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Ten geleide Verslag van het negende 
congres van de Europese 
Federatie van verenigingen 
van leerkrachten van doven 
(FEAPDA) 

Redaktie 

De geschiedenis van een tijdschrift is voor een belang
rijk deel af te lezen op de omslag van de opeenvolgende 
afleveringen. Bij het inbinden van jaargangen zou deze 
interessante informatiebron ook mee ingebonden moe
ten worden. 
Wie de omslagen van ons blad (Tijdschrift voor het 
Doofstommen- en Slechthorendenonderwijs; Het Ge
hoorgestoorde Kind; Van Horen Zeggen) bewaard heeft, 
zou eens moeten kijken naar de namen van de redak-
tieleden; wat daarin verandert en wat daarin constant is. 
Hem zou zeker opvallen, dat de naam van broeder 
Marcus van Veen meer dan 70 keer op de binnenzijde 
van de omslag voorkomt, in de jaren 1960 -1963 en van 
1973 (aflevering 3) - 1986 (aflevering 4). En als U nu 
even naar links kijkt, valt U op dat die naam daar niet 
meer voorkomt op de vertrouwde plaats. 
Dit is het juiste moment om broeder Marcus hartelijk te 
danken voor het vele werk dat hij voor al die nummers 
verzet heeft als eindredakteur en als lid van de redaktie. 
Ik schrijf expres niet 'als gewoon lid van de redaktie', 
want dat is hij nooit geweest. Zijn aktiviteit in de redaktie 
lag altijd boven het gemiddelde: in het stimuleren van 
mensen tot het schrijven van artikelen, in het bespreken 
van de plaats voor de volgende vergadering (en taart als 
er met dat bespreken iets misgegaan was!) en het 
zonder typist (m/v) verzorgen van uitnodigingen en 
verslagen van vergaderingen. De redaktie verliest in 
hem een stuwende kracht, een motor. Daarom onze zeer 
hartelijke dank. 

Het begin van een nieuwe jaargang is een uitdaging. 
Redaktie en lezers staan samen voor de taak te zorgen 
dat het blad gevuld wordt met lezenswaardige artikelen. 
Eerlijk is eerlijk: nog nooit was de voorraad kopij zo klein 
als toen de artikelen voor dit nummer weg waren naar 
de drukker. Een uitdaging dus voor de lezers om te 
zorgen voor nieuwe kopij. We zien nog steeds met grote 
belangstelling uit naar ervaringen van werkers in het 
veld. Uw kollega's kunnen meer van U leren dan U denkt. 

Peter L. van Dijk en Harry Brouwer namens de VEDON 

Van 19-21 september 1985 heeft de Federatie in Essen 
haar negende congres gehouden. Ditmaal was het 
thema: het meervoudig gehandicapte dove kind. 
De ongeveer 50 deelnemers afkomstig uit de 8 aange
sloten landen vonden gastvrij onderdak in de grote 
Rheinisch-Westfalische Schule für Hörgeschadigte im 
berufsbildenden Bereich in Essen. Op het programma 
stond een tweetal lezingen. 

Dr. J. van Dijk sprak over het onderwerp: 'Rubella 
handicapped children; an everlasting problem?' 
Als inleiding gaf hij informatie over vaccinatie-program
ma's in diverse landen. Deze verschillen van elkaar, In 
sommige landen vaccineert men meisjes in het begin 
van de puberteit. Deze methode heeft wel effect op het 
terugdringen van geboorten van rubellakinderen maar 
veel betere resultaten heeft vaccinatie van zowel jon
gens als meisjes in de leeftijd van 2-4 jaar. Toch wordt 
verwacht dat het tot de eeuwwisseling zal duren voordat 
de ziekte de wereld uit is. (Helemaal verdwijnen zal 
rubella echter niet omdat vaccinatie niet in alle gevallen 
leidt tot het vormen van antistoffen). Van Dijk heeft 
gegevens voor zijn onderzoek verzameld in Australië. 
Het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd in 1982. 
In het vervolg van zijn lezing gaf hij de belangrijkste 
resultaten van zijn onderzoek. 
Centraal in het onderzoek stond de vergelijking van dove 
rubellakinderen met staar (doof-blind) met die zonder 
oogproblemen. Gebleken is dat eerstgenoemden signi
ficant meer abnormale gedragspatronen vertonen (b.v. 
stereotiepe bewegingen en autisme). In zijn lezing ging 
Van Dijk in op dove rubellakinderen zonder visuele 
stoornissen. Gepleit werd voor een zorgvuldige, regel
matige controle van het oog (oogspanning) van het kind 
dat doof is als gevolg van rubella. Na te zijn ingegaan 
op de ontwikkeling van het embryo kwam het ontstaan 
van het gehoororgaan van het rubellakind aan de orde. 
Besproken werd het voor deze kinderen typische 'Bell-
shape' audiogram met een groot verlies in het spraak-
gebied. Benadrukt werd het belang van een regelmatig 
audiometrisch onderzoek en aanpassing van de hoor-
apparatuur. 

Vervolgens werd gesproken over het testen van de 
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intelligentie en de leermogelijkheden met behulp van de 
Hiskey Nebraska test. Uit het onderzoek bleek dat de 
ontwikkeling van het rubellakind na een langzame start 
zich schijnt te versnellen. 
Rubellakinderen hebben geen inferieure intelligentie 
maar hun leerresultaten en hun gedrag vormen een 
probleem. De vraag is wat de oorzaken zijn van de 
vertraging in de taal- en spraakontwikkeling. In een 
aantal onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden voor het 
vermoeden dat sommige rubellakinderen problemen 
hebben met de integratie van beide hersendelen. 
Van Dijk is op grond van praktijkervaringen aanhanger 
van de zgn. 'desintegrated brain'-theorie. Zich baserend 
op deze theorie stelt Van Dijk dat deze kinderen niet 
gebaat zijn met communicatievormen die een combina
tie zijn van spraak en gebaren (sequential information). 
Een dergelijke combinatie vereist bij de verwerking een 
totale activiteit van de hersenen, iets waartoe deze 
kinderen niet in staat zijn. Een betere benadering is het 
gebruik maken van de visuele ingang, plaatjes en 
geschreven zinnen. (Niet bedoeld wordt de etiketteer
methode; de woorden en zinnen moeten komen uit de 
conversatie met het kind; de taal moet komen uit de 
interessesfeer van het kind). 

Voorts kwam de emotionele ontwikkeling van het dove 
rubellakind aan de orde. 
Congenitale rubella en autisme worden ten onrechte 
vaak aan elkaar gekoppeld. Er bestaat een zekere mate 
van verwantschap, maar het gaat om twee van elkaar 
te onderscheiden soorten problematiek. Tenslotte stelde 
Van Dijk dat in de opvoeding van deze kinderen de 
omgeving van het kind zo duidelijk mogelijk moet worden 
gestruktureerd, zodat het kind niet in verwarring komt. 
De lezing werd besloten door te benadrukken dat deze 
kinderen niet alleen problemen hebben maar ook mo
gelijkheden. Misschien worden 'rubella victims' ooit 
'rubella victors'. 

De tweede lezing werd gehouden door de Fransman Dr. 
F. Rebourg. Rebourg werkt als kinderpsychiater, als arts 
en als therapeut met dove kinderen die nevenhandicaps 
hebben. 
Hij kiest voor de term 'associated difficulties' i.p.v. 
'multiple handicaps' omdat de eerste term het hoofdpro
bleem - de doofheid - en de effecten daarvan voorop 
stelt. 
In zijn betoog legde Rebourg vooral het accent op de 
effecten van doofheid op het leggen van relaties met het 
dove kind. Hij stelt dat in het doof-zijn de relatieproble-
matiek de kern is. Problemen kunnen liggen in het kind 
maar eveneens bij degene die een relatie wil aangaan 
met het kind. Men moet zich realiseren dat de opvoeder 
en het kind elkaar wederzijds beïnvloeden. 
In de praktijk blijkt vaak dat boekenwijsheid niet vol
doende is om de problemen in de dagelijkse omgang 
met deze kinderen aan te kunnen. Noodzakelijk is 
zelfkennis en kennis van de relatie met het kind. Volgens 
Rebourg is het fundamenteel alle problemen te bezien 
in het licht van de basale relatie-problematiek tussen 
horende en dove. Wil de opvoeding van het dove kind 

kans van slagen krijgen, dan moet de communicatie zo 
vroeg mogelijk op gang komen. 
Rebourg doet in zijn lezing een aantal aanbevelingen 
aan het adres van de leerkrachten. 
Tracht het kind te begrijpen en probeer voorwaarden te 
scheppen om begrepen te worden met behulp van alle 
je daartoe ten dienste staande middelen; ga een relatie 
aan met het kind zonder vooroordelen over de manier 
waarop gecommuniceerd moet worden, doe het. 
Probeer in de groep saamhorigheidsgevoel te vestigen; 
moedig de kinderen aan, daag ze uit en ontwikkel alles 
wat de kinderen tot relaties kan aanzetten. 

Het congresprogramma bestond verder uit bijdragen 
van werkgroepen uit de bij de Federatie aangesloten 
landen. Het accent lag op de uitwisseling van praktijk
ervaring. 
De Nederlandse bijdrage bestond uit een case study; 
besproken werd het contactarme kind. Voor de congres
gangers was een stencil beschikbaar waarin een situ
atieschets van de in Nederland aanwezige instituten en 
de aldaar gevolgde werkwijzen m.b.t. het meervoudig 
gehandicapte kind. De Nederlandse bijdrage werd ge
presenteerd door mw. Ineke Vonk uit Haren en was in 
de maanden daarvoor samengesteld door de Commis
sie M.G. van de VEDON. 

De laatste congresdag werd gediscussieerd over het 
functioneren van de FEAPDA en de gang van zaken 
tijdens het congres. Gesignaleerd werd de kloof tussen 
de Federatie en het doorsnee-lid van een nationale 
vereniging. Het werk van de Federatie is niet of nauwe
lijks bekend bij leden van de nationale verenigingen. De 
aanleiding voor deze discussie was gelegen in het feit 
dat de Noorse vereniging zich vorig jaar terugtrok als lid 
van de Federatie. Veel kritiek was er ook op het gebruik 
van drie congrestalen (Frans, Duits en Engels). 

Het congres werd op ludieke wijze gesloten door de 
voorzitter, de Zweed Per Gunnar Kahrström, met een 
trompetsolo. In Essen bleek weer eens dat de informele 
contacten met collega's 'in de wandelgangen' zeer 
waardevol zijn en zeker het werken ten goede komen. 
Een uitvoerig gedrukt verslag van de bijdragen aan dit 
congres zal dit jaar verschijnen. Bij de schrijvers (zie 
boven) ligt een voorlopig verslag ter inzage. 
Het volgende congres zal in 1987 worden gehouden in 
Marseille. Het thema is vastgesteld op de vergadering 
in het najaar van 1986 in Luxemburg. 
U kunt iets doen aan de overbrugging van bovenge
noemde kloof door suggesties te doen over het thema 
van het daarop volgende congres. Eventuele vragen en 
opmerkingen over het functioneren van de Europese 
Federatie zien we met belangstelling tegemoet. 
De Nederlandse deelnemers aan dit congres waren: 

1. mw. J. Vonk, Koninklijk Instituut voor Doven, Haren. 
2. mw. Y.W. van der Wal, Ammanschool, Amsterdam. 
3. mw. C. Spronk, Ammanschool, Amsterdam. 
4. hr. H. Brouwer, Effatha, Voorburg. 
5. hr. J.J.S. Storm, Effatha, Voorburg. 
6. hr. A. Zevenbergen, Effatha, Voorburg. 



7. mw. E.H. van Hameren, Rudolf Mees Instituut, Rot
terdam. 
8- hr. RL. van Dijk, Rudolf Mees Instituut, Rotterdam. 
9-.hr. H.J. de Snoo, Rudolf Mees Instituut, Rotterdam. 
10. hr. F.P.J.R. van den Bosch, Instituut voor Doven, Sint-
Michielsgestel. 

Leen Pille, Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau 

Jan van der Hoeven 

Begin januari 1987. Het tijdstip van gelukwensen. Je 
krijgt een telefoontje van een lieve mevrouw. 'Zeg, weet 
Je dat...'. En als antwoord moet je dan 'nee' zeggen en 
dat vind je eigenlijk heel vervelend. 
Heel vervelend, omdat ze ons de mededeling deed, dat 
ons ere-lid (o.a. 15 jaar voorzitter van de VeBOSS) Leen 
Pille uit Amsterdam, kort na zijn afscheid als directeur 
van de A.G. Bellschool te Amsterdam, Ridder was 
geworden in de Orde van Oranje Nassau. 
Leen heeft een enorme staat van dienst in het sh- en 
sg.-onderwijs. Hij was een van de mensen die in 1957 
mee moesten beslissen, of uw scribent benoemd zou 
worden als maatschappelijk werker bij de Vereniging 
voor Slechthorenden en dat is ook al weer lang geleden. 
Leen was eigenlijk overal en altijd aktief. Samenwerken 
t-b.v. de aan ons toevertrouwde kinderen was daarbij een 
van zijn slogans. Samenwerken op velerlei terrein. 
Zijn inzet en doorzettingsvermogen bij al dit soort dingen 
heeft zijn beloning gevonden in dit Ridderschap. 
Leen, van harte. 

Emeritaat prof. dr. B. Ter
voort 

Op 28 februari heeft de Vakgroep Algemene Taalweten
schap van de Universiteit van Amsterdam afscheid 
genomen van haar hoogleraar Bernard T. Tervoort, die 
°P 1 maart van dit jaar met emeritaat is gegaan. 
Gedurende 16 jaar is hij verbonden geweest aan de 
vakgroep. 
In onze kringen is prof. Tervoort vooral bekend door zijn 
onderzoek en publicaties over linguïstische aspecten 
van taalpsychologie en taalpathologie, in het bijzonder 
door zijn linguïstisch onderzoek naar gebarentaal van 
doven. 
Bij gelegenheid van zijn afscheid werd te Amsterdam 
een symposium gehouden. Verschillende sprekers, allen 
door prof. Tervoort geïnspireerd, behandelden elk een 
facet van zijn vakgebied. 

Naar een rekencompensatie-
programma 

Pieter W. van der Wel 

Oorzaken van rekenachterstanden 

De laatste jaren zijn wij op de RJ. Evertseschool in 
Rotterdam in toenemende mate met ernstiger rekenach
terstanden geconfronteerd. Een en ander noopte ons 

3 meer inzicht in de bijbehorende problematiek te krijgen 
it en onze programma's aan te passen. 
i De oorzaken van de rekenproblemen kunnen zeer divers 

zijn, maar vallen voor het merendeel in een of meerdere 
it van de volgende categorieën: 
i - afwijkingen van lichamelijke aard, zoals bv. een slecht 
r gehoor, gezichtsvermogen of bepaalde vormen van een 
s achtergebleven motoriek. 

- een gestoorde functie-ontwikkeling, waartoe o.a. een 
i gebrekkige oog-handcoördinatie, een matige ruimtelijke 
7 oriëntatie, of een slecht werkend geheugen behoren. 
j - een achtergebleven taalontwikkeling, waarbij het kind 
3 een geringe woordenschat, een slechte zinsbouw of 
i, zwakke verteltrant heeft, of niet in staat is te volgen, wat 
i tegen hem/haar gezegd wordt. 
T - een geringe intelligentie, die ertoe leidt, dat er weinig 

inzicht is bij de uitleg van een probleem, opdrachten niet 
i worden begrepen en het kind niet logisch kan nadenken. 

- aspekten van sociale of emotionele aard, waarbij 
onder meer de verhouding van het kind tot volwassenen 

- of leeftijdgenoten, benevens zijn karakter en interesses 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
- een matige of slechte werkhouding, al of niet door 
concentratieproblemen veroorzaakt, die bv. uit een ge
ringe belangstelling voor de opdrachten of uit een snel 
afgeleid zijn kan blijken. 

De rekenvoorwaarden 

Voor het rekenen is de handeling het belangrijkste 
j uitgangspunt. Van eminent belang hierbij is het goed 
3 functioneren van de zintuigen. Via genoemd handelen 
i, ontwikkelt zich het zo belangrijke getalbegrip. Dit laatste 
3 kunnen we in een zevental componenten uiteensplitsen: 

- het maatbegrip. Relatief vormt zich dit al op zeer jonge 
i leeftijd en uit zich in koppels als meer-minder, klein-
-i groot, enz. Bij het ouder worden ontstaat de behoefte aan 
r een maateenheid en vormt zich een absoluut maatbe-
1 grip. Belangrijk voor verdere uitbreiding van het getal

begrip is het kunnen wisselen van eenheid. Denk in dit 
i verband bv. aan het werken met breuken en het metriek 
i stelsel. 
i - de conservatie. Deze heeft nogal wat bekendheid 

verworven door de experimenten van J. Piaget en B. 
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Inhelder. Op het eerste gezicht ongelijke hoeveelheden 
blijken bij meting gelijk te zijn. 
- de correspondentie. Aantallen worden met elkaar 
vergeleken en gelijk of ongelijk bevonden. 
- de classificatie. Het kind leert gelijksoortige zaken bij 
elkaar te zoeken. Hiermede wordt o.a. de basis voor de 
verzamelingenleer gelegd. 
- de seriatie. Voorwerpen worden naar grootte, omvang, 
enz. gerangschikt. 
- het tellen tot tien. Bij het tellen dienen we onderscheid 
te maken tussen: 
a. het kardinaalgetal, dat een relatie tussen een hoe
veelheid en een eenheid aangeeft. 
b. het ordinaalgetal, dat aangeeft op welke plaats een 
voorwerp in een reeks thuishoort. Het bij dit laatste 
behorende begrip ontwikkelt zich door seriëren. 
- de kennis van rekenkundige symbolen. Deze vormt 
zich door een duidelijke koppeling van een symbool aan 
verschillende situaties. 

Signaleren en diagnostiseren 

Hoe komen rekenproblemen aan het licht? 
Simpel kunnen we stellen, dat een kind, dat veel en 
regelmatig fouten in z'n werk maakt, moeilijkheden heeft. 
Duidelijk is, dat we er hiermee in het speciaal onderwijs 
niet zijn. Minstens moeten we ertoe overgaan een 
foutenanalyse te maken. Dit houdt in, dat zelf ervaren 
wordt, waar de problemen liggen en wat het rekenen van 
het kind vraagt. Verder dienen we op de diverse stappen 
bij het leren rekenen zicht te krijgen. Nadat het nodige 
materiaal van een leerling verzameld en geanalyseerd 
is, moeten we tot een interpretatie en een gevolgtrekking 
komen. 
De laatste jaren nodigen we toekomstige leerlingen 
enige maanden voor het begin van het cursusjaar uit om 
een tweetal dagen op de P.J. Evertseschool mee te 
draaien. Gedurende deze dagen doen ze met diverse 
vakken mee en worden ze door de betreffende leer
krachten goed geobserveerd. Binnen dit kader maken 
ze met rekenen de signaaltoets van het Gouds Reken-
pakket (GRP). Deze doorloopt stelselmatig de stof van 
het eind van een derde tot en met een zesde groep 
basisonderwijs. De uitwerking van de resultaten is voor 
ons een eerste indicatie, waar we moeilijkheden kunnen 
verwachten. 

Komen leerlingen waarbij rekenproblemen geconsta
teerd zijn eenmaal op onze school, dan proberen we van 
een en ander een duidelijker beeld te krijgen. Hierbij 
wordt van een probleembeschrijving uitgegaan, waarin 
we de in het voorgaande genoemde oorzaken en 
voorwaarden meenemen. Voorts zijn op dat tijdstip 
meestal ook de bevindingen van de k.n.o.-arts evenals 
de gegevens van pedagogisch-didaktische, psycholo
gische en audiologische aard uit het toelatingsonder
zoek aanwezig. Toch kan het zijn, dat er vragen over
blijven, welke nopen tot een contact met de vorige 
school of tot een huisbezoek. 
Op het moment dat deze kinderen getest worden, 
hebben we veelal zelf enige indrukken omtrent hen 

4 

1 opgedaan. Reeds enige notie is aanwezig, wat voor type 
kind het is, hoe het zichzelf beleeft, etc. Is dit niet geheel 

r duidelijk, dan zullen we zeker trachten erachter te 
komen. Verder willen we weten, hoe het over de nieuwe 

j school denkt. En uiteraard zijn eveneens zaken als 
3 taakhouding, concentratie en werktempo belangrijk. 

Wat het rekenkundig gedeelte van de diagnose betreft, 
, testen we de verschillende probleemgebieden volgens 

een bepaalde systematiek. In grote lijnen zijn deze: 
i a. de rekenvoorwaarden 

b. het optellen en aftrekken van 0-100 
• c. de tafels van vermenigvuldigen en delen 

d. cijferen 
i e. diversen 1: bv. redactie-opgaven, verwarring van 
i bewerkingstekens, problemen met het getal nul, cijfer-

omwisseling 
I f. breuken 
i g. diversen 2: klokkijken, geld, metriek stelsel. 

In principe zou de gehele stof, die we afvragen, beheerst 
moeten worden. De resultaten van de signaaltoets 
hebben ons evenwel reeds geleerd, waar moeilijkheden 
te verwachten zijn. Bij het doornemen der diverse 
gebieden volgen we voor de onderdelen a t/m e het 
vragenblad van het GRP en voor f het Diagnostisch 
Rekenonderzoek van J. Borghouts-van Erp e.a. De 
scores worden, evenals de voornoemde informatie van 
de vorige school en het toelatingsonderzoek, op een 
notatieblad vastgelegd. Hiernaast letten we nog erop, 
hoe de antwoorden verkregen worden. Is er inzicht in de 
handeling? Wordt het resultaat tellend verkregen? Hoe 
is de vaardigheid? In geval van twijfelachtige of onvol
doende beheersing, wordt aangegeven, waar het aan 
schort. 
De eindresultaten van de rekendiagnose brengen we 
tenslotte naar een verzamelblad over, waarop een 
helder overzicht van de probleemgebieden plus de mate 
van beheersing ontstaat. 
Bij de diagnostisering volgen we op de P.J. Evertse
school overwegend de zogenaamde 'korte weg', waarbij 
slechts die onderdelen, waar we moelijkheden verwach
ten, worden doorgenomen. 

Het handelingsplan 

De volgende stap is het maken van een handelingsplan. 
Dit kan al naar gelang de uitval van de leerling alle 
vakken omvatten, maar ook alleen het rekenen betref
fen. Bij opstelling houden we in de eerste plaats rekening 
met de historie van het kind. Welke leerervaringen heeft 
het tot dusver opgedaan? Velen tobben al zes a zeven 
jaar met rekenen. Ten tweede vragen we ons af, hoe 
belangrijk dit vak is, bezien vanuit eventuele te verwach
ten loopbaan of vervolgonderwijsmogelijkheden. Dit 
laatste vanzelfsprekend onder groot voorbehoud. 
Tevens dienen we ons af te vragen, wat het kind zelf 
ervan vindt, hoe de klas op een aparte behandeling van 
een hunner reageert, en hoe de ouders erover denken. 
Wat het tweede punt betreft, verdient het aanbeveling te 
zorgen, dat de leerling in een klas komt te zitten waarvan 
minstens de helft op de een of andere wijze een 



compensatieprogramma volgt. Dit om te voorkomen, dat 
niJ/zij zich een buitenstaander gaat voelen, wat demo
tivatie in de hand werkt. 
Onze ervaringen met de ouders zijn, dat ze of skeptisch 
tevenover onze pogingen staan - we helpen ons kind al 
zes jaar na schooltijd met rekenen zonder veel resultaat 
- of zeer welwillend zijn. 
Bij de beoordeling van het verzamelblad nemen we ten 
eerste in ogenschouw, welk probleem het oudst is, en 
daarna welke leerervaringen tot op heden zijn opgedaan. 
Het ligt voor de hand in dezen het oudste probleem te 
'aten prevaleren en derhalve met de aanpak hiervan te 
starten. Veelal wordt dit ook gedaan, tenzij blijkt, dat 
hieraan al jaren zonder vrucht is gewerkt en het kind voor 
dit onderdeel volstrekt niet gemotiveerd is. 
's eenmaal een keuze gemaakt, dan wordt aan de hand 
van 'probleemtracés' vastgesteld, waar de moeilijkhe
den binnen de betreffende categorie liggen. Een ogen
schijnlijk zelfde rekenuitval kan namelijk zeer verschil
lende oorzaken hebben. 
Tot slot bekijken we nog de mate van beheersing. Is deze 
onvoldoende, dan wordt het onderdeel opnieuw aan de 
orde gesteld, is ze twijfelachtig, dan maken we gebruik 
van de ïnstapwijzers' van het GRP. 

Het 'stappenplan' 
l n de praktijk passen we op vrijwel alle fasen van de 
Probleemcategorieën het zogenaamd 'stappenplan' van 
het GRP toe. Dit volgt in grote lijnen de door de 
Russische leerpsychologie aangegeven niveaus, t.w. 
het materieel, perceptief en mentaal niveau. Veel aan
dacht wordt hierbij 'aan de verkorting en verinnerlijking 
van de rekenhandeling' besteed. De vijf te maken 
stappen zijn achtereenvolgens: 

stap 1; het handelen met concreet materiaal 
stap 2: eenvoudig handelen in het platte vlak 
stap 3: een verkorting en verinnerlijking met concreet 

materiaal 
stap 4: een verkorting en verinnerlijking in het platte vlak 
stap 5: schematisering en het werken met de formule-

vorm. 
Bi] de stappen 1 en 2 hanteren we allerlei materialen 
zoals een rekenbalans, de rekendoos van Wolters-
Noordhoff, de rekenkist van Malmberg, een abacus, enz., 
benevens de rekenhulpen en doe-kaarten van het GRP. 
Voor de stappen 3 t/m 5 worden vooral de rekenkaarten 
van het GRP gevolgd. 
Bij het aanleren van de breuken gebruiken we voor de 
stappen 1 en 2 de bekende breukendoosjes, de reeds 
genoemde rekenkist en breukenkaartjes. Daar de breu
ken nog niet in het GRP voorkomen, worden de overige 
stappen o.a. met bladen uit de Kopieersystemen van de 
Noord-Nederlandse Stempelfabriek voorbereid. 

De hulpverlening op onze school kan van tweeërlei aard 
zijn. Veel voorkomend is de tijdelijk-vervangende bege
leiding, welke wordt toegepast als een leerling onvol
doende of twijfelachtig op enkele gebieden, bv. de 
staartdelingen', scoort. Is dit eenmaal bijgewerkt, dan 

gaat hij/zij met een 'normaal' programma verder. 
Voor zeer zwakke leerlingen is de begeleiding meestal 
blijvend-vervangend. Zij stappen in een bepaalde cate
gorie van het GRP in en volgen hierna het pakket als 
methode. 

Differentiatie binnen het programma 

Binnen het hier geschetste programma zijn verschil
lende mogelijkheden tot differentiatie. Bezien we eerst 
die naar leerweg. 
Blijkt bv. na zeer korte tijd, dat een leerling op concreet 
niveau de zaken door heeft, dan ligt het voor de hand 
de eerste stappen over te slaan, wat uiteraard tot een 
verkorting van de leerweg leidt. 
Verlenging volgt, als ondanks alles duidelijk is, dat een 
leerling meer oefening nodig heeft. In dit geval kunnen 
bv. rekenkaarten, die onvoldoende gemaakt zijn, nog
maals aangeboden worden. Hiernaast biedt het GRP 
nog 'extra-kaarten' voor het meer bedreven raken in een 
probleem. Ten slotte kunnen we aan het eind van elke 
fase nog besluiten op mentaal niveau een aantal for
mule-sommen als extra oefening te geven. 

Uiteindelijk zal, zeker bij kinderen uit de leeftijdsgroepen 
die bij ons binnenkomen, blijken dat niet alle tot efficiënte 
oplossingsmethoden op het mentale niveau geraken. 
Differentiatie hiervan moeten we derhalve aanvaarden, 
wat meestal inhoudt, dat antwoorden langs een langere 
weg bereikt worden. Bv.: 

6 7 8 
2 9 7 , 
8 16 15 
8 17 5 
9 7 5 

Ook zullen we bij gebleken moeilijkheden met verme
nigvuldigen, verschillende hunner kortere of langere tijd 
met zogenaamde tafelbladen laten werken. In elk van 
deze gevallen blijft het evenwel zaak regelmatig te 
peilen, of nog sprake is van enige vordering op het 
betreffende gebied. 

Duidelijk is, dat bij iedere nieuwe stap in het leerproces 
instruktie noodzakelijk is. Dit houdt in, dat wij ons terdege 
m.b.v. de praktijkbegeleidingsboeken moeten voorberei
den: alle opvolgende stappen dienen doorgenomen te 
worden. Voor de les behoren de hulpmiddelen klaar te 
staan, hetgeen zeker een noodzaak is, als het leerlingen 
met concentratiestoornissen betreft. Bij de voorberei
ding schatten we eveneens alvast de momenten van 
controle in. Het meest effektief is deze uiteraard direkt 
na de uitvoering. Voor een goede motivatie is een snelle 
controle van belang. Tevens kan dan beter bij de 
evaluatie op de gevolgde oplossingsmethode worden 
gelet. De opgave ligt immers nog vers in het geheugen. 

Bij het lesgeven aan groepen is het vaak aan te bevelen 
naar een zelfstandiger werkhouding van de leerlingen te 
streven. Continue controle is immers dan meestal niet 
mogelijk. Wellicht kan een en ander bereikt worden door 
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bij bv. 'faalangstige' of onzekere kinderen de momenten 
van controle langzamerhand steeds verder op te schui
ven. Het GRP biedt verder diverse materialen, waarmee 
zelfstandig geoefend kan worden, zoals de reeds ge
noemde rekenhulpen, tafelschijven, enz. 
Soms is het mogelijk eenvoudige instruktie eventueel 
door medeleerlingen te laten uitvoeren. Veelal is in dit 
geval de sfeer in de groep doorslaggevend. In hoeverre 
is de speciale begeleiding geaccepteerd? Is de betref
fende leerling geen buitenstaander? 

Het 'rekenpraktikum' 

Het behoeft geen betoog, dat continuïteit in de aanbie
ding van de compensatieprogramma's van essentieel 
belang is. Om deze te waarborgen en de effektiviteit te 
verhogen zullen scholen met een groeiend aantal leer
lingen die ernstige rekenachterstanden vertonen, mijns 
inziens de inrichting van een 'rekenpraktikum' in over
weging moeten nemen. Dit kan dan als centrale plaats 
van het rekenbegeleidingsgebeuren fungeren, hetgeen 
de efficiency van een en ander ten goede komt. 
In deze ruimte bevinden zich de reeds beschreven 
toetsings- en hulpmaterialen, benevens videobanden 
over rekenonderwerpen, zoals bv. het programma Plus
punt van de NOT. Voor leerkrachten die met de com
pensatieprogramma's werken liggen hier de testresul
taten en handelingsplannen van de door hen begeleide 
leerlingen ter inzage. Voorts kunnen ze putten uit een 
bibliotheek, waarin naast literatuur over rekenproble
men, minstens één exemplaar van de praktijkbegelei
dingsboeken permanent aanwezig is. Tweede exempla
ren mogen eventueel onder de desbetreffende 
leerkrachten circuleren. 

De toenemende stroom software voor rekenen, zie 
hiervoor het Overzicht en de Beschrijving Educatieve 
Software van het CRL, maakt het inmiddels aantrekkelijk 
in het 'rekenpraktikum' een computer bij de hand te 
hebben om langs deze weg vaardigheden in te slijpen. 
Heeft een school een 'leerkracht speciale begeleiding' 
(remedial teacher), dan behoort de inrichting en orga
nisatie van genoemd praktikum onder meer tot zijn taak. 
Z'n belangrijkste werk is uiteraard de begeleiding van 
en de verzorging van de instruktie voor leerlingen. Dit 
laatste geschiedt individueel of in zeer kleine groepen. 
Hiernaast instrueert hij ook de leerkrachten, die met de 
diverse programma's werken. Gezien de gang van zaken 
in de afgelopen tijd aan onze school is het waarschijnlijk 
zinvol aan het begin van een schooljaar de leerkrachten 
die met de betreffende programma's aan de slag gaan, 
een inleidende cursus te geven, waarin de theorie achter 
en de aard van de materialen uiteengezet worden. 

Als een school geen remedial teacher heeft, kan uit 
instruktie buiten of tijdens de schooluren gekozen wor
den. Het nadeel van de eerste mogelijkheid is, dat de 
leerling in een uitzonderingspositie komt. Terwijl het 
verder de vraag is, of het gezien de reistijd van het kind 
eventueel haalbaar is. De tweede vorm vraagt een 
zekere zelfstandigheid van de groep. 

De evaluatie 

Op gezette tijden dienen uiteraard de resultaten van de 
begeleiding geëvalueerd te worden, ten einde het suc
ces ervan na te gaan. Op korte termijn kan dit door na 
elke doorgewerkte categorie de zogenaamde 'eindkaar-
ten' van het GRP aan te bieden. De uitwerking hiervan 
geeft aan, of de stof al dan niet beklijfd is. Andere 
methoden zijn bv. het uitvoeren van een mondelinge 
procedure, of het opnieuw aan de orde stellen van een 
rekendiagnose. Vergelijking van de resultaten van toen 
en nu geven dan meestal al een voldoende indicatie. 
Op de P.J. Evertseschool houden we hiernaast tevens 
een evaluatie op lange termijn, meestal langer dan een 
half jaar. Opnieuw worden dan de diagnostische toetsen 
afgenomen en de verkregen scores op het verzamelblad 
vergeleken met de voorgaande. Dit geeft een goed 
inzicht in de vorderingen. Hiernaast of in plaats hiervan 
zouden de betreffende leerlingen ook de rekensignalen 
nog een keer kunnen maken, waarbij we dan eveneens 
de uitslagen van de eerste en tweede keer naast elkaar 
leggen. Uiteraard blijft ondanks alle fraaie hulpmiddelen 
de eigen observatie zeer belangrijk. 

Zinvol is het eveneens om regelmatig met de leerkrach
ten die bij de compensatieprogramma's betrokken zijn, 
om de tafel te gaan zitten en de speciale begeleiding als 
proces te evalueren. De problemen van de diverse 
leerlingen kunnen dan doorgenomen en ervaringen 
uitgewisseld worden. 
Verder kan men nagaan, of de begeleiding voldoende 
systematisch te verwezenlijken is, en zo niet, waar de 
speciale moeilijkheden liggen. Knelpunten in'de orga
nisatie komen aan de orde, benevens wensen met 
betrekking tot de materialen. Op dusdanige wijze kan 
aan het zo goed mogelijk laten verlopen van de program
ma's gewerkt worden. 

In het voorgaande heb ik summier een beeld trachten 
te schetsen van de rekencompensatieprogramma's, 
waarmee we momenteel op de P.J. Evertseschool bezig 
zijn. Delen hiervan zijn reeds gerealiseerd, andere zijn 
nog in opbouw. Het was niet de bedoeling u een 
volledige methode aan de hand te doen, alleen een 
vingerwijzing in welke richting gedacht kan worden bij 
een groeiend aantal leerlingen met rekenachterstanden. 
Want wil namelijk hun plaatsing op onze scholen zin 
hebben, dan dient er een programma te zijn, dat op hen 
wordt afgestemd. 

Literatuur-verwijzingen: 
K.i.o. rekengroep. onderwijsbegeleidingsdienst Arnhem- 'K.i.O. 
rekenen; doe het zelf pakket', 1979 
Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek 'Het 
Gouds Rekenpakket; algemene begeleiding', 1983; 'Het Gouds 
Rekenpakket; praktijkbegeleidingen A t/m E', 1983 
Prof. dr. C.F. van Parreren en drs. J.M.C. Nelissen: 'Teksten en 
analyses Sovjet-psychologie 2; Rekenen', 1977. 
Drs. J.W.M. Borghouts-van Erp; 'Rekenproblemen: Opsporen en 
oplossen', 1978. 
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Studiedag Ambulante Bege
leiding 

Aankondiging van een verslag 

Op 31 oktober 1985 werd in 'De Stuw' te Hoevelaken 
een studiedag gehouden over ambulante begeleiding 
vanuit scholen voor slechthorende kinderen en kinderen 
met ernstige spraakmoelijkheden. 
Deze studiedag was georganiseerd door een werkgroep 
die in april 1985 werd ingesteld op initiatief van de 
VeBOSS. Het verslag van deze studiedag kon pas in 
maart 1986 worden afgerond en Van Horen Zeggen kan 
het helaas nu pas aankondigen. 
Het verslagboek is met zijn 16 bladzijden zeer summier. 
Van de inleidingen van dhr. J. Drapers en drs. H. 
Westerop wordt eigenlijk alleen maar het schema weer
gegeven, zodat er weinig informatie overkomt naar de 
iezer. Ook de verslagen van de discussies in vijf groepen 
zijn zeer beknopt; sommige verslagen zijn niet meer dan 
een opsomming van steekwoorden. 
Na de 12 bladzijden verslag volgen twee bladzijden met 
literatuuropgave en twee bladzijden met opgekomen 
vragen die geen antwoord kregen. 
Het adres waar dit verslag besteld zou kunnen worden, 
is bij de redaktie niet bekend. 

Blackwell-ideeën 
in praktijk gebracht 
op de Ammanschool 

Elly Bergen, leerkracht op de J.C. Ammanschool 
Rita Harder, psycholinguïste, verbonden aan de Neder
landse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 
en het Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de 
Universiteit van Amsterdam. 

Medewerkers aan het project: 
J.C. Ammanschool: E. Bergen, I. Borst, A. v.d. Eyk, G. 
Haije, R. Koolhaas, P. Plaatsman, L. Veldman. 
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende 
Kind/Instituut voor Algemene Taalwetenschap: R. Har
der, C. de Leve (beiden vanaf 1985), L Pijfers (1983-
1985). 

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de 
achterliggende ideeën van het taalleerplan, ontwikkeld 
op de Rhode Island School for the Deaf in de Verenigde 
Staten en het op eigen wijze in de praktijk brengen van 
deze ideeën in enkele voorschoolgroepen en in een 
kernafdelinggroep van de Ammanschool. 

1. Inleiding 

In augustus 1982 werd voor de eerste keer een zgn. 
'Blackwell Workshop" georganiseerd door de Neder
landse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 
(NSDSK) en het Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. 
Guyot'. 
Medewerkers van beide instituten hadden tijdens een 
werkbezoek in de Verenigde Staten kennis gemaakt met 
het Taalleerplan van de Rhode Island School for the Deaf 
(deRISD). 
Men vond dat de opgedane kennis en ervaringen 
moesten worden overgedragen aan Nederlandse leer
krachten en vertegenwoordigers van organisaties die te 
maken hebben met het opvoeden en onderwijzen van 
dove kinderen. In samenwerking werd besloten een 
workshop te organiseren, waarbij de directeur van de 
RISD Peter Blackwell en zijn medewerkers hun werk
wijze en achterliggende theorieën konden vertellen aan 
een grote groep betrokkenen. 
Terwijl er hier en daar, weliswaar nog heel voorzichtig, 
besprekingen gevoerd werden en mogelijkheden afge
tast om iets van de 'Blackwell-werkwijze' in de praktijk 
te gaan brengen, werd er in oktober 1983 een tweede 
workshop georganiseerd. Peter Blackwell had nu leer
krachten van een school uit Noorwegen meegenomen, 
die al enkele jaren volgens dit curriculum werkten. Deze 
workshop was door de vele voorbeelden die gegeven 
werden zeer praktisch van aard, zodat duidelijk werd hoe 
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ideeën en theorieën uitgewerkt werden tot het werken 
in de klas. 
In het erop volgende jaar kwamen in Nederland enkele 
initiatieven van de grond, zodat een derde workshop in 
februari 1985 totaal in het teken kon staan van werk
zaamheden op de Nederlandse scholen zelf. 
Ook op de Ammanschool werd in het schooljaar 1983-
1984 op de voorschool gestart met het uitwerken van 
een curriculum in de lijn van het Blackwell-curriculum. 
Het bleek mogelijk samen met de NSDSK een project 
op te zetten als onderdeel van het grotere project 
'Verbetering van communicatieve vaardigheden van 
dove kinderen en dove volwassenen', een samenwer
kingsverband van de NSDSK en het Instituut voor 
Algemene Taalwetenschap (ATW) van de Universiteit 
van Amsterdam. Voor de Ammanschool was dit een 
mogelijkheid om wetenschappelijke begeleiding te krij
gen, voor de NSDSK onder meer een mogelijkheid om 
kinderen, die in gezinsbegeleiding waren geweest, op 
school te blijven volgen. 

2. De Rhode Island School for the Deaf 

De RISD is een openbare school voor dagonderwijs aan 
dove en slechthorende kinderen. De school is gevestigd 
in Providence, de hoofdstad van de staat. Aan de school 
is een audiologisch centrum verbonden, dat tevens 
functioneert als audiologisch centrum voor de staat 
Rhode Island. De school heeft 200 leerlingen, waarvan 
160 op de RISD en 40 op andere scholen. De leerlin
genpopulatie is heterogeen. Voor wetenschappelijke 
steun van het werk wordt samengewerkt met de Brown 
University. 

Voordat men op de RISD in 1966 begon met het 
ontwikkelen van een curriculum op basis van onder
staande leerpsychologische en linguïstische uitgangs
punten, werkte men, zoals op veel scholen voor dove 
kinderen in de V.S., m.n. op basis van het aanleren van 
woorden, een vocabulair waarmee vervolgens simpele 
zinsstructuren opgebouwd werden. Het w.as hoofdzake
lijk gebaseerd op het aanbieden van niéuwe woorden 
in relatie tot plaatjes bij de jongste kinderen en in relatie 
tot definities bij de oudste kinderen. 
Deze werkwijze blijkt echter niet de kinderen te helpen 
bij het internaliseren, en vervolgens dus in nieuwe 
situaties kunnen toepassen, van deze zinsstructuren. 
Omdat deze werkwijze steeds meer vraagtekens op
wierp en er steeds meer weerstand tegen ontstond, werd 
in 1966 begonnen met het opzetten van een nieuw 
curriculum. 

3. Theoretische achtergrond* 

De theoretische achtergrond van het curriculum op de 
RISD kan men opsplitsen in een leerpsychologisch en 
een linguïstisch deel. 

Verschillende delen uit deze paragraaf zijn ontleend aan R 
Menke, Verslag bezoek: Rhode Island School for the deaf 
Providence, Rhode Island in december 1981. Mei 1982 Konink
lijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot', interne publicatie 

De leerpsychologische ideeën en de gedachten over 
leerplanontwikkeling zijn grotendeels gebaseerd op de 
theorieën van de Amerikaanse psycholoog J. Bruner. 
Deze gaat er vanuit dat leren het ordenen van ervaringen 
omvat. De mens heeft 3 manieren om zich de hem 
omringende wereld eigen te maken. De eerste manier 
is de enactieve, gebruikt door jonge kinderen: zij begrij
pen de wereld door te handelen, te experimenteren, na 
te spelen op het moment van het ervaren zelf. De tweede 
manier, de iconische, geeft een representatie van een 
gebeurtenis d.m.v. een tekening, plaatje, waardoor de 
ervaring later 'herschapen' kan worden. De derde ma
nier, de symbolische, is gebaseerd op een representatie 
van ervaringen door middel van taal. Taal biedt de meest 
ruime mogelijkheden tot ordenen van ervaringen. Een 
mens doorloopt deze drie stadia in het kunnen weerge
ven van gebeurtenissen en zal als volwassene ervarin
gen hoofdzakelijk symbolisch ordenen. 
Deze driedeling is een basisprincipe voor de curriculum
ontwikkeling op de RISD: ervaringen moeten op alle drie 
de nivo's gerepresenteerd worden wil een kind zich deze 
ervaringen eigen maken. Dus niet spelen en doen alleen, 
maar ook niet taal alleen. 
Een andere gedachtengang, ontleend aan Bruner is de 
volgende: Het verzamelen van feiten is niet de meest 
efficiënte manier van leren, Het aantal feiten is oneindig 
en de wereld verandert zo snel dat geleerde feiten al snel 
weer verouderd zijn en dus niet meer bruikbaar. Beter 
is het om de kinderen een denk- en begrippen-apparaat 
te geven, waarin nieuwe feiten opgenomen kunnen 
worden. De begrippen zijn belangrijk, de feiten zijn 
arbitrair. Je hebt er bijvoorbeeld meer aan om te weten 
dat verschillende volken verschillende eetgewoontes 
hebben, dan dat je weet dat Indonesiërs rijst eten. Het 
eerste is een begrip, het tweede is een feit. Voor het 
werken binnen het Blackwell-curriculum betekent dit dat 
men zich steeds goed moet realiseren welke begrippen 
aan de orde komen. Deze begrippen liggen dan vast, de 
feiten kunnen door de leerkrachten gevarieerd worden. 
Het maakt geen verschil of men bovenstaand begrip wil 
illustreren met voorbeelden uit Indonesië of uit IJsland. 
Wel is hierbij van belang dat meerdere voorbeelden, 
onderwerpen gegeven worden. Het kind moet deze 
verschillende feiten op een hoger nivo, het begripsnivo 
kunnen ordenen. 
Daarom wordt gewerkt met een spiraalvormige opbouw 
van de onderdelen: de verschillende thema's die aan 
bod komen, komen telkens terug op een hoger, abstrac
ter nivo. De feitenkennis wordt steeds in een hoger 
begripskader ingebed. Zo komt bijvoorbeeld tussen 3 en 
5 jaar het thema 'het kind in het gezin en op school' aan 
de orde, met 5 en 6 jaar 'het gezin in de samenleving' 
en met 6 a 7 jaar 'het gezin in andere culturen' 
Zo weet men op de RISD als men met oudere kinderen 
werkt precies welke begrippen aanwezig verondersteld 
kunnen worden, omdat zij als doelstelling op een lager 
nivo in de spiraal werden geformuleerd. 

Bij het linguïstische deel van de achterliggende theorie 
van het Blackwell-curriculum wordt gebruik gemaakt 
van de moderne linguïstiek en van recent linguïstisch 



onderzoek, zowel bij horende als bij dove kinderen. Zoals 
hierboven al beschreven is, wordt taal gezien als het 
belangrijkste middel om ervaringen te ordenen en 
nieuwe feiten te incorporeren in de al aanwezige kennis. 
Het aanwezig zijn van 'internal speech', innerlijke taal om 
nieuwe ervaringen te kunnen verwerken staat binnen het 
Blackwell-curriculum centraal. Hierbij wordt geen on
derscheid gemaakt tussen de verschillende modalitei
ten waarin 'taal' kan voorkomen. Het is van belang een 
k,nd een innerlijke taal te geven, de wijze waarop hij zich 
ui', door middel van spreken, gebaren, vingerspellen, is 
daarbij van minder belang. Tekenend in dit verband is 
h e ' feit dat Blackwell's curriculum wordt gebruikt op 
scholen, die w.b. de door hen gebruikte communicatie
middelen onderling sterk verschillen: orale, T.C.- en cued 
speech-scholen vullen naar eigen idee de vorm van het 
aalaanbod in binnen het taalleerplan van de Rhode 

ls|and School. Zelf gebruikt de RISD Signed English + 
spreken. 
Uit steeds meer onderzoeken komen sterke aanwijzin
gen naar voren, die erop duiden dat de taalontwikkeling 
van dove kinderen m.b.t. zowel gesproken taal als 
Gebarentaal in grote lijnen volgens dezelfde stadia 
verloopt als de taalontwikkeling van horende kinderen. 
Meer gedetailleerd onderzoek is van belang om te 
bepalen welke factoren van invloed zijn op de door velen 
9econstateerde trager verlopende taalontwikkeling bij 
dove kinderen m.b.t. de gesproken taal. 
Als je dit idee: de taalontwikkeling van het dove kind gaat 
volgens dezelfde stadia als de taalontwikkeling van 
horende kinderen, eenmaal aanvaard hebt, kun je uit
voerig gebruik maken van de kennis over de taalontwik
keling van horende kinderen en dezelfde ontwikkeling 
volgen in een curriculum voor dove kinderen. 
Binnen de moderne linguïstiek worden enkele zinspatro
nen aangemerkt als de basispatronen van een taal, die 
uitgebreid kunnen worden door middel van toevoegin
gen, omkeringen (bij vragen bijv.) etc. Deze zinspatronen 
worden door horende kinderen, en ook enkele onderzoe
ken wijzen dit aan voor de gebarentaal-verwerving van 
dove kinderen van dove ouders, als eerste geleerd. Het 
curriculum op de RISD werkt met een vijftal basiszinspa-
tronen (zie hiervoor Het talige gedeelte in paragraaf 5, 
blz. 11). Deze patronen worden steeds verder uitgebreid 
tot complexe samengestelde zinnen naarmate de kin
deren ouder worden. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat kinde
ren op een bepaald moment veel meer begrijpen dan 
ze zelf produceren; ook bij dove kinderen is dit het geval. 
Het is dus van belang dat binnen een taalcurriculum het 
taalnivo van een kind niet alleen beoordeeld wordt op 
wat het zelf produceert. Er moet niet gewacht worden 
met de volgende stap, totdat een kind de vorige produc
tief helemaal beheerst. 
Net als bij de leerpsychologische uitwerking van het 
curriculum wordt binnen het taaionderdeel ook stapsge
wijs gewerkt. Hierbij zijn de volgende vier stappen te 
onderscheiden: 
1 • Exposure (aanbod): een nieuwe taalvorm komt eerst 
een aantal keren gewoon voor, bijv. in vertellen, voor
azen, tekst op een kaart of het bord, zonder dat er 

specifiek aandacht aan wordt geschonken. Deze vorm 
is dan ondergeschikt aan de inhoud, de informatie, die 
erin vermeld wordt. 
2. Recognition (herkenning): dit is het gevoel dat je iets, 
een bepaalde zinsstructuur, het verloop van een verhaal, 
al eens eerder hebt gezien. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is een kind, dat nog niet kan lezen, maar wel 
degelijk een boek, tijdschrift als zodanig herkent en ook 
net doet alsof hij leest. 
3. Comprehension (begrip): in dit stadium begrijpt een 
kind een bepaalde zinsstructuur en weet bijvoorbeeld 
welk antwoord verwacht wordt op een bepaalde vraag. 
4. Production (productie): het zelf kunnen uiten, produ
ceren van een zinsstructuur, een verhaal met een 
bepaalde afloop, etc. 
Men kan op verschillende nivo's tegelijk bezig zijn. Zo 
kan men op het produktie-nivo van een kind eisen dat 
het tweewoordszinnen uit, terwijl men ondertussen op 
het begripsnivo het begrip van enkele typen eenvoudige 
zinnen verwacht. Op het nivo van het aanbieden kan er 
dan tegelijkertijd gewerkt worden aan bijvoorbeeld uit
breidingen van bepaalde zinsstructuren. De leerkracht 
moet om te werken op deze verschillende nivo's een 
goed inzicht hebben in de wijze waarop de taal opge
bouwd is en verworven wordt. 

Zowel in het leerpsychologisch als in het linguïstisch 
deel van het curriculum wordt aan het gebruik van 
literatuur groot belang gehecht. Het (leren) lezen en het 
gebruik van verhalen ontwikkelen zowel talige vaardig
heden (bijv. woordenschat en strategieën om teksten te 
begrijpen) als het vermogen om literatuur te gebruiken 
als middel om te denken, te categoriseren etc. Het 
gebruik van literatuur wordt dan ook niet gezien als een 
apart gebied, maar wordt geïncorporeerd in het spiraals-
gewijs opgebouwde curriculum, waarbij de keuze van de 
verhalen aangepast wordt aan de persoonlijke ontwik
keling en de taalontwikkeling van de kinderen. 

4. Het begin op de Ammanschool 

In het schooljaar 1983-1984 werd op de Ammanschool 
in samenwerking met de NSDSK begonnen aan het 
voorzichtig in praktijk brengen van ideeën uit het cur
riculum van de RISD. De bedoeling was een taaipro
gramma voor de voorschool te ontwikkelen en op kleine 
schaal te beginnen met projectonderwijs volgens het 
spiraalmodel binnen het curriculum op de RISD. Afge
sproken werd dat de begeleiding van de NSDSK zou 
bestaan uit enerzijds het voorbereiden, beschrijven en 
evalueren van de projecten en het opbouwen van een 
spiraalsgewijs werkend curriculum, anderzijds het op
stellen van klassikale en individuele taaldoelen en het 
op dergelijke wijze vormgeven aan een taalcurriculum 
voor de voorschool. 
De twee eerste voorschool-groepen die hieraan mee
deden, bestonden respectievelijk uit 4- en 5-jarige 
kleuters. 
Het vervolg van dit artikel bestaat uit een verslag van 
onze eigen ervaringen met het werken vanuit de hier
boven beschreven ideeën. 
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Alle begin is moeilijk. Avonden hebben we gepraat over 
de manier waarop we gestalte konden geven aan het 
werken volgens een spiraal-vormig curriculum. Vooral 
omdat de kinderen in het begin nog erg jong waren en 
we nog aan weinig dingen konden refereren, bleek de 
keuze van de thema's erg moeilijk. De voorbereiding van 
de projecten gebeurde aan de hand van een schema, 
ontwikkeld aan de RISD. Het resultaat was een globaal 
werkplan voor beide groepen rond een bepaald thema 
voor een periode van zes weken. Het formuleren van de 
leerdoelen, en met name de taaldoelen bleek een 
enorme klus. Materiaal uitzoeken, werkbladen maken, 
uitstapjes organiseren e.d. bleken ook een enorme 
tijdsinvestering te zijn, maar de moeite waard, omdat, 
zoals nu duidelijk blijkt, deze voorbereidingen later voor 
andere groepen weer van nut zouden zijn. 
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats waarbij 
alle meer of minder nauw betrokkenen van de Amman-
school en de NSDSK aanwezig zijn. Tussentijds vindt 
regelmatig werkoverleg plaats tussen de mensen die 
werken aan de praktische uitvoering van het project. 

5. Het werken met het curriculum na een aantal 
jaren 

Met ingang van het schooljaar 1985-1986 is het aantal 
klassen dat werkt met dit curriculum, uitgebreid van twee 
tot vier. De 5-jarige kleuters aan het begin van het project 
zijn inmiddels 8-jarige leerlingen van de kernafdeling. 
Toen zij van de voorschool naar de kernafdeling gingen 
is in overleg met de andere leerkrachten op deze 
afdeling besloten met deze werkwijze door te gaan, zodat 
het ondermeer mogelijk is over geruimere tijd de resul
taten te evalueren. 

Bij de voorbereidingen van nieuwe projecten houden we 
rekening met de tijd, die we aan het project kunnen 
besteden. Zeker niet de hele schooldag of de hele 
schoolweek staat in het teken van het betreffende 
project. We laten veel ruimte over voor het praten over 
de eigen belevenissen van de kinderen en geven veel 
aandacht aan de dagelijkse gebeurtenissen. Meestal 
gebruiken we hiervoor het kringgesprek. Ook vaardig
heden als rekenen, methodisch schrijven, vertellend 
schrijven en dergelijke hebben over het algemeen geen 
directe relatie met de projectonderwerpen. Op een vast 
tijdstip op de ochtenden houden we de 'projecties' en 
op dat moment wordt de nieuwe informatie m.b.t. het 
lopend project aangeboden. Een deel van de middag 
wordt dan gebruikt voor de verwerking. Deze verwerking 
kan bestaan uit handenarbeid, het maken van werkbla
den, het uitvoeren van opdrachten als interviews afne
men, situaties uitspelen e.d. 

Voorbereidingen 

Voor de betreffende groep wordt een thema vastgesteld 
en worden onderwerpen gekozen voor een periode van 
6 tot 8 weken. Bij de keuze van de projectonderwerpen 
wordt uitgegaan van: 
1. de leefwereld van de kinderen in een bepaalde 
ontwikkelings-psychologische fase, 
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2. de interesses van de kinderen in een bepaalde 
ontwikkelingsfase, 
3. de mogelijkheid dat de kinderen (aspecten van) de 
aangeboden informatie zelf ervaren, in de klas, thuis en 
tijdens uitstapjes, 
4. logische voortgang vanuit voorgaande projecten, 
5. vragen en aandachtspunten van de ouders. 

Hierbij maken we ook gebruik van het overzicht van 
RISD waarin een opeenvolging van conceptuele the
ma's wordt gegeven over een periode van enkele jaren. 
Voor een bepaald onderwerp worden aan de hand van 
het planschema centrale, reeds bekende en nieuwe 
begrippen, kernwoorden (vastgesteld aan de hand van 
de Streefwoordenlijst van Kohnstamm) en verdere doe
len voor de verschillende leergebieden geformuleerd. 
De kernwoorden worden gekozen uit een lijst met 
woorden, die binnen het project als begrippen aange
boden worden. De kernwoorden worden voor onder 
andere de spreeklessen en dictees gebruikt. 
Nieuwe gebaren, die betrekking hebben op de project
onderwerpen, worden door de medewerkers van de 
NSDSK aangeleverd vanuit het 'gebarenlexicon', een 
ander onderdeel van het project 'Verbetering van de 
communicatieve vaardigheden van dove kinderen en 
dove volwassenen'. Door het spiraalvormige karakter 
van de opbouw van de leerstof, wordt er vrij diep op de 
diverse thema's ingegaan en het blijkt dat de leerkrach
ten m.n. in de projecten voor de oudere kinderen, veel 
van deze gebaren nog niet zelf voorhanden hebben. Het 
gebaren-notatiesysteem, dat ontwikkeld is door de me
dewerkers van het gebarenlexicon om de verzamelde 
gebaren te noteren, is aangeleerd aan de leerkrachten, 
zodat een goede overdracht van de benodigde gebaren 
mogelijk is. 

Verder worden voorbereidingen getroffen als het orga
niseren van excursies, het verzamelen van informatieve 
en verhalende boeken over het onderwerp, het bijeen
brengen van overige leermiddelen (dia's, video-opna
men, praatplaten e.d.), het bewerken van leesboekjes en 
verhalen, die bij het onderwerp aansluiten, het schrijven 
van les-kaarten en/of bordlessen en het geven van 
informatie aan de ouders, zodat ook thuis over de aan 
bod komende onderwerpen gesproken kan worden. 

Projectonderwerpen 

In de voorschoolgroepen hebben we in het eerste jaar, 
uitgaande van het thema 'het kind in het gezin en op 
school' de volgende drie onderwerpen aan bod laten 
komen: wonen, voeding, kleding. 
We merkten dat de keuze van het thema 'wonen' aan 
het begin van het schooljaar te abstract was voor de 3 
a 4-jarige kinderen en in de volgende jaren komt 'wonen' 
dan ook later aan bod. Er wordt nu begonnen met het 
veel concretere onderwerp 'het eigen lichaam'. Zo 
bestaat het tot nu toe ontwikkelde projectonderwijs uit 
de volgende onderwerpen: 
1. In de eerste groep (3 a 4-jarigen) 'het eigen lichaam', 
'kleding' en 'voeding' als onderwerpen binnen het thema 
'het kind in het gezin en op school'. 
2. In de tweede groep (5 a 6-jarigen) 'hoe verplaatsen 



mensen zich' en 'gevoelens' als onderwerpen binnen de 
thema's 'het gezin in de samenleving' en 'persoonlijk 
bewustzijn'. 
3 In de oudste groep (8-jarigen) is na het doorlopen van 
alle voorgaande onderwerpen dit jaar gewerkt binnen 
het thema 'de omgeving waarin mensen wonen' met als 
onderwerpen Nederland en de sterk contrasterende 
onderwerpen 'jungle', 'woestijn' en 'pool', 

v°or het volgend jaar is nu al duidelijk dat de tweede 
9r°ep, die dan naar de kernafdeling zal gaan, zal 
beginnen met het thema 'Het kind en het gezin in andere 
maatschappijen'. Dit zal dan in eerste instantie worden 
behandeld aan de hand van het land Marokko, waar het 
gezin van één van de kinderen vandaan komt. Zoals al 
In de beschrijving van de werkwijze op de RISD is 
9ezegd: welke landen je kiest als onderwerp binnen dit 
thema, is niet van belang. Ons leek het een reële keuze 
°m dan te beginnen met een land, waar één van de 
kinderen een speciale band mee heeft. 

Vanwege vakanties, feestdagen, voorbereidingen voor 
Sinterklaas enz. is in de drie jaar dat we nu met dit 
curriculum werken, gebleken, dat we per schooljaar 3 
uitgebreide projectonderwerpen van elk 6 a 8 weken 
kunnen doen met daarnaast de mogelijkheid van 1 a 2 
kortere projecten van 3 a 4 weken. 
We streven ernaar om, de curriculum-opbouw op de 
RISD volgend, per schooljaar 1 thema aan bod te laten 
komen, dat uitgewerkt wordt binnen de drie grotere 
Projecten. De kortere projecten worden ingelast om 
onderwerpen aan bod te laten komen, waarvan wij 
vinden dat ze op dat moment ook belangrijk zijn. In de 
tweede groep is bijvoorbeeld dit jaar een projectje over 
'dieren' gehouden. Hierbij bleek dat, hoewel een derge
lijk onderwerp niet opgenomen is binnen het curriculum 
op de RISD, dit zeer veel onderdelen had, die gerelateerd 
konden worden aan de al eerder behandelde projecton
derwerpen. In de oudste groep is ook een projectonder
werp 'communicatie' aan bod geweest, ingevoegd om
dat bij de ouders en leerkrachten behoefte bestond aan 
de behandeling van dit onderwerp. 

Het talige gedeelte 

Hierbij gaan we uit van dezelfde ideeën als hiervoor 
beschreven. Ook wij proberen zoveel mogelijk de ver
wervingsvolgorde aan te houden, voorzover die bekend 
is voor het Nederlands, en bieden de verschillende 
zinsstructuren aan overeenkomstig de vier stappen van 
aanbod, herkenning, begrip en produktie. De laatste 
twee stappen kunnen we evalueren; tot nu toe hebben 
we geen evaluatiemethode gevonden om de tweede 
stap, de herkenning, te evalueren. Het communicatie
middel dat we hierbij gebruiken is, zoals eerder gezegd, 
het Nederlands met ondersteunende gebaren. 

!n de jongere groepen op de voorschool wordt gewerkt 
met eenvoudige zinspatronen als onderwerp (NP) -
werkwoord (V), NP V lijdend voorwerp (NP), NP kop-
pelww. Adjectief en dergelijke. Deze worden bij de 
oudere kinderen uitgebreid tot moeilijker enkelvoudige 

zinnen en samengestelde zinnen. Door middel van het 
werken met dergelijke zinhen en de talloze mogelijkhe
den tot uitbreidingen wordt geprobeerd bij de jongste 
kinderen een basis te leggen, waarin de kinderen leren 
dat een zinsvolgorde een bepaalde betekenis heeft en 
dat de betekenis van de zin kan veranderen als deze 
volgorde verandert (denk hierbij bijv. aan vraagzinnen). 
Bij de oudere kinderen wordt naast het aanbieden van 
uitgebreidere en gevarieerdere zinspatronen gewerkt 
aan morfologische onderdelen van het Nederlands, 
waarbij ook hier onderzoek naar de verwerving op dit 
gebied mede de volgorde van het aanbod bepaalt. 
Zoals al eerder opgemerkt, worden de bordlessen/ 
kaarten van te voren gemaakt, waarbij rekening gehou
den wordt met de aan te bieden structuren. Zij worden 
dus zowel gebruikt om informatie over te dragen als om 
zinsstructuren aan te bieden. Met name in de oudere 
groepen worden aan de hand van deze lessen, gestruc
tureerde taallessen gehouden, waarin het oefenen van 
deze structuren en van morfologische onderdelen aan 
bod komt. 

Hoewel in de afgelopen jaren is gebleken dat het 
opstellen van de taaldoelen nog steeds moeilijk is, 
kunnen we nu na drie jaar bij het vaststellen van het nivo 
van de kinderen steeds meer profiteren van de gege
vens die we in deze drie jaar van de kinderen verzameld 
hebben, zowel wat betreft de gegevens van de kinderen 
afzonderlijk als wat betreft de gegevens van voorgaande 
klassen in hogere leeftijdsgroepen. Toch blijft het met 
name bij de allerjongste groep (de 3 è 4-jarigen) moeilijk 
om de stap van het werken aan communicatieve vaar
digheden naar het werken aan de basispatronen prak
tisch in te vullen. 
Op verschillende momenten in het schooljaar worden 
evaluaties met betrekking tot het taaibegrip en de 
taaiproductie van de kinderen gehouden. Voor de be
spreking hiervan wordt verwezen naar de paragraaf 
Wijze van evalueren, blz. 13-15. 

Projectlessen 

Bij deze lessen gaan we meestal uit van een soort 
'leskaart' of een bordles, waarvan de zinnen van te voren 
overdacht zijn en in bepaalde opgestelde zinsstructuren 
informatie geven over de onderwerpen. Deze leskaarten 
en bordlessen zijn van plaatjes en/of tekeningen voor
zien. 
We lezen de leskaart/bordles, praten over de informatie 
of het verhaal, waarop meestal veel aanvullende ge
spreksstof over het onderwerp volgt en er 'leergesprek-
ken' ontstaan. 
Dezelfde middag, of anders de volgende dag, wordt 
hiervan een verwerking gemaakt. Zoals eerder gezegd, 
bestaat deze verwerking uit creatieve vaardigheden, het 
maken van werkbladen e.d. 

Projectboeken 

leder kind heeft een eigen projectboek, een plakboek 
waarin alles wat betrekking heeft op het proiect geplakt 
wordt. Dit zijn neerslagen van de leskaarten/bordlessen, 
verhaaltjes, werkbladen, vragen voor interviews, teke-



ningen e.d. Eén of tweemaal per week, als de boeken 
mee naar huis genomen worden, zien de ouders wat er 
behandeld en besproken is. De kinderen werken met 
plezier in deze boeken en het blijkt dat ze soms weken 
of maanden later deze boeken thuis weer doorkijken. 

Spreeklessen en r/tmieklessen 

Bij de spreeklessen en ritmieklessen wordt naast de 
gebruikelijke werkzaamheden van de spreek- en rit-
miekleerkrachten zoveel mogelijk aangesloten bij het 
klassegebeuren. Kernwoorden, geselecteerd uit de 
woordenlijsten van de projectonderwerpen, worden ge
oefend. Ook kunnen onderwerpen aan bod komen, die 
met het project te maken hebben, als zij op dat moment 
erg in de belangstelling van de kinderen liggen. Veel 
aandacht wordt er in de spreeklessen geschonken aan 
'routines', vaste uitdrukkingen, die binnen het sociale 
verkeer tussen mensen een grote rol spelen. 
Voorbeelden hiervan: dank u wel, mag ik ..., ik wil..., hoe 
laat begint ... enz. Het gebruik van deze routines in 
klasse- en thuissituaties wordt hierbij zeer gestimuleerd. 

6. Drie projectbeschrijvingen 

Als voorbeelden van het werken met het curriculum 
zoals we hierboven beschreven hebben, volgen hier drie 
projectonderwerpen uit drie opeenvolgende jaren. De 
projecten zijn door de betreffende leerkrachten beschre
ven. Tijdens de projecten gehanteerde taaldoelen wor
den hierbij weggelaten, omdat deze in principe niet vast
zitten aan een bepaald projectonderwerp, maar 
opgesteld worden aan de hand van ervaringen met en 
gegevens over de taalvaardigheden van de kinderen. 

'Ik en mijn lijf' in de 4-jarige groep binnen het thema 'het 
kind in het gezin en op school' (aan het begin van het 
schooljaar 1985-1986), beschreven door Gerrie Haije. 

De kinderen uit deze groep waren aan het begin van het 
schooljaar net 4 jaar en waren één jaar of korter op 
school. Het laatste kind was er in augustus bij gekomen. 
Sinds een half jaar bestond de groep in deze samen
stelling en het project 'Ik en mijn lijf' is het eerste project 
voor deze kinderen. Voor de drie kinderen, die er het 
laatst bij waren gekomen was het communiceren nog 
een probleem. Bovendien komen 4 kinderen uit een niet 
nederlandstalig gezin. 
Ik kon niet echt inspelen op datgene wat thuis plaats
vond, omdat het kontakt met de ouders daarvoor te 
miniem was. Ook zou het onderwerp van het project om 
die reden alleen op school uitgevoerd worden en zou er 
weinig overdracht naar de ouders kunnen plaatsvinden. 
Het onderwerp moest concreet en elementair zijn voor 
deze jonge kinderen. 'Ik en mijn lijf' was zon onderwerp. 
Zonder je bewust te zijn van jezelf, zul je moeite krijgen 
met direct volgende projecten als 'voeding' en 'kleding' 
en verder liggende onderwerpen als 'vervoer', 'gevoe
lens' e.d. Als aan te bieden nieuwe begrippen kozen we 
voor: 
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- gezichts- en lichaamsdelen hebben een naam en een 
vaste plaats, 
- deze delen hebben verschillende functies (ruiken, 
lopen, enz.), 
- er is een verschil tussen jongens en meisjes, 
- dieren hebben lichaamsdelen die hetzelfde zijn als 
van mensen of anders (poten, snavel, staart, enz.). 
Het gezicht is als eerste aan bod gekomen o.a. door het 
liedje 'dit zijn mijn wangetjes...', het zelf bijtekenen of 
plakken van ontbrekende onderdelen, enz. Daarna is de 
functie van elk zintuig apart besproken en er werd 
geroken, gekeken, enz. 
Aan het begin van de behandeling van het lichaam zijn 
we begonnen met het overtrekken van elkaar en het 
verven van deze tekeningen. Daarna is doorgegaan op 
het bewegen, het nadoen van allerlei houdingen, het 
benoemen bij zichzelf, bij anderen en op plaatjes, het 
toevoegen van ontbrekende lichaamsdelen op tekenin
gen, enz. De verschillende functies van de lichaamsde
len gaven voldoende aanleiding voor het introduceren 
van werkwoorden met behulp van plaatjes en het zelf 
uitvoeren van bewegingen. Het verschil jongen-meisje 
is duidelijk geworden door het zelf te zien, door namen 
bij plaatjes te leggen en plaatjes met jongens en meisjes 
te groeperen. 
De overeenkomsten tussen mensen en dieren zijn onder 
andere aan bod gekomen door in de klas zelf een konijn 
en een vis te bestuderen. Ook is er een fantasiedier 
geplakt en zijn sorteerspelletjes en ook hier weer teke
ningen gebruikt, waarin bepaalde onderdelen ontbraken. 
Bij elk onderdeel is gebruik gemaakt van handenarbeid-
materiaal, tekenspullen, boekjes, het viltbord, school
bord en alles waar de kinderen mee kwamen.' 
Dit project was een succes. Het sloeg erg goed aan bij 
de kinderen: ze waren er veel mee bezig. Je kunt erg 
veel met dit onderwerp doen en er zijn mogelijkheden 
te over om taal aan te bieden. 

'Vervoer' in de 5 a 6-jarige groep binnen het thema 'het 
gezin in de samenleving' (van september tot november 
1985), beschreven door Rolien Koolhaas. 

Aan het begin van dit schooljaar ben ik gestart met het 
projectonderwerp 'vervoer'. Mijn groep, die ik dit jaar 
voor het eerst heb, bestaat uit 7 kinderen in de leeftijd 
van 5 en 6 jaar. Vorig jaar hadden de kinderen de 
projecten 'eten en drinken', 'wonen' en 'kleding' gedaan. 
Het project 'vervoer' sloot hierbij prima aan. 
De volgende begrippen met betrekking tot dit onderwerp 
waren bij de kinderen bekend: 
- van huis naar school moet je gebruikmaken van een 
vervoermiddel, 
- kennis van de verschillende vervoermiddelen. 
Voor het begin van het project gingen we vormgeven aan 
de inhoud ervan en stelden we taaldoelen op. 
De nieuwe begrippen, die we de kinderen wilden leren, 
waren: 
- mensen reizen op verschillende manieren, 
- vervoermiddelen hebben een eigen wijze van voort
bewegen, 



- mensen moeten zich op straat aan bepaalde regels 
nouden, 
- de verschillende vervoermiddelen hebben verschil
lende vertrek- en aankomstpunten. 
Andere leergebieden probeerden we zoveel mogelijk bij 
het project te betrekken. Dit project bleek zich hier heel 
Qoed voor te lenen. 
D e ervaringsstappen van het zelf beleven naar het 
omzetten hiervan in taal konden goed vertaald worden 
binnen dit project. Zo zijn we bijvoorbeeld een dag met 
diverse vervoermiddelen als auto, trein en pont op stap 
geweest. Hierbij hebben we veel foto's gemaakt en deze 
e e n paar dagen later gebruikt om over het uitstapje te 
v©rtellen. Zo konden we onze ervaringen omzetten in 
taal, waarbij ook de kinderen een grote inbreng hadden. 
Alle bordlessen en stencils die op het project betrekking 
hebben, gaan in een plakboek. Dit boek gaat elke vrijdag 
m e t de kinderen mee naar huis. De ouders zijn enthou
siast over deze werkwijze en voelen zich betrokken bij 
wat hun kind op school doet. De kinderen vertellen veel 
U|t hun boek en willen het 't liefst aan iedereen laten zien. 

°e omgeving waarin mensen wonen, beïnvloedt het 
feven' in de groep 8-jarigen (september 1985 tot en met 
februari 1986) beschreven door Elly Bergen. 

°eze groep bestaat uit 7 kinderen van gemiddeld 8 jaar 
^n is qua nivo vrij heterogeen. 
Thema: de omgeving waarin mensen wonen, beïnvloedt 
het leven. Projectonderwerpen: oerwoud, woestijn, pool-
9ebied. Tijdsplanning: september 1985 tot en met febru
ari 1986. Bekend veronderstelde begrippen: functies van 
voeding, kleding, woningen, vervoer; de eigen omgeving 
van de leerlingen en het klimaat waarin zij leven. 
Nieuwe begrippen: 
- het klimaat en de omgeving beïnvloeden het leven, 
- bepaalde planten groeien specifiek in bepaalde ge
bieden, 
- bepaalde dieren leven specifiek in bepaalde gebie
den, 
- mensen gebruiken de omgeving om te overleven. 
Bij elk projectonderwerp komen deze nieuwe begrippen 
aan de orde en worden ook de bovengenoemde onder
werpen als kleding en voeding behandeld, zodat er 
duidelijke vergelijkingen gemaakt kunnen worden tus
sen de verschillende leefgebieden. Zie voor de verdere 
doelen het planschema op blz. 14-15 als voorbeeld van 
de voorbereiding van één projectonderwerp. Het in dit 
Planschema behandelde projectonderwerp is het laatste 
van de drie. De hierboven beschreven begrippen wer
den als bekend verondersteld door de behandeling 
ervan bij de voorgaande twee projectonderwerpen. 
Verloop van het project. - De zeer uiteenlopende leef
gebieden motiveerden de leerlingen enorm. Met name 
het oerwoud en het poolgebied spraken erg aan, mede 
omdat we van deze gebieden veel en leuk materiaal 
hadden. De stripfiguur Mowgli bijvoorbeeld uit Walt 
Disney's Jungle Book werkte zeer inspirerend en veel 
leerstof kon aan zijn leventje opgehangen worden. Het 
is naar ons gevoel een vereiste om leuke en spannende 

verhalen bij deze projecten te gebruiken, omdat zuiver 
informatieve teksten deze leeftijdsgroep te weinig zullen 
aanspreken. Een 'topper' uit het oerwoud-project was 
ook een bezoek aan het Tropenmuseum met daarbij het 
afnemen van een interview aan een medewerker, die zelf 
larenlang in de jungle had gewerkt. Maanden later wisten 
de leerlingen nog precies, wat hij naar aanleiding van 
hun vragen over het oerwoud verteld had. 
We waren bang dat de onderwerpen voor leerlingen van 
deze leeftijd veel te hoog gegrepen zouden zijn. Dit bleek 
niet zo. Het vergelijken van de diverse gebieden bleek 
steeds meer mogelijkheden naar voren te brengen om 
relaties te gaan leggen. De leerlingen waren enorm 
enthousiast om antwoorden te geven op vragen als: 
'Waarom eten mensen in de woestijn weinig groente?'. 
Uit de antwoorden van de leerlingen (omdat er geen 
regen is; omdat het er droog is; omdat er weinig planten 
zijn) bleek dat zij de voorafgaande leerstof duidelijk 
geïntegreerd hadden. 

7. Wijze van evalueren 

Naast de voorbereidende werkzaamheden, die uitge
voerd worden door alle betrokkenen, zijn de evaluaties 
een onderdeel van de werkzaamheden van de mede
werkers van de NSDSK. 
Hierbij worden twee onderdelen betrokken: 
1. de ideeën, meningen over het werken met de projec
ten, zodat opgedane ervaringen geïntegreerd kunnen 
worden in volgende projecten, 
2. de taalontwikkeling van de kinderen. 

ad 1. Na elk project vindt er een evaluatie plaats. Hierbij 
wordt ervaring opgedaan met 3 vormen van evaluatie: 
a. Op leerkracht-nivo. Na afloop van een projectonder
werp wordt in een gesprek aan de hand van een 
evaluatieformulier het project geëvalueerd. De verslag
legging hiervan is schriftelijk. De evaluatie omvat zowel 
inhoudelijke als procedurele aspecten. 
b. Op kind-nivo. Naast de observatie van eventuele 
vooruitgang op bepaalde leergebieden bij de kinderen 
en het evalueren van de taaldoelen wordt er bij de oudste 
groep gebruik gemaakt van een zogenaamde evaluatie-
toets, door de kinderen zelf in te vullen. Hierbij wordt met 
name getoetst of de kinderen de aangereikte informatie 
hebben verwerkt. Bij de andere groepen wordt nage
gaan in hoeverre een aangepaste evaluatie mogelijk is. 
Bovendien hebben de kinderen in de oudste groep 
gesprekjes over het hele thema 'de omgeving waarin 
mensen wonen, beïnvloedt het leven' gevoerd met een 
dove volwassene. Van deze gesprekjes zijn video-
opnamen gemaakt, die met name geanalyseerd zullen 
worden op mogelijke relaties, die de kinderen zijn gaan 
leggen tussen bijv. de verschillende soorten kleding, 
woningen en de verschillende klimaten. 

c. Op ouder-nivo (de ervaringen thuis). Deze evaluatie 
bestaat onder andere uit spontane reacties van ouders 
tijdens huisbezoeken, ouderavonden en in het 'commu
nicatieschrift', waarin ouders en leerkrachten elkaar op 
de hoogte houden van de gebeurtenissen op school en 
thuis. Daarnaast worden schriftelijke enquêtes door de 
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Planschema. Thema: De omgeving waar mensen wonen. 

Project: Dit is een deel van het project: de omgevinq 
beïnvloedt het leven in een bepaald gebied 
Groep: Annelies/Elly, kern 2. Leeftijd: 8-jarigen 
Periode: januari /februari 1986 

TAALDOELEN: 

- pers. v.n.w. 
- pers. v.n.w. in verw. naar tekst 
- werkwoorden t.t. 
- hebben/zijn + volt. 
- samengestelde zinnen 
- modale hulpwerkwoorden 
• bijvoeglijke naamwoorden 
bijwoorden 
vragen stellen 

q: h: 

x x 

DOELEN VOOR ANDERE LEERGEBIEDEN: 
- hoortraining: 
Bij de ritmieklessen wordt zoveel mogelijk bij het 
thema aangesloten. 
Controle en juist gebruik van de apparatuur. 

BIJBEHORENDE LITERATUUR-
VOORLEZEN: 

Voorleesboek: 'Anak de jonge Eskimo' 

LIEDJES: 

Dit keer niet van toepassing. 

NIEUWE BEGRIPPEN: 

In dezelfde volgorde aangeboden als in de vooraf
gaande projekten: 'De omgeving beïnvloedt het leven 
in de Poolstreek' 
- klimaat en omgeving 
- planten, dieren, mensen. 

LEES-/LITTDOELEN: 

Het lezen van de flaps van de bewerkte lees-boekies 
over het leven in de Poolstreek. 
Nadruk op 'lees-strategie' waarbij de leerlingen steeds 
het onderwerp en het gezegde moeten zoeken en aan 
elkaar terug moeten vragen. 

BEKENDE BEGRIPPEN: 

Basisprojekt: Eigen woonomgeving. 
Eerste deel projekt: Tropisch regenwoud 
Tweede deel projekt: Woestijn. 
- Planten zijn specifiek in een bepaald gebied. 
- Dieren zijn specifiek en eten planten en dieren. 
- Mensen gebruiken die specifieke omgeving om te 
(over)leven. 

ROUTINES: 

l.v.m. ruimtegebrek in dit schema slechts een keuze. 
Bij deze routines vooral veel aandacht aan het korrekt 
spreken ervan. 
Wat is er? 
Ik ben verdrietig boos etc. 
Eet smakelijk. 
Ik heb genoeg, ik heb geen trek, etc. 
Hoe laat gaan we naar gym? 
Hoe laat hebben we ..., etc. 
Ik heet... hoe heet jij? etc. 

- spraak: 
Bij de artikulatie-lessen wordt zoveel mogelijk bij het 
thema aangesloten en de routines die in de flap van 
het klasseboek staan worden geoefend. 

ZELF-LEZEN EN PLATENBOEKEN: 
- 2 zelf bewerkte boekjes: 
'Pablo de pinguïn' en 'Mads, de Eskimo-jongen' 
- voor de leerlingen ter inzage: 
platenboeken, informatie boeken van het School Do
cumentatie Centrum, informatie boeken van de Onder-
wijs-mediatheekdienst. 

SPELLETJES 
Los van het projekt: 
- liplees-opdracht-spelletjes, 
- lees-opdracht-spelletjes, 
- reken-opdracht-spelletjes. 

INHOUD: 

Aan bod komen: 
- het weer 
- eten en drinken 
- wonen 
- kleding 
- vervoer en gebruiksvoorwerpen 

SCHRIJFDOELEN: 

- De schrijf-methode volgen. 
- Vertellend schrijven in de vertelschriften. 
- Letten op onderwerp/werkwoord en corrigeren van 
de tot op dat moment behandelde taalgevallen. 
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SPELEN VOOR ANDERE LEERGEBIEDEN: 
-rekenen: 
Methode operatoir rekenen met aanvullende reken
kaarten. 

wee keer per week groepsinstruktie rekenen. 

- handvaardigheid/creativiteit: 
Figuurzagen en verven van Pablo de pinguïn. 
Kalender maken met een Eskimo-jongen (textiel plak
ken). 

lllgNWOORDEN: _ _ 
• v'rri- ruimtegebrek slechts een keuze uit onze lijst van 

Kemwoorden. 
De Noordpool 
De Zuidpool 
Het vriest 
Het dooit 
Eskimo 
iglo 
Slee 
Ijsbeer 

Pinguïn 
Tanden/Kiezen 
Sneeuw 
Us 
Land/Water 
Dag/Nacht 
Donker/Licht 
Bont 

M§DIA: 
-Dia 

UITSTAPJES: 

s(o.a. Pluken Plok) 
" Les-kaarten 
• P|aten-boeken 

Geen. 
Dit projekt laten wij bewust in januari aan bod komen 
zodat de kou van de Nederlandse winter, de ijzige kou 
van de poolstreek beter doet begrijpen. 
Proberen in te spelen op de temperatuur in Nederland, 
i.v.l. met de poolstreek. 

°uders ingevuld. Dit werkt nog niet in alle groepen, ook 
^ l n er communicatieproblemen met de ouders van 
°U|tenlandse kinderen. 
"et streven is de projecten op alledrie de bovenstaande 
pivo's te evalueren. Uit de evaluaties komen zowel 
lnnoudelijke, procesmatige als praktische punten naar 
V O r en, die zoveel mogelijk in de opzet van de volgende 
pr°jecten verwerkt worden. 

j*.d 2. Voor de evaluatie van de taalontwikkeling van de 
onderen hebben we in eerste instantie alleen gewerkt 
met een Nederlandse bewerking van de Engen Begrips
test en de Engen Produktietaak. Deze twee evaluatie
methoden zijn speciaal op de RISD ontwikkeld voor het 
olackwell-curriculum. Deze twee tests worden nu om 
^e t jaar afgenomen bij de oudste groepen. Op basis van 
^e resultaten wordt bekeken of gestelde taaldoelen 
gereikt zijn en worden nieuwe taaidoelen opgesteld. 
Aangezien de Engen produktietaak van kinderen vraagt 
^a te denken over de vorm van hun uitingen, is hij niet 
bruikbaar bij kinderen van ongeveer 5 jaar en jonger. Om 
°°k een methode te hebben, waarmee we in een 
®nigszins gestructureerde situatie toch informatie over 
d e produktie van de kinderen konden verzamelen, is het 
'arnpjesspel' ontworpen. Hierbij zitten kind en leerkracht 
tegenover elkaar, ieder met dezelfde zes plaatjes. Het 
kind moet deze zodanig beschrijven dat de leerkracht 
|^eet welk plaatje zij moet kiezen. Als beiden dan de 
knopjes omdraaien bij de betreffende plaatjes, gaat een 
arTlPje branden op een verhoging tussen de beide 
°orden met plaatjes. Door de spelsituaties vinden de 
kinderen het erg leuk en zo hebben wij een manier om 
°e produktie van de kinderen bij het stellen van onze 

taaldoelen te betrekken. 
Voor de 3 a 4-jarige groep is een lijst met communica
tieve vaardigheden ontwikkeld, die als handleiding dient 
bij het observeren van het communicatieve gedrag van 
de kinderen. 
Aangezien de Engen begripstest gericht is op de syn
tactische en niet zozeer op de morfologische structuur 
van de taal en de oudste groep met name met dit laatste 
onderdeel bezig is, zijn we het afgelopen jaar begonnen 
met het ontwikkelen van evaluatiemateriaal op het 
gebied van morfologische kenmerken. Per onderdeel 
bestaat dit uit een beoordelingstaak en een invultaak. 

Met al de gegevens uit deze verschillende evaluatieme
thoden beogen we twee doelen: 
1. Het direct aan de hand van de gegevens opstellen 
en bijstellen van de door ons geformuleerde individuele 
en klasse-taaldoelen, en 
2. Het verkrijgen van een algemeen taalontwikkelings
overzicht, zowel van elk kind afzonderlijk als van de 
diverse leeftijdsgroepen. 

8. Overdracht naar nieuwe groepen 

Om continuïteit en overdracht van de kennis en vaar
digheden, opgedaan in de vorige projecten, te waarbor
gen is samenwerking tussen zogenaamde 'oude' en 
'nieuwe' leerkrachten onontbeerlijk. Nieuwe leerkrach
ten hebben erg veel steun aan de ervaringen van 
leerkrachten, die bepaalde projecten al gedaan hebben. 
De evaluaties, die na elk proiectonderwerp afgenomen 
worden, en de projectboeken zijn hierbij zeer waardevol. 
Dit betekent natuurlijk niet dat de volledige inhoud van 
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een bepaald projectonderwerp na één keer vastligt en 
zonder meer overgenomen wordt door andere leer
krachten. Ook hun ideeën en ervaringen zijn van belang 
om te komen tot een steeds beter spiraalsgewijs opge
bouwd curriculum. 
Het blijkt echter dat ervaringen op deze manier vastge
legd, praktische aanvullingen vragen. Daarom is er door 
een van de NSDSK-medewerkers een begin gemaakt 
aan het systematisch categoriseren van literatuur, werk
bladen, wandkaarten, stencils en andere materialen in 
een voor iedereen toegankelijk naslagwerk om zo de 
overdracht naar andere groepen te vergemakkelijken en 
de tijd, die gespendeerd wordt aan het zoeken naar 
materiaal, te bekorten. 

9. Tot slot 

Het werken aan het leerplan en het toepassen ervan in 
de diverse groepen is geen gemakkelijke taak. Hoewel 
sommige onderdelen nu goed verlopen, omdat er al 
enkele malen mee gewerkt is, komen bij elke nieuwe 
stap veel vragen naar boven. Door het samenwerkings
verband tussen de Ammanschool en de NSDSK/ATW 
zijn we echter steeds in staat om de volgende stappen 
te zetten naar een leerplan over meerdere jaren. De 
grote tijdsinvestering, die dit werken met zich meebrengt, 
wordt gecompenseerd doordat volgende groepen op
nieuw gebruik kunnen maken van reeds uitgedachte 
ideeën, materialen, e.d. 
Ook het formuleren van doelstellingen, het kiezen van 
passende leerstof en goed aansluitende onderwerpen 
verloopt steeds sneller en efficiënter, doordat de erva
ringen in de evaluatieverslagen vastliggen en we steeds 
meer gegevens krijgen over de vaardigheden van de 
kinderen. 
Het werken met een van te voren opgesteld plan-
schema, dat past binnen een leerplan over meerdere 
jaren, maakt het mogelijk om te evalueren of het 
aangebodene 'wel zit' en geeft mogelijkheden om terug 
te kunnen grijpen en logisch voort te kunnen bouwen. 
Juist omdat op alle gebieden geëvalueerd wordt, kan 
een volgende stap beter en meer onderbouwd genomen 
worden dan in het begin van het project. 
Door een ruimere tijdsplanning tussen de projecten dan 
we in het begin namen, kan er tijd en ruimte genoeg 
overblijven voor al die andere belangrijke zaken in het 
klassegebeuren. 
Het leerplezier van de kinderen en de betrokkenheid van 
de ouders in de meeste groepen geven ook aan dat deze 
werkwijze aanslaat. 
We kunnen na drie jaar werken natuurlijk niet conclu
deren dat we nu een geheel afgerond curriculum tot 
onze beschikking hebben. Wel hebben we nu met 
diverse projectthema's in verschillende groepen ge
werkt en aan de hand van de diverse evaluaties kunnen 
nieuwe groepen met deze thema's aan het werk. Het zal 
echter noodzakelijk blijven steeds weer nieuwe ideeën 
en ervaringen te betrekken bij het verfijnen van een 
dergelijk curriculum. Zoals al eerder gezegd, is het doel 
van het curriculum, naast het bevorderen van de taal
ontwikkeling, kinderen een denk- en begrippenkader 
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aan te bieden. De begrippen, thema's zijn dan ook 
belangrijk en liggen vast. De feiten, projectonderwerpen 
kunnen door de leerkrachten gevarieerd worden. Zo 
streven we naar een spiraalsgewijs opgebouwd curricu
lum, waarin steeds nieuwe ideeën en resultaten van 
evaluaties geïncorporeerd kunnen worden. 
Hopelijk blijven we wat betreft financiële mogelijkheden 
en persoonlijke inzet in de omstandigheden om het 
werken met een dergelijk leerplan nog enige tijd voort 
te zetten. 
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Bijlagen 'De Vriend' 

(Aankondiging) 

'De Vriend', maandblad van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel, heeft in de loop van de laatste jaren 
enkele bijlagen gewijd aan een speciaal thema. Deze 
themanummers zijn nu weer verkrijgbaar. Men kan ze 
bestellen bij de administratie van 'De Vriend' of bij de 
bibliotheek van het Instituut, Theerestraat 42, 5271 GD 
Sint-Michielsgestel. Per exemplaar wordt ƒ 1,50 in re
kening gebracht, vermeerderd met de portokosten. 
De volgende bijlagen zijn op het ogenblik verkrijgbaar: 
Eikenheuvel (20 blz.), maart 1984 
Muziek (24 blz.), april 1985 
Ambulante begeleiding (16 blz.), november 1985 
Het gesprek (20 blz.), oktober 1986 



Het gebruik van de video-
rekorder als hulpmiddel bij 
het leren van kommunikatie 

"• van Hedel-van Grinsven, Rafaëlschool Sint-Mi
chielsgestel 

'"leiding 

'n november 1981 is er een handelingsplanbespreking 
y^n een 12-jarige leerling van Rafaël, Instituut voor 
L>oven te Sint-Michielsgestel, waar de volgende pro
bleemstelling aan de orde komt: een sterke stagnatie in 
net ontwikkelingsverloop, met name op het gebied van 
°e kommunikatie. 
'n samenwerking met de psycholoog, die een onderzoek 
heeft gedaan, wordt de leerling als volgt gekenschetst: 
Q ' is een prelinguaal doof meisje, dat zich t.a.v, intelli
gentie op de grens van zwakbegaafdheid en normale 
begaafdheid bevindt. Ze heeft ernstige leerstoornissen, 
'e weten: dyspraksie, gestoorde visuo-motoriek, ge
stoord visueel figuur-achtergrond onderscheiden, dys-
^ynibolische moeilijkheden. 
r-a-v. de passieve kommunikatie is vingerspelling en 
Schrift nog de sterkste modaliteit. 'Dramatiseren' is bijna 
haar enige uitingsvorm. 
^e heeft ernstige woordvindingsproblemen. Zelf schrij-
Ven en vingerspellen is uiterst zwak. Het spreken lijkt 
uiteindelijk nog haar sterkste modaliteit, hoewel deze 
°°k zeer zwak is ten gevolge van haar zware dyspraksie. 
G- is zeer snel afgeleid. Ze heeft duidelijke strukturering 
^edig. Ze is zeer faalangstig, zoekt uitvluchten om 
DePaalde taken niet te hoeven doen en begint te huilen 
a|s je doorzet. Bij verbale taken treedt er snel vermoeid
heid op; ze trekt zich dan wat terug en gaat vaak 
dromerig voor zich uit staren. 

u e doelstellingen worden als volgt omschreven: 
werken aan een betere kommunikatieve houding; 
haar uitingsmogelijkheden meer kansen geven; 
en haar via motiverende situaties taal leren. 

^ e methodiek die daarbij aansluit omvat: 
~ aanbieden van begrippen in gespreksvorm in een zo 
konkreet mogelijke handelingssituatie; 
* de hoeveelheid taal, die tegelijk aangeboden wordt, 
^oet sterk beperkt blijven; 
~ en in de gespreks-/handelingssituatie moeten fre-
kwente herhalingsmomenten met betrekking tot de te 
oefenen taal voorkomen. 

We realiseren bovengenoemde methodiek onder andere 
aan de hand van 'video-projekten' van dagelijks voor

komende handelingen en gebeurtenissen. Na 4 jaar op 
deze wijze werken, menen wij te mogen stellen, dat onze 
geformuleerde doelstellingen bereikt zijn en telkens 
verder aangescherpt kunnen worden. Wij zijn van me
ning, dat van deze werkwijze meerdere leerlingen kun
nen profiteren en hebben daarom onze ervaringen 
gesystematiseerd en het geheel opgenomen in het 
schoolwerkplan van de Rafaëlschool voor auditief-visu-
eel gehandikapte kinderen. Ter kennisname bieden wij 
het u aan. 

Doelgroep 

Het algemene uitgangspunt van vangmethode en dub
belrol in de gesprekssituatie kan bij bepaalde leerlingen 
moeilijk gehanteerd worden. We denken aan leerlingen 
met een kompleks van problemen, o.a.: 
- moeilijk overzien van situaties, chaotisch gedrag (dys-
symbolie), 
- geringe empathie, 
- faalangst. 
Het ene probleem hangt in vele gevallen met het andere 
samen. Op de relatie onderling willen we in dit verband 
echter niet ingaan. 
We gebruiken imitatie en leren via voordoen (= monde
ling) om dit type leerling taal te leren. Hiervoor schakelen 
we de video-rekorder in. Door deze werkwijze werken 
we aan het opbouwen of terugvinden van een gespreks-
houding van de leerling. 

Voordelen en mogelijkheden van de video 

Via een video-opname wordt een volledige weergave 
van de situatie gegeven waardoor men een optimale 
koppeling krijgt van betekenis (= beelden) en taal. Deze 
taal wordt in de handeling aangeboden. 
De situatie/handeling en taal kunnen te allen tijde 
teruggehaald worden. Hierdoor zijn tevens zeer essen
tiële herhalingsmomenten mogelijk. 
Door de video-opname kan men tijdens het oefenen 
prikkels van buitenaf zoveel mogelijk elimineren. 
Als de leerling tijdens het oefenen met de video afgeleid 
wordt door prikkels van binnen of buitenaf, kan de video
opname de leerling weer op het juiste spoor zetten. 
Men kan de video-opname gefaseerd verwerken. 
Doordat de leerling in een aantal gevallen terug mag 
vallen op imitatie van het video-beeld, ondervangen we 
de faalangst van de leerling. De leerling gaat ervaren, 
dat hij geholpen wordt en kan worden door een herhaling 
van het video-beeld. Dit is een steun voor de leerling die 
blokkeert, als hij taal moet reproduceren. 

Daar het beschreven type leerling vaak niet in de gaten 
heeft, waardoor konflikten ontstaan, kan, indien dit 
wenselijk is, d.m.v. een video-opname in een rustige 
situatie het onaangepast gedrag bewust gemaakt wor
den en gekoppeld worden aan taal, waardoor de leerling 
zich meer bewust wordt van eigen handelen en zich 
rekenschap gaat geven van zijn eigen gedrag. 
Steeds moet men zich uiteraard afvragen in hoeverre dit 
haalbaar is voor déze specifieke leerling. 
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Bij het maken van de video-opname moeten de vol
gende principes in acht genomen worden: 
De situatie en de handeling moeten de leerling aanspre
ken. 
De handelingen en de geïntegreerde taal moeten zinvol 
zijn in het kader van zelfredzaamheid en/of kognitieve 
ontwikkeling. 
Dit zijn dan ook handelingen, die daarna voldoende 
herhaald kunnen worden in de dagelijkse leefsituatie. 
De handelingen moeten gestruktureerd aangeboden 
worden. 
De leerling en de volwassene voeren de handeling uit. 
Als de leerling hiertoe niet in staat is, o.a. omdat hij 'de 
struktuur in de handelingen niet ziet en daardoor tot 
chaotisch werken komt, zullen twee volwassenen model 
moeten staan. De leerling is dan wel bij de opname 
aanwezig en wordt zo nodig mogelijk met tussenpozen 
hierbij betrokken. 
Het niveau van kommunikatie moet afgestemd zijn op 
de leerling. 
Er moet duidelijke kommunikatie zijn tussen beide mo
dellen, zowel verbale als non-verbale. 
De te leren taal zal beperkt moeten zijn. 
De kommunikatie-kode zal variëren per leerling, per 
situatie, per doelstelling. De doelstelling kan tweeledig 
zijn: 1. De leerling een attitude leren tot gebruik van een 
bepaalde kommunikatie-kode (spreken - spraakafzien -
vingerspellen - schrijven - lezen). ('Zien spreken doet 
spreken', 'zien vingerspellen doet vingerspellen'.) 2. De 
kommunikatie-kode zodanig registreren, dat de leerling 
bij de oefening in staat is tot imitatie. Niet elke kode is 
even duidelijk vast te leggen. Voor imitatie lenen zich 
vingerspelling en schrift het beste. 
Het schrift wordt tijdens de opname ook gebruikt om de 
leerling het woord, of woordgroep of zin juist te laten 
spreken en/of vingerspellen en om via de opname een 
tastbare herinnering te hebben aan de handelingen. 
De video-opname moet niet te lang worden, omdat de 
leerling bij de verwerking dan het overzicht mist en de 
motivatie verloren kan gaan. 
Er moet voldoende levendigheid in de opname zitten, om 
de leerling bij de oefening voldoende interesse te laten 
houden. 
De kameraman moet voldoende op de hoogte zijn van 
de doelstellingen van de video-opname, om de juiste 
items op te kunnen nemen. 

Verwerking van de gemaakte video-opname 

Algemeen: 
Het is bij het inoefenen van een opgenomen video 
belangrijk, dat men de leerling goed volgt, zodat men 
zeker is dat de juiste taal aan de juiste situatie/ handeling 
gekoppeld wordt. 
Er zullen verschillende sessies nodig zijn voor de ver
werking van de video-opname. De duur van de sessie 
zal afhankelijk zijn van de interesse en motivatie van de 
leerling en zal mede bepaald worden door de verschil
lende wijzen van verwerking en de oefeningen die men 
op dat moment inbouwt t.b.v. spreken leren, trainen van 
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het geschreven en/of gevingerspelde woordbeeld. 
Over het algemeen zal de video-opname als geheel of 
specifieke delen eruit, enkele malen herhaald moeten 
worden. 
Soms is het wenselijk dat de leerling eerst de opname 
ongestoord bekijkt. Dit kan zijn: 
- om hem een algeheel overzicht te geven van de 
situatie en de handeling; 
- om de sensatie van het zien van bepaalde beelden 
tijdens de oefening uit te bannen. 
Pas daarna wordt er met de specifieke oefeningen 
begonnen, die enkele sessies in beslag zullen nemen. 

Specifieke oefeningen: 
Er wordt eerst geprobeerd wat de leerling zich nog kan 
herinneren van de opname, dit gebeurt in de vorm van 
een gesprek. Stokt dit gesprek, dan wordt gestart met 
de video. 
De video wordt op willekeurige momenten stopgezet, om 
de leerling te laten herhalen datgene wat hij gezien heeft; 
zonodig kan het beeld iets teruggedraaid worden. Deze 
herhaling kan zijn in de vorm van vingerspelling, spreken 
en/of schrijven. We doen hierbij een beroep op het 
imitatieve gedrag van de leerling en door de mogelijk
heid van herhalen van het video-beeld komen we 
tegemoet aan de faalangst. 
Op bepaalde momenten wordt de leerling verzocht te 
anticiperen op datgene, wat zal volgen op hetgeen hij 
gezien heeft. Dit gebeurt o.a. d.m.v.: 
a. Vragen stellen. Aangezien het vragen verstaan 
doorgaans een zeer groot probleem is, zullen deze op 
een specifieke wijze gesteld moeten worden, bijv. d.m.v. 
tegenstellingen, zgn. 'provocerende vragen'. 
b. Een andere manier is het laten aanvullen van een zin. 
Lukt dit anticiperen niet, dan kunnen de volgende 
beelden, die dat vertonen, gedraaid worden, kan de 
leerling een 'A-ha-Erlebnis' krijgen en kan de leerling 
wederom imiteren. LuKt dit anticiperen wel, dan zal de 
leerling een bevestiging krijgen d.m.v. de getoonde 
video-beelden. 
De leerling kan zonodig teruggrijpen naar de geschreven 
tekst, die ontstaan is tijdens de opname. We weten dan 
zeker, dat de tekst met de beelden geïntegreerd wordt 
en door een speciale werkwijze kunnen we er tegelijk 
een oefening van maken om het visuele woordbeeld in 
te oefenen, waarbij we het 'letter-voor-letter' kijken 
moeten voorkomen. 
Tijdens het kijken naar de video, kunnen door de 
leerkracht, of liever door de leerling zelf, tekeningen 
gemaakt worden, die de opeenvolging van handeling 
en/of situatie weergeven. Daardoor kan later d.m.v. de 
tekeningen de serie handelingen/situaties weer opge
roepen worden en weer gekoppeld worden aan taal. 

Schriftelijke vastlegging van de geoefende hande
ling 

Tijdens of na de verwerking van de video-opname wordt 
de opeenvolging van de verschillende stappen van de 
handeling systematisch opgeschreven en eventueel 
voorzien van tekeningen. Deze schriftelijke neerslag 



gebruikt de leerling bij het zelfstandig uitvoeren van de 
indeling later. 

f'ank aan kollega's van Rafaël voor de medewerking bij 
r ie' formuleren van de definitieve versie voor het school
werkplan. 

Kinderen van een Mindere 
God - toneelstuk werd film 

^ e idealistische onderwijzer. Het ontoeschietelijke in
stituut. De dove jongeren in hun strijd om hun handicap 
te overwinnen. De ontroerende doorbraak van Sarah en 
James ('als je mij helpt, help ik jou'). 'Kinderen van een 
Mindere God', in Nederland op het toneel gebracht door 
John van de Rest Theaterprodukties met Josine van 
^alsum en Jules Hamel in de hoofdrollen, heeft nu een 
^merikaanse filmversie gekregen. Marlee Matlin, zij 
neeft zelf een hoorstoornis als Sarah, en William Hurt als 
d e onderwijzer James Leeds, geven nog meer diepte 
aan de lange weg naar wederzijds begrip tussen dove 
en horende mensen. 
Mark Medoff, de schrijver, heeft een nieuw toneelstuk 
9emaakt. Het heet 'The Hands of its Enemy' en ging op 
30 oktober jl. in New York in première, 
'-te actrice waarvoor hij 'Children of a Lesser God' 
schreef, Phyllis Frelich, heeft wederom de hoofdrol. In 
jte Verenigde Staten kregen beide stukken lovende 
kritieken. 
Hopelijk zijn de film, ondertiteld, en de Nederlandse 
vertaling van het nieuwe toneelstuk in de nabije toe
komst in ons land te zien. Het succes van 'Kinderen van 
een Mindere God', kan een garantie zijn voor hoge 
bezoekcijfers. Telefonisch toonde John van de Rest zich 
a l geïnteresseerd. Wij houden u op de hoogte. 

rch 

(Ontleend aan 'Informatie', tijdschrift van de Vereniging 
van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam, V.G.R., de
cember 1986) 

Vingerspelling; enige 
aanvullende gegevens 

Studiedag Eikenheuvel over vingerspelling, 
augustus 1986 

Dr. J. van Dijk, Instituut voor Doven 

Dit artikel dient beschouwd te worden als een aanvulling 
op 'Kritische beschouwing over het leren vingerspellen 
van dove kinderen' (Van Horen Zeggen, jaargang 27, 
nummer 4, november 1986, blz. 118 t/m 124). 

In bovengenoemd artikel schreef ik vooral over een 
aantal technische aspecten die met het vingerspellen 
samenhangen. Ik sprak vooral over de samenhang van 
vingerspelling met spreken, het positieve effekt dat de 
code (=vs) heeft op het taal leren van sommige dove 
kinderen, en wat minder uitvoerig over de rol van de 
vingerspelling bij het leren van (schriftelijke) taal en in 
samenhang hiermee het geheugen. De komende tijd 
zullen we zeker in het onderzoek van de leerproblemen 
van de leerlingen van Eikenheuvel èn in de didaktiek 
meer aandacht schenken aan de fase van het leerpro
ces waarin het kind faalt en op welke wijze wij het kind 
beter kunnen leren leren. Het wordt namelijk steeds 
duidelijker, dat veel dove kinderen geen gebrek hebben 
aan vermogens om te leren, maar dat zij deze (spontaan) 
te weinig gebruiken. 
In verband met de zich jaarlijks herhalende vraag, welke 
kinderen nu geschikt zijn voor Eikenheuvel en welke niet, 
heb ik in de periode vóór de zomervakantie 1986 weer 
een aantal kinderen mogen onderzoeken. Het gaat dan 
steeds natuurlijk over kinderen die in hun (taalontwik
keling achterblijven, maar bij sommigen vraagt men zich 
toch af, of ze wanneer ze eerder goede leerstrategieën 
hadden leren gebruiken, niet verder zouden zijn ge
weest. 

Een voorbeeld van een leerstrategie: 
Een doof kind van rond de 7 jaar kan al wat lezen. Het 
kind heeft belangstelling voor mijn vulpen. Ik schrijf op: 
'Dat is een vulpen'. Bij de eerste drie woorden ziet men 
de lippen enigszins bewegen, maar bij 'vulpen' gaat het 
kind heel bewust een coderingsstrategie gebruiken om 
het geschreven woord in zich op te nemen. Heel 
uitdrukkelijk articuleert het kind v-u-l-pen. Ik vraag: 'Wil 
je dat woord nog eens van buiten opschrijven'. Het kind 
gaat nog enkele malen met de ogen over het woord, 
spreekt steeds sneller het woord 'vulpen' uit, pakt mijn 
potlood en schrijft snel het woord op. Na enkele minuten 
iets anders gedaan te hebben, pak ik opnieuw mijn pen 
en vraag: 'Weet je hiervan de naam nog?'. Je ziet het 

19 



kind het voorwerp met de ogen aftasten, er verschijnt 
een glimlach op zijn gezicht, het herinnert zich kennelijk 
nog de hele situatie en schrijft opnieuw, nauwelijks 
meepratend het woord op. 
Ik kan U verzekeren dat een dergelijk kind waarschijnlijk 
niet leergestoord is. Het heeft zich namelijk al een aantal 
manieren eigen gemaakt om (geschreven) taal goed in 
te prenten. Het had in de gaten dat het woord 'vul' nieuw 
voor hem was. De woorden 'Dat is een ...pen' werden 
meteen, praktisch zonder gebruik te maken van een 
coderingsstrategie, door het kind van betekenis voor
zien. De zin 'Dat is een ...' heeft het kind al zoveel malen 
gezien, dat deze meteen in het betrokken geheugenveld 
van betekenissen en grammatica (dat is, dat zijn etc.) 
wordt opgenomen. Dit houdt ook in dat hoe meer soorten 
zinnen het kind kent, en hoe meer betekenissen, hoe 
sneller en dus beter het kan lezen. Bij een dergelijke lezer 
speelt het innerlijk meespreken nog wel een rol, maar 
lang niet meer zo'n belangrijke als bij de beginnende of 
slechte lezer. 
Indien het vlot lezen zoveel te maken heeft met de kennis 
van de taal waarin men leert, dan wordt ook begrijpelijk 
wat de heer Broesterhuizen beweert, namelijk dat het 
(af)lezen van vingerspelling het meest samenhangt met 
het taalnivo van de leerlingen. Hoe meer taal (= gram
matica en betekenis) het kind kent, hoe gemakkelijker 
het lezen (van vingerspelling) gaat. Dat is ook wel een 
beetje te begrijpen. Als een kind bijvoorbeeld de deel-
woordvorm kent en men begint te spellen met: 'Heb jij 
...,' dan wordt meteen dat gedeelte van het geheugen 
geaktiveerd waar, om het maar eens simpel te zeggen, 
de deelwoordvormen zijn opgeslagen. Na 'heb jij' schiet 
het geheugen al vooruit en de lezer verwacht de 
voltooide tijd van het werkwoord: 'gegeten'. 
Het leren van grammatica en het idee dat woorden veel 
betekenissen hebben, blijft voor het vlot leren lezen van 
gedrukte tekst daarom uiterst belangrijk. 
Met betrekking tot de veelheid van betekenissen die een 
woord kan hebben, geeft Van Uden een mooi voorbeeld. 
Als ik spel: d-e b-oo-m... en dit woord roept alleen maar 
die ene betekenis op, waaraan U nu ook denkt, dan zal 
het werkwoord 'sluit' U ook weinig zeggen (De boom sluit 
niet goed). U zult over dat woord struikelen, en haperend 
zeggen: wat wordt toch met deze zin bedoeld, totdat U 
langzaam ontdekt dat een 'sluitboom' wordt bedoeld. 
Steeds meer gaat men ontdekken dat lezen van ge
spelde of gedrukte woorden een taalproces is en niet 
zozeer het kunnen omzetten van grafemen (= gedrukte 
letters) of dactylemen (= gespelde letters) in fonemen 
(= spraakklanken) maar als het ware een speciaal deel 
is van ons 'algemeen taalvermogen'. 
Terugkerend naar ons voorbeeld: onze 7-jarige stuit op 
een voor hem niet alledaagse verbinding van 'vul' met 
'pen'. Hij moet nu goed kijken wat er precies staat: vul, 
vil, vel of veel etc. Veronderstel dat hij 'vel' gelezen had, 
dan had hij misschien het woord in zijn geheugen 
opgeslagen bij: huid, vel, arm, hand etc. Als ik hem later 
de pen opnieuw zou laten zien, zou hij misschien 'hand-
pen' gezegd hebben. Ik herinner mij duidelijk een jon
getje met een zeer oppervlakkige waarneming. Bij het 
onderzoek wou hij graag mijn bandrecordertje hebben. 
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Ik deed een verstopspelletje en schreef op: 'Zoek maar'. 
Hij pakte toen een papier en schreef met een vragend 
gezicht: 'zarwt?'. De aanwezige leerkracht zei: hij bedoelt 
'zwart'. Toen ik dat woord opschreef, knikte hij. Hij zag 
achteraf onmiddellijk dat hij het woord fout geschreven 
had en voegde toe: 'pet'. Opnieuw kwam de lerares mij 
te hulp en zei: 'Hij bedoelt Piet'. Toen was voor mij de 
puzzel opgelost: hij had 'zoek' gelezen als 'zak' en dit 
woord had de associatie opgeroepen aan 'Zwarte Piet'. 
Men ziet aan een dergelijk voorbeeld meteen, hoe 
belangrijk een goede inprenting is. Wordt het woord 
foutief ingeprent, dan kan het in een volkomen verkeerd 
geheugengebied worden opgeslagen, als bij dit voor
beeld, of vóórdat het überhaupt ergens opgeslagen kan 
worden, is het al uiteengevallen. 
Ten aanzien van de werking van het opnemen van 
materiaal in het geheugen, geef ik altijd het volgende 
tekeningetje: 

/ 

(1): Even blijft de (visuele) waarneming op ons netvlies 
staan of in ons gehoor achter. Dan is ze weg. Deze tijd 
moet voldoende zijn om het gehoorde of geziene goed 
op te nemen en 
(2): even vast te houden (short term memory, enkele 
seconden) 
(3): in deze korte tijd wordt het materiaal in de hersens 
(long term memory) opgeslagen. 
Geappercepieerd noemde men dat vroeger. 

De beperkte tijdsduur van 1 en 2 geeft al aan, dat er niets 
mis mag gaan. Als we ons nieuwe woorden willen 
inprenten moeten we alert zijn; het binnenkomende 
materiaal bewerken door bijvoorbeeld niet naar het 
woord te zitten staren of passief te luisteren, integendeel: 
we moeten het herhalen en in een sterkere code 
omzetten. Bij normaal horende en pratende mensen zal 
deze code de articulatorische zijn. Vooral als we weten 
dat we iets moeten onthouden zullen we deze inscha
kelen. (Het is heel belangrijk om tegen de kinderen te 
zeggen: deze woorden moet je straks van buiten kennen. 
Ze gaan dan veel aktiever te werk dan wanneer er geen 
uitdrukkelijk beroep op hen wordt gedaan de woorden 
in te prenten). Dove kinderen die oraal zijn opgevoed, 



d°en dit coderen ook articulatorisch en net zo goed of 
net zo zwak als horenden. 
^oals wij allen uit ervaring weten gebruiken de meesten 
Van onze dactylkinderen bij het inprenten spontaan de 
V|ngerspelling. Dit is zeer goed, omdat 'motorische' 
c°des, hetzij articuleren hetzij dactyleren, effektieve 
codes zijn voor de inprenting en het terughalen. Dit 
spontane gedrag is natuurlijk alleen mogelijk, als de 
vingerbewegingen goed en vlot kunnen worden uitge
voerd. Iemand die nog niet goed kan lezen zal uiteraard 
°°k veel problemen hebben wanneer men vraagt een 
"1st van woorden van buiten te leren. Zo is dit ook bij 
vingerspelling. In het in de aanhef van deze notitie 
genoemde artikel spreek ik mijn mening uit, dat het leren 
van een taal (code) zeer afhankelijk is van het milieu 
waarin men leeft. Men kan dove kinderen 'oraal' opvoe
den als ze in een zodanig milieu leven. Zo geldt dit ook 
voor vingerspelling. In een dergelijk milieu alleen leert 
net kind snel en vlot de vingers gebruiken: iedereen doet 
dit en op grond van wetten van de leerpsychologie (o.a. 
voorbeeldgedrag) en de motivatie zullen de kinderen 
Sr|el het systeem van dactyleren onder de knie hebben 
Bn het ook snel als inprentingsstrategie gaan gebruiken. 
Aanvankelijk waren we verbaasd hoe snel kleine kinde
en op Eikenheuvel (3 a 4 jaar) de vingerspelling leerden, 
Dii verder nadenken over de rol van de 'ecologie' bij de 
taalverwerving is het snelle verloop van dit leerproces 
helemaal niet meer zo verwonderlijk. 
^°9 éénmaal terug naar ons voorbeeld. Nadat ons 
P/oefpersoontje het woord 'vulpen' had geleerd, vroeg 
^,na enige tijd het woord weer voor me op te schrijven. 
D i ' 'na enige tijd' is niet onbelangrijk, omdat ik wou weten 
of het woord inderdaad in het lange termijn geheugen 
was opgeslagen. Ik schreef al: 'Het kind keek naar de 
vulpen', ik weet natuurlijk niet, hoe het kind het woord 
Precies terughaalde, maar mogelijk heeft het zich eerst 
deze pen en nog veel andere pennen die het in zijn leven 
a l gezien heeft, voorgesteld. Aangezien deze voorstelling 
gekoppeld was via een leerproces aan het geschreven 
w°ord riep deze voorstelling het schriftbeeld op. Als ik 
j n het aanleerproces het kind ook het woord 'vulpen' had 
eren spreken, had het kind ook mogelijk de koppeling 
(associatie) gelegd met het gesproken woord. Deze 
geheugens' voor verschillende modaliteiten liggen op 
verschillende plaatsen in de hersens. Zo beweert de 
neuropsycholoog Bakker (1985) dat het geheugen voor 
visuele voorstellingen (en dus ook plaatjes) in het 
lichter hersengedeelte ligt, en zoals bekend het spreek-
geheugens' ingeschakeld: van de voorstelling (het 
Plaatje), van de betekenis, van de schrijfwijze, van de 
stelling 4) is het waarschijnlijk dat het geheugen voor 
vingerspelling dichtbij het motorische spraakgebied (= 
veelal links) in de hersenen is gelegen. 
°'i het 'simpele' leren van een woord worden dus tal van 
geheugens' ingeschakeld: van de voorstelling (het plaa-
'ie), van de betekenis, van de schrijfwijze, van de 
articulatie en... als het kind heeft leren vingerspellen, van 
de handconfiguraties. Men mag zeggen in het algemeen, 
dat op hoe meer plaatsen de verschillende modaliteiten 
van een woord in de hersens zijn verankerd, des te beter. 
Omdat de vingerspelling al heel vroeg in de (taalont

wikkeling kan worden ingeschakeld is het zeker voor 
dove kinderen die niet goed of laat beginnen te praten 
een efficiënt medium voor het geheugen van geschre
ven/gesproken taal. 
Er is nog heel wat te onderzoeken over de rol van de 
vingerspelling maar voorlopig zouden we toch graag 
enkele belangrijke conclusies willen trekken: 
1. Laat de kinderen steeds nieuwe woorden goed in
prenten: duidelijk spellen, goed overschrijven en zo goed 
mogelijk spreken. 
2. Vraag binnen dezelfde les/gesprek die nieuw aange
leerde woorden terug: wat is er blijven hangen? 
3. Ga steeds na welke vergeetfouten het kind gemaakt 
heeft: eerste gedeelte van het woord vergeten, het 
laatste, of konden nog maar enkele letters teruggehaald 
worden. 
4. Bepaal, hoeveel letters het kind eigenlijk vlot kan 
onthouden, ga zoveel mogelijk hiervan uit. Bedenk: 
motivatie speelt een belangrijke rol in de geheugenfunk-
tie. Het al van te voren weten 'Dat woord is te lang, dat 
kan ik niet onthouden,' zal de geheugenprestatie wezen
lijk drukken. 
5. a. Omdat begrippen het best onthouden kunnen 
worden wanneer ze bij hun 'soortgenoten' worden op
geslagen, is het goed dove kinderen te helpen bij het 
vinden van de begripssoorten: vulpen, balpen, (kleur)-
potlood, stift, typemachine, communicator etc. 

b. Theoretisch kan ik zien, dat het goed is deze 
woorden bij elkaar te zetten en ze van een plaatje te 
voorzien. 
6. Inschakelen van de 'cognitie'. Het is helemaal niet 
zeker dat een doof kind in het woord 'bal-pen' twee delen 
ziet en begrijpt dat 'bal' van de ronde kop van de pen 
komt, dat het woord 'vul' van 'vullen' komt etc. 
7. Zoals uit het effekt van het projektonderwijs gebleken 
is, worden woorden die tot eenzelfde belevingseenheid 
behoren, beter herkend, sneller met hun betekenis 
verbonden en beter geschreven. Vaak is de achtergrond 
hiervan dat de 'projektwoorden' zeer intensief doorleefd 
zijn en vaak herhaald zijn geweest in zinvolle situaties. 
Ongetwijfeld zijn er nog heel wat 'geheugenregels' meer 
te formuleren, maar ik denk als we in de komende 
periode meer aandacht gaan schenken aan 'het geheu
gen' we nog veel meer ideeën zullen vinden om de 
kinderen te helpen bij het vasthouden van de leerstof. 

Vanuit wetenschappelijke zijde staat dit onderwerp op 
ons Instituut in het centrum van de belangstelling en U 
zult zeker in de toekomst meer van deze discussie horen. 

Werken aan taal 

Aankondiging van een symposiumbundel 

Op 1 februari 1986 organiseerde het Werkverband 
Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) zijn eerste sym-
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posium onder de titel 'Werken aan taal: psycholinguïstiek 
in de praktijk'. 
De lezingen van dit symposium zijn nu door uitgeverij 
ACCO uitgegeven in een bundel (van ca. 150 p.) getiteld: 
Psycholinguïstiek in de praktijk. 
Naast een historische inleiding in de psycholinguïstiek 
en een algemene inleiding op de psycholinguïstiek in de 
praktijk komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
tweede-taalverwerving, leesproblemen, onderwijs aan 
doven, taaltesten, spontane-taalanalyses en afasie. 
In de boekhandel zal de bundel te koop zijn voor ƒ 24,90. 
Aan de lezers van 'Van Horen Zeggen' biedt het WAP 
de bundel echter aan voor de gereduceerde prijs van 
ƒ19,90. 
Wanneer u ƒ 19,90 overmaakt op gironummer 4713057 
t.n.v. WAP, Purmerend (onder vermelding van 'Psycho
linguïstiek in de praktijk'), dan wordt de bundel u gratis 
toegezonden. 
Deze aanbieding geldt tot 15 mei 1987. 
Inlichtingen over het WAP en/of de bundel kunt u 
inwinnen bij dhr. J. Hooijberg, secretaris tel • 020-
903198. 

Cursussen voor speciaal 
onderwijs aan gehoor
gestoorde en spraaktaal-
gestoorde kinderen 

Opleidingen Speciaal Onderwijs van de Ka
tholieke Leerlangen Tilburg 

Van de Opleidingen Speciaal Onderwijs te Tilburg ont
vingen we de volgende informatie over cursussen voor 
speciaal onderwijs aan gehoorgestoorde en spraaktaal-
gestoorde kinderen in het cursusjaar 1987 - 1988. 
Er begint in september een A-kursus. De vaste lesavond 
daarvoor is dinsdag van 18.00 tot 21.30 uur. Duur van 
de cursus 21/2 jaar; eindexamen in januari 1990. 
Eveneens in september 1987 begint er een B-kursus. De 
vaste lesavond hiervoor is maandag van 18.00 tot 21.30 
uur. Duur van de cursus iy2 jaar; eindexamen februari 
1989. 
Beide cursussen worden gegeven in 's-Hertogenbosch, 
Pedagogische Akademie, Wethouder Schuurmanslaan 
12. 
Studieleider voor de A-cursus is dhr. J. van Weert, 
Huygensstraat 23,5242 CL Rosmalen. Studieleider voor' 
de B-cursus is dhr. J. van Dijk, Elzenstraat 1, 5271 JG 
Sint-Michielsgestel. 
Voor de cursussen wordt als toelatingseis gesteld, dat 
men werkzaam is in het onderwijs aan gehoorgestoorde 
of spraaktaalgestoorde kinderen. Voorde B-cursus geldt 
bovendien als voorwaarde, dat men in het bezit moet zijn 
van diploma specialisatie gehoorgestoordenonderwijs-
A. 
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Men kan zich aanmelden vanaf januari 1987. Rond 20 
april wordt de aanmeldingstermijn afgesloten. 
Voor een volledige prospectus, inschrijvingsformulieren 
en nadere inlichtingen kan men zich wenden tot: Oplei
dingen Speciaal Onderwijs, Sint-Josephstraat 135,5017 
GG Tilburg, tel. 013 -367675. 

Basisbulletin en Stichting 
voor de Leerplanontwikkeling 

In Nederland zijn twee organisaties bijzonder aktief voor 
het onderwijs, ook voor het speciaal onderwijs. Ze sturen 
regelmatig hun publikaties en aankondigingen naar de 
redaktie van Van Horen Zeggen. De hoeveelheid kopij 
die we telkens aangeboden krijgen en de beperkte 
omvang van de afleveringen van ons blad zijn er oorzaak 
van, dat we van deze informatiestroom zelden of nooit 
iets kunnen doorgeven aan onze lezers. Nu het dan wel 
lukt, moeten we toch nog kort zijn. 
Het Informatiepunt Basisonderwijs stuurt zijn kwar
taalblad 'Basisbulletin' gratis aan scholen voor primair 
onderwiis. Allerlei zaken betreffende onderwijs komen 
aan de orde. In het hart van elke aflevering bevindt zich 
telkens de 'ISO-katem'; Informatie Speciaal Onderwijs. 
Daarnaast geeft het Informatiepunt Basisonderwijs een 
reeks 'ISO-brochures' uit. Hierin zijn al 42 brochures 
verschenen, allemaal zeer praktijk-gericht. Deze bro
chures zijn te bestellen bij: 
I.P.B., Postbus 7888, 1008 AB Amsterdam 
en bij: K.P.C., afdeling bestellingen, Postbus 482, 5201 
AL 's-Hertogenbosch. 
Van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling 
(S.L.O.) te Enschede ontvangt de redaktie regelmatig 
het jaarverslag, de catalogus van uitgaven en de 'Sig
nalementen' van nieuwe uitgaven. Wij noemen van deze 
uitgaven: 
De zakrekenmachine in de bovenbouw van de basis
school; 
bestelnummer 3.433.4227, prijs ƒ 16,35. 
Mijn zakrekenmachineboek; 
bestelnummer 3.433.4356, prijs ƒ 10,35. 
Bronnenboek Bewegen op basis van ritme; 
bestelnummer 7.209.4440, prijs ƒ 8,75. 
Het schoolwerkplan in uitvoering: beeldende vorming; 
bestelnummer C.102.4566, prijs ƒ 24,50. 
Zo rekent Nederland, een beeld van het rekenonderwijs 
in de Nederlandse basisschool; 
bestelnummer 3.433.4854, prijs ƒ 29,50. 
Wegwijzer in taalonderwijs: taalbeschouwing (door de 
SLO-projectgroep Taalvaardigheid in de basisschool); 
bestelnummer 1.429.4748, prijs ƒ 15,-. 
Verder geeft SLO een tijdschrift uit voor het reken-
wiskundeonderwijs in de basisschool: 'Willem Bartjens'. 
Vóór de zomervakantie 1986 verscheen er van dit 
tijdschift een special over differentiatie in het reken-



Wiskundeonderwijs op de basisschool. Daarin staan 
0nder andere vier artikelen die ieder een bestaande 
rekenmethode onderzoeken op mogelijkheden tot diffe
rentiatie. De onderzochte methoden zijn 'Rekenen & 
Wiskunde' (OSM, Rotterdam), 'Rekenwerk' (SAC-pro-
9ramma, De Ruiter, Gorinchem), 'De wereld in getallen' 
(Malmberg, 's-Hertogenbosch) en 'Operatoir rekenen' 
(Zwijsen, Tilburg). Het bestelnummer van de special is; 
3-433.4556, prijs ƒ 7,25. 
AHe bestellingen kunt U zowel schriftelijk als telefonisch 
nchten aan SLO, afdeling Verkoop, Postbus 2041, 7500 
CA Enschede, tel. 053-840305. Nadere informatie over 
uitgaven kunt U krijgen bij de afdeling Voorlichting tel. 
°53-840500. 

Symposium Orale Vaardig
heden in Programma's Totale 
Communicatie 

Aankondiging 

Cp 22, 23 en 24 oktober 1987 organiseert de dovenaf-
Oeling van het Sint-Gregoriusinstituut te Gent (Gent-
bru9ge), België een symposium over de orale compo
nenten in Totale Communicatie in de opvoeding van 
9ehoorgestoorde kinderen. 

D e laatste tien jaren wordt Totale Communicatie in 
steeds meer instituten voor gehoorgestoorde kinderen 
ln9evoerd. Het hoofdaccent in de opvoeding ligt er op 
realisatie van adequate communicatie tussen het ge
hoorgestoorde kind en zijn omgeving. Daartoe worden 
ondermeer gebaren gebruikt onder de vorm van onder
steuning bij het spreken en/of onder de vorm van ware 
Qebarentaal. 
Een belangrijke component in deze programma's is de 
ontwikkeling van orale vaardigheden bij de kinderen: 
uitbuiten van gehoorresten, de ontwikkeling van klank-
e n articulatiebewustzijn, het spraakafzien, het leren 
spreken. Totale Communicatie biedt de mogelijkheid de 
ontwikkeling van deze vaardigheden op andere en 
nieuwe paden te leiden. 

Door middel van de organisatie van een symposium over 
dit onderwerp wil de afdeling voor gehoorgestoorde 
hinderen van Sint Gregorius bijdragen tot de adequate 
en wetenschappelijk gefundeerde uitbouw van werkwij-
zen en methoden. 

Voor alle informatie kontakteer: 
Symposium Orale Vaardigheden en TC 
(Symposium on Oral Skills and TC) 
c / o Martin Terryn 

Dienstencentrum Sint-Gregorius 
Jules Destréelaan 67 
9219 Gent-Gentbrugge 
Belgium 

Internationale congressen 

- Het 10-de internationale congres van de World Fede
ration of the Deaf zal plaatshebben te Espoo (Finland) 
van 20 tot 28 juli 1987. 
Nadere informatie bij: Kuurojen Liitto r y Liisa, Kauppi-
nen, P.O. Box 4, SF-02211 Espoo, Finland. 
- Het 9-de congres van de International Association for 
Education of the Deaf-Blind zal plaatshebben te Parijs 
(Frankrijk) van 27 tot 31 juli 1987. 
Nadere informatie bij: Association Nationale pour les 
Sourds-Aveugles, 37-39 Rue Saint Sebastien, 75011 
Paris, France. 
- Het 3-de wereldcongres van Joodse Doven, dat plaats 
had moeten hebben in 1986 is nu gepland voor april 
1988 in Israël. Nadere informatie: World Organization of 
Jewish Deaf, Helen Keller Center, 13 sd Yad Lebanim, 
Yad Eliyahu, P.O. Box 9001, 61090 Tel Aviv, Israël. 

Sint-Marie, Eindhoven 

In de Staatscourant van dinsdag 27 januari 1987 in de 
rubriek 'Verklaringen en/of vergunningen voor bouw
werkzaamheden in de gezondheidszorg' lazen we: 
'De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur heeft op grond van het tussen haakjes vermelde 
artikel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen aan onder
staande instellingen een vergunning (art. 6) of verklaring 
(art. 7) geweigerd of verleend.' 
En dan verder onder de kop 'Verleend': 
'20 november 1986.14394 PB/BF (artt. 6 en 7) Bestuur 
van de Stichting St. Marie te 's-Hertogenbosch voor 
uitvoering van de (slot)fase 8 van de bouw voor het 
Instituut voor gehoorgestoorde kinderen St. Marie te 
Eindhoven, i.e. de bouw van een audiologisch centrum 
op het terrein van het instituut, aan de Castiliëlaan te 
Eindhoven, het centrum is beperkt van opzet, uitsluitend 
t.b.v. St. Marie.' 
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Logopedie en Foniatrie 

We willen u regelmatig verwijzen naar de inhoud van het 
tijdschrift 'Logopedie en Foniatrie' (LoFo), maar door 
plaatsgebrek is daar in de vorige jaargang van 'Van 
Horen Zeggen' (V.H.Z.) niet veel van terechtgekomen. 
We hebben aangekondigd: 
LoFo oktober 1985: V.H.Z. maart 1986, blz. 31 
LoFo november 1985: V.H.Z. maart 1986. blz. 32 
LoFo december 1985 (eerste artikel): V.H.Z. maart 1986, 
blz. 32 
LoFo januari 1986: V.H.Z. maart 1986, blz. 27 
LoFo maart 1986: V.H.Z. mei 1986, blz. 50 
We geven hieronder de aanvulling op het reeds versche-
nene, die door redaktieleden gedeeltelijk al heel lang 
geleden geschreven is, maar die tot nu toe geen plaats 
kon vinden. 

December 1985 (vervolg) 

Bert G. Hofman, lid van de redaktie 

C. Slofstra-Bremer, Een communicatieve benadering in 
de taaitherapie. 
Zie: V.H.Z. maart 1986, blz. 32. 

2. A.J. Swaak, Taal- en spraakontwikkeling van 4-5 
jarige kleuters. Een oriënterend onderzoek naar de 
mening van ouders. 
Het is bekend, dat er tegenwoordig veel aandacht wordt 
geschonken aan het opmerken, het onderkennen, het 
vaststellen, de behandeling en de begeleiding van 
spraak- en taalstoornissen. 
Het ontwikkelingsonderzoek van zuigelingen en kleuters 
op het consultatiebureau kent mede hierdoor aan het 
facet spraak- en taalontwikkeling een belangrijker plaats 
toe dan voorheen. 
Hoe moeilijk het is taal- en spraakstoornissen vast te 
stellen, kunnen we samenvatten onder de volgende 
punten: 
a. Inter-individuele variatiebreedte van de taal- en 
spraakontwikkeling van het kind gevormd onder invloed 
van factoren die van binnenuit en van buitenaf werken. 
b. Intra- en inter-observer-variation d.w.z.: Volledige 
onbevangenheid en gelijkgestemdheid van een enkele 
onderzoeker in de beoordeling van de eigen resultaten 
en/of van onderzoekers onderling die hetzelfde mate
riaal als uitgangspunt nemen, is onbereikbaar. 
c. De spontane instelling op het taalgebruik en de 
taalvaardigheid van de gesprekspartner (onderzoeker
kind) ondermijnt mede de objectiviteit van de observatie. 
Een grotere maat aan objectiviteit kan naar de mening 
van Swaak worden bereikt door de observatie te struc
tureren d.m.v. taaltests of vragenformulieren. Op blz. 351 

en 352 van jaargang 57 ('85) ziet u de resultaten 
neergelegd van een spraak- en taalonderzoek bij 1788 
kleuters, geboren tussen 1-11-1979 en 1 -12-1980. Het 
onderzoek vond plaats in de provincie Noord-Brabant. 
Een vragenlijst, de ouders aangeboden, vormde de kern. 

3. L.A.M. Hoefnagel-Jaspers. Een onderzoek naar het 
vertellen en voorlezen van ouders aan peuters. Vertellen 
en voorlezen, een interactie-proces tussen ouder en 
kind. 
Mevrouw Hoefnagel-Jaspers spreekt hier van een inter
actie-proces. De partners in het proces beïnvloeden 
elkaar. 
Primaire vraag: Welk aandeel neemt de ouder voor zijn 
rekening en welk aandeel het kind? 
Secundaire vraag: Bestaat er een verschil in benadering 
tijdens het voorlezen en vertellen van ouders tussen hen 
die zich niet ongerust maken over het verbale kunnen 
van hun kind en hen die daarover bezorgd zijn? 
Tertiaire vraag: Bestaat er een verschil in spreekinitiatief 
en weerklank tussen kinderen met een normale taalont
wikkeling en kinderen bij wie deze is vertraagd? 
Opzet van het onderzoek: 12 moeders, 2 vaders, met 
kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 10 maanden tot 3 
jaar en 7 maanden. 
a. Niet ongeruste ouders met niet taalvertraagd kind. 
b. Wel ongeruste ouders met wel taalvertraagd kind. 
Opm. red. Spijtig is het dat het onderzoek geen rekening 
heeft gehouden met andere dan onder a. en b. ge
noemde categorieën. Hoe interessant zou het niet zijn 
geweest stil te staan bij bijvoorbeeld niet ongeruste 
ouders met een wél taalvertraagd kind? Mogelijk ligt een 
onderzoek hiernaar in het verschiet? Het lijkt moeilijk 
omdat de indicatie vaak van ouders uitgaat, maar 
waarom niet? Het zal veel kunnen vertellen over het 
aandeel van zulke ouders in het genoemde interactie
proces. Ik wil met dit laatste niet suggereren, dat het 
resultaat van het beschreven onderzoek niet belang
wekkend genoeg zou zijn om er kennis van te nemen. 

4. M.W.J. Bruijn/R.T Mook/F. Peters, Mondelinge Taal
vaardigheid op L.O.M.-scholen. 
Deze drie logopedisten van de schoolartsendienst Wa
terland deden een onderzoek naar de mondelinge 
taalvaardigheid van alle nieuwgeplaatste leerlingen in 
de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar. Het waren er 31. 
Bij de groep 'kinderen met voornamelijk gedragsproble
men' signaleerde men geen taalproblemen. Verder wer
den er nog kinderen met voornamelijk leerproblemen en 
kinderen met zowel gedrags- als leerproblemen aan de 
'tests' onderworpen. Men concludeert, dat de vermoede 
slechte taalvaardigheid op L.O.M.-scholen door dit on
derzoek is bevestigd. Gerichte aanpak is dus nodig. Dit 
artikel dient kritisch te worden gelezen. Uw conclusie is 
mogelijk de mijne. 

5. Hoofdbestuur N. V.L.F., De invulling van de logopedi
sche zorg. 
Het is een feit dat niet alleen logopedisten te maken 
hebben met het vak logopedie. De wetgever, de over
heden, de ziektekostenverzekeraars e.a. zijn mede be-
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bokken. Omdat dergelijke instanties een begrippenscala 
vanuit de gezondheidszorg hanteren, heeft het hoofdbe
stuur een vertaling gemaakt van algemene begrippen uit 
de gezondheidszorg naar de logopedie. 

6- J. Wassenaar/E.G.M.R. Levelink-Kemme, Project 
togopedie en preventie op scholen in Breda. 
'n 1982 werd door de afdeling jeugdgezondheidszorg 
een enquête gehouden onder de leerkrachten van 
basisscholen. Als belangrijke knelpunten kwamen naar 
voren: 
a. Het ontbreken van tijdige onderkenning van logope
dische problemen, signalering in het algemeen en 
screening in het bijzonder. 
b- in de stad Breda een tekort aan vrij gevestigde 
'°gopedisten. 
Mede op basis van de uitkomsten van deze enquête 
werd besloten in het Stadsgewest Breda een activitei
tenplan preventieve logopedie op te stellen dat aansluit 
bij de reeds bestaande werkwijzen binnen de preven
tieve jeugdgezondheidszorg. Wettelijke onderbouwing 
voor de realisatie'vond men in art. 59 van de Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg. In het schooljaar 
1983-'84 startte men een proefproject preventieve lo
gopedische hulpverlening. Een verslag van de gang van 
zaken tot op heden vormt zich tot leeuwedeel van dit 
artikel. Onder het hoofdje 'Besluit' volgt een korte 
samenvatting van de bevindingen. 

Februari 1986 
Bert G. Hofman, lid van de redaktie 
1- E.H. Versteegh/Th. v.d. Peet/J.M. Roodvoets, 
Groepstherapie voor stotteraars, De Doetinchemse Me
thode: toen en nu. 
Een uiterst informatief en gemakkelijk leesbaar artikel, 
dat de stottertherapie volgens de Doetinchemse me
thode van het echtpaar Schoenaker behandelt. - Iets dat 
is verankerd in goede grond, blijft vastliggen. - Aanpas
sing aan tijd en omstandigheid geeft blijk van kwaliteit 
'n oorsprong. 
Om een goed inzicht te krijgen in de huidige gang van 
zaken bij de groepstherapie volgens de Doetinchemse 
Methode, beginnen de schrijvers met een duidelijk 
verklarend historisch overzicht. Daarna plaatst men de 
Methode tegen de achtergrond van het heden en zet 
men uiteen, waarom en waar men accenten heeft 
gelegd en verschillen heeft aangebracht teneinde de 
bruikbaarheid in de tegenwoordige tijd te waarborgen. 
Tot slot geven ze informatie van praktische aard mede 
bestemd voor stotteraars, die groepstherapie willen 
beschouwen als mogelijkheid hun specifieke probleem 
te overwinnen. 

2. H.H.M. Lap, Een aanvullend communicatiemiddel. 
Bliss voor zwakzinnigen: spreekt het aan? 
Een uitmuntend artikel, dat een genuanceerde visie 
Paart aan een goed gedoseerde hoeveelheid gedegen 
informatie, waaruit een reeks bruikbare suggesties kan 
worden gedestilleerd middels stofte der conclusie drie

erlei gevalsbeschrijvingen. Het leidt me te ver het artikel 
hier voor u samen te vatten. U moet het lezen wanneer 
u uw belang stelt in aanvullende communicatiemiddelen 
voor non-verbale zwakzinnigen. 

3. W.A. Dreschler, Revalidatie van volwassen slechtho
renden. 
De revalidatie van slechthorenden kent twee invalshoe
ken t.w. 
a. Een zuiver technische benadering 
b. Een sociale benadering. 
Dreschler beperkt zich in dit artikel voornamelijk tot het 
technische aspect. Hij staat stil bij de basisi; - het 
audiometrisch onderzoek waarbij wordt onderzocht: 
1. Het juist detecteren van zuivere tonen onder be
paalde versterking. (Toonaudiogram) 
2. De invloed van het gehoorverlies op het spraakver-
staan. (Spraakaudiogram) 
3. Spraakverstaan met hoortoestel 'live'. 
4. Spraakverstaan van zinnen met achtergrondruis. 
5. Richtinghoren. 
Onder het hoofdje 'Hoortoestellen' behandelt hij de 
bestaande soorten en spreekt hij over de instelmoge-
lijkheden van toestellen. Bij het aanmeten dient men 
rekening te houden met een groot aantal parameters. D. 
noemt er enkele, w.o. de motoriek ten aanzien van de 
bediening van het toestel (wordt vaak over het hoofd 
gezien). Het hoortoestel is geen wondermiddel. Ter 
illustratie: De kennis omtrent de akoestiek en het ge
luidsaanbod aan het trommelvlies is nog te fragmenta
risch aanwezig om maar enigszins tegemoet te komen 
aan een volledige compensatie van de slechthorend
heid, zo dit laatste ooit mogelijk zal zijn. 
De begeleiding van slechthorenden onderscheidt zich 
in: 
I Psycho-sociale begeleiding 
II Logopedische begeleiding 
III Begeleiding op school 
IV Extra technische begeleiding. 
De logopedische begeleiding behelst: 
Het leren spraakafzien, Mond-handsysteem, Visuele 
Spraakinformatie Cornet, Gebarentaal, Hoortraining op 
school (In de praktijk van het dagelijks leven bijna niet). 
Slotopmerking: Revalidatie van slechthorenden is een 
zaak van verstand en een zaak van gevoel. Het is 
specialistisch werk en het vraagt daarom van de logope
dist een keuze voor specialisatie, (aardig overzicht) 

4. T.J. Beunders/R.S. v. Gelder/B.G.E.S. Bernard/E.F. v. 
Triet, Onderzoek naar het verband tussen atasie en non-
verbale communicatie; stoornissen in pantomime en 
mimiek bij atasiepatiënten. 
Dit is een verslag van een onderzoek naar het verband 
tussen afasie en stoornissen in de non-verbale commu
nicatie. Het onderzoek hanteert drie verschillende tests 
t.w. 
1. Herkennen van pantomime 
2. Uitvoeren van pantomime 
3. Mimiek-test 
De personen, die aan de tests werden onderworpen, 
onderscheidden zich in groepen: 
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a. CVA-patiënten met afasie 
b. CVA-patiënten zonder atasie 
c. Personen zonder cerebrale beschadiging. 
Ter informatie: Een CVA-patiënt is een persoon die 
patiënt wordt ten gevolge van een Cerebro Vasculair 
Accident, - hetgeen wil zeggen: iemand die een hersen
beschadiging heeft opgelopen ten gevolge van een 
stoornis in het bloedvatenstelsel der hersenen. 
De keuze en de groepsindeling van de proefpersonen 
werd bewust afgestemd op het onderzoek. Men meende 
langs deze weg op grond van betrouwbaar vergelijkings
materiaal gefundeerd tot een conclusie te kunnen ko
men. De resultaten van het onderzoek bevestigen be
staande hypotheses, dat afasie gepaard gaat met 
stoornissen in de hantering van non-verbale symbolen 
en dat doelbewuste intentionele gebaren (pantomime) 
en automatische, emotionele bewegingen (mimiek) mid
dels verschillende cerebrale processen tot stand ko
men. 

Mei 1986 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

Themanummer: Stemtherapie. 
In dit nummer zijn een achttal artikels opgenomen die 
alle een min of meer therapeutisch karakter dragen 
m.b.t. stemtherapie. 
- Een in het Duits gesteld artikel van het echtpaar Pahn 
over de nasaleermethode. 
- Nasaleren als zangmethode. 
- Een geval van zwangerschapsmutatie. 
- Stemverandering bij transsexuelen door operatie. 
- Logopedische therapie bij transsexuelen. 
- Belastbaarheid van de stem en het fonetogram. 
- En tot slot een artikel dat me ook voor leerkrachten 
zeer aanbevelenswaard lijkt: Lachen is geweldig ge
zond; lachen als eenvoudige en krachtige ontspannings
oefening. De lachmeditatie wordt omschreven; een 
gestruktureerde oefening die 15 minuten duurt en drie 
delen omvat: strekken, lachen en ademen in stilte. Ook 
de effekten van deze methode worden besproken. 

Juli/augustus 1986 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

7. l/V de Vos: Logopedie en hoorstoornissen. 
Een kort duidelijk artikel, waarin wordt nagegaan wat de 
kwaliteitsverhogende werking is in het logopedisch 
handelen n.a.v. het opnemen van de kursus akoepedie 
in het leerplan van de logopedie-opleidingen. Dit wordt 
o.a. getoetst aan bredere inzetbaarheid. 

2. H.A.F.M. Grosield e.a.: Afasie, non-verbale commu
nicatie en therapie. 
Een verslag van een gehouden enquête onder 32 
logopedisten, waarin wordt nagevraagd in hoeverre non-
verbale communicatie een rol speelt in de therapie aan 
afasiepatiënten. 
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3. Studiecommissie van de Werkgemeenschap Stotter-
therapie. 
De logopedische behandeling van stotteraars in Neder
land. Een enquête. 

In de boekbespreking: 
- A. v.d. Ley en L.M. Stevens: Dyslexie. 
- R.A. Gorissen-Middendorp: Hoe verbeter ik mijn spel
ling? 
- M. van Eekelen: Lllaat ze maar praten! 
- W. Wendlandt: Zum beispiel Stotteren. 
- M. Davies: Ongewone kinderen. 

Oktober 1986 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

1. K. van Blom e.a.: Intercollegiale toetsing bij logope
disten. 
Een interessant artikel waarin wordt uitgelegd, hoe 
ervaringen zijn met intercollegiale toetsing als vorm van 
kwaliteitsbewaking van de logopedische zorg. 

2. M. de Boer e.a.: Aanpassing van de CADL. 
Een verslag van de vertaling en aanpassing van de 
Amerikaanse test CADL (Communicative Abilities in 
Daily Living), een test voor het vaststellen van de mate 
van het functionele communiceren bij afasiepatiënten. 
De test gaat uit van een normale natuurlijke communi
catie. Er is een validiteitsonderzoek uitgevoerd onder 67 
patiënten. 

3. H.K. Schutte en D.G. Miller: Het spel van resonanties 
bij de professionele zangstem. 

4. Mededelingen van het bestuur: Verslag van een 
lezing met de titel: Is specialisatie tot stottertherapeut 
noodzakelijk? 

December 1986 

Joline Everwijn-van Hoorn, lid van de redaktie 

Themanummer 'Anderstaligen'. 

In een negental artikelen komen de volgende onderwer
pen aan de orde: 
1. Een historisch overzicht van het onderwijs aan al
lochtone kinderen van de laatste 20 jaar. 
2. Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoor
nissen bij zeer jonge buitenlandse kinderen. Onder
zoeksmiddelen worden beschreven; m.n. het onderzoek 
naar taalachterstand wordt nader uitgewerkt. 
3. Resultaten van zes allochtone kinderen op bestaande 
taaltests, onderzocht vanuit de Academie voor Logope
die in Groningen. 
4. Uitspraak van het Nederlands door buitenlanders. 
Uitspraakproblemen van mensen met 23 verschillende 
moedertalen zijn geïnventariseerd. 
5. Een omschrijving van de wijze waarop de leerkracht 
in het basisonderwijs het taalgedrag van buitenlandse 



kinderen in het Nederlands kan evalueren. Lessugge
sties worden gegeven. 
6. Een beschrijving van de Taaltoets voor Allochtone 
Kinderen; (TAK). 
7- Rol van de linguïstiek en logopedie in het tweede 
taalonderwijs. Beschrijving van lessen aan buitenlandse 
vrouwen. 
8. Remedial teaching. Goede uitleg van leerstoornissen 
bij Nederlandse kinderen en allochtone kinderen, het 
verschil in diagnose en het probleem leerstoornis/ 
taalprobleem bij allochtonen. 
9- In het laatste artikel een beschrijving van hoe de 
taalkundige ontwikkeling zo optimaal mogelijk kan (blij
ven) verlopen indien Nederlandse kinderen langere tijd 
in het buitenland verblijven. 
Een 13-tal boekbesprekingen maken dit themanummer 
kompleet. Zeer ter lezing aanbevolen! 
De redaktie stelt zich voor, om de nog niet besproken 
afleveringen van LoFo 1986 verder te laten rusten. In de 
volgende aflevering van ons blad (mei 1987) zullen we 
het signaleringswerk voortzetten te beginnen met het 
eerste nummer van LoFo in 1987. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

Symposium te Gent 

Aankondiging 

Op zaterdag 4 april houdt het Hoger Instituut voor 
Paramedische Beroepen (Sint-Lievenspoortstraat 143, 
B 9000 Gent, België) een symposium met als thema 
'Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding door de para-
medicus'. 
Uit de te houden voordrachten vermelden we er drie: 
G.V.O. (= Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding): van 
voorlichting naar opvoeding, met als thema gedragsver
andering, door drs. P. Wippoo, voorzitster van de Neder
landse Vereniging voor Gedragstherapie en tevens 
hoofd van het R.I.A.G.G. te Rotterdam. 
Wat kunnen school en ouders doen aan dyslexie?, door 
prof. E. Thierry, Rijksuniversiteit te Gent. 
Wat kunnen school en ouders doen aan stotteren?, door 
drs. F. Stournaras, psycholoog aan het A.Z. te Rotterdam. 
Het symposium begint om 9 uur en eindigt om 12.45 uur. 
Nadere inlichtingen en inschrijvingskaarten zijn te ver
krijgen op bovengenoemd adres, telefoon vanuit Neder
land: 09-32.91.24.02.09. Deelnameprijs ƒ 15,-. 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1. Die Sonderschule, nummer 4,1986 (DDR) 
- Uitbreiding van de woordenschat bij kinderen in het 
speciaal onderwijs. Inclusief een overzicht van op welke 
wijze onderzoek werd verricht en van de resultaten van 
dit onderzoek. 
- Hoortoestellen, die binauraal horen mogelijk maken. 
- Corrigerend opvoedkundig bezig zijn met dove kinde
ren in crèches. 
- Logopedisch werk op kleuterscholen. 

2. Die Sonderschule, nummer 5,1986 
- Voorbereiding van dove kinderen op het wiskunde-
rekenonderwijs. 
- Ontwikkelingsproces van voorschoolkinderen met 
spraakmoeilijkheden. Inclusief een notatie-voorbeeld. 

3. Die Sonderschule, nummer 6,1986 
- Nieuwe aanbevelingen m.b.t. het evalueren en het in 
cijfers waarderen van gymnastiekonderricht in het spe
ciaal onderwijs. 
- Linguïstische problematiek in het gebarentaal-onder
zoek. 
- Overzicht van verschenen artikelen in dit tijdschrift in 
de jaargangen 1983 tot 1986, alfabetisch gerangschikt 
naar auteur en gerangschikt in rubrieken. 

4. Hörgeschadigte Kinder, 3e kwartaal 1986 (BRD) 
- Cochlea-implantatie ook bij kinderen mogelijk? Over
zicht van de onderzoeksresultaten tot nu toe. 
- Paardrijden als therapie in de opvoeding. 
- Taal, bekeken door een dove vrouw. 
- De situatie in Bangladesj en Pakistan aangaande de 
onderwijsmogelijkheden voor gehoorgestoorde leerlin
gen. 
- Stellingname ten gunste van door spraak onder
steunde gebaren. 

5. Hörgeschadigte Kinder, 4e kwartaal 1986 
- Veel kinderen met hoorproblemen kunnen leren tele
foneren. Overzicht van hoe dit stapsgewijs bereikt kan 
worden. 
- Is voor kinderen met gehoorbeschadiging een speci
ale gevoelsopvoeding noodzakelijk? Pleidooi voor het 
'huidcontact'. 
- Het spraak-taalonderwijs bij dove kinderen in Honga
rije slaat nieuwe wegen in. De inzichten van Dr. A. van 
Uden in praktijk gebracht. 

6. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 4, 1986 (UK) 
- Onderwijs aan gehoorgestoorde leerlingen in de re
guliere scholen. In dit overzicht, met een flink aantal 
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grafieken, wordt aangegeven, dat veel leerlingen met 
een hoorstoornis met succes een reguliere school 
kunnen doorlopen, mits voldaan wordt aan een aantal 
criteria. 
- Gebruikmaking van zang in de linguïstische ontwik
keling van dove peuters. 

7. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 5, 1986 
- Het zich ontwikkelende dove kind en zijn leerkracht. 
- Hoe gaan dove, slechthorende en horende kinderen 
te werk in de spelling? Een verslag van een vergelijkend 
onderzoek. 
- De creatieve vaardigheid van dove kinderen verge
leken m.b.t. de methode van de 'Oral Approach' en de 
'Total Communication'. 

8. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 6, 1986 
- Het gebruik van micro-computers in de hoortraining 
van dove leerlingen. 

9. The Volta Review, nummer 4. 1986 (USA) 
- Het aanleren van spreekwoorden met behulp van het 
spel 'Monopoly'. Verslag van de werkwijze en de resul
taten. 

afhankelijk van speciale hulpmiddelen en voorzieningen, 
en van de hulp van hun medemensen. Ze komen bij de 
bestaande organisaties van óf visueel óf auditief gehan
dicapten onvoldoende aan hun trekken. 
Doof-blinden, en hun relaties, bevinden zich vaak in een 
isolement. De 'Doof-blindenvereniging Oog en Oor
zaak' wil dit doorbreken, in goede samenwerking met 
andere organisaties. 
De doelstellingen zijn: 
- Lotgenotenzorg 
- Voorlichting 
- Belangenbehartiging 
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met: 
'Doof-blindenvereniging Oog en Oor-zaak', per adres: 
Stichting Doof-Blinden, Postbus 587, 3500 AN Utrecht. 
Telefoon tijdens de kantooruren: 030-340506 (ook per 
teksttelefoon) 
Buiten kantooruren: 02159-10604, 08380-38720, 
03404-59651 of 03410-23288. 

S. Jonkerenschool 

10. The Volta Review, nummer 5. 1986 
Een thema-nummer, getiteld 'Auditory Learning', waarin 
d.m.v. een aantal artikelen wordt getracht aan te geven 
dat, in het onderwijs en daarvóór, meer geappelleerd zou 
kunnen worden aan de bruikbare gehoorresten. 

11. American Annals of the Deaf, nummer 3, 1986 
(USA) 
- Voorbereidende stappen om te komen tot lezen bij 
jonge dove kinderen. 
- ASL (American Sign Language) in het onderwijs. 
- Het opbouwen van een taaibasis, mede in relatie tot 
de verwerving van een tweede taal. 
- Leesgewoonten en leesvoorkeur van dove oudere 
tieners in de U.S.A. 

A. Braun 

Per 15-12-1986 is te Rotterdam een nieuwe school van 
de Koninklijke Ammanstichting van start gegaan. Het is 
een school voor meervoudig gehandicapte slechtho
rende en spraakgestoorde kinderen. De naam van deze 
school is: 
S. Jonkerenschool voor kinderen met hoor-, spraak- en 
taalmoeilijkheden en tevens leerproblemen. 
Adres: Guido Gezelleweg 12, 3076 EB Rotterdam 
Postadres: Postbus 91030, 3007 MA Rotterdam 
Telefoon: 010-42329377. 

'Doof-blindenvereniging 
Oog- en Oor-zaak' opgericht 

Niet vermelde uitgaven 

Persbericht 

Er zijn in Nederland enkele duizenden mensen die 
slechtziend of blind zijn, en daarbij ook nog eens 
slechthorend of doof. Deze dubbelzintuiglijk gehandi
capten, en ook hun relaties, worden gekonfronteerd met 
heel specifieke problemen. Die liggen op het gebied van 
onder meer kommunikatie, mobiliteit, onderwijs, wonen 
en werken. Dubbelzintuiglijk gehandicapten zijn erg 
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De uitgeverij Swets & Zeitlinger (Heereweg 347, 2161 
CA Lisse) en de uitgeverij Intro (Postbus 1086, 3860 BB 
Nijkerk) zijn beiden zeer aktief in het uitgeven van 
werken die raken aan onderwijs en opvoeding van 
kinderen met bijzondere problemen of handicaps. De 
uitgevers zenden ons regelmatig informatie over hun 
uitgaven. Door plaatsgebrek lukt het ons niet deze 
uitgaven aan te kondigen en nog minder ze te bespre
ken. We kunnen niet anders dan belangstellenden 
aanraden een catalogus of brochures aan te vragen bij 
de boven vermelde adressen. 



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 
2531 PW 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6564 CA 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1 742 KM 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 ET 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek/Ubbergen 
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 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
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. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool-VS.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-VS.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. De Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullderschool V.S.O. 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 
1062CJ 
1066 XE 
1066AX 
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 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-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. 

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 
Twickelstraat 5 
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 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

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

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Cornells Danckertsstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158549 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-132352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
08895-2547 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-135651 
010-821088 
010-552318 

010-4329377 
070-943042 

02240-14896 
02240-98609 

030-510041 
030-612404 
030-616088 
030-621227 
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. 




