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Openingswoord 

VeBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

J. van der Hoeven, voorzitter 

Hartelijk welkom allemaal op deze conferentie die weer 
als vanouds door de VeBoss wordt georganiseerd voor 
alle medewerkers die werkzaam zijn in de scholen voor 
slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taal-
moeilijkheden. We zijn hier met 510 conferentiegangers 
bijeen. Een respectabel aantal, als we weten, dat helaas 
niet alle medewerkers die aan deze scholen verbonden 
zijn, vandaag en morgen in Lunteren kunnen zijn, omdat 
ze, door diverse regels gehinderd, niet in staat zijn de 
school hiervoor te sluiten. 
We vinden dit erg jammer, omdat ze hierdoor een stuk 
extra informatie moeten missen, extra informatie die onze 
kinderen ten goede moet komen. 
Deze conferentie wordt vanuit de VeBOSS georganiseerd 
door een conferentiecommissie, die ik nu al wil bedanken 
voor het vele werk dat zij ten behoeve van deze conferen
tie al hebben verricht en het werk dat ze deze beide 
dagen nog te verstouwen krijgen. 
De conferentie is een van de aktiviteiten die door de 
VeBOSS worden ontwikkeld. Het zou hier te ver voeren om 
aan al die andere aktiviteiten nu aandacht te besteden. 
We zouden de contactpersonen op de scholen willen 
vragen dit van ons over te nemen. 

Dames en Heren, het is een goede gewoonte op onze 
conferenties gasten uit te nodigen. Ook nu hebben we 
weer gasten in ons midden. Helaas zijn er ook een aantal 
die het hebben moeten laten afweten. 
Aanwezig zou hier zijn de hoofdinspecteur speciaal 
onderwijs. Hij was het die vorig jaar de eerste inleiding 
hield en ons toen het advies gaf om maar rustig te gaan 
slapen op 31 juli, de laatste dag van het buitengewoon 
onderwijs, en op 1 augustus maar weer rustig wakker te 
worden en door te gaan, maar dan als medewerkers van 
het speciaal onderwijs. Wel de meesten van ons zullen dit 
beslist ook wel gedaan hebben, maar dat wil niet zeggen, 
dat het in het eerste jaar van het speciaal onderwijs al 
allemaal zo lekker gaat. 
Welkom aan de collega's uit het doven-onderwijs, de 
ouderorganisatie, de onderwijsvakorganisaties, de fenac, 
de fida, onze ere-leden. De heer Evertse, ons oudste ere
lid, zit weer op z'n vertrouwde plekje. En nu hopen we 
maar, dat we niemand vergeten hebben. 
Tot de genodigden die hier niet aanwezig kunnen zijn, 
behoren een aantal Tweede-Kamerleden, Tweede-
Kamerleden waarmee we in de afgelopen vier jaar ontzet
tend veel en goed kontakt hebben gehad, dat voor ons 
onderwijs ook diverse resultaten heeft opgeleverd. 
Op deze plaats willen we dit toch nog apart noemen. 

Dames en heren, we moeten snel en hard aan het werk. 
Als eerste spreker voor de plenaire bijeenkomst staat 
aangekondigd de heer Tervoort. De VeBOSS is nu 34 jaar 
oud. Ik heb het idee, dat de heer Tervoort ook al wel zo'n 
34 jaar regelmatig in ons midden is. 
Hij zal het met ons hebben over 'De primaire taalverwer
ving van het kind en enkele stoornissen die daarbij kunnen 
optreden'. 
Ik wil hem hiervoor graag uitnodigen en deze gelegenheid 
tevens benutten om de conferentie voor geopend te ver
klaren en u allen een heel goede conferentie toe te 
wensen. 

De primaire taalverwerving 
van het kind en enkele stoor
nissen die daarbij kunnen op
treden 

VeBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

B.T. Tervoort 

1. Inleiding 

Er is wel enige moed voor nodig om in de korte tijd die ons 
hier ter beschikking staat een onderwerp van een derge
lijke omvang aan te snijden; als één groep specialisten 
weet, hoe gecompliceerd en gevarieerd het thema 'taal
ontwikkelingsstoornissen' is, dat bent U dat wel. Iedereen 
beseft, dat we niet teveel in details kunnen treden, maar 
dat maakt het geven van een goed algemeen overzicht er 
nog niet gemakkelijker op. Zo'n overzicht moet immers niet 
komen met wat iedereen eigenlijk al wist, maar liefst een 
soort synthese brengen, of minstens een visie geven op 
enkele grote lijnen, en wat vooruitblikken op te verwachten 
ontwikkelingen. Welnu, mijn poging om die taak binnen 
een uur te volbrengen ziet er als volgt uit. 
In het eerste deel van deze lezing loop ik met U door de 
periode van de normale, niet gestoorde moedertaalver
werving heen, en geef daarvan ten eerste de klassieke 
karakterisering, en ten tweede de moderne hedendaagse 
versie. Ik ben er mij van bewust, dat ik daarbij sommigen 
van U mee op herhalingsoefening neem. maar wie dat op 
zichzelf van toepassing weet, moet maar denken, dat ook 
iets nog eens bij elkaar gezet krijgen zijn nut heeft. Daarna, 
In het tweede deel, zal ik de taalontwikkelingsstoornissen 
die tijdens de primaire taalverwerving of kort daarna kun
nen optreden, niet in een soort totaaloverzicht bij elkaar 
zetten, want dan zou ik naar een zekere volledigheid 
moeten streven en het zelfs van de meest beknopte 
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handboeken verliezen. Ik geef er de voorkeur aan om het 
overzicht in meer algemene termen te presenteren, en wel 
vanuit tegenstellingen die uit de literatuur naar voren 
komen (Bloom & Lahey 1978, Crystal 1980) en die bij een 
beschouwing als deze wellicht wat meer, of een ander, of 
een nieuw inzicht op allerlei aspecten van de problema
tiek kunnen werpen. Dat zijn dan tegenstellingen zoals 
tussen spraak- en taalstoornissen, tussen vertraagde of 
gestoorde ontwikkeling, tussen organische of functionele 
oorzaken, tussen perifeer sensorische tegenover centraal 
neurologische stoornissen, tussen produceren en verwer
ken, en tenslotte tussen visuele versus acoustische com
ponenten van de gestoorde communicatie. Die tegenstel
lingen overlappen ten dele, maar samen bieden ze de 
mogelijkheid om diverse taalontwikkelingsstoornissen er 
toch in het voorbijgaan met name bij te betrekken. Dat ik 
hier niet uitvoerig op een of enkele taalontwikkelingsstoor
nissen in het bijzonder inga heeft in negatieve zin te maken 
met het feit dat daar geen tijd voor is, en vooral in positieve 
zin omdat die op uitermate bevoegde wijze vandaag door 
anderen ter sprake gebracht zullen worden. 

2. De normale ontwikkeling 

2.1. De klassieke karakterisering 

Dat de spraak- en taalontwikkeling van elk mensenkind 
iets fascinerends en verblijdens heeft, weten ouders al 
sinds eeuwen; het besef van het wetenschappelijk belang 
van die ontwikkeling is van wat recentere datum. De 
eerste betrouwbaar blijvende gegevens komen van 
ouders die met hun verheugenis tevens wetenschappelijk 
raad wisten, die met andere woorden als psycholoog 
methodisch wisten te observeren of als taalkundige nauw
keurig konden transcriberen, en zo van twee invalshoeken 
tot gedegen analyses konden komen. Welnu, dat soort 
informatie is hooguit anderhalve eeuw oud. Een overvloed 
van aldus te boek gestelde monografische gegevens heeft 
in de eerste helft van deze eeuw geleid tot de eerste 
syntheses, waaronder die van Roman Jakobson (1942, 
bewerkt 1968) heel bekend is. Die eerste kenschetsingen 
worden gekenmerkt door de nadruk op de ontwikkeling 
van de spraakproductie en door hun geïsoleerd bekijken 
van alleen maar het spraak-talige deel van de totale 
ontwikkeling. Die nadruk op de spraakontwikkeling had 
voor de hand liggende oorzaken, want de functionele 
klankleer of fonologie was tot de vijftiger jaren van deze 
eeuw taalwetenschappelijk gesproken het best onder
zochte hoofdstuk van de grammatica, dat bovendien 
stoelde op meer dan een halve eeuw gedegen fonetisch 
onderzoek, terwijl het syntactisch onderzoek, vooral in zijn 
universele aspecten tot aan de vernieuwingen van 
Chomsky's transformationeel-generatieve theorie (1957, 
1965) veel minder succesvol was geweest. Dat de taalwe
tenschap, dus ook de studie van de kindertaal, zich in 
hoofdzaak met de productie, of liever nog. met het pro
duct bezig hield, lag aan de puristische instelling van het 
structuralisme in de taalwetenschap dat zich, net zoals 
het klassiek behaviorisme in de psychologie, niet met 
introspectie, dus ook niet met de betekenis en de daarbij 
betrokken mentale processen, en dus ook niet met het 

begrijpen en verwerken van taal bezig wenste te houden. 
Dat veroorzaakte een geïsoleerd bestuderen van die 
spraak- en taalontwikkeling, in de studeerkamer losgepre-
pareerd van het toale ontwikkelingsproces. Een en ander 
klinkt misschien nogal negatief; het was dan ook een 
beperkte visie met alle tekorten van dien, maar dat wil nog 
niet zeggen dat de analyse van het onderzochte onder
deel ook fout was. Die was wel onvolledig en eenzijdig, 
maar onjuist was ze niet, integendeel: ze had blijvende 
waarde en verdient hier met positieve waardering samen
gevat te worden. 
Die samenvatting komt neer op een korte beschrijving van 
de markant op elkaar volgende fasen van stemgeven, 
brabbelen, aanpassen, eenwoordgebruik en tenslotte 
meerwoordcombinaties. Nieuw, vergeleken bij nóg vroe
ger onderzoek, was het inzicht van het belang van de 
vóórtalige periode; het besef dat het spreken niet plotse
ling begint maar voorbereid wordt. De eerste fase is die 
van het vocaliseren, het speelse gebruik van de stemban
den dat zich verder ontwikkelt, in tegenstelling tot het 
geforceerde, dwangmatige van het schreien dat vermin
dert en verdwijnt, ook als primitieve signaal-geving. Enkel 
wanneer de mens in grote ontreddering terugvalt op het 
meest elementaire niveau, komt het schreien terug, zoals 
trouwens ook de behoefte aan tactiele communicatie, die 
ook heel vroeg heel diepe ervaren wordt. Is vocaliseren 
eenmaal onder controle, dan gaat het gecombineerd wor
den met eerst meer toevalige en daarna gelijktijdig 
gestuurde bewegingen van het aanzetstuk, het eigenlijke 
spraakorgaan, en ontstaat het brabbelen, eerst beperkt tot 
het simpele begin met 'bababa' en 'mamama' (Jakobson 
1971), maar in de loop van enkele maanden uitgroeiend 
tot vrij gecompliceerde vocaal- en consonantcombinaties 
die alsmaar herhaald en geoefend worden. Vocaliseren -
'uh uh doen' - begint al in de eerste maand, en brabbelen 
in de tweede of derde, maar zoals telkens opnieuw zal 
blijken bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het mensen
kind: je moet voorzichtig zijn met periodisering, want er zijn 
aanzienlijke verschillen, en nog voorzichtiger met het trek
ken van voorbarige conclusies, want dat op zich gezonde 
kinderen soms aanzienlijk voor of achter lopen, zegt hele
maal niets voor de totale ontwikkeling. Lopen we de ont
wikkelingsgang naar het spreken verder na, dan blijkt het 
brabbelen naast gecompliceerder ook steeds taalspeci
fieker te worden: vóór ze herkenbaar Nederlands, Chi
nees of Baskisch praten, brabbelen Nederlandse, Chi
nese en Baskische kinderen al hoorbaar verschillend van 
elkaar. Althans zo luidt de these van Jakobson, die in al de 
jaren erna zeer lastig onomstotelijk te bewijzen is geble
ken. Het is wèl nog steeds de klassieke opvatting en 
intuïtief is ze zeer aannemelijk. Aangepast of niet: het 
brabbelen representeert alleen maar het spraakklank-
aspect van de ontwikkeling van de productie. Reichling 
(1940) heeft er terecht op gewezen dat een ander zeer 
essentieel element het over de brabbelgroepjes heen 
klinkend melodisch aspect is, herkenbaar als de zinsinto
natie in ontwikkeling. Ook een klein kind heeft al protocon-
versationele eenheden die als roep, vraag verzoek, bevel, 
en in het algemeen als gevoelsuiting interpreteerbaar zijn. 
Dat is dan allemaal zonder dat er al een noemend en 
verwijzend woord gebruikt wordt: dat gebeurt pas bij de 
eerste eenwoorduiting, en dan zitten we tussen de tiende 
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en de dertiende maand, dus zeg maar rond de eerste 
verjaardag. 
Woorden uit de periode der eenwoorduitingen verschillen 
wezenlijk van brabbelgroepjes in drie opzichten: (1) ze 
hebben een vaste klankvorm, die (2) een vaste betekenis 
representeert; een aldus gebruikt woord is (3) een meer 
dan aan één situatie gebonden signaal. Een paar kantte
keningen zijn hierbij wel nuttig. De vormconstantheid is 
niet zo strikt als bij volwassen woorden, want er is nog 
maar weinig fonologische oppositie. 'Papa' mag gerust 
variëren met 'pappe', 'appe', 'pap', 'abbe' en dergelijke, 
maar als 'mama', 'happe' en 'pop' ook al in de woorden
schat zitten, beperken die het vrijelijk variëren rond 'papa'. 
Ik heb dat zelf geobserveerd toen een van mijn kinderen 
'saap' gebruikte voor 'slapen' en 'schaap'. Dat hinderde 
elkaar niet zolang de contexten van gebruik ver genoeg 
uiteen lagen, totdat er verwarring ontstond omdat haar 
speelgoedschaapje moest gaan slapen en mijn vrouw 
dacht dat ze zelf naar bed wou. Van het ene op het andere 
moment werd 'slapen' toen 'laap' of 'lape' en 'schaap' 
'chaap'. Daarmee is tevens gedemonstreerd dat een van 
de stimulansen voor de ontwikkeling van het fonologische 
systeem het vermijden van misverstanden is, en ook dat je 
dit soort verklaringen alleen vindt, als je niet geïsoleerd 
naar de spraakontwikkeling alleen kijkt (Tervoort 1969). 
Ook wat betreft de eis tot semantische identiteit moet een 
restrictie gemaakt worden. Elk kind moet de juiste omvang 
van de woordbetekenis leren; dat houdt in dat bij het 
opbouwen van de woordenschat de grenzen van elk 
woord niet te wijd en niet te krap gesteld mogen worden. 
Kleine kinderen moeten vaak toekomen met een klein en 
nog ontoereikend vocabulair, en noemen dan bijvoor
beeld alle kleine zoogdieren bij gebrek aan beter voorlopig 
maar 'ont' en grote 'paatje', al zien ze al heel goed allerlei 
verschillen binnen elk van die klassen; ze hebben de 
omgeving nodig voor 'poesje' en 'haasje' terwijl voor de 
herder, de taks en de collie 'ont' voorlopig goed genoeg 
blijkt. Tussen onderbereik en overbereik ('underextension' 
en 'overextension', b.v. bij Bloom 1973 en bij Clark 1973) 
ligt het juiste midden. 'Uit' is niet alleen 'jas uit', 'schoen 
uit', maar ook 'lamp uit', 'kachel uit', en ook nog 'bed uit', 
'kamer uit', en tenslotte 'fijn uit' naar oma bijvoorbeeld. Dat 
zijn uitbreidingen van 'uit' maar er zijn ook beperkingen, 
want 'schoen uit' mag wel maar 'muts uit' niet, dan moeten 
we van 'uit' naar 'af'. En 'lamp uit' mag ook, maar 'bordje 
uit' weer niet, dan komen we bij 'op' of 'leeg'. Een onder
zoek op ons instituut, enkele jaren geleden, naar waar 
voor hele kleine kinderen de grenzen liggen tussen kopje, 
beker, glas, kroes, mok, potje, vaas, enzovoort, toonde 
aan dat het leerproces betreffende het juiste bereik van 
alledaagse woorden ook lang na de periode van de eerste 
taalverwerving doorgaat, en dat die grenzen helemaal zo 
makkelijk niet te omschrijven zijn. Dat tenslotte ook het 
derde kenmerk, namelijk het situatie-vrij worden van een 
klankgroep met vaste vorm en betekenis een leerproces 
doormaakt, wordt duidelijk als men telkens opnieuw 
observeert hoe een woord van onderdeel van één interac
tie-geheel groeit naar blijvend kenmerk binnen verschil
lende situaties. 'Papa !' hoort bijvoorbeeld eerst bij een 
knuffelpartij of een spelletje, maar wordt snel geïdentifi
ceerd met de constante van een in allerlei situaties terug
kerend persoon, tot duidelijke overextensies toe, als het 

kind bijvoorbeeld wijst op de boekentas die in de gang 
staat en 'Papa!' zegt. Is zo'n kind twaalf maanden, dan 
zegt de moeder: 'Ja, dat is de tas van papa, hè! Wat knap 
van jou!' omdat ze het inzicht prijst van het kind dat de 
relatie tussen de tas en papa door heeft, maar nog te 
weinig vocabulair en nog geen syntactisch vermogen heeft 
om die relatie expliciet te formuleren; daartoe moet je de 
naam 'tas' kennen, en 'papa' en 'tas' minstens in een 
tweewoordzin bij elkaar brengen. Maar zegt zo'n kind met 
achttien maanden nog 'papa' tegen dat voorwerp, dan 
prijst die moeder niet meer, maar corrigeert: 'Nee, dat is 
papa toch niet! dat is een tas, de tas van papa!' Want 
intuïtief weet ze dat het kind nu meer vocabulair en 
syntaxis heeft, en zo'n relatie expliciet moet kunnen uit
drukken, eerst bijvoorbeeld als papa tas', en later 'papa's 
tas'. Want niet alleen kun je nu niet langer 'papa' tegen een 
tas zeggen, maar bovendien zijn er een heleboel tassen 
die niets met papa te maken hebben, dus het concept tas 
moet los van die toevalligheidsrelatie met papa, en ten
slotte is, de één op één relatie die in 'papa' voor tas met 
twaalf maanden wordt uitgedrukt, nu niet langer aanvaard
baar meer. Bloom heeft dit soort betekenisontwikkelingen 
uitgewerkt in haar boek 'One word at a time' (1973). 

Daarmee zijn we aangeland in de twee- en meerwoord-
zinsfase die rond de achttiende maand een hoogtepunt 
bereikt met het soort eenvoudige zinnetjes als 'papa tas', 
'opa lach', 'koekie ebbe', 'poppe lief', 'chaap laap', enzo
voort. Wat geldt voor de analyse van het volwassen taalge
bruik, geldt ook voor die van de kindertaal: het syntactisch 
onderzoek kwam pas echt goed op gang nadat de TG 
grammatica er een nieuwe dimensie aan toegevoegd had: 
die van de dieptestructuur, die de onderliggende beteke
nisrelaties van de constituenten moest verantwoorden, die 
via transformatieregels tot de uitgesproken zin als uiting 
leidden. Men dient in historisch perspectief het werk van 
Chomsky te zien als de voltooiing en de laatste aanvulling 
van het structuralisme, waardoor dit uit het isolement van 
de formele vormanalyse bevrijd werd. Daardoor kon syn
tactisch onderzoek met meer vrucht ondernomen worden. 
Maar Chomsky zelf bracht nog niet de ommekeer naar de 
functionele beschouwing die punt twee van ons eerste 
deel wordt. Transformationeel generatief georiënteerde 
kindertaalstudies als die van McNeill (1966), Bloom (1973) 
en Brown (1973), bekijken met name de eerste syntacti
sche ontwikkeling van het kind nog sterk in abstracto, los 
van de totale context. Zo stelde Brown zijn twee lijsten van 
tweewoordzinstypen samen, de één met veel, de ander 
met weinig voorkomende relaties, en zo kon McNeill nog in 
1966 het postulaat van de innateness, het aangeboren
zijn van de linguistic competence uitwerken tot het aange
boren zijn van het vermogen om grammaticale basisrela
ties als onderwerp, gezegde en object te onderscheiden. 
Het taalaanbod van de omgeving, de primary linguistic 
data, was volgens Chomsky immers te slecht en te onge
ordend, zodat je wel moest aannemen dat elk kind met 
een dergelijke Language Acquisition Device geboren 
werd. Gelukkig namen al onderzoekers als Brown en 
Bloom hier geen genoegen meer mee en zetten de bakens 
wat verder uit, richting cognitie en invloed van de omge
ving. Daarmee zijn we gekomen aan de omslag van traditie 
naar vernieuwing, niet alleen in de taalwetenschap in het 
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algemeen maar ook wat de bestudering van de primaire 
taalontwikkeling betrof. 

2.2. De moderne visie 

De transformationeel generatieve theorie heeft dan wel de 
taalwetenschap uit het slop gehaald en mede de ontwik
keling van de moderne psycholinguïstiek bewerkstelligd, 
maar Chomsky's aanvankelijk zeer grote en positieve 
invloed is nu een historisch gegeven geworden: linguïstiek 
en psycholinguïstiek zijn allang hun eigen onafhankelijke 
wegen gegaan, terwijl de Extended Standard Theorie van 
de hedendaagse TG teruggebracht is tot één van de 
mogelijke onderliggende grammaticale theorieën die thans 
opgeld doen. De studie van de primaire taalverwerving 
weerspiegelt de meer algemene ontwikkeling in de psy
cholinguïstiek, of is daar een onderdeel van; sinds McNeill 
heet dat hoofdstuk immers 'developmental psycholinguis-
tics'. De voornaamste kenmerken van de hedendaagse 
benadering zijn wel de onderordening van de taalontwik
keling aan de totaalontwikkeling en zo aan de ontwikkeling 
van vermogens van hogere orde, met name cognitie en 
geheugen, en de verdere inbedding in de personale, 
emotionele en sociale groei van het kind. Psycholinguïs
tiek, sociolinguïstiek en pragmatiek dragen in hun hoofd
stukken over de taal van het jonge kind bij aan een veel 
synthetischer kijk op hoe taal uit samen leven en samen 
handelen tot stand komt. Daar is een overvloed aan 
literatuur over. (Zie o.a. Ferguson & Slobin 1973, Von 
Raffler-Engler & Lebrun 1976, Moerk 1976, Lock 1978, 
Bates e.a. 1979, Bullowa 1979, Wells 1985). Daarbij blijft, 
zoals al gezegd, het oudere werk, zojuist samengevat, 
zeker van waarde; bovendien is de overgang van traditie 
naar vernieuwing geen abrupte ommekeer. De oudere 
analyse verzandde wat in de eerste syntaxis; de TG loste 
dat probleem nog niet zo duidelijk op. Chomsky baseerde 
zijn analyse op grammaticaliteitsoordelen en een gepostu
leerde 'ideal native speaker-hearer', gepersonifieerd in de 
grammaticus die haarfijn juiste van onjuiste zinnen weet te 
onderscheiden en als basis van zijn analyse te gebruiken; 
kom daar maar eens om bij kleine kinderen. Zelfs bij 
volwassenen was dat ideaal-zijn van de speaker-hearer 
een utopie, en psycholinguïstisch was het absurd om 
spreker en hoorder zó met elkaar te identificeren. Bloom 
was een van de eersten die kwam met het voorstel van de 
'rich interpretation' (1970), daarin bijgevallen door Brown 
(1973), inhoudende dat je je bij kindertaal onmogelijk kunt 
beperken tot puur en alleen de geïsoleerde zin maar er de 
hele context en situatie bij moet halen, wil je achter de 
betekenis komen. Een van haar klassiek geworden voor
beelden is 'mommy sock' dat de éne keer gebruikt werd in 
de betekenis 'dat is mama's kous' en de andere keer voor 
'mama trekt mij een kous aan'. Die trend om er zoveel 
mogelijk informatie bij te halen ter verklaring van de kinder
taaluiting zelf lijkt vanzelfsprekend, maar was dat niet. 
omdat structuralisten en ook nog TG-linguïsten alles wat 
niet talig is en in de zin zelf vervat ligt, buiten hun analyse 
wilden houden, in tegenstelling tot andere en nieuwere 
benaderingen waarvan de Functionele Grammatica het 
meest bekende voorbeeld is (Dik 1978). De invoering van 
de rich interpretation voert rechtstreeks naar de erkenning 
van de cognitieve inbedding van het fenomeen taal en 

naar de inbedding van het sociale taalgebeuren binnen de 
pragmatiek als de wetenschap die taal als interactie 
bestudeert. De analyse van de primaire taalverwerving 
vanuit dit concept ligt ten grondslag aan de nieuwe inzich
ten daaromtrent, en zal de kern uitmaken van dit tweede 
onderdeel over de hedendaagse visie op het proces van 
de taalverwerving. 
Die visie gaat uit van het gegeven dat alle leren een 
samengaan is van cognitieve ontwikkeling en ervaring 
opdoen uit de omgeving, via de sensorische perceptie 
naar de centrale verwerking en opslag. Daarin zijn kern
punten je eigen ik met je eigen vermogens en de anderen 
in je omgeving van wie je leert omdat ze je cognitieve 
ontwikkeling telkens opnieuw zin geven en sturen. Zo is 
samen-zijn samen-handelen; de interactie tussen ouder 
en kind, aanvankelijk meestal moeder en kind, heeft een 
duidelijk beschrijfbare, aan bepaalde gedragsregels 
gehoorzamende structuur. Het samen handelen van moe
der en kind heeft een doel, zoals voeden, baden, aankle
den, spelen, wassen; het heeft een eigen structuur met 
typische kenmerken: baden is iets typisch, net als voe
den, en die twee verschillen markant; het heeft altijd een 
indeling in termen van aanhef, onderdelen, en afsluiting; 
het heeft een taakverdeling waarbij nu eens de een dan de 
ander het initiatief neemt en meer actief is; het kent dus 
een rolverdeling en rollenspel; en tenslotte is het geken
merkt door leerprocessen waardoor dit soort interactiege
helen langer en ingewikkelder kunnen worden en vanzelf
sprekender kunnen gaan verlopen. Er zijn voorbeelden te 
over van hoe kinderen al of niet mee kunnen werken bij 
jasje aan, papje happen, badderen, optilspelletjes, en 
noem maar op. In dergelijke interactiecomplexen zitten 
elementen van anticiperend handelen, weten dat iets 
komt en daarop vooruitlopen, zoals voetje uitsteken voor 
het schoentje, armen opzij om opgetild te worden, mond 
open voor het hapje. Dat soort anticipaties kunnen tot 
signalen worden, en zijn dan niet meer anticiperende 
deelacties die vast voorbereiden wat komt, maar tekens 
voor wat je graag wilt dat komt. Een teken voor een 
gewenst actiegeheel bijvoorbeeld. Een kind dat opgepakt 
wil worden door een moeder die daar op dat moment 
helemaal niet aan denkt, kan zo zijn armpjes omhoog 
steken. Als moeder niet wil, en nee schudt, of zich 
afdraait, of 'Nu niet!' zegt, blijft het bij dat teken. De 
uitgestoken armen waren klaarblijkelijk nog geen deel van 
de interactiereeks oppakken, maar liepen daar als een 
verzoektekengeving op vooruit. In al de geleidelijkheid van 
dergelijke ontwikkelingen moeten we hier toch ook het 
essentiële verschil tussen elementen van interactie, ook 
van anticiperende interactie, en echte communicatie 
opmerken, waarbij communicatie het méér is van de 
gewilde en gestuurde tekengeving; de boodschap aan de 
handelingspartner via een wel uit interactie voortgekomen 
maar daar nu los van interpreteerbaar signaal. In het 
eerste levensjaar kan dat nog vaker een gebaar dan een 
woord zijn, zoals Volterra (1983, 1986) heeft aangetoond. 
Maar met het groeiend vermogen tot het verwoorden van 
stukjes samen beleefde werkelijkheid, dus met het groei
end vermogen om vaste zin te geven aan het in spraak-
klanken klinkende deel van interactiegehelen, groeit ook 
het vermogen tot het isoleren van woorden en die los van 
de situatie te gaan gebruiken, bijvoorbeeld om zo'n situa-
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tie op te roepen: 'Koekie!' 'Beertje!' 'Happe!' Zo gauw je 
zo'n woord hebt, ben je meester van de situatie, je kunt 
haar vastleggen in je geheugen en desgewenst weer op
roepen. 
Van eminent belang bij dit alles is het inzicht in de her
komst en oorsprong van alle taal: taal komt voort uit 
anticiperen op interactie, signaal-geven voor interactie, 
communicatie over interactie. Via taal als communicatie in 
topvorm krijgt alles steeds meer en meer gecompliceerd 
zin. Communicatie is meer dan taal alleen natuurlijk, maar 
taal is altijd communicatie en komt daar altijd uit voort. Dit 
fundamentele inzicht geeft een nieuwe, veel synthetischer 
dimensie aan die taal-spraakontwikkelingsanalyse dan 
vroeger, want die wordt nu ingebed in het geheel van de 
ontwikkeling en krijgt daarin pas zijn betekenis. Een en 
ander zou uiteraard verder uitwerking behoeven, maar we 
moeten verder naar de literatuur verwijzen (zie biblio
grafie!). 

Wel dienen we nog een ander nieuw begrip aan de orde te 
stellen, namelijk dat van de zogenaamde 'baby talk'; dat is 
dan niet de taal van maar tégen babies. Chomsky's a 
priori bewering, dat het aanbod van volwassenen aan 
babies zo rommelig is dat je wel gedwongen bent om een 
sterk aangeboren syntactisch georiënteerd taaionder
scheidingsvermogen te postuleren, blijkt nergens op te 
slaan als je de feiten bestudeert, en mede dank zij de 
vereenvoudigde audi- en video-opnametechnieken is dat 
tegenwoordig in de meest natuurlijke communicatieve 
situaties mogelijk. Dan blijkt dat de taal van volwassenen 
tegen kleine kinderen, vooral die van ouders en verzorgers 
en specifiek die van de moeder, optimaal rekening houdt 
met wat die kinderen aankunnen. Baby talk heeft een heel 
eenvoudige grammaticale structuur, werkt met korte niet 
gecompliceerde zinnetjes, geen krompraterij maar wel zo 
simpel en bevattelijk mogelijk. Verder met een woordkeus 
die aansluit bij wat het kind weet, met prettige en overdui
delijke intonatie, en aansluitend bij het hier en nu. dat is 
allemaal al weer lang uitvoerig beschreven, bijvoorbeeld 
door Snow & Ferguson (1977). Daarbi) kwamen nog 
andere interessante aspecten aan het licht. Het vermogen 
om baby talk te gebruiken is niet beperkt tot ouders en 
verzorgers, iedereen kan het, maar er moet wel echt een 
baby bij zijn. Ouders blijken intuïtief meestal net iets voor 
op de ontwikkeling van het kind en bevorderen zó het 
verder leren. Ze beginnen bovendien niet pas als ze zeker 
weten dat het kleine kind er al wat van verstaat, maar lang 
tevoren, net doende alsof het kind een en ander al 
begrijpt; zo brengen ze meer structuur aan in de interactie 
die op dat begrijpen vooruit loopt. Baby talk wordt zelfs 
gebruikt tegen lieve poezen en brave honden! De respon
sen van het kind bestaan eerst nog uit brabbelgroepjes, 
die worden zoveel mogelijk geijkt en verheven tot zoge
naamde woordjes. Komen dan de echte woordjes, dan 
worden die zodanig bijgestuurd en van commentaar voor
zien dat hun semantische bereik - dus wat ze wèl of niét 
nog betekenen - steeds duidelijker omgrensd wordt, en 
hun combineerbaarheid met andere woordjes steeds 
meer voor de hand gaat liggen. Zo wordt de weg naar de 
twee- en meerwoordzin voorbereid en kan de eerste syn
taxis worden opgebouwd. De tijd ontbreekt ons opnieuw 
om dat hier in allerlei boeiend detail uit te werken en aan 
voorbeelden te demonstreren. 

We moeten het eerste deel van deze voordracht, over de 
normale primaire taalverwerving in de klassieke en in de 
hedendaagse visie hiermee afsluiten, in het bewustzijn dat 
we van beide enkel wat hoofdlijnen hebben kunnen 
geven. We gaan nu zien welke stoornissen er bij die 
primaire taalverwerving op kunnen treden. Zoals al aange
kondigd in de inleiding, doen we dat door enkele tegen
stellingen tegen elkaar af te wegen, en te zien wat daaruit 
ten aanzien van diverse taalontwikkelingsstoornissen te 
concluderen valt. 

3. Stoornissen in de eerste-taalverwerving vanuit te
genstellingen 

Het is moeilijk om een goed sluitende, alles omvattende, 
niet overlappende indeling van alle taalontwikkelingsstoor
nissen te geven; dat mag trouwens geen doel in zichzelf 
worden; zeker niet als de werkelijkheid daarmee geweld 
wordt aangedaan. Het gevaar van één zo'n omvattende 
indeling is immers al gauw een forse oversimplificatie van 
de feitelijke gegevens die vaak gecompliceerder zijn en 
overlap vertonen. Vandaar dat ik in het voetspoor van 
anderen (o.a. Bloom & Lahey 1978, Crystal 1980) liever 
een paar reële of schijnbare tegestellingen aan de orde 
stel vanwaaruit zich dan de gelegenheid aanbiedt even op 
bepaalde stoornissen in te gaan en er wat zicht op te 
krijgen. 

3.1. Taal- & spraakstoornissen 

Een eerste tegenstelling is die tussen taal- en spraakstoor
nissen. Er is een tijd geweest dat het accent vrij exclusief 
op de spraakstoornis lag, onder anderen in de logopedi
sche opleiding, en hier en daar is die tijd nog niet voorbij. 
Dat accent was begrijpelijk, ten eerste omdat de betrok
ken wetenschappen als fonetiek, fonologie, foniatrie, au-
diologie, mond- en kaakchirurgie, en noem maar op, veel 
verder en veel pragmatischer ontwikkeld waren dan de 
taalwetenschap die zich nogal afzijdig bleef houden. 
Bovendien waren en zijn spraakstoornissen - hoe gecom
pliceerd zij op zichzelf ook kunnen zijn - duidelijker her
kenbaar en onmiddellijker hoorbaar dan taalstoornissen. 
Genoemde wetenschappen droegen bij aan het ontwikke
len van het zeer omvangrijke gebied der spraaktherapie. 
Mede door die ontwikkeling werden taalstoornissen, ook 
taalontwikkelingsstoornissen soms al bijverschijnselen 
van gestoorde spraak gezien en behandeld, zonder veel 
resultaat overigens, want de onderliggende informatie uit 
linguïstiek en psychologuïstiek ontbrak. 
Nu komen spraak- en taalstoornissen in feite wèl vaak 
samen voor, maar ook apart en in tegenstelling tot elkaar 
(Tervoort 1966); het is dienstig omdat in elk geval te weten 
en in de gaten te houden. Dat is dan alleen nog maar een 
gezond uitgangspunt; van meer belang is het om je ten 
eerste te realiseren dat een therapie voor een spraak
stoornis niet veel helpt bij een taalstoornis, en ten tweede 
welke diagnose en welke therapie dan wel aangewezen 
zijn. Eén van de klassieke voorbeelden van kinderen die 
wèl spraaktherapie nodig hebben maar bij wie het taalpro
bleem de dieper liggende stoornis is, zijn de kinderen met 
zware gehoorstoornissen, bekend is het voorbeeld van de 
mooie praters die geen taalinhoud hebben. Maar ook bij 
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pure of zogenaamd pure spraakontwikkelingsproblemen 
kunnen stoornissen in taalgedrag en communicatie optre
den, als bijvoorbeeld heel jong in het leven van een 
schisispatiëntje het vermijden van oogcontact door de 
ouders en het niet op gang brengen van de eerste spraak 
ook tot communicatieve en taalontwikkelingsstoornissen 
leidt. Of denkt U maar eens aan de systematische en vaak 
zelfs syntactisch beregelde vermijdstrategieën en inkortin
gen van de zin door stotteraars. 

3.2. Vertraagd of gestoord? 

Een andere tegenstelling die nogal wat discussie oproept, 
is de kenschetsing vertraagd tegenover gestoord. De 
drukte die hier soms over wordt gemaakt, lijkt vaak meer 
emotioneel dan zakelijk bepaald. 'Gestoord' zou een te 
negatief geladen term zijn en teveel discrimineren. Het 
pleidooi om alles dan maar 'vertraagd' te noemen wordt 
gevoerd met als een van de argumenten dat het allemaal 
immers alleen maar een kwestie is van een grotere of 
minder grote achterstand, en van een vaker of minder 
vaak voorkomen van tekorten, puur een zaak van grada
ties dus. Nog afgezien van het feit dat dit soms gewoon 
niet waar is, en dat er naast enkel maar vertraagd of 
verarmd taalgebruik ook wel degelijk andersoortig, dus 
afwijkend taalgebruik voorkomt, vind ik dat alleen al bij 
grote verschillen van licht tot heel zwaar achter of enigs
zins of sterk verarmd, best reden kan zijn om de zwaar
dere achterstand of verarming een stoornis te noemen. In 
die zin is het dan meer dan alleen maar een discussie om 
een term. Dat is het zeker niet meer als we met evident 
andere taal te maken hebben, bijvoorbeeld bij autistische 
kinderen en hun voornaamwoordgebruik (Postema 1979) 
of de gebarentaal van dove kinderen van dove ouders 
(Moerman 1985). 

3.3. Organisch tegenover functioneel 

De tegenstelling tussen organisch en functioneel is heel 
zeker geen pure kwestie van termen. Zeker in theorie is 
dat een belangrijk onderscheid; de erkenning dat naast 
lichamelijk tekort als doofheid of hersenletsel, ook perso-
nale, sociale en emotionele factoren invloed kunnen uitoe
fenen en een taalontwikkelingsstoornis te weeg kunnen 
brengen is van essentieel belang. Al weet je soms in feite 
niet welk van de twee het is, en al heb je vaak duidelijke 
aanwijzingen dat je met allebei tegelijk te maken hebt. In 
de Interfacultaire Werkgroep Kindertaalstoornissen van de 
Universiteit van Amsterdam, indertijd voortgekomen uit 
een gezamelijk spreekuur van Grewel en mij en thans 
bestaande uit 14 specialisten van diverse disciplines, 
kwam het bij herhaling voor dat de psychologen en ortho
pedagogen op een duidelijk psychologisch, emotioneel 
trauma in de periode van de eerste taalontwikkeling stuit
ten, en dat de neuroloog bij één en hetzelfde kind een 
minimale hersendysfunctie kon vaststellen. Je krijgt zo 
herhaaldelijk de indruk dat de cumulatie van de twee de 
ontwikkelingsstoornis veroorzaakt, terwijl alleen maar een 
emotioneel negatieve context door een gezonde constitu
tie, of een minimale neurologische stoornis door een posi
tieve omgeving opgevangen kunnen worden. Wat het 
onderscheid tussen de éne en de andere soort stoornis 

betreft, is ook het volgende van belang. Iedereen begrijpt 
dat een fysiek tekort diep ingrijpende gevolgen voor de 
taalontwikkeling kan hebben, en vanuit de medische diag
nose en de daarmee samenhangende kennis inzake 
behandeling en begeleiding zijn de diverse wegen vrij 
duidelijk: een spastisch, een Down-syndroom kind en een 
slechthorend kind krijgen natuurlijk totaal verschillende 
hulp. Veel minder duidelijk ligt dat met de functionele 
stoornis die vaak in een totaal patroon van dysfunctione-
ren ligt ingebed. Er zou zeker meer aandacht moeten 
komen voor de minder evident in een diagnose te definië
ren, interactioneel gestoorde kinderen met een taalontwik-
kelingsstoorniscomponent, vooral in de hele vroege peri
ode, waarvan het grote belang steeds duidelijker wordt. 
Een voorbeeld is het autisme waarvan nog steeds niet met 
zekerheid te zeggen valt, of en zo ja welke vroege interacti-
onele factoren daarvoor verantwoordelijk of mede verant
woordelijk zijn. 

3.4. Perifeer of centraal 

Organische stoornissen kunnen dan verder onderver
deeld worden in perifeer of centraal, waarbij perifeer op 
stoornissen in de sensorische perceptie of de defecten in 
het spraakorgaan zelf betrekking heeft, en centraal op 
tekorten in het verwerken en produceren van taal door het 
centrale zenuwstelsel of in het centraal besturen van de 
spraak. Ook hier is vaak sprake van zowel het een als het 
ander, en ook hier is het diagnostisch onderscheid tussen 
die twee en binnen elk van die twee soms heel moeilijk te 
maken. Op de eerste plaats is er duidelijk sprake van een 
relatie met de onderscheiding spraak- en taalstoornissen, 
al is van de andere kant de overlap niet totaal. Het gaat 
natuurlijk niet aan om perifeer met spraak, en centraal met 
taal te identificeren, maar het is best wel goed om de 
mensen uit de practijk dat nog eens te zeggen. Je komt er 
niet uit, als je stelt dat een taalstoornis per definitie een 
tekort is in de mentale organisatie vanwaaruit het taalge
drag wordt geregeld, terwijl een spraakstoornis per defini
tie een tekort is in de uitvoering. Immers perifere stoornis
sen, zoals gehoorverlies, kunnen tot taalstoornissen lei
den, en spraakstoornissen, zoals dyspraxie, kunnen cen
trale oorzaken hebben. Van groot belang is een goede 
differentiële diagnose; als het gaat over vrij onduidelijke en 
gecompliceerde spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, 
dan is het gebruik van een linguïstisch up to date verant
woorde toets als onderdeel van de batterij van essentieel 
belang. In het verleden ontbrak het daar nog wel eens aan; 
veel zogenaamde taaltoetsen waren in feite verbale intelli-
gentietoetsen, vocabulair onderzoek of hoogstens morfo
logische toetsen. Voorbeelden van nieuw ontwikkelde en 
psycholinguïstisch verantwoorde toetsen zijn de GRAMAT 
van Bol en Kuiken (1984) voor kinderen tot 4 jaar, en de 
STAP van Van Ierland voor de leeftijd 4 tot 8 (Van Ierland 
1980). 

3.5. Spreken en verstaan 

Een volgende tegenstelling is die tussen spreken en ver
staan, of - ruimer - taal produceren en taal verwerken. We 
hebben al gezegd dat de 'ideal speaker-hearer' van de TG 
in werkelijkheid natuurlijk niet bestaat. Ten eerste blijkt 
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feitelijk taalgebruik nooit alleen maar grammaticaal 
bepaald te zijn; om in de terminologie van die theorie te 
blijven: er zijn naast competence features ook allerlei 
performance invloeden, en om de incorporeringen van die 
laatste gaat het nu juist in toegepast onderzoek. De 
gewone, normale, niet geïdealiseerde spreker is geen 
rondlopende grammatica, maar een taalgebruiker die 
werkt met zogenaamde pragmatische strategieën (Ter-
voort 1972, 1984). En verder is zo'n taalgebruiker beurte-
üngs bezig met taal produceren naar een ander toe of taal 
verwerken van die ander af. Dat zijn twee processen die 
enerzijds uiteraard vanuit hetzelfde geïntegreerde vermo
gen werken: dat je je taal kent, houdt in dat je die spreekt 
en verstaat. Maar anderzijds blijkt uit psycholinguïstisch 
onderzoek van normale taalprocessen en van gestoord 
taalgedrag, met name ook tijdens de periode van de 
primaire taalverwerving, dat produceren en verwerken in 
allerlei opzichten grotelijks van elkaar verschillen. Dat 
zagen we al bij het onderscheid perifeer-centraal. Wil je 
spraak kunnen verwerken tot begrepen informatie dan zul 
ie die eerst moeten kunnen waarnemen: verstaan gaat aan 
begrijpen vooraf. Wil je mentaal goed georganiseerde taal 
kunnen uiten, dan zul je over een goed functionerend 
spraakorgaan moeten kunnen beschikken. En omgekeerd 
heb je weinig aan een goede waarneming of een gezond 
spraakorgaan bij een centrale stoornis van de taal. Sim
pele constateringen? Jawel, maar tevens uitgangspunten 
voor onderzoek dat laat zien dat taal produceren een 
proces van synthese is en taal waarnemen van analyse, 
waarbij telkens andere deelfaculteiten geïntegreerd 
samen moeten werken om tot zoiets gewoons als talige 
communicatie tussen mensen te komen. Hoe gecompli
ceerd dat is, wordt vooral duidelijk als er iets mis gaat in 
de vroege verwervingsperiode. We zeiden hiervoor al dat 
het accent in het verleden vaak op spraakanalyse en de 
behandeling van spraaktstoornissen gelegen heeft; die 
constatering komt hier weer terug, als het over productie 
tegenover verwerking gaat. Want je kunt ook constateren 
dat bij de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen 
de productie van taal meer aandacht gekregen heeft dan 
het verwerken ervan. Begrijpelijk, want het is veel moeilij
ker om op het laatste goed greep te krijgen en om recep
tieve taalstoornissen nog te onderscheiden van algemene 
stoornissen in het begrijpen. 
Zojuist viel het woord strategie: dat is een zeer bruikbaar 
begrip geworden om de wijze waarop de mens taal ver
werkt tot begrip beter te kunnen analyseren. (Bever 1970, 
Slobin 1973). Een strategie is een mentaal plan tot aanpak 
op basis van ervaring; een simpele semantische strategie 
's bijvoorbeeld de aanname dat een zinnetje als 'Jan kust 
Els' wel actor - actie - doel zal zijn, en een simpele 
syntactische strategie die daarop aansluit is om dat zinne
tje als onderwerp - gezegde - object te verwerken. Er zijn 
eenvoudige en gecompliceerde strategieën, geregelde wij
zen van taalverwerken, en deze lopen niet per se parallel 
met geringere of grotere grammaticale complexiteit. De 
kennis van wat zinnen in feite makkelijker of moeilijker te 
verwerken maakt, draagt veel bij tot het inzicht in de meest 
gecompliceerde taalontwikkelingsstoornissen, namelijk 
die welke veroorzaakt worden door moeilijk neurologisch 
exact te identificeren stoornissen van het centrale zenuw
stelsel. 

3.6. Visuele en acoustische componenten 

Tenslotte dan een onderscheid dat van steeds meer 
belang blijkt, namelijk dat tussen visuele en acoustische 
componenten van de gestoorde communicatie. Keren we 
even terug naar de normale taalverwerving in de heden
daagse visie. 
Uitgaande van interactie kwamen we tot communicatie en 
taal. Vooronderstelde voor alle interactie is perceptie: 
zien, horen, voelen, misschien ook smaak- en reukervarin
gen, maar daar vind je in deze context weinig over. Wel 
uiteraard over de visuele en acoustische perceptie. Punt 
van belang is dat de sensorische percepties van de 
diverse kanalen geïntegreerd ervaren worden, in syn
these. De moeder is een visuele gestalte, maar tevens een 
geluidsbron. De tactiele ervaringen van die eerste periode 
zijn belangrijk onderdeel van die integratie: gevoed, vast
gehouden, verzorgd, gedragen, gemanipuleerd, geknuf
feld worden zijn essentieel onderdeel van het totaal en 
heel belangrijk voor wat wel lichaamstaal genoemd wordt, 
evenals voor de totale commmunicatie in alle betekenis
sen die men daaraan wenst te geven. Horen, zien en 
voelen gebeurt dus niet als los beleefd van elkaar; de 
interactie met de omgeving en met de mensen daarin 
wordt als globaal geheel ervaren. Vandaar dat tekengeving 
via die drie kanalen ontstaat en groeit, en dat rond de 
eerste verjaardag gebaren even functioneel zijn in hun 
tekengeving als woorden (Volterra 1983, 1986). Er is rela
tief weinig literatuur over de gevolgen van tactiele verwaar
lozing in relatie tot de primaire taalverwerving; maar het is 
ook zonder dat wel duidelijk dat niet aangehaald, niet 
geknuffeld, niet lichamelijk bij iemand gehoord te hebben 
in de vroegere kindertijd, hun zware repercussies op de 
totaalontwikkeling en zo ook op de taalontwikkeling kun
nen hebben. Er is meer literatuur over de gevolgen van 
blindheid en slechtziendheid voor de vroege taalontwikke
ling, maar ook die kunnen we slechts in het voorbijgaan 
noemen. We besteden uitsluitend wat meer aandacht aan 
het geheel of ten dele ontbreken of wegvallen van de 
acoustische component, aan de gehoorstoornis dus. 
Daarbij is het overbodig om voor dit gehoor een uiteenzet
ting te gaan geven van allerlei begrippen; het lijkt vol
doende om af te spreken dat we een fundamenteel onder
scheid maken tussen dove en slechthorende kinderen en 
hun taalverwerving, maar ook dat totale doofheid tegen
over lichte slechthorendheid in feite de twee uitersten zijn 
van continuüm van meer of minder verlies. Voor dove 
kinderen geldt in alle geval als groep dat de acoustische 
component geheel of zo goed als geheel wegvalt en dat 
hun taalverwerving en taalgedrag dominant visueel zijn; zo 
geldt voor de slechthorende kinderen als groep dat de 
acoustische component ten dele gecompenseerd moet 
worden door de visuele en dat dus hun taalverwerving en 
taalgedrag een andere synthese tussen horen en zien van 
taal noodzakelijk maakt. 

Er is de laatste tientallen jaren meer en meer te doen over 
de primaire taalverwerving van dove kinderen en de al of 
niet centrale functie die duidelijk visueel betekenen door 
middel van gebaren daarbij moet hebben. Er is thans ruim 
voldoende positieve informatie die erop wijst dat de pri
maire taalverwerving, zoals die ingebed ligt in het totale 
groeiproces vanaf het begin van het leven en in de eerste 

87 



maanden en jaren haar beslag krijgt via interactie en 
communicatie, bij dove kinderen alleen maar kan plaats 
vinden als de visuele tekengeving. de manuele, mimische 
en pantomimische tekengeving, onbelemmerd kan rijpen 
tot een communicatief systeem met echte taaikarakteris
tieken, zoals conventionalisering en arbitrarisering der 
tekens en hun syntactische ordening; de vraag is eigenlijk 
enkel nog maar of dat via een bimodaal begeleidingsmo
del gerealiseerd moet worden zoals TC dat voorstaat (Van 
der Lem 1984), dus wèl met gebaren als modaliteit maar 
met Nederlands als taal, öf in een bilinguaal model, dus 
een gebarentaal eerst, gevolgd door de taal van de 
horende samenleving rondom als tweede taal (Moerman 
1985). En er is ruim voldoende negatieve informatie om 
veilig te kunnen zeggen dat elk ander alternatief alleen 
maar bij uitzondering niet tot vertraging en stoornis leidt. 
Wat voor relevantie heeft nu deze ontwikkeling voor 
andere dan dove, in hun taalontwikkeling gestoorde kinde
ren? In de eerste plaats is - nu wetenschappelijk onder
zoek gebarencommunicatie uit de primitieve verdomhoek 
heeft gehaald en heeft laten zien dat die tot volwaardige 
taal kan uitgroeien - het taboe op aanvullende tekenge
ving in gebaren opgeheven, ook buiten de context van het 
dovenonderwijs. Uit allerlei toepassingen van gebaren (en 
dergelijke) blijkt dat voor niet dove. taalgestoorde kinderen 
het visuele alternatief niet alleen als laatste hulpmiddel 
maar als volwaardig communicatief medium bruikbaar is. 
Er komen steeds meer publicaties die het gebruik van 
gebaren als alternatieve tekengeving zelfs bij diep 
gestoorde kinderen aanbevelen. Een van de hypothesen 
die daarbij wel naar voren gebracht worden, is dat het 
wijzen, het visueel verbeelden en het zich pantomimisch 
uiten dat aan veel gebaren eigen is of ten grondslag ligt, 
een gemakkelijk aan te voelen en aan te leren band met 
de aan te geven, uit te beelden, te vernoemen werkelijk
heid vormen, een behulpzame tussentrap naar het 
abstractere niveau van taal toe, hetzij een echte gebaren
taal, hetzij een spreektaal. 
Dit alles geldt zeker ook voor slechthorende kinderen, 
maar voor hen is nog een ander aspect van het functione
ren van de acoustische en de visuele component van 
belang. Zoals gezegd zijn dove kinderen in hoofdzaak 
visueel en horende kinderen in hoofdzaak acoustisch, 
waar het gaat om hun taalgedrag. Maar de groep van de 
slechthorende kinderen worden in hun verwerving, ver
werking en productie van taal gekenmerkt door een eigen, 
karakteristiek vermogen tot integratie van zowel horen als 
zien bij het mentaal leren organiseren van spraak en taal in 
perceptie en productie. Er is heel veel audiologisch 
gericht onderzoek naar de perceptie van het spraaksig
naal en het goed gebruik van versterkingsapparatuur; 
anderen kunnen U daarover veel beter informeren dan ik. 
Zo is er ook, zij het in mindere mate, onderzoek verricht 
naar het spraakafzien en naar het leren produceren van 
verstaanbare spraak bij zwaar gehoorverlies; ook daaro
ver hoef ik U niets te vertellen. Maar een gebied dat bij 
mijn beste weten önderonderzocht is, heeft de integratie 
van die twee: partieel horen en aanvullend zien van taal, 
en de partiële acoustische en aanvullende visuele feed
back van de eigen spraak tot voorwerp van onderzoek. De 
geïntegreerde vaardigheid van tegelijkertijd zien en horen 
van spraak en wat daarvan psycholinguïstisch de eigen 

karakteristieken zijn, is een thema dat meer aandacht 
verdient. Met kent op basis van audiologisch onderzoek 
omvang en beperking van de acoustische spraakwaarne-
ming; men kent eveneens de grenzen van het visuele 
spraakafzien, maar welke wisselwerkingen en welke com
pensaties zijn er tussen die twee? En dan minder bij 
spraakklankwaarneming in een laboratoriumopstelling, of 
bij spondee-woorden, want dat is geen communicatie, 
dus geen taal, maar bij voorkeur bij echt taalgebruik, in 
een gesprek. Dove kinderen proberen niet nog net te 
horen wat er gezegd wordt, want wie niet horen kan moet 
maar zien, al zijn ze je wel uiterst dankbaar als je ze met je 
handen en je gezicht op weg helpt en hun het verstaan wat 
gemakkelijker maakt. Maar slechthorende kinderen pro
beren vaak wel nog nèt te horen wat dat vermogen te 
boven gaat, omdat ze te weinig met kijken hebben leren 
compenseren, en omgekeerd. Er zou vanuit de psycholin
guïstiek meer onderzoek moeten komen naar het vermo
gen om de visuele en de acoustische component zó te 
integreren dat de balans tussen dat wat je van een taal 
nog kunt horen en dat wat je met kijken aan moet vullen in 
evenwicht blijft. 

4. Besluit 

Dat waren dan zes tegenstellingen of schijnbare tegenstel
lingen in vogelvlucht. We zagen dat ze soms overlap 
vertoonden, en soms niet zoveel nieuws brachten; van de 
andere kant boden ze ons de kans om - zonder alle 
taalontwikkelingsstoornissen als vanuit een soort catalo
gus langs te lopen - sommige ervan vanuit een andere 
gezichtshoek op een nieuwe manier te bekijken. Dat daar
bij veel ongezegd is gebleven, zal wel het verhaal van 
ieders werken en leven zijn en blijven. Ik hoop met wat er 
wèl gezegd kon worden, U allen een beetje verder gehol
pen te hebben. 
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Taal verwerven, taal leren of 
taal bouwen? 
Over taalonderwijs aan ern-
stig-slechthorende kinderen 

VEBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

Drs. H. Knoors, psycholinguist Rudolf Mees Instituut Rot
terdam 

Inleiding 
Doel van deze lezing is om vanuit hedendaagse inzichten 
met betrekking tot het taalverwervingsproces, in te gaan 
op de problematiek van het taalonderwijs aan ernstig-
slechthorende kinderen. Centraal staat hierbij de vraag of 
we die kinderen taal moeten laten verwerven, of ze taal 
moeten leren doordat wij die taal onderwijzen, dan wel dat 
we samen met hen aan taal moeten bouwen door allerlei 
structuren te oefenen en in te slijpen. Ernstig-slechtho-
rende kinderen. Kinderen met een sterk verminderde 
mogelijkheid tot waarneming van gesproken taal door hun 
auditieve handicap. Door die verminderde waarneming 
ontstaat een taalstoornis die zich, blijkens het weinige 
Nederlandse onderzoek dat beschikbaar is (Van den 
Horst, 1968), kenmerkt door: 
- veel geringere passieve en actieve woordenschat 
- grote moeite met het begrip van woordgroepen en van 
zinnen 
- minder flexibel, minder gedifferentieerd en minder com
plex taalgebruik 
- meer fouten in het taalgebruik 
dan dat bij vergelijkbare horende kinderen het geval is. 

Nu komen ernstig-slechthorende kinderen, net als dove 
kinderen, op school terwijl ze op het pad van de taalont
wikkeling slechts de eerste stappen gezet hebben. Dit 
levert uiteraard een geheel andere situatie op voor het 
moedertaalonderwijs aan deze kinderen, dan dat het 
geval is bij normaal-horende kinderen op de basisschool. 
Bij deze laatste groep kinderen houdt moedertaalonder
wijs veeleer lees-, schrijf, stel- en spellingsonderwijs in 
terwijl het bij het eigenlijke taalonderwijs veel meer gaat 
om 'De puntjes op de i zetten'. 
In het onderwijs aan ernstig-slechthorende kinderen moe
ten de leerkrachten, in nauwe samenwerking met de 
ouders, de kinderen tot taal(verwerven) zien te brengen. 
Het ernstig-slechthorende kind zal dus belangrijk gedeelte 
van de moedertaal moeten verwerven in een schoolse 
situatie. In deze lezing concentreer ik me op de bijdrage 
van het onderwijs aan dat proces en laat ik de zeer 
belangrijke taak van de ouders verder buiten beschou
wing. 
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Vooraleer ik enkele praktische kanten van het taalonder
wijs belicht, wil ik eerst uw aandacht vestigen op aspecten 
van het taalverwervingsproces, die bijzondere relevantie 
bezitten voor het taalonderwijs. Immers, Koster en Matter 
merken in hun boek 'Vreemde talen leren en onderwijzen' 
terecht op: 
'We kunnen pas echt iets zinnings zeggen over hoe iets 
moet worden onderwezen, als we ook weten hoe het 
wordt verworven' (Koster en Matter, 1983, p.55). 

Taal verwerven thuis en op school 
Taalverwervingsonderzoek van de laatste twintig jaar heeft 
onomstotelijk aangetoond, dat communicatie tussen 
ouders en hun kind, met name als er dagelijkse bezighe
den uitgevoerd worden, leidt tot verwerving van taal. Com
municatie en interactie zijn sleutelwoorden, wil je het 
taalverwervingsproces begrijpen. 
In dat zo belangrijke gebeuren van communicatie tijdens 
interactie treedt een voortdurende wisselwerking op tus
sen de actieve inbreng van het kind en het daarop inspe
lende specifieke taalaanbod van de ouders. Concentre
ren we ons op dat taalaanbod aan ouders, dan weten we 
(zie bv. Snow en Ferguson, 1977) dat dat taalaanbod 
specifieke kenmerken, aanpassingen vertoont. Kenmer
ken zoals bijvoorbeeld hoge intonatie, grillige intonatiepa
tronen, korte, grammaticaal correcte uitingen, veel herha
lingen, expansies van uitingen van het kind, extensies van 
die uitingen enzovoort. 
De vraag doet zich nu voor, welke van die specifieke 
aanpassingen de taalontwikkeling van het kind het meest 
bevorderen. En, negatief geformuleerd, wat belemmert die 
taalontwikkeling? 
Aanwijzingen voor een eerste beantwoording van die 
vraag komen vooral uit onderzoeken die gedaan zijn in het 
kader van het taalontwikkelingsproject van de Universiteit 
van Bristol. Dit project startte in 1972 en liep tot 1979. Men 
volgde de taalontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd 
van 7 maanden tot de leeftijd van 7 jaar: een longitudinaal 
onderzoeksproject. Sinds het eind van de jaren zeventig 
verschijnen over diverse deelonderzoeken publicaties, 
veelal (mede) van de hand van Gordon Wells. Een tweetal 
onderzoeken naar de samenhang tussen kenmerken van 
het taalaanbod van ouders en mate van vooruitgang in 
taalontwikkeling, bespreek ik nu kort. 
Het eerste onderzoek (Wells, 1982) beschrijft drie groepen 
kinderen, ieder bestaande uit 8 tot 10 proefpersonen. De 
groepen werden onderscheiden op grond van het vol
gende criterium: de tijd die de groep nodig had om een 
ontwikkeling in taalproduktie door te maken van MLU 1.5 
tot MLU 3.5. (MLU staat voor Mean Length of Utterance en 
wordt gemeten in aantal morfemen per uiting). 
De eerste groep bestond uit kinderen die deze ontwikke
ling in zes maanden doormaakten, terwijl de ontwikkeling 
ingezet had toen ze 21 maanden of jonger waren. Ook de 
tweede groep volbracht deze ontwikkeling in zes maan
den, maar het begin van de ontwikkeling lag zes maanden 
later dan dat bij groep 1 het geval was. 
De derde groep ten slotte, die groep had twaalf maanden 
nodig voor deze ontwikkeling. Welke aspecten in het taal
aanbod van ouders aan kinderen van de verschillende 
groepen leidden nu tot de geconstateerde verschillen in 
ontwikkelingstempo? Om deze vraag te kunnen beant-
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woorden is vooral van belang het taalaanbod aan de 
eerste groep aan het begin van de ontwikkeling en aan het 
eind van de ontwikkeling. 
In het begin bestond dat taalaanbod uit: 
- veel uitingen betreffende gebeurtenissen in het hier-en-
nu, gebeurtenissen die aan de actuele tijd en plaats van 
communicatie gekoppeld waren. 
- veel uitingen tijdens het gezamenlijk handelen, het 
gezamenlijk bezigzijn tijdens dagelijke werkzaamheden, 
werkzaamheden die zich vaak herhalen en daardoor een 
sterk routinematig karakter krijgen. 
-veel uitingen die geclassificeerd kunnen worden als 
instructies, opdrachten en inhoudelijke correcties. 
Aan het eind van de MLU-ontwikkeling was het taalaan
bod veranderd: 
- nauwelijks instructies of opdrachten. 
- veel uitleg, veel verklaringen en mededelingen. 
- veel zinvolle vragen, dus geen vragen waarop het ant
woord al bekend was. 

Een tweede onderzoek (Barnes e.a., 1983) betrof ge
sprekken tussen 16 jongens en 16 meisjes en hun ouders. 
Met een frequentie van één keer per drie maanden wer
den de gesprekken opgenomen, beginnend toen de kin
deren uitingen met een MLU van 1.5 konden produceren, 
eindigend negen maanden later. 
Uit het onderzoek bleek: 
- er is geen betekenisvolle samenhang tussen lengte en 
syntactische complexiteit van het taalaanbod van ouders, 
en mate van vooruitgang van de taalontwikkeling van hun 
kind. 
- het stellen van vragen heeft een positieve invloed op de 
verwerving van een aantal syntactische aspecten van taal 
(bijvoorbeeld het principe van inversie) en het leren 
gebruiken van taal. 
- de hoeveelheid taal in een gesprek, meer in het bijzon
der het aantal mogelijkheden voor het kind tot gesprek, 
hangt positief samen met lengte van de uitingen van het 
kind en met de mogelijkheid tot betekenisgeving. 

Als afsluiting een analyse van Wells naar aanleiding van 
een samenvatting van het vele onderzoek naar kenmerken 
van het taalaanbod van ouders (Wells, 1985). Wells stelt 
dat in principe het taalaanbod van ouders vijf functies kan 
vervullen: 
1. het vasthouden van de aandacht van het kind; te 
denken valt aan het gebruik van hoge intonatie en grillige 
intonatiepatronen. 
2. het uitdrukken van wensen en bedoelingen op een 
wijze, die begrijpelijk is voor het kind; vereenvoudigd 
taalgebruik, langzaam spreektempo, veel herhalingen en 
veel non-verbale signaalgeving leiden hiertoe. 
3. ervoor zorgdragen dat de ouder het kind goed begrijpt; 
dit kan door uitingen van het kind te herhalen ter bevesti
ging van het gehoorde, maar ook door het stellen van 
vragen om opheldering. 
4. het gesprek zo boeiend voeren, dat het kind eraan wil 
blijven deelnemen, en ook in de toekomst in gesprekken 
geïnteresseerd is; essentieel hierbij is het kind zelf het 
gesprek laten beginnen, veelvuldig ingaan op uitingen van 
het kind, zinvolle vragen stellen, zaken uitleggen en verkla
ren, kortom: het kind de mogelijkheid bieden om zijn 



communicatieve vaardigheden te gebruiken en uit te 
breiden. 
5- het kind instrueren teneinde er voor te zorgen dat het 
beter taal leert hanteren; correctie van de vorm van een 
uiting en het laten herhalen van gecorrigeerde uitingen 
dienen zich o.a. als moeilijkheden aan. 

Vier van de vijf mogelijke functies hangen positief samen 
met snelheid van het verloop van het taalverwervingspro
ces. Alleen het corrigeren van uitingen naar de vorm heeft 
een negatief effect op de taalontwikkeling. Hoe meer een 
ouder uitingen van een kind op vormaspecten corrigeert, 
hoe langzamer de taal van dat kind zich ontwikkelt. 

Een vraag die nu opdoemt is: in hoeverre vormt de com
municatieve situatie in het onderwijs een goede context 
voor taalverwerving? Kijken we naar de gesprekken tussen 
teerkrachten en normaal-horende leerlingen, dan zien we 
dat in die gesprekken dezelfde gespreksstructuren voor
komen als in gesprekken thuis. 
Een normaal-horend kind komt in gesprekken op school 
dus nauwelijks nieuwe zaken tegen, er is sprake van een 
grote mate van continuïteit. Toch is er een wezenlijk ver
schil, een verschil dat zit in de aard en de mate van de 
verschillende gespreksbijdrages. In gesprekken op school 
's er sprake van een grote mate van asymmetrie. Leer
krachten zijn veel meer aan het woord dan leerlingen, 
teerkrachten initiëren vaak het gesprek, leerkrachten 
kiezen meestal het gespreksonderwerp, leerkrachten stel
ten vaak vragen waarop ze het antwoord al kennen, met 
andere woorden leerkrachten controleren het gesprek. 
(Maclureen French, 1981). 

Deze kenmerken van gesprekken op school zijn uiteraard 
geheel te verklaren uit de onderwijskundige taak van de 
school, uit de groepsgrootte en, daarmee samenhangend, 
de taak om een gesprek ordelijk te laten verlopen. Het 
Punt is echter dat gesprekken die zó gevoerd worden, 
geen ideale context voor taalverwerving vormen. Thuis kan 
een kind voortbouwen op nieuw verworven vaardigheden, 
omdat de ouders bereid zijn het kind te volgen. Samen 
Proberen ze elkaar in een gesprek te begrijpen, ze onder
wijzen elkaar niet. 

Voor moedertaalonderwijs, dat gericht is op het laten 
verwerven van die moedertaal, is het noodzakelijk dat 
teerkrachten een andere houding aannemen. Niet denken 
'onderwijzen is praten', maar 'onderwijzen is luisteren en 
blijven luisteren', zoals Wells terecht opmerkt (Van 
Damme en Spoelders, 1983). Leerkrachten moeten hun 
taalgebruik zo aanpassen, dat leerlingen daadwerkelijk de 
kans krijgen aan een gesprek deel te nemen. Leerlingen 
moeten in staat gesteld worden het taalaanbod van de 
teerkracht te kunnen volgen en begrijpen. Didactische 
aanpassingen als correcties, gesloten vragen en het altijd 
zelf introduceren van een gespreksonderwerp hebben op 
de taalontwikkeling een negatief effect. 

Dit is eens te meer van belang in het onderwijs aan ernstig-
slechthorende kinderen. Om dit te onderstrepen, eerst 
een blik op onderzoek naar interactie met deze kinderen, 
thuis en op school. 

Interactie en communicatie met ernstig-slechthorende 
kinderen: thuis en op school 

De onderzoeken die in dit kader opgevoerd worden, zijn 
vrijwel allemaal gehouden in Engelstalige landen. Aange
zien in deze landen over het algemeen de term 'deaf' staat 
voor 'ernstig-slechthorend en doof', hebben de aan te 
halen onderzoeken ook op beide groepen betrekking. 
Aangezien bekend is dat het taalaanbod aan allerlei kin
deren met taalstoornissen opvallende gelijkenissen ver
toont, denk ik dat de conclusies niet minder waardevol of 
bruikbaar zijn. 
Een eerste, Australisch, onderzoek naar de wijze waarop 
moeders communiceren met sprekend opgevoede ern
stig-slechthorende en dove kinderen, levert het volgende 
beeld op: 
- moeders van gehoorgestoorde kinderen geven in een 
gesprek veel minder beurten aan hun kind, dan moeders 
van normaal-horende kinderen dat doen. De interactie 
tussen moeders en hun gehoorgestoorde kind wordt veel
vuldig gekarakteriseerd door monologen van moeder's 
zijde. 
- het gegeven van 'minder beurten geven' is niet te herlei
den tot het niveau van taaibegrip of taalproduktie van hun 
kind. Het gebeurt ongeacht dat niveau. Dit betekent dat er 
minder beurten gegeven worden op grond van het ver
wachtingspatroon van de moeders: het komt dus voor dat 
moeders hun kind onderschatten wat betreft communica
tieve mogelijkheden. 
- moeders van normaal-horende kinderen breiden de 
uitingen van hun kinderen in tweemaal zoveel gevallen uit 
dan moeders van gehoorgestoorde kinderen dat doen. 
- moeders van gehoorgestoorde kinderen passen het 
taalaanbod aan hun kinderen aan wat betreft de com
plexiteit. Dit is een goede zaak, omdat dit het taalaanbod 
begrijpelijker maakt. Echter, waar hun kind tussen 2 en 5 
jaar een ontwikkeling doormaakt op het gebied van taaibe
grip en -produktie, daar vinden we geen ontwikkeling in het 
taalaanbod. (Nienhuys e.a., 1984). 

Het lijkt er dus op dat het taalaanbod van moeders van 
gehoorgestoorde kinderen een aantal aanpassingen kent, 
die te extreem zijn; deze aanpassingen zijn zo extreem, 
dat ze de taalontwikkeling juist remmen. Uit Canadees 
onderzoek (Lyon, 1985) komen dezelfde gegevens naar 
voren. Uit dit onderzoek blijkt echter ook, dat als moeders 
van gehoorgestoorde kinderen meer op de uitingen van 
hun kinderen ingaan en het kind meer kansen geven om te 
communiceren, dit de taalontwikkeling van hun kinderen 
positief beïnvloedt. 
Met andere woorden, ook in het geval van gehoorgestoor
de kinderen hangt de totale hoeveelheid verbale interac
tie, en de proportie van het aandeel van het kind daarin, in 
sterke mate samen met voortgang in de taalontwikkeling. 

Uit onderzoek naar interactie- en communicatiekenmer-
ken van het onderwijs aan ernstig-slechthorende en dove 
kinderen, blijkt dat er ook in dit onderwijs lang niet altijd 
voor een gunstige communicatieve situatie gezorgd wordt. 
Zowel in gesprekslessen als in meer directe lessen zijn 
leerkrachten over het algemeen erg veel aan het woord; 
hun gespreksbijdrages kunnen wel oplopen tot 80% van 
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de gehele spreektijd: op die manier blijft er in een groep 
van 8 è 14 leerlingen voor die leerlingen wel heel erg 
weinig te communiceren over. Gekoppeld aan dit gege
ven, is het zeer weinig voorkomen van stiltes. Stiltes, die 
een leerling nu juist gelegenheid bieden om even na te 
denken over inhoud en vorm van een formulering (Hun
tington en Watton, 1981, 1982). Ook is er een sterke 
tendens van de zijde van de leerkrachten geconstateerd 
om het gesprek in een klas te willen controleren. Leer
krachten in het onderwijs aan gehoorgestoorde kinderen 
stellen veel gesloten vragen, vragen waarop het kind nog 
maar met een woord kan antwoorden. Vragen als 'Goed 
zo, en dat is een....'. 
Tevens moedigen leerkrachten vaak herhaling en imitatie 
van uitingen aan of vragen ze naar de bekende weg. Met 
dit alles beperken ze het aandeel en de kwaliteit van het 
aandeel van een leerling in het gesprek. Een gesprek dat 
voor gehoorgestoorde leerlingen nu juist zo belangrijk is 
voor hun taalverwerving. Hier komt bij dat veel leerkrach
ten gesprekken gebruiken om de uitingen van hun leerlin
gen qua spraak, woordkeuze dan wel zinsbouw te corrige
ren, iets dat nu juist de taalontwikkeling belemmert. 
(Wood, 1982). 
Samengevat, veel leerkrachten in het onderwijs aan 
gehoorgestoorde kinderen doen precies die dingen, waar
van we uit taalontwikkelingsonderzoek weten dat ze de 
taalontwikkeling negatief beïnvloeden. 
Wood (op. cit.) geeft twee verklaringen voor dit gedrag; 
- leerkrachten zouden een gesprek domineren omdat 
anders de leerlingen zich meer zouden uiten. Vanwege 
problemen met de spraak, met woordkeuze en met zins
bouw, maar ook vanwege gebrek aan ervaring met een 
gesprek, zijn veel uitingen van leerlingen niet te interprete
ren of juist poly-interpretabel. De meerduidigheid in een 
gesprek neemt zodoende toe. Om dit te vermijden snoe
ren leerkrachten de bijdrages van leerlingen in; het 
gesprek krijgt zodoende een grotere mate van cohesie, 
maar vormt tegelijkertijd geen goede voedingsbodem voor 
taalverwerving meer. 
- aan het zich meer uiten van leerlingen is gekoppeld het 
uiten op non-verbale wijze, i.e. gebaren. Als leerlingen in 
een gesprek meer beurten krijgen gaan ze zich niet alleen 
meer uiten, maar ook in een vorm die voor nogal wat 
leerkrachten niet goed te volgen is. Dit leidt tot controle in 
het gesprek teneinde gesproken uitingen te kunnen waar
borgen. 

Het (taal)onderwijs aan ernstig-slechthorende kin
deren 

Hoe kunnen we (taal)onderwijs aan ernstig-slechthorende 
kinderen nu inrichten, zodanig dat met de voorafgaande 
gegevens uit onderzoek rekening wordt gehouden, terwijl 
tegelijkertijd het vormgeven haalbaar is? Laat me daartoe 
eerst de centrale vraag van deze lezing beantwoorden. Uit 
het voorafgaande moge duidelijk zijn dat ik geen voorstan
der ben van taal bouwen. In ieder geval niet, als taal 
bouwen betekent dat het kind op gestructureerde wijze 
taal moet leren uit taaiboekjes of aan de hand van bijvoor-
•beeld een zinsschema. Naar mijn mening is dit taalstruc
turen) oefenen en inslijpen, buiten iedere context, buiten 
ieder communicatief gebeuren om. 

Moeten we dan taal onderwijzen, zodat het kind taal leert? 
Ook over taal onderwijzen in de zin van grammatica
oefeningen, oefening van werkwoordsvormen enzovoorts, 
heb ik grote twijfels. Taalbeschouwingsoefeningen hebben 
in de benadering van taalonderwijs die ik voorsta wel een 
plaats, zij het een bescheiden, en met de aantekening dat 
we over de invloed van deze oefeningen op de taalverwer
ving geen gegevens hebben. De benadering waarover ik 
sprak komt erop neer, dat ik vind dat taalonderwijs aan 
ernstig-slechthorende (en ook dove) kinderen bij uitstek 
communicatief gericht onderwijs moet zijn. Onderwijs dat 
erop gericht is, zo gunstig mogelijke voorwaarden voor 
taalverwerving te scheppen. Kinderen moeten dus taal 
verwerven. Niet alleen communicatie centraal in aan-
vangsgroepen, waarna op de kernafdeling dan het zoge
naamd echte taalonderwijs kan beginnen. Communicatie 
centraal in de héle school. 

Om dit in een onderwijssituatie te kunnen realiseren, moe
ten leerlingen in staat zijn om communicatie te kunnen 
volgen en om zelf aan communicatie te kunnen deelne
men. In het geval van ernstig-slechthorende kinderen 
betekent dat voor mij in veel gevallen ook een keuze voor 
aanvullende manuele communicatiemiddelen, dus geba
ren. Hierop zal ik niet verder ingaan, ik verwijs u slechts 
naar een bijdrage van De Blauw e.a. (1985) op een vorig 
VEBOSS-congres en naar de middaglezing van mevrouw 
Van der Lem. 

Zelfs als leerlingen middelen hebben om te communice
ren, blijft de vraag hoe we communicatief gericht (taalon
derwijs kunnen opzetten. Communicatief gericht (taalon
derwijs valt voor mij uiteen in allerlei soorten activiteiten, 
waaraan communicatie en taal gekoppeld is, in onder
steunend taalbeschouwingsonderwijs en met als verbin
dende schakel taaievaluatie (zie figuur 1). 

Thematisch-cursorisch onderwijs 

Communicatie 

Dagelijkse 
activiteiten 

Leer
activiteiten 

Recreatieve 
activiteiten 

Ordeningsprincipes 

/ 

Taalbeschouwing 

\ ' 

Taalverwerving 

\ 
\ 

Taaievaluatie 

Figuur 1 

Communicatie tijdens activiteiten 
Vaak beluister je in het onderwijs aan doven of ernstig-
slechthorende, dat dat onderwijs moet aansluiten bij de 
belevingen, dan wel belevingswereld, van die leerlingen. 
Op zich is dat natuurlijk een goede zaak, ware het niet dat 
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dat aansluiten ook wei uitdraait op gesprekslessen die 
zich steeds concentreren op wat individuele leerlingen op 
een bepaald moment hebben meegemaakt. De concrete 
ervaringen van leerlingen worden tot uitgangspunt 
gemaakt, terwijl het opdoen van die ervaringen aan het 
toeval wordt overgelaten. Op die manier wordt er welis
waar over belevingen van het kind gesproken, maar wordt 
aan ordening en uitbreiding van die belevingen niets 
gedaan. We moeten juist proberen de belevingswereld 
van kinderen uit te breiden door nieuwe gelegenheden te 
scheppen tot het opdoen van ervaringen, het verwerken 
ervan en het communiceren erover. 

communicatie tijdens leeractiviteiten 

Met leeractiviteiten bedoel ik alle handelingen, die een 
bepaald leerdoel hebben, die erop gericht zijn de kennis 
van de wereld van een kind uit te breiden. Om dit te 
kunnen bewerkstelligen, moet een kind de wereld ervaren: 
dit kan door zelf concrete ervaringen op te doen (bijvoor
beeld door veel plaatsen zelf te bezoeken), maar ook door 
op een afstand kennis op te doen, door het verwerken dus 
van visueel of schriftelijk vastgelegde informatie. Willen we 
een ernstig-slechthorend kind meer laten ervaren en 
begrijpen van de wereld waarin het leeft, dan is het aan te 
bevelen om structuur aan te brengen in die ervaringen 
teneinde te voorkomen dat het kind de wereld als verbrok
keld ervaart. Structuur aanbrengen in activiteiten, in erva
ringen, kan het best als we die activiteiten ordenen in 
thematische gehelen en ons onderwijs dus omvormen tot 
thematisch-cursorisch onderwijs. 
Ook de verschillende thema's kunnen weer geordend 
worden, bijvoorbeeld van dicht bij het kind blijvend tot 
steeds verder ervan af staand. De leerkracht kan uiteraard 
ook zelf een bepaalde ordening kiezen. Maar er is ook een 
ordening mogelijk op basis van leertheoretische principes. 
Een uitstekend voorbeeld hiervan is het taalleerplan van 
de Rhode Island School for the Deaf (Blackwell e.a. 1978; 
zie ook Verslag Workshop Blackwell, 1982). Dit leerplan 
kent een ordening die gebaseerd is op theoretische uit
gangspunten van de Amerikaanse leerpsycholoog Bruner, 
Taal en leren zijn geïntegreerd in één leerplan. Willen 
teerlingen de wereld om hen heen ordenen, dan moeten 
ze niet een verzameling losstaande feiten leren, maar 
samenhangende gehelen van kennisinhouden, concep
ten. Deze kennisinhouden moeten door verdergaande 
'eer- en taalactiviteiten steeds weer bijgesteld en uitge
breid worden. Kinderen moeten steeds meer en steeds 
meer genuanceerde kennisinhouden verwerven. Thema's 
worden hiertoe spiraalvormig gerangschikt; om een voor
beeld te geven, als beginthema kan het onderwerp 'het 
kind in gezin en op school' aan de orde komen. Elemen
ten, die in dit thema geleerd zijn, kunnen in een ander 
thema, bijvoorbeeld 'de geschiedenis van volkeren en 
maatschappijen', terugkomen op een hoger niveau en in 
een andere context. 
De leerstof in dergelijke thema's kan op diverse wijzes aan 
de leerlingen gepresenteerd worden. Van zelf ervaren 
naar ervaren door zien tot ervaren door taal. Belangrijk is 
dat altijd tijdens of na activiteiten, de opgedane ervaringen 
besproken worden, liefst (ook) individueel. Voor verwer
ving van taal is juist individuele communicatie erg belang

rijk. Communiceren betekent in dit kader ook het vastleg
gen van ervaringen in plak-, lees- dan wel dagboeken. Dit 
vastleggen is vooral zo belangrijk, omdat er dan later 
gemakkelijk op teruggekomen kan worden. Dit 'terugko
men op' biedt dan ook weer een uitstekende mogelijkheid 
tot verdere communicatie. 

- communicatie tijdens recreatieve activiteiten 

Ook recreatieve activiteiten, i.e. allerlei ontspanningsbe-
zigheden als spelen, het bekijken en lezen van boeken, 
het kijken naar films of foto's, lenen zich uitstekend tot 
communicatie, waaruit taal voort kan komen. In dit kader 
beperk ik me tot het samen bekijken of lezen van boeken 
en de communicatie daarbij. Uiteraard is het lezen van 
boeken geen voorwaarde om te kunnen komen tot taalver
werving, maar de situatie van het 'samen een boek bekij
ken' kent wel gunstige voorwaarden voor die verwerving. 
Volwassene en kind richten zich op hetgeen ze zien en 
gebruiken in samenhang daarmee taal. De volwassene is 
bij het (voor)lezen ook geconcentreerd op het eigen taal
gebruik, want de boodschap van het verhaal moet zo 
goed mogelijk overkomen bij het kind. Het lezen van een 
boek is een situatie met specifieke kenmerken, een situa
tie die zich steeds weer herhaalt, maar dan wel steeds 
met een iets ander taalgebruik. Dit herhalen wordt nog 
versterkt, doordat een kind vaak een favoriet boek heeft 
dat het vaak wil bekijken of lezen, of waaruit het vaak 
voorgelezen wil worden. In deze context wordt het taalge
bruik steeds gevarieerder: zinnen worden uitgebreider en 
complexer, er komt steeds meer variatie in woordgebruik 
(Snow en Goldfield, 1983; Schaerlakens, 1985). Schaerla-
kens (op.cit) spreekt van een situatie met een bepaalde 
'interactieroutine'. Ze bedoelt hiermee dat meestal de 
volwassene de aandacht van het kind op iets in het 
verhaal of in het boek vestigt. Daarna zijn er twee mogelijk
heden. Ofwel benoemt de volwassene zelf datgene waar
naar hij wijst, ofwel laat hij het benoemen door het kind 
waarna dan een expansie van de zijde van de ouder volgt. 
De tweede mogelijkheid komt meer voor, naarmate het 
kind verder in zijn ontwikkeling is. 
Ook in het bekijken van boeken of het lezen ervan is 
ordening aan te brengen. Deze ordening kan zowel uit
gaan van de gebruikte taalstructuren, als van aspecten 
van verhalen als verhaalstructuur of karaktertekening. Het 
is uiteraard mogelijk om teksten zo te herschrijven dat er 
rekening gehouden wordt met problemen met betrekking 
tot woordenschat en zinsstructuur. De leesmethode Rea
ding Milestones (Quigley en King, 1983) in de Verenigde 
Staten is hier een voorbeeld van. Deze methode is geba
seerd op resultaten van grootschalig onderzoek naar de 
verwerving van de syntaxis van het Engels door dove 
kinderen. Ook in Nederland zijn op het gebied van het 
aanpassen van teksten stappen ondernomen, zowel wat 
onderzoek betreft (zie bv. Le Grand, 1983) als wat betreft 
het uitgeven van boekjes. Deze aangepaste leesboekjes 
zijn bedoeld voor dove kinderen, maar zijn ook heel 
bruikbaar voor ernstig-slechthorende kinderen. 
Het zelf herschrijven van teksten op basis van gegevens 
over het taalniveau van een groep, verdient uiteraard ook 
aanbeveling. 
Een ordening naar verhaalstructuur en karakterkenmer-
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ken, zoals toegepast door Blackwell en medewerkers 
(Verslag Workshop Blackwell. 1982), biedt een andere 
invalshoek. Verhaalstructuren kun je ordenen van heel 
eenvoudig naar zeer complex, bijvoorbeeld van verhalen 
met een plot in de vorm van 'probleemstelling- en climax
oplossing' naar verhalen met meerdere problemen, meer
dere climaxen, flash-backs en vooruitblikken. Een 
opbouw op basis van karaktertekening is ook mogelijk, 
bijvoorbeeld door in het begin uit te gaan van eenvoudige, 
duidelijke en niet gecompliceerde karakters en langzaam 
toe te werken naar karakters die meerduidiger van aard 
zijn en daardoor ook complexer. Een leesprogramma met 
een ordening op basis van verhaalstructuur dan wel 
karaktertekening, bestaat bij mijn weten in Nederland nog 
niet. 

- communicatie tijdens dagelijkse activiteiten 

Met dagelijkse activiteiten bedoel ik activiteiten als geza
menlijk eten, binnenkomen en weggaan, een feest vieren 
enzovoorts. Situaties die ideaal zijn vanwege hun steeds 
herhalende karakter. De situatie is voor het kind bekend, 
maar aspecten van het taalgebruik in die situatie verande
ren steeds. Een bepaalde vorm van sociaal taalgebruik 
blijft echter constant, de zogenaamde 'routines'. Dit zijn 
gespreksopeenvolgingen als "Smakelijk eten-Dank je wel'. 
'Smakelijk eten-Eensgelijks', 'Heeft het gesmaakt- Jawel. 
dank je', 'Dag, tot morgen', 'Goede morgen'. 
Routinematig taalgebruik met een sterk beleefdsheidska-
rakter; taalgebruik dat belangrijk is in onze maatschappij; 
als iemand bepaalde routines niet kent, kan hij vaak 
verkeerd beoordeeld worden, kan hij problemen krijgen in 
het contact met anderen, ongeacht de kwaliteit van zijn 
andere communicatieve vaardigheden. Communicatie tij
dens dagelijkse activiteiten is voor ernstig-slechthorende 
kinderen dus ook belangrijk om ze routines te laten ver
werven. 

Taaievaluatie 

Communicatie met leerlingen tijdens velerlei activiteiten, 
moet die leerlingen de kans geven ook zelf te communice
ren. Leerkrachten moeten niet over de hoofden van hun 
leerlingen heen communiceren, noch zoveel uitingen van 
hun leerlingen willen 'vangen', dat de leerlingen niets meer 
te uiten hebben. Communicatie met leerlingen staat niet 
gelijk aan het geven van een 'taaibad'; communicatie met 
leerlingen moet gericht zijn op de mogelijkheden van die 
leerlingen, zowel wat betreft verwerking als ook begrip en 
produktie van taal. Om het communicatieproces te kun
nen volgen, 'bewaken', en indien nodig bij te stellen, is 
evaluatie van dat proces noodzakelijk. Aan die evaluatie 
zitten twee kanten: naast aspecten van de taalontwikke
ling van leerlingen, moet ook het taalgedrag van de leer
kracht in de klas gevolgd worden. Het eerste zal in bre
dere kring geaccepteerd zijn dan het laatste. 

Bij dat laatste, interactie-evaluatie, stel ik me voor dat een 
mentor, iemand van de schoolleiding, dan wel een col
lega, bijvoorbeeld in het kader van leerkrachtbegeleiding, 
regelmatig een les van een leerkracht verfilmt, met het 
doel samen met die leerkracht het taalgedrag in de klas te 

bekijken. Ik realiseer me ten volle dat dit 'bij elkaar over de 
vloer komen' in de klas, en dan nog wel met video
apparatuur, zeker in het begin zeer bedreigend kan zijn. 
Als dergelijke analyses met alle leerkrachten gemaakt 
worden, en iedereen in principe dus kwetsbaar is, kan het 
met dat bedreigende karakter wellicht meevallen. Ik ben 
ervan overtuigd dat dergelijke observaties van taalgedrag 
van de leerkracht de enige mogelijkheid vormen om 
gedrag dat de taalontwikkeling van de leerlingen eerder 
belemmert dan stimuleert, bij te kunnen stellen. Dat het 
bijgesteld kén worden, is inmiddels door onderzoek aan
getoond. Zo slaagden leerkrachten van gehoorgestoorde 
kinderen die te snel spraken erin om, nadat ze daarop 
gewezen waren, het spreektempo aanzienlijk te verlagen 
(Huntington en Watton, 1981). Leerkrachten die het 
gesprek minder controleren, geven leerlingen daardoor 
meer kansen om zich te uiten: de taalvaardigheid van 
leerlingen nam daardoor toe (Wood, op. cit.). 
Evaluatie van aspecten van de taalontwikkeling, taaievalu
atie, staat de laatste jaren ook in Nederland in de belang
stelling. Evaluatie van het taaibegrip wordt nog steeds 
vooral bereikt door afname van taaibegripstoetsen, hetzij 
groepsgewijs, hetzij individueel in een specifieke testsitua
tie. Intuïtieve oordelen van de leerkracht zijn echter bij de 
interpretatie van de getallen zeer belangrijk. 
Bij taaievaluatie is het accent in toemende mate verscho
ven naar kijken naar de mogelijkheden die kinderen heb
ben om hun taal te gebruiken, de spontane taalanalyses 
dus. Voor mondeling taalgebruik kunnen we daarbij den
ken aan methodes als STAP(methode van Van Ierland, zie 
oa. Verbeek en Versantvoort, 1986) en Gramat (methode 
van Bol en Kuiken, zie Admiraal-Berg e.a., 1984) maar ook 
aan een eerste poging tot opzet van een methode voor 
analyse van schriftelijk taalgebruik, ASTdo (Knoors, 1985; 
Knoors, 1986). 
Leerkrachten behoren naar mijn mening een grote rol te 
spelen bij taaievaluatie. Zij zijn het immers, die op grond 
van gegevens uit taaievaluatie-onderzoek, het taalontwik
kelingsproces moeten sturen door het eigen taalgebruik 
aan te passen, door het (her-)schrijven van teksten en 
door het geven van taalbeschouwingslessen voor oudere 
leerlingen. Mede op basis van gegevens uit taaievaluatie 
en kennis van het verloop van de taalontwikkeling formu
leert een leerkracht dus taaidoelen; geen doelen die op 
korte termijn door herhaalde oefeningen bereikt zouden 
moeten worden, maar doelen die primair via communica
tie, eventueel ondersteund door reflectie, nagestreefd 
worden. 

Taalbeschouwing of reflectie 

Begrippen als 'taalbeschouwing' en 'reflectie' komen in de 
taaldidactiek voor het onderwijs aan doven veelvuldig 
voor, zelfs in namen van methodes als de 'reflecterende 
moedertaalmethode' van Van Uden (Van Uden, 1973)-
Met taalbeschouwingsonderwijs of met reflectie wordt niet 
bedoeld het traditionele grammatica-onderwijs. Over het 
positieve effect van grammatica-onderwijs op de taalvaar
digheid van normaal-horende leerlingen bestaat al 
geruime tijd twijfel (Wesdorp, 1979; Meuffels, 1983). Wat 
wel bedoeld wordt, is leerlingen bewust te maken van 
regelmatigheden én onregelmatigheden in de Neder-
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landse taal, van de flexibiliteit van die taal dus. Of zoals 
Van Uden het formuleert: 
'We moeten de kinderen steeds weer helpen om zoveel 
mogelijk zelf het systeem in de taal te ontdekken door te 
reflecteren' (op. cit., p.259). 

We moeten hierbij in het oog houden dat ouders met 
horende kinderen niet zo te werk gaan: die ouders onder
wijzen niet. 
Waarom moeten we dat soms wel doen bij ernstig-slecht
horende kinderen? Zelfs als het mogelijk zou zijn om onze 
gesproken taal visueel volkomen waarneembaar te 
maken, bijvoorbeeld door volledige ondersteuning met 
manuele communicatiemiddelen (voor de problemen met 
volledige ondersteuning zie De Blauw e.a., 1985b en 
Knoors, te verschijnen), dan nog zouden we ervoor moe
ten zorgen dat het ernstig-slechthorende kind thuis en op 
school evenveel gelegenheid krijgt om te communiceren 
a l s een normaal-horend kind in de thuissituatie. Het is al 
zeer de vraag of dit in de thuissituatie van een ernstig-
slechthorend kind kan lukken, op school kan het zeker 
n'et. Met minimaal 12 leerlingen in een groep is dit uitge
sloten. 
Met andere woorden, we moeten vanzelfsprekend probe
ren het slechthorende kind zoveel mogelijk in staat te 
stellen zelf te communiceren, we moeten ons eigen com
municatief gedrag hierop afstemmen, we moeten daarom 
vooral ook individuele gesprekken voeren en veel minder 
groepsgesprekken (hetgeen betekent dat de overige leer-
l ingen hun eigen bezigheden hebben: spelletjes, lezen, in 
de toekomst ongetwijfeld meer en meer computeractivitei-
ten), dit alles laat echter onverlet dat ondersteunende 
taalbeschouwing noodzakelijk zal zijn. We moeten het 
kind in taalbeschouwingslessen zo natuurlijk mogelijk, 
maar wel bewust, taal laten ervaren. In die lessen zullen 
we aandacht moeten besteden aan het taalgebruik van 
het kind zelf. Maar we moeten hierbij wel het volgende 
bedenken: 

- over het effect van taalbeschouwingsonderwijs dan wel 
'reflecteren op eigen taalgebruik' op de taalontwikkeling 
van kinderen weten we niets. 
- in taalbeschouwingslessen komen nogal eens 'fouten' 
van leerlingen aan bod. Vaak zijn dit echter geen echte 
fouten, maar kenmerken van een bepaald ontwikkelings
stadium; correctie is dan minder op zijn plaats, stimulans 
van verdere ontwikkeling is reëler. 
~ pe functie van taal is communicatie. We moeten dit 
altijd voor ogen houden, want het betekent dat we in 
taalbeschouwingslessen vooral aandacht moeten beste
den aan aspecten van het taalgebruik van leerlingen, die 
het communicatieproces verstoren. Aandacht voor 
aspecten van zinsbouw (woordvolgorde) en voor woord
keuze is veel essentiëler dan correctie van lidwoorden, 
inslijpen van allerlei werkwoordsvormen etc. Die laatste 
aspecten van taal slokken vaak heel veel onderwijstijd op, 
met heel weinig resultaat (zoals overigens te verwachten 
is) terwijl veel belangrijkere aspecten nauwelijks aan bod 
komen. Ook in taalbeschouwingsonderwijs moeten priori
teiten gesteld worden. 
- Een leerkracht die taalbeschouwingsonderwijs geeft, 
moet niet alleen allerlei facetten van taal en taalontwikke

ling tot in details kennen, hij moet daarnaast hele ingewik
kelde taalverschijnselen genuanceerd (niet zwart-wit, 
zoals helaas zo vaak gebeurt) maar toch duidelijk voor het 
voetlicht weten te brengen. 

Laat ik tot slot een aantal voorbeelden geven van taalbe
schouwingsoefeningen, zoals die aan oudere dove leerlin
gen op ons instituut gegeven worden. 
- het knippen van zinnen in zinsdelen, het laten aanstre
pen van zinsdelen en het opnieuw laten samenstellen van 
zinnen uit de geknipte zinsdelen (met aandacht voor de 
flexibele volgorde van woordgroepen). Doel: het vergroten 
van het gevoel voor welke woorden in een woordgroep bij 
elkaar horen en welke niet, en hoe woordgroepen geor
dend kunnen worden. 
- het laten uittekenen van zinnen met als doel concentra
tie op de tekst, begrip van voorzetsels, bijvoeglijke naam
woorden, van woordgroepen en zinnen. Ik doel op zinnen 
als 'De pop met een halve linkerarm ligt in de kast op de 
middelste van drie planken'. 
- het laten verbinden van twee of meer zinnen door 
middel van nevenschikking dan wel onderschikking. We 
leggen tevens de semantiek van voegwoorden uit. 
- zinnen van een verhaal worden door elkaar gegooid. De 
leerlingen moeten de zinnen opnieuw ordenen; doel is 
vergroting van begrip van tekstsamenhang en aanbrengen 
van kennis van zinsverbindende elementen. 
- het uitlokken van grammaticaliteitsoordelen om na te 
gaan waarmee een leerling moeite heeft, vaak is dat een 
combinatie van begrips- en structuuraspecten, maar ook 
om aan de hand van de gegeven oordelen uitleg te geven. 
Bij alle oefeningen die we doen, staan twee dingen 
voorop. De gebruikte zinnen moeten als het even kan, van 
het kind zelf afkomstig zijn; van het kind mag op grond van 
taaievaluatiegegevens, verwacht worden dat het toe is aan 
begrip dan wel produktie van een bepaald taalaspect. 
Alleen dan kan taalbeschouwing zin hebben. 

Tenslotte 

In het voorafgaande heb ik niet meer dan een schets 
kunnen geven van taalonderwijs aan ernstig-slechtho
rende kinderen, zoals ik dat voor me zie. De redenen voor 
communicatief gericht onderwijs zijn uitgebreider aan de 
orde geweest. Delen van de schets zullen wellicht bekend 
zijn geweest, andere delen zijn voor wat betreft de prakti
sche kant ervan, in Nederland nog nauwelijks ingevuld. 
Die invulling kan alleen stap voor stap gebeuren en bij die 
invulling zal van de leerkrachten veel gevergd worden. Ik 
ben dan ook niet de mening toegedaan dat onderwijs aan 
ernstig-slechthorende kinderen een eenvoudige zaak is. 
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P.J. Evertse 

Op 3 juni 1986 is ons ere-lid Pieter Johannes Evertse op 
88 jarige leeftijd overleden. 

Wie binnen ons onderwijs kende hem niet deze markante 
kleine Zeeuw die op iedere conferentie van de VeBOSS 
niet alleen de jonge, maar ook de oude garde weer de 
nodige kracht wist te geven om weer door te gaan met het 
werk voor de aan ons toevertrouwde kinderen. 

Zelf begon hij zijn 'slechthorende' onderwijzersloopbaan 
in de oudste school voor deze kinderen, de Haagse Cor 
Emousschool. De school waar hij in 1937 een start mocht 
maken met het onderwijs aan kinderen met spraak-/taal-
moeilijkheden. 

Hij zal toen niet vermoed hebben, dat deze groep kinde
ren na bijna 50 jaar de grootste groep leerlingen van onze 
scholen zou gaan worden. 

Na verloop van tijd vertrok hij naar Rotterdam om daar zijn 
schouders onder het onderwijs van 'onze' kinderen te 
gaan zetten. 

Er is zoveel te vertellen over 'meneer Evertse', 'oom Piet' of 
gewoon 'Piet' en dan wordt het moeilijk om niets te ver
geten. 

Het feit dat de P.J. Evertseschool in Rotterdam naar hem 
bij zijn leven is genoemd, moge duidelijk maken hoeveel 
hij voor de kinderen en medewerkers aan onze scholen en 
voor zovele andere heeft betekend. 

Veel malen hebben wij hem voor zijn werk en inzet 
bedankt. Helaas moeten wij nu konstateren dat wij het 
hem nu niet meer in persoon kunnen doen. 

namens het bestuur van de VeBOSS, 
Rein van der Veen, voorzitter, 
Jan van der Hoeven, secretaris. 
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Cognitieve aspecten van 
spraakverwerving 

VEBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

D|-s. E.A.M. Raaymakers, interfakultaire werkgroep Taal-
e n Spraakgedrag, Katholieke Universiteit Nijmegen 

Aangezien de meesten van U echt uit de praktijk komen, 
'ijkt het mij nuttig bij voorbaat aan te geven, wat u van mij 
niet hoeft te verwachten. U zult straks niet de beschikking 
gekregen hebben over een kant en klaar pakketje maatre
gelen waarmee U zo de praktijk in kunt. Wat ik in deze 
'beidende woorden wel wil opmerken is dat ik vaak de 
'ndruk heb dat theorie en praktijk een beetje onnodig op 
gespannen voet met elkaar leven. Ik denk dat dat komt 
vanwege een gebrek aan positieve instelling t.o.v. elkaar of 
misschien meer nog vanwege een gebrek aan kennis van 
eikaars belangen, belangstelling en manieren van werken 
e n denken. Het is vast niet zo dat mensen in de praktijk 
maar wat aanrommelen en intuïtief "natte vingerwerk" 
afleveren. Het is vast ook niet zo dat theoretici in het 
geheel niet van deze wereld zijn en ver bezijden de 
realiteit van de dagelijkse praktijk werken. Ik hoop dat 
d eze lezing een beetje duidelijk kan maken wat zich onder 
net schedeldak van een onderzoeksmedewerker afspeelt. 
i k noop, dat ik u kan laten kennis maken met een iets 
andere invalshoek ten opzichte van het probleem waar we 
al|emaal mee bezig zijn: spraakstoornissen. Wanneer u 
hier straks weggaat met de gedachte: "Goh, nooit aan 
gedacht zo; misschien is dat eens iets om te bekijken", 
dan ben ik al zeer tevreden. Nog mooier zou het zijn als u 
door uw opmerkingen en vragen mij straks hetzelfde kunt 
la ten zeggen. 
Waar zijn onderzoekers naar op zoek? Eenvoudig gezegd; 
naar de theorie achter de praktijk. Dat betekent in feite dat 
w e zoveel mogelijk proberen bestaande opvattingen en 
'deeën op een verantwoorde en kontroleerbare manier te 
toetsen d.m.v. onderzoek. Al doende groeit daaruit op den 
duur een geformaliseerde beschrijving van het proces dat 
onderzocht wordt, b.v. het spraakverwervingsproces. Er is 
dan sprake van een theorie, die, als het goed is, kontro-
'eerbare voorspellingen moet opleveren over hoe het pro-
oes of een deel daarvan zal verlopen, gegeven bepaalde 
voorwaarden. Aangezien het uitgangspunt toch vaak ligt in 
bestaande ideeën en opvattingen over hoe het proces 
'ogischerwijs zou kunnen verlopen, mag het geen verwon
dering wekken dat onderzoekers nogals eens open 
deuren lijken in te trappen. Dat betekent alleen maar dat 
het bestaande idee nog zo gek niet was. In die zeldzame 
gevallen dat men met een spektakulair nieuwtje op de 
Proppen kan komen, is dat misschien wel veel minder het 
geval. Tot zo ver iets over onze beweegredenen. In het 
verdere verloop van deze lezing wordt eerst een globaal 
model van het spraakverwervingsproces gegeven. Daarna 

zal enig onderzoek besproken worden en zal ik proberen 
aan te geven hoe dat past in het model (of niet natuurlijk) 
en proberen aan te geven of het ook raakvlakken heeft met 
de alledaagse praktijk. 

Een theoretisch model 

De Heer Simkens heeft ons zojuist een aantal methodes 
en voorbeelden geschetst van een benadering van slecht
horendheid en spraakstoornissen. Zijn voornaamste 
belangstelling (en dat geldt globaal voor alle audiologisch 
geschoolden) gaat uit naar de input-kant, en dan met 
name naar wat ik zou willen noemen; de hardware. Wat 
komt waar nog door een waarom wel of niet? Kan dat een 
verklaring geven voor bepaalde aspekten van een spraak-
stoornis en zo ja, welke? Onze benadering is misschien 
iets anders, maar zeker niet tegengesteld aan of afwijzend 
ten opzichte van die van Simkens. Wij hanteren doodeen
voudig een iets ander uitgangspunt. De audiologie richt 
zich meer op de mens als receptor, als ontvangstsysteem. 
We zagen dat daarmee een heel fijnmazige en veelzijdige 
benadering mogelijk is. Maar het is slechts een deel van 
wat bekeken kan worden. Een mens is niet alleen een 
ontvangstinstallatie, hij is meer, nl. een actief systeem; hij 
doet wat met de binnenkomende informatie, verwerkt die: 
de mens als processor. Een spraakaudiometrische test is 
overigens een zeer goed voorbeeld van een meetinstru
ment dat zich duidelijk beweegt op het raakvlak van 
receptor- en processorsystemen. 

Wat moeten wij ons nu voorstellen bij zo'n processor, of 
zo'n proces? Dat is nu precies het onderwerp van onder
zoek. Men denkt na over en probeert te beschrijven wat 
logischerwijs mogelijk is of zich zou kunnen afspelen. Op 
grond daarvan is het mogelijk een model te ontwerpen, 
een theorie in wording, die adekwaat beschrijft en ver
klaart hoe het proces, b.v. het spraakverwervingsproces, 
verloopt. Vereist is dat zo'n model ook toetsbare hypothe
sen kan genereren; als aan "die en die" voorwaarden is 
voldaan, moet "dat en dat" gebeuren. Als "dat en dat" niet 
gebeurt moet men zich afvragen of op de juiste manier 
onderzocht is wat men wilde onderzoeken, of men moet 
het model bijstellen c.q. in de prullenbak gooien. 
Nu zijn er talloze modellen en theorieën voor handen, die 
proberen te vertellen hoe het spraakverwervingsproces in 
elkaar zit. Een model waar volgens ons veel inzit is het 
"schema"-model van Richard Schmidt. In oorsprong 
eigenlijk een model dat motorische processen in het alge
meen beschrijft, maar dat door Raymond Kent wat meer 
specifiek toegesneden is op het spraakproduktie-proces. 
Als het over aspekten van het menselijk "kunnen" gaat zijn 
er altijd "nativisten" en "experientialisten". Twee uitersten: 
de een beweert dat alles is aangeboren, de ander dat 
alles geleerd wordt. Het uitgangspunt voor dit model is een 
compromis. Essentiële uitgangspunten voor het model zijn 
dan ook: 

a. een biologische predispositie; 
b. ontwikkeling (door ervaring en leren) van spraakorgaan 
en neuromotoriek. 
Hoe die ontwikkeling chronologisch verloopt, welke fasen 
daarin optreden, dat zijn zaken die hier niet aan de orde 
komen. Op elk moment van de ontwikkeling, in elke wille-
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keurige fase wordt op een gegeven moment iets geleerd 
(of niet). De vraag is: hoe wordt dat geleerd of wat gaat er 
precies fout? 
Aangezien normale spraak een geïntegreerde sensori-
motorische aktiviteit is, moeten zowel perceptuele als 
produktieve kapaciteiten in het model onderdak vinden. 
(zie figuur). 

EEN MODEL VOOR SPRAAKVERWERVING 

(Naar: R. Schmidt,1975 en R.Kent, 1981) 

Acoustic Target Initial 

Conditions 

"V SCHEMA Hf 
[EMA •+ l External 

I Representa t ion 

I n t e r n a l 

Representat ion 

V 
Motor Represent 

Motor Program 

ï 
Efference Copy 

Vocal Tract -Proprioceptive FB-

Acoustic Signal "Auditory FB-

Zoals u kunt zien, gaat het model er vanuit, dat het 
ontvangstsysteem in orde moet zijn. Er moet iets binnen
komen, want anders wordt het wel erg moeilijk om dat 
"iets" te reproduceren. Het is bekend dat babies al bij drie 
maanden betrouwbare auditieve discriminatie van 
speech-cues kunnen maken. Of het daarbij gaat om een 
zeer specifiek spraakperceptie-mechanisme of niet, daar
over is zeer uitgebreide discussie mogelijk en overigens 
ook volop aan de gang. Laten we echter aannemen dat er 
in potentie zo'n spraakperceptiemechanisme aanwezig is. 
Ook een aangeboren vermogen (het spraakorgaan) en 
neiging tot het maken van (spraakachtige) geluiden (fona-
tie) wordt voorondersteld. Het feit dat congenitaal dove 
babies spontaan babbelgedrag vertonen is daarvoor een 
sterke aanwijzing. Het is echter ook bekend dat zo'n baby 
daarin blijft steken en niet overgaat tot de fase van imitatie 
en kind-ouder uitwisseling, in feite het begin van het leer
proces. Als deze twee mechanismen wel in orde zijn, ligt 
daar de taak om te leren praten: het kind moet gaan leren 
onderscheiden wat wel en niet belangrijke aspekten zijn in 
perceptie en produktie en die leren toepassen. De kern 
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van het model (zie de figuur) wordt gevormd door het 
"schema". Ik heb dat iets gedifferentieerder weergegeven 
dan Kent, maar benadrukt moet worden dat de onderlinge 
delen een sterk geïntegreerd geheel vormen. Met "externe 
representatie" van een spraakklank wordt bedoeld het 
auditieve beeld van de klank zoals die door de ouder/ 
buitenwereld wordt uitgesproken of beter gezegd: zoals 
die door het kind wordt waargenomen en onthouden. 
Daarnaast moet het kind beschikken over een interne 
representatie van een spraakklank, welke bestaat uit een 
intern-auditieve komponent en een motorisch-propriocep-
tief element (welke in de figuur apart is aangegeven). Dat 
is erg belangrijk omdat daarin de koppeling tussen horen 
en spreken, tussen perceptie en produktie gelegd moet 
worden. De eerste relatie tussen aktiviteiten van het 
spraakorgaan en het daaruit voortvloeiende gevolg wordt 
waarschijnlijk gelegd in de babbelfase, hoewel er dan 
waarschijnlijk nog geen sprake is van fonologie. Laten we 
nagaan wat er gebeurt als het kind zijn eerste klank gaat 
imiteren. Hij hoort het voorbeeld en onthoudt dat. Hij 
probeert, op grond van zijn eerdere babbelervaringen, dat 
geluid te vertalen in een motorische equivalent, formuleert 
een motorprogramma om zijn spraakorgaan aan te sturen 
en warempel: er komt geluid uit! En eerste, zeer snelle 
terugkoppeling (efference copy) heeft dan al plaats gevon
den: een kopie van het daadwerkelijk geformuleerde 
motorprogramma dat naar het spraakorgaan is verzonden 
wordt onmiddellijk teruggekoppeld naar het schema (zo'n 
kopie is nodig om te kunnen verklaren waarom mensen 
bewegingen kunnen korrigeren op een moment waarop 
nog geen enkele voelbare of zichtbare terugkoppeling 
heeft plaatsgehad). De volgende terugkoppeling die plaats 
vindt is proprioceptief (informatie over toestand en aktivi
teit van spieren en gewrichten van het spraakorgaan), 
terwijl daarnaast ook nog het eigen auditieve signaal ter-
ruggaat. Bovendien kan ook de enthousiaste toehoorder 
door een reactie zijn steentje bijdragen (KR = Know-
legde of Result). Aangezien het zijn eerste imitatie was, 
kan het kind nog niet veel foutkontrole uitvoeren, immers, 
er kon nog niet zoveel voorspeld worden over de mogelijke 
uitkomst van zijn aktiviteit. Nadat de eerste Feedback 
echter is teruggekoppeld en verwerkt in het "schema", zal 
zo'n voorspelling bij een volgende gelegenheid wel 
gedaan kunnen worden en kan het kind uit zijn schema 
voor de specifieke spraakklank voorspellen wat de resul
terende proprioceptieve (p1) en auditieve (p2) terugkop
peling zal moeten zijn. Men kan zich voorstellen, dat, door 
als maar te oefenen en gebruik te maken van alle terug-
koppelingsvormen, op deze manier uiteindelijk een goede 
imitatie van de doelklank ontstaat door een steeds nauw
keuriger afstemmen van externe en interne representatie 
op elkaar. 
Als bruggehoofd naar de beschrijving van enig onderzoek 
dat door ons op dit gebied gedaan is, zullen we nog 
nagaan wat er gebeurt als er iets in het system fout gaat. 
De meest voor de hand liggende fout is uiteraard dat de 
doelklank niet goed wordt waargenomen. Als de interne 
representatie in overeenstemming gebracht wordt met een 
foutieve externe representatie, zal het resultaat natuurlijk 
ook foutief zijn (daarbij moet worden opgemerkt dat, vol
gens een bekende spraakperceptietheorie, de Motor The
ory of Speech Perception, het proberen te produceren 



van de juiste spraakklank van positieve invloed kan zijn op 
de waarneming van de externe doelklank! Later kom ik 
daar nog even op terug). Een tweede punt waar een en 
ar|der fout kan gaan ligt in de terugkoppelingssystemen: 
wanneer op grond van het bestaande schema verkeerde 
voorspellingen worden gedaan over de te verwachten 
jsrugkoppelingssignalen (omdat bv. niet alle facetten van 
he t schema betrokken worden bij die voorspelling of wan-
neer die afzonderlijke aspekten niet voldoende op elkaar 
2lin afgestemd) dan zullen daar geen fouten gesignaleerd 
gorden en hoort het kind niet dat het iets fout doet 
(gestoorde selfmonitoring-funktie). Tenslotte kan het ook 
no9 zo zijn dat het kind wel fouten signaleert, maar niet in 
staat is op grond van die fouten het schema bij te stellen, 
net juiste motorprogramma te genereren of het motorpro
gramma op de juiste manier uit te voeren. Voor de praktijk 
oetekent een en ander dat perceptuele training gegeven 
k a n worden, het luisteren naar zichzelf extra getraind kan 
worden of extra aandacht besteed moet worden aan hoe 
de klank geproduceerd wordt. Het is daarbij heel belang-
rtjk te weten waar de oorzaak van de foutieve artikulatie 
^9t, zodat men ook gericht aan het knelpunt kan werken. 
wat wij nu met ons onderzoek proberen te doen, is na te 
9aan of die specifieke knelpunten zijn op te sporen en of 
derhalve de theorie een juiste weergave van de werkelijk
heid is. 

Laten we, met het model in de hand, nu kort enig onder
zoek bespreken. In het allereerste begin van ons projekt 
hebben we een onderzoek uitgevoerd met een meisje van 
de Wylerberg. Dat onderzoek was in eerste instantie niet 
sPecifiek bedoeld om het bovenbeschreven model te 
toetsen, maar gedeeltelijk is het er toch op van toepassing. 
Het eigenlijke idee voor het onderzoek ontstond n.a.v. de 
eerder genoemde Motor Theory of Speech Perception, 
waarin, heel globaal, gesteld wordt dat spraakproduktie 
erg belangrijk is voor spraakperceptie. In de meest 
oxtreme vorm betekende dat het volgende: als men een 
bepaalde spraakklank niet uit kan spreken, kan men die 
klank ook niet goed waarnemen. Eerder onderzoek toonde 
Wel aan dat zoiets niet houdbaar was, maar een zekere 
lr|vloed van produktie op perceptie lijkt zeker niet uitgeslo
ten. Als we kijken naar de interakterende facetten in ons 
schema" dan is dat ook zeker voorstelbaar. Het meisje 

dat we onderzochten had een morfologische spraakstoor-
n's waardoor ze de /p/ niet of nauwelijks kon produceren 
e n daarvoor in de plaats een /m/ substitueerde. Wij wilden 
daarom nagaan hoe ze die /p/ en /m/ waarnam. Het bleek 
dat ze bij het afluisteren van een groot aantal woorden 
beginnend met /p/ en /m/, zoals die door haar spraakthe-
rapeute op een band waren ingesproken en door ons 
vervolgens in een willekeurige volgorde door elkaar 
9emengd waren, inderdaad niet in staat was het kontrast 
/p-m/ foutloos waar te nemen. De spraaktherapeute 
haakte bij het beluisteren van de lijsten met haar eigen 
spraakuitingen (uiteraard) geen fouten. Opvallende bevin
ding was verder dat het kind niet alleen de /p/ niet goed 
waarnam, maar veel vaker nog fouten maakte met de /m/. 
^at was iets wat we niet verwacht hadden. We moesten 
konkluderen dat enerzijds in het "schema" niet elke klank 
afzonderlijk is opgeslagen, maar veel eerder als kontrast, 
e n anderzijds dat de integratie van motorische en percep

tuele facetten in het "schema" kennelijk inderdaad zeer 
sterk is: haar produktieve verwarring van het /m-p/ kon
trast had kennelijk ook konsekwenties voor haar perceptie 
van het kontrast. 
Naast een luisterlijst van woordjes zoals uitgesproken 
door de spraaktherapeute, konstrueerden we ook een lijst 
van woordjes die door het kind zelf waren uitgesproken. 
Sommige doelwoorden begonnen met een /m/, andere 
met een /p/. De /m/ werd steeds goed geproduceerd, de 
/p/ soms wel, soms niet. In onze luisterlijsten kwamen drie 
goede /m/-woordjes voor, een fout /p/ woordje (door 
getrainde luisteraars als /m/ waargenomen), een ambiva-
kente /p/ en een goed geproduceerd /p/-woord. Alle 
woordjes kwamen weer een groot aantal keren voor en de 
lijsten werden beluisterd door de spraaktherapeute en 
door het kind. Zoals verwacht, maakte de spraakthera
peute weer geen enkele fout: de /m/-woorden werden als 
/m/ waargenomen, het foutieve /p/-woord eveneens, en de 
twee /p/-woorden als /p/. Het meisje maakte echter 
dezelfde fouten als in de vorige serie lijsten, maar in 
sterkere mate: ze nam haar eigen spraak duidelijk slechter 
waar dan de de spraak van haar therapeute. We conclu
deerden dat haar selfmonotoringfunktie (hoewel indirekt 
gemeten) kennelijk ook niet helemaal in orde was. Dat 
bleek eens te meer bij het kontroleren van haar skores op 
het foutief geproduceerde /p/-woord (dat door iedereen 
als een duidelijke /m/ werd waargenomen). Het kind bleek 
dit woordje zelf ook te behandelen als de "echte" /m/-
woordjes. Dit ondanks het feit dat het woord niet hoorbaar 
verschilde van de "echte" /m/-woorden, maar wel meet
baar. Spektrografische analyse van een aantal foutief 
geproduceerde /p/'s (waarvan het kind dus een /m/ 
maakte) had namelijk aan het licht gebracht dat deze /m/'s 
duidelijk korter duurden dan /m/'s die ook werkelijk 
bedoeld waren als /m/. Dat wil zeggen, dat het kind wel 
degelijk een eigen interne representatie had van het/m-p/ 
kontrast (hoewel kennelijk foutief) en dat het ook de inten
tie tot uitdrukking kon brengen om een Ipl te produceren 
(nl. door de /m/ korter te maken dan normaal). Het bleek 
dat deze intentie later noch door anderen, noch door 
haarzelf was terug te horen. 
Toen we als afsluiting van dit onderzoek een meer direkte 
test wilden doen naar haar selfmonitoring-funktie en wil
den nagaan of ze bij direkte terugkoppelingen haar eigen 
fouten kon waarnemen, mislukte dat volledig. Gedurende 
het onderzoek, dat enkele maanden in beslag nam, was 
ze zo vaak gekonfronteerd met haar eigen spraak en met 
het goede externe voorbeeld dat ze in de laatste test geen 
enkele foute /p/ meer produceerde, zodat we ook niet 
konden nagaan of ze haar eigen fouten wel of niet 
waarnam. 
Voorzichtig konkluderend voor het model en (nog voor
zichtiger) voor de praktijk: kennelijk is er sprake van een 
eigen interne representatie; kennelijk zijn in die represen
tatie eerder foneemkontrasten dan afzonderlijke fonemen 
opgeslagen; kennelijk speelt en perceptuele en selfmoni-
toring training een belangrijke rol; kennelijk bestaat er 
inderdaad een nauw, wederkerig verband tussen percep
tie en produktie. 

In de tweede fase van ons projekt hebben we een onder
zoek uitgevoerd aan de Martinus van Beek school in 
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Nijmegen. Als er zo'n sterk verband bestaat tussen 
spraakperceptie en spraakproduktie, kun je dat dan niet 
wat meetbaarder maken? We moesten daarvoor een 
spraaksegment hebben wat zowel produktief als percep-
tief in getallen is uit te drukken. Iets dergelijks is bv. 
mogelijk bij segmenten waarin een stilte-periode voor
komt. In de perceptie van de /-ts/ verbinding is de optre
dende stilteperiode een heel belangrijke speech-cue voor 
de waarneming van de IV. Wanneer in een woordje als 
/mus/ tussen de lul en de Isl een voldoende lang stukje 
stilte wordt toegevoegd, ontstaat er een perceptuele 
indruk van /muts/, zonder dat er ook maar een greintje 
plofklank is tussengevoegd. Dat gegeven gebruikten we in 
dit onderzoek. Aan een aantal spraakgestoorde kinderen 
van de M.v.B.-school werden spraakuitingen ontlokt 
waarin de finale /-ts/ verbinding voorkwam (bv. muts, fiets, 
koets, etc). Een aantal kinderen bleek hier geen moeite 
mee te hebben, andere kinderen wel. De eerste groep 
noemden we de niet-specifieke groep spraakgestoorden, 
de tweede groep de specifieke groep spraakgestoorden. 
Daarnaast gebruikten we twee kontrolegroepen: normale 
volwassenen en een groep normaal-sprekende kinderen. 
De leeftijd van alle kinderen lag tussen de zes en zeven 
jaar. Bij alle vier de groepen maten we de stilteperiodes in 
geslaagde uitingen van /-ts/ verbindingen. We zagen dat 
over de vier groepen de stilteperiode aanzienlijk toenam 
en bovendien dat de variabiliteit van de stilteperiodes 
aanzienlijk toenam naarmate de groepen minder vaardig 
waren in het spreken (we namen aan dat de volwassenen 
vaardiger waren, althans meer ervaring hadden in het 
uitspreken van de /-ts/verbinding dan de normale kinde
ren, de normale kinderen meer dan de niet-specifieke 
groep, etc). Vervolgens lieten we alle groepen luisteren 
naar een reeks woordenlijsten, waarin allerlei variaties 
voorkwamen van /mus/ en /muts/. Die variaties waren 
kunstmatig geproduceerd door per computer in het 
woordje /mus/ systematisch steeds iets langere stilteperio
des toe te voegen. Hierdoor hadden we de beschikking 
over een reeks van zes woorden waarbij in het eerste 
woordje tussen lul en Isl geheel geen stilteperiode zat, in 
het volgende woordje 20 miliseconden. vervolgens 30, 40. 
50 en 70 msec Wanneer een groot aantal van deze 
woordjes beoordeeld wordt, kan men bepalen waar de 
luisteraar de overgang legt tussen een /mus/-waarneming 
en een /muts/-waameming. Aangezien er zulke grote ver
schillen waren in de produkties van de vier groepen, 
hoopten we iets dergelijks ook terug te vinden in hun 
perceptueel gedrag. M.a.w. we zochten weer naar de 
specifieke relatie tussen produktie en perceptie, of anders 
gezegd: naar de sterk integrerende funktie van het 
"schema" uit ons model. Uit de perceptuele data bleek 
inderdaad opnieuw dit verband. Als we het waarnemings
gedrag van volwassenen als maatstaf nemen, bleken met 
name de groepen spraakgestoorde kinderen daarvan af te 
wijken, de specifieke groep meer dan de niet-specifieke 
groep. De afwijking bleek vooral geïnterpreteerd te moeten 
worden in termen van variabiliteit. Net als bij de produktie 
bleek in de perceptie dat men veel onzekerder was naar
mate men als minder goed-sprekend beoordeeld kon 
worden. Ook bleek weer dat er kennelijk niet alleen iets 
met de /-ts/ verbinding aan de hand was, maar met het 
hele kontrast /-s/-/-ts/. Dit konden we afleiden uit het feit 

dat de spraakgestoorde groepen woordjes, die door de 
normale groepen als /mus/ werden waargenomen, vaak 
waarnamen als /muts/, m.a.w. ook weer het goed geartiku-
leerde deel van het kontrast regelmatig foutief beoordeel
den. Voor het model wijst dit, zoals gezegd op representa
tie in termen van kontrasten, voor de praktijk lijkt het een 
aanwijzing te zijn dat vooral kontrasten als geheel getraind 
dienen te worden. Wat ook opviel was het feit dat de niet-
specifieke groep afwijkingen vertoonde op een kontrast 
dat ze wel beheersen, zowel produktief als ook perceptief. 
Het is mogelijk dat het sterk afwijkende gedrag van de 
specifieke groep niet alleen veroorzaakt wordt door pro
blemen met het specifieke kontrast, maar dat ook een 
algemeen-fonologische dysfunktie een rol speelt, of in 
termen van het model, dat er wellicht een wat algemenere 
stoornis in het integrerende funktie van ons schema 
optreedt. Ook is het denkbaar dat het afwijkend gedrag 
van de niet-specifieke groep een gevolg is van hun ver
moedelijk nog niet zo langdurige ervaring met de /-ts/ 
verbinding, een mogelijkheid die al eerder gesuggereerd is 
en ook overeenstemt met de vereisten van het model 
(immers, de representatie zal steeds sterker en stabieler 
worden naarmate zij meer getraind wordt en naarmate het 
interne en externe aspekt door oefening steeds nauwer op 
elkaar afgestemd worden; onderzoek in de motoriek wijst 
op een vergelijkbare ontwikkeling van globale naar steeds 
fijnere beheersing van motorische bewegingen). 
Nog een laatste opmerking: wat heel erg opviel in de 
resultaten was dat met name in de specifieke groep niet 
alleen ieder kind zeer instabiel was ten opzichte van zijn 
eigen gemiddelde, maar ook dat de kinderen ten opzichte 
van elkaar grote verschillen vertoonden. Het bleek dat 
sommige kinderen een perceptuele kurve vertoonden die 
zeer leek op wat de normale luisteraars deden, terwijl 
anderen inderdaad veel duidelijker een verstoord percep
tueel gedrag hadden. Wat kan er aan de hand zijn met 
zulke kinderen? Hun perceptie is, hoewel wellicht iets 
labieler dan normaal, toch goed, terwijl hun produktie in 
het geheel niet deugt. Is hier mogelijk een gestoorde 
selfmonitoring-funktie aan het werk? Of wellicht een voor
alsnog ontoereikend motorisch vermogen? Op het ogen
blik zijn we met onderzoek bezig waarin met name die 
selfmonitoring nader onderzocht wordt. 

Ik realiseer mij dat het verslag van ons onderzoek zeer 
summier was en daarom misschien wat moeilijker te vol
gen. Als u het onderzoek nog wat beter wilt bekijken dan 
mag ik verwijzen naar een verslag in "Logopedie en Fonia-
trie" van april '85 voor het Wylerberg-onderzoek. Over het 
Martinus van Beek-onderzoek kunt u eventueel van mijzelf 
meer informatie krijgen, aangezien dat nog niet gepubli
ceerd werd. 

De literatuuropgave bij dit artikel vindt u op blz. 106, 
tweede kolom. 
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Observatie van communicatie 
en hulpverlening in de groep 

vEBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

J. Everwijn en Cl. de Leve, beiden werkzaam op de 
Burgemeester de Wildeschool te Schagen. 

Joline Everwijn werkt part-time op school en is vrijgemaakt 
0m leerkrachten praktisch te ondersteunen bij hun werk
zaamheden in de groep t.a.v. het projekt 'omgaan met 
sikaar'. Zij heeft vroeger een spraak-/taalgroep gehad. 
Clarien de Leve, pedagoge en werkzaam via de NSDSU, 
ei9enlijk op Burgemeester de Wildeschool, houdt zich 
"aast de ouderbegeleiding bezig met het meedenken over 
net stimuleren van de communicatieve ontwikkeling van 
d e kinderen op school en thuis. Zij doen deze lezing 
samen, omdat zij op school ook veel samenwerken met 
betrekking tot de stimulering van de communicatieve ont
wikkeling. 
Voor de lezing hebben zij een zelfde tweedeling gekozen, 
z°als zij op school samenwerken. Hierin vertegenwoordigt 
Joline meer de praktische en Clarien meer de theoreti
sche invalshoek. 
Het team van onze school heeft zich wat nader kunnen 
verdiepen in observatie van communicatie en hulpverle
ning in de groep, omdat hiervoor extra faciliteiten waren 
yerleend in de vorm van een drie jaar durend projekt 
Werken met handelingsplannen'. Dit is ons laatste projekt-
iaar. 
Het onderwerp van het projekt is 'omgaan met elkaar'. 
Communicatie is een zeer belangrijk element in de 
°mgang met anderen. Alle kinderen bij ons op school 
ondervinden hier problemen mee. De sociaal-emotionele 
component speelt naarmate de kinderen ouder worden 
een belangrijke rol. Niet alleen het kunnen communiceren, 
maar ook het durven. 
Binnen het projekt 'omgaan met elkaar' proberen wij ons 
allemaal o.a. te bekwamen in het observeren van de 
communicatieve ontwikkeling van de kinderen en hun in 
samenwerking met de ouders te helpen de communica
tieve mogelijkheden te vergroten. 
Over hoe wij dit op school doen, willen Joline en ik u wat 
meer vertellen. 
In deze lezing zal ik eerst iets vertellen over de werkwijze 
°P de Burgemeester de Wildeschool, m.b.t. het observe
ren en stimuleren van de communicatieve ontwikkeling. 
Tevens zal ik u toelichten wat wij onder communicatieve 
ontwikkeling verstaan. 
Daarna zal ik een beknopte schets geven van de normaal 
verlopende communicatieve ontwikkeling, omdat deze uit-
yangspunt is bij de observatie en hulpverlening aan kinde
en met spraak-/taalmoeilijkheden. Daarna zal ik u vertel
len hoe wij van observatie tot handelingsplan komen. Dit 

willen wij illustreren door aspekten van de communica
tieve ontwikkeling eruit te lichten en u aan de hand van 
videobeelden te laten zien hoe wij daar in verschillende 
groepen aan werken. Joline Everwijn zal de vertoonde 
beelden toelichten. 
Ik wil u nu alvast mijn excuses aanbieden voor de zeer 
slechte kwaliteit van het videomateriaal. 

I Het observeren en stimuleren van de communica
tieve ontwikkeling 

Communicatieve ontwikkeling 
Wat verstaan wij onder communicatieve ontwikkeling? De 
term communicatieve ontwikkeling bestaat uit 2 delen: 
Communicatie en Ontwikkeling. 
Onder communicatie verstaan wij: het overbrengen van 
informatie aan een ander via signalen met de bedoeling 
dat die ander de signalen begrijpt. 
Mensen brengen elkaar informatie over op verschillende 
wijzen. Verbaal, je zegt wat tegen de ander (gesproken 
taal) en non-verbaal, bijv. door je lichaamshouding, 
gezichtsuitdrukking, gebaren, beweging. Denk maar aan, 
als iemand heel blij is of kwaad, dan hoeft degene niets te 
zeggen, je ziet het zo ook wel. 

Stel schematisch: kind ander 

Kind —> zendt signalen uit naar de ander 

met de bedoeling, dat die ander de signalen interpreteert 
zoals ze zijn bedoeld. 
Wij noemen het communicatieve ontwikkeling, omdat er 
sprake is van een wisselwerking tussen faktoren vanuit het 
kind bijv. aanleg en faktoren vanuit de ander. De omge
ving, het milieu waarin het kind opgroeit. Deze faktoren 
beïnvloeden elkaar voortdurend en afwisselend. 
Dus terug naar het plaatje: 

Kind ander. 

Dit plaatje zal als basis dienen voor de lezing. De ene keer 
hebben wij het over het kind, dan weer over de ander. 
Om zicht te krijgen op het verloop van de communicatieve 
ontwikkeling zul je zowel naar de mogelijkheden van het 
kind zelf moeten kijken als naar de omgeving waarin het 
kind opgroeit. Elk kind ontwikkelt zich afhankelijk van deze 
faktoren op zijn individuele wijze. 
In het algemeen geldt dat het verloop van de communica
tieve ontwikkeling, d.w.z. voor zover je kijkt naar de vol
gorde in fasen van de communicatieve ontwikkeling, voor 
elk kind gelijk is. Het tempo waarin het kind zich ontwikkelt 
is voor ieder kind uiteraard verschillend. 
Normaal gesproken volgt de ene fase in de communica
tieve ontwikkeling op de andere. Maar net zo als je kinde
ren hebt die ineens gaan lopen, zonder dat ze hebben 
gekropen, zie je zulke niet logische stappen in de commu
nicatieve ontwikkeling bij kinderen met spraak-/taalmoei-
lijkheden. 
Wij hebben het nog steeds over het kind. Op school zijn 
wij de ander. Hoe wij naar ons zelf kijken, komt straks. Wat 
doen wij, als wij naar het kind kijken. Wij willen de signalen 
van het kind begrijpen en daarop reageren. 
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In de jongste groepen ligt de nadruk bij de observatie, 
stimulatie van de communicatieve ontwikkeling, op hoe 
maken de kinderen Iets duidelijk. Welke middelen heeft 
het kind tot zijn beschikking. 
Wijst het, maakt het een geluidje? 
Gebruikt het al een of meer woordjes? 
Hoe vraag het kind iets, door voor je te gaan staan of met 
het woord/gebaar te helpen? 
Aan welk volgend communicatief stapje is het toe? 
Wij kijken dus naar de pijl van uit het kind naar de ander. 
Hoe ouder de kinderen worden, des te meer zullen ze 
gebruik maken van gesproken taal. 
Op een goed moment hebben zij voldoende non-verbale 
en verbale communicatieve middelen tot hun beschikking 
om te communiceren met anderen. Toch verloopt het 
kontakt met bijv. leeftijdgenootjes moeizaam. Ze stappen 
niet zomaar op iemand af. Technisch gezien kunnen ze 
wel 'een praatje maken' en toch gebeurt het niet of na 
overwinning van een grote drempel. Er zijn dus blijkbaar 
méér faktoren van belang. 
Je moet dus niet alleen iets kunnen zeggen maar ook 
durven. Weten wat je zegt, wanneer, in welke situatie, en 
op wat voor manier, intonatie, lichaamshouding. Het 
accent verschuift dus naar toepassing van communicatie. 
In de kerngroepen wordt daarom expliciet aandacht 
besteed aan de sociaal-emotionele komponent van de 
communicatie, zoals zelfvertrouwen, basisvaardigheden, 
zoals een gesprek kunnen aanknopen en op gang houden. 
Het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen 
en hier adequaat mee omgaan. Situaties worden heel 
konkreet geoefend op gedragsnivo. U ziet hiervan nog 
voorbeelden op de video. 
Je bent dus bezig (zie plaatje) op het gebied van de 
wederzijdse pijlen. 

Samengevat: communicatieve ontwikkeling is de produk-
tie van signalen, bedoeld om informatie over te brengen 
aan een ander, met de verwachting dat de ander de 
signalen zal interpreteren zoals ze zijn bedoeld. (Snow 
77) 
Deze informatie-overdracht is zowel verbaal als non-ver-
baal. 

Kijken wij naar het plaatje kind Pande r , dan moet je, om 
zicht te krijgen op het verloop van de communicatieve 
ontwikkeling, zowel naar de mogelijkheden van het kind 
zelf kijken als naar de omgeving waarin het kind opgroeit. 
Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat ouders bij het 
handelingsplan voor het kind betrokken worden. Accent 
verschuift van verwerving naar toepassing van communi
catieve vaardigheden. De vaardigheden worden bij alle 
kinderen op school geoefend op gedragsnivo. De sociaal-
emotionele ontwikkeling is een belangrijk deel van de 
communicatieve ontwikkeling. Daarom wordt hier ook veel 
aandacht aan besteed. 

II Het verloop van de communicatieve ontwikkeling 
Ik wil het in dit gedeelte van de lezing hebben over het 
kind, e.e.a. wat nader uitwerken en kijken naar welke 
communicatieve vaardigheden er bij een normaal verlo
pende communicatieve ontwikkeling verworven worden 
en welke bijdrage de ander daarin kan hebben. 

Nu wil ik u eerst 3 stukjes video laten zien, waarin u eerst 
een jonge kleuter ziet die een muts aan een klasgenoot 
geeft; ze zijn buiten. Dit gebeurt geheel non-verbaal. 
Daarna een onderbouw groep. Een jongen is net terug uit 
het ziekenhuis. Hij vertelt erover en legt uit, wat een infuus 
is. Hij vertelt en ondersteunt zijn uitleg met non-verbale 
middelen. 
Als laatste ziet u twee kinderen uit een bovenbouw groep 
een spelletje doen. Ze wijzen wel op het spelmateriaal, 
maar de meeste communicatie is verbaal. 
De beelden volgen elkaar vrij plotseling op en de kwaliteit 
is slecht, maar laten wij maar even gaan kijken. 
U zag een kleutertje zonder commentaar een muts in de 
handen drukken van een groepsgenoot. Een jongen uitleg
gen wat een infuus is. Waar hij geen woorden voor had, 
beeldde hij uit. En twee jongens uit de bovenbouwgroep 
een spelletje doen. Zij communiceerden voornamelijk ver
baal, al wezen zij ook nog dingen op spelmateriaal aan. 
U ziet, communicatie is belangrijk; d.m.v. communicatie 
met anderen kun je de wereld om je heen ordenen en 
begrijpen. Je kunt vragen stellen, kennis vergaren, wensen 
en gevoelens uiten en die van andere begrijpen. U zag 
waarschijnlijk ook dat communicatie met de ander zowel 
verbale als non-verbale componenten bevat. Bij de jong-
sten verliep de communicatie met veel meer non-verbale 
middelen dan bij de grotere kinderen. 
De communicatieve ontwikkeling wordt beïnvloed door de 
emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het 
kind. Zij staan in wisselwerking met elkaar. Bijv. kinderen 
die problemen hebben met de mondmotoriek kunnen 
sommige klanken moeilijk maken; dit heeft zijn invloed op 
de communicatieve ontwikkeling. Of een zeer angstig kind 
of zoals wij in onze spraak-Aaalgroepen vaak zien een 
kind dat erg op zichzelf gericht is, zal door deze emotio
nele faktoren vertraagd worden in de communicatieve 
ontwikkeling. 
Ook andersom, een moeizaam verlopende communica
tieve ontwikkeling beïnvloedt de emotionele ontwikkeling. 
Vaak niet begrepen worden geeft een gevoel van falen en 
maakt onzeker. 
We hebben het nog steeds over het kind. 

Nu de ander. 
Het blijkt uit onderzoeken waar o.a. Marianne Riksen-
Walraven in Nederland veel aan heeft bijgedragen, dat de 
manier waarop de omgeving ingaat op de uitingen van het 
kind ook een rol speelt bij de communicatieve ontwikke
ling. De comm. ontwikkeling van kinderen wordt sterk 
gestimuleerd als er tegen hen gepraat wordt op een 
manier die is afgestemd op de behoefte van de kinderen-
Verder bleek dat de taalontwikkeling van kinderen gesti
muleerd werd als de kinderen kunnen bepalen over welke 
onderwerpen het gesprek zal gaan en als de volwassenen 
die gesprekken uitbreiden door gerelateerde informatie 
toe te voegen, d.w.z. door het initiatief van het kind aan te 
vullen of uit te breiden, zonder nieuwe gespreksonderwer
pen te introduceren. 
Het idee hierbij is dat de waarneming van een gebeurtenis 
in de buitenwereld in het hoofd van het kind een 'ruimte' 
schept die 'ingevuld' kan worden met taal, als iemand 
precies op dat moment de corresponderende talige kode-
ring levert (Snow 79). Marianne Riksen heeft een hieraan 
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verwant begrip ontwikkeld nl. responsiviteit, d.w.z. het 
afgestemd reageren op gedrag (van het kind). 
Het bljkt dat dit gedrag gunstig is voor de algehele ontwik
keling van een kind en speciaal ook de communicatieve 
ontwikkeling. Praktisch betekent dit dat je je naar het kind 
ncht in de communicatie en u zult zich kunnen voorstellen 
dat je soms juist niets doet. 
I n de groep ervaren wij waarschijnlijk allemaal dat als wij 
Platen bijv. bij de kleintjes over hun eigen lijfje of bijv. bij 
d e hogere groepen over het jeugdjournaal, dat je de beste 
gesprekken krijgt als je aansluit bij de direkte beleving van 
de kinderen. Concrete voorwerpen, platen of belevenis-
Sen zijn dan de geëigende hulpmiddelen. Van zo'n 
9esprek pikt een kind het meeste op. Je hoeft niet per se 
het gespreksonderwerp vanuit het kind te laten komen. 
Het is wel eens goed een onderwerp te kiezen dat hun 
belangstelling heeft. 
Voorwaarden voor responsief gedrag: 

signalen van het kind opmerken; 
deze juist interpreteren; 

- Willen reageren; 
kunnen reageren; 

~ effectief reageren. 
Wanneer u die zo bekijkt, dan concludeert u waarschijn-
' ' i k : dat vraagt heel wat van de ander. Als je dus het kind 
wi |t stimuleren in de communicatieve ontwikkeling, moet je 
afgestemd reageren op het kind. (Responsief zijn wordt 
dat genoemd). Om responsief te zijn moet je gevoelig zijn 
v°or signalen van het kind. Een fijn radarsysteem hebben, 
gevoelig daarvoor zijn. En behalve begrijpen wat het kind 
bedoelt, ook effektief willen en kunnen reageren. 
D i t is heel theoretisch. Wanneer wij nu teruggaan naar de 
Praktijk in de groep en de stelregel nemen dat voor de 
stimulering van de communicatieve ontwikkeling je erva-
r ingen moet koppelen aan taal, dan herkennen de mees-
Jen van u waarschijnlijk dit dagelijkse in de praktijk, name-
''jk dat u de beste gesprekken met de groep heeft, als u 
aansluit bij de direkte beleving van het kind. 
°'jv- bij de kleintjes praten over hun eigen lijfje, kleding, of 
b'jv. bij de hogere groepen praten over het jeugdjournaal 
of iets anders wat hun aanspreekt. 
A's de verschillende onderwerpen uit de kinderen komen, 
l s dat heel mooi. Vaak komen spraak-/taal-kinderen 
steeds met dezelfde thema's: vader zijn werk, t.v. etc. Dan 
stimuleert het méér een onderwerp te kiezen dat wel 
binnen hun ervaringswereld ligt, maar waar de kinderen 
zelf niet gauw mee komen. Bijv. thema zoals praten over 
uit logeren gaan, kinderen met een andere handicap of 
gevoelens zoals angst, blijheid, boosheid of jalouzie. Con
crete voorwerpen, platen of belevenissen van de groeps
leden en natuurlijk voorleesboeken zijn hierbij zéér bruik
bare hulpmiddelen. 
Hoe meer kansen het kind heeft om effektief te communi
ceren met zijn beperkte middelen, des te sneller zal het 
zich de meer ingewikkelde aspekten van zijn moedertaal 
e igen maken. In het begin van de taalverwerving is niet 
alleen een 'meegaande' houding van volwassenen met de 
taal van het kind van belang, maar ook of ingegaan wordt 
°P andere gedragingen van het kind zoals 'wijzen', 'blik
richting', 'brabbels'. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de faktoren die 
bijdragen tot een snelle taalverwerving niet alleen liggen in 

de taal gesproken tegen het kind, maar in de hele interak-
tie met het kind. Een interaktie die erop gericht is 
gespreksdeelname van het kind uit te lokken. Dit betekent 
ondermeer dat er veel vragen gesteld worden. 
Om te weten wat voor soort vragen je het kind kunt stellen 
en hoe je je manier van praten moet afstemmen op het 
kind, observeren wij de kinderen heel gericht. We maken 
daarvoor gebruik van een communicatieve ontwikkeling 
verwervingslijst. Maar daarover later meer. 
Wij kijken ook kritisch naar ons eigen aandeel in de 
communicatie. Zo worden er bandopnames geanalyseerd 
door leerkrachten alleen of samen met een collega, van 
kringgesprekken en spelkontakten, waarbij de leerkracht 
kritisch naar zijn/haar antwoordstrategie kijkt. Om zo de 
communicatie van de leerkracht met een bepaald kind 
meer aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van 
het kind. 

Voordat wij nu doorgaan op de verwervingsvolgorde van 
de communicatieve ontwikkeling, wil ik u een stukje video 
laten zien. 
Eerst een opname uit de kleutergroep. Leerkracht speelt 
met een groepje kinderen. Een kleuter heeft een flesje 
shampo bij zich en laat dit zien. Zij kapt dit niet af, omdat 
zij met wat anders bezig zijn, maar ze gaat erop in! 
Daarna ziet u in dezelfde groep dat de leerkracht met 2 
kinderen een boekje leest, terwijl de anderen spelen. Zij 
probeert het begrip op zijn kop aan de rekstok hangen te 
verdiepen door de kinderen het op zijn kop hangen te 
laten ervaren. De beelden zijn vrij kort en fragmentarisch. 
U zag twee situaties. Beide toevallige situaties. De leer
kracht probeert ervaringen te koppelen aan taal: 
- lekkere luchtjes bij het flesje; 
- op zijn kop aan de rekstok hangen, in voorleesboek. 
Wij zijn gebleven bij het verloop van de communicatieve 
ontwikkeling. 
Zoals al eerder gezegd: de communicatieve ontwikkeling 
kent verbale en non-verbale komponenten. Het verbale 
deel wordt ook wel taalontwikkeling genoemd in de zin van 
praten (woorden, zinnen maken). (Ik neem aan dat de 
volgorde bij u algemeen bekend is). Prof. Tervoort heeft 
ons in zijn inleiding al een en ander verteld. 
Vóór alles geldt dat het kind al eerder gesproken taal 
begrijpt dan dat het zelf taal produceert. Het moment dat 
een kind vragen gaat stellen is een belangrijke mijlpaal in 
zijn communicatieve ontwikkeling; zo geeft hij immers zijn 
interesse aan in zijn omgeving en wanneer het antwoord 
krijgt, zal hem duidelijk worden dat hij zo kontakt met zijn 
omgeving kan maken en dat hij serieus wordt genomen. 
Het verloop van de taalverwerving staat in onze observa-
tielijst aangegeven. Zonder vermelding van leeftijd of 
zoiets, omdat het geen diagnostisch instrument is, maar 
een observatie-instrument voor ouders en leerkracht om 
te kijken welke communicatieve middelen het kind begrijpt 
en/of gebruikt. 
Het gaan praten van een kind wordt als een belangrijk 
moment in de communicatieve ontwikkeling gezien door 
de ouders. Véél gangbare theorieën over taalverwerving 
noemen dit moment als startpunt van de taalontwikkeling. 
Ik wil graag met u kijken naar de periode, vóórdat het kind 
zijn eerste woordjes zegt. En dan vooral naar die aspekten 
in de interaktie tussen volwassenen en kind die als voorlo-
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pers van de verbale communicatie gezien kunnen wor
den. 
Dit omdat de kinderen bij ons op school een vertraagde 
taalontwikkeling hebben. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat 
het verloop van de vroege communicatieve ontwikkeling 
een voorwaarde is voor de taalverwerving. Aan een groot 
deel van deze voorwaarden moet eigenlijk eerst worden 
voldaan wil de rest van de communicatieve ontwikkeling 
vlot verlopen. Een kind moet dus een aantal van die 
vóórtalige vaardigheden tot zijn beschikking hebben, 
opdat -de verdere communicatieve ontwikkeling gunstig 
verloopt. 
Veel van de jonge kinderen op onze scholen worden talig 
benaderd, terwijl van die vóórtalige voorwaarden er een 
aantal niet vervuld zijn. We zullen dan moeten beginnen 
met het stimuleren van juist die vóórtalige interaktiepatro-
nen. In vogelvlucht gaan wij even door de eerste levens
maanden van een zuigeling en letten dan vooral op de 
eerste communicatieve patronen. 
In de vóórtalige periode is er al sprake van kontakt tussen 
kind en omgeving. Er is een wisselwerking tussen kind en 
omgeving. Voor het kind is het menselijke kontakt al heel 
vroeg interessant. Via alle mogelijk communicatieve kana
len komt dit kontakt tot stand. Er is dus al héél vroeg 
sprake van communicatieve patronen tussen het kind en 
de ander. Deze patronen zijn deels typerend voor alle 
vroege sociale interakties deels specifiek voor een 
bepaald ouder-kind-paar. 
Ouders passen zich aan de mogelijkheden van het kind 
aan. Zoals prof. Tervoort ons vertelde, de ouder praat op 
een heel speciale manier tegen het kind, hogere toon. veel 
herhalingen, plus non-verbale communicatie. Ook kleuters 
zie je op deze speciale manier tegen hun pop praten. Of 
volwassenen tegen hun hond. 
Wat leert het kind in deze periode? 
Al gauw gaat de baby verbanden leggen tussen het gedrag 
van de ander en zijn gedrag. Bijv. als ik huil, komt er 
iemand. 
De ouder interpreteert en reageert op de gedragingen van 
de baby. Door deze betekenisverlening aan het gedrag 
van de baby, ontdekt de baby de signaalwaarde van zijn 
gedragingen. Dit is een belangrijke voorwaarde om die 
aandacht van de ouders te kunnen trekken of iets duidelijk 
te maken. 
Veel ouders 'praten' met hun baby door vocalisaties uit te 
lokken, vaak met behulp van geluiden die de baby al kan 
voortbrengen ('zeg eens uh'). Baby en ouders imiteren 
eikaars geluidjes. 
Uit analyse van het gedrag van baby's blijkt, dat er zich 
regelmatig pauzes voordoen. Schaffer spreekt van een 
aan-en-uit ritme. De ouder maakt van deze pauzes 
gebruik en weeft haar of zijn gedrag als het ware om dat 
van het kind heen. Hierdoor verleent de ouder een beurt-
karakter aan de interaktie, waardoor deze gaat lijken op 
een gesprek. 
Na een tijdje gaan de ouders onbewust selectiever op de 
baby reageren, vooral op een glimlach of vocalisatie wan
neer de baby hen aankijkt. Zo worden de vóórtalige vocali
saties al communicatief opgevat, - Als je iemand iets wilt 
zeggen, dan kijk je hem aan. -
Baby's leren veel van de interaktie-ervarmgen en nemen 
zelf steeds meer initiatief in de interaktie en gaan ook zelf 

een 'gesprek openen'. Ouder en kind gaan samen spelle
tjes doen, eerst vooral op het kind gericht, later ook met 
speelgoed. Dingen laten zien en verstoppen. Kinderen 
leren door de grote voorspelbaarheid van de spelletjes 
(bijv. muisje aangekropen) en door de mogelijkheid van 
beurtwisseling in de spelletjes belangrijke interaktiepatro-
nen van de taalontwikkeling. Tevens leer het kind samen 
met iemand aandacht te hebben voor een voorwerp of 
gebeurtenis. 
De laatste maanden van het eerste jaar zijn een belang
rijke periode van de communicatieve ontwikkeling. Er 
doen zich ontwikkelingen voor in reakties op geluid en in 
de geluidsproduktie; imitatie neemt opvallend toe; arm- en 
handbewegingen worden communicatief gebruikt en het 
kind verwerft zich een aktieve rol in de interaktie. Zoals 
'dag zwaaien', 'tonen van voorwerpen', 'reiken' en 'wijzen'. 
Het kind gaat naar de volwassene kijken om hulp in plaats 
van meteen te gaan huilen, zonder te kijken. Langzamer
hand zullen ze gepaard gaan met brabbelgeluiden en 
woorden. 
Andere communicatieve gebaren die in de laatste maan
den van het eerste jaar kunnen verschijnen, zijn gebaren 
voor 'op' of 'weg'; armen omhoogstrekken om opgetild te 
worden en nee schudden. Met deze communicatieve 
gebaren maakt het kind een aktief begin met zijn comm. 
ontwikkeling. Gaan praten wordt dan ook steeds meer 
gezien als een uitbouw en en verfijning van een systeem 
van communicatie dat in de vóórtalige periode met non-
verbale middelen, zoals communicatieve gebaren, begint. 
Bij een normaal verlopende ontwikkeling kan een kind 
tussen de 1 en de 2 jaar zijn bedoelingen uitstekend 
overbrengen met deze non-verbale communicatieve mid
delen. Geleidelijk gaan ze woorden toevoegen aan hun 
communicatieve gebaren, maar nog lange tijd vullen beide 
communicatieve komponenten elkaar aan. Pas bij gevor
derde taalverwerving (vanaf 3 a 4 jaar) zal de communica
tie steeds 'taliger' worden en steeds minder behoeven te 
steunen op non-verbale elementen en situationele as-
pekten. 
Samengevat 
We zien dat er een hele ontwikkeling vooraf gaat vóórdat 
het kind zijn eerste woordjes zegt. 
Een kind moet een aantal van die vóórtalige vaardigheden 
tot zijn beschikking hebben opdat die verdere communi
catieve ontwikkeling gunstig verloopt. 
Het kind is vanuit zichzelf gericht op menselijk kontakt. 
En ouders hebben de neiging hun gedrag aan de mogelijk
heden van het kind aan te passen en het gedrag van het 
kind te interpreteren. 
Binnen deze interaktie-ervaring leert het kind zijn commu
nicatieve mogelijkheden te vergroten. 
Een verfijning van dit systeem van communicatie leidt tot 
praten en tot gebruik van non-verbale middelen die zijn 
sociale groep in onze cultuur gebruikt, bijv. zoenen. 
Lange tijd vullen non-verbale en verbale communica
tievormen elkaar aan. De talige communicatie krijgt steeds 
meer de overhand en komt losser te staan van situationele 
aspekten. 

Terug naar de kinderen op onze scholen voor kinderen 
met spraak-Aaalmoeilijkheden. 
Bij hun verliep de spraak-/taalontwikkeling niet zo vanzelf-
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sprekend, anders zaten zij niet op een speciale school, 
(denk even aan plaatje kind-ander). 
°e kinderen komen op school met verschillende achter
gronden. 
• sommigen vertoonden/vertonen de gerichtheid tot 
menselijk kontakt minder; 
• voor anderen gelden lichamelijke oorzaken; 
• of ze hebben een vorm van dysfasie; 
• enz., enz. 
°mgevingsfaktoren spelen ook een rol. 
• geringe aansluiting van de omgeving bij de mogelijk
heden van het kind, om welke reden dan ook (bijv. te 
rnoeiiijk praten tegen het kind of te hoog gegrepen spel
djes). 
Waarin dan ook de oorzaak mag liggen, bij alle aanmeldin-
9en van jonge kinderen voor de spraak-/taalgroepen zien 
wi i een onvoldoende gebruik van voortalige communica
tie, welke je gezien de leeftijd zou mogen verwachten. Bijv. 
'ets om de beurt kunnen doen; 
groeten of zwaaien; 
aktieve opstelling in het initiatief tot kontakt. 
We hebben het in het begin van de lezing gehad over de 
stimulerende rol die de omgeving kan hebben op de 
communicatieve ontwikkeling. Responsiviteit noemden wij 
di t afgestemd reageren op het gedrag van het kind. 
°P de video zag u waarschijnlijk dat wij in de jongste 
sPraak-/taalgroep gebaren gebruiken uit de Totale Com-
municatie, om gesproken taal te ondersteunen. We maken 
n|et bij elk woord een gebaar in de spraak-Aaalgroep. Wij 
gebruiken gebaren als hulpmiddel voor de kinderen om 
2|ch uit te drukken zolang de spraak hiervoor nog onvol
doende is. Het zich begrijpbaar kunnen maken is vaak 
een hele opluchting voor de kinderen. 
Naarmate ze beter gaan spreken, vallen zij minder terug 
°P de gebaren. Non-verbale communicatie wordt steeds 
meer door gesproken taal vervangen. 
°P school kunnen wij de faktor omgeving proberen aan te 
Passen aan het kind. En als wij samenwerken met de 
ouders, kunnen wij dit ook voor de buitenschoolse omge
ving proberen. Hoe wij dit doen, vertel ik u zo, eerst een 
stukje video. Ik laat u een stukje video zien, wéér uit de 
jongste groep. Straks komen er nog opnamen uit de 
hogere groepen. 
°P deze video ziet u een aantal voortalige communica
tieve vaardigheden, geoefend bij iets heel gewoons als 
'samen thee drinken'. U ziet dat kinderen moeite hebben 
^et het wachten en om de beurt doen. De leerkracht 
Probeert het samen doen en samen delen te stimuleren. 
Het gebruik van dankjewel en alsjeblieft en iets vragen 
'•P-V. pakken als omgangsregel v.d. communicatie met 
anderen. Verstoppen als grapje, een spelletje uit de voor
talige periode. Verder stimuleert zij het zelf doen, initiatief 
hemen. Ze verwoordt zoveel mogelijk ervaringen. 
Zoals u zag, kan een aktiviteit als samen thee drinken of 
bijv. brood eten heel goed gebruikt worden om de kinde
ren voortalige communicatieve patronen aan te leren. 

"I Het aansluiten van de omgeving aan de mogelijkhe
den van het kind 
Wij zijn nu aangeland bij het punt 'van observatie tot 
handelingsplan'. 
Wij hebben op school een schoolwerkplan. Daar is het 

plan voor de groep op gebaseerd. Soms is het groepshan
delingsplan ontoereikend voor een bepaald onderdeel bij 
een bepaald kind. In die situaties maken wij een individu
eel handelingsplan. Het groepshandelingsplan is geen 
optelsom van verschillende individuele handelings
plannen. 
Hoe pakken wij zo'n observatie nu aan en komen wij tot 
een handelingsplan? 
Stel, een leerkracht wil een handelingsplan maken m.b.t. 
communicatieve ontwikkeling van een kind. Zij of hij heeft 
een spraak-/taalgroep met jonge kinderen. Dan gaat het 
meestal als volgt: de leerkracht observeert samen met de 
ouders eerst het kind een tijdje. Ze bekijken welke com
municatieve middelen het kind tot zijn beschikking heeft. 
Hoe het iets verbaal en non-verbaal duidelijk maakt. En 
net zo belangrijk, met welke communicatieve middelen je 
het kind het beste bereiken kunt. Bijv. door iets te laten 
zien of gebruik te maken van gebaren, iets vertellen etc. 
(kindfactoren). 
Wij gebruiken hiervoor een communicatieve ontwikkelings-
lijst, waarop de communicatieve vaardigheden in verwer
vingsvolgorde zijn aangegeven. 
Het is u misschien opgevallen dat ik de ouders ook 
noemde als participanten bij de observatie van het kind. 
Ouders hebben een eigen kijk op het kind en zien het in 
buitenschoolse situaties. Dit is een waardevolle aanvulling 
op het schoolse gebeuren. Zij maken ook deel uit van de 
omgeving van het kind. Uiteindelijk gaat het erom dat de 
kinderen in de samenleving, dus buiten de beschermde 
schoolomgeving, goed gaan communiceren. 
Ouders vinden het over het algemeen prettig zo gericht 
met de school samen te werken en met de begeleiding 
van hun kind samen te zijn. We kiezen dus samen met de 
ouders een punt uit de ontwikkelingslijst waarmee we aan 
de slag gaan. 
Dit zijn de onderwerpen uit de lijst. 
Onderwerpen observatielijst 
- voortalige communicatie 
- samenspel 
- wat doet een kind met taal 
- vorm van communicatieve ontwikkeling 
- reageren van het kind op initiaties van volwassene 
- vragen 
- mededelingen 
- uitingen 
- zinnen 
- gespreksvaardigheid 
Bij elk van deze onderwerpen hoort een aantal aandachts
observatiepunten (in lezing voorbeeld gegeven). 
Na ± 4 weken komen ouders en leerkracht weer bij 
elkaar om hun observaties en bevindingen naast elkaar te 
leggen. Samen bekijken ze, mede met steun van de ont
wikkelingslijst, wat het volgende stapje voor het kind zou 
zijn in de communicatieve ontwikkeling. Leerkracht en 
ouders maken samen afspraken hoe zij het beste met hun 
communicatief gedrag kunnen aansluiten bij de mogelijk
heden en behoeften van het kind. En welk aspekt zij zullen 
stimuleren. Zeer regelmatig vindt er overleg plaats met de 
bij het kind betrokkenen, eventueel ook met logopedisten. 
Het plan wordt geëvaluerd en bijgesteld. 
Wij noteren de afspraken op een A4-velletje. Hoofd- en 
subdoelen van groepshandelingsplan. het individueel 
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handelingsplan, konkrete aktiviteiten en wanneer wij weer 
bij elkaar komen. Ouders en leerkrachten kijken ook kri
tisch naar hun eigen aandeel plus de mogelijkheden in de 
communicatie. Zij maken kleine notities van hun ervarin
gen of nemen interakties op met de cassetterecorder. Om 
op deze manier te kunnen werken, heb je heel veel 
praktische ideeën nodig voor op school en thuis. Die kun 
je halen uit boekjes, maar vooral ook d.m.v. overleg met 
collega's leerkrachten, logopedie en andere mensen bin
nen de school, bijv. uit het toelatingsteam. 
De aktiviteiten vinden meestal in de groep plaats, zodat de 
andere kinderen er ook profijt van hebben. Vooral aktivitei
ten voor de oudere spraak-/taalkinderen kunnen haast 
niet zonder de groep. De kinderen weten niet voor wie er 
handelingsplannen zijn en dat die plannen er überhaupt 
zijn. 
Soms worden er ook aktiviteiten met één kind of een 
groepje kinderen ondernomen. Wij laten straks op de 
video voorbeelden hiervan zien. 
Naarmate de kinderen zich verder communicatief ontwik
kelen, verschuift het accent van de middelen naar de 
daarmee samenhangende sociaal-emotionele ontwikke
ling. Omdat communicatieve en sociaal-emotionele ont
wikkeling elkaar wederzijds beïnvloeden. 
Veel taalgebruik is verbonden aan situaties die terugkeren. 
Wij noemen dit het gebruik van routines. Routines zijn 
codes die in het intermenselijk kontakt een rol spelen. 
Kennis hiervan vergemakkelijkt de communicatie met 
anderen. Routines zijn bijv. 
- hand geven als je ergens vreemd komt; 
- groeten, dag zwaaien; 
- bedanken, feliciteren; 
- telefoon opnemen; 
- iemand iets vragen. 
In deze lezing hebben wij het erover gehad, dat bij de 
communicatieve ontwikkeling zowel kind-faktoren als 
omgevingsfaktoren een rol spelen. 
Ter afronding van de lezing geef ik het woord aan Joline. 
Zij zal u aan de hand van video-illustraties laten zien, hoe 
er in de groep gewerkt wordt aan de omgevingsfaktoren. 

Als bijlage hoort bij dit artikel een overzicht van literatuur 
en materialen behorende bij het Project Sociaal Emotio
nele Ontwikkeling ('Omgaan met elkaar') Burgemeester de 
Wilde School. 
Dit overzicht kon wegens plaatsgebrek niet worden opge
nomen. Belangstellenden kunnen het aanvragen bij de 
schrijfsters. (Het adres van de school vindt u achter op de 
omslag van deze aflevering). 
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Kinderaudiologie 

VEBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

pr- A. Clemens, fysicus-audioloog, AC AZU WKZ/Bertha 
Müllerschool en Mw. E. Pels, logopediste AC AZU/Het 
Rotsoord 

J°ng geleerd is oud gedaan. 
^°3ls de ouden zongen, piepen de jongen. 
Slechthorendheid moet bij een kind zo spoedig mogelijk 
worden vastgesteld omdat te laat aangewende geluidver
sterking nooit meer het niveau in taal en spraakontwikke-
l l n9 oplevert dat mogelijk was geweest met hoortoestel-
aanpassing op jongere leeftijd. Populariserend kan men 
Ze9gen dat de mens een "zichzelf programmerende com
puter" bezit; de kwaliteit van dit zichzelf programmeren 
'oopt echter in de eerste levensjaren snel terug. 
Doorgaans wordt het gehoor bij kinderen het eerst op een 
leeftijd tussen 9 en 13 maanden getest op de consulta
tiebureaus. Momenteel ligt het percentage opgeroepen 
k|nderen op 80%. Het zou eigenlijk 100% moeten zijn 
maar het percentage lijkt in ons land op gemiddeld 80% te 
stabiliseren en de prognose voor de toekomst is niet 
9unstig omdat de financiering van dit onderzoek ter dis
cussie is gesteld. 
° P de consultatiebureaus wordt de Ewingtest (Ewing, I.R. 
1944) verricht. Indien deze test bij herhaling een afwijkend 
resultaat geeft volgt verwijzing, via een KNO-arts, naar een 
Audiologisch Centrum. Zowel bij het Ewing-onderzoek als 
Dii het vrije-veld audiometrisch onderzoek in de kinderka-
m e r op het Audiologisch Centrum gelden de volgende 
regels. 
"* Zeer belangrijk is een ambiance te scheppen waarin 
kinderen "los komen". 
" De ervaren waarnemer dient in staat te zijn, minimale 
nuances in de kinderactiviteit te herkennen. 
~ De waarnemer moet zeer kritisch op zichzelf zijn of de 
reacties inderdaad op horen zijn gebaseerd. Kinderen die 
s|echter horen hebben doorgaans beter "getramde" 
andere zintuigsystemen zodat bijvoorbeeld een lucht
stroom veroorzaakt door een bewegende geluidsbron bij 
het oor of een visuele stimulus aan de rand van het 
blikveld de reactie kan veroorzaken. Pas als men er niet 
onderuit kan dat het "horen" is, is het horen. 
Een afwijkend testresultaat houdt niet zonder meer slecht
horendheid in. Misschien hoort het kind wel maar reageert 
net niet. Hoortoestelaanpassing is dus niet vanzelfspre
kend en aanvullende testen zijn gewenst om hierover 
duidelijkheid te verkrijgen. 

ten effectieve test is Electrocochleografie (Eggermont 
J-J-, 1980). Hiermee is frequentieselectief een drempel te 
bepalen waardoor een indicatie over het te verwachten 
'oonaudiogram wordt verkregen. 

De methode heeft nadelen. Door het invasieve karakter 
dient de meting onder narcose te gebeuren. De narcose-
duur is betrekkelijk lang omdat bij verschillende frequen
ties en verschillende geluidniveaus de responsiedrempel 
bepaald moet worden met behulp van een middelings
techniek. 
De methode is geen sinecure. De electrode-plaatsing kan 
niet worden geobserveerd en er kunnen afwijkende meet
waarden ontstaan door lekstromen tussen trommelvlies en 
promontorium, vooral bij vochthoudende middenoren. 
Verder is een oor, afgesloten door een hoofdtelefoon 
waarbinnen zich een door het trommelvlies heen geplaat
ste electrode bevindt een verre van ideale constructie. 
Een optimale opstelling vereist een luidspreker die op 
afstand van het oor staat en waarbij desondanks het 
geluidniveau aan het oor geijkt is. Ook dit is echter niet 
eenvoudig te realiseren. 

Gezien al deze problemen is het niet verwonderlijk dat 
hersenstamaudiometrie de electrocochleografie heeft ver
drongen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat her
senstamaudiometrie momenteel alleen met klikstimuli een 
zodanig reproduceerbare responsie geeft dat intra-indivi-
duele normaalwaarden kunnen worden bepaald. Met 
deze stimulusvorm is over de drempel bij lage frequenties 
geen informatie te verkrijgen, wat door het volgende voor
beeld wordt geïllustreerd. In ons totale bestand van her-
senstamaudiometriemetingen hebben we een voorbeeld 
van een volwassen patiënt die aan een oor volkomen 
normale hersenstamaudiometrieresultaten heeft in combi
natie met een toonaudiogram dat laagfrequent een per-
ceptief verlies heeft van 80 dB teruglopend tot 60 dB bij 
2000 Hz en 0 dB bij 4000 Hz. De uitspraak dat een goed 
testresultaat een goede prognose voor goed horen bij de 
hoge frequenties inhoudt is dus in dit geval zelfs niet 
representatief voor het gebied waarover de Fletcherindex 
wordt bepaald. Gelukkig zijn deze verliezen vrij zeldzaam, 
zeker bij kinderen. 
Een ander bezwaar van hersenstamaudiometrie is dat de 
responsiedrempel van top V geen éénduidig verband 
heeft met de subjectieve drempel. Indien een kind neuro
logisch bekend is met een afwijking in de hersenstam mag 
uit hersenstamaudiometrie doorgaans geen conclusie 
over het gehoor worden getrokken. Volwassen patiënten 
met multiple sclerosis laten naast een soms totaal afwe
zige top V toch een normaal toonaudiogram zien. Daar top 
V soms de enige herkenbare top is kan bij een dergelijke 
aandoening, de electrische responsie dus volledig ont
breken. 

Samenvattend kunnen we het volgende opmerken. 
De mogelijke vals positieven die met hersenstamaudiome
trie worden gevonden wanneer er hersenstamlesies aan
wezig zijn, maken onze opstelling ten aanzien van hoor
toestelaanpassing afwachtend. Dit is doorgaans geen 
beperking omdat behandeling van andere problemen van 
het kind prevaleert. 
De mogelijke vals negatieven waarbij een groot en vooral 
breed laagfrequent perceptief verlies bestaat zijn zeld
zaam; daarom heeft hersenstamaudiometrie met kliks nog 
steeds, vergeleken met andere testen, de grootste gevoe
ligheid en specifiteit bij screening naar slechthorendheid. 
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Dringend is hierbij de behoefte naar wetenschappelijk 
onderzoek gesignaleerd, gericht op laag en middenfre-
quent specifieke, objectieve testen. Momenteel worden 
bijvoorbeeld niet alleen andere stimuli bij hersenstamau-
diometrie geëvalueerd (40 Hz techniek) waarbij op de 
"middle latency" respons wordt gelet (Galambos, R. 
1981), maar ook vanuit de studie naar opgewekte oto-
akoestische emissies wordt een bijdrage geleverd (van 
Dijk, P. en Wit H.P. in press). 

De behoefte aan audiometrie ontstaat soms al lang vóór 
de "Ewing-leeftijd" bij "high risk" kinderen. Bekend in dit 
verband zijn, rode hond (rubella) tijdens de zwanger
schap, geboortegewicht lager dan 1500 gram, geelzucht in 
de kerngebieden van de hersenstam (kemicterus) tenge
volge van rhesusantagonisme, zuurstof tekort (asfyxie) na 
de geboorte. Hiernaast kunnen bij erfelijke omstandighe
den de ouders zelf op metingen aandringen terwijl bij 
syndromale afwijkingen de metingen routinematig, meestal 
in het kinderziekenhuis, worden aangevraagd (Cremers, 
Hageman, Huizing, 1982). 
Vooral voor de neonatologie is de laatste jaren apparatuur 
ontwikkeld waarbij reacties van het kind, zoals ademha
ling en reflexen, kunnen worden geregistreerd. Prematu
ren, die een 35 maal groter risico dan voldragen kinderen 
hebben (Catlin, F.l. 1979) worden getest met het CRIB O 
GRAM (Durieux Smith, A. 1985) of de Auditive Response 
Cradle (Mc Cormack, B. 1984). De gebruikte geluidstimu-
lus moet luid zijn omdat het kind in de baarmoeder aan 
een geluidniveau van 72 dB SPL gewend is. De gebruikte 
geluidstimulus is attractiever, naarmate het spectrum bre
der is. Op de Nova Scotia conference (Mencher. G.T. 
1976) is hiervoor witte ruis, high-pass bij 750 Hz gefilterd 
met 30 dB/octaaf afgesproken. Al deze apparatuur levert 
echter veel vals positieven en vals negatieven en ook hier 
wordt, ondanks de reeds beschreven restricties, hersen-
stamaudiometrie met kliks als relatief sterkste test gezien. 
Wel zal hier, in nog belangrijker mate dan bij kinderen in 
de Ewing-leeftijd, alleen de responsiedrempel inzicht 
geven omdat het nog niet voltooide myelinisatieproces 
grote spreiding in de latentie van de toppen laat zien. 
Afwijkende hersenstamaudiometrie maakt het wenselijk 
de meting na 6 maanden te herhalen. 

Bij afwijkende hersenstamaudiometrie maar in principe, 
gezien mogelijke vals negatieven, ook bij normale hersen
stamaudiometrie heeft een gesprek plaats tussen de 
ouders en de logopediste waarbij tevens het kind wordt 
geobserveerd. Dit heeft op zijn laatst plaats tijdens de 
Ewing leeftijd, wanneer oriëntatie-reacties op geluid kun
nen worden geobserveerd, omdat vóór deze leeftijd door
gaans geen hoortoestel wordt aangepast. Getracht wordt 
hierbij aanvulling op de diagnosestelling "slechtho
rendheid" te krijgen. De mening van de ouders is belang
rijk omdat zij het kind het meest meemaken. Tijdens de 
observatie wordt op het volgende gelet. 
- Communicatiemethode van het kind. Een kind van ruim 
een jaar dat goed op anderen gericht is maar zelf alleen 
/aa/ en loei klanken uit, kan slechthorend zijn. 
- Brabbelen. Het verminderen van het brabbelen of zelfs 
het achterwege blijven ervan kan op slechthorendheid 
wijzen. 

Gevarieerd brabbelen treedt op als kinderen rond de 
leeftijd van 9 maanden de "moedertaal-eigen klanken" 
vasthouden en andere klanken minder gaan gebruiken. 
Ook gaat een intonatie optreden die aan de moedertaal 
doet denken. Blijft dit gevarieerd brabbelen achterwege 
en treden er geen spontane imitaties op dan kan er 
slechthorendheid bestaan. 
- Compensatie. Soms tracht een kind slechthorendheid 
al te compenseren door gelaatgerichtheid, bijvoorbeeld 
door het veelvuldig zoeken van oogcontact. De mate 
waarin dit gebeurt kan een indicatie zijn voor de grootte 
van het verlies. 
- Contact ouders en kind. Vaak hebben ouders bij slecht
horendheid van het kind zich al inituïtief aangeleerd hun 
mimiek te prononceren. Ook is bij de ouders dan vaak 
meer lichaamstaal te zien. 

Indien het team overtuigd is van de slechthorendheid, 
wordt overgegaan op hoortoestelaanpassing. Een audi-
ciën maakt de oorstukjes en het kind wordt thuis door de 
ouders eraan gewend ze te dragen. Deze oorstukjes wor
den voorzien van telefoontjes als het de bedoeling is een 
kasttoestel aan te passen; het kind kan dan ook al aan het 
gewicht van oorstukje met telefoontje wennen. 
Snel hierna gaat de maatschappelijk werkster van het 
Audiologisch Centrum samen met de audiciën het toestel 
thuis aanpassen. Hierbij moet het volume van zacht naar 
hard worden ingesteld. Dit mag in geen geval te snel 
omdat door te harde geluiden aversie tegen het toestel op 
kan treden. Te traag kan echter irritatie doen optreden 
vóórdat er motivatie is. Zo vaak als ze willen kunnen de 
ouders in de navolgende tijd op het Audiologisch Centrum 
terugvallen en omgekeerd wordt eveneens actief contact 
onderhouden. 
De frequentiekarakteristiek van het toestel is niet kritisch; 
een vlakke, in de lage frequenties niet te ver doorlopende, 
karakteristiek die zonder scherpe pieken verloopt is een 
goed uitgangspunt. 
Zelfs bij grote gehoorverliezen dient begrenzing van het 
uitgangsvermogen van een toestel te worden overwogen; 
slechthorendheid is geen absolute beveiliging tegen la-
waaibeschadiging. 

Zo gauw geconstateerd is dat een kind slechthorend is 
wordt het, in principe opgenomen in de home-training. 
Kinderen waarbij doofheid vaststaat, worden naar een 
doveninstituut verwezen. Bij zeer slechthorende kinderen 
wordt in de tijd, dat ze nog niet op de afdeling voor "zeer 
jeugdigen" van scholen voor slechthorenden worden 
opgenomen, gewerkt met Total Communication. Hierdoor 
worden communicatieve vaardigheden ontwikkeld op 
zeer jonge leeftijd. Algemeen wordt, ook bij de lichtere 
vormen van slechthorendheid, aandacht besteed aan 
gelaatgerichtheid, concentratie, speelgedrag, symboolbe-
wustzijn. mondgedrag, imitatie, etc. 

Een belangrijk onderdeel binnen de home-training is de 
hoortraining. Het kind moet de hoorresten optimaal leren 
gebruiken. In alle contacten moet daarom "met stem" 
worden gesproken. Heeft het kind het hoortoestel pas kort 
dan is het vaak onduidelijk of het er beter mee hoort. Het 
kind heeft tijd nodig om met de auditieve prikkels te leren 

108 



omgaan. Hierbij kan ondersteuning worden gegeven door 
net kind "geluid-bewust" te maken. Men kan "hoor" zeg
gen als de klok slaat en laten zien waar het geluid vandaan 
komt, "hoor" zeggen als de deurbel of telefoon gaat en het 
geluid benoemen (identificatie). Geluidgevend speelgoed 
kan hierbij worden benut. Indien mogelijk kan het samen 
''edjes zingen bijdragen om de auditieve waarneming te 
stimuleren. 
Een volgende stap in het leerproces is het waarnemen van 
aan- of afwezigheid van geluid ("hoor" als de radio wordt 
aangezet, "weg" als deze wordt afgezet). Dit kan ook met 
e e n trommel worden geoefend (zelf bewegen als er geluid 
ls. stilstaan bij stilte). Weer een volgende stap is gericht op 
voorbereiding op het maken van een audiogram. Het kind 
w°rdt geleerd te reageren op een auditieve prikkel door 
net verrichten van een handeling. Aanvankelijk mag een 
k 'nd een blok op een blokkentoren leggen wanneer op een 
trommel wordt geslagen; thuis kan dit verder worden ont
wikkeld tot het conditioneren met stereo-installatie en 
hoofdtelefoon. 

Op een leeftijd tussen 3 en 4 jaar kan doorgaans voor het 
eerst in een spelsituatie het audiogram worden bepaald. 
Bij ernstig slechthorende of dove kinderen heeft dit niet 
m e er op het Audiologisch Centrum plaats omdat ze dan al 
door de orthopedagoge naar scholen voor slechthorenden 
°f doveninstituten zijn verwezen. Deze scholen en institu
ten bewijzen de Audiologische Centra een dienst door, zo 
9auw als het gelukt is een audiogram te maken, een kopie 
niervan op te sturen zodat binnen de Centra evaluatie 
m°gelijk is. In twijfelgevallen worden zeer slechthorende 
kinderen ook verwezen naar die scholen voor slechtho
renden waar selectief aan deze kinderen extra aandacht 
w°rdt besteed. Continuïteit in de Total Communication is 
dan voorwaarde omdat het kind anders in een "communi
catief niemandsland" terecht kan komen. 
P e overige slechthorende kinderen blijven onder de 
hoede van het Audiologisch Centrum en bezoeken, al dan 
n'et met hoortoestel, soms ook met SOLO apparatuur, 
gewone scholen of buitengewoon onderwijs anders dan 
scholen voor slechthorenden. De leerkrachten worden 
door het Audiologisch Centrum geïnstrueerd. 

Bij oudere kinderen met een lichte tot matige slechtho
rendheid kan een uitgebreid taal/spraakonderzoek en 
vooral onderzoek naar auditieve vaardigheden doorslag
gevend zijn in de beslissing een hoortoestel aan te pas
sen. Twijfelt men op basis van het audiogram, maar blijkt 
het kind bepaalde klanken moeilijk te verstaan en hiervan 
'n de communicatie last te hebben, dan wordt een toestel 
uitgeprobeerd. 

Ouders hebben vaak de klacht dat hun kind, na uitdoen 
V an het hoortoestel, "dover lijkt". Dit is niet echt slechter 
horen maar een gevolg van het "minder getraind" zijn. 
Wordt het toestel enige tijd niet gedragen dan komt het 
9ehoor weer op het oorspronkelijke niveau terug. Door-
s'aggevend in de acceptatie moet zijn dat de energie die 
eerst voor het "trainen" gebruikt werd, dankzij het hoor
toestel voor andere zaken kan worden aangewend. 

lnoidenteel komt het voor dat ouders niet willen dat toe

stellen buiten school worden gedragen. Hoewel dit te 
verkiezen is boven helemaal geen toestel dragen komt dat 
er soms na verloop van tijd wel op neer omdat de ouders 
hun kind alleen maar "dover" vinden sinds het gebruik van 
een toestel op school. Bij buitenlandse kinderen heeft 
deze situatie als extra nadeel dat de ontwikkeling in het 
Nederlands op school sneller zal gaan dan in de moeder
taal thuis. 

Bij kinderen op scholen voor slechthorenden blijkt dat in 
een rustige omgeving het toestel luid wordt ingesteld, 
ongeveer bij de maximale discriminatie in het spraak-
audiogram. Komt het kind daarna in een omgeving met 
lawaai dan neemt het het toestel 10 tot 15 dB terug. 
Ingesteld wordt op een compromis tussen maximaal 
spraakverstaan in stilte en niet te veel lawaai. Een gevolg 
hiervan is dat het zinvol blijft in lawaai, een slechthorende 
met hoortoestel toch luider aan te spreken. Een normaal-
horende is min of meer in staat lawaai centraal te "verdrin
gen"; de slechthorende kan over deze kwaliteit veel min
der beschikken en regelt manueel bij met de volumeknop 
van het toestel waardoor echter de spreker ook zachter 
klinkt. 
Vermindering van achtergrondlawaai draagt bij tot het 
spraakverstaan zodat voor slechthorende kinderen "stil
lere" scholen de voorkeur verdienen. Onderzoek (Wage-
naar-Fischer, M.M. 1981) heeft uitgewezen dat klassikaal 
onderwijs gemiddeld 5 dB minder geroezemoes heeft dan 
ander gewoon onderwijs. 

Onderzoek naar opsporing en begeleiding van slechtho
rende kinderen heeft in Nederland, sinds het pionierswerk 
van H. Huizing in de 50 en 60er jaren, niet alleen betrek
king gehad op de 0 ,1% zwaar slechthorende tot dove 
kinderen maar ook op de 1,6% kinderen die aan het beste 
oor een verlies met Fletcherindex groter dan 26 dB heb
ben (Public Health Service Publication. 1964). 
Buiten de reeds gesignaleerde wensen op onderzoekge
bied dient meer aandacht te worden besteed aan de 
overige slechthorenden want 5% van de kinderen man
keert wel iets aan een of beide oren (Eagles. E.L. 1967). Bij 
deze minder slechthorende kinderen is inmiddels aange
toond dat door wisselende geleidingsverliezen (o.a. Rach, 
G.H. 1986), door eenorigheid, door binauraal perceptief 
verlies kleiner dan 30 dB (Boyd, S.F. 1974) en door verlies 
boven de 2000 Hz (Turner, CA. 1982) moeilijker woord
herkenning of slechtere auditieve gerichtheid kan ont
staan. Voor het leerproces is een veel beter gehoor nodig 
dan 26 dB gemiddeld verlies bij 500. 1000 en 2000 Hz. 
Deze laatste maat is gebaseerd op redundante spraak in 
stille situaties. 

Tot besluit willen we nog enkele opmerkingen ter overwe
ging geven. 
- Heeft een kind naast een goed oor een erg slecht oor 
dat niet meer in het spraakverstaan meedoet, dan kan dit 
laatste oor dankzij een hoortoestel vaak nog wel ruimtelijk 
horen mogelijk maken. Spraakverstaan met dit oor is dan 
niet het doel zodat met een betrekkelijk zwak, misschien 
mini-in-het-oor toestel, kan worden volstaan. Door het 
ruimtelijk horen is er minder last van omgevingslawaai 
(Binaural Masking Level Difference) zodat in gezelschap 
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een beter spraakverstaan mag worden verwacht. De aan
passing zou op jonge leeftijd moeten gebeuren opdat er 
een traditie in ruimtelijk horen bij het kind ontstaat. 
- Heeft een kind naast een goed oor een doof oor dan 
zou een CROS aanpassing extra mogelijkheden kunnen 
geven. Dit is vooral van belang voor kinderen die ook nog 
slechtziend zijn. Kinderen zullen met hun leermogelijkhe
den het beste in staat zijn door timbreverschillen informa
tie over de richting van de geluidsbron te verkrijgen. Het 
goed functionerende andere oor en de lijvige apparatuur 
zullen echter het exploreren van deze mogelijkheid be
letten. 

- Is een kind tweezijdig, prelinguaal, doof en is de gehoor-
zenuw intact, dan bestaat in principe de mogelijkheid een 
binnenoorprothese ("implant") te plaatsen. Hoewel een 
prelinguaal kind momenteel nog niet in aanmerking komt 
en altijd alle facetten uiterst nauwkeurig moeten worden 
overwogen of plaatsing verantwoord is, mag deze moge
lijkheid echter voor de toekomst bij voorbaat niet worden 
uitgesloten omdat een kind de meeste capaciteiten heeft 
om "iets van een implant te maken". 

Geluidversterking met hulpmiddelen lijkt soms een belas
ting, zeker voor de ouders. We dienen hierbij te overwegen 
dat de motivatie vaak van ons zal moeten uitgaan, waarbij 
geldt dat sommige zaken in het leven zo moeilijk zijn dat je 
het alleen maar aan jonge kinderen kunt overlaten. 
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Toepasbaarheidsaspecten 
van computers in het onder
wijs 

VEBOSS-conferentie 13-14 maart 1986 

G.A. Vonk, projectmanager van het Informatie Stimule
ringsplan 

Een computer is maar een machine 
maar dan wel veel machines tegelijk. 
Bovenstaande uitspraak zal niet de enige paradox zijn in 
dit verhaal, maar de stelling zal wel de rode draad ervan 
vormen. 
Een machine is de materialisatie van menselijk vernuft. 
Een computer is daarop geen uitzondering. Toch worden 
aan computers lezingen gewijd en nauwelijks aan andere 
machines, in ieder geval niet in deze conferentie. En dat 
heeft te maken met het immateriële aspect dat computers 
met het stoffelijke kunnen verenigen. Al het vernuft dat 
vorige generaties niet in apparatuur hebben kunnen 
omzetten lijkt nu in de computer gegoten te kunnen wor
den. Dit ingieten gaat niet ineens en bij elke andere scheut 
blijkt de computer een andere machine; vandaar dus 'vele 
machines tegelijk'. 

Het is niet verwonderlijk dat juist in het onderwijs, waarin 
de overdracht van onstoffelijke zaken het enige belang
rijke is, de computer zoveel verschillende toepassingen 
heeft. Zelfs zo'n verscheidenheid, dat er behoefte is aan 
ordening. 

microniveau 
Men onderscheidt in het gebruik van computers wel drie 
niveaus. De individuele leerling of de kleine groep leerlin
gen in interactie met de computer noemt men het microni
veau. De computer speelt een rol in het leerproces van de 
leerling. Men kan in dit niveau onderverdelen in een glij
dende schaal: 
- Computer als oefenmachine; met een 'onmenselijk' 

geduld helpt de machine feitenkennis of vaardigheden 
in te slijpen; Engelstaligen spreken van 'drill and prac
tice' 

- Computer als onderwijzende machine; er is voor leerlin
gen meer variatie in de te volgen leerweg dan bij het 
vorige streepje; in principe zou de leerling geconfron
teerd kunnen worden met nog onbekende leerstof, in de 
praktijk betreft het meestal gevallen van 'reteaching' 

- Computer als uitdager; hierbij kunnen didactisch aan
trekkelijke uitgangsituaties worden geschapen waarvan 
een onderwijs-leersituatie het gevolg is die niet noodza
kelijk met computers van doen heeft. 

- Computer als gereedschap, bijvoorbeeld als simulator, 
als zware rekenmachine, als tekstverwerker e.d. 
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Computer als 'leerling van de leerling1: het instrueren 
van de machine door de leerling, ter bevordering van 
zijn eigen probleemoplossend denken. 

De glijdende schaal is hier gekozen van volledig niet naar 
volledig wel autonoom gebruik door leerlingen. Er zijn 
overigens wel andere indelingen in gebruik, 

mesoniveau 
Op dit niveau wordt de computer ingeschakeld ter onder
steuning van de onderwijsgevende in zijn werken met de 
klas. 

We noemen hier toepassingen die veel ter sprake komen 
i n een willekeurige volgorde. 

Geautomatiseerde toetsverwerking 
*• Toetsvragenbanken 

Banken voor afbeeldingen, animaties of andere gege
vens 

- Leerwegregistratie. 
Dit lijstje zou nog met andere voorbeelden kunnen worden 
uitgebreid. 

macroniveau 
De computer ter ondersteuning van de werkzaamheden 
van de school, zoals roostermaken, administratie e.d. 
'k concentreer mij nu op het microniveau om deze verhan
deling binnen redelijke perken te houden. 

Educatieve programmatuur is pas dan goed 
a's deze slecht gebruikt kan worden. 
De tegenspraak is ook hier weer schijnbaar zoals moet 
blijken uit de nu volgende paragraaf. In de inleiding sprak 
'* van het immateriële dat aan computers wordt toege
l e g d om het functioneren te bewerken. Dit heet program
matuur, in het Engels 'software'. Programmatuur gericht op 
het toepassen in het onderwijs wordt educatieve program
matuur genoemd. 

De vraag dringt zich nu aan ons op welke educatieve 
Programmatuur wij zouden wensen. Een algemeen ant
woord is moeilijk te geven maar in meest onbescheiden 
vorm is het: elke gelegenheid waarbij ik als docent steun 
nodig heb moet ik de programmatuur kunnen inroepen 
Welke volgens mijn didactische inzichten werkt. 

Dat geredeneerd wordt vanuit de docent en niet vanuit de 
'eerling is een te tolereren onbescheidenheid. Het echte 
Probleem zit in 'mijn didactische inzichten'. 

I n het maken van machines hebben we eeuwen ervaring. 
™e hebben zo een indruk welke klasse van functies we 
door machines kunnen laten verrichten. Maar juist de 
Programmatuur, waar we nu al het overige mee willen 
realiseren, kennen we pas enkele decennia. We kunnen 
nog heel moeilijk klassen onderscheiden van functies die 
|n programmatuur zijn vast te leggen. De ervaringen buiten 
net onderwijs liggen op gebieden die een zekere structuur 
vertonen, waarvan je de mogelijkheid van automatisering 
"Una op je klompen kunt aanvoelen. Binnen het onderwijs 
2l)n dergelijke structuren ook aan te wijzen, zeker op 
macro- en mesoniveau. 

H e t vastleggen van 'didactisch inzicht' op een operatio

neel niveau, dat wil zeggen waarin in alle situaties en in 
alle problemen bij leerlingen voorzien is, is extreem moei
lijk. Het ligt dicht bij het vastleggen van het gedrag van een 
docent. Voorzichtige schattingen van de tijd gemoeid met 
het beschrijven van een onderwijzende machine is hon
derd tot tweehonderd uur voor één uur reproductie 
hiervan. 
Daar komt nog een veel groter probleem bij: het didactisch 
inzicht van een docent is zelden volledig gelijk aan dat van 
zijn collega in het volgende lokaal. Men zal van elke les uit 
de computer misschien wel honderden versies moeten 
maken om alle klachten te voorkomen. De organisatori
sche problemen die na het beschikbaar komen hiermee 
gepaard zouden gaan zijn al vele malen groter dan die 
men ermee oplost. We gaan nog voorbij aan de miljoenen 
die dit allemaal zou kosten en de tijd die met productie 
gemoeid zou zijn. 

Men zou educatieve software kunnen rubriceren vanuit 
het oogpunt van de onderwijsgevende: 
- Volledig overeenkomend met de persoonlijke didactiek 

van de docent: vergelijkbaar met de wijze waarop hij of 
zij zelf bijles zou geven. 

- Overeenkomend met in brede kring geaccepteerde 
vakdidactiek; vergelijkbaar met wat in leerboeken wordt 
vastgelegd. 

- Overeenkomend met in het leergebied algemeen geac-
ceteerde hulpmiddelen; denk aan logaritmetafels en 
woordenboeken. 

- Overeenkomend met in het gehele onderwijs gebruike
lijke zaken als pen en schoolschrift. 

U zult tegenwerpen dat geen onderwijzer leermiddelen 
verwacht van het bovenste streepje. Misschien niet, maar 
de niet aflatende stroom klachten over het gebrek aan en 
de te slechte kwaliteit van educatieve computerprogram
ma's vindt hierin toch zijn oorzaak. Men verwacht, mis
schien onbewust, dat dergelijke programmatuur bestaat 
maar dat de slechte uitwisselbaarheid tussen verschil
lende computers of de slecht georganiseerde verspreiding 
(waarom regelt de overheid dat niet centraal?) de oorzaak 
zijn. En heeft men programma's te pakken gekregen dan 
beoordeelt men de kwaliteit naar de overeenkomst met de 
persoonlijke didactische inzichten. 
Dit wil geen verwijt zijn aan het adres van docenten, maar 
wel van allen die blijkbaar de suggestie in stand houden 
dat de 'personal computer' alle 'personal problems' ook in 
het onderwijs oplost. 

Er wordt wel naar wegen gezocht om het een docent 
mogelijk te maken eenvoudig zelf programmatuur te creë
ren in de sfeer van de lesgevende computer. Men spreekt 
van 'auteursystemen'. Naar mijn mening mag men hiervan 
niet meer verwachten dan dat een docent een eenvoudig 
oefeningetje maakt voor in de les van de volgende dag. 

Naarmate men lager in de zojuist gegeven lijst komt kan 
men met minder programma's uit de voeten. De toepas
baarheid is namelijk steeds algemener; een enkel pro
gramma kan functioneren in steeds meer lessituaties of 
zelfs leergebieden. Ervaringen in Engeland wijzen zelfs uit 
dat programmatuur van onderaan de lijst de enige is die 
blijvend gebruikt wordt, ook al heeft men veel meer 



beschikbaar. Dit is wel de programmatuur waarin de wijze 
van gebruik helemaal niet is vastgelegd. Men kan pen en 
schoolschrift nu eenmaal ook gebruiken van zedekwet-
send tot zegening. En toch zou niemand de pen willen 
verbieden. 

Heel bijzonder zijn computers in het onderwijs pas 
als ze heel gewoon zijn 
Nederland is een klein taalgebied en een klein didactisch 
gebied. Uit het voorgaande mag hebben doorgeschemerd 
dat programmatuur erg duur is vanwege de arbeidsinten
sieve productiemethoden. Als nu voor educatieve pro
grammatuur het afzetgebied zo klein is, wordt de prijs per 
stuk hoog, zo hoog dat de afzet nog verder in gevaar komt. 
Een vicieuse cirkel die moeilijk te doorbreken is. 

In het project NIVO (Nieuwe Informatietechnologie in het 
Voortgezet Onderwijs) heeft men een aantal strategieën 
uitgezet om een stap vooruit te doen in de toepasbaarheid 
van computers in het onderwijs. 
- Vergroting van het afzetgebied van educatieve pro

grammatuur door het plaatsen van 25000 computers in 
scholen. 

- Garanderen van uitwisselbaarheid, althans voor deze 
apparatuur, van de programma's waardoor program
matuur goedkoper wordt omdat het slechts in één ver
sie voor het gehele afzetgebied hoeft te worden ge
maakt. 

- Beschikbaar stellen van programmatuur die in het alge
meen als standaard geldt en die in het onderwijs op 
mesoniveau goede diensten kan bewijzen. Het gewen
ste effect daarvan is dat voor het al of niet onderwijzend 
personeel de computer dagelijkse handzame hulpmid
del wordt. 

- Het vergelijkbaar stellen van educatieve programma
tuur, al of niet door import uit Groot Brittanië, van het 
algemeen bruikbare type, zoals betoogd in de vorige 
paragraaf. 

Als dit leidt tot het aanvaarden van de^omputer als iets 
heel gewoons in de school, zal de markt rijp zijn voor 
educatief meer specifieke programmatuur. Van deze pro
grammatuur mogen we echt veel verwachten ook al zal de 
klemtoon voorlopig liggen op de laatste twee lettergrepen. 
Met andere woorden: 
Computers zullen Uw verwachtingen overtreffen 

, als U begint met niet teveel te verwachten. 
Maar dat is geen paradox. 

Het laatste woord 

Redaktie 
Op de voorafgaande pagina's vindt U de lezingen van de 
VeBOSS-conferentie 1986 voorzover die bij de redaktie 
zijn binnengekomen. 
Wegens plaatsgebrek zijn vervallen: de inhoudsopgave 
van de jaargang 1985; het vervolg van de beschrijving van 
de inhoud van Logopedie en Foniatrie december 1985; de 
vermelding van de inhoud van Logopedie en Foniatrie mei 
1986 (een themanummer over stemtherapie met een aan
bevelenswaardig artikel "Lachen is geweldig gezond"); het 
verslag van het negende congres van de Europese Fede
ratie van Verenigingen van Leerkrachten van Doven 
(FEAPDA) in september 1985 door de Nederlandse deel
nemers; de vermelding van diverse periodieke publikaties 
die de redaktie ter aankondiging ontvangt; de rubriek "Uit 
buitenlandse tijdschriften". 
Kort vermelden we: 
- De Gehandicaptenraad organiseert op 25 september te 
Nijkerk een studiedag over het thema: hoe sterk staan 
ouders met kinderen in het speciaal onderwijs. Nadere 
informatie: Gehandicaptenraad, Postbus 169, 3500 AD 
Utrecht, tel. 030-313454. 
- Adreswijziging FODOK (Federatie van Organisaties van 
Ouders van Dove Kinderen). Nieuw adres: Trans 1, 
Utrecht. Postadres blijft: Postbus 754, 3500 AT Utrecht. 
Tel. 030-321 192. 
- De Gehandicaptenraad heeft in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen twee bro
chures samengesteld, één over onderwijs aan slechtho
rende kinderen (Info 4) en één over onderwijs aan dove 
kinderen (Info 6). Ze zijn gratis te bestellen bij het Ministe
rie van Onderwijs en Wetenschappen, Centrale Directie 
Voorlichting, Postbus 25.000 2700 LZ Zoetermeer. 
- Te Amsterdam is opgericht de Stichting Gezinsbegelei
ding Ernstig Auditief gehandicapte Kinderen, kortweg: de 
Stichting Gezinsbegeleiding Amsterdam. De stichting is 
ontstaan door samenwerking van de Nederlandse Stich
ting voor het Dove en Slechthorende Kind (directeur G.J. 
van der Lem) en de J.C. Ammanschool (directeur Th. 
Kortekaas-Timmerman). 
- Dhr. J.J. Stoel (Jan Stoel) heeft wegens pensionering 
afscheid genomen van het Rudolf Mees Instituut en de 
Ammanstichting te Rotterdam. Dank en respekt voor het 
vele dat hij in 40 dienstjaren voor doven heeft gedaan. 
- Op 28 oktober organiseert de Stichting Doof-blinden 
een informatieve studiedag over doof-blindheid. Informa
tiefolder aan te vragen bij Kursusburo OVDB, Postbus 86, 
3950 AB Maarn, tel. 03432-2724. 
- Op 23 mei 1986 is V.S.O. Ekkersbeek te Eindhoven 
officieel geopend door Mr. P. van Vollenhoven. 
- Het novembernummer van Van Horen Zeggen zal 
slechts 16 bladzijden hebben. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
4812 GE 
4812 GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2565 EX 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6564 CA 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
2287 EE 
1742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Heilig Landstichting 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School 'De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Prof. dr. K.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool-V.S.O. 
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 

9721 WD 
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 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Gouden Regenstraat 36 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Nijmeegsebaan 21 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoets 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Enkstraat 69 

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. 
Internaten Groningen 
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. 

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

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Comelis Danckertsstraat 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

32 

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

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
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 
050-270840 
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 de 
eindredaktie. 




