag. Een betere lijkt die 
te zijn van de Engelse Oxford Dictionary, 6e editie door 
Dr. J.B. Sykes 1976: 'An informal exchange of ideas by 
spoken words'. Wij hebben vroeger (1968) deze definitie 
gegeven: Een spontane uitwisseling van gedachten. 

Menige leerkracht bij dove of ook bij horende kinderen 
denkt dat hij met de kinderen in gesprek is, wanneer hij 
maar praat. Dit is echter niet juist. Vaak is dat praten 
slechts een 'vraag-en-antwoord-spel', of praten tót hen, 
niet mét hen. 
Veronderstel we gaan een klas bezoeken en we zien de 
dovenleerkracht aan het werk met zijn 7 kinderen... Is er 
dan, afgezien van zijn vermogen om orde en aandacht te 
houden, een criterium om te beoordelen of hij een goede 
leerkracht voor doven is of niet? 
M.i. ja. Het criterium is, of hij naar zijn kinderen luistert, 
verder of hij in staat is bij zijn kinderen spontane reacties 
te ontlokken, en deze te benutten voor de verwerving van 
taal en communicatie. Samenvattend: Of er in de klas 
een werkelijk gesprek, een werkelijke discussie is tussen 
leerkracht en kinderen en tussen de kinderen zelf. 
Een wezenlijk element van een werkelijk gesprek is de 
spontaneïteit. - Laten wij hierover enkele voorbeelden 
geven: 
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a. De behandeling van een leesles 

Veronderstel de volgende leesles wordt behandeld bij 
10-jarige dove kinderen: 

Moeder zet haar kinderen aan hel werk.... 
Moeder lie! haar vier kinderen iedere morgen zelf hun bed 
opmaken. Bovendien gaf ze hun iedere dag bepaalde taken te 
vervullen: 'Stoffel, jij moet de badkamer schoonmaken. Vivi, 
zorg jij voor het servies? Bertha, jij moet de kamer stoffen, en 
Ronny, jij leegt de vuilnisbak en de papiermand', zei ze.... 
Etc. etc. 

Een eerste leerkracht handelt als volgt. Hij vraagt: 
'Wie zet de kinderen aan het werk?'.... 
'Wat moesten de kinderen elke morgen doen?' Etc. 
Ook wanneer de leerlingen juiste antwoorden geven, 
dan is hier toch geen echt gesprek, want deze samen
spraak mist de spontaneïteit. Bovendien kunnen de kin
deren de antwoorden direct in de tekst vinden. Ze hoe
ven niet 'tussen de regels door te lezen'. 

Een tweede leerkracht, in tegenstelling tot de eerste gaat 
als volgt te werk: 
'Wat denken jullie van deze moeder?' 
of 'Doet jullie moeder thuis ook zo?' 
Op die manier ontlokt hij bij de kinderen spontane reac
ties, als b.v.: 
'Ik denk dat moeder ziek is!' 
'Mijn moeder doet hetzelfde: Wij helpen haar.' 
'Oh nee! Dat doe ik niet graag'.... 
'JIJ bent lui, jij moet je moeder helpen!'.... 
'Nee, jouw moeder is lui!' Etc. etc. 

Deze leerkracht komt met de kinderen tot een werkelijk 
gesprek met spontane uitingen (natuurlijk vaak zeer 
stuntelig te berde gebracht, wat echter gecorrigeerd kan 
worden, door de 'vangmethode' te beoefenen). 
Deze laatste manier van werken heeft vele voordelen. 
De kinderen worden opgevoed tot een orale en verbale 
manier van denken: ze leren ook onder elkaar op een 
spontane orale-verbale manier tot gesprek te komen. 
Ook leren de kinderen tussen de regels door te lezen, 
d.w.z. andere mensen 'tussen de regels door' te ver
staan, of nog anders gezegd: de vele niet-verbale aspec
ten van de situaties te begrijpen, de connotatieve bete
kenissen in woorden, accentgroepen en zinnen, enz. 
We kunnen er zeker van zijn, dat deze tweede leerkracht 
zijn klas de gesproken taal als een moedertaal aan het 
leren is. Dit staat in duidelijke tegenstelling tot de eerste 
leerkracht: 
Wanneer er in de klas een tekort is aan echt gesprek in 
het Nederlands, dan kan men niet verwachten dat de 
kinderen buiten de klas zullen proberen Nederlands te 
gebruiken. 

Deze tweede leerkracht geeft blijk rwee kundigheden te 
beheersen, nodig voor een werkelijke gespreksvoering: 
de kunst van het luisteren, d.w.z. van het intreden in de 
bedoelingen van de kinderen, en hoe hun spontane uitin
gen te benutten voor hun taalverwerving: 
de kunst om spontane uitingen te ontlokken in de richting 
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van wat hij de kinderen leren wil, door middel van een 
dialogische manier van onderwijs geven. 
Deze twee aspecten, wezenlijk voor elke werkelijke ge
spreksvoering, zijn ook kenmerkend voor de gesprekken 
tussen normale horenden (zie bv. Labov 1979): hoe vaak 
loopt een gesprek niet vast omdat de 'partners' niet naar 
elkaar luisteren, niet in staat zijn in te treden in elkanders 
wijze van denken; hoe vaak worden uitingen niet misver
staan, juist omdat ze niet in de luisteraar die gedachten 
wisten te ontlokken die de spreker wilde doen over
komen? 

b. Een ander voorbeeld van een verschillende strategie 
in onderwijs geven: De kinderen leren de ruimtelijke 
voorzetsels goed te gebruiken. 

Bedoeld zijn de ruimtelijke voorzetsels op, onder, voor, 
achter. 
Een eerste leerkracht plaatst een tafel midden in de klas, 
of benut de tafel die er al staat. Een kind, Jan, moet vóór 
de tafel komen staan. Alle kinderen moeten dan zeggen: 
'Jan staat vóór de tafel'. Deze zin wordt op het bord 
geschreven, of op een vel papier. Zo gaat de leerkracht 
verder met alle vier de voorzetsels. De kinderen mogen 
om beurten de nodige posities innemen, en de andere 
moeten dan de juiste voorzetsels gebruiken. 

Een tweede leerkracht doet het op een andere manier. 
Hij begint een verstopspelletje. Hij verstopt echter het 
stuk speelgoed niet zelf, maar laat het de kinderen doen. 
Alle kinderen b.v. moeten hun ogen sluiten, behalve Jan. 
Stiekem zegt de leerkracht tegen Jan: 'Waar zou jij dit 
blokje verstoppen?' Jan zegt 'daar' en gesticuleert: vóór 
het raam, achter het gordijn. De leerkracht vangt deze 
spontane uiting op (volgt de 'vangmethode') en doet hem 
zeggen: 'Ik wil het verstoppen vóór het raam achter het 
gordijn'.... De leerkracht schrijft deze zin nu op een strook 
papier. De kinderen gaan zoeken, waarbij alle voorzet
sels te pas komen, b.v. 'We vonden het blokje niet in de 
la, niet onder de kast, niet achter het aquarium maar 
achter het gordijn, voor het ruim, op de vensterbank' enz., 
enz. Zo gaat dat verder, alle kinderen om de beurt. - Als 
het spel gedaan is, heeft de leerkracht een hele serie van 
stroken papier, waar alle voorzetsels, zelfs verschillende 
keren telkens op andere wijze, voorkomen. Hij gaat die 
stroken nu verzamelen, laat iedere strook aan de kinde
ren zien en vraagt elk kind afzonderlijk de betekenis van 
de zinnen. B.v.: 'Wie heeft het blokje onder iets ver
stopt?.... Op iets?' enz. 

Op die manier raken de kinderen persoonlijk in het ver
staan en het gebruik van deze voorzetsels betrokken. 
Deze tweede leerkracht toont weer zijn kunst van luiste
ren en ontlokken. Hij volgt de 'vangmethode', en hij 
'speelt de dubbelrol' (1968, zie ook 1980). M.i. zou het 
echter nog beter zijn, als hij de leeslesjes (op deze leeftijd 
kunnen het er honderden zijn) benut, om er met de 
kinderen zelf de ruimtelijke voorzetsels in te ontdekken. 

Hij past dan het ontdekkende leren toe, waarover wij 
onder nog zullen spreken. 
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2. Een typische wijze van lezen: Het 'ideo-visueel 
lezen' 

Elders (1968, 1971, 1980) hebben wij uiteengezet, hoe 
reeds op de voorschool en eigenlijk reeds in de home
training gesprekken met dove kinderen in schriftbeeld 
kunnen worden vastgelegd, hoe daarvan neerslagen 
kunnen worden gemaakt voor de dagboeken, ook ge
noemd 'associatie-schriften' (Zr. Theresia van Driel 
1934). Normale horende kinderen worden in hun taai-
groei, zowel passief als actief, geholpen door een 
enorme frequentie van taalgebruik en tegelijkertijd door 
een zeer sterk auditief en articulatorisch geheugen. Bo
vendien hebben ze in het ouderlijk milieu, speciaal in de 
moeder, als het ware een onderwijzeres voor zichzelf 
alleen. Dientengevolge leren ze het wezen van hun 
moedertaal beheersen tussen de 11/2-jarige en 4-jarige 
leeftijd, d.w.z. in minder dan 3 jaar tijds. Prelinguaal dove 
kinderen moeten dit alles missen. Met name lijden ze aan 
een verzwakt taaigeheugen. We moeten hun dus spe
ciaal voor dit laatste te hulp komen, en een zeer belang
rijk, onmisbaar hulpmiddel is de geschreven vorm van de 
taal. 

Die schriftelijke vorm kan hun op een zeer informele en 
speelse wijze worden aangeboden. Een voorbeeld: eens 
stond een kind van 2 jaar, Willy, zeer geïnteresseerd naar 
een bepaalde vis in het aquarium van zijn papa te kijken. 
Hij was gefascineerd door het telkens weer openen en 
sluiten van de mond van de vis. Opeens zei hij tegen zijn 
moeder, naar de vis wijzend: 'Papa!' = Hij zegt papa.... Dit 
kon onmiddellijk door de handige moeder in praatbal-
lonnen worden opgevangen, als volgt: 

sprekken op 4-5 j. leeftijd leeslesjes kunnen worden 
opgesteld. 
Men kan in onze voorschool (en elders) zien, hoe men 
reeds met 4 en 5 j. normale dove kinderen wel een heel 
uur lang zuiver oraal bezig kan blijven. In andere klassen, 
nl. bij dove kleuters met extra leerstoornissen, zal dat niet 
lukken: men zal ook tijdens de gesprekken reeds heel 
wat moeten opschrijven of naar geschreven teksten 
verwijzen. In de ene klas meer, in de andere klas minder, 
steeds uiteraard zo, dat de functies van liplezen, geluid
waarneming en spreken goed worden 'uitgedaagd'. 
Maar hoe dan ook, na het gesprek moeten zowel gevi
sualiseerde gesprekken worden opgesteld, als leesles
jes, bedoeld voor de 'associatie-schriften'. Ze werken 
als 'deposito's' op een bank: vooral nl. in die leeslesjes 
kunnen de kinderen leren meer en meer de taalstructuur 
te ontdekken, zie onder 3. Het ontdekkend leren van de 
taalstructuur. Hier moge een voorbeeld van een lees
lesje voor 5 j. dove kinderen volgen: 

Waar is de knoop? 
'De knoop is van mijn jas af!' zei Pascal, 'Hoe moei dat nou?' 
Er zat nog een stukje draad aan. 
'Hier is de knoop!' riep Willy. 
Hij was onder de tafel gerold 
'Geef mij je jas maar!' zei juffrouw José. 
Ze heeft de knoop er weer aangenaaid. 
Eerst de oude draad eruit. 
Toen de knoop er weer aan. 
'Ziezo!' 

Bijbehorende identificatie-oefeningen: 

CfóeoY 

Natuurlijk moet de moeder daarbij ook een heleboel tot 
Willy praten, vóór en terwijl ze schrijft, en ook na het 
schrijven. De praatballonnen maken het voor het kind 
duidelijk, dat wat er gepraat wordt, hetzelfde is als wat er 
geschreven wordt. Hoe dit werk zich verder ontwikkelt 
kan men lezen in mijn bijdrage 'Hoe met een taalloos en 
sprakeloos kind in gesprek te komen' (Van Horen 
Zeggen, februari 1980, blz. 1 t/m 18). Men kan daar ook 
zien, hoe eenvoudige gesprekjes met jonge kinderen via 
praatballonnen gevisualiseerd kunnen worden tot: 'gevi
sualiseerde gesprekken', en verder hoe van die ge-

't&*,JUo*,je f^tm.[ \ZIM,/vuxcUd, | £esjyicop -<-i e*oJ\ 
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Een typisch verschijnsel komt nu voor de dag: Ideo-vi
sueel lezen, d.w.z. we kunnen de zinnen van het lesje 
losknippen en de kinderen vragen, ze in de juiste vol
gorde onder elkaar te leggen. Als een kind dat goed doet, 
betekent dat, dat het die zinnen globaal intuïtief 'gelezen' 
heeft. Hetzelfde bij de identificatieoefeningen. 'Ideo-vi
sueel lezen' betekent: het kind heeft reeds de ideeën, en 
vindt die dan terug in de visueel geschreven vormen. Het 
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moge duidelijk zijn dat een en ander een sterke onder
steuning voor het geheugen voor taal betekent. 
Op het einde van de voorschool kunnen de kinderen wel 
een honderd van dergelijke lesjes geleerd hebben, 
welke ze in hun associatie-schriften bewaren. Vaak be
vatten ze alles bijeen een flexibele woordenschat van 
een 600, soms zelfs 1000 woorden. - Het is de bedoeling, 
dat ook de ouders in deze geest met hun kinderen 
werken. 
Dit gaat zo door tot ongeveer 8-9 j . leeftijd. Op die leeftijd 
worden de associatie-schriften of dagboeken meer en 
meer albums, waarin de kinderen wat ze geleerd hebben 
bij elkaar houden. 
Omdat dit leesmateriaal enkel normale gesprekstaal be
vat, worden de taalvormen aan de kinderen niet ge
programmeerd gepresenteerd, maar flexibel gehouden, 
in een grote gevarieerdheid. Ze vormen een goudmijn 
voor het werk van het 'geleid ontdekkend leren' van de 
structuur van de taal. Omdat de meeste woorden van de 
kinderen zelf 'opgevangen' zijn, worden zij gemotiveerd 
ze natuurlijkerwijze te gebruiken, ook buiten de klas: de 
kinderen worden natuurlijkerwijze oraal en verbaal, als 
door een moedertaal. 

3. Het ontdekkende leren van de taalstructuur 

We onderscheiden, vooral in de lagere klassen: 
'gesprekken van hart tot hart' waarbij de empathie 
voorop staat: 
'taal-gesprekslessen' waarin het taai-ontdekkende leren 
voorop staat met ook correct spreken. 

In de eerste soort lessen probeert men de voortgang van 
het gesprek zo min mogelijk te onderbreken. Zegt een 
kind een foute zin, gebruikt het een fout woord enz. en 
kan dat snel verbeterd worden, dan geschiedt dat ook. 
Maar wanneer dit teveel tijd in beslag gaat nemen, zal de 
leerkracht een en ander proberen te onthouden om het 
later met het betrokken kind nog eens individueel door te 
nemen. 

In de 'taal-gesprekslessen' zal de leerkracht meer 'op 
ieder slakje zout leggen', d.w.z. de kinderen helpen zich 
correct uit te drukken, spreekfouten te corrigeren, tenzij 
dit aan de spreekleerkracht moet worden toevertrouwd, 
enz. Deze taalgesprekslessen betreffen dan vooral het 
'ontdekkende leren' van de structuur van de taal. 
Zo groeien 'gesprekken van hart tot hart' en 'taal-ge
sprekslessen' steeds meer naar elkaar toe. naarmate 
eventuele fouten sneller gecorrigeerd kunnen worden. 
Menig dovenonderwijzer meent, bewust of onbewust, 
dat het gebruiken van vrije, natuurlijke taal onmogelijk te 
combineren is met het leren van de taalstructuur, of 
hoogstens mogelijk is in zeer uitzonderlijke omstan
digheden, als: 
hoge intelligentie: 
een heel sterk articulatorisch en visueel geheugen; 
een geheel normale en oraal eentalige omgeving; 
ouders met een grote inzet; 
grote ijver bij het kind; 
een vroegtijdige ontdekking van de doofheid met dien-
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overeenkomstige behandeling; 
geen meervoudige stoornissen. 

Een duidelijk voorbeeld is Helen Keiler: niettegenstaande 
een totale doofheid en blindheid sinds 1 ;7 jaar, bereikte 
ze een volmaakte taai-controle en werd zelfs schrijfster. 
Persoonlijk ken ik meerdere prelinguaal doven, die een 
volmaakte taai-controle bereikten, te vergelijken met die 
van een 4-5 j . normaal horend kind, zowel in taai-ver
staan als in taai-uiting, één op 10 j. leeftijd, twee andere 
op 12-13 j . leeftijd, dus altijd nog met een behoorlijke 
retardatie. Niettegenstaande dat: het is in wezen moge
lijk. 
Is er nu een methode te bedenken, waardoor meer do
ven, ook in minder gunstige omstandigheden, bij vrij 
taalgebruik toch tot een volmaakte \aa\-controle komen, 
eventueel op latere leeftijd, en zo niet tot een volmaakte, 
dan toch tot een acceptabele taai-controle, zowel actief 
als passief? Wij menen van wel. 

a. Een paradoxale combinatie van vrij taalgebruik met 
desniettegenstaande leren beheersen van de taalstruc
tuur? 

De geschiedenis van het dovenonderwijs doet ons, glo
baal gesproken, kennis maken met twee soorten van 
methoden om prelinguaal dove kinderen de taal te leren 
beheersen: 
De constructivistische methoden, 
en de imitatieve of occasionele methoden. 
Door omstandigheden hadden wij de gelegenheid, vanaf 
1946 tot en met 1957, met beide methoden grondig 
kennis te maken. In de twee afdelingen, die ons instituut 
indertijd bezat, werd in de ene afdeling een vrije, imita
tieve methode gevolgd, en in de andere een constructi
vistische. Wij moesten in beide afdelingen les geven, 
soms van het ene uur op het andere. 

De dove kinderen die een constructivistische methode 
volgden, schreven in het algemeen beter gestructu
reerde zinnen, maar wel vaak stijve, soms zelfs beteke
nisloze (b.v. 'Ik kwam in de klas voor ik op mijn stoel ging 
zitten'; wij noemden dit soort zinnen 'metselzinnen'); de 
mate van echte gespreksvoering in de klas was gering; 
het liplezen bleef achter omdat het door het geprogram
meerde werken te weinig werd uitgedaagd, hetzelfde wat 
betreft hoortraining; de kinderen maakten meer en meer 
gebaren onder elkaar en spraken minder. 
De dove kinderen die de occasionele methoden volgden, 
schreven in het algemeen minder goed gestructureerde 
zinnen, maar deze waren wel altijd betekenisvol en ook 
flexibel; er was veel echte gespreksvoering in de klas; 
het lezen van normale leesboeken was duidelijk beter; 
de kinderen waren ook meer oraal onder elkaar, spraken 
meer spontaan en maakten minder gebaren, zo zelfs dat 
ze zonder spreken elkaar haast niet konden begrijpen. 

Sinds 1955 echter begonnen wij te werken aan een 
derde weg, onze 'reflecterende moedertaal-methode', 
met deze vier karakteristieken: 
het vrije, spontane gesprek wordt centraal gesteld; 
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daarvan worden schriftelijke neerslagen gemaakt in 
leeslessen, als 'deposito's'; 
we doen de kinderen langzamerhand steeds sterker in 
die leeslessen, hun leesboeken en ook in de gesprekken, 
de structuur van de taal ontdekken; 
we brengen de kinderen ertoe hun mondelinge en 
geschreven uitingen beter en beter, overeenkomstig de 
ontdekte regels, te controleren. 

Ofschoon het moeilijk is, de resultaten van deze me
thode te vergelijken met die van andere scholen of van 
andere methoden, mogen we toch wel zeggen dat de 
'reflecterende moedertaal-methode' werkt. Het zou in
derdaad de moeite waard zijn, eens een goed opgezet 
onderzoek te doen om een en ander wetenschappelijk 
na te gaan. 

b. Een volgorde van ontdekkingen 

De boven geschetste methode (breed uitgewerkt 1968, 
en vooral 1977) sluit uiteraard een programma in, voor 
Nederlandse taal. Dat programma echter is niet een 
programma van aanbod. Wij zeggen dus niet: 
In dat jaar moet de leerkracht dat zinspatroon aan zijn 
klas aanbieden, en zijn kinderen oefenen om daarnaar 
analoge zinnen te construeren; zinspatronen of zins
wendingen buiten dit programma moet hij vermijden, 
enz. 

Zulk een beperking of herleiding van taai-gebruik zal 
zeker de spontanei'teit van het gesprek hinderen, en zo 
ook de ontwikkeling van het lezen van normale lees
boeken. 
Volgens onze, boven geschetste methode, wordt altijd 
geheel normale taal gebruikt, in zijn normale variatie, in 
de gesprekken en ook in de leeslessen. We laten de 
kinderen normale, niet herleide taal zeggen en/of schrij
ven, zelfs in zinspatronen die zij nog niet als zodanig 
hebben ontdekt. B.v„ een kind van 8 jaar zei eens; 
'Altijd pijn, altijd pijn' en het wees op zijn knie. De leer
kracht ('vangmethode'): 
'Zeg: Die knie doet mij telkens opnieuw pijn'. 

Wij maken daarom geen verschil tussen 'moeilijke' en 
'gemakkelijke structuren'. Wanneer een bepaalde struc
tuur de juiste weergave is van dat wat het kind bedoelt te 
zeggen, dan gebruiken wij die, zoals een moeder ook zou 
doen met haar normaal horend kind. Wij wachten ons 
dus voor 'vermijdingstendenzen', waartegen directeur P. 
Berkhout vroeger eens zo duidelijk gewaarschuwd heeft. 

Een wetenschappelijke vergissing 

Sommige methodenschrijvers (b.v. Kretschmer 1978) 
hebben taaiprogramma's gepresenteerd, opgezet over
eenkomstig de spontane taai-uitingen van een normaal 
horend kind. Dit geschiedt soms zeer gedetailleerd. La
ten we nu eens veronderstellen dat deze programma's 
van toenemende taal-moeili|kheden correct zijn, dan 
moeten ze niet gebruikt worden als volgorden van taai
aanbiedingen, maar, volgens onze overtuiging, alleen als 

volgorden van ontdekkingen. Men mag n.l. niet vergeten, 
dat de moeder geen programma van aanbiedingen volgt: 
De moeder - niettegenstaande enkele zogenaamde 
'moederezen' - gebruikt altijd normale, niet van tevoren 
geprogrammeerde taal. Het kind echter volgt 'ietwat' 
(zeker niet meer; er ontbreken talrijke details en elk kind 
doet het weer enigszins anders) een programma van 
ontdekkingen in de normale taal die hem door de moeder 
wordt aangeboden. Volgens mijn mening is het weten
schappelijk niet correct een volgorde van ontdekkingen 
te hanteren als een volgorde van aanbiedingen. 

Wij hebben een vrij uitgebreid programma van ontdek
kingen gepubliceerd (1973). Daarbij zijn wij inderdaad 
uitgegaan van de taalontwikkeling van een normaal ho
rend kind. Zo zal men daarin vinden, dat de behandeling, 
dwz. het leren ontdekken van de 'lijdende vorm' ('pas
sieve taalvormen') tamelijk laat in ons programma voor
komt, omdat deze taalvorm ook pas vrij laat door een 
normaal horend kind ontdekt en bemeesterd wordt. Van 
de andere kant echter konden wij de normale taalont
wikkeling van een horend kind ook weer niet in z'n geheel 
volgen: zo b.v. leert een normaal horend kind het juiste 
gebruik van het lidwoord (bepaald, onbepaald lidwoord 
en de nul-functie) reeds zeer vroeg, in ons Nederlands 
op ± 2;7 j . leeftijd (Schaerlaekens 1973). Dit aspect van 
de taal kan door dove kinderen niet zo vlot ontdekt 
worden; wat dus voor een normaal horend kind bijzonder 
gemakkelijk is, blijkt voor een doof kind bijzonder moei
lijk. 

Merkwaardig genoeg echter heb ik bij de talrijke pro
gramma's die voor het taalonderwijs aan dove kinderen 
geschreven zijn, er geen enkel gevonden dat genoeg 
aandacht geeft aan die structuur van de taal, welke door 
de moeder het meest duidelijk aan haar kind wordt aan
geboden, n.l. de 'phrasen-structuur van de taal', dus het 
verdeeld zijn van onze gesproken zinnen in zinssneden 
of accentgroepen. B.v.: 

Je kunt | deze naaimachine | niet met de hand draaien. 

Deze zin bevat drie accentgroepen en twee pauzen. -
Wanneer men een moeder tot haar kindje hoort praten, 
zingt ze meer dan dat ze praat: de zinsmelodieën, de 
accentueringen en de pauzes komen heel duidelijk uit. 
Zelfs Streng (1972), die probeert de linguïstiek van 
Chomsky voor dove kinderen te benutten, behandelt dit 
aspect van de taal niet duidelijk genoeg! 
Deze phrasen-structuur heeft te maken met het ritme 
van de taal, welke, naar onze mening, een werkelijke 
taali/ormis(1968, 1977). 

c. Het leren ontdekken van het werkwoord 

Als voorbeeld, hoe het ontdekkende leren van de taal
structuur in zijn werk gaat, geven we hier een kort over
zicht van het leren beheersen van het werkwoord, vol
gens de 'geleide ontdekkende methode'. 
Wat is een werkwoord? Dat soort woorden, dat voortdu
rend verandert onder invloed van het onderwerp en van 
het gebeuren. 
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NB. Onder gebeuren wordt hier verstaan, niet alleen het 
tijdsgebeuren, maar ook wensen, de duratief, de passief 
e.d. 

Zoals gezegd, is het belangrijk dat onze kinderen de 
taalstructuren niet geprogrammeerd gepresenteerd 
krijgen, maar dat we hen ertoe brengen deze te ont
dekken. Willen de kinderen dus het werkwoord ont
dekken, dan moeten ze zich op een gegeven moment 
bewust worden, dat dit een 'gevaarlijk' woord is, in dien 
zin dat ze er voortdurend rekening mee leren houden dat 
het verandert. 
(a) Eén van de eenvoudigste veranderingen is wel die 
van het meervoud, en van de persoonsvorm: 'Jan heeft'. 
'Jan en Piet hebben', 'Ik heb', 'Jij hebt' enz. 
Hier moge een voorbeeld volgen uit de voorschool. De 
leerkracht schreef eens op het bord: 

Peter is naar de kapper. 

LICHTWEEK. 
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Het werkwoord leren ontdekken. 
Dit kan geschieden via het kalenderwerk. te beginnen op 4-5 jarige leeftijd. Vooral toekomst-verwachtingen komen 
hierbij aan bod. Men gebruikt de 'lichtweek' als hierboven afgebeeld. Het is donderdag. Het venstertje 'donderdag' 
blijft de hele dag verlicht. De zondag, maandag, dinsdag en woensdag zijn reeds voorbij, en men ziet hoe de tijden van 
het werkwoord telkens veranderd zijn, nadat de gebeurtenis voorbij was. De vrijdag en zaterdag komen nog. 
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Opeens sprong Edwin (5 jaar) naar voren en zei: 'Fout!'.-
Hij corrigeerde: 

te^est. /*>$ /riCLci+c OU. ^yCXf^f^e^c. 
Hij had dus op een of andere manier ontdekt, dat het is 
veranderd moest worden 'm zijn. Dit was de kinderen niet 
uitdrukkelijk geleerd. Ook al is dit 'ontdekken' lang niet 
compleet, wellicht min of meer toevallig, het is een begin. 
(b) Wat het gebeuren betreft, is zeker de tijdsverande
ring wel het meest frequent. Dit laatste nu kunnen de 
kinderen zich prachtig bewust worden door middel van 
de lichtweek. 
Hieronder is getekend, hoe die lichtweek er op een be
paald moment uit kan zien (de data zijn ontleend aan 
lessen van Zr. Margret Pouwels en mevrouw Peters-
Bos). Het is donderdag, en het betreffende venstertje is 
verlicht. - Zodra de kinderen iets verwachten (en dat is 



een belangrijke belevenis voor jeugdige dove kinderen), 
wordt die verwachting, aan de hand van de datum of de 
dag waarop een en ander verwacht wordt, op een 
strookje papier geschreven, dat kan worden ingescho
ven in de gleuf van de lichtweek bij de betreffende dag. Is 
dan die gebeurtenis voorbij, dan moeten de werkwoor
den veranderd worden. Als men dit consequent doet, 
ontdekken de kinderen al vrij gauw, welke woorden de 
werkwoorden zijn. Zet men dit werk door tot b.v. in de 
eerste klas en gaan de kinderen zich een en ander goed 
bewust worden, dan geve men de term: 'werkwoord'. 
Men kan dan ook een oefening geven, b.v. de kinderen 
een leeslesje, dat ze goed begrijpen, voorleggen, en hun 
vragen de werkwoorden te onderstrepen. Het wil ons 
voorkomen, dat dit een betere 'invoer' van het werk
woord is, dan b.v. telkens het werkwoord met een be
paalde kleur te schrijven. 
Een bijzonder moeilijk werkwoord is zijn. Hoe zou men 
dat de kinderen aan het verstand kunnen brengen? M.i. 
aldus: 
Zijn de kinderen zich het idee 'werkwoord' bewust ge
worden (mede aan de hand van de term), dan kunnen we 
hun leren het werkwoord zijn te gaan ontdekken, weder
om in de leeslesjes. Dat zal wel heel wat moeilijkheden 
geven, maar is heus niet onmogelijk. B.v. men zoekt en 
vindt in de leeslesjes de volgende zinnetjes: 
Hoe is het met jou? 
We zijn naar Den Bosch geweest. 
Hoe gelukkig waren we! 
Willie en Riet zijn maar wat Wij! 
!k ben de keeper. 
Wat was Marietje bedroefd! Enz. enz. 
We zoeken nu alle vormen, steeds in de zinnen die aan 
de kinderen bekend zijn, bij elkaar, schrijven die op een 
kaart en zetten er boven, b.v.: Blij zijn! (Men ziet: we 
vermijden het abstracte woordje zijn.) Telkens wanneer 
in de gesprekken, of bij het optekenen van de leeslesjes 
(eventueel samen met de kinderen) een of andere vorm 
van het werkwoord zijn naar voren komt, kan men de 
kinderen op de kaart aan de wand die vorm laten zoeken, 
of, wanneer de leerkracht hem gebruikt, daar laten te
rugvinden. Men doet dat enige tijd (niet te lang!), en gaat 
dan over naar b.v. het werkwoord hebben. Wellicht komt 
er gauw een tijd (tweede, hoogstens derde klas), dat we 
de kinderen kunnen wijzen op de regelmatige werk
woorden en de onregelmatige werkwoorden. We gaan 
die dan niet in lange lijsten onder elkaar schrijven, maar 
liever in een aantal zinnen, b.v. aldus: 

eikels geraapt. 
Jij raapte er tien, en Jan? 
Enz. 

gewassen. 
Marietje waste haar 
handen niet. 
Enz. 

Regelmatige 
werkwoorden: 
Dat heeft Jan getekend. 
Vroeger tekende ik graag 
bloemen, nu paarden. 

Hoe heb je het gemaakt? 
Moeder maakte eerst 
boterhammen 

We hebben gisteren 

Onregelmatige 
werkwoorden: 
We hebben een reep 
chocolade gekocht. 
Kocht jouw moeder een 
nieuwe sjaal? 

Wat hebben we hard 
gelopen! 
Jan liep veel te langzaam 

Ze hebben de ramen 

Het lijkt niet goed, in het begin lange lijsten van werk
woorden met hun vormen te geven. Het zou beter zijn, 
telkens als een bepaalde vorm gezocht moet worden 
(regelmatig of onregelmatig), dat de leerkracht tegen het 
betrokken kind zegt: 'Het is een onregelmatig werk
woord. Welke vorm zou het moeten zijn?' B.v. Jan wil 
zeggen: 'Willie wist het niet', maar zegt: 'Willie weet het 
niet'. De leerkracht corrigeert: 'Je moet de tweede vorm 
gebruiken. Wat zou dat zijn? Het is een onregelmatig 
werkwoord'. Enz. 

d. Taaibegrippen en termen 

Een ander punt dat in gepubliceerde taaiprogramma's 
vaak verwaarloosd wordt, is het op tijd leren van correcte 
termen. Zo bezochten we eens een school voor doven 
die de 'Fitzgerald Key' gebruikte (enigszins te vergelijken 
met de diagrammen van C. Timmer in 'Effatha' Voor
burg). Kinderen van 12 jaar konden goede zinnen sa
menstellen overeenkomstig de 'Key', vanuit hun woor
denschat (ja, soms ook correcte zinnen die ze zelf niet 
verstonden!). Maar deze kinderen waren zich niet be
wust, hadden nooit iets geleerd over de functies van 
onderwerp en gezegde! Ze kenden dan ook deze termen 
niet. O.i. is het onmogelijk dove kinderen deze taal/unc-
ties goed te leren zonder hun ook de bijbehorende ter
men te geven. 

Heeft een normaal horend kind de begrippen van on
derwerp en gezegde? Van werkwoord? Van lidwoord9 

Van voorzetsel? Etc? Zeer zeker! Het normale horende 
kind tóónt dat het deze begrippen heeft, omdat het deze 
linguïstische functies volmaakt correct gebruikt. M.a.w. 
het heeft deze begrippen zonder de bijbehorende termen 
te kennen. Het heeft deze termen niet nodig vanwege de 
hoge frequentie van zijn taalgebruik en ook vanwege zijn 
geheugen (zie boven). Hierdoor en door zijn voortdurend 
'trial and check'-spel met de moeder leert het die be
grippen zonder de termen nodig te hebben. 
Maar wat dove kinderen betreft, moeten we uitzien naar 
geschikte termen, welke als kapstokken kunnen werken 
voor hun geheugen. Door middel van de term kunnen we 
het opbouwen van het juiste begrip van een taalfunctie 
verkorten. We hebben getracht dit belangrijke werk van 
het uitzoeken van geschikte termen voor onze Neder
landse taal, zo goed en zo kwaad als het gaat, uit te 
voeren, zodat wij, in alle klassen, overeenkomstig de 
vermogens der kinderen, eenzelfde term kunnen hante
ren (1957). Zo leek ons de term 'verleden tijd' voor be
paalde werkwoordsvormen niet geschikt: 'Ik wou dat hij 
kwam!' heeft niets te maken met het verleden. Wij 
noemen daarom deze vorm 'tweede vorm' van het werk
woord... Zo leek ons de term 'persoonlijk voornaam
woord' niet geschikt, en spreken wij liever van 'aanwijs-
woorden', een term die meer algemeen is en voor dove 
kinderen bijzonder duidelijk. Enz. 
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e. De taaiboekjes van normale horende kinderen? 

Ook normale horende kinderen van de lagere school en 
van de voortgezette opleidingen hebben taalcursussen 
nodig, met leesseries enz. enz. Er zijn uiteraard zeer 
goede bij en soms ook minder goede. 
O.i. kan men vanaf ongeveer 9-10 j . leeftijd (of later, 
overeenkomstig de capaciteiten van de kinderen) derge
lijke taalboekjes gaan gebruiken, niet echter als pro
gramma's van aanbiedingen, maar, of dezelfde wijze als 
ze gebruikt worden voor horende kinderen, als pro
gramma's van ontdekkingen, d.w.z. met het doel de kin
deren bewust te maken van structuren die ze reeds 
globaal intuïtief verstaan. - Verder kunnen deze boekjes 
gebruikt worden als uitgangspunten voor gesprekken, 
en wel door reacties van de kinderen uit te lokken. 

4. Niet alleen het WAT, zeker ook het HOE! - Kind
gericht werken 

Dit hoe van het taalleren aan dove kinderen omvat: 
hoe met hen in gesprek te komen, en hoe het gesprek 
centraal te stellen in het hele werk; 
hoe de kinderen te brengen tot het ontdekken van de 
structuur van de taal, in plaats van hen die aan te bieden 
of te presenteren met een noodzakelijke beperking van 
het taaldoel. 

De taaiprogramma's die ik ken, leggen echter alleen het 
WAT uit, niet of veel te weinig het HOEi Het gevaar van 
dit gebrek aan duidelijkheid is m l , dat deze program
ma's kunnen en ook zullen worden misbruikt voor een 
constructivistische manier van onderwijzen, met verlies 
van alle natuurlijkheid, en met alle consequenties van 
dien, boven vermeld. 

Laat ons nog op twee bijzondere gevaren van construc
tivistisch werken wijzen; 

a. Meestal loopt dit constructivistisch werken uit op een 
overdadig gebruik van plaatjes. Maar we moeten ons 
goed bewust zijn. dat, wanneer wij plaatjes gebruiken, wij 
bijna altijd misgrijpen wat betreft het echte denken en de 
echte bedoelingen in de hoofden van de kinderen: wat 
zien zij in de plaatjes en wat verstaan zij ervan'' Alleen 
wanneer we de 'vangmethode' beoefenen, kunnen we 
misverstanden voorkomen. Maar menige leerkracht doet 
dat niet, treedt te zeer docerend op, in plaats van te 
luisteren naar wat de kinderen willen zeggen. 
Een voorbeeld moge het bovenstaande verduidelijken: 
We waren eens in het buitenland op bezoek in een voor-
school voor gehoorgestoorde kinderen (dove en slecht
horende bij elkaar). De kleuterleidster was bezig platen 
te behandelen. Een groepje van 5 kinderen zat om haar 
heen en zij toonde plaat na plaat, ledere plaat stelde een 
gebeurtenis voor, en de kinderen moesten de zaken, die 
zij aanwees, benoemen, en het gebeurde in korte, ge
programmeerde zinnetjes uitdrukken. De spontaneïteit 
van de kinderen was minimaal, en er was uiteraard niets 
wat op een gesprek leek. Wij vroegen de kleuterleidster 
nu eens bij de volgende plaat niets te vragen aan de 
kinderen en niets aan te wijzen, maar eenvoudig af te 
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wachten hoe de kinderen zelf zouden reageren. Ze zei: 
'Dan zeggen ze niets!', waarop wij weer: 'Laat ons een 
zien!.... De kleuterleidster deed bij de volgende plaat wat 
we gevraagd hadden. Eerst keken de kinderen haar 
verbaasd aan, omdat ze dit nooit zo hadden meege
maakt. Dat duurde echter geen minuut, of één van de 
kinderen stroopte zijn kous af en liet een litteken op zijn 
been zien, gebarend en pratend ('fall') dat hij vroeger 
gevallen was en een wond in zijn been had gehad. Op de 
plaat nl. was de volgende gebeurtenis uitgebeeld: een 
meisje was kennelijk met haar step gevallen en haar 
broer was haar knie aan het verbinden. De kleuter
leidster benutte de spontane uiting van het kind niet, 
zodat wij haar zeggen moesten: Vang nu wat kind 
daar zeggen wil! Doe hem zeggen: 'I too have fallen; here 
is a scar'.... Het kind praatte na, iets als dit:' I fall.... here 
ar'. We schreven de 'opgevangen zin', uiteraard in zijn 
correcte vorm, in een praatballon op het bord (zie boven 
blz. 99). Tegelijkertijd hadden ook verschillende andere 
kinderen wat te zeggen: ze waren allemaal weleens 
gevallen en hadden ook littekens. Ook die uitingen 
werden 'gevangen', en daarna in praatballonnen op het 
bord geschreven. Toen toonde een meisje een inktvlek 
op haar hand; ze had geen litteken maar wilde toch 'iets' 
hebben! Dit was een belangrijk ogenblik, want nu konden 
we haar en de andere kinderen doen zeggen: That is no 
real scar. It is ink!'.... Het begrip nl. 'geen echt litteken' is 
voor de verdere ontwikkeling van het denken uitermate 
belangrijk. - Nu hadden de kinderen ook veel meer over 
de plaat te vertellen, en woorden kwamen voor de dag 
als 'troosten', 'huil maar niet!', 'bloed', 'verbinden', 
'wonden' enz. enz. 

Het moge duidelijk zijn, dat door middel van de 'vang
methode' en 'het spelen van de dubbelrol' de kinderen 
heel wat meer leren dan via het saaie benoemen van 
plaatjes. 

b. Een ander gevaar is, dat de leerkracht over de 
hoofden van de kinderen heen praat. Zo zagen we eens 
een leerkracht één van de kinderen, Marietje, een bal in 
handen geven, en tegen de andere kinderen zeggen: 
'Marietje heeft een bal'.... Is dit waar? Hééft Marietje een 
bal? Wat zouden de kinderen bij die handeling gedacht 
hebben? 
Zeer vaak ziet men bij deze constructivistische metho
den, dat de leerkracht in de klas een bepaalde situatie 
opzet waardoor hij de kinderen zekere ervaringen wil 
leren opdoen (op zichzelf zeer juist), maar waarbij hij 
alléén de kinderen traint (om niet te zeggen drilt) in wat ze 
(volgens hem) moeten zeggen in die of die situatie. Hij 
oefent op deze manier bepaalde zinspatronen en be
paalde taalvormen in. Zo kan men ook het rollenspel 
benutten (op zichzelf eveneens weer iets zeer goeds), 
maar te eenzijdig gebruikt, wordt dit puur een inoefenen 
van zinspatronen die de kinderen moeten zeggen om 
hun rol goed te kunnen vervullen. Zie b.v. Voit (1977). Het 
moge duidelijk zijn, dat men er hierbij nooit zeker van is of 
de kinderen wel begrijpen wat de leerkracht bedoelt, 
m.a.w. er is alle gevaar dat de leerkracht over hun 
hoofden heen praat. 
Deze handelwijzen zijn niet natuurlijk, er wordt te weinig 



van de spontane reacties van het kind uitgegaan, er is 
geen echt gesprek! Het WAT kan goed zijn, maar het 
HOE is fout. Ook van het ontdekken van de taalstructuur 
komt niets terecht: Alles immers wordt de kinderen ge
presenteerd, er valt niets te ontdekken. 
Geen wonder dat dergelijke methoden het verwijt te 
horen krijgen dat ze autoritair zijn, onnatuurlijk en te zeer 
methode- en te weinig kind-gericht. Zou dit verwijt niet 
terecht zijn? 

5- Het essentiële verschil tussen een gespreksme
thode met ontdekkend leren van de taalstructuur en 
constructivistische methoden 

Bij de constructivistische methoden is de aandacht 
zowel van de kant van de leerkracht als van de kant van 
het kind gericht op een bepaald programma, op het 
mtrainen van bepaalde middelen tot communicatie, 
zoals door het programma voorgeschreven. Wij zouden 
dit door het volgende schema willen weergeven: 

middelen 
tot 

communicatie 

'eerkracht kind 

Bij onze gespreksmethode echter staat de interactie van 
leerkracht en kind (eventueel van ouders en kind) 
voorop en centraal. Uit dat gesprek groeit als het ware de 
behoefte aan middelen tot communicatie, welke dan 
ontwikkeld kunnen worden overeenkomstig de capaci
teiten van het kind, spontaan, zó dat de geslaagde com
municatie het gebruik van de juiste middelen beloont en 
stimuleert. Dit wordt door het volgende schema weerge
geven: 

A middelen V 

I tot I 
1 communicatie I 

leerkracht - ^ " • kind 
gesprek 

Eens ontmoetten wij een moeder die ons vertelde, dat ze 
van een spreekmethode was overgegaan naar een ge-
barenmethode, waarvan ze zei dat deze zowel haarzelf 
als haar kind meer voldoening gaf. Hetzelfde hoorden wij 
onlangs van een leerkracht in Engeland. In de loop van 
het gesprek werd het ons echter duidelijk, dat men de 
spreekmethode uitsluitend op constructivistische wijze 
had toegepast, terwijl bij het gebruiken van gebaren het 
gesprek zijn intrede deed. De 'voldoening' bleek niet te 
komen van die gebaren als zodanig, maar van het ge
sprek. De ware reden van het 'beter gaan' via gebaren 
was dan ook, dat er vanaf dat ogenblik iets van een 

gespreksmethode werd toegepast. De echte variabele 
die hier in het geding was, was niet: 

spreekmethode tegenover gebarenmethode, 
maar: 

'geen gesprek' tegenover 'wel gesprek'. 
Men moet dus in deze controverse zuiver redeneren. 

6. Conclusie 

Een belangrijk aspect van de gespreksmethode is, dat 
het kind er meer gelukkig door wordt. Het voelt zich nl. 
voortdurend geaccepteerd, ervaart dat wat het zeggen 
wil, belangrijk wordt geacht en door de ander gewaar
deerd. Het zal van zijn kant reageren met waarderen en 
accepteren, en aldus empathie ontwikkelen. Ook het 
ontdekkende leren van de taalstructuur geeft veel meer 
voldoening, en zal het kind ook meer stimuleren de ont
dekte vormen en structuren ook spontaan toe te passen. 
Men past immers graag toe wat men zelf ontdekt heeft. 
Daarom zijn wij ervan overtuigd, dat we de doven, die 
helaas vaak zo kansarm zijn, door de gespreksmethode 
en het ontdekkende leren een nieuwe kans erbij hebben 
gegeven. 

Boekaankondiging 

Persbericht van de uitgever 

ONGEHOORDE TAAL; boeken voor dove kinderen. Sa
mengesteld door Maaike Ie Grand. 2e herziene druk. 
1985. 78 blz. (Vakpublikaties over jeugdliteratuur en 
jeugd- en schoolbibliotheekwerk). ISBN 90 6252 539 3. 

De auteur werkte een jaar in dienst van het NBLC (post
bus 93054.2509 AB Den Haag) aan een onderzoek naar 
boeken voor dove kinderen. Welke bijzonderheden ver
tonen dove kinderen als lezers, hoe beoordeel je boeken 
voor hen, welke verkrijgbare boeken zijn geschikt? Deze 
en andere vragen worden uitvoerig beantwoord. 
Herziening van een in 1983 verschenen onderzoeksver
slag. De herziening bestaat uit het bijwerken van de 
titelopgave en de vernieuwing van met name het laatste 
hoofdstuk 'Boeken voor lees- en kijkplezier'. 

Prijs ƒ 16,30 inklusief verzendkosten. 
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Vijfentwintig maal 
'Dag der Akoepedie' 

Utrecht 24 maart 1984 

J. Tolk 

De overvloed aan kopij, of als U wilt het plaatsgebrek in 
Van Horen Zeggen, heeft ook de 25-ste Dag der Akoe
pedie getroffen. De lezingen van C.C. Leibbrandt en J. 
Verschuure, die ook ons werden aangeboden, zijn reeds 
in bewerkte vorm verschenen in Logopedie en Foniatrie 
van februari 1985. De redaktie acht het historisch over
zicht van J. Tolk belangrijk genoeg om het alsnog te 
publiceren, met excuses aan de auteur voor de vertra
ging. 

24 jaar geleden, op 23 april 1960. om ca. dezelfde tijd 
nam de eerste 'Dag der Akoepedie' een aanvang in de 
steil oplopende collegezaal van de toen nieuwe 'Kliniek 
van de Otologie' te Utrecht. 
Op de banken zaten oud-cursisten van de sinds 1955 
gehouden Akoepedie-cursussen, voorin de zaal stond 
een kleine groep mannen, de voorbereiders en sprekers 
van deze dag. 
Van deze heren was de meest opvallende de initiator en 
gastheer Groen, een levendige en forse man met een 
wat eivormig, kalend hoofd en met intelligente pret
oogjes. Ongetwijfeld had hij al zijn oud-leerlingen op 
charmante wijze persoonlijk begroet. Daarnaast stond 
Huizing, rustiger, minder op de voorgrond tredend. Zij 
tweeën vormden, samen met Mol. de eerste generatie 
van Nederlandse audiologen. Dan stonden daar ook 
vertegenwoordigers van de tweede generatie die be
stond uit, in volgorde van aankomst: De Vos, ikzelf, 
Spoor, Klijn en De Boer. De psycholoog V.d. Horst was 
aanwezig en ongetwijfeld ook de in de audiologie zeer 
geïnteresseerde oorarts Koster. Het waren allen slimme 
lieden, zich bewust van hun autoriteit op hun gebied, en 
hoewel de verstandhouding met hun toehoorders vrien
delijk was, was er duidelijk afstand ten aanzien van de 
bezoekers, die kennelijk waren gekomen om met een 
zekere eerbied te aanhoren wat hun geboden zou 
worden. 

De bijeenkomst was van een zekere plechtigheid, zij het, 
vooral dankzij Groen, met toch wat zwier. 
Nü zou ons misschien invallen dat het er wel op leek 
alsof de hogepriesters en priesters van de Audiologie 
zich gingen richten tot de nog niet zo grote kudde van 
nederige audiologische gelovigen. Maar toen kwam bij 
niemand die gedachte op. De omstandigheden in die tijd 
waren anders dan nu. 
Hoe het in die tijd toeging in het wereldje van de vader-
106 

landse audiologie en akoepedie, daaraan zou ik het 
grootste deel van de mij toegemeten tijd willen besteden. 

De tijd rond 1960 stond in zekere zin aan het einde van 
een pionierstijd. De natuurkundigen Huizing te Gro
ningen, Groen te Utrecht en, niet te vergeten Mol in 
Leiden en ook de jongeren, die allen door de hoogleraren 
K.N.O.-heelkunde de universiteitsklinieken waren bin
nengehaald, hadden zich binnen en buiten deze medi
sche bolwerken een duidelijke plaats veroverd en er
kenning gekregen voor hun - in de ogen van vele medici 
van die dagen - nogal esoterische kennis en activiteiten. 
De eerste niet-academische Audiologische Centra 
waren ontstaan, in Amsterdam en in Rotterdam. 
De practische audiologie werd door fysici beheerst, zij 
het onder supervisie van een otoloog. Akoepedisten, 
maatschappelijke werkers en psychologen hadden hun 
intrede gedaan in het audiologisch bedrijf, akoepedisch 
geschoolde leerkrachten stonden voor de klassen van 
scholen voor slechthorende kinderen; maar de grote 
mannen dat waren de audiologen. Die waren toen nog all 
round. Zij beheersten qua fysiologie en pathologie nog 
het hele vak, zij experimenteerden allen. Wel werden de 
voordelen van specialisatie toen al duidelijk. 
Het was een tijd waarin financieel steeds meer mogelijk 
werd. Kortom het was een tijd waarin van alles gebeurde. 
Nu mocht dat ook wel, want vanuit de optiek van nu was 
er nog veel te verbeteren. 

Theoretisch was er toen al enorm veel aanwezig, maar 
het toepassen in de praktijk en de verspreiding ervan 
was nauwelijks begonnen. Dit gold voor ons land even
zeer als voor het buitenland. 
Overwegend bestond het gehooronderzoek nog uit het 
uitvoeren van de stemvorkproeven - vaak alleen bij 500 
Hz - en het afnemen van de fluisterspraaktest. Bezwaar
lijk was dat niet, want gehoorverbeterende operaties 
werden alleen in bepaalde centra uitgevoerd, van retro-
cochleaire pathologie wist men geen kwaad en in hoor-
toestelaanpassing hadden lang niet alle oorartsen be
langstelling. 

Werden audiometers gebruikt dan waren die, vooral door 
de daarin toegepaste radiobuizen, lang niet zo stabiel als 
nu. De ijking verliep gauw en ongemerkt, de vervorming 
was aanzienlijk, ze waren vaak defect. Wel was toen 
reeds de ijkapparatuur van Bruell & Kjaer betrouwbaar. 
Internationale ijknormen werden nog niet gebruikt. Op 
universiteitsklinieken werden nog regelmatig flinke aan
tallen co-assistenten zonder oor- of gehoorklachten ge-
audiometreerd om aldus de audiometers voor de ko
mende tijd op hun 0-dB waarden te corrigeren. 
Oorartsen die hun audiometer gebruikten controleerden 
het verloop van hun apparaat op hun eigen gehoor en 
Neten eens in de zoveel tijd het toestel op een universi
teitskliniek uitvoeriger ijken. Dit gebeurde nogal eens als 
vriendendienst en de tegenprestatie bestond dan uit 
enige flessen wijn. 

Maskeren was lang niet altijd mogelijk, de techniek ervan 
vormde nog vaak een puzzle. 
Spraakaudiometrie, bedreven met behulp van tapere-



corders, die toen nog bijzonder waren, kwam vrijwel 
alleen binnen de audiologische centra voor. Daar werd 
soms ook de Fowlertest gedaan. Hiermee was ook voor 
audiologische centra het arsenaal van routinemeet
technieken zowat uitgeput. Wel liet De Vos aangenaam-
heids- en onaangenaamheidsisofonen bepalen en werd 
m de Leidse kliniek de pneumofoon - de voorloper van de 
tympanometer - gebruikt maar algemeen toegepaste 
methoden waren het niet. 
Vrije veldaudiometrie, spelaudiometrie, tympanometrie, 
stapediusreflexmetingen, toonvervaltest, electrische 
audiometrie moesten hun entree nog doen - alhoewel de 
grondslagen ervan grotendeels al bekend waren. 

De hoortoestellen van die tijd konden nog lang niet zo
veel versterking leveren als nu, zij waren minder stabiel, 
de regelmogelijkheden waren nog zeer beperkt, de toe
stelruis en de alineaire vervorming waren aanzienlijk en 
de afwijkingen van de fabrieksspecificaties waren vaak 
met te verwaarlozen. Hoortoestelaanpassing was daar
om in die tijd voor een belangrijk deel, veel meer dan nu, 
net zoeken van een compromis tussen de onaange
name eigenschappen van het toestel en die van het 
gehoor. Daarbij kwam dan nog dat in die tijd hoortoestel-
gebruik nog duidelijk als stigmatiserend werd ervaren. 
De hierop gebaseerde klachten van de drager en de 
heftigheid ervan waren vaak zeer verwarrend voor de 
aanpasser. De ene audioloog trok zich dat meer aan dan 
de ander. Echter, allen hadden als hoofdcriterium voor 
een goede aanpassing het spraakverstaan in stilte bij 
eén bepaalde stemsterkte. Het verst hierin ging De Vos, 
die ook niet proefondervindelijk aanpaste maar op grond 
van de resultaten van o.a. de meting van de aange-
naamheidsisofoon. Deze techniek werd ondanks de 
vermelde goede resultaten door de andere audiologen 
als volslagen ontoereikend beschouwd. Het is kenmer
kend voor de merkwaardige wijze waarop de audiologen 
uit die tijd met elkaar omgingen, om elkaar heenliepen is 
beter gezegd, dat nimmer een poging is gedaan om in 
deze controverse te duiken. Nu kunnen we zeggen dat 
verzoening van de twee standpunten waardevol had 
kunnen zijn. 

Bij deze moeilijkheden en het nog beperkte inzicht van 
die tijd had men echter het voordeel, dat men op de 
audiologische centra nog minder routinegewijs hoefde 
te werken. De audiologen waren zeker niet blind voor 
onverklaarde effecten en gedurende de aanpassings
middagen werd er veel getheoretiseerd om verklaringen 
te vinden. Vaak volgden daarop kleine creatieve onder-
zoekjes in het laboratorium die slechts oriënterende 
waarde hadden maar het inzicht wel vergrootten. Statis
tiek lag nog buiten het gezichtsveld. Vooral Groen 
muntte hierin uit, hij had vele briljante ideeën. Het was 
ook de tijd van de leuke korte, oriënterende voordrach
ten. Het was de tijd van vrijwel alle instrumenten zelf 
construeren - er was nauwelijks een budget voor aan
kopen en wat er te koop was was vrijwel altijd niet goed 
genoeg - het was de tijd dat als de nu verdwenen Hol
landse Audiumfabriek op de hoogte werd gesteld van 
een ophefbare tekortkoming in een van haar types 

hoortoestellen, de productie daarvan binnen een paar 
weken aangepast was. 
Dan de aandacht voor de slechthorende mens zelf. Het 
kan gezegd worden dat de audiologen van toen sociaal 
ingestelde mensen waren. In hun werk lag echter - on
bewust - hun eerste interesse meer bij het gehoor dan bij 
de bezitter ervan. Gezien de allesbepalende rol van de 
audiologen in de audiologische centra valt het niet te 
verwonderen dat met name voor de volwassenen de 
hulpverlening vrijwel ophield bij de hoorapparaataan-
passing en dat de - nauwelijks gecoachte - beoefening 
van de akoepedie en het maatschappelijk werk er nau
welijks aan te pas kwam. De verenigingen voor slechtho
renden hadden toen maatschappelijk werkers in dienst. 
Daar kon men toen - evenals nu nog - terecht voor 
lipleescursussen, evenals op het audiologisch centrum 
in Groningen. 

Ten aanzien van kinderen was de zorg naar verhouding 
nog beperkter. Er bestond reeds hier en daar een home-
trainingsdienst, maar de technieken daarvoor moesten 
nog grotendeels gevonden worden. Overigens hoorde 
men buiten de centra nog opvallend vaak de mening 
verkondigen dat slechthorende kinderen pas vanaf ca. 6 
jaar oud voor onderzoek en hulp in aanmerking kwamen. 

Dan de akoepedisten van die tijd, de mensen die het 
afsluitend examen van de nog jonge akoepedie-oplei-
ding gehaald hadden. Zij hadden de op zaterdag gege
ven cursus die in Utrecht tot 7 uur 's avonds doorging 
gevolgd, geluisterd naar de ontegenzeggelijk enthou
siaste, ja gedreven docenten, die echter lang niet allen 
hun betoog aansloten aan het kennispeil van de cursis
ten. Zo weigerde b.v. Groen bewust van zijn dagelijkse 
beschouwingswijze af te wijken en goot hij onverdunde, 
abstracte wetenschap uit over de hoofden van de ijverig 
pennende cursisten, die nooit geleerd hadden dictaat te 
maken en overigens vrijwel allen de wis- en natuurkun
dige vooropleiding misten die al aan een eerste-jaars 
fysicus als vereiste werd gesteld. Maar Groen was een 
groot spreker, met prachtige beeldende taal en zijn les
sen waren geliefd en leverden goede examenresultaten 
op. Het doorzettingsvermogen en het enthousiasme van 
die cursisten mag echter nog steeds geprezen worden. 
De cursussen waren een groot succes. 
En mede om aan de behoefte van de oud-cursisten te 
voldoen om een blijvende band met de cursus te be
houden is de Dag der Akoepedie ontstaan. 
Keren we nu terug naar de bezoekers van die eerste Dag 
der Akoepedie. 

Bij allen was, denk ik nu, een vonk overgeslagen van het 
enthousiasme van de audiologen van toen, er zal in hen 
het gevoel ontstaan zijn van bezit genomen te hebben 
-zij het oppervlakkig - van een nieuw gebied van kennis 
dat de sleutel zou gaan bieden voor de oplossing van 
vele problemen waarmee zij dagelijks geconfronteerd 
werden. En dit onder leiding van de audiologische we
tenschapsmensen. Is het dan verwonderlijk dat op die 
eerste reünie van de akoepedie-cursisten, in een tijd 
toen het autoriteitsbesef ook veel sterker was dan nu en 
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de niet-universitair opgeleide veel verder afstond van 
'wetenschap' dan nu, er een wat gewijde stemming 
heerste, waarbij de toehoorders vol vertrouwen opblik-
ten, nee in die wonderlijke steil oplopende zaal neerblik-
ten op de uitdragers van de audiologische wetenschap'' 

De tijden zijn wèl veranderd: 
- het vakgebied is verbreed, verdiept, opgesplitst; 
- de mensen die het bedri|ven zijn geweldig gegroeid in 

aantal, hebben opleidingen gehad waardoor zij wer
kelijk begrijpen wat hun aan audiologie werd en wordt 
geboden; 

- de Dag der Akoepedie wordt nu kritisch en met aan
zienlijk veel inzicht gevolgd. 

En zo is het goed. De Dag der Akoepedie is volwassen 
geworden. Jaar op jaar hebben de organisatoren hun 
programma samen weten te stellen, hebben sprekers 
gesproken en zo het proces van volwassen worden 
mede aan de gang gehouden. 
Hun past dank daarvoor. Hen en u allen zeg ik: ga zo 
verder. 

Knipselkrant 

Aankondiging 

Andermaal is er een themanummer verschenen van de 
Knipselkrant voor Orthopedagogiek. Dit nummer, 56 pa
gina's dik. bevat als thema 'de school'. Ondermeer 
worden de volgende onderwerpen behandeld: de vrije 
school, de russische school, de computer op school, 
drugsgebruik op school, het werk van Kees Boeke en 
Montessori etc. 
Dit themanummer is te verkrijgen door /' 5,- over te 
maken op gironummer 826171 onder vermelding van 
kostenplaats: 999206 'School'. 

Bezoek aan enkele doven-
scholen in Johannesburg 

Ben Gerits 

Een studievriend die in 1948 met zijn ouders naar Z.Afri
ka was geëmigreerd, had ons enkele jaren geleden uit
genodigd om eens over te komen en samen een grote 
vakantietrip te maken. Zowel vóór als na de trip van ruim 
7000 km door dit immens grote land, hadden we een 
aantal dagen de gelegenheid om wat in en om Johan
nesburg rond te kijken. Al was het voor ons zomervakan
tie, we zouden toch de kans krijgen in kontakt te komen 
met het dovenonderwijs. De volgende ervaringen zijn 
wellicht interessant voor kollega's. 

De eerste dag na onze aankomst werden we beiden 
opgehaald door een goede bekende van ons: mevrouw 
M. Szasz. We kenden haar nog van de periode dat we zelf 
in Sint-Michielsgestel werkzaam zijn geweest. Ze was 
daar enkele maanden geweest voor haar opleiding. We 
hadden al vlak na aankomst in Johannesburg telefo
nisch kontakt met haar gehad. Nu nam ze ons mee naar 
Soweto, een van de randsteden van Johannesburg, deze 
speciaal voor de zwarten. Op het parkeerterrein van de 
school stond een busje met het opschrift: Schoolbus. 
Deaf and Blind Children. En toen stond plots voor onze 
neus Br. Gerard Cox. Het was een onverwacht en heel 
blij weerzien. In de zestiger jaren had hij een paar jaar in 
Sint-Michielsgestel meegedraaid voor zijn opleiding en 
was toen uitgezonden naar de school voor doven in 
Wonosobo op Java. Het was een verrassing elkaar hier 
te treffen, want ik wist niet, dat hij anderhalf jaar geleden 
hier begonnen was met het opstarten van deze nieuwe 
school. Hij bracht ons naar een werkkeet en met een 
groots gebaar zei hij: 'Hier is mijn kantoor' en toen met 
een wat zure grijns: 'Ja, de regering heeft voor een 
schoolbus gezorgd, een chauffeur, twee leerkrachten, 
hulp in de keuken maar géén schoolgebouw.' Dan gaan 
we naar de school: in een groot lokaal zitten twee 
groepen kinderen aan tafeltjes. Ze hebben voorlopig 
onderdak gevonden in het gebouw van de St. Martin's 
School. Op het bord staat een lesje in de Zoeloe-taal. 

'Je begrijpt wel, Ben, dat je hier niet weg mag gaan, 
voordat je iets leuks hebt gedaan', wordt me in het oor 
gefluisterd. Nadat mijn vrouw een paar foto's heeft ge
schoten, worden de tafeltjes iets opzij geschoven en dan 
kijken grote zwarte ogen naar de 'wit-man' die zomaar 
een duim wegtovert. een rood snoepje verandert in een 
groen snoepje en dan ook pantomime staat te spelen. 

Het is heerlijk om het te doen, want overal ter wereld zijn 
kinderen hetzelfde. 
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Uan mogen we mee met Mr. John, de chauffeur van de 
schoolbus. Het is een bijzonder aardige baas. Hij laat ons 
een groot deel van Soweto zien, We rijden door verschil
lende districten. De huisjes zijn verschillend van ouder
dom, de nieuwere zien er redelijk uit, de oudere zijn vies. 
Spottend noemt men ze 'match-boxes'. We bezoeken 
een technische school: nieuw, goed geoutilleerd. De 
directeur is een gezellige Amsterdammer, van afkomst 
automonteur. Er is nog een Belg en een Engelsman en 
al|es gaat afwisselend in het Engels en Afrikaans. Het 
's een heel grappige ervaring hier in het Nederlands en 
Afrikaans te kunnen communiceren. Dat 'uitsigpunt' 
9een probleem oplevert is duidelijk, dat 'moenie baviane 
voer nie' betekent dat men geen voer aan de apen moet 
geven, is toch wel gemakkelijk en nog leuker wordt het bij 
Sebruik van bepaalde Afrikaanse woorden die we wel 
begrijpen maar in het Nederlands toch niet echt ge
bruiken. Wat dacht u van 'hijsbak'? Dat het niets meer en 
n|et minder is dan een 'lift' is een kwestie van even 
wennen. 
Dan rijden we met Mr. John naar het huisje van een dove 
vrouw. We mogen binnenkomen, iets dat zonder spe
ciaal verlof eigenlijk niet mag volgens de officiële regels. 
Ze verontschuldigt zich voor de rommel binnen met een 
sorry for the mass'. Maar buiten ziet het er keurig onder
houden uit: een tuintje vóór en achter, de buitenmuren 
netjes geschilderd; het mag een uitzondering genoemd 
worden als we rondkijken. De vrouw vertelt ons, dat ze 
vanaf haar negende jaar doof is, ze praat behoorlijk 
verstaanbaar. Voor haar onderhoud naait ze japonnen: 
keurig. Ze geeft ook een paar grotere dove meisjes 
naailes. Ze is allervriendelijkst. 
Dan rijden we terug naar de school. We krijgen in de 
ruime keuken een eenvoudige maar goed smakende 
'unch aangeboden. Dan is het tijd om afscheid te nemen, 
maar we beloven Br. Gerard Cox nog vóór onze terugreis 
kontakt met hem te zullen opnemen. 

Als we terug zijn van onze grote trip krijgen we nog een 
Paar kansen voor kollegiaal bezoek. Op dinsdag 14 
augustus komt mevrouw M. Szasz ons weer halen. Deze 
keer voor een bezoek aan enkele observatie-units welke 
ressorteren onder het audiologisch centrum van de Uni
versiteit van Johannesburg. De zeer jeugdige kinderen 
worden hier geobserveerd, begeleid en voorbereid op 
het naar-school-toe-gaan. De samenstelling van de 
groepjes is multi-raciaal. Er wordt zeer veel aandacht 
geschonken aan de samenwerking met de ouders. Er is 
een prettige en rustige sfeer onder het team. Op verzoek 
ga ik met een groepje jeugdige dove kinderen aan de 
slag door wat eenvoudige bewegingsreeksen met hen 
door te nemen en wat pantomime te spelen. Ze reageren 
erg goed en het slaat best aan bij de kleintjes. Deze twee 
units worden gesponsored door de 'International Lion's 
Club'. De leiding heeft Mrs. Robin Lewis. Het betekent 
een hernieuwde kennismaking, omdat we elkaar al eens 
eerder hebben ontmoet bij haar tweedaags bezoek in 
1981 aan de J.C. Ammanschool. 

Op haar verzoek om ook een bezoek te brengen aan St. 
Vincent's School for the Deaf, kunnen we helaas niet 

ingaan, omdat ons verdere program dat niet toelaat. Wel 
kunnen we het aanbod accepteren een bezoek te 
brengen aan de Lenasia School for the Deaf. Deze 
school is gelegen in Lenasia, een voorstad van Johan
nesburg, speciaal voor de Indians'. De school is ook pas 
een paar jaar geleden gesticht. Er is een prettige sfeer. 
Het waarnemend hoofd Mr. A. Nana laat ons alle 
groepen zien. De ongeveer 60 leerlingen vallen in de 
leeftijd van ± 5 tot 18 jaar; ook zijn daaronder een aantal 
leerlingen met meervoudige handicaps. Op zijn verzoek 
werk ik wat met een groepje 5-jarigen. De kinderen rea
geren duidelijk wat minder goed in vergelijking met de 
kleintjes van de units die we gisteren hebben bezocht. Hij 
laat ons ook de afdeling 'handvaardigheid' zien: hout- en 
metaalbewerking, naaldvakken, ook borduren en inclu
sief kleden knopen. 
Daarna hebben we een lang gesprek met Mr. A. Nana. 
Het is een jonge, enthousiaste man die niets voelt voor 
positiejacht binnen het hoger onderwijs. Hij studeert dit 
jaar nog op de Universiteit voor de afronding van zijn 
studie Gehoorgestoordenonderwijs. Hij blijkt zeer goede 
kontakten te hebben met Br. Gerard Cox. Het laatste 
deel van de ochtend hebben we een gesprek met het 
hele team. Aan de verlangens die men uitspreekt, valt 
goed te merken, dat men nog in de beginfase zit van de 
uitbouw. De enigste spreekleerkracht - ja, één - die de 
school rijk is - een anglicaanse zuster - is jammergenoeg 
deze ochtend door omstandigheden niet op school aan
wezig. De school heeft een voorlopig onderdak ge
vonden in bestaande schoolgebouwen. Er zijn plannen 
voor de nieuwbouw van een school èn een internaat. Ik 
heb ze in alle bescheidenheid succes gewenst met de 
verdere uitbouw van de school en tevens de nadruk 
gelegd op het belang van een goede werksfeer en het 
proberen te roeien met de riemen die men heeft. 

's Avonds heb ik oud-kollega Br. Gerard Cox opgebeld 
om toch nog even kontakt met hem te hebben. Hij ver
telde, dat er juist een paar journalisten van een krant van 
Soweto waren geweest. Het lijkt me best zinvol, zo zei hij, 
om af en toe naar buiten te treden, want er moet nog veel 
gebeuren, voordat de plannen van de nieuwe school 
gerealiseerd zijn. De volgende week krijg ik een paar 
nieuwe verplaatsbare cabines (een soort caravans) en 
dan kunnen we de bouwkeet verwisselen voor een wat 
betere ruimte. De samenwerking gaat erg prettig. Me
vrouw X. (ik ben haar naam vergeten), een zwarte dame 
die de oprichter en stimulator is van de school, zegt 
tegen de journalisten: 'Ik was niets kunnen beginnen 
zonder Br. Gerard Cox.' Enkele dagen tevoren had hij 
mevrouw X. nog toevertrouwd, dat hij zich bij zijn komst 
erg opgelaten had gevoeld om als blanke te moeten 
gaan vertellen aan zwarte kollega's wat ze moesten 
doen en hoe... Zij van haar kant bekende toen; 'Ik had wat 
angst, want ik dacht, hoe zou dat allemaal gaan: werken 
onder leiding van een blanke in deze zwarte gemeen
schap; maar ik vind dat het heel goed gaat.' 

Op mijn vraag wanneer hij op vakantie zou gaan naar 
Nederland, is zijn antwoord: 'Ik zou eigenlijk met Kerst
mis mogen gaan, maar ik wacht nog een tijdje tot de zaak 
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goed draait. En - voegde hij eraan toe - ik wil via mijn 
werk nog wat beter geïnformeerd raken over HET grote 
probleem van Z.Afrika: de apartheid. Ik hoop in Neder
land een zo objectief mogelijk antwoord te kunnen geven 
op vragen over dit gecompliceerde probleem. In Neder
land is de voorlichting over deze zaak knap eenzijdig.' En 
daarmee zijn we het roerend eens. 
Tijdens de thuisvlucht zien we op de luchthaven van 
Nairobi tijdens het oponthoud een grote kollektebus 
staan met rode letters: Help. For the Deaf of Kenia. Met 
een variatie daarop zou ik hetzelfde willen doen voor de 
Sizwili School for the Handicapped: Help. For the Deaf of 
Soweto. 

Slechthorenden naar het 
voortgezet onderwijs 

Samenvatting van een scriptie Pedagogiek 
M.O.-B 

A.P.C. Broerse en A.J. Braun 

Deze scriptie heeft als ondertitel: 'Onderzoek naar de 
voortgezette scholing en beroepskeuze van slechtho
rende schoolverlaters van de Mgr. Hermusschool te 
Amsterdam'. 
Ze bevat, naast literatuuronderzoek t.a.v. de problema
tiek van de overstap naar het voortgezet onderwijs, een 
onderzoek naar de voortgezette scholing en beroeps
keuze van 121 slechthorende schoolverlaters, die tus
sen 1970 en 1980 de Mgr. Hermusschool verlieten, 
In de scriptie wordt bovendien verslag gedaan van ar
chiefonderzoek naar de ontwikkelingen die zich tussen 
1959 en 1982 hebben voorgedaan in de schoolpopula-
tie. 
Veel aandacht wordt in de scriptie besteed aan de ver
anderde functie van het V.B.O. in de verdere scholing 
van slechthorenden. 
Over de functie van het V.B.O. verschijnt een artikel in 
het tijdschrift Speciaal Onderwijs. Helaas was het door 
plaatsgebrek niet mogelijk dit artikel op korte termijn in 
Van Horen Zeggen op te nemen. Lezers die geïnteres
seerd zijn in het hele onderzoek kunnen de scriptie be
stellen d.m.v. het overmaken van ƒ20.- op giro 2194931 
t.n.v. A.J. Braun te Hoogkarspel onder vermelding van de 
titel van de scriptie. 

'SYMBIOSE' - een uitkomst? 

W.D.J. Noppers, leerkracht De Stijgbeugel 

Toen in november 1976 de circulaire LMBO 76/154 in 
de bus viel werd op de Dr. P.C.M. Bosschool de eerste 
stap gezet in de richting van het symbioseonderwijs. 
Er werd kontakt gelegd met 'De Boulevard' een school 
voor l.t.o. en met 'De Maaslaan' een school voor l.h.n.o. 
Uiteindelijk leidde dit tot het oprichten van een zelfstan
dige school voor V.B.O.-S.H. 'De Stijgbeugel'. 

De organisatie van het symbioseonderwijs op 'De Stijg
beugel'. 

- In het eerste leerjaar volgen de leerlingen theorieles
sen op de Stijgbeugel, daarnaast volgen alle leerlingen 
praktijklessen op de Boulevard of Maaslaan. In principe 
is er vrije keus naar welke school de jongens en meisjes 
willen. 
De leerlingen die in het eerste symbiosejaar op de l.t.s. 
symbioselessen volgen krijgen acht uur per week hand
vaardigheid. 
Zij worden begeleid door de onderwijzer van de hoogste 
groep van de Dr. Bosschool, voor velen dus hun 'oude' 
leerkracht. Dit is gedaan om de overgang naar het v.o. te 
vergemakkelijken. 
De leerlingen die het eerste jaar naar het l.h.n.o. gaan 
krijgen les in koken, textiel en handvaardigheid. 

- In het tweede leerjaar worden de lessen op de l.t.s.: 
algemene technieken, wij kennen hierin de vakrichting: 
consumptieve techniek, grafische techniek, houtbewer-
ken, metaalbewerken. 
De lessentabel op het l.h.n.o. blijft gelijk aan die in het 
eerste leerjaar. 

- Na het tweede leerjaar volgt een keuze waarbij de 
volgende richtingen mogelijk zijn: 
a. Verder studeren op theoretisch nivo, met als afsluiting 
het staatsexamen M.A.V.O. 

b. Integratie in het derde leerjaar l.b.o. of i.t.o., i.h.n.o. 

c. Volgen van een derde symbiosejaar; c.q. uitstel van 
keuze. 

d. Volgen van 'i.b.o.'-onderwijs aan de Stijgbeugel. 

ad b. Integratie in het l.b.o./i.t.o. 
Indien de leerling zowel technisch als theoretisch de 
capaciteit heeft om in het regulier beroepsonderwijs te 
integreren moet tevens bekeken worden of de handicap 
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en de geaardheid van de leerling een reële kans op 
succes bieden. 
Is dit het geval, dan zal integratie in een van onze sym-
biosescholen de meest logische oplossing zijn. Deze 
scholen immers zijn bekend met de slechthorende, bo
vendien loopt er het grootste deel van de week een 
begeleider die in geval van nood kan inspringen. De 
coördinator symbiosezaken zorgt ervoor dat de leer
krachten van het l.b.o. waarmee de slechthorende te 
maken krijgt vantevoren op de hoogte zijn van de leerling 
d i e zij krijgen, tevens geeft hij instructie m.b.t. gebruik van 
solo-apparatuur en gedrag voor de klas. 
Alle geïntegreerde leerlingen worden in de gelegenheid 
gesteld om voor 'steunlessen' naar de Stijgbeugel te 
komen. 

ad c. Voortgezet symbioseonderwijs. 
Toen de eerste lichting symbioseleerlingen na twee jaar 
'es niet bleek te kunnen integreren werd besloten dat 
v°or dit soort leerlingen (zwaar slechthorend en/of 
meervoudig gehandicapt) een verlengde symbioseop-
'eiding noodzakelijk was. Besloten is dat deze categorie 
'eerlingen beroepsvoorbereidend onderwijs in symbio-
severband zou volgen. Om de keuze te vergemakke-
üjken wordt het onderwijs gesteund door excursies en 
een dag stage per week. 

De vakken waarin de leerlingen les krijgen zijn: 
" grafische techniek 6 lesuren 
- rnetaalbewerken 6 lesuren 
- vaktekenen 2 lesuren 
De stagebedrijven zijn hoofdzakelijk bedrijven in deze 
twee sectoren. 

De begeleiding in het symbioseonderwijs 

Een van de voorwaarden gesteld aan symbioseonder
wijs is het aanwezig zijn van een leerkracht van de vbuo 
school tijdens de symbioselessen. 

De werkzaamheden van deze begeleider m.b.t. de les
sen zijn: 

- het informeren van de l.b.o.-collega omtrent de leer-
'ingen en hun individuele problematiek; naast de gebrui
kelijke kontakten tijdens de lessen zorgt de begeleider 
voor een info-map die ter inzage wordt gegeven aan de 
betreffende leerkrachten. 
~ het maken van aantekeningen tijdens de instructie; de 
aantekeningen worden uitgewerkt in een evaluatieles op 
de Stijgbeugel. 
- het verduidelijken en/of omschrijven van veelal tech
nische termen. 
- het steunen van de l.b.o.-collega met logopedische en 
orthopedagogische/orthodidactische wenken. 
- het op de hoogte houden van de l.b.o.-docent van 
ontwikkelingen binnen het vbuo. 
- het organiseren van excursies in overleg en samen
werking met de l.b.o.-collega. 
- het letten op de veiligheid m.b.t. het gehoor. 
.- het bijhouden en verwerken van aantekeningen ten 

behoeve van het opstellen van een verslag aan het einde 
van ieder schooljaar. 

Resultaten na zeven symbiosejaren. 

aantal 

symbiose + get 

symbiose + get + dipl 

symbiose + integratie 

symbiose + schoolverl 

symbiose + dipl Ihno 

symbiose + mavo 

symbiose + ito 

symbiose + ibo 

symbiose nog niet volt 

CD 

21 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

CT> 

14 

1 

1 

1 

3 

8 

co 

cn 

21 

3 

3 
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1 

10 

1 

1 

12 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

o 
co 
o-> 

13 

1 

1 

1 

7 

1 

2 

co 
CD 

20 

1 

1 

9 

5 

4 

C\J 
CO CT> 

10 

2 

8 

Het totaal aantal leerlingen tot en met 1982 bedraagt 
111. De jaren 76, 77, 78 zijn afgerond; van de lichting 
79 volgen nog twee leerlingen de opleiding symbiose-
extra, terwijl een leerling voor de tweede keer opgaat 
voor het MAVO examen. 
Totaal aantal afgeleverde leerlingen is 71. Acht leer
lingen verlieten de school voortijdig zonder getuigschrift 
of diploma. Van de 63 leerlingen behaalden 27 het 
MAVO diploma, 36 leerlingen kunnen dus mede dankzij 
het symbioseonderwijs bij sollicitatie of voortgezette 
studie een diploma tonen met bereikt nivo. 
Ook het stagelopen gedurende twee jaar is van invloed 
geweest bij de vorming en beroepskeuze van de leerling; 
een aantal leerlingen heeft zelfs werk gevonden bij een 
van onze stagebedrijven. 
Resumerend kunnen we stellen dat het creëren van de 
mogelijkheid tot geven van symbioseonderwijs in het 
slechthorendenonderwijs voor vele leerlingen een uit
komst is geweest. 
Gezien de resultaten die wij in Arnhem behaald hebben, 
kunnen we stellen dat we dankzij de uitstekende sa
menwerking met inspecties, Ibo-scholen en bedrijven 
onze leerlingen datgene kunnen bieden waarop zij recht 
hebben, nl. dezelfde kansen als leerlingen in het regulier 
onderwijs. 

De Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel zijn scholen 
voor kinderen met gehoor- en spraak/taalprolemen. 
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Studiedag t.g.v. het 25-jarig 
bestaan van de Martinus van 
Beekschool 

Naast een week met feestelijke aktiviteiten is op vrijdag 7 
september 1984 een studiedag gehouden rond twee 
thema's n.l.: 
- 'Vroegtijdige onderkenning' 
- 'Ambulante begeleiding' 

Met betrekking tot het eerste onderwerp zijn een aantal 
voorlopige conclusies belicht uit het onderzoek dat op de 
Martinus van Beekschool is gehouden. Dit onderzoek 
vraagt naar ervaringen van ouders in de voorschoolse 
periode en in de eerste periode op school. De afronding 
zal in januari 1986 geschieden, waarna de bevindingen 
volledig zullen worden gepubliceerd. 

De ambulante hulpverlening staat al jaren in het vaandel 
van de Martinus van Beekschool. 
In 1976 reeds werkte de school mee aan het terugplaat
singsproject BUO-BAO. 
In 1982 werd door José Baptist een onderzoek gepu
bliceerd dat betrekking had op de schoolverlating van 
oud-leerlingen van de afdeling voor leerlingen met 
spraak- en taalproblemen van de Martinus van Beek
school 
Ook wordt samengewerkt met 'Handicap en Studie' om 
de begeleiding in het voorgezet onderwijs zo gericht en 
efficiënt mogelijk te laten geschieden. 
Op dit moment heeft dhr. Spanhoff zitting in een lande
lijke werkgroep - begeleidende leerkrachten - die werkt 
onder auspiciën van het Landelijk Pedagogisch Cen
trum. 
Het aantal leerlingen dat jaarlijks de school verlaat is 
gemiddeld 25. Dat de begeleiding daarvan veel tijd en 
energie vraagt is een duidelijk zaak. Vanaf augustus 
1985 zal in het kader van de nieuwe formatie-regeling 
een gerichtere aanpak van deze problematiek gereali
seerd worden volgens dhr. Hermans (inspecteur). 

Naast de inleidingen van de studiedag is een samenvat
tend verslag gemaakt van de discussiegroepen door de 
heren J. Kniest en G. van Lanen, beiden werkzaam op de 
Martinus van Beekschool. 
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Ervaringen van ouders 
gedurende het onderken-
ningsproces van de gehoor-
en spraak-/taalproblemen 
van hun kind 

Studiedag Martinus van Beekschool 

H. du Bois, R. Croonenberg, W. Kwinten en E. Zwart 

Inleiding 

Op initiatief van de Martinus van Beekschool, school 
voor kinderen met gehoor- en spraak-/taalstoornissen 
te Nijmegen, is er een onderzoek uitgevoerd naar erva
ringen van ouders gedurende het onderkenningsproces 
van de gehoor- en spraak-/taalproblemen van hun kind. 
Dit onderzoek is verricht met ouders van kinderen die op 
de Martinus van Beekschool zijn geplaatst. 
In dit artikel wordt informatie gegeven over de aanleiding 
tot dit onderzoek en het doel ervan. 
Vervolgens komen de onderzoeksmethode, de onder
zoeksgroep en de uitvoering van het onderzoek aan de 
orde. Tenslotte volgt een weergave van de voorlopige 
resultaten van dit onderzoek. 

Aanleiding tot het onderzoek 

Een eerste aanzet voor een onderzoek naar ervaringen 
van ouders gedurende het onderkenningsproces van de 
gehoor- en spraak-/taalmoeilijkheden van hun kind, 
werd al in 1981 gegeven. Er waren verschillende aan
leidingen. Op vergaderingen van het oudercomité van 
de school bleek het moeilijk om algemene onderwerpen 
te bespreken, omdat ouders over hun ervaringen met 
verwijzers en hulpverleners wilden praten. Op klasse
avonden en algemene ouderavonden kwamen vaak 
minder plezierige ervaringen met deskundigen in het 
verwijzingsproces naar voren. 
In die tijd werd in de regio Nijmegen gestart met een 
poging tot een geïntegreerde aanpak van vroegtijdige 
onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, waaruit het 
V.T.O.-overleg ontstond. Aan dit overleg nam ook een 
vertegenwoordiging van het oudercomité en het school
team deel. Het bleek dat in het overleg vroegtijdige on
derkenning opgevat werd als onderkenning van de 
handicap, en dat er weinig aandacht werd besteed aan 
de belevingen en rol van de ouders en gevolgen voor het 
gezin. Bij het oudercomité en het schoolteam ontstond 
hierdoor de behoefte méér de ervaringen van ouders in 
het overleg in te brengen. 
Een eerste poging om ervaringen van ouders te bun-



delen werd ondernomen door het oudercomité, maar 
door de sterke emotionele betrokkenheid bij het onder
werp lukte het niet vanuit de ervaringen algemene con
clusies te formuleren. Daarom werden initiatieven on
dernomen om door middel van een onderzoek de 
ervaringen van ouders te inventariseren. Drie afgestu
deerde pedagogen bleken hiertoe bereid. 
Ten behoeve van het onderzoek werd een begeleidings-
Qroep ingesteld, bestaande uit leden van het ouderco-
mi 'é, het schoolteam en een onderzoeksdeskundige.1 

°oe/ van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek werd door de begeleidings-
9roep als volgt geformuleerd: 
~ een bijdrage leveren aan een zo vroeg mogelijke 

onderkenning van gehoorproblemen en spraak-/taal-
Problemen bij kinderen en van de problemen die 
ouders daarbij kunnen ervaren. 

" optimalisering van hulp en begeleiding aan kind en 
ouders met als mogelijke aangrijpingspunten: 
* de struktuur volgens welke artsen en instellingen 

samenwerken en doorverwijzen 
* de attitude van artsen en instellingen met wie 

ouders mogelijk te maken krijgen 
* de attitude van alle mogelijke personen (familie, 

buren, kennissen etc.) die te maken hebben met 
ouders die vermoeden dat hun kind een gehoor- of 
spraak-/taalstoornis heeft. 

Overleg tussen begeleidingsgroep en onderzoekers 
|eidde tot de navolgende onderzoeksvraag: 
Wat zijn de ervaringen van ouders met slechthorende 
kinderen of kinderen met spraak-/taalproblemen met 
artsen, scholen, hulpverleners of met hun kind, gedu
rende het proces van de onderkenning, verwijzing, diag-
nose en de eerste periode op de Martinus van Beek-
schooi: 

De onderzoeksmethode 

Het onderzoek is een ervaringsonderzoek. De onder
zoeksmethode is gebaseerd op de waarderingstheorie.? 

Volgens de waarderingstheorie zijn aan ervaringen twee 
kanten te onderscheiden: 
1 • De externe waarderingskant. Mensen ervaren en zijn 
betrokken op gebeurtenissen. Ze ervaren deze geïso-
l e erd, maar brengen ze met elkaar in verband. Mensen 
kunnen ervaringen omzetten in symbolen: taal. Erva
ringen kunnen worden verwoord in waardegebieden. 
Een waardegebied is iets dat iemand in een bepaalde 
Periode van zijn leven als belangrijk ervaart, iets dat 
iemand op de een of andere manier bezighoudt. 
2- De interne affectieve kant. Ervaringen worden ge
voelsmatig beleefd. De gevoelens onthullen aspekten 
van hoe iets door de persoon wordt ervaren. 
De onderzoeksmethode is tevens een gestruktureerde 
Qespreksmethode waarmee gegevens worden verza
meld. 
De ouders verwoorden hun ervaringen in de vorm van 
waardegebieden met behulp van een gespreksbege-

leider. De ouder verwoordt zijn ervaringen n.a.v. een 
thema (gespreksonderwerp) en vat deze tenslotte samen 
•in een kernachtige zin, het zogenaamde waardegebied. 
Op deze wijze komen verschillende thema's, die geko
zen zijn met het oog op de onderzoeksvraag, aan de 
orde. 
Deze wijze van werken is een vorm van zelfonderzoek. 
De ouder wórdt niet onderzocht, maar onderzoekt zich
zelf. Hij/zij is mede-onderzoeker. Hij/zij brengt t.a.v. het 
onderwerp datgene naar voren, wat voor hem/haar zelf 
belangrijk is. Deze methode wordt zelfconfrontatieme-
thode genoemd. 

De onderzoeksgroep 

De onderzoekspopulatie werd gevormd door ouders Van 
kinderen met gehoor- of spraak-/taalstoornissen, welke 
twee jaar of korter de Martinus van Beekschool bezoch
ten. Het aantal ouders was 99. 
Uit deze populatie hebben wij een steekproef van 20 
ouders getrokken. De steekproef was gestratificeerd op 
de volgende kenmerken: 
- stoornis: gehoorstoornis of spraak-/taalstoornis 
- woonplaats: stad of platteland 
- geslacht van de ouder: man of vrouw. 
Verschillen op deze drie kenmerken zouden verschillen 
in ervaringen met zich mee kunnen brengen. Door met 
deze kenmerken rekening te houden bij het trekken van 
de steekproef, is de steekproef op deze kenmerken re
presentatief voor de onderzoekspopulatie. 

De uitvoering van het onderzoek 

Met elke ouder zijn drie gesprekken gevoerd. 
Het eerste gesprek was een kennismakingsgesprek 
waarin informatie werd gegeven over het onderzoek. 
Hierna werd door de ouder besloten of hij/zij wel of niet 
met het onderzoek mee ging doen. 

In het tweede gesprek vond het feitelijke ervaringson
derzoek plaats. De ouder formuleerde waardegebieden 
n.a.v. thema's die betrekking hadden op de volgende 
onderwerpen: 
- de eerste vermoedens 
- bespreking van de eerste vermoedens 
- contacten met deskundigen 
- begeleiding van ouder/kind na uitslag van het onder

zoek 
- omgang ouder/kind over gehele periode 
- gehele periode, algemene ervaringen 
- evaluatie van het gesprek. 
Alle waardegebieden die een ouder formuleert n.a.v. 
deze thema's, vormen tesamen zijn waarderingssys
teem (in de bijlage geven we een voorbeeld van een 
thema en van een waarderingssysteem van een ouder). 
Hierna gaf de ouder bij elk waardegebied aan of de 
inhoud hiervan voor hem/haar gevoelsmatig positief, 
negatief dan wel gemengd of neutraal was. 

In het derde gesprek werd een vragenlijst afgenomen. 
Hierin werd gevraagd naar persoonlijke gegevens en 
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informatie over het verloop van het verwijzingsproces. 
Indien nodig wilden wij deze gegevens gebruiken als 
context voor de ervaringen. 

Voorlopige resultaten van het onderzoek 

Ten behoeve van de jubileumdag, ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Martinus van Beekschool, 
hebben wij een deel van de onderzoeksgegevens glo
baal geanalyseerd. Wij hebben zaken die opvielen eruit 
gelicht. Uit de waardegebieden. die door de ouders 
werden geformuleerd n.a.v. de thema's 'kontakten met 
de deskundigen' en 'begeleiding van ouder/kind na de 
uitslag van het onderzoek' hebben we een aantal ten-
denzen gedistilleerd. 
Alvorens deze weer te geven willen we er nog op wijzen 
dat het alleen informatie betreft die de ouders zelf naar 
voren brachten. Het is mogelijk dat bij navraag van 
ouders zou blijken dat b.v. méér ouders bepaalde erva
ringen hebben meegemaakt, maar deze niet hebben 
ingebracht in het onderzoek. 
Het ging er in dit onderzoek niet in de eerste plaats om óf 
ouders bepaalde ervaringen hebben gehad, het ging 
erom de voor ouders-zélf belangrijke ervaringen te in
ventariseren en te analyseren. Bij het interpreteren van 
de resultaten moet hiermee rekening worden gehouden. 

Tendens 1 

Ouders voelen zich niet serieus genomen en in hun zorg 
erkend door 
- de dagelijkse omgeving (7 ouders) 
- de consultatiebureau-arts (10 ouders) 
- de huisarts (9 ouders) 

Voorbeeld: 
'Als ik erover wilde praten met de familie en anderen, dan 
kreeg ik als antwoord: het komt wel goed, of, maak er 
geen probleem van, of, als hij op school komt, dan leert 
hij het vanzelf wel. Daarom durfde ik er niet meer over te 
praten met anderen.' 

Tendens 2 

Soms voelen ouders zich wel serieus genomen. Dit was 
door 
- de kleuterleidster (8 ouders) 
- de logopediste (6 ouders) 

Voorbeeld: 
'Door een paar keer bij de logopediste mee te draaien 
kreeg ik zelf een beetje inzicht in hoe we onze zoon iets 
leren moesten. Daarbij nog tips en advies gekregen 
Voordat we contact met haar hadden, hadden we geen 
flauw idee hoe we onze zoon iets moesten leren. Door 
haar hebben we ontdekt dat er veel voorafgaat aan het 
praten, vooral het werken met geluiden.' 

Tendens 3 

Tijdens het onderkenningsproces hebben een aantal 
ouders er moeite mee 
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- dat de gehele tijdsduur als erg (te) lang ervaren wordt 
(8 ouders) 

- dat men erg moet aandringen op een verwijzing (3 

ouders) 

Voorbeeld: 
'Ik vind dat de huisarts (die tevens consultatiebureau
arts is) me te lang heeft vastgehouden. Als ik zei dat er 
iets niet in orde was met de 'spraak' van mijn zoon dan 
zei hij steeds: dat komt wel.' 

Tendens 4 

Een aantal ouders stellen een exclusief medische bena
dering van onderzoeken minder op prijs (3 ouders). 
Een pragmatische aanpak in de vorm van hulp en bege
leiding, wordt, in tegenstelling tot een exclusief medi
sche aanpak, gewaardeerd (2 ouders). 

Voorbeeld. 
'De onderzoeken op het audiologisch centrum werden 
op een prettige wijze gehouden. De oorzaken van de 
spraak-/taalgestoordheid konden niet worden aange
geven, doch de pragmatische aanpak (gewoon behan
delen) sprak ons aan.' 

Tendens 5 

Enkele ouders geven aan, het advies tot plaatsing op de 
Martinus van Beekschool als een schok te hebben er
varen (4 ouders). 

Voorbeeld: 
'Het was een hele slag voor mij toen ik te horen kreeg dat 
mijn kind zoveel achterstand had en dat hij in Nijmegen 
naar school moest.' 

Andere ouders geven aan blij te zijn met de plaatsing van 
hun kind op school (2 ouders). 

Voorbeeld: 
'Het eerste contact met de Martinus van Beekschool 
was erg positief. We waren blij dat ons kind na drie dagen 
observatie geplaatst kon worden. Dit gaf ons vertrouwen. 
Eindelijk een orgaan waar serieus en gericht aan zijn 
ontwikkeling werd gewerkt.' 

Tendens 6 

Een aantal ouders ervaren gedrags- en/of communica
tieproblemen in de omgang met hun kinderen (16 
ouders). 
Een aantal ouders geeft expliciet aan, dat er sprake is 
van een verbetering ten aanzien van deze problemen 
sinds hun kind op de Martinus van Beekschool is ge
plaatst (5 ouders). 

Voorbeeld: 
'Sinds de beginperiode op de Martinus van Beekschool 
is hij vrijer en vrolijker geworden, ook voor anderen. Is 
toen ook interesse gaan tonen om met andere kinderen 
te gaan spelen. Hij is ook steeds beter gaan praten. In 
deze periode is hij ook zindelijk gaan worden.' 



Tendens 7 

Een aantal ouders geeft expliciet aan, tevreden te zijn 
over de Martinus van Beekschool (9 ouders). 

Voorbeeld: 
'!k heb goede medewerking gehad van de school. Veel 
gepraat en een goede uitleg op vragen waar ik mee zat.' 

Aangezien het voorlopige resultaten betreft willen we het 
Dii de weergave hiervan laten. 
°ver enkele maanden hopen we volledig verslag te 
doen van het onderzoek en de resultaten in een onder
zoeksrapport. Het ligt ook in de bedoeling om een be
knopte weergave van het onderzoek en de resultaten uit 
'e brengen. Als U belangstelling heeft voor het onder

zoeksrapport en/of beknopte weergave kunt U dit opge
ven bij de school.3 

Zij zullen U dan t.z.t. worden toegestuurd. 

Noten 

1. De onderzoekers zijn: Drs. R. Croonenberg, Drs. W. Kwinten 
en Drs. E. Zwart (orthopedagogen). 
De begeleidingscommissie bestaat uit: Mevr. M. Theunissen en 
mevr. A. Alwicher namens het oudercomité: Dhr. J. Spanhoff 
(direkteur), dhr. G. van Lanen (maatschappelijk werker) en Drs. 
J. Kniest (psycholoog) namens het team: drs H du Bois 
(psycholoog) als onderzoeksdeskundige. 
2. Zie Hermans, H.J.M, Waardegebieden en hun ontwikkeling: 
theorie en methode van zelf-confrontatie. Amsterdam, Swets en 
Zeitlinger, 1974. 
3 Martinus van Beekschool, Ijsbeerstraat 31, 6531 PL Nij
megen, Tel. 080-559584/560470. 

Bijlage 

Voorbeeld van een thema: 
Eerste vermoedens. 
w e willen hier stilstaan bij de tijd dat U voor het eerst ging vermoeden dat er met de ontwikkeling van Uw kind iets niet 
ln orde was. 
A|s U terugdnkt aan deze periode, welke (positieve, negatieve) dingen komen dan bij U boven? 

Voorbeeld van een waarderingssysteem van een ouder: 

Thema en Waardegebied 

1 Eerste vermoedens. 
1.1. Ik merkte dat er iets mis was met mijn zoon. Op leuke dingen reageerde hij helemaal niet. Praten 

deed hij niet, hij maakte alleen veel kabaal. 
2 Bespreking vermoedens. 

2.1. Ik heb er vanaf het begin goed met mijn ouders over kunnen praten. 
22. Met andere familieleden werd er niet over gepraat. Achteraf vertelden ze: zie je wel er was toch 

iets mee aan de hand. 
3 Kontakt deskundigen. 

3.1. Bij het bezoek aan de consultatiebureau-arts heb ik verteld dat er wat met hem aan de hand was. 
Zij vertelde gewoon dat alles goed was en er geen bijzonderheden waren. Daar zit je dan! 

3.2. Maar na verschillende bezoeken kreeg ik eindelijk een verwijskaart voor de K.N.O.-arts. Ik heb 
daar erg op aangedrongen. 

3.3. Na het eerste onderzoek van de K.N.O.-arts konden we niet geloven dat hij doof was. Hij heeft 
nog een audiogram gemaakt om mij te doen geloven dat het werkelijk zo was. 

4 Begeleiding ouder/kind na uitslag. 
4.1. Tijdens een bezoek van een medewerkster van het audiologisch centrum werd er verteld dat 

mijn zoon volledig doof was en dat hoorapparatuur niet zou helpen. Maar later bleek dat het niet 
zo was. Met een toestel kon hij nog aardig wat horen. 

5. Omgang ouder/kind. 
5.1. Ik heb het in het begin erg moeilijk gehad met hem omdat hij erg driftig was. Daardoor heb ik 

contact gehad met een maatschappelijk werkster, ook omdat hij erg veel moeite had met 
zindelijk worden. 

5.2. Na die problemen heb ik erg leuk contact gehad met mijn zoon, ook omdat zijn taal uitgebreider 
was. 

6. Gehele periode. 
6.1. Veel kontakt gehad met ouders van een kind dat al een langere tijd op school was. Dat vond ik erg 

belangrijk om te weten wat ons nog allemaal te doen stond. 
7- Gesprek. 

7.1. Ik vind het prettig om te doen omdat we daarmee andere ouders kunnen helpen. Maar het is ook 
weer erg emotioneel, omdat je er eigenlijk maar zelden over praat. 

Gevoelens 

negatief 

gemengd 

negatief 

negatief 

positief 

gemengd 

negatief 

negatief 

positief 

positief 

gemengd 
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Vroegtijdige onderkenning, 
samenvatting van diskussie 
en enquête 

Studiedag Martinus van Beekschool 

a) informatie verwijzer 

Medewerkers van een school voor slechthorende kinde
ren en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden heb
ben op basis van ervaringen met ouders, kinderen en 
verwijzers veel kennis opgedaan, vooral over de periode 
voorafgaand aan de plaatsing op de school voor spe
ciaal onderwijs. 
De school is verplicht deze deskundigheid terug te kop
pelen naar scholen, ouders en instanties. 

De deelnemers aan de diskussies zijn het in grote lijnen 
met deze stelling eens, al vindt men de term 'verplicht' te 
sterk en vindt niet iedereen de school zo deskundig op dit 
gebied als de stelling beweert. De nadruk lag in de dis
kussies op de terugkoppeling van informatie naar de 
verwijzers. De terugkoppeling naar ouders kwam weinig 
ter sprake, mogelijk samenhangend met het feit dat de 
deelnemers bijna allen verwijzers waren. 
De verwijzers bleken vooral geïnteresseerd in informatie 
enerzijds over hun verwijzingsbeleid op zich en ander
zijds over de wijze waarop de ouders hun bemoeienissen 
hebben ervaren. 

Redenen voor informatie-terugkoppeling, die genoemd 
werden, zijn: 
- de verwijzingsperiode en -procedure dient zo kort en 

doelgericht mogelijk te zijn en kinderen moeten liefst 
meteen op de goede plaats terecht komen. 

- ouders komen vaak pas achteraf, als ze kunnen te
rugzien, met hun ervaringen naar voren. 

- de samenwerking tussen betrokken instanties moet 
zo goed mogelijk zijn. Uitwisseling van informatie 
draagt daartoe bij. 

Een en ander zou gerealiseerd kunnen worden door het 
volgende: 
- Behandelende instanties zoals scholen melden terug 

als een aangemeld kind in behandeling wordt ge
nomen en zenden rapporten over het verloop ervan. 

- Algemene informatieverstrekking d.m.v. informatie
avonden voor verwijzers, bezoekdagen, medewerking 
aan de (bij)scholing van verwijzers zoals artsen. 

- Direkte. persoonlijke contacten tussen betrokken 
medewerkers, liefst in vaste overlegvormen. 

- Een of andere vorm van informatiecentrum waar 
ouders, verwijzers e.d. hun vragen kunnen stellen. Als 
plaats voor zo'n centrum worden genoemd: de School-
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adviesdienst en een V.T.O.-team, -werkgroep of -over
leggroep. 
Naar ouders toe kan informatie worden teruggespeeld 
d.m.v. oudergesprekgroepen, aktiviteiten van de 
oudercommissie, de schoolkrant en ook via indi
viduele kontakten tussen ouders. 

Opgemerkt werd nog dat V.T.O. veel meer is dan het 
kiezen van de juiste school en dat bij jonge kinderen het 
stellen van een diagnose op zich al een moeilijke zaak is-
Bovendien zijn er veel emoties in het spel. 
V.T.O. bij baby's en peuters geeft daarnaast nog het 
dilemma: moeten ouders serieus genomen worden door 
steeds op elke klacht of vraag in te gaan ook als dit leidt 
tot voortdurende onrust? 
Verder werd nog opgemerkt dat het budget van de 
meeste instanties weinig ruimte laat voor allerlei aktivitei
ten 'buitenshuis' zoals bovengenoemd, zodat dit snel ten 
koste gaat van de eigenlijke taak. 

b) begeleiding voorafgaand aan de schoolperiode 

Een school voor kinderen met spraak- en taalmoeilijk
heden moet tevens een centrum zijn voor vroegtijdige 
onderkenning, advisering en begeleiding. 
N.a.v. bovenstaande stelling kwamen een aantal voor
waarden naar voren die aan vroegtijdige onderkenning 
en begeleiding gesteld moeten worden: 

'vroegtijdig' werd ook gekoppeld aan een vroege leef
tijd. Als stoornissen vroeg ontstaan, moeten ze vroeg 
worden ontdekt, dat wil dus zeggen vóór de school-
leeftijd. 

- er moet voor ouders een lage drempel zijn. 
- vooral tijdens de periode van diagnose-stelling moet 

de betrokken instantie multidisciplinair zijn en alle on
derzoek- en begeleidingsmogelijkheden dicht bij de 
hand hebben, 

- V.T.O. moet een zeker regionaal karakter hebben om 
versnippering van aktiviteiten te voorkomen. 

- de V.T.O.-instantie moet neutraal zijn t.a.v. de verdere 
opvangmogelijkheden. Herhaaldelijk wordt de school 
als te belanghebbend genoemd. 

Ondermeer op grond van de voorwaarden vinden de 
meeste deelnemers aan de diskussie dat de school pas 
een rol gaat spelen als er een min of meer duidelijke 
diagnose is gesteld. 
De school zou betrokken kunnen zijn bij de vroege bege
leiding in de vorm van het geven van adviezen aan 
ouders en verwijzers. 
Vooral m.b.t. spraak-/taalgestoorde kinderen wordt de 
systematische begeleiding vóór schoolplaatsing als on
voldoende ervaren. Zo moet observatie en begeleiding 
ook in de thuissituatie mogelijk zijn. 
Naarmate een toekomstige plaatsing op de speciale 
school zekerder wordt kan de direkte bemoeienis vanuit 
die school groter worden. 

c) eerste opvang 

Wanneer ouders op school komen bij toelating is er al 



veel gebeurd. Bij de eerste opvang moet de vroegere 
ervaringen van ouders en kinderen centraal staan. 

Terwijl de verwijzing naar en de plaatsing op een school 
voor speciaal onderwijs in sommige gevallen voor ou
ders een opluchting is, kunnen de vroegere ervaringen 
vaak een negatieve rol spelen. 
Men vindt bijna unaniem dat de school zich met die 
Vroegere ervaringen moet bezighouden wanneer de ou
ders daar behoefte aan hebben en indien het ten dienste 
staat van het doel om een nieuwe en goede start te 
maken. Dit betekent dus dat er voldoende gelegenheid 
nioet worden geboden aan ouders om zich te uiten. Men 
moet openstaan voor signalen die gegeven worden en 
daar iets mee doen. 
'ndien bij voldoende gelegenheid daartoe er geen sig-
na|en komen van de ouders moet de school terughou
dend zijn in het aktief opsporen van problemen. 
He' geven van gelegenheid aan ouders om met hun 
ervaringen naar voren te komen kan d.m.v.: 
• een gefaseerde, niet te snelle plaatsingsprocedure 

met veel kontakt tussen school en ouders. 
het met de ouders goed doorlopen van de ontwikke-
lingsanamnese. 

" regelmatige individuele kontakten met de ouders na 
Plaatsing. 

" het organiseren van contacten tussen-ouders (ouder
avonden, oudergespreksgroepen). 

Boekaankondiging 

Bi i de uitgeverij Intro te Nijkerk is verschenen het boek 
Weer met muziek, muziek als orthopedagogisch me
dium, door Wim ter Burg. 
Op 22 oktober had de officiële presentatie plaats op 
'Bartimeushage' te Doorn. Op deze middag, die bedoeld 
was voor orthopedagogen, artsen, muziek- en bewe-
Qingstherapeuten, groepsleid(st)ers, logopedisten, spel-
'eid(st)ers en docenten aan opleidingsinstituten, werden 
inleidingen gehouden door Prof. dr. P.A. de Ruijter, drs. G. 
Bolkestein en de auteur Wim ter Burg. 

Communicatie 

Studiedag Martinus van Beekschool 

Mw. Huigens. stichting 'Handicap & Studie NSS' 

In de communicatie-wetenschap luidt een van de meest 
doeltreffende definities van communicatie: Wie zegt wat 
tot wie met welke middelen en met welk doel. 
De omroeper van het nieuws, de dominee en de pastoor, 
de arts en de kruidenier, ouders en kinderen, en ook ik op 
dit moment, wij allen passen de regel voortdurend toe: 
wie zegt wat tot wie met welke middelen en met welk 
doel. 
Ik spreek tot u, en lees voor hetgeen ik hier op papier 
heb staan: het 'wat': 'de slechthorende leerling in het 
gewone voortgezette onderwijs'. De middelen die ik ge
bruik zijn mijn stem en deze geluidsinstallatie. Het doel, 
dat ik voor ogen heb, is minimaal dat u mij hoort; en 
maximaal, dat u er iets van opsteekt. Daarmee vallen we 
meteen het onderwijsland in. 
De docent praat tot zijn leerlingen; in de les spreekt hij 
over de leerstof; dat is zijn 'wat'. Het 'wat' bestaat uit 
franse woorden, nederlands dictee, wiskundige stel
lingen, plaatsnamen, jaartallen en vult u maar aan; alles 
'wat' in school onderwezen wordt. 
De middelen die hij gebruikt zijn zijn stem, het bord met 
het krijtje, de dia's, de boeken, de overheadprojector, en 
alle andere hulpmiddelen die in het onderwijs gebruikt 
worden om de leerstof naar de leerlingen over te 
brengen. 
En dan het doel. Veel docenten roepen nogal eens tot 
een klas dat zij niet voor de banken staan te praten. Dat 
doel beogen ze dus duidelijk niet. Ze willen dat de leer
lingen leren, kennis vergaren, zelfstandig denken, hun 
fantasie gebruiken en hun vindingrijkheid spitsen. 
Als leerlingen zich tot hun docenten richten, doen zij dat 
met een vraag of een antwoord en ook zij willen verstaan 
en begrepen worden. En hier is weer gelijk sprake van: 
'wie zegt wat tot wie met welke middelen en met welk 
doel'. 
Als slechthorende leerlingen willen deelnemen aan het 
onderwijs, dan weten we onmiddellijk dat we in de com
municatie met hen rekening moeten houden. Maar hoe, 
en waar en wanneer. 
In het speciaal onderwijs kent men allang het antwoord 
op deze vragen. De methode van de communicatie, de 
middelen, zijn aangepast aan het doel, dat bereikt moet 
worden. 

Communicatie is gebaseerd op een geïntegreerd ge
bruik van alle zintuigen. Iedereen past dit toe. overal en 
altijd. We denken er nooit bij na; het gebeurt automatisch, 
natuurlijk. 
Zo ook in het gewone onderwijs. Van docenten en leer-
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lingen wordt automatisch verondersteld dat ze op deze 
manier les geven en les ontvangen. 
Vandaar dat docenten, wanneer ze een slechthorende 
leerling in de les krijgen, zich niet of nauwelijks bewust 
zijn van het feit dat er in het automatisme van de vijf 
zintuigen nu grondig iets verandert. Immers bij de 
slechthorende leerling is het 'normale' evenwicht tussen 
de vijf zintuigen zoek. En daarmee is de basis voor de 
communicatie, voor 'wie zegt wat tot wie met welke 
middelen en met welk doel' verstoord. 
De slechthorende leerling heeft evenwel zijn eigen 
evenwicht tussen zijn 5 zintuigen opgebouwd en heeft 
hiermee een basis voor zijn communicatie, voor zijn 'wie 
zegt wat tot wie met welke middelen en met welk doel' 
gelegd. 
Als nu het onderwijs-proces succes wil hebben, dan zal 
de communicatie aangepast moeten worden, om ze 
toepasbaar te laten zijn door en voor de slechthorende 
leerling. De leerling verandert niet, de leerstof ook niet, 
het doel van het onderwijs evenmin. En zelfs de docent 
verandert niet. De middelen, daarin moeten wijzigingen 
aangebracht worden. Dus, als slechthorende leerlingen 
in het gewone onderwijs willen meedoen, dan brengen 
we even een aantal wijzigingen aan in de communicatie
middelen, gaan over tot de orde van de dag, en het 
succes is verzekerd. 
Was dat maar waar. Dan stond ik hier niet en mijn kolle
ga's van de regionale bureaus van de Stichting Han
dicap en Studie zouden absoluut overbodig zijn. 

'Wie zegt wat tot wie met welke middelen en met welk 
doel'. Wie is zich hiervan bewust wanneer hij een ander 
probeert iets over te brengen, duidelijk te maken, te 
leren, zodat die ander hoort en begrijpt. Schreeuwen we 
daarom zo gemakkelijk naar een slechthorende-' 
Wie is zich bewust van de middelen die hij gebruikt in het 
communicatie-proc.es. We gebruiken onze stem: een 
uitermate persoonlijk middel; deel van ons lichaam; 
meegegroeid, vertrouwd, eigen en uniek. 

De docent staat voor de klas en gebruikt voortdurend zijn 
stem als middel in de communicatie. In de communicatie 
met slechthorenden zou er iets in de middelen gewijzigd 
moeten worden. Van stem veranderen dan maar'' 
Dat lijkt me onmogelijk, maar stemgebruik is niet een op 
zichzelf staand gebeuren. We gebruiken immers ons 
gezicht er in eerste instantie bij, en dat gezicht kan de 
stem verdonkeremanen of volledig tot haar recht laten 
komen. Verdonkeremanen docenten hun stem, dan ge
beurt dat door snorren en baarden en half uitgesproken 
klinkers en medeklinkers. Voor slechthorende leerlingen, 
die het moeten hebben van spraakafzien, gebruiken 
deze docenten wel hun stem als communicatiemiddel 
maar zij bereiken hun doel niet. 
We gebruiken onze stem ook in combinatie met andere 
lichaamsuitingen zoals gebaren, schouder ophalen, knip
ogen, wegdraaien van het hoofd, rondlopen, omdraaien, 
uit het raam kijken en nog veel meer. Ook docenten doen 
dit en bovendien willen ze ook graag spreken en schrij
ven tegelijk, met de rug naar de leerlingen toe. 
Waarom haal ik dit communicatiemodel, deze commu-
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nicatiemiddelen zo nadrukkelijk naar voren? De reden, 
waarom ik deze achtergronden belicht, ligt in een paar 
heel eenvoudige ervaringsgegevens. 
Slechthorendheid is meestal een onzichtbare handicap-
Een docent moet zich echter steeds min of meer bewust 
zijn dat een van zijn leerlingen slechthorend is. Ziet hij 
het niet voortdurend, dan is hij de handicap van de leer
ling halverwege de les vergeten. 
Elke docent weet uit ervaring dat lesgeven een vorm van 
communicatie is, waarbij het doel van uitermate belang 
is. De leerlingen moet naar een volgend jaar en uiteinde
lijk naar een eindexamen. Zijn totale wijze van lesgeven 
kan hierop van grote invloed zijn, soms van vitaal belang-
Van vitaal belang voor de slechthorende leerling met 
name. Zou het dan kunnen zijn dat, wanneer de commu
nicatiemiddelen optimaal zijn aangepast aan de slecht
horende leerling, alle andere leerlingen daar ook profijt 
van hebben en zelfs in staat zijn daardoor betere resulta
ten te behalen? 

Terug naar mijn nadruk op communicatie en commu
nicatiemiddelen, in de contacten met docenten in het 
gewone onderwijs en de opgedane ervaringen. En deze 
wijzen duidelijk in die richting als docenten steeds 
zeggen: als ik in mijn lesgeven de wetten van dit commu
nicatiemodel toepas, dan kan het niet anders dan dat alle 
leerlingen ermee gebaat zijn. Als na een jaar lesgeven 
aan een slechthorende leerling docenten aan hun colle
ga's vertellen, dat de resultaten van hun lessen beter zijn 
dan anders, dan is dat een bewijs eens te meer. 
Dat bewustwordingsproces omtrent communicatie en 
communicatiemiddelen dient duidelijk aangekaart en 
gestimuleerd te worden. Als ik zou zeggen: haal uw kie
zen van elkaar, knip uw snorren en baarden bij en ik ga 
er niet op in waarom dit voor een slechthorende leerling 
van vitaal belang is, dan is de docent dat binnen een 
week vergeten. En de slechthorende leerling is het na 
drie weken goed zat om maar weer te vragen. 
Deze nadruk op communicatie en de middelen is erop 
gericht om de integratie van lichamelijk en zintuiglijk 
gehandicapte leerlingen in het gewone onderwijs niet te 
baseren opde handicap van de individuele leerling maar 
op de mogelijkheden en de funkties van het onderwijs 
zelf. Niet het buitengewone in het gewone onderwijs 
moet de nadruk hebben, maar het gewone. 
Waarmee ik niet wil zeggen dat optimale communicatie 
in het lesgebeuren het enige middel is, kan en moet zijn 
om de slechthorende leerling in het gewone onderwijs te 
integreren. Maar het is wel het basisgegeven. 
En het vraagt verder om concrete en practische uitwer
kingen in het lesgebeuren. 

Naast de stem gebruikt de docent andere communica
tiemiddelen, zoals het bord en het krijtje, cassettere
corder, overheadprojector, dia's, boeken en ander 
schriftelijk materiaal, soms apart soms in combinatie. 
Het toepassen van deze middelen vergt enige aanpas
singen, wanneer een slechthorende leerling de les moet 
volgen. Schrijven op het bord en tegelijk uitleg geven is 
niet te verstaan; maar na elkaar toegepast, dan is de 
leerstof wel te begrijpen. Luisteren alleen naar geluid-
materiaal kan een slechthorende niet, maar hij kan het 
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wel volgen als hij de tekst heeft. Een koptelefoon en een 
sterk volume helpen hem niet; integendeel! Luistertoet-
sen zijn dus uit den boze. Andere toetsen kunnen worden 
,0egepast, zonder ook maar iets aan het inhoudelijke 
aan te tasten. Men kan een schema op het bord uitte
kenen en de uitleg erbij geven, evenwel eerst tekenen 
e n dan praten. Maar een schema op een sheet zetten en 
V|a de overheadprojector op een scherm, en dan de 
^ i l l e9, gesproken zodanig dat de slechthorende leerling 
° e spraak kan afzien is een goede methode; al zal de 
docent wel dicht bij het geprojecteerde moeten staan. 
D e docent kan beter niet met zijn rug naar het licht gaan 
staan; tegenlicht bemoeilijkt het spraakafzien. 

0°k al lijkt een slechthorende leerling te horen, en meest-
a l hoort hij ook wel iets, wat hij hoort, is onvolledig; hij 
m°et het hebben van spraakafzien en dat is geen horen 
maar zien. 
rl'i lijkt te horen, want hij reageert; maar daarmee heeft 
h'l nog niet verstaan en begrepen. 
^e|fs met SOLO-apparatuur lijkt hij te horen. Maar in veel 
Qevallen is dit apparaat een ondersteuning voor het 
spraakafzien. SOLO-apparatuur en hoorapparaten ma
ken van een slechthorende nooit een goedhorende. Dit 
's een kwestie die bij voorlichting aan docenten altijd aan 
d e orde komt en een voortdurende bron van misver
standen oplevert. 
Uitleg over het gehoor van de leerling, zijn audiogram en 
d e hulpapparatuur zijn onontbeerlijk. Niet het aantonen 
van het verlies van decibellen verschaft het begrip en het 
ln2icht, maar hoeveel decibellen gewoon spreken en 
andere geluiden produceren geeft inzicht. 
Of een slechthorende zijn eigen stem wel of niet kan 
horen, heeft bijvoorbeeld consequenties voor het voor
azen. Een dictee betekent voor een leerling luisteren en 
schrijven; voor een slechthorende eerst spraakafzien 
e n dan schrijven. Een docent die even wacht totdat deze 
eerling is uitgeschreven en dan verder gaat zal nauwe-
"jks tempoverlies ondervinden; en de leerling kan een 
ciJfer behalen, overeenkomstig zijn kennen en kunnen. 
Al|e nieuws, informatie, kletsverhalen en muziek komen 
|°t ons en we pikken datgene eruit, wat we willen horen. 
v°or een slechthorende is dat niet zo, radio bestaat 
nauwelijks voor hem. TV houdt niet echt rekening met 
hem. Jongeren leven met Hilversum 3, een slechtho-
rende niet of nauwelijks. 
A|lerlei informatie wordt in het onderwijs gebruikt, direct 
°_f indirect, bewust of onbewust, 
^en slechthorende, die met deze informatie geconfron
teerd wordt, weet vaak niet waar het dan over gaat. Hij zal 
^eer dan andere leerlingen gestimuleerd moeten wor
den in het gebruik van encyclopedie en atlas, kaarten en 
ander leesmateriaal. 
Spraakafzien en luisteren vergen van een slechthorende 
u'terste concentratie. Zijn hoortoestellen versterken al-
'een het geluid, maar dan ook alle geluid; voetenge-
schuifel, gegrinnik, hoesten, een overvliegende straal
e e r , gedonderjaag op de gang. Als een deur met een 
knal dicht slaat, dan is hij zijn concentratie kwijt en hij zal 
2ich tot het uiterste moeten inspannen om weer die 
9radatie van concentratie te bemachtigen. 

Ondertussen is de les doorgegaan en heeft hij een en 
ander gemist. Maar wat hij gemist heeft weet hij op dat 
moment niet. Vandaar dat hij steeds even gecontroleerd 
moet worden. Dit kan niet tijdens de les, maar wel in de 
studielessen en de hulplessen. 

Verschillende schoolvakken hebben hun eigenheden in 
uitdrukkingen en symbolen. 
Wiskunde is symbolentaal en maar voor één uitleg vat
baar. Heeft de leerling de symbolen onder de knie, dan 
zal hij het goed kunnen volgen. Maar we moeten hierbij 
wel bedenken dat wiskunde een specifiek inzicht en 
begrip vraagt. Gebrek aan inzicht is geen gevolg van 
slechthorendheid. 
Aardrijkskunde en geschiedenis ontlokken vaak diskus-
sies in de klas. Niet gezien is niet gehoord is niet gewe
ten. De diskussie samenvatten voor de slechthorende 
en eventueel erbij vertellen dat de informatie belangrijk is 
voor het proefwerk. Wie heeft hier geen baat bij? 
Engels is een taal, wanneer goed uitgesproken, die erg 
moeilijk is om af te zien. Mis je dan ook alle Engelse 
liedjes van Hilversum 3, dan sta je behoorlijk in het 
nadeel. Hulplessen zijn dan onontbeerlijk. 

Frans is een moeilijke taal maar laat zich zeer goed 
afzien. Duits is ongeveer hetzelfde als het Nederlands. 
Wordt in plaats van de luistertoets een andere toets 
gegeven, dan moet goed gelet worden op het soort van 
tekst. We kennen in teksten boekentaal, spreektaal en 
krantentaai met steeds andere woorden en abstracties. 
En laten we dan maar niet spreken over de taal die 
politici er op na houden. 
Woordspelingen en grapjes kunnen tijdens de les grote 
hilariteit veroorzaken, waarbij een slechthorende kan 
kijken of hij het in Keulen hoort donderen. Verwi|t hem 
nooit gebrek aan humor; hij heeft alleen maar de grap en 
clou niet gehoord. 

Het volgen van de lessen is voor een slechthorende zeer 
inspannend en vermoeiend. Van brugklassers hoor ik 
vaak dat ze na school thuis geen pap meer kunnen 
zeggen. Het komt nogal eens voor dat ze eerst een uur 
slaap nodig hebben, alvorens ze aan hun huiswerk 
kunnen beginnen. De meeste slechthorende leerlingen 
moeten veel meer tijd besteden aan hun huiswerk dan 
andere leerlingen. Zeker in de hogere klassen is 3 of 4 
uur huiswerk maken bepaald geen uitzondering, eerder 
regel. 
Het is erg belangrijk dat het thuisfront hierover veel in
formatie krijgt en positieve stimulering om vol te houden. 
Wanneer een slechthorende leerling het af laat weten, 
bedenk dan dat hij als puber en jong adolescent dezelfde 
groeistuipen doormaakt als alle andere jongeren. Het is 
heel onverstandig om de gevolgen van de groei te wijten 
aan zijn slechthorendheid. 
Informatie geven over de thuissituatie op school en over 
de schoolsituatie thuis blijft geboden, niet een enkele 
keer maar met de regelmaat van de klok gedurende de 
gehele schoolloopbaan van de leerling. 

Deze wijze van het begeleiden van docenten en leer-
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lingen, van ouders en kinderen is de wijze, waarop de 
medewerkers van de Stichting Handicap & Studie te 
werk gaan. 
Het doel is de gehandicapte leerling zijn schoolloopbaan 
door het gewone onderwijs te laten volgen, waarbij het 
scheppen van de juiste voorwaarden om de beper
kingen van de handicap zo veel mogelijk weg te nemen 
of te voorkomen voorop staat. 

Symposium Werken aan taal 

Psycholinguïstiek in de praktijk (Aankondiging) 

Op 1 februari 1986 organiseert het Werkverband Am
sterdamse Psycholinguisten zijn eerste symposium. 

Het WAP houdt zich bezig met het geven van informatie 
over psycholinguïstiek; onder meer door het verzorgen 
van cursussen, lezingen en publicaties. 
Het symposium beoogt psycholinguïstische kennis toe
gankelijk te maken voor wie in zijn of haar werk te maken 
heeft met taalverwerving of taalstoornissen. 

In de ochtend staan twee plenaire lezingen op het pro
gramma. Prof. Dr. B.Th. Tervoort opent de dag met een 
lezing over de historische ontwikkeling van de psycho
linguïstiek. Hierna verzorgt Drs. M.S. van Ierland een 
lezing waarin de zes aandachtsgebieden die later op de 
dag aan bod komen in een kader worden geplaatst. 

Het betreft de volgende lezingen: die gepresenteerd 
worden in twee parallelle sessies van drie lezingen elk: 
- Lezingen met hindernissen 
- Tweede-taalverwerving in het onderwijs 
- Psycholinguïstiek en dovenonderwijs 
- Afasie en linguïstiek: diagnostiek, therapie en evaluatie 
- Taaltesten: bedenkingen en aanbevelingen 
- Spontane-taalanalyse. 

Het symposium zal plaatsvinden in het Orthopedago
gisch Instituut aan het IJsbaanpad 9 in Amsterdam. U 
kunt zich inschrijven door overmaking van ƒ 45.- (f 35,-
voor studenten) op girorekening 4713057 t.n.v. WAP-
Purmerend en onder vermelding van 'WAP-Symposium'. 
Na ontvangst van de betaling zenden wij u een brochure 
met nadere informatie. Het WAP is iedere maandagoch
tend van 9.00-12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 
020-246570. De inschrijving sluit op 7 januari 
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Terugplaatsing en 
ambulante begeleiding 

Studiedag Martinus van Beekschool 

J. van Eijndhoven pr., direkteur onderwijs en opvoe
ding Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 

Mij is gevraagd te spreken 
a. over de organisatie van de ambulante begeleiding te 
geven aan zwaar slechthorende en dove kinderen, geïn
tegreerd in het reguliere onderwijs; 
b. de criteria voor (terug)plaatsing van genoemde leer
lingen in reguliere scholen, gezien vanuit de kinderen, 
vanuit de ouders, vanuit de ontvangende school. 

Mijn persoonlijke ervaring beperkt zich vnl. tot leerlingen 
en oudleerlingen van het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel. De meeste ervaring betreft die leer
lingen, die na het afronden van hun studie in het Instituut 
voor Doven verder gingen studeren in het reguliere 
voortgezet onderwijs. De ambulante begeleiding van 
deze leerlingen, waaronder ook een aantal zwaar slecht
horenden, dateert reeds van 1965. De ervaring met '(te
rugplaatsing' van leerlingen in het lagere schoolonder-
wijs werd opgedaan de laatste jaren met een beperkt 
aantal leerlingen, nl. in totaal 7. 
Toch zal ik vnl. mijn aandacht richten op deze laatste 
categorie. 

Een stukje geschiedenis 

I n een aantal landen is de laatste jaren de onderwijswet-
gevmg betreffende gehandicapten sterk gericht geweest 
op het onderwijs van gehandicapten in reguliere scho
len. Ik noem hier de landen U.S.A., Engeland, Canada, 
Frankrijk, Scandinavische landen, Nieuw Zeeland, India. 
Een paar voorbeelden. 

.In Engeland is in deze bekend het zgn. Warnock report 
(Chairman: Mrs. H.M. Warnock) en de Education Act van 
1976 en 1981. In de U.S.A. werden de zgn. mainstream-
ed of integrated programmes vooral ontwikkeld sinds de 
Public Law 94-142 van 1975. 
('Mainstreaming has become a shorthand word that has 
come to be equated with the least restrictive environ
ment provision of P.L. 94-142.') 
The word mainstreaming stands for three keyconcepts: 
acces, equity, and appropriateness. The handicapped 
child shall have acces tot educational opportunities 
equal to those provided for non-handicapped children; 
and to the maximum extent appropriate to his or her 
particular needs' (Brill, p. 18). 

De wetgeving in Italië in deze dateert van 1971 (Act 118): 



Onderwijs van gehandicapte kinderen zal moeten ge
schieden in gewone klassen in reguliere scholen, be
halve wanneer de leerling intellectueel ernstig zwakbe-
Saafd is of als de lichamelijke handicap zo groot is dat 
°eze het leerproces in een reguliere setting ernstig be-
'emrnert'. 
In 'talie zou reeds in 1980 ongeveer 70% van de gehoor
gestoorde kinderen geïntegreerd zijn in reguliere scho-
l en (Dale p. 42). Bij integratie van gehandicapte kinderen 
ma9 het aantal leerlingen in een klas het aantal 20 niet 
overstijgen. 

Men vindt veel vormen van integratie en in verschillende 
9radaties. 
a- Volledige integratie zonder hulp van een specialist 
(b-v. zo zullen veel licht slechthorende kinderen geïnte-
9reerd zijn). 
b- Volledige integratie met begeleiding door een leer
recht uit het doven/slechthorenden onderwijs. 
c- Gedeelte integratie, waarbij de leerling het grootste 
9edeelte van de dag in een speciale klas onderwijs krijgt 
e n slechts gedeeltelijk de lessen voor algemene vorming 
Samen met de horende leerlingen volgt. Soms nemen de 
Qehoorgestoorde leerlingen alleen deel aan lessen zoals 
Sym en handenarbeid. 
d- 'Team teaching', waarbij leerkrachten voor horenden 
®n leerkrachten voor gehoorgestoorden samen zowel 
horende als dove kinderen onderwijs geven. 
e- Omgekeerde integratie, waarbij horende leerlingen 
onderwijs krijgen in een klas van gehoorgestoorde leer-
lln9en. Dit gebeurt wel in kleuterklassen. 

Wanneer men de wetgeving over en de concretisering 
Van integratie in diverse landen bestudeert, dan moet ik 
wel tot de volgende conclusies komen. 
a- Het woord 'integratie' of 'mainstreaming' is teveel een 
slogan geworden; zelfs kan men soms niet aan de indruk 
ontkomen van een ideologisch hanteren van deze be
grippen. Ineens moet het allemaal; elk gehoorgestoord 
k'nd moet naar de reguliere school. Een terug naar het 
sPeciaal onderwijs in speciale scholen is niet meer mo-
pel'jk. Zij zijn er eenvoudig niet meer (b.v. in verschil
lende streken in Engeland). 
"• Met leerstoornissen behalve de gehoorgestoordheid 
Wordt te weinig rekening gehouden. Meervoudig gehan
dicapte gehoorgestoorde kinderen krijgen te weinig 
aandacht. 

^oals reeds is gezegd dateert mijn ervaring met ambu-
'ante begeleiding van dove leerlingen in het reguliere 
onderwijs van 1965. Toen werden voor het eerst facilitei
ten gegeven voor de begeleiding van dove leerlingen, 
die, na het verlaten van de dovenscholen verder stude-
ren aan scholen of cursussen voor regulier voortgezet 
onderwijs. Wij hebben deze begeleiding steeds studie
begeleiding genoemd, omdat met deze term méér het 
lnhoudelijke karakter van deze begeleiding wordt weer
gegeven. 

Welke waren en zijn nog de grondprinciepen van deze 
begeleiding? 

a. De studiebegeleiding is geen opleiding maar een be
geleiding; een mentale traning vooral, die erop gericht is 
de student zelfstandig te maken in zijn studie: vaklitera
tuur leren lezen; geoefend worden in het maken van 
verslagen; in het zich mondeling en schriftelijk correct 
uitdrukken; zelfstandig leren inventariseren en oplossen 
van problemen, waarbij de begeleider wel in staat moet 
zijn de studiestof te beheersen. 
b. Afhankelijk van het niveau van de school, de plaats 
van vestiging en de hulpvraag van de student, worden 
aan het begin van het schooljaar, in overleg met de 
student en zijn ouders afspraken gemaakt over het aan
tal uren begeleiding per week en de plaats waar deze 
begeleiding gegeven wordt. Inspraak dus van ouders en 
student. 
c. Deze studiebegeleiding wordt georganiseerd door en 
valt onder de verantwoording van het instituut c.q. school 
voor doven. 
d. Voor een goed verloop van de studie is een goed en 
regelmatig contact zowel met de leerling als zijn ouders 
als de desbetreffende school of opleiding van primair 
belang. 

De hoekstenen van het gebouw studiebegeleiding zijn 
dus, kort samengevat, 
a Vrijheid van keuze door de student m.b.t. de instantie, 
die begeleidt. 
b. Ruime inspraak van student en ouders. 
c. Flexibiliteit in de hulpvraag en het hulpaanbod. 
d. Begeleiding gaat uit van een doveninstituut/school 
als orthopedagogisch en orthodidactisch centrum. 
e. De begeleider of de student is ambulant. 
f. Regelmatige contacten tussen begeleider, de school 
van de student, zijn of haar ouders. 

De financiering was (tot 1 augustus 1985. Reef.) op basis 
van een jaarlijks in te dienen begroting bij O. en W. Het 
aantal verder studerende studenten is steeds blijven 
stijgen. 

Integratie in het primaire onderwijs 

Na ruime ervaring in bovengeschetste studiebegeleiding 
en incidentele ervaring met integratie van enkele dove 
c.q. zwaar slechthorende leerlingen in het reguliere la
gere school-onderwijs groeide meer en meer de idee om 
integratie van dove leerlingen in het lagere school-on
derwijs uit te breiden (10 jaren reeds). In 1982 bestu
deerde een interne commissie binnen het Instituut voor 
Doven de voorwaarden voor een experiment om een 
8-tal dove leerlingen te integreren in het reguliere on
derwijs. 
Er volgden contacten en overleg met inspecties voor het 
BUO en het L.O. en met ambtenaren van het Ministerie 
van O. en W. Men kwam zich oriënteren in het Instituut 
voor Doven en in een van de lagere scholen in Sint-
Michielsgestel, waar ervaring was met geïntegreerde 
leerlingen. 

In april 1983 werden de volgende tien voorwaarden 
geformuleerd, die mijns inziens nog steeds gelden. 
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1. Schoolintegratie moet gezien worden als middel tot 
sociale integratie en niet als doel op zichzelf. 
2. Integratie in het reguliere onderwijs is niet zonder 
meer een alternatief; het is een voorziening erbij. 
3. Deze voorziening zal moeten bestaan in: 
a. opname van het prelinguaal dove kind in het reguliere 
onderwijs met uitrusting van de school voor deze op
name; 
b. deskundige begeleiding vanuit een doveninstituut 
c.q. slechthorendenschool als centraal orthopedago
gisch - orthodidactisch centrum. De functie, deskun
digheid en specialisatie van het doven/slechthorenden 
onderwijs zullen volledig intact moeten blijven. Men zal 
ook niet mogen verwachten, dat de begeleiding van de 
leerlingen vanuit dit centrum na enige tijd afgebouwd zal 
kunnen worden. Dit zal beslist niet het geval zijn. Het is 
zelfs niet onmogelijk, dat in de hogere klassen van de 
basisschool i.h.b. de begeleiding rondom de taalontwik
keling nog in intensiteit zal moeten toenemen; 
c. de reguliere school zal deze begeleiding moeten ac
cepteren. 
Wat hier gezegd wordt, is in tegenstelling met de interne 
notitie ambulante begeleiding van de staatssecretaris 
van O. en W. d.d. juni 1984, waarin hij stelt: dat de 
begeleiding er in principe op gericht moet zijn zichzelf 
overbodig te maken. Deze begeleiding heeft daarmee in 
principe een eindig karakter. 
Doofheid c.q. ernstige slechthorendheid is en blijft, als 
men dat zo noemen wil, een hardnekkig onderwijs- en 
leerprobleem ('Het moet ons een zorg zijn', p. 188). 
Een eventuele gehele of gedeeltelijke afbouw van de 
begeleiding valt niet vooraf vast te stellen of te concreti
seren in aantallen jaren. Zoals gezegd, de noodzaak van 
begeleiding kan na jaren zelfs toenemen. Het hangt er
van af wat en waar de leerling studeert. 
4. Zeer veel zal afhangen van de thuissituatie. Vanuit 
het gezin zal het dove c.q. slechthorende kind zich zeer 
sterk gesteund moeten weten en ook zal naar het gezin 
toe begeleiding niet mogen ontbreken én door het gezin 
geaccepteerd moeten worden. 
Onze ervaring is, dat de ouders deze begeleiding ook en 
vooral vragen van de begeleidende leerkracht, die zij 
zien als vraagbaak, als steun, als antwoord op de vele 
vragen, die specifiek met de handicap gehoorgestoord
heid samen hangen. 
5. Integratie is steeds een bilateraal proces. 
Het is voor beide partijen een opgave en een uitdaging. 
Op het positieve effect naar het reguliere onderwijs toe 
mag echt wel gewezen worden. Er zal meer bezinning 
komen op taalonderwijs, gebruik van het schriftbeeld, de 
betekenis van het gesprek; het omgaan met elkaar, ge
handicapten en niet-gehandicapten - jong geleerd, oud 
gedaan. 
6. Het te integreren kind zal aan een aantal voor
waarden moeten voldoen: 
- een goede communicatievaardigheid; het dove c.q. 
slechthorende kind moet zich goed verstaanbaar kun
nen maken; 
- de taalontwikkeling, i.h.b. de groei van de woorden
schat, moet vlot kunnen verlopen; 
- het kind zal vaardig moeten zijn in het leggen van 
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sociale contacten en zal gemotiveerd moeten zijn; 
- op leergebied is het wenselijk, dat er op bepaalde 
leerstofgebieden een zekere voorsprong is; bijvoorbeeld 
al technisch lezen of een voorsprong in rekenen, in 
lichamelijke oefening, tekenen etc. 
7. De leerkrachten van de ontvangende school zullen 
bereid moeten zijn speciale aandacht te besteden aan 
het dove kind, o.a. door zich op de hoogte te stellen van 
het onderwijs aan doven. Deskundigheidbevordering 
van de reguliere leerkracht is noodzakelijk. 
Wel moet ik hierbij opmerken, dat men deze bevordering 
van deskundigheid ook weer niet moet overdrijven. 
Wat is nl. heel concreet het geval: een doof/slechtho
rend kind wordt vanuit de doven/slechthorenden-school 
geplaatst in een 5de klas. Het zal, als alles goed loopt, 
twee jaren in de reguliere school zijn. Mogelijk zal de 
leerling in de 6de klas een andere leerkracht krijgen dan 
in de 5de klas. 
Zeer waarschijnlijk komt er in dezelfde school of klas de 
komende jaren niet weer een gehoorgestoorde leerling: 
misschien wel nooit meer. Een 'overdreven' deskun
digheidbevordering van de leerkracht in de reguliere 
school is dan toch teveel gevraagd. 
8. De continuïteit in de deskundigheid dient dan ook te 
liggen bij de begeleidende leerkracht, die vanuit een 
centrum opereert. Dat centrum is een doven- of slecht
horendenschool. Deze school kan zich laten steunen, en 
soms zal dat moeten, door een audiologisch centrum 
i.h.b. wat de audiologische kant betreft. Volgens mij zal 
de orthoped. orthodidactische begeleiding vanuit het 
orthoped. orthodidactisch centrum, doven/slechthoren-
denschool of instituut moeten gebeuren. 
9. Bij integratie werkt men niet, zoals b.v. in Engeland, 
met streekscholen. Het te integreren kind wordt terug
geplaatst naar de school, dicht bij hem/haar thuis; de 
school, waar ook het buurjongetje/meisje naar toe gaat. 
Integratie in het onderwijs mag niet losgekoppeld wor
den van het geheel van sociale integratie. 
10. Een regelmatige en uiterst zorgvuldige evaluatie van 
de schoolvorderingen en het zich welbevinden van de 
geïntegreerde leerling mag niet ontbreken. En men moet 
zich daarin niet vergissen: dat is beslist niet zo eenvou
dig. 
Evaluatie sec heeft nl. weinig zin; hij/zij die evalueren 
moeten ook kunnen adviseren m.b.t. de verkregen gege
vens; adviezen geven; mede handelingsplan formuleren 
etc. 

Dat in de notitie over ambulante begeleiding nog geen 
begeleidingsfaciliteiten naast de directe onderwijshulp 
zijn toegekend, moet wel een vergeten zaak zijn. Deze 
faciliteiten zijn broodnodig, even belangrijk als de on
derwijshulp. 

De begeleiding in zijn concrete vorm 

Vijf dove leerlingen in vijf verschillende scholen in het 
schooljaar 1983/1984. 
Begeleiding geschiedde door drie verschillende leer
krachten met langdurige ervaring in het onderwijs aan 
dove kinderen. Een van de leerkrachten is een moeder 



van twee dove kinderen, die reeds eerder zijn geïnte
greerd en thans in het voortgezet onderwijs studeren. 
per leerling wordt 2 schooltijden per week begeleiding 
9egeven. Tot heden wordt 1 % schooltijd gesubsidieerd; 
Vz schooltijd komt ten laste van het bestuur. Dit moet wel, 
want 1 y2 schooltijd is zonder meer te weinig. 
Een vrij uitgebreide begeleidingscommissie binnen het 
instituut evalueert regelmatig de totale situatie van wat 
wij nog een experiment noemen. Tot deze commissie 
behoren een psycholoog, audioloog, leerkrachten van 
pe klassen, waaruit de kinderen 'teruggeplaatst' zijn; 
noofden der school, ondergetekende, en natuurlijk de 
ambulante begeleiders. 

D e begeleiding omvatte: 
a- Naar het kind toe: het geven van spreekles en het 
trainen van de hoorfunctie en het spraakafzien (liplezen), 
net regelmatig doornemen van i.h.b. de lessen rondom 
d e taalontwikkeling - het expliceren van begrippen - het 
al|ert zijn op de groei van de woordenschat - het door
nemen van een leesles, stillezen, het stimuleren tot 
lezen; de kans voor het kind om zich uit te spreken over 
mogelijke problemen. In het bijzonder wil ik nog wijzen op 
net grote verschil tussen spraakafzien (liplezen) en ho-
ren. Op het gehoor kunnen wij gemakkelijk 40 spraak-
k'anken onderscheiden, maar via spraakafzien hooguit 
13' Er zal dan ook veel geschreven moeten worden. 

In verband met de taalverwerving is het gemis aan 
echoïsch geheugen een grote handicap, evenals de 
la9e frequentie van taalaanbod in vergelijking met ho
renden. Individuele gesprekstaallessen zullen daarom 
9egeven moeten worden door de leerkrachten. 

D- Naar de leerkracht in de reguliere school toe: 
Het regelmatig bespreken van de specifieke problemen, 
samenhangend met en voorkomend uit de doofheid van 
d e leerling - de gevolgen daarvan m.b.t. de communica
tie in brede zin genomen; het helpen doorzien van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van geluidswaar
neming, het spraakafzien en het spreken. Kortom, alles 
wat betrekking heeft op de verstaanbaarheid en de ver-
staanvaardigheid. Het toelichten van de sterke en 
2wakke punten van deze dove leerling(e), zoals dit uit de 
Psychologische, pedagogisch-didaktische onderzoeken 
en de reeds opgedane onderwijservaringen naar voren 
komt. 
Het bespreken van en adviseren in de specifieke moei-
üjkheden die dove leerlingen hebben met de taalverwer
i ng en de ontwikkeling van het lezen, 
^a begeleiding, in brede zin genomen, krijgt de leer
kracht van de reguliere school inzicht in de problema
tiek van de doofheid. En met de leiding van de school, èn 
rnet het gehele team worden eveneens gesprekken ge
voerd om de sfeer van 'acceptatie' en begrip voor de 
dove leerling(en) mede te kunnen beïnvloeden naar de 
horende medeleerlingen toe. 

O' Naar de ouders toe: 
Bemoediging naar de ouders toe. Hen helpen om via 
hulp met huiswerk en voorbereiding van bepaalde les

sen een steun te zijn voor hun doof kind. Hen leren hoe 
ook door hen individuele gesprekstaallessen gegeven 
moeten worden. Hen adviseren hoe zij met hun gezins
leden aan de sociale integratie kunnen meewerken. 
Duidelijk is geworden dat de ouders zeer sterk steunen 
op de ambulante begeleiding. 

d. Naar de reguliere school en de begeleidende leer
kracht toe: 
de reeds genoemde aktiviteiten van de begeleidings
commissie; de ontvangst van de onderwijsteams van de 
reguliere school in de dovenschool; evaluatieverslagen 
door psychologische en audiologische dienst i.h.b. ook 
de vergelijkingen in vorderingen van de geïntegreerde 
leerlingen met de vroegere klasgenoten; het ontwikkelen 
van rapportage-formulieren door de psychologische 
dienst. 
Zoals U hoort, omvat de begeleiding een veelheid van 
werkzaamheden, die noodzakelijk zijn. Zonder deze be
geleiding lukt het niet. 

De toekomst 

Ik ben ervan overtuigd dat een aantal dove en zwaar 
slechthorende leerlingen in het reguliere onderwijs 'te
ruggeplaatst' kunnen worden. 
Een aantal voorwaarden hiervoor hebben we genoemd. 
Ik hoop 
a. dat deze terugplaatsing zeer zorgvuldig zal gaan ge
schieden. 
b. De interne notitie zal, hoop ik, nog uitvoeriger getoetst 
worden aan de opgedane ervaringen. Heel duidelijke 
gegevens zijn aanwezig, voorhanden. 
Een van onze ambulante begeleidsters, zelf moeder van 
twee dove kinderen, schreef mij het volgende. 
'Integratie van een gehandicapte steunt hoofdzakelijk op 
drie punten: 
Motivatie, inzet en deskundigheid. Zo deze niet aanwezig 
zijn, zal zgn. integratie slechts een 'bijplaatsing' zijn'. 
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Ambulante begeleiding, 
samenvatting van diskussie 
en enquête 

Studiedag Martinus van Beekschool 

a) ambulante begeleiding 

Wat zijn in Uw ogen belangrijke adviezen aan leraren in 
het regulier onderwijs, bij doorplaatsing vanuit een 
school voor speciaal onderwijs voor slechthorende kin
deren en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden9 

7. bij slechthorendheid 

De meeste adviezen aan leerkrachten van ontvangende 
scholen waren er op gericht dat toch vooral voldoende 
informatie werd gegeven over de handikap. Wat houdt 
de handikap slechthorendheid in? Welke verschillen zijn 
er tussen licht, matig- en zwaarslechthorenden? 

didaktische informatie 
Als belangrijk onderdeel van de algemene informatie 
komt naar voren dat er een goede didaktische instruktie 
moet plaatsvinden aan de ontvangende leerkracht en 
het ontvangende schoolteam. Met een slechthorende 
leerling in de klas moet er vooral op een goede kommu-
nikatie worden gelet. 
Voor algemene kommunikatieadviezen in 't omgaan met 
slechthorenden in de klas werd verwezen naar de bro
chure van Bonnema.* de inleiding van deze morgen en 
naar het verslag van een studiedag in Amersfoort met als 
thema: 'Van visiting teachers tot begeleidende leer
krachten'.' 

Er werden ook konkrete aandachtspunten genoemd: 
- rust. orde. regelmaat in de groep 
- zorg voor goed spraakafzien, plaats in de klas. de 

leerling aankijken bij het spreken, geen overhangende 
snorren. 

- rekening houden met een simulatiehouding van de 
leerling; is het besprokene wel begrepen? Het is 
steeds nodig feedback te vragen. Het is zinvol om 
regelmatig het voorafgaande samen te vatten, te her
halen. 

- de slechthorende leerling heeft in 't algemeen een 
beperkte woordenschat en moeite met abstrakte be
grippen. 

informatie over sociaal-emotionele aspekten 
Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of de slecht
horende leerling zich vrij en op z'n gemakt voelt. 
Hierbij passen de volgende vragen: 
Hoe zijn de kontakten met de medeleerlingen? Wordt 
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hij/zij geaksepteerd door de andere kinderen uit de 
klas? 
Wat betekent de handikap voor de leerling zelf, hoe kan 
hij/zij geholpen worden bij de akseptatie van de handi
kap, hoe kan de weerbaarheid bevorderd worden? 
Slechthorendheid is over het algemeen een blijvende 
handikap. Het is belangrijk dat de leerkracht zich richt op 
de totale persoon en zijn ontwikkeling; de handikap moet 
niet te centraal staan. De leerling heeft zijn moeilijk
heden, maar vooral ook z'n mogelijkheden. 
Teveel bescherming, teveel hulp kan ook remmend 
werken op de ontwikkeling naar zelfstandigheid van de 
leerling. 

technische informatie 
Hoe werkt een hoorapparaat, hoe werkt soloapparatuur? 
Deze apparatuur maakt van een slechthorende geen 
goedhorende. Welke andere hulpmiddelen zijn er? 
Overhead- en diaprojektie (niet in het donker spreken!) 

overige informatie 
Informatie over de leervorderingen en methodes van de 
verwijzende school. 
Wat is de achtergrond van dit kind? Wat is de ontwikke
lingsanamnese? Welke informatie is er uit kontakten met 
ouders9 Hoe is 't kind thuis? Zijn er veranderingen sinds 
de doorplaatsing? 

Naast bovenstaande informatie kwamen uit de diskus-
siegroepen nog belangrijke voorwaarden voor door
plaatsing ter sprake: 
Is er voldoende motivatie bij de ontvangende school en 
bij de leerkracht, waar 't kind in de klas komt? 
Is er voldoende tijd, aandacht en interesse? 
Is 't team, de leerkracht bereid om begeleiding van de 
verwijzende school of andere deskundigen te aksepte-
ren? Wordt er ook daadwerkelijk en tijdig gebruik van 
gemaakt9 

Is er vooraf kontakt met de verwijzende school? Wat is 
de werkwijze van de school voor speciaal onderwijs? 
Kan er een instruktie aan het team plaatsvinden? 
De juiste attitude van de ontvangende school, de ont
vangende leerkracht is van wezenlijk belang voor 't 
slagen van de doorplaatsing. Soms zie je dat het na vier 
maanden goed gaat en dat er na een jaar problemen 
komen. 
De begeleiding bij slechthorende leerlingen is lange 
termijnbegeleiding. 
Extra attentie is nodig bij een veranderde klassesituatie 
(andere leerkracht, andere groep, invalleerkracht bij 
ziekte). De ouders vroegen met name om de leerling als 
totale persoon te zien, niet alleen als gehandikapte. Ze 
vinden 't belangrijk dat de leerling zich vrij en op z'n 
gemak voelt in de nieuwe situatie. 

2. bij spraak- en taalmoeilijkheden 

Veel adviezen kwamen overeen met datgene wat hier
over bij slechthorendheid is gezegd (met uitzondering 
van de kommunikatieadviezen en informatie over hulp-
apparatuur). 



Ik ga in deze samenvatting in op de verschillen. 
Als verschil kwam m.n. naar voren het individueel be-
Paald zijn van de handikap. De handikap van kinderen 
met spraak- en taalproblemen is doorgaans sterk ver
hinderd bij doorplaatsing naar een ander type onderwijs. 

De didaktische adviezen zijn ook individueler bepaald en 
hangen samen met de restproblematiek van de kinde-
ren. Met name werd aandacht gevraagd voor sociaal-
ernotionele aspekten. Is er hulp nodig bij de geremdheid 
1 vm. de spraak- en taalstoornis? 
Is er nog sprake van een spraak-taalstoornis of van een 
'aal-spraakstoornis? 
verder zijn nodig: algemene kommunikatie-adviezen en 
met name artikulatie-adviezen, die ook weer individueel 
bePaald zijn. 

Onbekendheid met de problematiek: 

^ni9e aanwezigen gaven te kennen niet deskundig te 
2 i i r ' m.b.t. kinderen met spraak- en taalproblemen. Ande
an hadden dit onderdeel van 't formulier niet ingevuld. 
0 ver 't algemeen waren er veel minder adviezen dan bij 
slechthorendheid. 
In de diskussiegroepen kwamen opmerkingen van 
0uders naar voren over dit thema: 'Er wordt altijd veel 
meer over slechthorenden gesproken. Het kind met 
spraak-en taalmoeilijkheden hangt er een beetje bij. 
T°ch zijn er veel meer kinderen met spraak- en taalmoei-
''ikheden op de scholen.' 

A's verklaring hiervoor werd gegeven dat de handikap 
s|echthorendheid veel gemakkelijker te definiëren is. Er 
is ook veel meer studie naar verricht. Er is ook een 
duidelijker centraal begeleidingsinstituut, nameli|k het 
audiologisch centrum. Opgemerkt werd wel dat recent 
méér onderzoek m.b.t. spraak- en taalmoeilijkheden ver-
r|cht wordt. 

Als algemene opmerking kwam nog naar voren dat over 
d°orplaatsing niet te gemakkelijk gedacht moet worden 
n u m 't regulier basisonderwijs de mogelijkheden voor 
e*tra ondersteuning zoals logopedie en remedial teach-
ln9 beperkt zijn. 

b ) integratie 

^et heeft geen zin om als school voor speciaal onderwijs 
" buitengewoon - veel tijd en mankracht in te zetten voor 
net overbrengen van praktijkadviezen. 
°an kan het kind beter - gewoon - in het speciaal onder
wijs blijven, 
eens gedeeltelijk eens oneens 

Deels was men het oneens met de stelling, deels gedeel-
,e|ijk eens. 
In de toelichting op de formulieren en in de diskussie-
9roepen kwam naar voren dat men wel voor integratie is 
en dat doorplaatsing naar 't regulier onderwijs in de 
ei9en woonomgeving hiervoor erg belangrijk kan zijn. 
De sociale kontakten in de eigen buurt zijn erg belangrijk. 

In de puberteit kan de gang naar het speciaal onderwijs 
met name problemen geven. 
En ook al blijft het kind voorlopig in het speciaal onder
wijs, straks komt er toch een aanpassingsperiode, als 't 
kind op latere leeftijd doorgeplaatst wordt. 
Te lang vasthouden en speciaal beschermen is niet 
goed. 

De vraag over al dan niet doorplaatsen hangt samen met 
de individuele vraagstelling van het kind: hoe is de situa
tie, wat voor problemen zijn er nog bij het kind? Wat zijn 
de mogelijkheden? Wat denkt het kind er zelf over en hoe 
de ouders? 
Het is heel belangrijk dat er voldoende faciliteiten 
komen, tijd, ruimte en mankracht voor ambulante bege
leiding; tijd is eveneens nodig voor een multidisciplinaire 
begeleiding vanuit de verwijzende school. Want juist 
deze school heeft veel kennis en ervaring opgedaan in 
het omgaan met deze kinderen. 

Buitengewoon veel aandacht, heel veel begeleiding na 
doorplaatsing is ook niet goed. Dan wordt het kind toch 
weer speciaal in 't regulier onderwijs. 
Ambulante begeleiding moet op onopvallende wijze 
helpen integreren. Het kind moet zo min mogelijk een 
speciale positie krijgen. 
Symbiose-onderwijs werd genoemd als een goede vorm 
van integratie. 

Dan waren er nog in zekere zin tegengestelde meningen: 
ouders spreken hun zorg uit, het kind mag niet overbelast 
worden door de doorplaatsing. Bij twijfel kan het kind 
beter in het speciaal onderwijs blijven. 
Andere externe begeleiders geven aan: bij twijfel het 
kind toch een kans geven in het regulier onderwijs. 
Ook leerlingen in het regulier onderwijs leren op die 
manier om te gaan met kinderen met een handikap. 

c) gedeelte van de enquête 

'Ambulante begeleiding, hoe en door wie?'. 
Het is pas zinvol om vanuit de school voor speciaal 
onderwijs aan begeleiding in het regulier onderwijs te 
beginnen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
- de begeleiding moet, als de leerling het nodig heeft, 

langetermijn begeleiding zijn. 
- de begeleiding moet zowel sociale, emotionele als 

pedagogische en didaktische aspekten bevatten, 
- de begeleider moet géén eenling zijn. Voor evaluatie, 

aanvullend onderzoek en begeleiding moet onder
steuning plaats vinden vanuit een multidisciplinair 
team. 

Grotendeels is men het eens met deze stelling. 
In de toelichting kwam naar voren dat ambulante bege
leiding naast orthodidaktische ook orthopedagogische 
en maatschappelijke begeleidingsaspekten bevat. 
De ambulante begeleider moet kunnen terugvallen op 't 
totale begeleidingsteam van de school. 
Er is niet alleen een gerichtheid op de handikap maar op 
de totale persoon in zijn/haar situatie. 
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De thuissituatie is daar een onderdeel van naast de 
schoolsituatie, voor gezinsproblematiek moet doorver
wezen kunnen worden naar maatschappelijk werk. 

In sommige situaties is de begeleiding lange-termijn be
geleiding. In andere situaties kan ambulante begeleiding 
vrij spoedig overbodig worden. 

Voor de realisatie van ambulante begeleiding is het nut
tig en effektief om gebruik te maken van de kennis en 
ervaring van de school voor speciaal onderwijs. 
De begeleider moet in ieder geval voeling houden met 't 
onderwijs, de werkwijze van de school voor speciaal 
onderwijs. Dit kan door tevens een part-time funktie 
binnen de school te vervullen. 
Verschillende mensen geven aan dat bij voorkeur de 
leerkracht waarbij het kind in de klas zit het opvolgend 
jaar de ambulante begeleiding kan verzorgen. 

De ambulanten begeleider is een centraal begeleidende 
persoon. Het multidisciplinaire begeleidingsteam vormt 
een steungroep voor de ambulante begeleider. 
Zowel voor de begeleider als voor het multidisciplinaire 
begeleidingsteem moeten voldoende faciliteiten zijn, 
anders gaat het ten koste van de kinderen die nog in het 
speciaal onderwijs zijn. 

Het bureau Handicap en Studie heeft enige ervaring. 
De begeleiding kan beter vanuit de school voor speciaal 
onderwijs plaatsvinden, omdat het audiologisch centrum 
vooral medisch gericht is. 

Samenwerking van het speciaal onderwijs met het regu
lier onderwijs en de nodige flexibiliteit is erg belangrijk. 
Immers reguliere scholen moeten ook de ruimte en de 
tijd nemen voor ambulante begeleiding. 

'Het slechthorende kind op de gewone school' door 
drs. J.Th. Bonnema; een uitgave van de Federatie van 
Nederlandse Audiologische Centra te Amersfoort. 

'Van visiting teachers tot begeleidende leerkrachten' 
verslag van een studiedag op 17 februari 1984. samen
gesteld door medewerkers van de samenwerkende 
Landelijke Pedagogische Centra te Leeuwarden. 

Reaktie van het Bestuur 
van de Vereniging ter 
Bevordering van het 
Onderwijs aan doven in 
Nederland op de beleids
notitie 'Opleiding Speciaal 
Onderwijs en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs' 

In een brief gedateerd 8 mei 1985, bood de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen W.J. Deetman aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
een beleidsnotitie aan over de 'Opleiding Speciaal On
derwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs'. 

De beleidsvoornemens vervat in deze notitie zijn zeker 
niet gunstig voor een goed niveau van leerkrachten ten 
behoeve van het onderwijs aan gehoorgestoorden. 
Het door de Minister voorgestelde beleid vervult het 
Bestuur van de Vereniging ter Bevordering van het On
derwijs aan Doven in Nederland met zorg en het heeft 
van deze zorg blijk gegeven in een brief, die het heeft 
gezonden aan: 
- drs. W.J. Deetman, Minister van Onderwijs en Weten
schappen; 
- de heer K.G.K. Hanselman, Voorzitter Adviesraad Ba
sisonderwijs; 
- drs. A. Teunissen, Griffier Vaste Kamercommissie 
Onderwijs. 
Afschriften van de brief werden gezonden aan; 
- Federatie van Organisaties van Ouders van Dove kin
deren. 
- Nederlandse Vereniging tot Bevordering van het On
derwijs aan Slechthorende kinderen en kinderen met 
Spraak-/taalmoeilijkheden. 
- Het Overleg van Direkteuren van Scholen voor Dove 
kinderen. 
- Opleidingen Speciaal Onderwijs, Katholieke Leergan
gen te Tilburg. 

- Direktie Seminarium voor Orthopedagogiek, te Zeist. 

De brief, die uitgegaan is, luidde als volgt: 

Zijne Excellentie 
Drs. W.J. Deetman 

Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
Postbus 25000 

2700 LZ Zoetermeer 
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Excellentie, 

[n de beleidsnotitie 'Opleiding Speciaal Onderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs', per brief van 8 mei 1985 
door u aangeboden aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, worden onder andere de 
vo|gende punten tot uitgangspunten van beleid ge
nomen: 

' de opleiding (voortgezet) speciaal onderwijs is een 
'wee-jarige part-time opleiding; 
" de opleiding zal een tweede-fase opleiding zijn; 
' de opleiding kent geen strukturele differentiaties; 
" de opleiding zal als tweede-fase opleiding worden 
0ndergebracht bij instellingen die ook een eerste-fase 
opleiding HPO verzorgen; 
~ de langere duur die de huidige opleiding voor gehoor
gestoorden in vergelijking met de overige opleidingen 
kent, zal vooralsnog worden opgevangen door middel 
Van aanvullende nascholing, 

A|s Bestuur van de Vereniging ter Bevordering van het 
Onderwijs aan Doven in Nederland ondersteunen we 
een beleid dat erop gericht is om de bevoegdheid spe-
c'aal onderwijs tot een conditie te maken voor een aan
stelling aan scholen voor speciaal en voortgezet spe
ciaal onderwijs, echter wel onder de uitdrukkelijke voor
warde dat deze bevoegdheid ook werkelijk adequaat is 
aan de eisen die het werkveld stelt. Met de beleidsvoor-
nemens zoals nu vervat in de beleidsnotitie over de 
opleiding (voortgezet) speciaal onderwijs, zal naar onze 
°vertuiging geen adequate bevoegdheid voor het werk-
Veld van het onderwijs aan gehoorgestoorden tot stand 
worden gebracht. Wij stellen de beleidsvoornemens dan 
°ok onder kritiek, en wij zijn de mening toegedaan: 

~ dat in de beleidsnotitie onvoldoende geëxpliciteerd is, 
Waarop de huidige beleidsvoornemens gefundeerd 
zijn; 

" dat er op geen enkele wijze gerefereerd wordt naar 
gemaakte studies van opleidingsmodellen voor spe
ciaal onderwijs in andere landen, en dat wij in hoge 
mate betwijfelen, of studie gemaakt is van opleidings
modellen zoals elders in gebruik voor leerkrachten 
voor gehoorgestoorden; 

~ dat, hoewel de bijzondere situatie van de opleiding 
gehoorgestoorden wel wordt onderkend, de grote 
vraag blijft, of het werkelijk specifieke van dit onder
wijsveld wel wordt doorzien; 

~ dat een twee-jarige opleiding zonder strukturele diffe
rentiatie nooit een enigszins passende voorbereiding 
kan geven aan het beroep van leerkracht voor ge
hoorgestoorden; 

" dat er op geen enkele wijze verantwoord wordt, hoe 
het direkte onderwijsveld bij de opstelling van dit be
leidsadvies betrokken is geweest; 

" dat de opleiding (voortgezet) speciaal onderwijs ge
hoorgestoorden er niet mee gebaat is te worden op
genomen in een integratief beleid; dit veld van onder
wijs vraagt, integendeel, juist om hoogwaardige 
specialisatie. 

Het beleid zoals dat nu wordt voorgestaan, vervult het 
Bestuur van de Vereniging ter Bevordering van het On
derwijs aan Doven in Nederland met grote zorg, en wan
neer dit beleid werkelijkheid zal worden, dan vrezen wij 
ten sterkste, dat docenten verbonden aan de opleidingen 
(voortgezet) speciaal onderwijs zonder strukturele diffe
rentiatie in het algemeen met weinig kennis van zaken 
zullen spreken over het specifieke veld van het onderwijs 
aan gehoorgestoorden. Deze tak van onderwijs, die 
eigenlijk een betrekkelijk gering aantal leerlingen kent, 
zal in een dergelijke opleiding al gauw een restverschijn-
sel worden. 

Het onderwijsveld voor gehoorgestoorden heeft in de 
loop van zijn historie geijverd voor een hoog niveau van 
de opleiding van leerkrachten voor gehoorgestoorden. 
Dit niveau van opleiding zal voor de toekomst tenminste 
behouden moeten worden en mag zeker niet in niveau 
worden geschaad. 
Hoewel niet strokend met het voorgestelde beleid, be
pleiten we om voor het onderwijsveld voor gehoorge
stoorden een uitzonderingspositie te creëren door aan 
studenten die zich specialiseren in het onderwijs aan 
gehoorgestoorden (= 'onderwijskundige differentiatie') 
en aan een school voor gehoorgestoorden hun stage 
uitvoeren, zich theoretisch verdiepen in de meer spe
cifieke vakgebieden voor dit onderwijsveld (o.a. linguïs
tiek, neuro-, psycho- en socio-linguistiek; anatomie en 
fysiologie van het gehoor; articulatorische, perceptieve 
en acoustische fonetiek; de methodiek van spreken en 
spraakafzien; audiologie; taalverwerving (linguapedie); 
psychologie gehoorgestoorden; geschiedenis van op
voeding en onderwijs aan gehoorgestoorden), in een 
omvang ten minste gelijk aan die van de algemeen or
thopedagogische vakgebieden. 

We vragen om garanties en condities, dat zowel de 
tweede-fase opleiding als de voorgenomen nascholing 
verzorgd zal worden door ter zake kundige docenten. 
Doel, inhoud, duur van de nascholing zullen zorgvuldig 
bepaald moeten worden en hierbij zal het huidig op
leidingsniveau richtinggevend behoren te zijn. De na
scholing dient voor deze tak van onderwijs een ver
plichtend karakter te krijgen. 
Voor het speciaal onderwijs voor gehoorgestoorden 
zouden we ter overweging willen geven om voor deze 
opleiding een geheel ander spoor te volgen door deze 
opleiding te verbinden aan een school of instituut waar 
het onderwijs aan gehoorgestoorden wordt gegeven, en 
welke school of instituut tevens een centrum is van 
diagnostiek van gehoorgestoorden (audiologisch, psy
chologisch en orthopedagogisch). 

De Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs aan 
Doven in Nederland, die in 1988 haar 75-jarig bestaan 
zal vieren, wil het huidig bereikte niveau van opleiding 
van leerkrachten voor de verdere toekomst ten minste 
behouden, maar door de huidige beleidsvoornemens 
ziet ze het niveau voor de toekomst bedreigd. 

In deze brief hebben wij uitdrukking willen geven aan 
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deze zorg. en de Vereniging ter Bevordering van het 
Onderwijs aan Doven in Nederland zou graag zien. dat 
ze betrokken zal worden bij het verder overleg dat nog 
gevoerd zal worden over de opstelling van de opleidings-
inhouden. Als Vereniging zouden we graag eveneens 
mede willen afwegen, hoe garanties kunnen worden in
gebouwd over de deskundigheid van de docenten ver
bonden aan een opleiding voor speciaal onderwijs ter 
zake het onderwijs aan gehoorgestoorden. 

In afwachting van Uw reactie. 

met de meeste hoogachting. 

De Vereniging ter Bevordering van 
het Onderwijs aan Doven in Nederland, 
(w.g.) Drs. A.P.M, van Hagen, Voorzitter 
Hoeve 2 
5688 GS Oirschot. 

Boekaankondiging 

Pauline Shaw, 'The Deaf Can Speak'. 
Uitgever Faber and Faber, London and Boston, 1985 
ISBN 0 571 134246. 

Een moeder, die jaren na het moeilijke begin zelf doven-
onderwijzeres werd, beschrijft in dit boek op realistische 
wijze de ontwikkeling van haar totaal doofgeboren doch
ter die bovendien aan een extra spreek-stoornis lijdt, 
vanaf de eerste maanden tot op de 24-jarige leeftijd 
d.w.z. 1960 tot 1984, de dag van haar huwelijk. 
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Ingezonden brief 

Drs. H. Knoors, Rotterdam 

Geachte redaktie, 

Naar aanleiding van Dr. van Uden's repliek op mijn re
censie van zijn boek 'Gebarentalen van doven en psy
cholinguïstiek. Een kritische evaluatie' het volgende. 

Het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van 
een artikel of boek behoort tot het wetenschappelijk 
bedrijf. Het recenseren van deze publicaties ook. Repliek 
op een recensie eveneens. Opmerkingen zoals geformu
leerd in de tweede en in de laatste alinea van Van Uden's 
repliek niet. 

De voornaamste inhoudelijke tegenwerping van Van 
Uden betreft de tegenstelling 'gebarentaal' versus 'ge-
barensysteem'. Deze tegenstelling heeft niet Van Uden's 
voorkeur omdat er in een gebarentaal óók systematiek 
zit. Dit feit is mij uiteraard ook bekend, het is juist Van 
Uden die deze systematiek als 'minder' beoordeelt. 
De door velen gehanteerde tegenstelling 'gebarentaaf-
'gebarensysteem' slaat dan ook niet op het al dan niet 
bezitten van systematiek, maar op het feit dat een geba
rentaal een taal is met afzonderlijke, niet aan een ge
sproken taal gekoppelde grammaticale regels. Een ge-
barensysteem is gebaseerd op de grammatica van een 
gesproken taal, en is daarmee geen afzonderlijke taal. 
Door voor 'gebarensysteem' de omschrijving 'gebaren
taal met kunstmatige aanpassingen aan een verbale 
taal' te kiezen, zoals Van Uden doet, geeft hij aan ook 
voor deze omschrijving de term 'taal' te hanteren het
geen incorrect is. 
Tot dusver zou de lezer kunnen denken dat het hierbij om 
een vrij academische discussie over terminologie gaat. 
De kwestie blijft hiertoe echter niet beperkt, omdat Van 
Uden's terminologie ertoe leidt dat hij zijn negatieve oor
deel over structuur en communicatieve capaciteit mede 
baseert op grond van gegevens over gebarensystemen. 
Dit is uiteraard onjuist. 
Van Uden toont vervolgens onbegrip voor het feit dat ik 
Wundt tegen hem citeer. Welnu, de kwestie is zeer sim
pel. 
In zijn boek stelt Van Uden dat Wundt's experimenten 
hem wezen op 'een visuele volgorde en een emotionele 
volgorde' (p. 52). Uit het citaat blijkt nu juist dat Wundt tot 
de conclusie komt, dat een gebarentaal wel degelijk een 
syntaxis bezit. Termen als 'visuele volgorde' of 'emotio
nele volgorde' worden daarbij niet door Wundt gehan
teerd. Ze komen uit Van Uden's koker. 
Als verdediging voert Van Uden nu aan dat Wundt iets 
anders onder syntaxis verstaat dan wij. Deze privé-me-
ning staaft Van Uden nergens met feiten. Het enige wat 



hij in wezen stelt, is dat bij de analyse van een gebaren
taal geen linguïstische termen als subject of object ge
buikt moeten worden, maar 'inhoudsgerichte termen' 
a ls 'topic-comment', 'given-new' ot 'action-actor-reci-
Pient'. Hij suggereert hiermee dat in het laatste geval niet 
9esproken kan worden van een syntaxis. Dat is natuurlijk 
nonsens, de door hem voorgestane termen zijn linguïs
tisch van aard en worden in vele grammaticale theorieën 
9ehanteerd (bv. in Filmore's Case Grammar, of in Dik's 
functionele Grammatica). 

Mijn weergave van Lancioni's onderzoek en mijn opmer
kingen over het gebruik van gebaren door leerlingen van 
net Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel roepen 
van Uden's protest op. Ik handhaaf deze opmerkingen 
toch. 

Tenslotte noemt Van Uden 'short term memory'-onder-
z°ek dat hij heeft verricht. Waarom hij hierover een op
merking maakt, is mij een raadsel. Ik heb het in mijn 
recensie namelijk niet over geheugenonderzoek gehad. 
Correspondentie met Bellugi neem ik voor kennisgeving 
aan. 
^iets in Van Uden's repliek heeft mij van mening doen 
veranderen. Zijn boek blijft een mislukt hoofdstuk uit de 
Psycholinguïstiek. 

Makkelijk Lezen 

Boekbespreking 

"• Smits, lid van de redaktie 

Het luik in de vloer' is de titel van een nieuw boek uit een 
serie die speciaal geschreven is voor kinderen met een 
'aalachterstand. 
^e schrijver is René van Harten en de illustraties zijn 
verzorgd door Fred de Heij. Het boekje is uitgegeven 
ooor Leopold/Den Haag. 
Het boekje is geschreven voor lezers in de leeftijd van 
acht tot twaalf jaar. 
Het verhaal speelt zich af in het bezet Nederland. 
Henk ervaart samen met zijn vriend Johan een aantal 
oorlogspraktijken, zoals sabotage door het verzet; het 
verstoppen van onderduikers; razzia's door de bezetters; 
angst onder de bevolking en gebrek aan allerlei dage-
''ikse spulletjes. 
Dit alles natuurlijk verteld op de voor deze serie gebruike-
''ike manier. 

Leesboekjes voor dove 
'leesarmen'? 

Dr. A. van Uden pr. 

1. Met 'leesarmen' worden hier bedoeld die personen, 
die wat lezen betreft niet uitkomen boven het gemiddelde 
leesniveau van horende kinderen van 9 jaar op de ge
wone lagere school (basis-onderwijs). In de Engels 
sprekende landen spreekt men van 'illiterates'. - Iemand 
die een leesniveau heeft van het gemiddelde lagere-
school-kind van 10 jaar en ouder geldt als gealfabeti
seerd (= Engels 'literate'). 

2. Er zijn m.i. drie soorten leesboeken, inclusief tijd-
schriften, voor 'leesarmen': 

a. Leesboeken in eenvoudig normaal Nederlands, d.w.z. 
met een beperkte woordenschat (niet uitgaande boven 
die van het basis-Nederlands 3600 woorden) en kortere 
zinnen (niet langer dan 9 -14 woorden), waarin echter 
geen taalvormen vermeden worden, en waarbij de in
houd niet hoofdzakelijk door plaatwerk wordt geïllu
streerd. Veel leesboeken, geschreven voor 'leesarmen' 
vallen hieronder, op een niveau van 7-, 8- en 9-jarigen. 

b. Leesboeken in geprogrammeerde Nederlandse taal, 
waarin, naast een zeer beperkte woordenschat, meer
dere taalvormen vermeden worden, overeenkomstig het 
niveau van een bepaald taaiprogramma. Men kan niet 
zonder meer zeggen, dat deze boeken 'normaal Neder
lands' bevatten. 

c. Leesboeken mer beeldtaal, d.w.z. waarin de inhoud 
slechts beperkt door taal wordt weergegeven, maar 
hoofdzakelijk door plaatwerk en/of beeldende symbolen. 
Nogal wat stripverhalen vallen hieronder, alsook begin
nende leesboekjes voor 6- en 7-jarige kinderen. Alleen 
al door de beelden te bekijken, kan men de hoofdlijnen 
van het verhaal volgen. Verder wordt hier bedoeld het 
gebruik van pictogrammen, die direct duidelijk of alge
meen bekend zijn. Persoonlijk wijs ik illustraties met do-
vengebaren en bv. Blisssymbolen af. Ze hebben m.i. 
geen enkel nut, en storen bovendien. Die worden in het 
onderstaande dan ook niet bedoeld. 

3. Woordenboek-gebruik 

Bij leren lezen hoort het vlot leren benutten van het 
woordenboek. Gelukkig bestaan er thans zowel geïllu
streerde als niet-geïllustreerde woordenboeken voor 
kinderen. Men kieze dergelijke woordenboeken, die ook 
bij het woord een contekst-zin geven, dus zogenaamde 
'zin-woordenboeken'. Verder zijn ook'synoniemen-woor
denboeken' (als vele puzzel-woordenboeken) nuttig, c.q. 
noodzakelijk. Men komt een woord tegen, dat men niet 
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kent, en men slaat het puzzelwoordenboek op: daar 
worden vaak meerdere synoniemen gegeven, waarvan 
men er dan allicht één kent. 

Bij het onderstaande wordt een vlot gebruik van een 
woordenboek voorondersteld. 

4. Enige thesen: 

These I: 
Voor doven boven het 9-jarige leesniveau, zijn de onder 
2. genoemde speciale leesboeken voor hun verdere ont
wikkeling van geen nut. Ze kunnen alleen nut hebben 
voor ontspanning. - Voor hun ontwikkeling is het normale 
leesboek onontbeerlijk. 

These II. 
Voor 'leesarme' doven, die echter tot alfabetisch niveau 
gebracht kunnen worden, zijn eveneens de normale 
leesboeken noodzakelijk. - Leesboeken als bovenge
noemd 2.a. in eenvoudig normaal Nederlands, kunnen 
hun nut hebben voor ontspanning, en ook als inleiding 
om tot alfabetisch niveau te komen. Dit laatste geschiedt 
hoofdzakelijk door uitbreiding van de woordenschat en 
door verhoogde frequentie van lees-woord-gebruik. Men 
moet hierbij echter wel trachten te voorkomen, dat de 
kinderen, of behandelde volwassenen 'leeslui' worden, 
waardoor ze het beoogde niveau zeker niet zullen halen. 
Dit geldt in nog verhoogde mate voor de leesboeken 2.b. 
met geprogrammeerde taal en 2.c. met beeldtaal. 

These III. 
Voor doven die op een 7-, 8- en 9-jarig leesniveau blijven 
hangen, zijn leesboeken en tijdschriften 2.a. met een
voudig normaal Nederlands noodzakelijk. Anders zullen 
ze in ontwikkeling geremd worden en steeds meer primi-
tiviseren. - Leesboeken en tijdschriften genoemd onder 
2.b. en 2.c. kunnen, onder voorbehoud, als ontspanning 
een zeker nut hebben, en wellicht ook als voorbereiding 
op het hogere niveau van 2.a. Men voorkome echter 
'leesluiheid'. 

These IV. 
Doven die zelfs een 7-jarig leesniveau niet kunnen 
halen, zullen leesboeken als genoemd 2b. met gepro
grammeerde taal en 2.c. met beeldtaal met nut kunnen 
gebruiken, waarbij 2,b. de voorkeur verdient, omdat dat 
soort leesboeken hen kan opheffen boven een al te 
primitief beelddenken. 

These V. 
Voor dove kinderen met een performaal I.Q. van 100 en 
meer, met een visuele geheugenfunctie boven hun leef
tijd, en die verder niet lijden aan een dyslexie en dys-
symbolie, dient men als eis te stellen, dat ze bij het 
ontslagen worden uit een school voor doven minstens 
het 10-jarig leesniveau bereikt hebben. - Voor de over
grote meerderheid van de andere kinderen moet men 
m.i. eisen, dat ze het niveau van 2a. 'makkelijk lezen' 
bereikt hebben. - Een en ander moet bereikt worden 
door een goede samenwerking van ouders, internaat en 
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school. Wanneer een en ander niet bereikt zou worden, 
moet men daarvoor verantwoording kunnen afleggen. 

These VI. 
Het is onaanvaardbaar op dove kinderen een zodanige 
didactiek en/of methode toe te passen, dat het hun 
praktisch onmogelijk wordt gemaakt zelfs een leesni
veau van 2.a. 'makkelijk lezen' te bereiken. Men mag m.i-
daartoe alleen besluiten, op basis van een goede diag
nostiek, waaruit, mede door diagnostische therapie, blijkt 
dat genoemd niveau niet te halen is, wat in feite wil 
zeggen, dat die kinderen niet zuiver oraal-auditief en/of 
grafisch-verbaal kunnen worden opgevoed. 

These VII. 
Bij die 'leesarme' dove volwassenen, die de school 
reeds verlaten hebben en genoemd niveau 2.a. 'makke
lijke lezen' niet hebben gehaald, en verder ook geen 
Volwassenen Educatie meer (wensen te) volgen, zal 
men alles aan hun eigen initiatief moeten overlaten. Een 
rehabiliterend tehulp snellen met leesboeken 2.b. in 
geprogrammeerde taal en 2.c. met beeldtaal kan alleen 
maar geapprecieerd worden. 

Videofilm 'Ik volg gewoon 
onderwijs' 

Aankondiging 

Het Gehandicapten Overleg Schagen (G.O.S.) heeft een 
film geproduceerd om aan te tonen dat integratie van 
lichamelijk gehandicapten in het reguliere onderwijs 
mogelijk is.. 
In de film komen zeven lichamelijk gehandicapten in 
beeld, allen geïntegreerd in het reguliere onderwijs; twee 
visueel gehandicapten (Havo en Sociale Academie), 
één auditief gehandicapte (kleuteronderwijs), twee 
spastici (basisonderwijs en Mavo) en twee kinderen met 
spina bifida (kleuteronderwijs en Mavo). 
De producent denkt, dat deze film van waarde kan zijn 
voor gehandicapte kinderen en hun ouders, teams van 
onderwijsgevenden (vooral in het regulier onderwijs), 
oudercommissies, instituten voor onderwijsgevenden, 
hulpverleners enz. 
De film is beschikbaar op alle videosystemen. 
Duur ongeveer 30 minuten. 
De film is te bestellen bij het Samenlevings Opbouw 
Orgaan (S.O.O.), Rensgars 3a, 1741 BR Schagen, tele
foon 02240-96541. 
De kosten zijn ƒ 25,- plus f 5,- verzendkosten. 



Uit buitenlandse tijdschriften 

J-J. Groothand, lid van de redaktie 

'• Hörgeschadigte Kinder, 3e kwartaal 1985 (BRD) 
Dit tijdschrift brengt, zoals wij gewend zijn, enkele zeer 
Menswaardige artikelen. Ik zou willen noemen: 
" De ervaring van een echtpaar met hun (inmiddels) 
16-jarige zoon. De jongen is doof geworden na een 
hersenvliesontsteking op 1-jarige leeftijd. Voor beide 
0ren is er een gehoorverlies van 120 dB boven 800 Hz. 
Met een hoorapparaat weet hij tonen van 350 tot 450 dB 
wel te onderscheiden. 
Het artikel vertelt, hoe de jongen - mede dankzij de 
nimmer aflatende zorg van de ouders - langzamerhand 
'°nen binnen dit smalle veld als signalen leert gebruiken. 
Als volgende stap leert hij het Morse-alfabet gebruiken. 
De vreugde is compleet, als de knaap slaagt voor zijn 
examen 'als radio-amateur'. 
" 'Neem jij wat?' Deze vraag verstond het slechtho-
rende meisje niet. Omdat zij haar handicap niet wilde 
,0nen, glimlachte ze en knikte. De gevolgen laten zich 
raden. 
Vrij vertaald begint het artikel 'Slechthorendheid en 
Sexualiteit' aldus. Het geeft weinig nieuwe gezichtspun
ten, maar beklemtoont de noodzaak van een goede 
sexuele opvoeding, thuis en op school. 
~ De kleine Tracey 'hoort' dankzij een vernuftig appa-
raatje ('Cochlea-implantatie') voor het eerst enkele ge-
'uiden. Een kleine spoel werd in het bot achter haar oor 
9eplaatst en een platinadraadje maakt de verbinding 
met het binnenoor. 
Geleidelijk worden in de Bondsrepubliek steeds meer 
dove mensen zonder bruikbare hoorresten operatief ge
holpen. 
Het artikel is verlevendigd met enkele foto's en teke
ningen. 
- Een eerste bijdrage betreffende de situatie in India, 
Pakistan en Bangladesh. Er wordt een overzicht gege-
ven van het aantal scholen, leerkrachten en leerlingen in 
'aatstgenoemd land, de problemen m.b.t. de technische 
hulpmiddelen. Het artikel wordt besloten met een uiteen
zetting betreffende de z.g. HI-CARE scholen, die zonder 
staatssubsidie draaiende worden gehouden. 

2- American Annals ol the Deaf, nr. 2, april 1985 
'n dit nummer een volledig overzicht van alle scholen/ 
'nstituten voor dove leerlingen, van voorschool tot en 
met voortgezet onderwijs, in de U.S.A. Adressen, bezet-
tïng en dergelijke, gerangschikt naar staat. Eveneens 
een opsomming van verschenen dissertaties over hoor-
stoornissen en opvoeding en onderwijs. 

3. American Annals of the Deal, nr. 3, juli 1985 
Een greep uit de onderwerpen: 

- Raamwerk om onderwijskundige en andere invloeden 
op wat een dove maatschappelijk kan bereiken te 
kunnen beschouwen. Slechts interessant voor theore
tici. 
- Een herziene test (de TSCS = Tennessee Self-Concept 
Scale) t.b.v. het gebruik bij dove en slechthorende per
sonen, gelet op hun lager lees/taalniveau, nader be
schouwd. 
- Onderzoek bij dove leerlingen naar het effect dat de 
context heeft op het kunnen begrijpen van moeilijke 
zinnen. 
Een verslag van de gevolgde werkwijze met enkele 
voorbeeld-items, grafieken en de nodige cijfertjes. 
- Hoe gebaren een doof kind in een tweetalige (Engels-
Spaans) omgeving kunnen helpen. 
- Het effect van het missen van ruimtelijke perceptie op 
de communicatie bij een doof kind. Het best leesbare 
artikel uit dit tijdschrift. 

4. The journal of the B.A.T.O.D., nr. 4, juli 1985 (U.K.) 
- Hoe kun je ouders van gehoorgestoorde kinderen in 
ontwikkelingslanden, ondanks de dikwijls geringe mid
delen, tegemoet komen bij hun vraag om hulp? Het 
artikel constateert, dat preventie via massale inentingen 
tegen ziekten als mazelen, meningitis en rode hond priori
teit verdient. Daarnaast zouden leerkrachten getraind 
moeten worden om begeleiding te kunnen geven. 
- De sociale en emotionele aanpassing van kinderen 
met hoorproblemen in het speciaal onderwijs. 
Een lang artikel met vele tabellen, dat de uitkomsten 
geeft van enkele onderzoeken en een enquête. Geeft 
geen nieuwe gezichtspunten. 
- Is het geleidingsdove kind ons probleem? 
Vraag, die gesteld wordt door het hoofd van de Dienst 
voor kinderen met hoorstoornissen in Avon, Deze dienst 
geeft onderwijskundige ondersteuning aan genoemde 
kinderen, die een reguliere school bezoeken. 
De 'vliegende brigade' constateert dat er onder de 'nor
maal horende' leerlingen meer kinderen zijn met een 
geleidingsverlies dan de leerkracht doorgaans vermoedt, 
tengevolge van otitis media ofwel 'glue-ear'. 
De schrijver zou de leerkrachten van het reguliere on
derwijs graag willen nascholen. 

5. Die Sonderschule, nr. 4 (DDR) 
Breed uitgemeten artikelen, waarvan vermeldenswaard 
zijn: 
- Het lezen in de voorschool-afdeling van de doven-
school. Theoretisch goed onderbouwd artikel. Verslag 
van ervaringen in Oost-Duitsland. 
- Een vergelijkende analyse van de algehele en de 
articulatiemotoriek bij stotterende kinderen in de voor-
school. Resultaten in tabellen en grafieken zichtbaar 
gemaakt. Duidelijk artikel, aanbevelenswaard voor wie 
werkzaam is bij of geïnteresseerd is in leerlingen met 
spraakmoeilijkheden. 
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Logopedie en Foniatrie 

april 1985 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1. L. Hollands, J. Lambert, Kwaliteitsbeheersing van het 
logopedisch handelen. 
Dit artikel wil logopedisten wijzen op het nut van kwali
teitsbeheersing van logopedisch handelen en tevens 
adviezen geven die kunnen leiden tot verhoging van de 
beroepsmatigheid. 
Het is een poging tot een evaluatiemethode van logope
disch handelen. 

2. S.M. Goorhuis-Brouwer, G.H.A. de Boer, Interaktie 
tussen taalontwikkelingsstoornissen en milieu. 

Een kort artikel boordevol informatie over de relatie tus
sen taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en de om
geving waarin die kinderen opgroeien; 
Allereerst wordt de opmerking gemaakt dat dit een we
derkerige en zeer ingewikkelde relatie is. Er wordt vanuit 
gegaan dat kind en omgeving elkaar steeds veranderen 
in hun interaktie, met als gevolg dat de relatie taalontwik
kelingsstoornis en omgeving bijna nooit eenvoudig is te 
ontrafelen. 
Er wordt verslag gedaan van een exploratief onder
zoekje onder 26 kinderen met taalontwikkelingsstoor
nissen in de leeftijd van twee tot zes jaar om te proberen 
enig zicht te krijgen op die ingewikkelde relatie. Onder
zoeksvraag was: 'Verstoort de taalontwikkelingsstoornis 
de omgang van het kind met de omgeving en zo ja, 
waardoor en op welke manier?' Bij het onderzoekje 
kregen ouders van primair taalgestoorde kinderen een 
tweetal vragen: 1. Wat vindt u van het gedrag van uw 
kind? 2. Heeft uw kind vriendjes/kan het goed met an
dere spelen? Ook werden verklaringen ed. gevraagd. 
De resultaten worden puntsgewijs weergegeven. Een 
schematische voorstelling geeft een snel overzicht. In de 
konklusie wordt weergegeven dat taalontwikkelings
stoornissen verstorend kunnen werken op de ouder-kind-
relatie en op de relatie-kind-andere kinderen, maar dat 
dit lang niet altijd zo is. Verder worden verschillende 
soorten effekten bij de betrokken kinderen aangegeven. 
Hoe de taalontwikkelingsstoornis bij het kind en zijn 
ouders wordt ervaren, moet volgens de schrijvers steeds 
worden onderzocht om dat aspekt in de hulpverlening te 
betrekken. 

Ondanks het feit dat termen 'milieu/omgeving/ouder-
kind relatie/' niet worden toegelicht en door elkaar 
worden gebruikt is dit m.i. een kort artikel dat leerkrach
ten van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen moe
ten lezen om in het dagelijks werk met kinderen en hun 
ouder 'mee te nemen'. Wellicht vormt het artikel een 

uitgangspunt om zich (nog) eens nader in de ouder-kind 
relatie te verdiepen. 

3. K. v.d. Lugt-v. Wiechen, Onderzoek naar mogelijk
heden voor therapie bij afasiepatiënten. 

Verslag van een kombinatie-onderzoeksmethodiek op 
klinisch neurologisch, neurolinguistisch en therapeu
tisch gericht onderzoek gevolgd door een therapieplan 
zoals wordt gebruikt bij Stichting Afasie Rotterdam. 

mei 1985 
Themanummer: Logopedie in de Zwakzinni
genzorg. 

B. Hofman, lid van de redaktie 

1. M. Kortenoever/J.B.M, van Leeuwen, Aanvullende 
communicatiemiddelen voor zwakzinnigen. 
2. H. Hopman, Een communicatieprogramma met een 
mongoloïde jongen. 
3. T. de Wit-Gosker, Zwakzinnige kinderen en het alfa
bet van Borèl Maisonny. 
4. L. Kars-Noël, Nel, een Bliss-kind. 
5. H. Bos, Communiceren met gebaren. 

juni 1985 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1. C.J. Buitenhuis, Beroepshouding van logopedisten in 
de praktijk. 

Dit is een eerste artikel in een serie van twee. Het ontwik
kelt a.d.h.v. een inventariserend onderzoek kenmerken 
van een logopedische beroepshouding met de vraag 
aan praktiserende logopedisten deze kenmerken te 
toetsen aan eigen ervaringen. 

2. C.C. Hoekstra, Achterstanden in de spraak- en taal
ontwikkeling van schisiskinderen. 

Dit is een duidelijk overzichtelijk artikel over oorzaken en 
onderkenning van spraak- en taalontwikkelingsachter
standen bij schisiskinderen. Het is geschreven a.d.h.v. 
literatuuronderzoek en praktijkervaringen. Ook leespro
blemen komen ter sprake. 
Mijns inziens is dit een artikel dat iedere leerkracht 
binnen de spraaktaalafdelingen zou moeten lezen. 
Van harte aanbevolen dus1 

3. J.C.M. Huiskamp, De Alexandertechniek. 

Een techniek, waarbij je vooral leert te doen door niet te 
doen. In het artikel een duidelijke omschrijving van het 
aanbrengen van gewenste spierspanning en het uit
schakelen van ongewenste spierspanning. 
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Ni en augustus 1985 

B. Hofman, lid van de redaktie 

1- C.J. Buitenhuis, Beroepshouding van logopedisten in 
opleiding 

Dit artikel is een vervolg op het artikel Beroepshouding 
van logopedisten in de praktijk in de juni-aflevering. 

In augustus 1985 verdwenen nagenoeg alle behandel-
centra voor Logopedische Hulp. De logopedische hulp 
zal zich nu meer dan ooit geplaatst zien binnen (vervan-
9ende) onderwijs-leersituaties. Stages van aankomende 
'°gopedisten zullen binnen dit nieuwe kader expliciet 
vorm moeten krijgen. Het criterium voor de opleidings-
Practica is niet langer beperkt tot de eis '100% aanwe
zigheid'. Toetsing van de beroepshouding valt nu binnen 
de exameneisen. 
Onn de beroepshouding te toetsen moeten er meetin
strumenten met duidelijke maatstaven zijn ontwikkeld. 
Beroepshouding wordt hier als volgt gedefinieerd: 'Be
roepshouding is het persoonlijk geïntegreerd geheel van 
v°or het beroep relevant weten, kunnen voelen en waar
deren dat op consistente wijze het beroepsmatig han
delen richting geeft.' 
In dit artikel gaat mw. Buitenhuis kort en systematisch in 
°P de toetsbaarheid van de verschillende aspecten aan 
de beroepshouding. Zij concludeert dat een docent de 
beroepshouding als geheel niet kan toetsen, wel een 
aantal onderdelen ervan. (Het geheel is meer dan de 
som der onderdelen), 'our only guideline is the degree to 
which he (the student) is capable of evaluating his prac
tical work.' (uit de Eng. samenvatting). 

2- S.M. Goorhuis-Brouwer, G.H.A. de Boer, Begeleiding 
v°or jonge spraak-taalgestoorde kinderen en hun 
ouders. 

Een combinatie van orthopedagogische- en logopedi
sche aanpak. 
'n 1984 stelde mw. Goorhuis-Brouwer, dat slechts in ca. 
25% van de gevallen een spraak-taalstoornis op zichzelf 
staat. In 75% van de gevallen is er sprake van een 
verminderde gehoorscherpte en/of verminderde intel-
'igentie, emotionele en/of neurologische problemen. 
Het gaat hier om kinderen in de leeftijd van anderhalf tot 
drie jaar, bij wie de vraagstelling van de ouders niet 
zozeer is geformuleerd rond de behoefte aan logopedi
sche hulp, maar veeleer wordt bepaald door de vraag 
'Wat zelf te doen om het kind beter te leren spreken'. 
Een spraak-taalstoornis kan verstorend werken in de 
relatie ouder-kind. Het aangaan van bredere sociale 
contacten zal door de stoornis eveneens in verminderde 
'fiate kunnen plaatsvinden. 
Wie spraak en taal als onderwerp van gesprek aansnijdt, 
kan de relatie tussen vaardigheid en emotionaliteit niet 
ontwijken. Daarom wordt er in de therapeutische bena
dering hier niet alleen gelet op taalvorm, taalinhouden en 
taalgebruik bij het kind zowel als bij de therapeut, maar 
°ok wordt gelet op de emotionele reacties. Bij de thera

pie worden ingeschakeld: ouder(s), kind, logopedist en 
orthopedagoog. 
Het emotionele aspect in de therapeutische benadering 
van het kind facetteert zich in de mate van bewustzijn 
rond het (on)vermogen in de eigen verbale communica
tie. De schrijfsters onderscheiden hierin twee catego
rieën, die redelijk uitvoerig onder een aantal invals
hoeken worden benaderd. Ze concluderen vanuit hun 
ervaring in de begeleiding aan kinderen en ouders een 
verschil in therapeutische aanpak tussen kinderen, die 
zich al erg bewust zijn van hun onvermogen in de verbale 
communicatie en kinderen bij wie dit (nog) niet in deze 
mate het geval is. 

3. R.S. van Gelder, Asymmetrische gelaatsbewegingen 
tijdens de spraak. 

Een artikel met een specialistisch karakter. Enige kennis 
binnen het gebied der neurologie en gelaatsmusculatuur 
lijkt me hier bij het lezen niet onontbeerlijk, maar wel erg 
handig. Het artikel is voor de leek, die een tijdelijke frons 
van inspanning niet uit de weg zal gaan, goed te lezen. 
Uitgangspunt van dit artikel: een vijftal recente publica
ties waarvan er twee handelen over de gelaatsasymme-
trie tijdens de spraak en drie over de mondasymmetrie 
bij het spreken. De betrokkenheid van de auteur bij de 
problematiek wordt mede geïllustreerd door de afdruk 
van een pasfoto. 

4. J.J.T. Hendriks en R.T.C. Sturmans, De Trainings-
audiometer 

Ter voorbereiding van studenten, stagiaires en nieuwe 
medewerkers op het patiëntenonderzoek is er binnen 
het Audiologisch Centrum 'Hoensbroeck' een trainings-
audiometer ontwikkeld. Op het eerste gezicht denkt men 
met een gewone audiometer te maken te hebben. Ook 
de bediening van het toestel is gelijk aan die van een 
gewone audiometer. Het verschil tussen een in de han
del verkrijgbare audiometer en deze ligt in de toepassing 
van een microprocessor, die wordt gebruikt om een pa
tiënt te simuleren. Het geheugen van de microprocessor 
biedt een vaste plaats aan zes audiogrammen, die in 
moeilijkheidsgraad opklimmen. 
Daarnaast kan een willekeurig audiogram worden inge
voerd. 
De audiogrammen betreffen de lucht- en beengeleiding. 
Verschijnselen als over-horen en overmaskeren worden 
door het programma herkend. 
Het werken met de Trainingsaudiometer stelt de student 
in staat binnen een redelijke termijn een audiometer op 
een goede manier te bedienen en de gegevens die dit 
oplevert betrouwbaar in kaart te brengen. Inzicht in de 
problematiek die maskering oplevert ontstaat haast spe
lenderwijs. 

De TA werd twee jaar geleden in gebruik genomen. Het 
toestel heeft zich ontpopt als een handig hulpmiddel bij 
het leren opmaken van een audiogram. 

133 



September 1985 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1 H.F.M. Peters, W. Hulstijn, Programmering van spraak-
uitingen van stotteraars. 

In dit artikel wordt verslag gedaan van reaktietijdexperi-
menten van stotteraars en niet-stotteraars, waarin stot
teraars steeds trager reageren. Door manipulatie met 
variabelen zoals, complexiteit van spraakuiting en voor
bereidingstijd, werd aangetoond dat bij stotteraars een 
ineffectieve programmering van de spraakbeweging 
een rol speelt. 

2. E.G. Demmink-Geertman, G.T. Wassenaar-Postema, 
Slikklachten bij stempatiënten. 

Een beschrijving van de klachten en een behandel
methode volgens E. Öcker. 

3. L.G.J.M, van de Plas, W.M.C. Wolthuis, Patiënten met 
amyotrofische lateraal sclerose. 

In dit artikel vindt u de belangrijkste resultaten van een 
inventariserend onderzoek naar logopedie bij mensen 
met het A.L.S.-syndroom. Men doet verslag van het feit, 
dat logopedie in verschillende opzichten zeker zinvol is 
bij deze patiënten. Ook wordt erop gewezen, dat er meer 
onderzoek nodig is naar logopedisch-diagnostische en 
behandelmgsaspekten van A.L.S. 

Uit andere tijdschriften 

N. Smulders 

In het tijdschrift Speciaal Onderwijs troffen we enkele 
artikelen aan die ook voor onze lezers interessant zijn. In 
het juninummer 1985 schreef Thieu Dollevoet onder de 
titel Ambulante begeleiding en wal nu? Hij geeft een 
stukje historie van de ambulante begeleiding, waarin het 
onderwijs aan zintuiglijk gehandicapten een voortrek
kersrol heeft gespeeld. Hij plaatst wat kritische kantte
keningen bij enkele ontwikkelingen in onze tijd en geeft 
een overzicht van de verschillende variabelen die een rol 
spelen bij de kansen op succes of mislukking in de 
ambulante begeleiding. In een afzonderlijk artikel gaat J 
van Eijndhoven (Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel) in op de kind-variabelen en J. Spanhoff (Martinus 
van Beekschool te Nijmegen) op de variabelen van de 
kant van de ouders. 

Losse nummers van Speciaal Onderwi/s kunnen besteld 
worden door storting van ƒ 6.25 op gironr. 5232103 t.n.v. 
Speciaal Onderwijs te Liempde. onder vermelding van 
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het gewenste nummer, in dit geval jaargang 58, nr. 6. juni 
1985. Het wordt dan per omgaande toegezonden. 

Het maandblad De Vriend bracht in april van dit jaar een 
extra bijlage (24 blz.) over Muziek en in september een 
bijlage (eveneens 24 blz.) over Spreken. De schrijver van 
deze aankondiging deelt dit in gepaste bescheidenheid 
mee. gezien zijn betrokkenheid bij deze uitgaven. Hij is er 
overigens wel van overtuigd, dat de verschillende me
dewerkers goed werk hebben geleverd. Men kan deze 
bijlagen bestellen bij de redaktie van De Vriend, Instituut 
voor Doven, 5271 GD Sint-Michielsgestel. U ontvangt 
dan een rekening van ƒ 1.50 per exemplaar plus porto
kosten. 

In het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, nr. 3, 
maart 1985, schreef Dr. C.K.J. Kaaijk, jeugdarts, een 
artikel onder de titel Geleidingsstoornissen en leerstoor
nissen. 
Het gaat hier om geleidingsstoornissen bij kinderen ten
gevolge van Otitis Media met Effusie (OME). Deze stoor
nissen zijn van voorbijgaande aard. De OME duurt meest
al bij zuigelingen en kleuters '/, tot 1 maand; er zijn 
uitschieters van langer dan 3 maanden. 
De veelgehoorde stelling is, dat geleidingsstoornissen 
min of meer ernstige gevolgen hebben voor het leerpro
ces van een schoolkind. Op grond van jarenlange erva
ring als schoolarts twijfelt Dr. Kaaijk aan de juistheid van 
deze stelling. Op grond van literatuuroverzicht is geen 
duidelijke conclusie te trekken, maar de auteur neigt tot 
de mening, dat geleidingsverliezen die zich in de kleuter-
fase of daarna voordoen, nauwelijks of geen nadelige 
gevolgen van blijvende aard hebben. Bij hoge uitzonde
ring treden er ernstiger effecten op. 

Geïnteresseerden wijzen we op het bestaan van het 
tijdschrift VISI. Het is een uitgave van de Stichting Vi
suele Spraakinformatie-Comett. De Stichting is opgericht 
op 15 juni 1983 en heeft als doelstelling: het bevorderen 
van de taalvaardigheden, spraak en spraakafzien van 
dove en slechthorende kinderen met behulp van Visuele 
Spraakinformatie (Cued Speech), zoals is opgezet door 
Dr. R. Orin Cornett. Het blad verschijnt elke drie 
maanden; abonnementsprijs ƒ 25,- per jaar. Redaktie-
adres: Mw. M. Brüggemann, Emmalaan 9, 3481 VB Har-
melen. 

In het juninummer o.a.: G. Riebert, Bestaan er specifieke 
weerstanden tegen Visi-C en zo ja, hoe komt dat?; H 
Buter geeft zijn visie op Cued Speech; op de afdeling 
Foniatrie van het Akademisch Ziekenhuis te Utrecht is 
onderzoek gedaan bij drie kinderen met verbale dyspra-
xie om na te gaan in hoeverre het invoeren van Visi-C 
een gunstige invloed had op hun spraaktaalontwikkeling. 

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1985, 
nr. 41, blz. 1953 een artikel van A. Kuyper (psycholoog), 
P. Gisolf-Rühl (jeugdarts) en R. Hirasing (kinderarts), geti
teld: 'Het zwijgende kind, een geval van electief mutis-
me'. Een geval van electief mutisme wordt besproken en 
naar aanleiding daarvan worden ook enkele opmer
kingen met bredere strekking gemaakt. 



Gehandicaptenraad noemt Stichting Film en 
Voortgangsnotitie Wetenschap 
gehandicaptenbeleid veel 
woorden weinig wol 

Aankondiging 

Persbericht 

De Gehandicaptenraad heeft weinig goede woorden 
over voor de Voortgangsnotitie gehandicaptenbeleid, 
die staatssecretaris Van der Reijden vlak voor het zo
merreces aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De 
notitie, die is voorbereid in het kader van de Interdepar
tementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid, zal binnen
kort uitvoerig besproken worden in een Uitgebreide 
Commissie Vergadering. 
De Gehandicaptenraad noemt de voortgangsnotitie, 
bestemd voor de Bijzondere Kamercommissie voor het 
Gehandicaptenbeleid, een veel te positieve weergave 
van hetgeen de overheid de laatste twee jaar werkelijk 
heeft bereikt op dit terrein. Overheidsmaatregelen die de 
Positie van mensen met een handicap hebben verslech
terd, worden niet genoemd. Waar de staatssecretaris 
wel melding maakt van concrete vooruitgang, blijkt die in 
niet onbelangrijke mate een gevolg van de inbreng van 
het particulier initiatief. Voor nieuwe beleidsvoornemens 
verwijst de notitie naar de inmiddels verschenen rijksbe
groting voor 1986. Maar juist in deze miljoenennota 
worden mensen met een handicap nauwelijks genoemd. 
Terwijl er bij de Gehandicaptenraad toch een dringende 
behoefte bestaat aan een lijstje met ideeën waarin de 
regering nu eens duidelijk maakt wat zij bedoelt met 'een 
meer samenhangend gehandicaptenbeleid'. 
Het meest stoort de Gehandicaptenraad zich er aan dat 
de notitie niets zegt over de voorgenomen herziening 
van het sociale zekerheidsstelsel, die zeer ingrijpende 
gevolgen zal hebben voor mensen met een lichamelijke 
handicap. Volgens de Gehandicaptenraad zijn de ver
schillende paragrafen een aaneenschakeling van open 
deuren. Veel wordt gezegd over onderwerpen als zorg op 
maat, hulp in of dichtbij de thuissituatie, dagopvang en 
dagbehandeling, zonder dat concrete beleidsmaatre
gelen worden genoemd. Verder wordt al te gemakkelijk 
heen gestapt over mogelijke oplossingen voor het toe
gankelijkheidsprobleem. De regering legt de verant
woordelijkheid van toegankelijkheidsbevordering bij de 
lokale overheden. Volgens de Gehandicaptenraad ligt 
de sleutel voor programmering, regel- en wetgeving toch 
in de eerste plaats bij de rijksoverheid. 
in zijn commentaar noemt de Gehandicaptenraad ook 
het uitblijven van verbetering van de toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer voor gehandicapte mensen, 
het negeren van de enorme behoefte aan communica
tiemogelijkheden voor mensen met een handicap en de 
'e beperkte aandacht voor een experiment als de opzet 
van een nationaal informatiesysteem. 

Reeds in juli 1984 ontvingen we een schrijven van de 
Stichting Film en Wetenschap te Utrecht, waarvan we de 
inhoud nu pas kunnen doorgeven. Deze stichting heeft in 
haar mediatheek een aantal films en videoprodukties die 
als thema hebben het streven van lichamelijk gehandi-
kapten om zo normaal mogelijk in de samenleving te 
funktioneren. Ten dele zijn dit produkties die de Stichting 
(in opdracht) heeft vervaardigd. Wij vermelden alleen de 
produkties die betrekking hebben op gehoorgestoorden. 

Ruud Janssen van de Stichting Nederlandse Dovenraad 
en Daria Mohr van het Werkteater hebben een reeks van 
9 videoprogramma's gemaakt onder de werktitel Een blik 
op de dovenwereld. Centrale figuur in alle programma's 
is de doof-geboren mevrouw Marti Koolhof (inmiddels 
ook bekend door het artikel in Libelle 16 augustus 1985). 
die onvermoeibaar ijvert om de doven uit hun kommuni-
katie-isolement te halen, in het bijzonder de kinderen, die 
emotioneel zoveel tekort dreigen te komen. Vandaar dat 
zij onder meer kursussen gebarentaal geeft aan ouders 
van gehoorgestoorde kinderen. 

We geven de bestelnummers, titel en tijdsduur van deze 
negen videoprodukties: 
6614 Marti, 30 min. 
6615 Bakkeveen. Toneelweek voor dove kinderen (1), 
40 min. 
6616 Bakkeveen. Toneelweek voor dove kinderen (2), 
45 min. 
6617 Marti Koolhof en Ad Bestman. burgemeester van 
Abcoude, 10 min. 
6618 Tiny en Tjipke Barkmeijer/Een dag op het water, 
26 min. 
6619 Bertha Wesemann/Een leven - een verzameling, 
15 min. 
6620 Gert-Jan de Kleer, illustrator van beroep, 27 min. 
6621 Toneel-les/Dove kinderen op de Ammanschool 
in Amsterdam, 31 min. 
6622 Een eerste ontmoeting/Vier mensen vertellen 
over hun doofheid, 45 min. 

Deze negen videoprodukties kunnen gehuurd of ge
kocht worden bij de mediatheek van de Stichting Film en 
Wetenschap (tel. 030-719694). Katalogi van alle aanwe
zige programma's zijn verkrijgbaar bij het centraal ma
gazijn (tel. 030-716816, tst. 118). U kunt de katalogus 
'Gehandikapten' ook schriftelijk bestellen bij de media
theek (Postbus 9550. 3506 GN Utrecht). Hij wordt U dan 
toegezonden samen met een acceptgirokaart. 
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Niet alleen doof, een film over 
opvang van dove kinderen 

Aankondiging 

Een documentaire over de opvang van dove meervoudig 
gehandicapte kinderen. 

In de film staan Marcel (11 jaar) en zijn gezinshuis
moeder Wiljo centraal. Marcel heeft al heel wat mee
gemaakt. 
Wiljo vertelt: Toen Marcel 6 jaar was, kwam hij bij ons 
als een angstig en kwaad jonget|e. Hij is in al die jaren al 
veel veranderd.' 

We maken, in de film, een dag mee en ontdekken wat de 
handicap doofheid voor Marcel betekent. Tevens heeft 
de jongen, ten gevolge van vroegere ervaringen, last van 
extreme verlatingsangst, hetgeen voor Wiljo betekent 
dat ze niet zo maar onaangekondigd weg kan gaan. 
Door alle mogelijke middelen te gebruiken, zoals vinger
spelling, gebarentaal, kaartenbakken, lijfspraak, school
borden enz., probeert Wiljo verbetering te krijgen in de 
communicatie. 
Ze tracht op deze manier een band te krijgen met de 
kinderen en hen op te voeden en te begeleiden tot een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid. 

Wat is een gezinshuis? 

Een gezinshuis is een huis, waarin een gezin woont 
samen met vier andere kinderen, die om uiteenlopende 
redenen niet bij hun ouders kunnen wonen. 
Het gezinshuis in de film bestaat uit een gezin met zeven 
kinderen van wie de vier opgenomen kinderen niet al
leen dool zijn, maar ook geestelijk gehandicapt. 

Systeem U-matic, VHS, Betamax 
Lengte film 31 minuten 
Produktie Audio-visuele afdeling 

Amsterdams Pedologisch Centrum 
IJsbaanpad 9 
1076 CV Amsterdam 
Tel. 020-644331 

Deze film is geschikt voor groepen/mensen die bezig 
zijn met geïnteresseerd zijn in, de opvang van meervou
dig gehandicapte kinderen. 

De film is te huur (prijs I 32, -) bij. 

Stichting Film en Wetenschap 
Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht 
Tel.: 030-719694 

Intekening op de 
video-kursus 'Vingerspellen' 

A. Bouwmeester, koördinator 'kommunikatie-projekt' 
Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot', Haren (Gr.). 

In het kader van ons 'kommunikatie-projekt' is in maart jl. 
een video-kursus vingerspellen gereed gekomen. 
Hoewel we van mening zijn, dat men het best de eerste 
beginselen van het vingerspellen in een 'live'-kursus kan 
leren, wordt met deze video-kursus een extra hulpmiddel 
aangeboden om geïnformeerd te raken over het vinger
spellen, het gebruik ervan en het moeilijke afzien of 
aflezen van het vingerspellen te oefenen. 

De kursus bestaat uit een vijftal lessen plus een aan
hangsel. Gebruikt wordt het handalfabet zoals dat is 
vastgesteld door de Stichting Nederlandse Dovenraad. 

Naast het aanleren van de juiste handstanden, wordt ook 
het afzien van het vingerspellen geoefend. 
Informatie over het gebruik van het handalfabet in ver
schillende situaties krijgt men door impressies, een les in 
een groep met jonge dove kinderen, een excursie, het 
vertellen van een verhaaltje en het optreden van een 
goochelaar. De laatstgenoemde blijkt zelfs het gebruik 
van gebaren en vingerspelling te beheersen. 

De kursus wordt begeleid door een kursusboek. Hierin 
vindt men informatie over de geschiedenis van het hand
alfabet. het gebruik ervan, de videolessen - voorbe
reiding erop en korte inhoud van de les - en veel oefen-
mogelijkheden. 
Er worden tevens spelvormen aangeboden om het vin
gerspellen op een leuke manier onder de knie te krijgen. 

De prijzen zijn: 
1) De kursus op VHS- of Betamaxsysteem op een cas
sette, inclusief kursusboek ƒ 25,--
2) De Kursus op Video-2000 (Philips) op cassette, inclu
sief kursusboek ƒ27,50 

Gezien de lage prijs van de videokursus is het niet moge
lijk deze te huren. 
Extra benodigde kursusboeken kosten ƒ2,50 per stuk. 

Bestellingen kunt u opgeven bij de administratie van het 
Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot', Rijksstraat
weg 63. 9752 AC Haren (Gr). 
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Bewegen en beleven; de Totale integratie van 
functie van de motorische jeugdige dove kinderen in 
ontwikkeling bij de sociaal- het reguliere basisonderwijs 
emotionele ontwikkeling van 
het dove kind 

Paulien Waayers 

Samenvatting van een scriptie Orthopedago
giek M.O.-B 

C.J. Hoogzaad-Kool, ritmiekleerkracht 'Effatha', Voor
burg 

Bij het geven van ritmieklessen aan dove kinderen aan 
het Instituut 'Effatha' zijn bij de kinderen verschillen te 
constateren in bewegingsmogelijkheden en in het om
gaan met elkaar. In deze scriptie heb ik getracht een 
antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe voelt het kind zich 
dat zich minder goed beweegt? Is er verband tussen 
'ichamelijke prestaties en sociaal emotionele ontwikke
ling?' 
Zowel het motorisch gebied als het sociaal emotioneel 
9ebied zijn aspecten van de persoonlijkheid. De per
soonlijkheid ontwikkelt zich in relatie met de omgeving. 
Doofheid blijkt een belemmerende factor voor de uit-
9 roei van de persoonlijkheid, doordat de communicatie 
met de omgeving opzettelijk op gang moet worden ge
bracht. Uit het literatuur onderzoek bleek, dat het dove 
kind op sociaal gebied en op emotioneel gebied zich 
'angzamer en anders ontwikkelt. Ook bij de motorische 
ontwikkeling kan het dove kind een achterstand oplopen: 
door het niet waarnemen van geluid verloopt de zintuig-
'ntegratie anders, taal kan niet de handelingservaringen 
en zintuigervaringen integreren en de omgeving is 
minder uitnodigend. 
Het literatuuronderzoek leidde naar een hypothese 
waarin de relatie tussen een gebrekkige bewegingsont
wikkeling en een gebrekkige sociaal-emotionele ontwik
keling als vanzelfsprekend naar voren kwam. In het on
derzoek echter is deze hypothese slechts gedeeltelijk 
bevestigd. Slechts op het testonderdeel lichamelijke 
vaardigheid werd een significante samenhang gevon
den met het sociaal-emotionele aspect zelfstandigheid 
en initiatief. De aangetoonde samenhang tussen licha
melijke vaardigheid en enkele aspecten van de sociaal-
emotionele ontwikkeling vraagt om verder onderzoek 
naar een eventuele relatie tussen motorische ontwikke-
'ing en andere aspecten van sociaal emotionele ontwik
keling, zodat voor elke leerling met een achterstand op 
beide gebieden een geïntegreerd programma voor mo
torische en sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden 
opgesteld. 

Adres van de schrijfster: Prins Hendriklaan 19, 2281 EA 
Rijswijk. 

Na een periode van zeer zorgvuldige voorbereiding is er 
in augustus 1983 gestart met een integratie-experiment 
voor enkele kernschoolleerlingen van het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel. 
Incidenteel was het reeds enkele keren voorgekomen, 
dat een doof kind vanuit het Instituut voor Doven ge
plaatst werd op een reguliere school. 
Het verloop van de ontwikkeling van deze 'voorlopers' 
mocht hoopgevend genoemd worden en mede als basis 
dienen om een mogelijkheid tot integratie te ontwerpen, 
geheel passend in de steeds verder schrijnende diffe
rentiatie binnen het dovenonderwijs. 
Integratie leeft! 
Publicaties over integratie in binnen- en buitenland, ook 
en vooral van gehandicapten, en de voortschrijdende 
ontwikkeling op het gebied van ouderparticipatie, doen 
ouders steeds vaker de voorzichtige vraag stellen te 
onderzoeken of integratie eventueel voor hun kind haal
baar zou zijn. Vanuit het ministerie is er de laatste jaren 
een grotere bereidheid waar te nemen om faciliteiten 
voor begeleiding vanuit de school voor speciaal onder
wijs en voor de ontvangende school ter beschikking te 
stellen. Reguliere scholen blijken bereid deze voorzie
ning in hun pakket in te bouwen. 
Een mogelijke vroegtijdige integratie van dove kinderen 
in de wereld der horenden is van groot belang voor hun 
aanpassing daarin. Het is eveneens niet minder belang
rijk voor de toekomst van de gehandicapte, dat zijn om
geving went aan en opgroeit met het gegeven van de 
doofheid. 
Momenteel zijn er vijf prelinguaal dove leerlingen in de 
leeftijd van acht tot dertien jaar die aan het integratie-ex
periment deelnemen. Zij bezoeken een basisschool vlak 
bij huis in hun eigen woonplaats, waar ze hetzelfde pro
gramma als de horende kinderen volgen met dien ver
stande, dat er gedurende twee schooltijden per week 
een leerkracht vanuit het Instituut voor Doven de regu
liere school en de ouders bezoekt. 

Voorbereiding 

Zeker niet elk doof kind zal voor totale integratie in de 
reguliere school in aanmerking komen. De keuze is erg 
individu-gebonden en wordt dan ook bij iedere eventuele 
kandidaat zeer zorgvuldig bepaald. 
Na de, in nauwe samenwerking met de ouders, genomen 
beslissing of het betreffende kind in aanmerking zou 
kunnen komen om geïntegreerd te worden, zijn er een 
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aantal voorbereidingen te treffen, die aan de plaatsing 
voorafgaan. 

Het benaderen van de toekomstige school 
De keuze van de school werd in de meeste gevallen door 
de ouders, in samenwerking met het Instituut voor Do
ven, bepaald. In één geval werd een schoolbegeleidings
dienst ingeschakeld met de vraag, welke school ge
schikt zou zijn en waarschijnlijk bereid zou zijn een dove 
leerling op te nemen. 

Gesprekken met hooiden en team 
Na een informatief gesprek besloten hoofd en team ge
zamenlijk over de aanname van de dove leerling met alle 
daaruit voortvloeiende consequenties. 
Een niet geringe opgave, gezien de zeer grote aandacht 
die een handicap als doofheid vergt en de meestal vol
slagen onbekendheid daarvan bij degenen, die daar niet 
dagelijks mee geconfronteerd worden. 

Niveaubepaling van de te integreren leerling 
Aan de hand van tests van de begeleidingsdienst van het 
Instituut en adviezen van de klasseleerkracht wordt be
paald in welke klas de leerling geplaatst kan worden. Het 
gunstigst is het als de leeftijd van de dove leerling niet 
teveel afwijkt van die van zijn klasgenoten. De bele
vingswereld en de interesses moeten in grote lijnen over
eenstemmen, om een verantwoord samengaan mogelijk 
te maken. 

Bezoeken aan het Instituut voor Doven door het ontvan
gende team 
Om enigszins een indruk te krijgen van de vérstrekkende 
gevolgen van doofheid en enig inzicht te verwerven in de 
aanpak van het onderwijs aan doven, worden hoofd en 
team van de reguliere school op het Instituut voor Doven 
genodigd. Duidelijk is dat deze bezoeken slechts een 
totaalindruk achterlaten. 

Informatie aan de leerkracht, waarbij het kind geplaatst 
gaat worden 
Deze leerkracht zal te maken krijgen met verschillende 
bronnen van informatie, nl. de ouders, de oud-klasse-
leerkracht van het Instituut voor Doven, de vakleerkrach
ten die met het kind gewerkt hebben en degene die de 
begeleiding op zich neemt. Gesprekken met deze ver
schillende informatiebronnen zullen de klasseleerkracht 
een indruk moeten geven van het kind, zijn situatie, zijn 
mogelijkheden en onmogelijkheden. De praktische in
structie t.a.v. het gebruik van de solo-apparatuur, de 
lichtinval, plaatsing in de klas en de niveaus in de ver
schillende vakken komen aan de orde. Evenals en vooral 
de houding die een doof kind van zijn opvoeder vraagt. 
De waarde van zijn uitingen, zijn onzekerheid, zijn werke
lijke onmogelijkheden... kortom, het dove kind moet zich 
in zijn nieuwe omgeving, na verloop van tijd, veilig weten. 
Het behoeft geen betoog dat deze informatie nooit één
malig kan zijn, doch mede door de praktijk bepaald, 
gedoseerd gegeven en gecontinueerd moet worden. 
Deze continuïteit wordt gewaarborgd door de bege
leiding vanuit het Instituut gegeven. 
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Voorbereiding toekomstige klasgenoten 
Veel hangt ook af van de eerste indruk, die de dove 
leerling in de klas maakt. Informatie in een gesprek met 
de oud-klasseleerkracht van het l.v.D. of de bege
leidende leerkracht kan bij de klas een gevoel van begrip 
en acceptatie opwekken en hen enigszins voorbereiden 
op de praktische problemen, die ongetwijfeld zullen ont
staan in hun omgang met de dove leerling. Enige goed 
gekozen proefjes zoals het T.V.-beeld zonder geluid, ge
ven een klas wellicht een wat bewuster idee wat het is 
om doof te moeten leven. 
Hoewel zijn eigen karakter hier een grote rol in speelt, 
blijkt toch in de praktijk, dat het dove kind over het alge
meen goed geaccepteerd wordt in de klas en soms zelfs 
erg gezien is. 

Praktijk 

Voor de vijf leerlingen, die op dit moment geïntegreerd 
zijn, is het mogelijk gebleken ze te plaatsen op een 
reguliere school in hun eigen woonplaats en buurt. De 
instelling op deze scholen is positief te noemen, en het 
wordt vaak zelfs als een uitdaging gevoeld om ook dit 
kind op hün school met succes te onderwijzen. Daarbij 
kunnen zij rekenen op hulp van de begeleiding van het 
l.v.D. 
In de loop van het integratie-experiment heeft de over
heid erin toegestemd, dat voor elke geïntegreerde leer
ling aan de desbetreffende school een leerkracht voor 
twee schooltijden per week aangesteld kan worden. 
Deze extra begeleiding dient ten goede te komen aan het 
goede verloop van de ontwikkeling van de dove leerling. 
De overheid vergoedt per uitgeschreven leerling 1'/? 
schooltijd per week. Het bestuur van het Instituut voor 
Doven heeft vanaf het begin van het experiment op het 
standpunt gestaan dat 1 ]/2 schooltijd per week bege
leiding te weinig is. Om een mislukken van het experi: 

ment op grond van een te geringe begeleiding te voor
komen, heeft het bestuur zich voorlopig garant gesteld 
voor twee schooltijden per week. Hopelijk komt het mi
nisterie alsnog tot het inzicht dat het voor het welslagen 
van totale integratie noodzakelijk is, dat de speciale ken
nis die vanuit het instituut op het gebied van onderwijs 
aan doven beschiktbaar is, ook in voldoende mate ten 
gunste van geïntegreerde leerlingen aangewend kan 
worden. 

Begeleiding aan het kind 
In de praktijk krijgt het kind het leeuwedeel van deze tijd 
toegemeten in de vorm van 
- verduidelijking van met name wereldoriëntatielessen 

in de klas, 
- voorkómen van onbegrip door bepaalde leerstof die 

in de klas aan de orde komt, vooraf samen te vatten 
en met de leerling te bespreken, zodanig dat de geïn
tegreerde leerling weet, waarover de les in de klas 
gaat, 

- aparte uitleg over onbegrepen zaken op allerlei ge
bied, 

- aanvullend onderwijs voor die zaken, die in een ge
wone schoolklas voor een doof kind te weinig of te 



weinig specifiek aan bod komen zoals b.v. tekstbe
grip, grammatica, woordenschatuitbreiding, 

- het intens actief aan bod laten komen van orale 
communicatievaardigheid, 

- controle op het spreken, liplezen en de luistervaar
digheid. 

Dit alles in een sfeer, die erop gericht is het kind alle 
vertrouwen te laten krijgen in zichzelf en zijn nieuwe 
situatie. 

Begeleiding aan de leerkracht 
Ondanks de voorbereidende gesprekken en de informa
tie, die over de problematiek van doofheid gegeven is, 
blijkt het omgaan met en het onderwijs geven aan een 
dove leerling, vaak moeilijker dan verwacht werd. On
vermoede problemen duiken plotseling op en de be
hoefte aan uitwisseling van gedachten hierover is, vooral 
in de beginfase, groot. Slechts de eigen ervaring en de 
verwerking daarvan, in combinatie met overleg en ad
viezen van de begeleiding, zetten de leerkracht steeds 
meer op het goede spoor. 

De aanvankelijke onbekendheid en onervarenheid met 
dove leerlingen dient te groeien tot een beter begrip van 
dit dove kind en een steeds beter inzicht in zijn leerpro-
blematiek. Hiertoe tracht de begeleider zich zoveel mo
gelijk in de dagelijkse schoolsituatie in te leven om van 
daaruit met de leerkracht te overleggen, welke fouten 
vermeden en welke mogelijkheden uitgebuit kunnen 
worden. 
'n de praktijk doen overleg-situaties zich het meeste 
voor vóór en na de lessen, soms tijdens de lessen, en in 
de pauze. 
Vooral in het begin verdient het aanbeveling dat de klas
seleerkracht eens een les, of gedeelte daarvan, van de 
begeleider aan de dove leerling, bijwoont, teneinde de 
juiste methodiek te verwerven. 

Begeleiding aan de ouders 
De begeleiding strekt zich echter ook uit tot de ouders, 
die mede een verantwoordelijke taak op zich nemen. 
'Timers, de opvoeding van een doof kind vraagt perma
nent een intensieve en specifieke zorg, waarin, buiten de 
schooluren, slechts 5 per dag, de ouders een groot aan
deel zullen moeten hebben. Zij zullen min of meer aktief 
moeten zijn op gebieden zoals algemene ontwikkeling, 
spraak- en grammaticaverbetering, doch dit alles in ge
zinssfeer. Thuis moet thuis blijven, ook bij een geïnte
greerd kind. De beleving, die zich in het gehele maat
schappelijke leven overal voordoet is echter een unieke 
basis voor taalverwerving, die ouders in een onge
dwongen sfeer kunnen aangrijpen, om er hun doof kind 
mee te verrijken, doch nooit ten koste van hun goede 
°uder-kind relatie. 

Juist die totale integratie in school- en thuissituatie 
maakt ouders tot onmisbare medewerkers in het integra-
''egebeuren. 
'n de praktijk bezoekt de begeleidende leerkracht regel
matig de ouders om met hen van gedachte te wisselen 
°ver uiteraard de meest uiteenlopende zaken. 

Evaluatie 
Een experiment als bovenomschreven dient met de 
grootste zorg omgeven te worden. Onderwijs en opvoe
ding aan geïntegreerden mogen slechts leiden tot min
stens dezelfde of zo mogelijk nog betere resultaten. Een 
evaluatie op verschillende terreinen is dan ook geboden. 
Minstens éénmaal per jaar komen de leerlingen terug op 
het Instituut voor Doven waar hun vorderingen getoetst 
worden. Hun vooruitgang in schoolse zaken wordt via 
tests bekeken, evenals hun vaardigheden in spreken, 
luistervaardigheid en liplezen. De ervaring heeft nu al 
geleerd dat het spreektempo enorm toeneemt. Ook 
ritme, de zinsbouw en het liplezen mogen zeer goed 
genoemd worden. De uitslagen van de tests inzake 
woordenschat, inzicht in taalstructuren e.d. geven over 
het algemeen goede resultaten te zien. 
Enkele malen per jaar worden de leerkrachten, waarbij 
de kinderen geplaatst zijn, samen met het hoofd der 
school en eventueel andere belangstellenden van het 
onderwijzend personeel een middag uitgenodigd op het 
Instituut voor Doven om hun ervaringen uit te wisselen, 
elkaar adviezen en tips te geven enz. Er is gelegenheid 
een les bij te wonen in een vergelijkbare klas, als die zij 
zelf hebben. Cassette-bandjes, video, een korte lezing 
zijn middelen die aangewend worden om hen zoveel 
mogelijk informatie te verschaffen over de problematiek 
van hun dove leerling. Tevens kan dan informatie gege
ven worden over ministeriële regelingen en voorzie
ningen, apparatuurvoorzieningen enz. 
De begeleiding bestaat momenteel uit drie personen. 
Ongeveer om de twee maanden vergaderen zij om on
derling van gedachten te wisselen over het praktische 
verloop van het integratie-experiment. Ideeën, werkwij
zen, leesmateriaal, communicatievormen met leerkrach
ten en ouders worden uitgewisseld en eventuele pro
blemen besproken, welke op elke school en met elk kind 
weer anders liggen, maar soms ook treffend overeen
komen. 

Regelmatig komt de zgn. integratie-commissie bijeen 
om het verloop van het experiment te evalueren. In deze 
commissie hebben zitting leden van de opnamecom
missie + de vroegere leerkracht van de leerling en de 
begeleidende leerkracht. Men is vooral gericht op de 
praktijksituatie van elke geïntegreerde leerling afzonder
lijk en blijft attent op mogelijke veranderingen daarin en 
aanpassingen daarop indien dat nodig mocht zijn. 
De integratie van onze kernschoolleerlingen verloopt tot 
op heden in alle opzichten gunstig. We mogen voor
zichtig stellen dat integratie gezien kan worden als een 
voorziening voor diè dove kinderen die in de gunstige 
omstandigheden verkeren, dat ze voldoen aan een aan
tal voorwaarden die voor volledige integratie noodzake
lijk zijn, te weten: 
een goede intelligentie 
goede aanleg voor liplezen 
een verstaanbare spraak 
doorzettingsvermogen 
een goede thuissituatie 
sociaal aangepast zijn. 

De niet-schoolse resultaten, die uit de integratie voort
vloeien zijn voor het dove kind van onvervangbare 
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waarde. Het volledig thuis zijn. het opgaan in het school
leven van broertjes, zusjes, buurkinderen en de daaruit 
voortvloeiende contacten in het sociale leven, worden 
door de dove kinderen en hun ouders als zeer positief 
ervaren. Het gelukkigmakende gevoel van erbij te ho
ren' wordt in hoge mate versterkt en geen van de geïnte
greerde leerlingen heeft er tot nu toe blijk van gegeven, 
dat hij zijn nieuwe situatie niet prettig zou vinden. Inte
gendeel, allen zijn zeer gemotiveerd om deze situatie te 
behouden, evenals de ouders, wier reacties alleen maar 
positief zijn. Ook zij hebben het gevoel er meer bij te 
horen, meer vader en moeder te kunnen zijn, meer met 
hun kind te kunnen communiceren en door dit alles meer 
van hun kind te kunnen genieten. 
Integratie is in deze een middel om het uiteindelijk doel 
van de gehele opvoeding van een doof kind te bereiken: 
het welbevinden van de dove mens. de zekerheid dat hij 
met beperktere middelen geaccepteerd en geliefd kan 
zijn door anderen en daardoor door hemzelf. 
Dit hangt ten nauwste samen met de manier, waarop hij 
zich een levenspatroon kan eigen maken, dat volledig 
past in de maatschappij, waarin hij zijn leven zal moeten 
leven. 
De dove mens zal zich meer mede-mens voelen naar
mate hij beter ingesteld is op de hem omringende wereld. 
We mogen immers niet aannemen, dat b.v. zijn toekom
stige buurman, melkboer, zijn collega's, de buschauffeur 
en de onderwijzer van zijn kinderen ook doof zijn. 
Integratie bevordert als geen ander middel de sociale 
vaardigheden en het inzicht in intermenselijk contact, 
waardoor de dove beter in staat zal zijn een gewaar
deerde plaats in te nemen, niet alleen in het arbeidspro
ces, maar ook in zijn onmiddellijke omgeving. 
Het geloof in eigen kunnen, de bereidheid tot een grote 
inzet, begeleid met deskundigheid geeft het dove kind 
een optimale kans zijn dove leven tot een fijn leven te 
maken. 

Mevrouw Paulien Waayers is als parttime leerkracht 
verbonden aan het Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel. Zij begeleidt twee dove leerlingen die in Eindho
ven en in Sint-Michielsgestel in reguliere scholen on
derwijs volgen. Zij heeft twee dove zonen die onderwijs 
volgen aan reguliere scholen (M.A.V.O. en M.T.S.). 

Boekaankondiging 

Persbericht 

Uit een persbericht van de uitgeverij Swets & Zeitlinger, 
Heereweg 347b, 2161 CA Lisse, selecteren we voor U 
de volgende aankondigingen: 

Damste, P.H. & Jansen, P., Foniatrie: aandacht voor de 
mens oi voor de stoornis? 

Dit boek bevat de proceedings van een jubileum-sym
posium van het Instituut voor Stem- en Spraakstoornis-
sen van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht op 22 
juni 1984. Een spraakarts, een medisch-psycholoog en 
een neurolinguist zoeken ieder vanuit hun eigen werk
gebied naar een evenwicht tussen een 'stoornisgerichte' 
en een 'mensgerichte' benadering van communicatie
stoornissen. Daarnaast belichten twaalf auteurs vanuit 
eenzelfde vraagstelling een aantal nieuwe ontwikke
lingen op het gebied van afasie, stoornissen van de 
stemfunctie, spraak-taalontwikkelingsstoornissen en 
stotteren. 
1985. 164 pagina's ISBN 90 265 0619 8 ƒ 29,00 

Ley, A. v.d. & Stevens, L.M., Dyslexie 

Op 18 en 19 juni 1985 werd in Den Haag een congres 
gehouden over dyslexie, woordblindheid, lees- en 
schrijfstoornissen. De overweldigende belangstelling 
zowel van vakmensen als van ouders, begeleiders en 
andere geïnteresseerden bij het congres van 1984 bleek 
terecht reden om in 1985 een groter opgezet geheel in 
het Congresgebouw te realiseren. Evenals in 1984 werd 
van de gehouden lezingen een bundel samengesteld, 
waarin de verschillende sprekers elk vanuit eigen spe
cialisme en ervaring bovengeschetste problematiek 
benaderen. Het boek geeft een beeld van wat binnen de 
universitaire vakgroepen en de pedologische instituten 
aan kennis van zaken aanwezig is ten aanzien van ern
stige lees- en spellingsproblemen, zodat mensen in de 
praktijk daar kennis van kunnen nemen. 
1985 ISBN 90 265 0640 6 ƒ 39,75 

Wit, J. de, Groenendaal, H.J. & Meel, J.M. v., Psychologen 
over het kind 8 

Informatie over de ontwikkeling van en hulpverlening 
aan kinderen en jeugd. 
De bundel begint met een overzicht van de stand van 
zaken op vakgebieden die zich met de ontwikkeling van 
kinderen en jeugdigen bezighouden. 
Een tweede thema is het zoekgedrag. De ontwikkeling 
hiervan is een belangrijk aspect van de cognitieve ont
wikkeling. 
Het derde deel geeft bijdragen over de adolescentiepe-
riode. Via actuele artikelen geeft deze bundel een indruk 
van recente ontwikkelingen op het vakgebied, welke een 
grote mate van relevantie hebben voor psychologen, 
pedagogen en psychiaters. 
1985. 224 pagina's ISBN 90 265 0627 9 ƒ 65,00 

Tussen blz. 118 en 119 vindt U de Inhoudsopgave van 
laargang 1984. 

Kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk 7 januari 
bij de eindredakteur zijn. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

EZ 
BK 
BK 
CR 
LK 
DP 
GE 
GG 
BK 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 
1062 
1062 
6814 
6821 
6573 
4812 
4812 
9207 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2565 EX 
9721 XB 
9737 
2015 
6564 
6432 
2332 
6531 
6531 
6533 
3011 
3078 PE 
3067 PW 
2287 
1742 
1741 
3523 
3563 
8012 

HP 
KN 
CA 
CC 
KV 
PL 
RR 
BL 
CN 

EE 
KM 
MC 
CL 
VJ 
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 

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 L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 15 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen.9 
Jaltadaheerd 200 
Daslookweg 2 
Nijmeegsebaan 21 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat2 
Malmópad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
E. Boddaertstraat 51 
H. Dunantstraat 2 
Rijksstraatweg 63 

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

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-1 79696 
085-423293 
085-454497 
08895-1790 
076-132352 
076-132352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
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. 




