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Ten geleide Signaal - symbool - taal 
Proeve van een verklarings
model 

Redaktie 

Het zal ons benieuwen, of deze aflevering van Van Horen 
Zeggen U op tijd bereikt. Het vorige nummer is bij velen 
van U ongeveer een maand later aangekomen dan 
gepland was. Ook nu weer is er achterstand in het 
Produktieschema. De redaktie wil de verantwoordelijk
heid daarvoor niet helemaal van zich afwentelen, maar 
we stellen er toch wel prijs op tegenover onze lezers te 
verklaren, dat de oorzaak daarvan toch voor veruit het 
grootste deel bij de drukker ligt. U weet uit de huishou
delijke vergadering van onze beide verenigingen, dat de 
beide besturen aan het zoeken zijn naar een andere 
drukker. We hopen, dat dit zoeken binnen korte tijd met 
succes wordt bekroond. Tot dan toe (dus zeker nog voor 
deze jaargang) verzoeken we onze lezers niet om begrip, 
maar wel om geduld. 
Het is gebruikelijk, dat in de tweede aflevering van de 
laargang de lezingen gepubliceerd worden van het 
VeBOSS-congres of van het VEDON-congres, waarbij 
degene die het eerst zijn jaarvergadering hield, het eerst 
f / cn d e b e u r t is ' D i t Ja a r w a s d e VeBOSS eerder dan de 
VLDON. Toch vindt U hier geen enkele VeBOSS-lezing, 
°m de eenvoudige reden, dat er bij de sluiting van de 
inzendtermijn van de kopij, nog niets was ingestuurd dan 
alleen het openingswoord van de voorzitter. Wij vonden 
net verstandiger deze vlag niet op te nemen zonder de 
lading die erdoor gedekt moet worden. Maar ook van het 
VEDON-congres vindt U niet meer dan één lezing: het 
enige wat er bij de redaktie is binnengekomen. De uitslag 
van de enquête die een groot aantal van U hebben 
ingevuld (waarvoor onze hartelijke dank), was nog niet 
ekend op het ogenblik dat dit voorwoord geschreven 

werd. Een van de vragen was, of U het zinvol vindt, dat 
e lezingen van jaarvergaderingen opgenomen worden 

l n ons blad. In een situatie zoals er nu bestaat, is deze 
vraag wel zeer overbodig. 
A|s ik tot slot even wat persoonlijker mag worden: in de 
redaktievergadering van 13 mei heb ik de redaktieleden 
meegedeeld, dat ik uit de redaktie treed, omdat ik per 

september een funktie aanvaard buiten het dovenon-
derwijs. Sinds februari 1979-ben ik eindredakteur ge
weest. Het was een werk, dat veel van mijn vrije tijd 
gevraagd heeft en af en toe tot aanvaringen heeft geleid. 

rettig was in elk geval altijd de samenwerking met de 
overige leden van de redaktie. En het heeft veel voldoe-
n i ng gegeven. 
Ik wens U allen het beste toe in uw werk. 

M. van den Hoven/L. Speth 

'Men kent een taal als men er 
met kleine kinderen in kan converseren.' 

Karel Jonckheere 

Samenvatting 

In dit artikel doen wij een poging, om bepaalde termen 
die vaak gebruikt, maar ook dikwijls verkeerd geïnterpre
teerd worden, te verduidelijken en in een juist verband 
te plaatsen. 

Inleiding 

Contact, omgang en interactie zijn van groot belang voor 
het kind in ontwikkeling: deze veronderstellen namelijk 
actieve deelname aan en betrokkenheid bij de wereld 
van gedeelde menselijke betekenissen. Dit geldt zowel 
voor de cultuur als voor de groep waartoe het kind 
behoort (socialisatie en enculturatie). Dit alles be
ïnvloedt de lichamelijke, de sociale, de cognitieve en de 
emotionele ontwikkeling en bevordert de uitgroei tot een 
persoonlijkheid. 

Het dier verkeert in een functionele cirkel (Umwelt). Met 
een receptorsysteem neemt het stimuli uit zijn omgeving 
waar en met een effectorsysteem reageert het op die 
stimuli. Deze functionele cirkel van het dier verandert 
vrijwel niet. 
De mens heeft ook zo'n functionele cirkel, maar kan deze 
overschrijden, overstijgen, als hem daartoe in zijn ont
wikkeling voldoende kansen geboden worden. Hij kan 
beschavingen en culturen scheppen die de natuurlijke, 
functionele cirkel veranderen. Hij kan zijn 'Umwelt' 
scheppen en herscheppen. 

Taal 

Geen kind kan ontsnappen aan de maatschappij en de 
cultuur waarin het geboren en getogen is. En daardoor 
wordt het ook geconfronteerd met de taal daarvan. De 
taal nu is in een van haar aspecten een symbolisch 
systeem. Maar voordat dit symbolisch systeem voor het 
kind gaat leven/hanteerbaar wordt, verkeert het nog in 
de concrete werkelijkheid, is het gericht op de waar-

Dit artikel werd reeds eerder gepubliceerd in Tijdschrift voor 
Logopedie en Audiologie' 1985, nr. 4, blz. 180-187. Op verzoek 
van de auteurs nemen we het hier op, met toestemming van 
de redaktie van het genoemde tijdschrift. 
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neembare wereld rondom hem. Zijn relatie tot objecten, 
gebeurtenissen en ervaringen heeft nog geen vaste 
vorm aangenomen, is nog niet geordend in termen van 
de symboolsystemen van zijn cultuur, zoals o.a. gete
kende voorstellingen, gesproken taal, geschreven taal. 
Het kind moet elk symbolisch netwerk gaan ontwarren 
en zijn ervaringen interpreteren in termen en tekens die 
binnen dit systeem gelden. Het vermogen om dit te 
kunnen, dus de symboolvorming berust op een psy-
choneurologisch substraat en is een biologisch gege
ven. Het kind in ontwikkeling heeft hierbij echter hulp 
nodig. Er zal een behoefte aan communicatie moeten 
worden gewekt om de toepassing van de symbolensy-
stemen te ontdekken, te ontwikkelen. Hoe raakt het kind 
erin thuis? Om dat te verduidelijken zullen wij achtereen
volgens signaal, symbool, taal en de tussenfasen aan 
de orde laten komen. Een duidelijke afbakening doet zich 
in de werkelijkheid minder stringent voor. Vaak is er 
sprake van overlappingen. 

Signaal 

Een signaal is een teken om iets te doen of niet te doen. 
Het maakt deel uit van de bestaande werkelijkheid en 
leidt tot actie. 
Bijvoorbeeld: 
a. de bijendans. 
Een bij die honing gevonden heeft, vliegt terug naar de 
bijenkorf en geeft daar door een soort 'dans' aan dat ze 
honing gevonden heeft. 
b. verkeerslichten. 
Deze leiden tot stoppen, doorrijden of wijzigen van de 
snelheid. 

Signalen zijn het resultaat van associatie- of conditione
ringsprocessen. In de omgang met kinderen noemen wij 
ze liever interactieprocessen van hart tot hart. Signalen 
kunnen ontwikkeld worden en wekken bij de ontvanger 
actie op. Bijvoorbeeld men kietelt een baby onder de 
kinstreek. Deze reageert daar over het algemeen lustvol 
op. 
Doet men het weer en wacht even, dan wordt het kind 
co-actief door armpjes en beentjes te bewegen, te 
spartelen. Het wil de aangename stimuli opnieuw ont
vangen/ondergaan. Zelfs bij doof-blinde kinderen kan 
men dit waarnemen, als men in nauw lichamelijk contact 
samen eenvoudige ritmische bewegingen maakt. Houdt 
men ermee op, dan zendt het kind nauwelijks merkbare 
signalen uit om ermee door te gaan, het maakt bijvoor
beeld een begin van dezelfde beweging of reageert op 
een andere wijze. 
Dit zijn dan anticiperende bewegingen die tot een 
signaalwaarde kunnen uitgroeien. De volwassene 
neemt dit signaal over en nu krijgt dit het karakter van 
een oriënterende reactie namelijk: men biedt het kind zijn 
eigen signaal aan en bij de herkenning daarvan zal weer 
zijn reactie ontstaan. 
Deze bepaalde signalen worden aanvankelijk meestal 
op dezelfde plaats en tijd gegeven. Dan treedt op de duur 
schematisatie op, anticiperende vereenvoudiging. Men 
kan een pars pro toto-signaal gaan gebruiken, bijvoor

beeld een tekentje, een gebaartje of woord. Als zo'n 
signaal zonder prompting (aanmoediging) gegeven 
wordt door het kind, ook buiten de oorspronkelijke 
context van plaats en tijd wordt gebruikt en op meerdere 
analoge situaties wordt toegepast, dan verliest het zijn 
oorspronkelijke pragmatische betekenis. Er begint dan 
symboolwaarde te groeien. Als tekengeving leidt het 
signaal-niveau als voorstadium naar echte communica
tie op symbool-niveau. 
Het eigenlijke symboolbewustzijn ontwikkelt zich pas, als 
het kind zelf het 'niet echte' van het middel, het medium 
tot overbrenging ontdekt. 
Kort samengevat: 
1. Men doet een poging tot interactie; het kind reageert 
lustvol. 
2. Het kind wordt co-actief en demonstreert een anti
ciperende actie, een signaal. 
3. Men neemt dit signaal van het kind over en biedt het 
weer aan. 
4. Het kind herkent het signaal en 
5. Reageert weer. 

Van signaal naar imitatie 

Om straks te kunnen verwijzen, met symbolen te kunnen 
omgaan, leert het kind eerst om: 
a. lichaamstaal te interpreteren; 
b. objecten te bekijken (contempleren); 
c. wensen, interessen lichamelijk uit te beelden. 

a. Lichaamstaal interpreteren. 
De baby gaat reageren op gezichtsuitdrukkingen, li
chaamsuitingen en bewegingen van de mensen uit zijn 
naaste omgeving, maar vooral van de moeder zoals: 
- een vriendelijk lachend of streng gezicht 
- uitgestoken handen van moeder om de baby op te 
pakken 
- kiekeboe-spelletjes. 

b. Objecten bekijken. 
Een baby gebruikt een voorwerp eerst om ermee te 
manipuleren. Pas later gaat de baby in interactie met 
moeder het voorwerp bekijken, de zogenaamde contem
platie. De kijkfunctie, een functie op afstand, komt later 
(distantie). Het bekijken of contempleren, dat plaats 
heeft in interactie tussen moeder en kind (sharingsitu-
atie), is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de 
symboolfunctie. Veiligheid, geborgenheid en sfeer zijn 
voorwaarden voor het zuiver leren bekijken. 

c. Lichamelijke representatie. 
Aanvankelijk vormt het kind zich een 'beeld' van de 
wereld met zijn zintuigen, maar ook via zijn mond, zijn 
vingers, zijn handen, zijn lichaam. Het grijpt een voor
werp, neemt de vorm ervan waar via de stand van zijn 
omvattende vingers, neemt plaats en ruimte in zich op. 
Alvorens zich verbaal te kunnen uiten leert het kind zijn 
gevoelens, wensen en interessen met behulp van li
chaamsuitdrukkingen, lichaamstaal, manuele expressie 
uit te beelden. 
Welke rol spelen deze lichamelijke coderingen in de 
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symbolisatie? Zij geven onzes inziens aan de handeling 
al een symbolisch'karakter. Het is een kinetische 
(kinetisch komt van kinein (Grieks): bewegen) represen
tatie van het denken in een vroeg stadium van de 
cognitieve ontwikkeling. Het kind gebruikt daarvoor zijn 
motorisch geheugen. Als het kind zijn moeder ziet 
naderen, steekt het bijvoorbeeld zijn beide armpjes 
omhoog met de bedoeling dat deze hem oppakt. Met het 
toenemen van de cognitieve structuur neemt deze 
kinetische representatie af, maar verdwijnt niet hele
maal. In noodgevallen namelijk als de verbale codering 
tekortschiet, kan de kinetische representatie als primitief 
gebaar de leemte soms opvullen. Meer oefening in het 
gebruik van kinese als coderingssysteem kan als onder-
Douw dienen voor orthodidactische activiteiten, indien er 
zich problemen voordoen. De representatie berust vaak 
°P een zekere gelijkenis tussen de code en het object, 
Bijvoorbeeld het manuele teken voor wenteltrap, com
pacte massa, een bal. 

•mitatie 

Uit de co-actie van het kind, zoals wij die bij signaal 
oeschreven, ontwikkelt zich de imitatie. Deze speelt een 
oelangrijke rol bij het symbolisatieproces. Het kind gaat 
eerst 'reflecteren' over of spiegelen wat het ervaart, 
waarneemt; het gaat onbewust 'meeresoneren'. Dan 
gaat het steeds bewuster imiteren of nadoen. En verder 

rengt het (panto)mimisch bewegingskwaliteiten van 
Personen of dingen tot expressie. Deze laatste imitatieve 
expressie wordt ontwikkeld tot 'pictural or iconic repre
sentation'. Er bestaat een uitbeeldende overeenkomst 
ussen het teken en waarnaar verwezen wordt. Bijvoor 

beeld opspattend water in het bad wordt weergegeven 
met wapperende handjes 
Als d-e imitatie 's morgens voorgedaan, 's middags 
zonder voordoen op verzoek door het kind herhaald 
wordt, dan spreekt men van uitgestelde imitatie. Deze 
l s van groot belang. Immers bij een uitgestelde imitatie 
wordt het handelingsgedrag geactiveerd en gereguleerd 
. oor een intern model of schema. Wij spreken dan van 
jnteriorisatie: vanuit uitwendige handelingen ontwikke-
e n z i c n innerlijke, bewuste activiteiten. 

Wijzen en verwijzen 

oordat het kind kan verwijzen door middel van symbo-
en, zal het eerst moeten kunnen wijzen met de wijsvin
ger. Dit gerichte wijzen ontstaat uit het reiken, niet het 
9riJPen. In de interactie tussen moeder en kind komt het 
verwijzende gedrag tot ontwikkeling en wel op drie 
niveaus: 
• Lichamelijke representatie. 

f Het wijsgebaar. 
3. De symbolisatie door tekening, gebaar, woord. 

asen in de manuele codering. 

'] de ontwikkeling van de manuele codering kan men 
'asen onderscheiden: 

allereerst het opnemen van het object of het als 
ongewenst wegduwen. 

- het voorwerp opnemen en het gebruik ervan demon
streren; bijvoorbeeld een kam pakken en ermee door de 
haren gaan. 
- met de wijsvinger naar het object wijzen (deixis); een 
sub-linguaal element. 
- een kamgebaar met de hand maken als het bedoelde 
object niet aanwezig is. Men gebruikt een eigen li
chaamsdeel als substituut. 

Symbolen 

Een symbool verwijst naar iets wat niet aanwezig behoeft 
te zijn. Qua vorm komt het niet overeen met het 
betekende. Het is een werkelijkheid die in de plaats staat 
van een andere en deze waarneembaar voorstelt. Een 
symbool maakt deel uit van de menselijke wereld van 
betekenissen en heeft een functionele taak. Het kan met 
andere symbolen samengaan. Het leren van symbolen 
louter langs de weg van imitatie en/of associatie is 
gevaarlijk en wordt ontraden. Er is dan een te geringe 
verwijskracht van het teken zelf. 
Voorop moet staan dat hetgeen het teken (woord, 
gebaar) bedoelt, ook in de gedachte van het kind' 
aanwezig is. Symbolisatie is immers een cognitief pro
ces. Daarom moet het verwijzende in vele gevarieerde 
situaties en omstandigheden, met steeds nieuwe inten
ties en de daarbij behorende gevoelens uitgedrukt/ 
verwoord worden. Dan wordt het woord/begrip steeds 
meer verbindbaar, krijgt diepere betekenis, wordt steeds 
minder signaal, en steeds meer symbool. 
In situaties waar symbolen gebruikt worden, onder
scheidt men meestal vier componenten: zender, ontvan
ger, symbooldrager en object. Voor menselijke commu
nicatie is dit model onvolledig en simplistisch. Van 
intentie, boodschap, interpretatie en onderlinge be
ïnvloeding is in deze constructie geen sprake. 
De functie van het symbool bestaat uit een represen
teren. Om bijvoorbeeld het begrip paard te represente
ren kan het symbool o.a. gevormd worden door: 

- een aantal geassimileerde spraakklanken bij het spre
ken 

- manuele bewegingen bij gebaren 
- vinger- en handstanden bij het vingerspellen 
- mondstanden voor het spraakafzien 
- lijnen bij tekeningen 
- lettertekens bij geschreven of gedrukte woorden 
- puntstructuren voor braille. 

Media 

Als het kind het verwijzende karakter van de symbolen 
gaat ontdekken en hanteren, is dat een grote stap vooruit 
in zijn cognitieve ontwikkeling. Maar het is geen eind
punt. Het is een zich eigen maken van een medium, dat 
een steeds doelmatiger ordening ondergaat en tot 
samenhangender gehelen uitgroeit: de taal, de taai-
schat, het gangbare taalgeheel. Het is verbluffend hoe 
het kind dit zeer ingewikkelde tekensysteem in een 
ongehoord korte tijd en als het ware spelenderwijs 
verovert, de ordening ervan overneemt, er iets eigens 
mee doet. Ook de taal is geen eindpunt. 
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De vroege taalverwerving is een belangrijk middel tot 
bevordering van denkontwikkeling, communicatie, ont
moeting, gesprek, cultuuroverdracht, persoonsvorming. 
Het blijft echter een deelproces in de cognitieve ontwik
keling van het kind. Ook het cognitieve is weer een 
deelcomponent, zij het een belangrijke, in de totaal-
ontwikkeling van de jeugdige. 

Doel 

In de ontplooiing van ieder mensenkind onderscheiden 
wij fasen. Wij hebben er enkele geschetst zoals o.a. de 
signaalfase, de imitatie, de symboolfase en hun tussen
fasen. De ene dient zich al aan, terwijl de vorige nog 
werkzaam is. Maar geen fase kan overgeslagen worden. 
Waartoe dient deze ontwikkelingsgang? Waar leidt hij 
naar toe? Wij zijn de mening toegedaan, dat de totale 
ontwikkeling van elk kind, waaronder ook de cognitieve 
valt; in het kader van een harmonieuze opvoeding gezien 
moet worden. Opvoeding vraagt wijsheid, kennis en 
eerbied voor het leven. Zij moet de zelfontplooiing van 
elk kind met zijn individuele mogelijkheden ten volle 
helpen bevorderen. Het kind moet zich kunnen ver
werkelijken. Maar ook dat mag geen eindpunt zijn. Met 
zijn verworven mogelijkheden moet onzes inziens het 
kind, de mens. worden uitgenodigd om uit-zich-zelf-te-
treden, er ook voor de ander te zijn. De leer van de Blijde 
Boodschap zegt het niet anders. 

Belemmeringen 

Tot slot willen wij niet voorbijgaan aan het feit, dat er vele 
factoren zijn die een optimale ontplooiing van het kind 
kunnen belemmeren zoals o,a. een auditieve handicap, 
taalstoornissen, sub-normale intelligentie. Dat is ook de 
aanleiding van deze proeve geweest. Maar studie, 
kennis van zaken, creativiteit, vindingrijkheid, samen
werking, begaan zijn met onze medemens, zijn evenzo-
vele aspecten in de hulpverlening die kunnen bijdragen, 
om belemmeringen te helpen overwinnen. Er is nog veel 
te doen! 
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Verslag studiedag 'Horen, 
zien... zwijgen?' verschenen 

Persbericht van de gehandicaptenraad 

De werkgroep Onderwijs van de Gehandicaptenraad 
organiseerde op 25 september vorig jaar een studiedag 
over de rechten van ouders in het speciaal onderwijs. 
Deze studiedag, die onder de naam 'Horen, zien... 
zwijgen?' werd gehouden, werd bezocht door ruim 150 
ouders, gehandicapte mensen, leerkrachten, onderwijs
deskundigen en overheidsvertegenwoordigers. Het was 
de eerste keer dat zo'n studiedag werd gehouden. 

Tijdens de studiedag kwamen drie hoofdonderwerpen 
aan bod. De diagnostisering van leerlingen in het spe
ciaal onderwijs, de toelating en verwijziging van gehan
dicapte leerlingen, en de bescherming van dossierge
gevens van de leerlingen. 
De resultaten van de studiedag geven de werkgroep 
Onderwijs van de Gehandicaptenraad voldoende stof 
om door te gaan op de weg van de behartiging van de 
belangen van ouders en leerlingen in het speciaal 
onderwijs. 

Van de studiedag is onlangs een uitgebreid verslag 
verschenen. Dit verslag is te bestellen door overmaking 
van ƒ 75,— op postbankrekening 38.70.502 ten name 
van de Gehandicaptenraad te Utrecht, onder vermelding 
van 'Verslag studiedag Horen, zien... zwijgen?' 



Diagnostisering van het kind 
met ernstige spraak-taal-
moeilijkheden in het per
spectief van de pedagogisch/ 
didactische behandeling 

• Hagens, Martinus van Beekschool, Nijmegen 

• Naar een gemeenschappelijke noemer 
'eaer die kinderen met Ernstige Spraak-taalMoeilijkhe-

e n (ESM) kent in de dagelijkse omgang, kent de 
elheid aan moeilijkheden waarmee deze kinderen 

arnpen. De term spraak-/taalmoeilijkheden is een vlag 
l e de lading amper schijnt te dekken; het is niet meer 
a n een aanduiding van enkele van de problemen 

waarmee deze kinderen kampen. 
n aansluiting op Ansink zou ik het probleem van de 
inderen willen duiden als: inhibitie-zwakte-syndroom 

< _ •)• Het zou omschreven kunnen worden als: een 
^vermogen van het centraal zenuwstelsel tot prikkel-

t°emping en prikkelselectie. Ansink beschrijft als symp-

a- Stoornissen in de figuur-achtergrond-relatie, die 
^auw samenhangen met: 

• • concentratiezwakte: eigen gedachten komen voort-
urend dwingend op en verstoren zo de relatie met de 

0rTigevinq 
u j

 ve rn°ogde afleidbaarheid: niet-relevante prikkels 
°e omgeving (via welk zintuig dan ook) verstoren 

voortdurend de aandacht. 
• • lnPrentingsstoornissen: de verstoorde figuur-ach-
rgrond-waarneming staat ook de vorming van nieuwe 

do h,encle 9eneu9en-sporen in de weg. Daarenboven is 
bewerking van informatie van het Short Term Memory 

aar het Long Term Memory een kwestie van selectie 
a n relevante gegevens (van inhibitie dus). 

, Bewegingsonrust en motorische onhandigheid. 
ereen heeft onwillekeurige (choreatiforme) bewegin-

» n. maar doordat deze al bij het allereerste begin door 
^zenuwstelsel worden opgemerkt en bijgestuurd, 

ben w e er geen merkbare last van (de beweginkjes 
orden geïnhibeerd). Is er sprake van inhibitiezwakte, 
an vindt deze korrektie niet plaats en dat leidt dus tot 

problemen in de fijnere motorische prestaties. 

C- Stoornissen in het slaapritme. 
r is of een gestoord evenwicht tussen de slaap- en 
aakcentra (gelegen in hetzelfde deel van de hersen-
iam) of een te lang doorwerken van de prikkeloverdaad 

a i e net inslapen bemoeilijkt. 

d. Verhoogde emotionele labiliteit. 

e. Stoornissen in de relatie tot de omgeving en speci
fieke leerstoornissen. 

Ansink benadrukt dat het hierbij gaat om een theorie, die 
nog veel neurologisch onderzoek zal vragen om bewe
zen te worden. Temeer daar het vertrekpunt van de 
theorie is gelegen in een verondersteld hersenletsel en 
dat is nog steeds een hypothese. Alleen neuropatholo-
gisch onderzoek na overlijden kan het bestaan ervan 
definitief bewijzen. 
Maar Ansink konstateert terecht dat: 
a. het concept te waardevol is om het te laten liggen tot 
bewijs is geleverd, 
b. onderwijs en opvoeding van kinderen met deze 
verschijnselen niet kunnen wachten op een bewijs. 
Bij Ansink's theorie van I.Z. worden de als laatste 
genoemde relatiestoornissen en specifieke leerstoor
nissen gekoppeld aan I.Z. en niet verklaard uit I.Z. via 
een 'bijkomende cerebrale funktiestoornis in een ander 
gebied van de hersenen'. 
Veel uit de beschrijving van I.Z. herkennen we bij 
kinderen met ESM. Maar juist daar waar bij deze groep 
kinderen de communicatie- en taalproblematiek zodanig 
centraal staat, kan een verklaring met een concept dat 
juist daarin niet verder komt dan 'bijkomende centrale 
funktiestoornis' niet voldoende zijn. 
Toch denk ik dat er meer is dan een 'bijkomende' 
funktiestoornis, waarmee de theorie van Ansink volledig 
toepasbaar wordt op kinderen met ESM. 

In 1982 zond de BRT een reeks programma's uit over 
de laatste stand van zaken op het gebied van neurologie 
en neuro-chirurgie. Een van de afleveringen had als titel 
'Hersenen en Taal'. Daarin werd de funktie van 2 
hersencentra in de taal als uitgangspunt genomen: 

1. Het gebied van Broca. 
De funktie ervan ligt vooral op het gebied van de 
grammaticaal funktionele woorden. Een dysfunktione-
ren van dit gebied leidt tot weglatingen van kleine 
funktiewoorden, van vervoegingsuitgangen en zorgt 
voor 'telegramstijl'. 

2. Het gebied van Wernicke. 
Dit gebied is vooral werkzaam op het gebied van de 
woordkeuze. 

Tussen de beide taaicentra ligt het motorisch centrum. 
Beide taaicentra blijken onderling en met het motorisch 
centrum in verbinding te staan. Die verbinding werkt als 
volgt: input via de oren - Wernicke - Broca - moto
risch centrum — spraakorganen. 
Inhibitiezwakte, leidend tot stoornissen in de figuur-
achtergrondrelatie - ook in de auditieve waarneming -
zal dus doorwerken in het funktioneren van de taaicentra 
van Wernicke en Broca en ook in het motorisch centrum. 
Daarmee is spraak-taalproblematiek gekoppeld aan 
neurologisch dysfunktioneren ten gevolge van Inhibitie-
Zwakte-Syndroom. 
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2. Naar een uitgangspunt voor orthopedagogische 
en orthodidaktische aanpak 

Ansink noemt orthopedagogische maatregelen, begin
nend bij een uitvoerige voorlichting veel belangrijker dan 
een medicamenteuze behandeling. Maar... waar vinden 
we een gemeenschappelijke noemer voor al die ortho
pedagogische maatregelen zonder te vervallen in een 
aaneenschakeling van therapieën op elk deelverschijn-
sel? M.a.w. wat zal het leidend beginsel van pedago
gisch handelen kunnen zijn? 

Het ligt voor de hand dit te zoeken op het vlak waar het 
kind het meeste steun behoeft, dus op het gebied waar 
het kind met I.Z. het zwakst is. Het zwakke punt in I.Z. 
is het niet kunnen zien en/of scheppen van structuur. 
Wellicht vinden we een uitgangspunt in de benadering 
volgens de cognitieve gedragsverandering zoals be
schreven door Donald Meichenbaum. Hij ontdekte dat 
kinderen met probleemgedrag in de zin van o.a. hyper-
aktiviteit wel veel taaluitingen geven, maar dat deze 
taaluitingen weinig taakbetrokken zijn en zo geen enkele 
sturende funktie hebben in motorische gedragingen. 

Het belang van verbale sturing is aangetoond door Luria, 
die daarin 3 fasen vond: 
1. sturing door het spreken van anderen 
2. sturing door het eigen, hardop spreken 
3. sturing door eigen innerlijke spraak. 

Meichenbaum heeft dit uitgewerkt tot een hanteerbaar 
pedagogisch middel: training in zelf instructie. In hoofdlijn 
ziet dit er als volgt uit: 

s tapl : cognitief model-leren. 
Een volwassene voert de taak (hardop pratend) uit. 

stap 2: externe sturing. 
Het kind voert de taak uit gestuurd door instrukties van 
de volwassene. 

stap 3: uitwendige zelfsturing: 
Het kind voert de taak uit terwijl het zichzelf hardop 
sprekend stuurt. 

stap 4: vervaagde uitwendige sturing: 
Het kind voert de taak uit, terwijl het zichzelf fluisterend 
stuurt. 

stap 5: cognitieve strategie: 
Het kind voert de taak uit, terwijl het daarbij gestuurd 
wordt door innerlijke spraak. 

3. Naar een verklaring voor het ontstaan van inhibi
tiezwakte 

Uitgaande van het gegeven dat I.Z. een neurologisch 
dysfunktioneren is van een omvang die niet zichtbaar 
wordt op een EEG, zal het moeilijk zijn het bestaan ervan 
aan te tonen. Bij pogingen daartoe zouden enkele 
gegevens m.i. in gedachten gehouden moeten worden: 

1 In een rapport van de Gezondheidsraad van enkele 
jaren geleden over medicijngebruik tijdens de zwanger

schap, blijkt dat medicijnen, drank, veel roken op de 
langere termijn stoornissen in funkties kunnen veroor
zaken. 

2. Een leerkracht van de afdeling ESM op de Martinus 
van Beekschool te Nijmegen was het opgevallen, dat 
veel moeders van kinderen op deze afdeling tijdens de 
zwangerschap medicijnen gebruikt hadden uit de groep 
van de anti-epileptica. 

4. Slot 

Een van de doelstellingen van dit stuk is het interesseren 
van de 'wetenschap' voor onderzoek bij kinderen met 
ESM. Het is voor mij vreemd, dat een groep probleem
kinderen dermate snel toeneemt in aantal, zonder dat er 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. 
Wellicht is dat toe te schrijven aan het feit, dat we (nog) 
geen gerichte vragen hebben weten te stellen die 
uitgangspunt konden zijn van gericht onderzoek. 
Vandaar een poging daartoe: 

1. Hebben moeders van kinderen met ESM tijdens de 
zwangerschap meer medicijnen gebruikt? 

2. Vertonen kinderen met ESM allemaal alle verschijn
selen van het I.Z.-syndroom als beschreven door An
sink? 

3. Werkt I.Z. door op het funktioneren van de taaicentra 
van Wernicke en Broca en op het motorisch centrum? 

4. Kan plaatsing op een afdeling voor ESM gediagnos-
tiseerd worden via observatie van de verschijnselen van 
I.Z.? 

5. Is training van zelfinstruktie als ontwikkeld door 
Meichenbaum een hulp voor kinderen met ESM? 
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Spreek- en spraakafzien
problemen bij prelinguaal 
dove kinderen; verklarings
modellen en kritiek 

J.J. Louwe 

1- Inleiding 

Wie in de scholen voor doven rondkijkt, zal het opvallen 
oat er tussen de kinderen onderling aanzienlijke ver
schillen bestaan in de kwaliteit (de verstaanbaarheid) 
van de spraak en in het spraakafzien. Als belangrijkste 
reden hiervoor kan genoemd worden het al dan niet 
bezitten van profitabele gehoorresten: het nog enigszins 
auditief kunnen waarnemen van de eigen spraak en van 
d e spraak van anderen beïnvloedt natuurlijk' het eigen 
spreken en het spraakafzien positief. Hiermee is tevens 

e ' belang van een intensieve hoortraining, vanaf zo jong 
mogelijke leeftijd, benadrukt. Een tweede reden kan 
Qezocht worden in het intelligentieniveau van de kinde
ren; althans die kinderen met echt lage I.Q.'s hebben 
Problemen in het leerproces, dus ook in het leren 
spreken en spraakafzien. Ten derde hebben grote mo
torische stoornissen en grote oogafwijkingen natuurlijk 
°°k consequenties voor spreken en spraakafzien. 
Maar kunnen nu alle verschillen in spraakafzien en 
spreken verklaard worden door bovenstaande oorzaken 
o f zijn er nog andere factoren aanwijsbaar die het leren 
spreken en spraakafzien beïnvloeden? Verschillen kin
deren met eenzelfde gehoorsverlies, geen grote intelli-
9entietekorten of andere duidelijke handicaps en een
zelfde opvang vanaf de ontdekking van de doofheid 
°nderling niet aanzienlijk in spreek- en spraakafzien-
Prestaties en in de mate waarin zij van het spreekonder-
Wlis profiteren? 

volgens met name de aanhangers van de strikt orale 
Methode zijn er wel degelijk dove kinderen te onder
scheiden met extra spreek- en spraakafzienproblemen; 
Vo|gens anderen is dit op zijn minst twijfelachtig. 

Karakteristiek voor de groep kinderen met spreek- en 
spraakafzienproblemen is: 
~een gebrekkige articulatie. Deze kinderen hebben 
bijzonder veel moeite om de mondstanden van de 
fonemen en hun volgorde te onthouden en hebben 
allerlei stemgevings- en adembeheersingsproblemen. 
van Hedel-van Grinsven (1978) heeft deze verschijnse-
'en nauwkeurig geobserveerd en beschreven. Een van 
de meest typerende verschijnselen is 'erosie': als men 
bet kind een eenmaal goed uitgesproken woord een 
aantal malen laat herhalen, wordt dat woord steeds 
slechter uitgesproken; het 'brokkelt a.h.w. af'. En juist het 

consistent (al is het onverstaanbaar!) kunnen uitspreken 
van een woord is van het grootste belang voor de 
vorming van Interne Spraak: het innerlijk opslaan van 
gesproken taal, zodat deze voor denkoperaties aange
wend kan worden (vgl. Conrad, 1979). 
Een kind met deze problemen moet zich dermate 
concentreren op zijn spreekbewegingen, dat het niet 
meer let op de controle daarvan via wat het nog m.b.v. 
gehoor en via de spiegel (tijdens de spreekles) waar
neemt. Door de geringe vorderingen dreigen motivatie
problemen te ontstaan, die op hun beurt de vorderingen 
weer negatief beïnvloeden. 

- slecht spraakafzien. Behalve dat deze kinderen vaak 
slecht gebruik maken van evt. aanwezige gehoorresten 
(wat het spraakafzien zeer had kunnen ondersteunen), 
hebben zij ook veel moeite met het liplezen-sec: het 
herkennen van de articulatiebewegingen, in de goede 
volgorde, verloopt zeer moeizaam. Dit geldt natuurlijk 
vooral voor die gesproken woorden en zinnen die zijzelf 
niet juist of niet consistent produceren, maar ook de 
herkenning van gesproken taal die zijzelf wel kennen en 
kunnen produceren zou meer problemen geven dan 
verwacht zou mogen worden (van Uden, 1974 a&b 
1975; van Dijk, 1973). 

Naast deze problemen en daarop inspelend: 

- Taalproblemen. Volgens een aantal auteurs (Broes-
terhuizen, 1980; van Dijk, 1973; van Uden, 1974) zou 
deze groep kinderen een aantal typische taalproblemen 
(zoals problemen met het onthouden van zinnen, woord-
vindings- en duidingsmoeilijkheden etc.) vertonen, de 
draad van het gesprek steeds kwijtraken, moeilijk buiten 
het hier-en-nu treden en moeilijk loskomen van de eigen 
ervaring. 

De vraag is nu, welke oorzaken ervoor gevonden kunnen 
worden, dat een gedeelte van alle dove kinderen grote 
problemen heeft met het leren spreken en spraakafzien; 
en in welke mate deze problemen voorkomen. De 
consequenties van spreek- en spraakafzienproblemen 
zijn natuurlijk afhankelijk van de plaats die spreken en 
spraakafzien innemen in onderwijs en opvoeding. Als 
men kiest voor een taalontwikkeling die voor een belang
rijk deel moet verlopen via dit spreken en spraakafzien 
(de strikt orale methode), dan zal duidelijk zijn dat de 
genoemde problemen zeer grote gevolgen zullen heb
ben: het gevaar dreigt dan dat de taalontwikkeling nog 
veel meer zal achterblijven, dat daarmee ook de denk
ontwikkeling nadelig beïnvloed wordt, dat de sociaal-
emotionele ontwikkeling door die communicatieproble-
matiek moeilijkheden zal opleveren etc. 
Maar ook in de Totale Communication-opvatting spelen 
spreken en spraakafzien een belangrijke rol en zal men 
in het onderwijs op de een of andere wijze rekening 
moeten houden met de grote verschillen tussen de 
kinderen onderling; het is dan echter wel de vraag of die 
verschillen nog zo groot en wezenlijk zijn, dat dit ook voor 
de klassesamenstelling consequenties heeft. 
In dit artikel worden twee verklaringsmodellen voor 
spreek- en spraakafzienproblemen en de kritiek die erop 
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mogelijk is, besproken; daarna wordt een eclectische 
visie op deze problemen gegeven en de mogelijke 
consequenties voor de praktijk uiteengezet. Het eerste 
verklaringsmodel legt de hoofdoorzaak van de proble
men bij het kind, het tweede bij de gevolgde onderwijs
methode. Deze tweedeling in verklaringsmodellen staat 
in de literatuur bekend als het ability-model tegenover 
het leertheoretische model (Dumont, 1981). 

2. De visie van de orale methode: de oorzaak van 
spreek- en spraakafzienproblemen ligt in het kind 

2.1. De strikt orale methode 
Nederland heeft een voornamelijk orale traditie. Vooral 
het instituut voor doven te Sint-Michielsgestel is de 
afgelopen dertig jaar een voorvechtster gebleken van de 
strikt orale benadering, die, mits vroegtijdig en conse
quent toegepast, voor verreweg de meerderheid van de 
prelinguaal dove kinderen de beste methode zou zijn 
(van Uden, 1974b, 1979). Het merendeel van de dove 
kinderen zou de gesproken taal als moedertaal kunnen 
verwerven; gebaren worden beschouwd als inferieur 
aan en nadelig voor de taalverwerving (van Uden, 1981 -
'82). In een onderwijssysteem waarbij het gebruik van 
hoorresten, spraakafzien en spreken een centrale plaats 
innemen zullen kinderen met problemen hiermee na
tuurlijk zo vroeg mogelijk moeten worden gediagnosti-
seerd en zal er een alternatief geboden moeten worden 
om voor deze kinderen toch een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling te garanderen. Van Uden (1970, 1974b, 
1983) ontwikkelde daartoe een theorie, vertaalde deze 
samen met anderen (Broesterhuizen, z.j.; Van Dijk en Van 
de Ven, 1973; Van Dijk, 1973; Van Hedel-van Grinsven, 
1978b; Van de Ven 1978; e.a.) in een extern gedifferen
tieerd onderwijsmodel en verfijnde de diagnostiek. 

2.2. De theorie 
In het onderzoek van Van Uden (1970) werd een 
vijftiental tests afgenomen, die blijkens de ervaring en/ 
of de hierboven beschreven symptomen verband (kon
den) hebben met het leren spreken/spraakafzien. M.b.v. 
factoranalyse werden diverse factoren gevonden die 
(redelijk)hoog correleerden met het (leren) spreken en 
spraakafzien. Naast de specifieke geheugen- en moto-
riekfactoren (2.2.1.) die uit dit onderzoek naar voren 
kwamen, bleek een aantal kinderen ook nog intermodale 
integratiestoornissen (2.2.2.) te vertonen. 

2.2.1. Dyspraxie en dysritmie 
Deze kinderen zouden een zwak serieel geheugen voor 
bewegingen hebben; het doelbewust plannen van een 
serie bewegingen verloopt steeds moeizamer naarmate 
de motorische taak fijner wordt en anderssoortige on
dersteuning ontbreekt (bijv. visuele feedback naast de 
kinesthetische perceptie). Kenmerkend is vaak ook het 
onvermogen ritmische bewegingen te reproduceren. 
(Leren) spreken is voor dove kinderen hoofdzakelijk zo'n 
fijnmotorische en ritmische vaardigheid; de auditief-
vibratorische feedback-mogelijkheden zijn gering, visu
ele feedback is slechts via een spiegel of video reali
seerbaar. Deze, objectief bekeken, dus slechts zeer 

geringe stoornis zou bij 25-30% van alle dove kinderen 
gevonden worden. 

2.2.2. Intermodale integratiestoornissen 
Broesterhuizen (1980) duidt met deze term een stoornis 
aan in het integreren van zowel het taalsymbool met de 
betekenis en haar zintuiglijke ervaringen als de onder
linge integratie van de diverse vormen van taalsymbolen 
(spreekbeeld, schriftbeeld). Deze integratiestoornis, 
aantoonbaar bij minstens 20% van alle dove kinderen, 
zou vooral leiden tot allerlei taalontwikkelingsstoornis
sen. 

2.2.3. Dysfasie 
Theoretisch kan men dus zowel taalontwikkelingspro
blemen onderscheiden op basis van dyspraxie als op 
basis van moeilijkheden met de integratie der modali
teiten. In de praktijk zou men echter meestal een 
samengaan van beide stoornissen zien. Het beschreven 
type dove kind, waarbij (een van) beide stoornissen 
aantoonbaar is, wordt aangeduid met de term 'dysfatisch 
doof'. Men verwijst hierbij naar een tweetal invullingen 
van deze term dys- en afasie. Ten eerste volgt men de 
theorie van Prick en Calon (1950), die een vorm van 
apraxie opmerkten bij patiënten die leden aan motori
sche afasie. Zij beschreven dit als een verstoring in de 
'lichaam-relatie-gnosis' ofwel de controle over het li
chaamsschema. Op eenzelfde wijze definieert men dan 
de term dys/apraxie van de spraak: een stoornis in 'The 
quick finding of the members (articulators) needed for 
an action (speech act)'. Ten tweede worden de termen 
dys- en afasie ook gebruikt bij de beschrijving van het 
Gerstmann Syndrome (1927), gekenmerkt door o.a. 
echolalie, dyslexie en dysgrafische kenmerken. De 
oorzaak zou liggen in een verstoring van de senso-
motorische integratie. Deze twee vormen van dys- en 
afasie, nl. op basis van dys-/apraxie van de spraak dan 
wel op basis van verstoring in de integratie van spraak 
en taal, kunnen volgens Van Uden (1983) niet al te strikt 
van elkaar onderscheiden worden, hoewel ze in wezen 
verschillen. Hij veronderstelt dat er slechts sprake is van 
een accentverschil. 

We hebben de verschillende faktoren en hun samen
hang in schema gebracht op blz. 37. 

2.2.4. Gedrags- en emotionele problemen 
Dyspraxie en de communicatie- en taalproblemen die 
hiervan het gevolg zouden zijn hebben natuurlijk ook 
invloed op het totale gedrag van het kind. Het kind heeft 
moeite met oorzaak-gevolgrelaties, het overzien van 
situaties, de ordening van gebeurtenissen in de juiste 
volgorde, is onhandig in zijn bewegingen etc. Deze 
kinderen zijn vaak heel druk, overbeweeglijk of juist heel 
sloom, hebben veelal concentratieproblemen, doen erg 
chaotisch, hebben moeite met allerlei simpele gedrags
regeltjes, doen andere kinderen zinloos na, kunnen 
tegenvallers, onverwachte situaties, moeilijke taken enz. 
niet aan en reageren daar overdreven emotioneel op-
Juist door al dit soort problemen is de omgang met deze 
kinderen niet gemakkelijk en reageert men vaak negatief 
op hen. Als dat regelmatig gebeurt, is het gevaar in de 
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onvoldoende structurering van 
successief visuele informatie 

slecht onthouden van de 
lipleesbewegingen (RECEPTIEF) 
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DYSPRAXIE 
+ 

DYSRITMIE 
slechte articulo-motoriek = slecht spreken 

(geen/slechte opslag in het geheugen 
van gesproken taal <=>lnner Speech) 

(MOTORISCH) 

EN/OF 

'NTEGRATIEPROBLEMEN VAN DE MODALITEITEN / 
O 

V|cieuze cirkel van elkaar versterkend negatief gedrag 
en negatieve reacties terecht te komen, bepaald niet 
denkbeeldig. 

u : Diagnostiek, behandeling en resultaten 
et zal duidelijk zijn, dat vanuit deze gedachtengang de 
'agnose van al deze stoornissen, liefst op zo jong 

mogelijke leeftijd, uitermate belangrijk is. De beste 
oorspellers voor het leren spreken/spraakafzien ble-
er> de test van Bèrges & Lézines, de vingereupraxietest 

®n de Stambak-ritmetest (herz. Van Uden) te zijn. 
e s t a l z o u m e n dan nog vóór het zesde levensjaar een 

goede voorspelling kunnen doen over de mogelijkheden 
van het kind om tot een dermate goed spreken en 
spraakafzien te komen, dat de strikt orale methode voor 

at kind de meest geëigende zou zijn. 

t nderen die deze mogelijkheden niet hebben, maar 
toch geen al te grote andere stoornissen, worden 
opgenomen in aparte scholen (de Vlonder en Eikenheu-

'• Aan het opvoedings- en onderwijsproces zijn dan 
° a . de volgende kenmerken te onderscheiden: een 
rustige omgeving met veel regelmaat, kleine groepen 
Uodat veel individuele aandacht aan de kinderen ge
schonken kan worden), een bijzondere communicatie-
v ° rm (spreken gecombineerd met vingerspelling, grafi
sche communicatie) en bewegingstherapie. Voor zover 
m ogeli jk leren de kinderen spreken op basis van het 
schriftbeeld en worden spreken en spraakafzien m.b.v. 

'deo-apparatuur geoefend. De resultaten van de 
eschreven behandeling zouden tamelijk positief zijn: 
eiiswaar blijven deze kinderen moeizaam spreken en 
Praakafzien, maar hun taalontwikkeling gaat, nu deze 

lnder afhankelijk is van spreken en spraakafzien, met 
sProngen vooruit (Van Dijk, 1984). 

y4- Discussie 
°wel °P de gepubliceerde theorie en haar vooronder-
tellingen als op de gekozen behandeling is kritiek 

hogelijk. Opvallend is echter dat tot voor kort in de 
akliteratuur niet of nauwelijks is gereageerd op de te 

^ - M i c h i e l s g e s t e l ontwikkelde theorieën. Pas na plm. 
979 vallen er steeds meer kritische geluiden te belui-
'eren, met name gericht tegen het uitgangspunt van de 

theorie: de strikt orale methode als de methode die de 
meeste dove kinderen de beste ontwikkelingskansen 
biedt. 
Welke redenen kunnen nu gevonden worden voor het 
ontbreken van gepubliceerde kritische reacties (binnen 
de orale methode) op de genoemde theorie(ën)? Over 
het algemeen is hiervan slechts sprake als een theorie 
zodanige formele tekortkomingen vertoont dat zij door 
de wetenschap - het forum - in het geheel niet serieus 
genomen wordt. Zo'n theorie wordt dan a.h.w. absoluut 
verworpen'. Gezien de grote invloed die het instituut te 
Sint-Michielsgestel gehad heeft op het onderwijs aan 
doven in en buiten Nederland (tot plm. 1980 hingen alle 
Nederlandse instituten min of meer de orale methode 
aan), lijkt deze verklaring alleen onvoldoende. Misschien 
kan zij aangevoerd worden voor het ontbreken van 
kritiek op sommige onderdelen (bijvoorbeeld het gebruik 
van het begrip 'dysfasie' onder verwijzing naar een sterk 
verouderde theorie?); voor het merendeel van de mo
gelijke kritiekpunten kan dit toch geen geldig argument 
zijn. 

Het ontbreken van een discussie in de vakliteratuur over 
deze theorie(ën) is iets wat de deskundigen op het 
gebied van het onderwijs aan doven buiten Sint-Mi
chielsgestel wel degelijk verweten mag worden. Dat er 
wel degelijk steekhoudende kritiek mogelijk is, mag uit 
het hieronder vermelde blijken. 
Door het ontbreken van een discussie in de vakbladen 
is het vaak moeilijk te traceren wie de hierna vermelde 
kritieken oorspronkelijk (mondeling) formuleerden, 
slechts in een enkel geval kan dit duidelijk aangegeven 
worden. De punten van kritiek zijn m.i. echter dermate 
wezenlijk, dat vermelding hier toch niet achterwege mag 
blijven. 

2.4.1. De meervoudige handicap 
De kritiek richt zich in eerste instantie niet zozeer op de 
behandeling en de resultaten ervan (overigens pas na 
tien jaar, in Van Dijk, 1984, gepubliceerd; tot op dat 
moment onbekend), maar hoofdzakelijk op de term a-
en dysfasie en het feit dat een zo hoog percentage dove 
kinderen hieraan zou lijden: ruim een kwart van alle dove 
kinderen zou dysfatisch zijn! 
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Van Uden (1975) stelt weliswaar, dat in een ideale 
situatie (zeer vroege diagnostiek, optimale opvang thuis, 
goede home-training, zeer veel aandacht voor hoortrai-
ning, een gespreksmethode hanteren etc.) dit percen
tage zeker lager zal komen te liggen. Ook Ling en Ling 
(1978) en de Alexander Graham Bell Association (z.j.) 
benadrukken het belang van een goede opvang thuis; 
de verantwoordelijkheid voor het al dan niet 'oraai 
slagen' wordt zelfs in eerste instantie bij de ouders 
gelegd! 
De term afasie is echter alleen gebruikelijk voor taal
stoornissen die het gevolg zijn van een hersenbescha
diging, zo stellen de critici daarentegen; de interpretatie 
van Prick en Calon is in de huidige tijd nauwelijks 
gebruikelijk te noemen. Het gebruik van de term dysfasie 
wordt zelfs in het geheel afgeraden. Gezaghebbende 
auteurs op dit gebied (bijv. Luria, Goodlass & Kaplan, 
Prins, Wagenaar, Snow) hebben geheel andere opvat
tingen over dys- en afasieën. Tevens wordt betwijfeld, 
dat een zo hoog percentage dove kinderen een hersen
beschadiging zou hebben. 
Vanuit o.a. de medische hoek wordt er in Sint-Michiels
gestel als volgt op dit punt van kritiek gereageerd 
(Veeger, 1977; Van Dijk en Van de Ven, 1973; Broester-
huizen, in Van Dijk, 1984): 'Gezien het vroege tijdstip van 
doof-worden en de aard van de etiologie (prenatale en 
perinatale oorzaken, zoals rhesusantagonisme, rubella, 
meningitis, trauma, anoxia, toxicaties; postnatale oorza
ken als encephalitis) kan het geen verwondering wekken 
dat er ernstige leerstoornissen bij deze kinderen optre
den. De genoemde oorzaken beschadigen immers niet 
alleen het gehoor, maar tasten vaak ook andere gedeel
ten van het centrale zenuwstelstel aan' (Van Dijk en Van 
de Ven, 1973). 
Dat de aard van de nevenstoornis samenhangt met de 
oorzaak van de doofheid, wordt door meerdere auteurs 
gevonden. Zo leidt rubella volgens Chess, Kom en 
Fernandez (1971), Peckham e.a. (1979) en Van Dijk 
(1982) tot hogere percentages hartproblemen, oogpro
blemen en intelligentiestoornissen en treden ten gevolge 
van die vrij diffuse beschadiging ook vaak sociaal-
emotionele problemen op; is er een samenhang tussen 
meningitis en intelligentiestoornissen en tussen rhesus
antagonisme en motorische stoornissen. Ook Conrad 
(1979) vindt, bij het gebruik van strenge selectiecriteria, 
een hoger percentage nevenstoornissen bij verworven 
doofheden dan bij erfelijke oorzaken. En in een studie 
van Vernon (1967) over meningitis en doofheid rappor
teert hij dat 16,3% van de meningitis-doven als 'volledig 
afatisch' beschouwd kan worden. Als gevolg van erfe-
lijkheidsvoorlichting en gezinsplanning enerzijds (waar
door het percentage erfelijke doofheden afneemt) en de 
sterk verbeterde medische zorg anderzijds (waardoor de 
mortaliteit van allerlei ziekten enorm is afgenomen) mag 
verwacht worden dat er steeds meer meervoudig ge
handicapten kinderen zullen komen. Zo zijn bijv. de 
percentages dove kinderen met intelligentietekorten, 
met visusafwijkingen (Hicks en Pfau, 1979) en spas-
tisch-dove kinderen ook belangrijk hoger dan de per
centages horende kinderen met bovengenoemde han
dicaps (Freeman e.a., 1984). 
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In het jaarlijkse overzicht van alle gehoorgestoorde 
leerlingen door het Office of Demographic Studies van 
het Gallaudet College meldt men hoge percentages 
nevenstoornissen (bij ongeveer één-derde van alle 
kinderen), maar men baseert zich daarbij op de soms 
subjectieve beoordeling van leerkrachten (op.cit 
Freeman e.a., 1984); definitie en afgrenzingen van 
leerstoornissen blijken moeilijk te geven. Maar ook bij het 
gebruik van strenge selectiecriteria komt men tot een 
percentage van 11% dove kinderen met nevenstoornis
sen (Conrad, 1979), een percentage dat belangrijk hoger 
ligt dan bij horende kinderen met dezelfde duidelijk 
omschreven stoornissen. Het lijkt daarom plausibel, dat 
naast de genoemde grove, gemakkelijk objectief te 
constateren afwijkingen ook veelvuldig minder opval
lende stoornissen voorkomen. De stelling is dan, dat 
geringe stoornissen als dyspraxie en dysritmie die bij 
niet-dove kinderen weinig moeilijkheden zouden geven 
op het gebied van de spraak omdat ze door het gehoor 
gecompenseerd worden, bij dove kinderen wel tot ern
stige problemen zullen leiden. Het leren spreken en 
spraakafzien bij doven vereist namelijk een zeer goede 
ontwikkeling van allerlei basisfuncties en een kleine 
verstoring hiervan kan al de grootste problemen geven. 
Hieruit volgt ook dat profitabele gehoorresten de gevol
gen van die leerstoornis vaak in enigerlei mate kunnen 
compenseren. De kritiek op het gebruik van de term 
dysfasie, dat men pas van een hersenbeschadiging mag 
spreken als zij niet alleen aannemelijk gemaakt is maar 
ook daadwerkelijk aangetoond kan worden, blijft echter 
overeind staan. 

In dit verband stelt Van Dijk (1984), dat bij bijna 38% van 
deze groep dove kinderen neurologische problemen 
vastgesteld konden worden. Op welke wijze dit onder
zocht is, wordt echter niet vermeld. 
Ten tweede betwijfelen de critici, of er van werkelijke 
taalstoornissen gesproken mag worden: nu de taalont
wikkeling van deze groep kinderen niet meer volledig 
afhankelijk is van het vermogen tot spreken en spraak
afzien en de communicatie grafisch verloopt, zouden 
deze kinderen boven het ook voor dove kinderen opval
lend lage taalniveau uit komen. Met andere woorden, het 
is geen stoornis in het taalvermogen, maar in het 
gekozen communicatiemiddel! Sinds Chomsky is het 
onderscheid tussen spraak en taal toch vanzelfspre
kend... 

2.4.2. Een primaire leerstoornis? 
Waarschijnlijk mede om deze kritiek te ondervangen 
formuleerden Van Dijk en Van de Ven (1973) de be
schreven problematiek ook wel in termen van een 
primaire leerstoornis: Zij stellen, dat een deel van de 
dove kinderen aanzienlijk meer problemen heeft dan op 
grond van hun gehoorsverlies en non-verbale 
intelligentie verwacht zou kunnen worden; hierdoor 
dreigt het probleem van een grote communicatienood 
en extreem grote taalontwikkelingsachterstanden. Ook 
Van de Ven (1975) spreekt daarom over 'dysfasie in 
descriptieve zin, niet in zijn klassieke betekenis'. Zij 
noemt het dove dysfatische kind liever 'het dove kind 
met leerstoornissen' of 'het dove LOM-kind'. De be-



tvn h6n k e n m e r k e n v a n deze groep kinderen (hun 
ypische en veelvuldige uitvalsverschijnselen, leerpro-
'emen, gedrags- en emotionele problematiek) doen 

re ! , r d a a d s t e r k denken aan de problematiek van ho-
nde kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. 

. n Probleem van deze benadering van de leerstoornis 
en^h d e 9 e r i n 9 e relatie tussen non-verbale intelligentie 

net leren spreken en spraakafzien: alleen grote 
s
 e"'9entietekorten veroorzaken leerbeperkingen bij het 
preken en spraakafzien. Aangezien er op grond van de 

vraï^61"1 non-verbale intelligentie geen voorspelling kan 
rden gedaan over het spreken/spraakafzien, kan 

en evenmin stellen dat bepaalde kinderen minder 
P esteren dan verwacht zou worden op grond van (o.a.) 

n intelligentieniveau. Ook de invloed van de mate van 
yenoorverlies op de kwaliteit van de spraak blijkt nog 
Sm?8 3 '6 ' e k u n n e n oproepen: i.t.t. Conrad (1979) vond 

ale (1981) geen relatie tussen gehoorsverlies en 
j>Praakverstaanbaarheid. 

wezen is dit dezelfde kritiek als een van de algemene 
zwaren tegen de discrepantieformule als onderbou-

ln9 van het onderscheid tussen primaire en secundaire 
d

 er^,0ornissen: ook bij horende kinderen is gebleken 
de correlatie tussen scores op de intelligentietests 

" schoolprestaties tussen .30 en .70 ligt (Cronbach en 
ow, 1977) |n verband hiermee dient de voorspellende 

da ̂ ^ V a n i n t e " ' 9 e n t i e , e s t s voor schoolsucces inder-
ad niet overdreven te worden. De correlatie tussen 

yerneten intelligentie en schoolprestaties hangt samen 
et de leerinhoud: ze is het hoogst voor vakken die een 

I roeP doen op numerieke en verbale vaardigheden, het 
1<f"̂ Ql V 0 0 r c le Praktisch-motorische vakken (Meijnen, 

")• Het leren spreken van dove kinderen is voor een 
^langrijk deel zo'n motorische activiteit, 

et genoemde bezwaar kan dus beschouwd worden als 
n deel van de kritiek op de algemene theorie van de 

^stoornissen en niet zozeer als specifieke kritiek op 
e toepassing van die theorie op het leren spreken en 
Praakafzien van dove kinderen. Wellicht biedt een 

ere definitie van leerstoornissen meer ruimte voor 
n juistere omschrijving van het bemoeilijkte leerpro-
s, bijvoorbeeld: 'Kinderen met leermoeilijkheden zijn 

lr|deren met meta-cognitieve organisatieproblemen, 
K e9en in een gebrekkige probleembepaling, gebrek-

3 Penning van oplossings- en uitvoeringsstrategieën 

!q 9erjrekkige evaluatie van eigen kunnen' (Dumont, 
• Een dergelijke definitie legt veel meer de nadruk 

VOIH S inadeciuate leerstrategie (het kind profiteert on-
doende van de instructie tijdens de spreekles; weet 
' Waar het allemaal op moet letten of kan dat in ieder 

« val niet tegelijkertijd: integratie), op de gebrekkige 
,_a,nn'n9 van de uitvoering (plangedrag) en op de 
zelfevaluatie. 

p- •». Kritiek op diagnose, behandeling en resultaten 
r Wordt wel eens gesteld dat juist in de testonderdelen 
aarmee rnen dyspraxie en dysritmie zegt te meten de 
ate van gehoorsverlies (of in ieder geval de nog 

aanwe: 
a l dan 

zige gehoorresten) een belangrijke rol speelt. Het 
niet kunnen uitvoeren van ritmepatronen is 

mers sterk afhankelijk van de ervaring hiermee en dus 

ook van de waarneming ervan (de Vos-Schippers, 
persoonlijke mededeling). Niet onmogelijk is dat de 
voorspellende waarde voor spreken en spraakafzien van 
deze tests ten dele berust op het mede-bepalend zijn van 
de variabele 'gehoorresten' voor zover het kind hiervan 
weet te profiteren. Juist het al dan niet profitabel zijn van 
gehoorresten (ten dele resultaat van intensieve gehoor-
training) zou immers het succes bij het leren spreken/ 
spraakafzien meebepalen. 
De onderhavige testonderdelen meten waarschijnlijk de 
mate van integratie tussen o.a. waarneming via het 
auditieve en visuele kanaal, de verwerking hiervan 
(waarbij een 'natuurlijk' ritmegevoel, eerdere ervaringen 
etc. een rol spelen), het kunnen uitvoeren van de 
vereiste bewegingen in de goede volgorde (plangedrag; 
successief geheugen voor intransitieve bewegingen) en 
de kinesthetische waarneming (feedback-mechani-
smen). Dit zou dan betekenen dat de genoemde model
len dyspraxie/dysritmie de verklaring geven waarom bij 
(objectief gemeten) dezelfde gehoorverliezen het ene 
kind wèl profitabele gehoorresten heeft en het andere 
niet. Ook de definitie van het leerprobleem als primaire 
leerstoornis ('...meer problemen... dan op grond van het 
gehoorsverlies... verwacht zou kunnen worden...') wijst 
daar al op. 
Wel kan het enige bevreemding wekken dat juist bij de 
kinderen die uitvallen op o.a. de vingereupraxietest (het 
vlot nadoen van handstanden), vingerspelling wordt 
gekozen als de aangewezen weg om te communiceren. 
Tenslotte is, naar mijn mening, ook kritiek mogelijk op 
de interne validiteit van het onderzoek van Van Dijk e.a. 
(1984) naar de resultaten van tien jaar onderwijs op 
Eikenheuvel. Aangezien niet gekozen is voor een expe
rimentele onderzoeksopzet, is het niet of nauwelijks 
mogelijk uitspraken te doen over het succes van de 
behandeling. Zo wordt het door de leerlingen van 
Eikenheuvel behaalde onderwijsniveau bijvoorbeeld niet 
gerelateerd aan het niveau dat een vergelijkbare groep 
kinderen zou hebben behaald met een andere/de 
vroegere onderwijsmethode (overigens een moeilijk te 
realiseren eisl). 

Ook m.b.t. de bepaling van de voorspellende waarde 
('predictive validity') van de diverse testonderdelen door 
Broesterhuizen (in Van Dijk, 1984) kunnen wellicht 
kritische kanttekeningen geplaatst worden. Niet bewe
zen is immers dat een bepaalde prestatie op de ge
noemde testonderdelen op jonge leeftijd, slecht spreken 
en spraakafzien later voorspelt. Maar men zou niet alleen 
beter kunnen spreken van criterium-validiteit ('concur
rent validity'), men zou zelfs vraagtekens kunnen zetten 
bij de bepaling van die validiteit. In dit geval is een 
analyse uitgevoerd bij dove kinderen die, m.b.v. dezelfde 
tests, reeds geselecteerd waren op slecht spreken en 
spraakafzien. M.i. is daardoor het gevaar van een 'self-
fulfilling prophecy' niet denkbeeldig. Dit laatste bezwaar 
geldt in veel mindere mate voor het onderzoek van Van 
Uden (1970, 1974, 1984). Hiermee wil natuurlijk niet 
gezegd zijn dat de bedoelde test(onderdelen) geen 
voorspellende waarde zouden bezitten; de predictieve 
validiteit is echter vooralsnog niet aangetoond. 
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2.4.4. Conclusie 
De theorie van Van Uden c.s. is het enige verklarings
model voor de grote verschillen tussen dove kinderen 
in spreek- en spraakafzienprestaties. De beschreven 
problemen m.b.t. het plannen van de (articulo)motoriek, 
bij voorkeur in een zeker ritme, zijn in de dagelijkse 
praktijk zeker herkenbaar. Het is echter maar de vraag, 
of de oorzaak van de problemen inderdaad in de 
kinderen-zelf gezocht moet worden (dyspraxie-dysrit-
mie). Nog twijfelachtiger is, of de oorzaak van de 
taalproblemen en met de integratie van de modaliteiten 
bij de kinderen-zelf gelegd mag worden. 
Het gebruik van de term dysfasie, ook al wordt zij slechts 
in descriptieve zin gebruikt, wordt door mij echter 
volstrekt afgewezen. 
Los van de vraag naar de oorzaak van de problemen, 
staat de bepaling van de predictieve validiteit van de 
genoemde tests. Een betrouwbare voorspelling kunnen 
doen over het al dan niet goed gaan leren spreken door 
een doof kind zou voor het onderwijs van groot belang 
kunnen zijn. 
Veel fundamentelere kritiek op de beschreven theorie 
binnen de strikt orale methode wordt geleverd door de 
stroming die wel met Total Communication (T.C.) wordt 
aangeduid. De oorzaak van het falen wordt niet gezocht 
in factoren binnen het kind, maar in de gevolgde 
onderwijsmethode. Op deze kritiek zal in hoofdstuk 3 
nader worden ingegaan. 

3. De visie van de Total Communication - aanhan
gers: de oorzaak ligt in de gevolgde onderwijsme
thode 

3.1. Kritiek op de uitgangspunten en de resultaten van 
de strikt orale methode 
De laatste tien jaar is er een aantal onderzoeken verricht 
naar het effect van de strikt orale methode; het meest 
grootschalige onderzoek is dat van Conrad (1979). 
Hierbij bleek dat de meerderheid van alle dove kinderen 
onvoldoende leert omgaan met en denken in gesproken 
taal. Minder dan de helft van de door Conrad onder
zochte dove schoolverlaters (met een Fletcher-index 
groter dan 85 dB) gebruikte intern gesproken taal tijdens 
zijn experiment (waarbij de kinderen rijtjes woorden 
moesten memoriseren). Als oorzaak daarvoor noemde 
Conrad het onvermogen van dove kinderen gesproken 
taal zodanig consistent te produceren, dat de uitingen 
onderling voldoende discriminabel zijn. Pas als aan deze 
twee voorwaarden (consistentie en discriminabiliteit) 
voldaan zou zijn, kan volgens Conrad gesproken taal 
geïnternaliseerd worden. 
Goed verstaanbaar spreken, goed (van vreemden) 
spraakafzien en een goede taalbeheersing (o.a. een 
zeker leesniveau), belangrijke voorwaarden voor een zo 
optimaal mogelijke integratie van de dove mens in de 
horende samenleving, bleek ook bij een zo consequent 
mogelijk toepassen van de strikt orale methode voor de 
meeste dove leerlingen een niet haalbaar doel. De 
stelling, dat er bij een optimale toepassing van de orale 
methode slechts een gering gedeelte uitvallers is (de 
zgn. 'oral failures'), was in de praktijk dus niet houdbaar. 

Welke verklaring-zou hiervoor gezocht kunnen worden? 
De zuiver orale methode gaat ervan uit dat spraakafzien, 
aangevuld met het gebruik van eventuele gehoorresten, 
tot voldoende taaiwaarneming leidt. Veel lipbeelden van 
de verschillende klanken zijn echter niet of nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden, waardoor de gesproken 
woorden visueel sterk op elkaar kunnen gelijken. Dit 
betekent dat er praktisch zo'n twee-derde deel van de 
informatie niet zichtbaar is en er dus geraden moet 
worden (De Vos, 1970). En dit wordt pas in enigerlei mate 
mogelijk als er een dermate groot taalbezit is, dat aan 
de hand van context etc. het juiste woord gegokt kan 
worden. Maar (jonge) dove kinderen missen nu net dat 
taalbezit, zodat er vaak onjuiste koppelingen taai-situatie 
ontstaan of in ieder geval misverstanden optreden. 
Verder is het dove kind voor zijn taaiwaarneming in het 
nadeel omdat het niet tegelijkertijd de situatie en de taal 
kan waarnemen; het moet steeds bewust naar het 
gezicht van de ander kijken. De aangeboden taal komt 
altijd achteraf en daarmee te laat, waardoor de koppeling 
taai-situatie ook vaak weer onjuist is en/of moeilijker tot 
stand komt. Hierdoor ontstaan vergelijkbare symbolisa-
tieproblemen als in 2.2.2., waarmee deze wellicht (ge
deeltelijk) op andere wijze verklaard kunnen worden. 
Ook in zijn taaiproductie is het jonge dove kind in een 
strikt orale omgeving ernstig belemmerd: zeker gedu
rende de eerste vier a vijf levensjaren is het kind niet 
of nauwelijks in staat zich sprekend te uiten. Het 
internaliseren van een taal, in en door communicatie 
geleerd, wordt bewust uitgesteld tot de schooljaren. Dit 
betekent dat de orale interactie tussen moeder en kind 
in een strikt oraal opvoedingsprogramma een eenrich
tingsverkeer is (Van Bekkum, 1980), waarbij de ontvan
gende partij zelfs slechts een zeer gering deel kan 
waarnemen. Hierdoor ontstaat meestal een communi-
catienood, die natuurlijk grote gevolgen heeft voor de 
moeder-kindrelatie (St. Ned. Dovenraad, 1981). Dat dan 
gedrags- en emotionele problemen bij het kind kunnen 
ontstaan (vgl. 2.2.4.) lijkt wel duidelijk. 
Een aantal auteurs (Phippard, 1977; Conrad, 1979) wijst 
er zelfs op dat, door die keuze voor een inadequaat 
communicatiesysteem, de taalspecifieke neurologische 
ontwikkeling van het jonge dove kind zó weinig gestimu
leerd wordt, dat het niet onmogelijk is dat er (blijvende!) 
neurologische achterstanden of in ieder geval verande
ringen optreden. Ook Fry (1976; p. 27) wees al eerder 
op het belang van een adequaat communicatiesysteem 
en het verband met de neurologische rijping en de 
denkontwikkeling: '...giving his brain the chance of 
building up the framework he needs as a basis for 

communication with his fellow human beings.' 
Tenslotte wordt er op gewezen (Liben, 1978) dat door 
de stagnerende communicatie de moeder haar kind niet 
of nauwelijks kan voorbereiden op gebeurtenissen die 
het te wachten staan. Wanneer een horend kind al lang 
verteld kan worden wat er met hem/haar zal gebeuren 
en het daarop kan reageren, blijft het dove kind onwe
tend van de dingen-die-gaan-komen, wat dat voor hem/ 
haar betekent en in hoeverre het erop invloed kan 
uitoefenen. Al dit soort informatie ontgaat het dove kind, 
waardoor het onvoldoende leert over oorzaak-gevolg 
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relaties, onvoldoende leert plannen, vooruit te denken, 
consequenties leert overzien (Harris, 1978). Zo worden 
a e meer algemene problemen m.b.t. het plangedrag ook 
vanuit de directe gevolgen van de handicap verklaard, 
waarbij de orale methode de problemen nog eens zou 
versterken. Ook Kyle & Woll (1985) zijn van mening dat 
e symptomen die bij het syndroom dysfasie-dyspraxie-
ysritmie zouden behoren, het directe gevolg zijn van het 

gehoorsverlies. 
Kortom: door het aan jonge dove kinderen onthouden 
^a n een adequaat communicatiesysteem, waarmee 
owel hun omgeving als zijzelf hun bedoelingen naar 
lkaar duidelijk kunnen maken, creëert men zelf proble-

h^i m e t p lan9ec ,rag, taalproblemen, gedragsmoeilijk-
etien en wellicht zelfs neurologische achterstanden 

en /of veranderingen. 

T , totale Communicatie als alternatief 
otale Communicatie is een stroming die bij de opvoe-
ln9 en het onderwijs aan dove kinderen alle commu-

n|catiemiddelen (dus ook gebaren!) als principieel ge-
'Jkwaardig erkent. Zo denkt men een antwoord te 
unnen geven op de vraag naar een visueel goed 
aarneembaar en een zo vroeg mogelijk uitvoerbaar 

communicatiemiddel voor dove kinderen. Voorop staat 
Us de communicatie tussen ouders en kind; daarbij 

m°et men dat middel of die combinatie van middelen 
aanwenden dat elke dove op de meest optimale wijze 
met zijn medemens (horenden èn doven) in contact 
jongt. Zeker aanvankelijk zullen gebaren een belang-

n)ke rol in de communicatie spelen, omdat dat een vorm 
l s die voor bijna alle dove kinderen goed waarneembaar 
e n uitvoerbaar is. Langzamerhand wil men proberen te 
ontdekken bij welk middel/welke combinatie van mid
d e n elk (individueel) kind het meest gebaat is; lang-
Zamerhand kan men dan de minder effectieve middelen 
Weglaten. Men moet daar echter niet te snel mee zijn, 
0n"idat het combineren van de verschillende communi
catievormen de verstaanbaarheid schijnt te verhogen 
(jJenmark, 1973; Caccamise & Blasdell, 1977). 
trkent men de noodzaak van gebaren in de communi
catie met doven, dan dient men nog een keuze te maken 
Ussen onderwijs in gebarentaal dan wel m.b.v. een 

Sebarensysteem. In Nederland, waar vier van de vijf 
lr|stituten de uitgangspunten van T.C. min of meer 
°nderschrijven, is gekozen voor een gebarensysteem, 
analoog aan en simultaan met het gesproken Neder-
'ands (Schermer, 1983; de Blauw, Harder en Knoors, 

985). Een praktisch probleem is daarbij nog, dat er in 
^ederland geen sprake is van één vaststaande geba-
FerHaal/-systeem. Rondom ieder instituut en in de di
verse dovengemeenschappen kent men eigen gebaren 
(Schermer, 1983). Aandachtspunten bij de invoering van 
aeze innovatie zijn dan ook het inventariseren en evt. 
s'andaardiseren van gebaren en het leren integreren 
an de gebaren in de communicatie. De consequenties 

^an een keuze voor T.C. lijken vanzelfsprekend, maar in 
d e Praktijk niet altijd even gemakkelijk realiseerbaar. 

^•3- Discussie 
H e ' grootste strijdpunt tussen de aanhangers van de 

strikt orale methode en die van de TC.-stroming wordt 
gevormd door het gebruik van gebaren in opvoeding en 
onderwijs. De twee stromingen gaan uit van verschil
lende mens-visies (zie hiervoor bijv. Bouwmeester, 
1978) en bediscussiëren de psycholinguïstische aspec
ten van het gebruik van gebaren op felle wijze (Van Uden, 
1984; Tervoort (red.), 1985). Ook over de interpretatie 
van het evaluerende onderzoek van Conrad (1979) en 
van onderzoeken naar het effect van allerlei manuele 
communicatiemiddelen (in St. Ned. Dovenraad, 1981) 
blijkt nogal wat verschil van mening te kunnen bestaan 
(Broesterhuizen, 1981, 1982; Knoors, 1982, Schermer, 
1982; Van Uden, 1983). Naar mijn mening zijn de 
argumenten vóór het gebruik van manuele middelen het 
meest overtuigend; gebaren kunnen, vooral in de eerste 
levensjaren van een doof kind, niet gemist worden. 
Vooral Conrad (1979) heeft m.i. duidelijk aangetoond dat 
de strikt orale methode voor het merendeel van de dove 
kinderen onvoldoende effectief is; spreken en spraak-
afzien voldoen niet als exclusief communicatiemiddel 
voor de meeste doven. 

Totale Communicatie lijkt dove kinderen betere ontwik
kelingskansen te kunnen geven. Als verklaring voor de 
grote verschillen in spreek- en spraakafzienprestaties 
tussen dove kinderen onderling kan in eerste instantie 
de mate van gehoorsverlies genoemd worden; of dit de 
enige, althans de doorslaggevende factor is, is nog 
onduidelijk. Daarbij komt nog de vraag of er betere 
onderwijsresultaten te behalen zijn als men differentieert 
naar de mate waarin spreken en spraakafzien een rol 
kunnen spelen in het taalleerproces. De uitgangspunten 
van TC. lijken ruimte te laten om in het onderwijs te 
kiezen voor een dergelijke gedifferentieerde aanpak. In 
theorie stelt men namelijk de communicatievorm te laten 
bepalen door de mogelijkheden van het kind (St. Ned. 
Dovenraad, 1981); in de praktijk blijkt men echter 
hoofdzakelijk gesproken Nederlands met meer of minder 
ondersteunende gebaren te gebruiken (Van Beuzekom, 
1984; Knoors en Van de Veen, 1984). 
Nu is het niet onmogelijk dat deze combinatie voor de 
meeste (alle?) kinderen het meest effectief en efficiënt 
is; toch kan men zich afvragen welke code(s) de 
kinderen internaliseren. Een aantal kinderen zal, naast 
gebaren, ook taal in gesproken vorm opslaan; het 
merendeel zal echter niet in staat zijn intern een repre
sentatie in fonemen/articulemen aan het concept in 
gebaren te koppelen. Vooral aan deze groep kinderen 
zal de kans geboden moeten worden het Nederlands, 
naast en gekoppeld aan een representatie in gebaren, 
in schrifttaai en/of vingerspelling (en evt. Cued 
Speech?) te verwerven. Een coderen in gebaren (Trei-
man & Hirsh-Pasek, 1983) en/of in gesproken taal 
(Conrad, 1979) is voor een aantal taken, zoals lezen, 
weliswaar zeer effectief, maar zeker het coderen in 
gesproken taal blijkt voor veel doven een onmogeli|ke 
opgave. Waar mogelijk zal ook coderen in grafemen 
(schriftbeelden) en/of datylemen (vingerspelling) gesti
muleerd moeten worden, bijvoorbeeld tijdens de opzet
telijke taallessen op school. 

Uit onderzoek is inmiddels gebleken (MacDougall, 1979; 
Locke & locke, 1971; Louwe, 1986) dat wanneer kinde-
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ren (naast gebaren) geconfronteerd worden met taal 
zowel in gesproken, geschreven als in gevingerspelde 
vorm zij onderling gaan verschillen in voorkeur voor een 
van deze representatievormen bij het leren van nieuwe 
woorden. 

4. Implicaties voor de onderwijspraktijk: een poging 
tot synthese 

4.1. Probleemstelling 
De twee bovenbeschreven visies op de spreek-/ 
spraakafzienproblemen bij dove kinderen lijken elkaar 
op het eerste gezicht uit te sluiten. In ieder geval is 
duidelijk, dat een groot aantal dove kinderen niet tot een 
aanvaardbaar niveau van verstaanbaar spreken en 
spraakafzien komt. Wat kunnen de gegevens uit de twee 
visies nu voor de onderwijspraktijk betekenen? Mijn 
centrale hypothese is, dat beide benaderingswijzen een 
zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs en 
de opvoeding van dove kinderen. Enerzijds zijn er 
duidelijke leerlingkenmerken te onderscheiden, die 
waarschijnlijk voorspellende waarde hebben bij het 
leren spreken en spraakafzien; anderzijds kunnen een 
aantal problemen die nauw verband houden met het 
leren spreken en spraakafzien (voor een deel) voorko
men worden door het gebruik van gebaren, vooral bij 
jonge dove kinderen. 

De kwaliteiten van beide benaderingswijzen moeten met 
elkaar verenigd worden. Dat is te verwezenlijken door 
in de eerste levensjaren van het kind de nadruk te leggen 
op communicatie, waarbij naast spreken en spraakaf
zien, mimiek etc. een belangrijke plaats is ingeruimd voor 
het gebruik van gebaren. In de eerste jaren op school 
moet aangesloten worden op de wijze van communice
ren thuis; zo spoedig mogelijk echter moet gediagnosti-
seerd worden welke mogelijkheden en onmogelijkheden 
het individuele kind heeft om tot spreken en spraakafzien 
te komen. Bij die kinderen, waarbij spreken en spraak
afzien geen grote rol voor de taalontwikkeling kunnen 
spelen, zullen andere middelen aangewend moeten 
worden om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van 
het Nederlands te garanderen. 

4.2. Een eclectische benadering 
Leren spreken en spraakafzien is voor geen enkele dove 
een eenvoudige zaak, zeker niet als er geen of nauwe
lijks profitabele gehoorresten zijn. Bij een strikt orale 
benadering van (jonge) dove kinderen betekent dit dat 
zij te weinig gelegenheid krijgen zelf actief deel te nemen 
aan het communicatieproces, te weinig informatie krij
gen etc, met als gevolgen o.a. een grote communica-
tienood, onnodige taalontwikkelingsachterstanden en 
dus problemen op cognitief en sociaal-emotioneel ge
bied. Een strikt orale opvoeding werkt verschijnselen als 
problemen met plangedrag, met de symbolisatie etc. in 
de hand. 
Spreken en spraakafzien zullen ook na invoering van T.C. 
geen eenvoudig te leren vaardigheden worden; maar 
T.C. kan wel betere ontwikkelingskansen bieden, waar
door de genoemde verschijnselen minder kans hebben 
op te treden. Een vanaf de ontdekking van de doofheid 
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systematisch gaan gebruiken van gebaren zal echter in 
de praktijk niet altijd probleemloos verlopen (Swisher, 
1984). I.v.m. de acceptatieproblematiek en de onbe
kendheid met gebaren zullen veel ouders niet gemak
kelijk gebaren onmiddellijk en systematisch gaan ge
bruiken in de communicatie met hun kind. Gebaren 
bevestigen en benadrukken voor hen immers het afwij
kende in hun kind (St. Ned. Dovenraad, 1981). De 

interactie zal dan ook zeker niet in alle gevallen optimaal 
zijn; problemen met plangedrag, symbolisatie etc. zullen 
niet volledig zijn te voorkomen. Veel dove kinderen zullen 
problemen met taalverwerving en communicatie blijven 
behouden; leren spreken en spraakafzien blijft een 
zware opgave. 
Een aantal factoren (naast algemene leervoorwaarden 
als een zekere intelligentie, motivatie, goede visuele 
waarneming etc.) beïnvloeden dit leerproces: 
- Het taalniveau van de kinderen. Hoe meer taal de 
kinderen bezitten, des te beter hun verwachtingspatroon 
is in het proces van het spraakafzien. Dit benadrukt 
nogmaals de noodzaak van een adequaat communica
tiesysteem in de vroegste taalverwervingsperiode; men 
is daarbij dus o.a. afhankelijk van de mate waarin de 
ouders systematisch gebaren bij de communicatie in
schakelen. 
- Het al dan niet hebben van (profitabele) gehoorresten. 
Aangevuld met auditieve informatie kan het spraakaf
zien een grotere rol spelen in de communicatie en de 
taalverwerving; en doordat de feedbackfunctie van het 
gehoor weer enigszins ingeschakeld kan worden, ver
betert ook de kwaliteit van de spraak. 
- In een aantal gevallen is een neurologische afwijking/ 
achterstand wellicht medebepalend. Afgezien van dui
delijke nevenhandicaps als visusafwijkingen, motori
sche stoornissen etc. kunnen problemen m.b.t. plange
drag, ritmegevoel, integratie van de modaliteiten e.d-
versterkt en/of veroorzaakt worden door neurologische 
problemen. 
Het leren spreken en spraakafzien door dove kinderen 
is dus van een aantal factoren afhankelijk, die elkaar in 
wisselende mate beïnvloeden. 
Dat spreken en spraakafzien in het onderwijs een grote 
plaats moeten blijven innemen lijkt onomstreden. De 
mate waarin zij ingeschakeld kunnen worden in het 
taalleerproces blijkt echter per kind aanzienlijk te ver
schillen. In de organisatie van het onderwijs moet 
hiermee terdege rekening worden gehouden. Zijn de 
consequenties bij de keuze voor de strikt orale methode 
wel zeer ingrijpend, ook bij de keuze voor TC. zal men 
door interne dan wel externe differentiatie met de 
aanzienlijke onderlinge verschillen rekening moeten 
houden. 

4.3. Discussie 
Aan het voorgaande liggen een aantal vooronderstellin
gen ten grondslag, die in de loop der tijd zeker geëvalu
eerd dienen te worden. Zo is allereerst onzeker, of de 
genoemde leerproblemen na een invoering van T.C 
vanaf de ontdekking van de doofheid nog wel (in zo'n 
sterke mate) zullen optreden dat zij invloed blijven 
behouden op de vorm waarin het Nederlands onthouden 



en/of gebruikt gaat worden. Het is niet onmogelijk dat 
differentiatie onnodig blijkt. Vergelijkbaar met dit pro-
°'eem is de vraag, of de in Sint-Michielsgestel ontwik
kelde tests ook in een T.C.-omgeving voldoende predic-

v e validiteit bezitten om succes bij het leren spreken 
en spraakafzien te voorspellen. Met de mogelijkheid, 
hierover een goede voorspelling te doen staat of valt de 
voorgestelde differentiatie in het onderwijs immers, 
'en aanzien van de differentiatie kan nog het volgende 
°Pgemerkt worden: bij de diagnose moet men niet alleen 
u 'fgaan van de beschreven gedragskenmerken en pres
taties op de (ability)tests, maar vooral ook aandacht 
besteden aan onderzoek naar welke vorm van hulp het 
Pest bij het individuele kind aanslaat. Natuurlijk kunnen 
schoolgegevens bij dat proces een belangrijke rol spe-
en> toch zal de nadruk moeten liggen op onderzoek in 

e e n gestandaardiseerde situtatie; gedacht zou kunnen 
gorden aan de ontwikkeling van een leertest. 
~P grond van een dergelijk diagnostisch model zal men 
neter in staat zijn een handelingsplan voor elk kind op 
e stellen en waar nodig steeds weer bij te sturen. Teveel 

vertrouwen op het diagnostisch oordeel van de leer
krachten houdt het gevaar in dat men zich bij het nemen 
V a n allerlei beslissingen op intuïtie baseert, die vooral 
9evormd wordt op grond van de gedragskenmerken van 
enkele extreem-scorende kinderen in de groep, die 
9egeneraliseerd worden naar de gehele categorie. The
rapeutische consequenties daaruit trekken voor indivi-
a uele kinderen mag echter niet steunen op deze onte-
rechte generalisatie over de groep heen. Een keuze voor 
een differentiatiemodel heeft dus als directe consequen
tie een multidisciplinaire aanpak, anders is zij bij voor
d a t al tot mislukken gedoemd. 
U e diagnostische validiteit en de therapeutische rele-
vantie van het onderscheid in dove kinderen die al dan 
™et in staat zijn om taal in gesproken vorm te interna-
^seren, zal in de praktijk getoetst moeten worden. Aan 
° e hand van een viertal voorwaarden kan de vraag 
beantwoord worden of interne dan wel externe differen
tiatie een adequate benadering is: 

de leerlinqcateqorieën moeten helder gedefinieerd 
zijn; M 

ze moeten zich in gedragsvormen goed van elkaar 
°nderscheiden; 

het onderscheid in gedragskenmerken moet te ver
talen zijn in verschillende onderwijsaanpassingen; 

differentiatie moet leiden tot betere onderwijsresulta
ten dan een meer homogene onderwijsvorm, 
^ader onderzoek hiernaar is dringend geboden. 

Adres van de auteur: J.J. Louwe, Bomdiep16, 2904 RB Capelle 
aan den Ussel. 
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Proces-verbaal 
van het verbaal proces 

Toespraak ter gelegenheid van een afscheid 

Drs. B. Schippers, psychologe Rudolf Mees Instituut 
Rotterdam 

Toen ik een paar maanden geleden het Gedenkboek ter 
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse 
Universiteit kreeg, dat de laatste 50 jaar beschrijft, en 
vanzelfsprekend het deel over de psychologie het eerste 
inkeek, besefte ik hoe jong - binnen deze 50 jaar - de 
toepassing van de psychologie als tak van wetenschap 
is en hoe tegenstrijdig de meningen over de waarde van 
de experimentele, en daarmee ook de toegepaste, 
psychologie nog steeds zijn, 
Pas vanaf oktober 1916 kon in Utrecht experimentele 
psychologie als hoofdvak gekozen worden. In zijn rede 
in 1918 ter gelegenheid van zijn lectoraats-benoeming 
in 'de experimentele psychologie' zegt Roels al, spre
kend over de toekomst van de psychologie, dat we wel 
weten dat we van alles doen en kunnen, maar niet hoe 
we dat doen. In 1922 werd Roels de eerste hoogleraar 
in de psychologie in Nederland - merkwaardige coïnci
dentie het jaar dat ik geboren werd -. Boon en Vroom, 
hoogleraren in resp. de wijsbegeerte en de psychologie, 
zeggen van hem dat hij zowel het experiment als de 
introspectie als methoden van de psychologie relati
veerde. De psychologische proefnemingen uit die tijd 
waren zeer kunstmatig en eenvoudig, met als gevolg dat 
de gegevens nauwelijks konden worden toegepast-
Deze opmerking, vinden ze, is nog steeds niet van 
aktualiteit ontbloot. 

Intussen zijn we sinds 1922 64 jaar verder en nog steeds 
speelt het experiment en nauw daarmee verbonden, de 
toepassing ten behoeve van het psychologisch onder
zoek, op allerlei gebied een belangrijke rol. 
Uit de 'Utrechtse school' komende, heb ik het voorrecht 
gehad om o.a. door, ik zou bijna zeggen 'het bekende'. 
trio Langeveld, Buitendijk en Van Lennep, opgeleid te 
zijn. Het experiment, de meer natuurwetenschappelijk0 

kant, kreeg bij hen echter niet zo veel aandacht. Veel 
meer werd de nadruk gelegd op kennis van algemene 
beginselen en zorgvuldig wetenschappelijk (fenomeno
logisch) denken. Toch was het Langeveld, die in zijn 
eigen Pedagogisch Instituut een degelijk gebruik lie* 
maken van onderzoekmethoden en o.a. via tests 'dia
gnostiek' bedreef, ofschoon hij zelf een hekel aan het 
woord diagnostiek had, als hem te 'medisch' aandoende, 
en liever van onderzoek sprak. Over de betrouwbaarheid 
van een test werd eigenlijk nauwelijks gesproken, of
schoon zijn medewerkers wel de vrijheid hadden zich 
hier al of niet druk over te maken. 



Met deze achtergrond kwam ik in 1960 als assistente 
van de latere professor Vliegenthart op het Audiologisch 
Centrum Rotterdam. Er moesten kinderen onderzocht 
worden, peutertjes en schoolkinderen. 

De vraag van de verwijzer(s), toentertijd meestal een 
k-n.o.-arts, was vaak heel simpel b.v.: hoort dit kind thuis 
°.P één van de scholen voor dove of slechthorende 
kinderen of, m het geval van heel jonge kinderen, is dit 
kind doof? Een op het eerste gezicht eenvoudige vraag 
om toelating tot een school of om diagnose doof/niet 
doof. In beide gevallen is echter een onderzoek nodig. 
Daarover later meer. 
[Iet onderzoek bij kinderen, daar ging het in dit geval om, 
bleek een moeilijke zaak, daar ons toen nog weinig 
nu|pmiddelen ten dienste stonden en we eigenlijk zelf 
maar moesten uitzoeken hoe we achter een en ander 
kwamen. Er was geen speciale kinder-audiometrie, 
sPelaudiometrie, geen ecogs of B.E.R.-onderzoek. Tym-
Panometrie bestond nog niet als onderdeel van het 
r°utine onderzoek. Al deze 'technische' onderzoekmo-
9elijkheden heb ik in de loop der jaren zien ontwikkelen 
en in gebruik nemen. Wat er wèl was? 
D e bloktest en, als deze niet lukte, een scala van 
9eluidsmateriaal, o.a. van Ewing, toen nog niet algemeen 
a|s screeningsmethode gebruikt, en verder bij de men
sen van het A.C. een groot enthousiasme, durf en 
Dereidheid tot overleg over de gevolgde en te volgen 
onderzoekmethode. We ontdekten dat, zonder méér dan 
al|een vage kennis van aanliggende vakgebieden, het 
"'et of nauwelijks mogelijk bleek als psycholoog op het 
A-C. te werken. Mutatis mutandis gold dit ook voor 
Audioloog, maatschappelijk werker en technicus. Ik kom 
b'er later nog op terug. 
psychologen hadden binnen hun vakgebied al een 
enorme steun aan de toen nog niet zo algemeen 
bekende Snijders Oomen Non-verbale Intelligentietest. 
d e z.g. S.O.N., die in de veertiger jaren uitkwam, non-
Verbaal in instructie - iets nieuws - en uitvoering. Deze 
test gaf de mogelijkheid een redelijke indruk te geven 
0ver het algemeen intellectueel functioneren, zonder 
®en beroep te doen op taalvaardigheden. 
Een tweede grote stap voorwaarts in de diagnostiek 
betekende het gebruik van de Griffiths Ontwikkelings-
Schaal, naast de toen al bestaande Bailey-test, een 
duidelijke vooruitgang door zijn aanzienlijk groter en 
9evarieerder aantal items. Door deze Griffiths-test kre-
9en we greep op het ontwikkelingsniveau van kinderen 
ypn 0 tot 2 jaar. 
^et A.C. Rotterdam heeft niet alleen de primeur in 
Nederland van de onderzoeksmogelijkheden van babies 
met behulp van deze test; we bouwden ook een ervaring 
e n routine op, die elders pas jaren later kwam. De 
bekendheid van en met deze test groeide wel in den 
'ande, de routine ermee bleef echter, zeker bij A.C.'s, 
Veelal beperkt door het geringe aanbod van babies. 
In Rotterdam bleek juist deze Griffiths-test bij uitstek 
9eschikt voor de differentiaaldiagnose van een taalont
wikkelingsachterstand. 
Als een moeder klaagde over doofheid en - vroeger 
zeker - na lang aanhouden/drammen via c.b.-arts, 

huisarts bij een k.n.o.-arts kwam, gebeurde het vaak dat 
deze moeder, naar ons doorverwezen, ons vertelde 'dat 
er niets te zien was' en of een bezoek aan het A.C. voor 
verder onderzoek wel nodig was. 
Ouders interpreteerden de uitspraak van de k.n.o.-arts 
nogal eens als 'er is niets aan de hand', of meenden dat 
de k.n.o.-arts wel eens beter had kunnen onderzoeken. 
Zeker bij jonge kinderen of babies was door de arts de 
diagnose doofheid heel moeilijk of niet te stellen, zelfs 
niet na eventuele inspectie van het middenoor. 

Het A.C. diagnostiseerde en diagnostiseert nog vaak -
juist deze heel jonge kinderen - via een indirecte 
methode met de Griffiths-test, leder beseft, dat het 
gehoor 'an Sich' niet onderzoekbaar is; alleen een 
functionerend gehoor is onderzoekbaar. 'Hoort u iets en 
zo ja wat'. In onderdelen kan de zaak in orde zijn, maar 
of het geheel functioneert, moet blijken door het in staat 
zijn te luisteren en zelf intentioneeel geluiden te produ
ceren. Op dit al of niet kunnen luisteren is een voornaam 
deel van onze diagnostiek van jonge kinderen gebouwd. 
Het Ewing-onderzoek (wordt meestal nog ten onrechte 
een gehoortest genoemd) geeft alleen aan, dat een kind 
niet luistert. Waaróm het niet luistert, is meestal ondui
delijk en zeker niet te diagnostiseren via een uitgebreider 
onderzoek met alleen maar nog meer geluiden. Men blijft 
dan nl. doorzoeken via dezelfde methode, die geen 
uitsluitsel geeft over een eventueel gehoorsverlies in 
geval van onvoldoende reageren. Een k.n.o.-arts kon 
indertijd met deze kinderen weinig meer doen dan 
paracenthese, tonsillectomie of adenotomie en advi
seerde verder vaak 'afwachten'. Dat op deze wijze nogal 
eens kostbare tijd verloren ging bij ernstig auditief 
gehandicapte kinderen, is duidelijk. 
Hier op het A.C. werd uiteraard ook naar het auditief 
functioneren gekeken. Hoofdzaak in de diagnostiek van 
doofheid bij jonge kinderen bleek echter het onderzoek 
naar het algemeen functioneren. Welke vaardigheden 
had het kind zich al eigen gemaakt en hoe lagen die qua 
ontwikkelingstempo ten opzichte van de toenemende 
differentiatie van eigen geluidsproductie en reactie op 
geluiden? Om dit te onderzoeken bleek de al genoemde 
Griffiths Ontwikkelingsschaal bij uitstek als onderzoeks
methode geschikt. De ontwikkeling op vijf verschillende 
deelgebieden bleek in een grafiek onder te brengen te 
zijn. Eén van de deelschalen betreft 'Hearing and 
Speech'. Bleek nu deze ene schaal heel laag ten 
opzichte van alle andere, dan was duidelijk dat er alléén 
iets mis was met de taal-/spraakontwikkeling. Waren 
alle schalen laag, dan was de achterstand in de taal
ontwikkeling te verklaren uit een algehele ontwikkelings
retardatie en niet uit een ernstige auditieve handicap. 
Zonder dus naar het oor en het gehoor te kijken (dat 
hadden resp. de k.n.o.-arts en de audioloog al gedaan) 
kon en kan op deze wijze al een vrijwel volledige 
zekerheid gegeven worden omtrent het bestaan van een 
al of niet ernstig gehoorsverlies of een algemene ont
wikkelingsretardatie. Deze indirecte methode van on
derzoek bleek buitengewoon effectief. 
Dat via dit baby-onderzoek ook allerlei andere proble
men aan het licht kunnen komen, laat ik hier buiten 
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beschouwing. Wel is duidelijk dat met de komst van de 
Griffiths-test een zeer belangrijk diagnostisch middel zijn 
intree deed. 
Verschillende kinderartsen gingen dan ook gebruik ma
ken van deze mogelijkheden van het A.C., wat onze 
ervaring met het onderzoek van deze 'ondergeschoven' 
want veelal niet primair van doofheid verdachte babies 
met andersoortige ontwikkelingsvertragingen weer ten 
goede kwam. 

Langzamerhand kwamen steeds nieuwe onderzoeks
technieken, tympanometrie, spelaudiometrie - hoe 
breng ik peuters en kleuters via een spelletje tot mede
werking - en tenslotte ecog en B.E.R.-onderzoek als 
middelen waarbij medewerking van de onderzochte 
minimaal kon zijn. Deze methodieken maken een onder
zoek door een psycholoog als essentieel bij een eerste 
diagnose zo op 't oog vaak minder noodzakelijk De 
primaire vraag van de ouders blijft nl., ook bij deze 
vertechnisering' van de onderzoeksmogelijkheden 
vaak liggen. 

De vraag waarom het kind zo weinig geluiden maakt of 
niet praat, blijft meestal onbeantwoord, zeker in al die 
gevallen dat er 'geen afwijkingen' op auditief gebied 
geconstateerd worden. En worden ze wel geconsta
teerd, dan is de al snel daarop volgende vraag, of en in 
welke mate het kind gehandicapt is, niet alleen in zijn 
taalontwikkeling, maar ook in zijn intellectuele, emoti
onele en sociale. Deze vragen horen in al hun uitgebreid
heid thuis bij een team van onderzoekers zoals dat nu 
op een volledig A.C. aanwezig is, waarbij de psycholoog 
degene is, die moet nagaan hoe de ontwikkeling van het 
kind in grote lijnen tot dan toe verlopen is. 
In 1951 realiseerde zich De Vos als directeur van de 
toenmalige Inrichting voor Doofstommenonderwijs al 
dat diagnostiek van een auditieve handicap een zaak 
van multidisciplinariteit is. Al snel na zijn benoeming in 
1949, schakelde hij dan ook een k.n.o.-arts, een psycho
loog en een technicus in en niet lang daarna een 
maatschappelijk werker. Al heel vroeg was multidisci
plinariteit op het A.C. Rotterdam dus een feit, lang vóór 
de velen van u bekende staatscommissie V.T.O. (Vroeg
tijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen) 
door de toenmalige staatssecretaris Hendriks in mei 
1976 ingesteld, multidisciplinariteit als noodzakelijk voor 
een VT.O.-team als credo aannam (zie het eerste 
rapport I.S.G. Ill van mei 1979). Wij mogen er terecht trots 
op zijn, dat wij dit principe reeds in het begin der vijftiger 
jaren in praktijk brachten en later via mijn lidmaatschap 
van de VT.O.-commissie krachtig konden propageren 
Het aantal disciplines op het A.C. werd in de loop der 
jaren steeds uitgebreider; orthopedagogen, logopedis
ten, en een klinisch psycholoog vulden nieuw gevoelde 
lacunes op. 

Onze diagnostiek bepaalt zich uiteraard niet tot hele 
jonge kinderen maar houdt zich tevens bezig met 
schoolkinderen en jonge volwassenen. Ook leerkrach
ten dragen in deze gevallen hun steentje bij tot de 
oplossing van problemen. 
Naast het meer algemene onderzoek van kinderen die 
van 'buiten de Ammanstichting' (sinds 1956 de koepel-
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organisatie van A.C. en de Rotterdamse scholen voor 
auditief gehandicapten en spraakgebrekkigen) kwamen 
ook de onderzoeken van de leerlingen van deze scholen. 
De meest voorkomende vraag was die naar de taalont
wikkeling. Ook dit onderzoek stuitte aanvankelijk op 
flinke problemen. Er was heel weinig voorradig op het 
gebied van taalontwikkelingsonderzoek bij dove en 
slechthorende kinderen. Het bleek vrijwel niet mogelijk 
een vinger achter het onderzoek naar b.v. het taalniveau 
van een doof kind te krijgen. 'Men' en ook ik, modderde 
maar wat aan en, dat gaat zo met modder, natte-vinger-
werk was het resultaat. Woordjes tellen leverde wel wat 
op, vragen beantwoorden gaf echter al snel veel proble
men. Duidelijk was, dat het beeld van wat een doof kind 
deed met zijn woordjes, niet helder werd. Zonder context 
waarin het woord door het kind gebruikt werd, viel 
moeilijk te beoordelen of het juist was gebruikt. Vooral 
in de lagere klassen bleef men erg afhankelijk van wat 
de juf of meester toevallig wel of niet behandeld had. Van 
eenheid in onderzoek tussen de vijf doveninstituten was 
totaal geen sprake. Men moet daarbij niet vergeten, dat 
T.C. (Totale Communicatie) nog heel ver weg was. Alle 
scholen hingen de orale methode aan. Doven moesten 
gewoon' leren praten en men was overtuigd dat dit kon, 
als men de goede methode maar kende. 
Die kent men nu nog niet!! 

Intussen was ik heel voorzichtig begonnen om te kijken 
wat dove kinderen terecht brachten van het verbale deel 
van de W.P.P.S.I., een intelligentietest voor kleuters, die 
een beeld geeft van het intelligent functioneren in en met 
taal. Ofschoon ik heel goed besefte dat dit een dubieuze 
zaak was, bleek toch het gezegde 'beter iets dan niets' 
te gelden. Alle onderzochte leerlingen konden nu op een 
rij gezet worden m.b.v. deze uiting van hun taalvaardig
heid. Dat de absolute uitkomsten op een speciale wijze 
geïnterpreteerd moesten worden, spreekt vanzelf. Aan
vankelijk bleek de weerstand van de scholen hiertegen 
enorm groot. Dat een kind 'verbaal niet testbaar' bleek, 
werd aanvankelijk ten onrechte geïnterpreteerd als: 
praat niet. 

De verwijten dat de uitkomsten 'fout' en dus waardeloos 
waren, kwamen in groten getale. Toch bleek in de 
praktijk, toen de eerste stormen geluwd waren en er 
meer begrip kwam voor wat geprobeerd werd dat de 
uitkomsten van het onderzoek naar verbale en niet-
verbale intelligentie wel degelijk een beeld toonden en 
een mogelijkheid gaven om mede hiermee te beoorde
len of een leerling van het R.M.I. (Rudolf Mees Instituut; 
de school voor doven) zonder teveel risico naar een 
school voor slechthorenden zou kunnen of via een 
soortgelijk verbaal vergelijkingsonderzoek, een kind van 
de s.h.-school naar het reguliere onderwijs zou kunnen 
stappen. 

Door later deze verbale I.Q.'s bij dove kinderen nog weer 
te differentiëren in een oraal-verbaal, een grafisch-
verbaal en een manueel-verbaal I.Q., waarbij de instruc
tie respectievelijk mondelijk, schriftelijk, of sprekend-
met-ondersteunende-gebaren en soms zelfs via panto
mime duidelijk gemaakt werd, waarbij grote onderlinge 
verschillen bleken, leek nog een extra mogeijkheid dan 



wel een nadere aanwijzing aanwezig om te beoordelen 
of b.v. een goede leerling van het R.M.I. op een s.h.-
school voor voortgezet onderwijs, waar aangepast oraal 
l e s gegeven wordt, een kans zou maken. We kwamen 
tot de ontdekking dat plaatsing verantwoord was als er 
°-a- weinig verschil tussen het oraal en het grafisch-
verbaal I.Q. bestond en beide op een redelijk niveau 
!agen. 
0rngekeerd viel binnen het R.M.I. te overwegen, of het 
niet beter zou zijn om een leerling met een heel lage 
oraal-verbale score via grafische weg taal te onderwij-
2en. De basis van het pas begonnen Graficom-project 
^ s gelegd. 
'ntussen - ik sla een zijpad in - kwamen ook de stemmen 
0ver T.C. (Totale Communicatie) uit Amerika steeds 
luider over. Gebaren, vingerspelling, praten, alles waar
toe een doof kind gebracht kan worden, moest inge
schakeld worden, opdat de communicatie optimaal zou 
kunnen verlopen. Ook hierover kwamen heftige discus
sies los tussen voor- en tegenstanders van de te volgen 
methode. In de psycholinguïstiek werden enthousiaste 
Pogingen gedaan om het communicatiesysteem - in 
Welke vorm dan ook - van volwassen doven te analy
s e n . Ik wijs u op het vele werk van Tervoort en zijn 
medewerkers en oud-leerlingen. 

Tervoorts lezing op de VeBOSS-conferentie maart 1986, 
getiteld: 'Primaire taalverwerving van het kind (het ho
onde kind) en enkele stoornissen die daarbij kunnen 
optreden' geeft daarnaast een goed overzicht van de 
gecompliceerde materie, die \aa\ontwikkeling is. Tegelijk 
wordt duidelijk, hoe ongelofelijk moeilijk het is om de 
ontwikkeling van de taal van het kind tot volwassen taal 
|" een systeem te vatten. 
Het analyseren van het taalgebruik van een dove lijkt al 
oen uiterst ingewikkelde zaak. Toch kan men nu goed 
beschrijven hoe twee volwassen doven met elkaar 
communiceren, in gebaren (en welke) of via combinatie 
^an gesproken woord met ondersteunende gebaren. 
Een systeem ontdekken in de bijzondere taalontwikke-
^n9 van een doof kind, lijkt mij voorshands zelfs een 
hachelijke onderneming. Het kind leert tegenwoordig, 
als het horende ouders heeft, immers twee talen tegelijk. 
D e ene, de orale, is door zijn handicap uiterst gebrekkig, 
s°ms zelfs nihil; de andere, de manuele, d.w.z. met 
gebaren, wordt hem onderwezen door ouders die deze 
taal' zelf nog moeten leren. Het is zoiets als Italiaans 
'eren van een Nederlandse moeder, die pas zelf enthou
siast begonnen is met een cursus Italiaans. Het wordt 
^en allerhande, met slechts communicatieve mogelijk
heden binnen een beperkte groep. Hoe verloopt nu die 
'dalontwikkeling van dat dove kind, dat geconfronteerd 
wordt met twee systemen? En toch... het dove kind leert 
e en 'taal' en communiceert daar, eenmaal volwassen 
geworden, vlot mee. Wat de verhouding van manuele en 
0rale componenten van die taal is, is wetenschappelijk 
*eer interessant en het bestuderen waard; in de praktijk 
l s het belangrijkste echter dat doven onderling vlot deze 
e'9en taal gebruiken, net zo vlot als horenden de hunne, 
^eze communicatievorm van doven onderling zouden 
we heel gewoon 'doventaal' 'doofs'? moeten noemen, 

zoals de communicatievorm tussen Limburgers Lim
burgs en die tussen Zeeuwen Zeeuws. Het gemeen
schappelijke van deze verschillende taalgebruikers is 
hun kennis van het grafisch Nederlands. Doven, Limbur
gers, Zeeuwen blijven allemaal Nederlanders, die Ne
derlands lezen en schrijven. 
Ik blijf benieuwd naar de vorderingen op het zeer 
uitgebreide gebied van doventaal-onderzoek aan de ene 
kant en de mogelijkheden om die taal te leren aan de 
andere kant. En hoewel ik uiteraard het heil niet uitslui
tend verwacht van de psycholinguïstiek, ben ik er wel 
zeker van, dat dit vak ons weer een stukje verder brengt 
ten aanzien van kennis over de wijze waarop we dove 
kinderen kunnen helpen bij het leren van hun eigen 
doventaal. 
De consequentie van de noodzaak van het leren van 
doventaal is natuurlijk, dat peuters en kleuters in hun 
scholen dove kleuterleidsters vinden, die de kinderen 
goed op weg helpen hun eigen taal te leren. Een heel 
voorzichtig begin werd al jaren geleden gemaakt toen 
een doof meisje assistente werd in een kleuterklas; in 
'Dikwijls', het 'nieuwsblad' van het R.M.I. las ik vorige 
week, dat nu, ruim 30 jaar later, opnieuw een oud-leerling 
van het R.M.I. in een peuterklas gaat assisteren. Hoera! 
het begin is er! 
Terug naar de hoofdweg. Momenteel beschikken we 
over heel wat middelen om kinderen te onderzoeken. 
Zowel psychologen, pedagogen, logopedisten als leer
krachten gebruiken allerlei tests, die het mogelijk maken 
op bepaalde gebieden nauwkeurig te weten te komen 
wat een kind kan of niet kan. Stuk voor stuk kunnen we 
met zijn allen heel veel te weet komen over een kind. 
Heerlijk idee!! Toch schuilt er een gevaar in het verza
melen van zoveel gegevens zonder meer. 
Wat denkt u bij het verhaal (historisch) van een gast van 
een onderzoekcentrum, een enorm dossier van een kind 
inziende, die op zijn vraag wat er nu met dit kind zou gaan 
gebeuren, tot antwoord kreeg: 'We weten toch alles? 
Moeten we ook nog wat doen?' 
Of een ander geval: een jongetje, dat een paar jaar zeer 
zorgvuldig begeleid was en ten slotte nog achter bleek 
in zijn taalontwikkeling, werd bij het A.C. aangemeld voor 
een toelatingsonderzoek voor één van onze scholen. Er 
was een vracht onderzoeken gedaan in de loop der 
tijden, zodat we meenden hem eventueel op de stukken 
te kunnen toelaten. Er ontbrak echter één onderzoek, nl. 
naar het algemeen intellectueel functioneren. Dat bleek 
op een heel laag niveau te liggen. Hij was lief, maar heel 
dom, wat zeer veel van zijn leerproblemen verklaarde. 
Zijn achterstand in taalontwikkeling bleek dus niet op 
zichzelf te staan. 

Ook het fragmenteren van observatiegegevens of het 
gebruik van schablones voor het beschrijven van een 
kind houdt een gevaar in. Speciaal gegevens over 
sociaal en emotioneel functioneren zijn heel moeilijk in 
een vast kader te geven, of dit nu een schablone is of 
een drie (of meer) puntenschaal. 
Ziehier een voorbeeld van een kleuter: 
omgang met leerlingen - matig; 
houding t.o.v. onderwijzer - matig; 
inzet voor taakjes - soms goed, soms slecht. 
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Zo'n proces-verbaal is lekker makkelijk voor de invullers, 
omdat dit geen uitgebreid verbaal proces vraagt. Maar 
is hier wel een echt kind te herkennen? 'Peter gedraagt 
zich als een kleine bulldozer. Hij houdt weinig rekening 
met anderen en probeert vaak star zijn eigen weg te 
gaan' geeft een veel duidelijker beeld van dit kind. 
Natuurlijk is dit voorbeeld iets gechargeerd. De kern van 
dit betoog blijft echter, dat een beschrijving via een 
puntenschaal van wie dan ook, m.i. een gefragmenteerd 
beeld geeft en eigenlijk een gebrek aan respect voor de 
éénheid van het individu inhoudt. 
Moraal van deze voorbeelden, die heus niet zeldzaam 
zijn: nauwkeurige deelonderzoeken zijn nodig en zelfs 
onmisbaar. Ze moeten echter ingebed worden in een 
algemeen beeld van het kind om pas daarna gebruikt 
te worden voor een handelingsplan/beleid/therapie, of 
hoe het genoemd moet worden. 

Aan het slot van mijn proces-verbaal wil ik nog een paar 
opmerkingen maken. 
Dat ik in mijn voordracht uitvoeriger aandacht aan de 
problemen rond doven dan rond slechthorenden gaf, zult 
u begrijpen als u beseft, dat speciaal de vroeg verworven 
doofheid de ernstigste vorm van auditieve handicap is 
en alle onderzoeken van en inzichten in deze extreme 
vorm tevens ten goede komen aan alle andere vormen. 
Veel mensen - en ik denk in de eerste plaats aan de 
onderwijzers - zijn gefrustreerd geraakt na het jarenlang 
enthousiast en hard werken met hun zorgenkinderen, 
toen ze ontdekten hoe relatief weinig de meesten van 
hun toch normaal begaafde leerlingen van de gewone 
gesproken en geschreven taal terecht brachten. Noch 
de onderwijzer, noch de leerling is hier schuld aan, wèl 
de handicap. Mijn mening is, dat als de leerkracht goed 
en degelijk werkt, de leerlingen zich inspannen, maar het 
resultaat matig of slecht is, men volkomen het recht en 
zelfs de plicht heeft, zich af te vragen of de gevolgde 
leermethode niet aan grondige verandering toe is. 
Hiervoor is weer veel onderzoek nodig, wat momenteel 
ook al op veel gebieden plaatsvindt en ik ben blij, dat 
tegenwoordig ook volwassen doven meewerken aan 
bevordering van inzicht en onderzoek op dit gebied. 

Dames en heren, verandering van werkkring heeft me 
nooit moeite gekost. Dit werk bij de Ammanstichting 
afsluiten valt me niet mee, ook al heb ik hier zelf voor 
gekozen. Ik heb met heel veel voldoening gewerkt; 
jammer dat het afgelopen is. 

Uit de Staatscourant van 29 april 1987, buitengewone 
editie vermeldende de koninklijke onderscheidingen 
verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare 
Majesteit de Koningin, blijkt, dat bij koninklijk besluit is 
benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw:prot. dr. B.Th.M. Tervoort, oud-hoogleraar aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, wonende te 
Bussum. 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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Verslag van de 'First East 
Asian and Pacific Confe
rence on Deafness' 

Hongkong 7-13 december 1986 

Bernard Tervoort, Universiteit van Amsterdam, Alge
mene Taalwetenschap 

Een verslag van een congres maken, houdt noodzakelijk 
kiezen en weglaten in; het is dus uit de aard der zaak 
onvolledig en subjectief. Maar aan een verwijzing naar 
de te publiceren Proceedings alleen hebben de meeste 
lezers weinig, want die zijn er nog lang niet, en als ze 
er zijn heb je die nog maar zo niet in handen, afgezien 
nog van de tijd die het zou kosten om ze door te werken. 
Of het de moeite waard is om over een zo verre 
gebeurtenis hier iets te schrijven, is dan vraag twee; ik 
vond inderdaad van wel, en uit het feit dat u dit leest, 
blijkt dat de redaktie het met me eens was. Uiteraard heb 
ik geprobeerd om alleen over datgene te berichten wat 
me van meer dan lokaal en incidenteel belang leek. Met 
dat criterium voor ogen zet ik hieronder eerst uiteen wat 
dit congres bijzonder maakte en deed verschillen van 
andere dergelijke bijeenkomsten, en behandel vervol
gens de naar mijn oordeel meest belangrijke informatie 
die werd aangedragen, inclusief kritiek mijnerzijds op 
wat in mijn ogen kritiek behoefde. Daarmee draag ik 
hopelijk bij aan het verspreiden onder een aantal geïnte
resseerden van nieuwe inzichten die mij als enige 
Nederlandse deelnemer ten deel gevallen zijn. 

Het meest opvallende was de specifieke internationale 
samenstelling van de deelnemers; dat waren inderdaad 
in hoofdzaak personen uit (oost) Azië, Australië en Nieuw 
Zeeland. Van de bijna 500 participanten in totaal was 
ruim de helft uit Hongkong zelf (280), en verder waren 
er grotere delegaties uit Australië (28), Japan (12), 
Macao (17) en de Chinese Volksrepubliek (12), en 
kleinere uit Brunei, Indonesië, Jamaica, Maleisië, Nieuw 
Zeeland, Nigeria, Pakistan, De Filipijnen, Singapore, Sri 
Lanka, Taiwan en Thailand; tenslotte 28 Amerikanen, 11 
Engelsen, 10 van het Europese continent en 1 uit 
Canada. Op zich is deze opsomming weinig interessant, 
wat wèl van belang is, is wat ze impliceert, namelijk dat 
er een heel duidelijk en groot verschil bleek tussen de 
arme ontwikkelingslanden en de rijke ontwikkelde lan
den waaronder - naast Engeland en Amerika - uit de 
eigen regio zeker Hongkong, Japan, Australië en Nieuw 
Zeeland gerekend dienen te worden (als je tenminste 
voordat enorme en disparate gebied nog van 'regio' mag 
spreken). Die tegenstelling lag in Hongkong veel duide
lijker dan in Tokyo 1975, waar de ontwikkelingslanden 



n'et zo uitdrukkelijk present waren en veel meer in de 
Massaliteit verloren gingen. Die tegenstelling kwam in 
Veel opzichten tot uitdrukking, en echt niet alleen in 
°PPervlakkige zaken zoals het feit dat de Amerikanen 
natuurlijk weer allemaal in de duurste hotels zaten en 
de armeren onder ons in goedkope logementen of de 
YMCA. Twee aspecten waren heel relevant, ten eerste 
dat heel veel sociale en medische voorzieningen, bene
vens versterkingsapparatuur en andere dure speciale 
'eermiddelen, voor de rijke landen vanzelfsprekend 
waren maar in de arme landen veelal nog tot de vrome 
wensen bleken te horen, met als gevolg dat men vaak 
naast elkaar heen praatte, als het over de vraag ging, 
wat er nu prioriteit moet hebben. Eén voorbeeld uit vele: 
na een op zich goede lezing van een Amerikaanse over 
Prachtige draadloze apparatuur voor de voorschoolklas 
Waarmee de kleuters vrij kunnen rondlopen en spelen, 
kerkte een vraagsteller uit India op dat ze daar per jaar 
30.000 (!) prelinguaal dove kinderen erbij krijgen en bij 
'ange na niet eens geld genoeg hebben om enkel maar 
Met schoolruimte daar gelijke tred mee te houden. Als 
2° iemand zegt: 'You are too rich over there!' dan weet 
ie gewoon hoe waar dat is, en zit je je diep te schamen. 
En dan waren de écht armste landen er nog niet eens 
b i i : Bangladesj, Laos, Vietnam, Cambodja, Korea, Fidzji... 
°e tweede wijze waarop het enorme verschil tussen de 
'wee soorten landen tot uitdrukking kwam, was de 
'nhoud en het niveau van de lezingen. De inhoud, want 
Men heeft daar andere problemen en andere oplossin
gen waar de middelen schaars zijn. En helaas ook het 
niveau. Het bleek keihard dat voor een wetenschappe-
'ijke onderbouwing en verantwoording van alle aspecten 
van de problematiek van doofheid de weelde van goed 
,unctionerende, onafhankelijke wetenschappelijke on
derzoeksinstituten onontbeerlijk is. Naast lezingen uit 
ontwikkelingslanden die laten zien hoe je met weinig 
Middelen toch nog wel wat kunt bereiken, krijg je toch 
°ok voordrachten waar je je hart bij vasthoudt. Zoals de 
'ezing van de directrice van een school die stelde dat 
onderwijs in spreken en spraakafzien eigenlijk vergeefse 
Moeite is, dat gebaren het beste medium vormen, dat 
American Sign Language de beste gebarentaal is, en dat 
een school dus maar het beste op ASL over kan 
schakelen; dat ging in haar school ook het beste. Over 
zoiets kun je niet meer discussiëren; dat is inderdaad 
'two worlds apart'! Een extreem voorbeeld, zeker, maar 
net illustreert wel het punt. 

Los van die karakteristieke aanwezigheid van de ontwik-
kelingslanden op dit congres, was een ander opvallend 
aspect het verschil tussen propaganda en wetenschap. 
A|s het gaat over medische zaken als implants, of 
'echnische informatie, bijvoorbeeld over versterkings
apparatuur, is van propaganda minder sprake; reclame-
Maken valt dan gauwer door de mand. Maar zo gauw 
Psychologie, pedagogiek of taalwetenschap ter sprake 
komt, is het onderscheid zeer zinvol. Tegenover solied 
verantwoorde rapporteringen over zorgvuldig onderzoek 
staan dan de lezingen die de éne onbewezen stelling op 
de andere stapelen, zonder dat er ook maar iets gedo
cumenteerd wordt; zogenaamd gezag vervangt dan 

wetenschap. Helaas was een typisch voorbeeld daarvan 
de openingsrede van Ian Taylor uit Manchester, naar wie 
je toch alleen maar hoofdschuddend kunt luisteren,-
zoals dan ook door de echte vakmensen gebeurde. Met 
twee andere voorbeelden van typische propaganda wil 
ik volstaan; het zijn pendanten van elkaar. We kregen 
een lezing te horen die als thema had dat dove jonge 
mensen best hoger onderwijs kunnen volgen, als ze de 
informatie maar via Signed English (of de equivalent in 
een andere taal) aangeboden krijgen. Bewijs? Twee 
gevallen van inderdaad in hoger onderwijs op deze wijze 
geslaagde jonge dove mensen. En we kregen een lezing 
te horen die als thema had dat elk normaal doof kind 
vlot kan leren praten en afzien, zonder gebaren nodig 
te hebben. Bewijs? U raadt het al: een videoband van 
gesprekken met vier dove kinderen die inderdaad aldus 
goed uit de voeten konden. Wie heeft er gelijk? Zegt U 
het maar, maar geen van beide voordrachten had enige 
wetenschappelijke waarde, want er werd niets bewezen, 
enkel maar beweerd. 

Het spreekt vanzelf dat er ook volop positieve bijdragen 
waren; het wordt tijd dat die nu aan de orde komen. We 
bespreken ze in de volgende indeling: (1) medisch, (2) 
technisch, (3) sociaal, (4) 'vocational' (naar beroepstrai
ning) en (5) educational (naar relevantie voor het 
onderwijs): dat waren ook in grote lijnen de indelingen 
in secties van het congres. 

1. Medisch 

Met een totaal van 28 als zodanig te karakteriseren 
lezingen legde dit congres een sterke nadruk op de 
medische kanten van de doofheid; 13 behandelden de 
vroege diagnose, 11 gingen over de chirurgie, vooral 
over 'implants', en 4 over diverse thema's, bijvoorbeeld 
over het behandelen van chronische infecties. De lezin
gen over vroege diagnose benadrukten allemaal het 
belang ervan en gingen in op diverse methodes om die 
te bewerkstelligen en te verbeteren; veel nieuws heb ik 
niet gehoord, maar dat zegt niet alles, want ik ben geen 
vakman. Misschien is een samenvatting van de 'recom
mendations' interessant: internationaal komen tot betere 
en vroegere diagnoses, meer preventie door verbeterde 
medische zorg, en het vastleggen van data-verzamelin-
gen in elk land plus internationale uitwisseling daarvan. 
Dat lijken open deuren maar in detail in de context van 
de ontmoeting tussen arm en rijk (zie hierboven) waren 
ze dat niet. 

Heel veel toeloop hadden de lezingen over de implants, 
dat is duidelijk een populaire zaak; je vraagt je af of het 
al die belangstelling verdient. Maar opnieuw: het is mijn 
vak niet; ik kende hoofdzakelijk de informatie uit de 
publicaties van Huizing in Utrecht, die mij zeer verant
woord lijken en die ik in grote lijn bevestigd vond in wat 
ik in Hongkong hoorde. Voor mij was de lezing van K.J. 
Lee (van Yale University, U.S.A., en het daarmee geaf-
filieerde ziekenhuis) nog de beste samenvatting van de 
huidige stand van zaken, mede omdat die voor mij meer 
gestalte kreeg door een lunchgesprek tussen ons twee 
daarna. Wat hij stelde komt heel in het kort hierop neer: 

49 



implant-chirurgie staat nog helemaal in de kinderschoe
nen; de resultaten zijn nog gering; ze bevorderen niet het 
eigenlijke en specifieke (fonologische) spraakverstaan, 
hooguit de prosodische bijwaarneming van spraak, en 
dan alleen voor doofgeworden personen; we moeten er 
zeker mee doorgaan omdat de mogelijkheden nog niet 
voldoende uitgeprobeerd zijn, maar wel uitermate voor
zichtig, omdat er zich ongewenste postoperatieve com
plicaties voor kunnen doen, maar vooral omdat de 
ingreep in de cochlea onherroepelijk is; dat laatste roept 
ernstige ethische vragen op inzake de morele aanvaard
baarheid van de ingreep bij jonge kinderen, onder meer 
omdat thans niet te voorzien is, wat bijvoorbeeld de 
technische ontwikkeling van de lage-toonversterking in 
de toekomst nog voor nieuwe mogelijkheden zou kun
nen brengen inzake de zojuist al genoemde prosodische 
bijwaarneming van spraak, waarvoor misschien een 
meer intacte cochlea nodig zou kunnen zijn. 
Wat ontbrak op dit congres met al zijn medische inbreng, 
waren lezingen over geleidingsdoofheid en de verbete
ring daarvan, over erfelijkheidsaspecten van doofheid, 
en over psychiatrische hulp aan doven. Uit gesprekken 
werd me wel duidelijk dat vooral dat laatste door nogal 
wat deelnemers als een gemis werd beschouwd. 

2. Technisch 

Dit thema omvatte velerlei aspecten van acoustische 
versterkingsapparatuur en van de vakken audiologie en 
audiometrie; ik moet er kort over zijn, ten eerste omdat 
mijn professionele competentie te kort schiet en ik 
bijgevolg aan andere secties de voorkeur heb gegeven, 
en ten tweede omdat veel ervan naar mijn smaak 
uitsluitend of in hoofdzaak op slechthorendheid en niet 
op doofheid betrekking kon hebben. Van de 14 lezingen 
op dit gebied gingen de meeste over gehoorapparaten; 
die leunden sterk aan tegen de uitgebreide exposities 
met zo'n 20 stands (waar uiteraard propaganda, reclame 
en concurrentie de boventoon voerden). Twee zaken die 
aandacht verdienen sprongen er voor mij uit, nl. de 
diverse vormen van tactiele vibratiewaarnemingsappa-
ratuur, en de reeds genoemde lage-toonversterking. 
Over beide is in Nederland, dunkt me, voldoende be
kend; over dat vibratorisch waarnemen is in St. Michiels
gestel al in het midden der vijftiger jaren onderzoek 
gedaan; ik had niet de indruk dat men thans principieel 
veel verder is. Vanuit mijn eigen vak lijkt het me zinvol 
te wijzen op de hooguit perifere hulpfunctie ervan voor 
de communicatie; dat geldt dan tevens voor die lage-
toonwaarneming. In de aanbevelingen van het congres 
werden twee aspecten benadrukt: internationale stan
daardisering - ook technisch - van wat tegenwoordig 
met een generieke term 'software' wordt genoemd, en 
betere aanpassing van wat de techniek aan mogelijk
heden ontwikkelt aan de eisen van het onderwijs. Dat 
laatste was niet alleen mij uit het hart gegrepen: de vaak 
te horen klacht was dat de breuk tussen de technici die 
de apparatuur maken en de leerkrachten die ze gebrui
ken moeten niet alleen blijft, maar zelfs groter lijkt te 
worden. Dat bleek begrijpelijkerwijs a fortiori als het over 
de ontwikkelingslanden ging. 
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3. Sociaal 

Onder dit hoofd vallen op zich nogal disparate zaken als 
de begeleiding van horende ouders van jonge dove 
kinderen, voorzieningen voor dove mensen van over
heidswege, de attitude van horende mensen tegenover 
hun dove medemensen, en vooral ook de controversiële 
kanten die het maken van gebaren ook sociaal met zich 
meebrengt, zeg maar ten aanzien van de grenzen en 
mogelijkheden van integratie tegenover het recht op 
eigen identiteit en organisatie. In deze context viel het 
ontbreken van lezingen over demografische aspecten 
op; rapporteringen zoals in de recente dissertatie van 
Breed en Swaans-Joha 'Doven in Nederland' waren er 
niet. Het is ondoenlijk, alles wat wel ingebracht werd 
recht te doen. Wie al enige congreservaring heeft, weet 
wat je op bijeenkomsten als deze kunt verwachten: 
krachtige pleidooien voor het éne zowel als voor het 
andere standpunt,- met soms sterk propagandistische 
inslag, en zelden boven het niveau van 'Kijk, zo doen wij 
het, goed hè?' Vooral Amerikanen zijn daar sterk in, al 
moet je toegeven dat ze daar veel bereikt hebben, 
bijvoorbeeld met hun Gallaudet Universiteit aan de 
Oostkust (Washington D.C.), tot voor kort alleen toegan
kelijk voor dove studenten maar sinds kort ook voor niet-
doven, en met aan de Westkust (Northridge bij Los 
Angeles) een volledig binnen de Universiteit van Cali
fornia geïntegreerd programma voor zo'n 200 dove 
studenten. Ik wou daar tussendoor wat over rapporteren. 

Over dat geïntegreerde universitaire programma voor 
dove studenten hoorde ik voor het eerst in detail op een 
symposium aan de Universiteit van Mons (België) in 
september 1986, dat als thema had: speciale voorzie
ningen voor gehandicapte studenten hoger onderwijs. Er 
was een sectie 'Dove studenten', waarin ik een lezing 
heb gehouden over linguïstische implicaties van het 
tolken voor doven (Signed English versus ASL, bijvoor
beeld). Dr. Jones die daar uitvoerig sprak over genoemd 
programma in California, nodigde mij uit, mijn lezing in 
North Ridge te komen herhalen, op weg naar Hongkong. 
Ik heb daar enkele dagen lezingen gegeven en rondge
keken. Honderden dove universiteitsstudenten studeren 
daar op één campus met zo'n 30.000 horende mede
studenten; je ziet de integratie in de restaurants, de 
bibliotheek, de gymzalen en de sportvelden, de dormi
tories. Dankzij een systeem van intensieve begeleiding, 
inclusief interpreters, note takers en social counselers, 
voltooien de meeste dove studenten hun studie met 
succes. In wisselende aantallen zaten ze onder mijn 
gehoor, terwijl ik aan de éne kant een gebarentolk en 
aan de andere kant een 'oral interpreter' naast me had; 
uit hun vragen bleek dat ze er helemaal bij waren. Ik was 
onder de indruk; vergeet niet dat dit alleen kan in een 
land - of liever continent - met heel veel inwoners en 
heel veel geld. 

Dat was tussendoor even iets over Northridge; een 
derde plaats in Amerika waar hogere studies voor dove 
studenten mogelijk zijn, is in Rochester, N.Y., aan het 
National Technical Institute for the Deaf. Evenals in 
Mons werd ook in Hongkong daarover uitvoerig gerap-



Porteerd, met vijf goed op elkaar afgestemde lezingen, 
°rn. door de directeur Dr. William Castle en diens vrouw 
Diane. Hier rapporteren over Gallaudet, Northridge en 
Rochester houdt in, dat we via de sociale aspecten ook 
bij het onderwijs terecht komen, maar de lezer zal dat 
^grijpen. Er was meer Amerikaanse inbreng van het 
bekende soort, onder andere van George Fellendorf en 
Dick Silverman, beiden bekende oudgedienden op het 
c°ngressencircuit met een overbekende inbreng met 
s'erk propagandistische inslag, maar wèl nog steeds 
niet invloed. Fellendorf is de vader van een intussen 
volwassen dove dochter en onder meer oud-directeur 
van de A.G. Bell Association, thans president van 
Fellendorf Associates Inc. Hij sprak over allerlei aspec
ten van plaats en functie van de doven in een horende 
Maatschappij. Silverman is oud-directeur van het Cen
tal Institute for the Deaf in St. Louis en thans 'Adjunct 
Research Scientist' aan de Universiteit van Florida. Zijn 
vaste nummer is het totaaloverzicht van alles en nog wat; 
a|s zodanig treedt hij meestal op als de vredelievende 
'dagsluiter' van het congres; Hongkong vormde daarop 
9een uitzondering. 
Enkele lezingen in deze sector die ik er wetenschappelijk 
wèl vond uitspringen kwamen van Lars Linden (Zweden)' 
°ver de criteria ter onderscheiding van doofheid en 
s|echthorendheid, en van Eli Savaneck (Directeur van 
bet 'International Center on Deafness' van Gallaudet 
University) die zeer aannemelijk en op grond van goede 
Segevens uitwerkte, op welke wijze dove volwassenen 
9oede sociale modellen voor dove kinderen kunnen zijn 
('once we all finally get rid of the paranoia for signing'). 
Samenvattend luidden algemene conclusies inzake so-
c'ale implicaties van doofheid: er moet meer georgani
seerde begeleiding komen voor ouders van dove kinde
en, vooral heel jonge dove kinderen, en: officiële 
'nstanties dienen beter geïnformeerd te worden over 
sociale implicaties van doofheid. Opnieuw geldt hier het 
Verschil tussen arme en rijke landen: wat in de laatste 
a l vanzelf spreekt, moet in de eerste nog helemaal 
veroverd worden. 

4- 'Vocational' (naar beroepstraining) 

°ver dit onderwerp is zojuist al een en ander gezegd 
waar het ging over hogere opleidingen en Amerikaanse 
bestanden. Ook hier geldt opnieuw dat er veel meer kan 
a|s er meer geld en know how is. Een land als Amerika 
beeft daarenboven het enorme voordeel dat het door de 
Massale aantallen doven binnen het éne land groot
schalig kan plannen. Ook voor deze sector geldt dat ze 
buiten mijn professionele capaciteit en aandacht viel en 
ik er dus niet al te veel over rapporteren kan. Een ge-
neraliserende samenvatting van lezingen met de strek
king: 'wij leiden zus op, wij doen dat zo', is moeilijk te 
9even. Met andere woorden: de vraag op welke wijze 
dove volwassenen het beste voor het deelnemen aan 
bet arbeidsproces van de maatschappij geschoold kun-
nen worden, hangt in hoge mate van locale en nationale 
°mstandigheden af. Wat intussen wèl opviel, was de 
inventiviteit en creativiteit van de voorgestelde oplossin
gen. 

5. 'Educational' (naar de relevantie voor het onder
wijs) 

Laat ik beginnen met erop te wijzen dat de titel waar
onder het congres georganiseerd was, luidde: 'Confe
rence on Deafness', dus niet 'On the education of the 
deaf', de vlag waaronder het bekende internationale 
congres (Tokyo 1975, Hamburg 1980, b.v.) vaart. Mis
schien is daarmee ten dele verklaard waarom de ver
wachting van velen, waaronder ikzelf, toch wat te weinig 
in vervulling ging, waar het gaat over het behandelen van 
kernvragen van het onderwijs. De totale balans van 
Hongkong 1986 slaat zeker door in de richting van veel 
informatie over de medische kant, over versterkingsap-
paratuur, en redelijk veel over allerlei sociale implicaties 
van het doof-zijn; zeker niet naar erg veel volledigheid 
waar het het onderwijs betreft. Sommige aspecten 
daarvan heb ik zelfs node gemist. Er was geen enkele 
bijdrage over het lezen en leren lezen,- toch een van de 
meest essentiële punten ervan. Ik heb geen enkele 
lezing kunnen vinden over het taalvermogen van dove 
schoolkinderen. En er was veel te weinig informatie over 
totale communicatie, terwijl dat toch een punt is dat in 
het middelpunt van de belangstelling staat, en dient te 
staan. Zelfs bleek te staan: mijn lezing was een van de 
weinige die op diverse aspecten van die problematiek 
inging ('Human communication and deafness'); hoewel 
ondergebracht in één van de vier parallelsecties, trok die 
toch meer dan de helft van de deelnemers. Hetzelfde 
gebeurde met de lezing over generiek hetzelfde thema 
van Des Power (Brisbane, Australia) over 'Language 
development'. 

Ook wat de inbreng terzake het onderwijs betreft, geldt 
opnieuw dat er naast een aantal ongetwijfeld goede 
voordrachten ook nogal wat propaganda gemaakt werd 
- ik vermeldde al een paar voorbeelden daarvan - en dat 
nogal wat bijdragen uit de ontwikkelingslanden öf te veel 
alleen op de toestand daar sloegen, of zelfs beneden de 
maat waren. Toegegeven dat het afwijzen van bijdragen 
altijd een netelige zaak is, hadden een aantal lezingen 
toch nooit aanvaard mogen worden. Maar ook bijdragen 
van sommige otologen en audiologen stonden stijf van 
beweringen inzake taalontwikkeling en taalonderwijs 
aan dove kinderen die op geen enkele wijze goed op 
empirisch onderzoek gebaseerd waren. Het was op
nieuw triest om te ervaren dat er door sommigen onder 
dit soort specialisten nog steeds een rozig beeld wordt 
geschapen van de toekomstige spraakperceptie en -
productie van jonge dove kinderen en hoe er nog steeds 
zoveel magie van apparatuur wordt verwacht en beloofd. 

Kwaliteit hadden in deze sectie vooral de lezingen uit de 
Commonwealth landen, waarbij opviel dat door de 
invloed van Manchester veel bijdragen sterk oraal 
georiënteerd waren (het gerucht ging overigens dat de 
opleiding in Manchester opgeheven zou worden; ik heb 
dat niet kunnen verifiëren tot dusver). Terwijl de Austra
liërs duidelijk meer interesse toonden in TC. De lezing 
van Terry Nienhuis (University of Melbourne) was een 
uitstekend verslag van een wetenschappelijk onderzoek 
naar vroege horende-moeder-dove-kind-interactie op 
basis van micro-analyse van videobanden; zijn bevin-
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dingen inzake de uit de aard van de handicap ander
soortige interactie, bijvoorbeeld in termen van oogcon
tact en blikcoördinatie in relatie tot het samen bezig zijn, 
definieerden dat anders-zijn voor het eerst heel precies, 
en maakte veel intuïtief al gepostuleerde details ervan 
tot harde, bewezen feiten. Een van de weinige lezingen 
die van zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit waren. 
Daar moet ik het ook wat deze sectie betreft bij laten. 

Nog een enkele algemene opmerking. Wat naar mijn 
smaak en die van anderen pijnlijk ontbrak, was de 
participatie van dove vakmensen zelf (ze waren er wel, 
maar hadden veel te weinig inbreng), en in verband 
daarmee: het gebrek aan faciliteiten voor tolken. Inter
preters waren er alleen de eerste dag en voor de 
algemene lezingen; daarmee was het afgelopen en 
moest men er zelf maar in voorzien; dat gebeurde ook 
incidenteel en hier en daar in hoekjes en plekjes. Mijns 
inziens kan dat in 1986 zo niet meer; de tijd dat over dove 
medemensen zonder dove medemensen kan worden 
gecongresseerd dient voorbij te zijn. 
Tenslotte: de algemene organisatie was in alle opzichten 
perfect te noemen. Hongkong is niet voor niets een 
wereldstad en een handelscentrum zoals er maar een 
paar op de wereld zijn met een kennis van zaken van 
'congressologie' zonder weerga. Daar zou een heel 
boeiend verhaal aan vast te knopen zijn over deze 
hoogst merkwaardige stad-staat met zijn huidige status 
en zijn onzekere toekomst, maar dat hoort ergens anders 
thuis. 

Enkele nieuwe uitgaven 

Aankondiging 

Zoals gebruikelijk kunnen we weer niet uitvoerig ingaan 
op al het interessante dat de redaktie in de afgelopen 
maanden heeft bereikt. We noemen slechts het vol
gende: 
- Van de uitgeverij Swets ontvingen we de katalogus 
Boeken 1987. Het is onmogelijk om uit de interessante 
titels in dit boekwerk (80 blz.) een keuze te maken. We 
raden U aan deze catalogus te bestellen bij Swets & 
Zeitlinger, Heereweg 347, 2161 CA Lisse. 
- Van de uitgeverij Intro ontvingen we de katalogus 
Boekennieuws 1987. Extra exemplaren van deze kata
logus (32 blz.) worden op aanvraag gratis toegezonden, 
zolang de voorraad strekt. Uitgeverij Intro, Postbus 1086. 
3860 BB Nijkerk. 
- Op 25 maart jl. is te Santpoort geopend het gezins
huis/kamertrainingscentrum voor doven. De stichting 
die achter dit centrum staat, is het Orthopedagogisch 
Centrum Kennemerland (O.C.K.). Zij die geïnteresseerd 
zijn in deze unieke ontwikkeling in de dovenwereld, 
kunnen de brochure 'Gezinshuis/Kamertrainingscen
trum voor dove jongeren' aanvragen bij O.C.K., Midden
duinerweg 44, 2071 AN Santpoort-Noord. 
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Het gebruik van groeps
grafische apparatuur 
als communicatiemiddel 

Lezing op de Algemene Vergadering van de 
VEDON27 maart 1987 

Connie Fortgens 

Samenvatting. Groepsgrafische apparatuur wordt vaak 
gebruikt voor het voeren van schriftelijke gesprekken. In 
dit artikel wordt ingegaan op de vraag of het mogelijk 
is om schriftelijk te communiceren. Naar aanleiding van 
gegevens uit literatuuronderzoek en van de eerste 
gegevens uit het Grafikomonderzoek wordt deze vraag 
ontkennend beantwoord. 

1. Groepsgrafische apparatuur 

Zoals bekend hebben dove kinderen veel moeite met het 
leren van een gesproken taal. Zolang er al onderwijs aan 
doven wordt gegeven, is er gebruik gemaakt van allerlei 
hulpmiddelen (bijvoorbeeld vingerspellen en cued 
speech) om dit leerproces te vereenvoudigen. De tech
nische ontwikkelingen van de laatste jaren zijn niet 
voorbijgegaan aan het doven-onderwijs: waar mogelijk 
wordt er ook in dit type onderwijs gebruik gemaakt van 
nieuwe ontwikkelingen. Een van die nieuwe, bruikbare 
ontwikkelingen is groepsgrafische apparatuur. 

In Nederland wordt dergelijke apparatuur al jaren ge
bruikt op Eikenheuvel; op het Rudolf Mees Instituut te 
Rotterdam zijn sinds augustus 1986 2 sets groepsgra
fische apparatuur aanwezig: de Grafikom-apparatuur. 
Ook in het buitenland wordt er gewerkt met dit soort 
apparatuur. Zo heeft Batson in 1979 in Nederland een 
lezing gehouden over het gebruik van groepsgrafische 
apparatuur op Gallaudet University in de Verenigde 
Staten. De apparatuur daar heet ENFI wat staat voor 
'English Natural Form Language'. 

De diverse soorten groepsgrafische apparatuur ver
schillen in meer of mindere mate van elkaar. Zo hebben 
de leerlingen die ENFI gebruiken, allemaal hun eigen 
monitor in plaats van een gemeenschappelijke, die 
voorin de klas staat, en beschikken zowel ENFI als de 
apparatuur van Eikenheuvel over tekstverwerkingsmo-
gelijkheden, terwijl Grafikom die (nog) niet heeft. Het 
grote verschil tussen Grafikom en de andere hier 
genoemde apparatuur is, dat er bij Grafikom geschreven 
wordt, terwijl er bij de andere getypt wordt. Toch zijn er 
voldoende overeenkomsten tussen de verschillende 
typen groepsgrafische apparatuur om generaliserende 



opmerkingen mogelijk te maken, met name opmerkin
gen over de gebruiksmogelijkheden van de apparatuur. 

Toen Grafikom aangeschaft werd, was het de bedoeling 
dat de apparatuur gebruikt werd voor zogenaamde 
9roepsgrafische gesprekken, In dit artikel wordt inge
gaan op de vraag of het mogelijk is om met behulp van 
groepsgrafische apparatuur te communiceren. Om deze 
Vraag te beantwoorden, wordt er eerst stilgestaan bij 
onderzoekgegevens van anderen, met name bij die van 
Akinaso (1982), Perera (1984) en Slobin (1975); vervol
gens zal er een aantal, eerste, onderzoeksgegevens 
afkomstig uit het Grafikom-onderzoek* besproken wor
den en wel die gegevens die relevant zijn voor de 
beantwoording van de hier gestelde vraag. 

2- Schrift als communicatiemiddel: theoretische 
overwegingen 

°e vraag of schriftelijke communicatie mogelijk is, kan 
al|een beantwoord worden als, ten eerste, duidelijk is 
aan welke eisen een communicatiemiddel moet voldoen 
en, ten tweede, als duidelijk is welke overeenkomsten/ 
verschillen er bestaan tussen geschreven en gesproken 
'aal. Dit laatste is met name voor het dovenonderwijs van 
belang omdat daar vaak de gesproken taal via het schrift 
aan de leerlingen geleerd wordt. 

2-7- De eisen waaraan een efficiënt communicatiemid
del moet voldoen. 
Vanuit de studie naar taalontwikkeling, taalverandering 
en taaluniversalia heeft Slobin (1975) vier eisen gefor
muleerd waaraan een communicatiemiddel moet vol
doen om als volwaardig communicatiemiddel te kunnen 
fungeren. De eisen zijn de volgende; 
1- 'Be clear, 
2- Be humanly processible in ongoing time, 
* Be quick and easy, 
4- Be expressive' (p. 3). 
^et voert te ver om in het kader van dit artikel op alle 
vier de punten in te gaan, maar aan punt 3 wordt, mede 
i n verband met de eerste resultaten van het Grafikom-
onderzoek, enige aandacht besteed. 

S|obin licht dit punt als volgt toe: 'Perhaps old arguments 
o t least offer still play some role here. At any rate there 
are communicative needs to get a lot of information in 
before the listener gets bored or takes over the conver
sation; and there are short-term memory constraints to 
get a message across before the speaker or listener 
'°ses track of what is going on.' (p. 3). 

'Het Grafikom-project wordt mogelijk gemaakt door subsidies 
van de Innovatie commissie Hulpmiddelen Gehandicapten, de 
Koninklijke Ammanstichting, het Nederlands comité Kinder
postzegels, de Stichting Nationaal Revalidatie Fonds, het co
mité Zomerpostzegels en een anonymus. Het onderzoek wordt 
ui'gevoerd door: Harrie E.T. Knoors (8 uur per week) en 
ondergetekende (20 uur per week) in samenwerking met de 
'oerkrachten van de twee groepen Jos J. Louwe en Jan 
Markensteijn, de projectleider Henk J. de Snoo en onderwijs
kundig adjunct-directeur Joop B.L. de Groot. 

Nu verschillen geschreven en gesproken taal voor wat 
betreft de productie-tijd aanzienlijk van elkaar. Hier 
volgen enige cijfers. 
In gesproken taal (en ook in gebarentaal) neemt een 
onderliggende propostie 1 a'2 seconden in beslag 
(Klima& Bellugi 1979:187). Voor het gesproken Engels 
betekent dit dat er ongeveer 180 woorden per minuut 
worden geproduceerd. Vaardige schrijvers produceren 
daarentegen slechts 18 a 36 woorden per minuut. 
Spreken gaat dus 5 a 10 keer sneller dan schrijven 
(Akinaso 1982:113; Perera 1984:161). Spreken gaat ook 
sneller dan typen. Om een type-diploma te behalen moet 
men ongeveer 200 aanslagen per minuut kunnen ma
ken. Een ervaren secretaresse kan natuurlijk veel sneller 
typen, maar ondanks dat is toch het steno uitgevonden 
en niet te vergeten de Velotype om brieven e.d. te kunnen 
noteren in het spreektempo. Lezen daarentegen kunnen 
we veel sneller dan het opnemen van spraak. De 
algemene richtlijn is dat we geschreven taal 2 maal 
sneller kunnen lezen dan gesproken taal verstaan (Pe
rera 1984:161). We hebben in schriftelijke 'gesprekken' 
dus te maken met twee tegengestelde gegevens: ten 
eerste ligt de productie veel lager dan in een gesproken 
gesprek en ten tweede komt een schriftelijk 'gesprek' 
extra traag over, juist omdat we zoveel sneller kunnen 
lezen dan verstaan. 

2.2. Verschillen tussen geschreven en gesproken taal. 
Vaak wordt voorbijgegaan aan de verschillen die er 
bestaan tussen geschreven en gesproken taal. Met 
andere woorden, vaak wordt er gedacht dat gesproken 
en geschreven taal alleen maar van elkaar verschillen 
in hun vorm en dat gesproken taal probleemloos in 
geschreven taal geïmiteerd kan worden. 

In de praktijk van het dovenonderwijs en het gebruik van 
groepsgrafische apparatuur kan dit betekenen dat men 
kinderen Nederlands leert via het schrift zonder zich 
rekenschap te geven van deze verschillen tussen ge
sproken en geschreven taal. 

Wanneer er hier gerefereerd wordt aan verschillen 
tussen geschreven en gesproken taal worden die ver
schillen bedoeld die veroorzaakt worden door het me
dium en niet de verschillen die veroorzaakt worden door 
de verschillende gebruiksmogelijkheden van geschre
ven en gesproken taal. Concreter geformuleerd komt dat 
op het volgende neer. Spreektaal wordt bijna altijd in 
interactieve situaties gebruikt. Dat betekent dat de 
gesprekspartner(s) aanwezig is (zijn) en dat voor de 
interpretatie van de boodschap gebruik gemaakt kan 
worden van de situatie en dat eventuele misverstanden 
direct oplosbaar zijn. 
Geschreven taal daarentegen wordt bijna altijd gebruikt 
om een boodschap over te brengen aan een persoon 
(of personen) die niet aanwezig is (zijn). Soms zelfs zijn 
de lezers onbekend. Vandaar dat alle kinderen moeten 
leren om hun schriftelijke boodschap eenduidig en 
expliciet te formuleren en aan te passen aan diverse 
doelgroepen. Geschreven taal wordt dus vaak voor 
andere doeleinden gebruikt dan gesproken taal. Dit soort 
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onderscheid is van geen belang wanneer schriftelijke 
'gesprekken' in het geding zijn, omdat dan immers de 
gesprekspartner(s) wel aanwezig is (zijn). Vandaar dat 
er nu niet ingegaan wordt op dit onderscheid, maar dat 
er daarentegen wel aandacht wordt besteed aan de 
verschillen die blijven bestaan ook wanneer schriftelijke 
taal op dezelfde manier gebruikt wordt als gesproken 
taal. 

Ten eerste is er het al vermelde verschil in snelheid: 
spreken gaat 5 a 10 maal zo snel als schrijven. Daarom 
heeft iemand die schrijft de neiging haar/zijn gedachten 
beknopter te formulerendan wanneer zij/hij spreekt. 
Constructies die beknopte formuleringen mogelijk ma
ken zijn met name participium-constructies en nomina-
lisaties. Beide constructies komen in geschreven taal 
meer voor dan in gesproken taal. In de volgende zin 
wordt een voorbeeld gegeven van twee nominalisaties: 
'Het voeren van een schriftelijk gesprek kost meer tijd 
dan het mondeling communiceren'. 
De aanwezigheid van dergelijke constructies wordt door 
leerkrachten, waarschijnlijk vaak onbewust, hoog ge
waardeerd (Romaine 1986:219). Wanneer nu leerlingen 
schriftelijk met elkaar communiceren, is de kans groot 
dat leerkrachten de geschreven taaiproductie laag 
waarderen op grond van normen die gelden voor schrif
telijk taalgebruik. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat 
er van de leerlingen verwacht wordt dat ze in spontane, 
schriftelijke gesprekken constructies gebruiken die juist 
meer thuis horen in formeel schriftelijk taalgebruik. 

Een tweede verschil tussen geschreven en gesproken 
taal in gesprekken wordt veroorzaakt door het verschil
lend gebruik van bepaalde strategieën, zoals het gebruik 
van vullers ('eh', 'mm' e.d.). 
In gesproken spontane taal komen vullers heel veel voor. 
Hoe moeilijk het is een gesprek te voeren zonder deze 
vullers is nog steeds op de radio te horen. Op de 
zondagmorgen kunnen mensen een prijs winnen als het 
hun lukt een minuut lang (!) te praten zonder 'eh' te 
gebruiken. In geschreven taal komen vullers daarente
gen nauwelijks voor (behalve wanneer gesproken taal 
geïmiteerd wordt). 

Er zijn twee verklaringen te vinden voor dit feit. In de 
eerste plaats worden vullers gebruikt om denktijd te 
creëren. Omdat schrijven echter zo langzaam gaat, kan 
er tijdens het schrijven al nagedacht worden over het 
vervolg van de uiting. Dit geldt natuurlijk met name voor 
taalvaardige schrijvers. 
De tweede verklaring is echter minstens zo belangrijk, 
ook voor minder taalvaardige schrijvers. Vullers hebben 
namelijk een communicatieve functie. In spontane taal 
wordt 'eh' of 'mm' vaak gebruikt om aan te geven dat 
men nog niet klaar is met haar/zijn boodschap. De 
gesprekspartner moet dus nog even wachten met het 
nemen van een beurt. 
Wanneer er door middel van groepsgrafische appara
tuur wordt gecommuniceerd, zijn er andere manieren om 
de beurt vast te houden of weg te geven en dus hoeft 
er geen gebruik gemaakt te worden van vullers. Het hier 

genoemde verschil geeft duidelijk aan dat er in een 
schriftelijk gesprek andere strategieën gevolgd moeten 
worden dan in een mondeling gesprek. 

Een ander onderscheid tussen gesproken en geschre
ven taal is de aan- en afwezigheid van intonatie, en dit 
onderscheid heeft grote gevolgen. 
Spraak kent intonatie, schrift probeert deze te imiteren 
door middel van interpunctie. Voor er op de gevolgen van 
dit onderscheid ingegaan wordt, wordt er eerst aandacht 
besteed aan de functie van intonatie (Perera 1984:196 
e.v.). 
1. Intonatie kan aangeven dat de communicatieve rol 
van de uiting verschilt van die van de grammaticale 
vorm. Een voorbeeld: de zin 'Jij komt morgen', is naar 
de grammaticale vorm een bewering. Wanneer echter 
de zin met een vraagtoon wordt uitgesproken - 'Jij komt 
morgen?' - wordt de communicatieve rol ervan een 
vraag. In schrift kan dit vaak door middel van een 
interpunctie - in dit geval een vraagteken - aangegeven 
worden. 

2. Sprekers gebruiken intonatie om woorden te groepe
ren tot informatie-eenheden. Vaak worden dergelijke 
eenheden, naast een eensluidende intonatie, ook nog 
gemarkeerd door een pauze. Dit groeperen geeft de 
luisteraar de gelegenheid de geluidsstroom in gramma
ticale clusters op te nemen. Dat sprekers op een 
dergelijke manier woorden groeperen, valt meestal pas 
op als er iets misgaat, iets wat met name bij het voorlezen 
van teksten kan gebeuren. 
Iemand leest bijvoorbeeld: 'De opening werd verricht 
door de koningin.' Vervolgens ziet zij/hij de volgende 
regel met de woorden 'van België', wat leidt tot de 
volgende correctie: '...de koningin van België'. Hoofdlet
ters, komma's en dergelijke kunnen deze clusterende 
functie van de intonatie niet altijd duidelijk aangeven, 
onder andere omdat de lengtes van de verschillende 
pauzes niet aangegeven kunnen worden. Dit is met 
name het geval in lange subject NP's (onderwerpen). 
In de volgende zin wordt een voorbeeld van iets derge
lijks gegeven in een voorzetselvoorwerp: 'Zij maakte een 
afspraak met de voorzitter, de heer Jansen en mevrouw 
de Groot.' Het is in deze geschreven zin niet duidelijk 
of zij nu een afspraak gemaakt heeft met twee of drie 
mensen. Wanneer de zin uitgesproken zou worden, zou 
daar echter geen enkele twijfel over bestaan. 

3. Met behulp van intonatie kan een spreker ieder 
gewenst woord nadruk geven. Normaal gesproken krijgt 
het laatste woord van een woordgroep of zin klemtoon. 
Omdat aan het einde van een woordgroep of zin vaak 
de nieuwe informatie uit die zin staat, krijgt die op deze 
manier alle aandacht. In gesproken taal is het echter 
heel goed mogelijk nieuwe informatie aan bijvoorbeeld 
het begin van een woordgroep of zin te plaatsen en de 
functie ervan aan te geven door middel van een klem
toon. Een voorbeeld: 'Bób viel niet'. Hoe belangrijk het 
is te weten waar deze zogenaamde informatie focus ligt. 
blijkt met name uit vraagzinnen: de intonatie geeft dan 
aan wat er gevraagd wordt. Dit kan geïllustreerd worden 
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roet behulp van de zin 'Gaat zij vrijdag naar een 
congres?' Afhankelijk van de informatie focus zijn de 
volgende antwoorden mogelijk: 
'Gaat zij vrijdag naar een congres?' 'Nee, naar een 
vergadering.' 
'Gaat zij vrijdag naar een congres?' 'Nee, zaterdag.' 
Gaat zij vrijdag naar een congres?' 'Nee, hij.' 
'n schrift is dit moeilijk aan te geven. Mogelijkheden zijn 
onderstrepingen, accenttekens of cursivering. Wanneer 
dat niet goed gebeurt, kunnen dergelijke zinnen in eerste 
instantie makkelijk fout gelezen worden. 

4- Met behulp van intonatie kan de spreker haar/zijn 
houding duidelijk maken conform het spreekwoord 'het 
Is de toon die de muziek maakt'. Deze functie van 
intonatie kan niet door interpunctie overgenomen wor
den. 
interpunctie kan dus sommige functies van intonatie 
overnemen, maar zeker niet alle of allemaal even 
eenduidig. Ook zijn er geen conventionele middelen om 
in schrift volume, snelheid, ritme en algemene intonatie-
Patronen aan te geven. Bij dit alles moet bedacht worden 
dat sommige veel gebruikte intonatie-patronen al zeer 
vroeg verworven worden, maar dat het juiste gebruik van 
interpunctie een langere leertijd vraagt (De Goes en 
Matlew 1983). Het is dus naïef om te veronderstellen dat 
in schriftelijke 'gesprekken' intonatie moeiteloos vervan-
9en kan worden door interpunctie. 

Naast het gebruik van interpunctie zijn er echter ook 
andere oplossingen om in schrift aan te geven waar 
bijvoorbeeld de nieuwe informatie, de zogenaamde 
informatie focus, staat. Wanneer in schrift de nadruk op 
net eind van de zin moet vallen, omdat daar de informatie 
focus staat, levert dat in het Nederlands geen enkel 
Probleem op wanneer het een adverbium, een object of 
een complement betreft: deze zinsdelen staan sowieso 
a l achter in een zin. Anders is dat echter wanneer een 
verbum of subject de nieuwe informatie bevat: deze 
zinsdelen staan immers in het Nederlands gewoonlijk 
aan het begin van de zin en dat is niet de juiste plaats 
voor nieuwe informatie. In gesproken taal kan de nor-
roale volgorde, dus het subject voorop, gehandhaafd 
worden, omdat door middel van intonatie aangegeven 
kan worden dat de informatie focus zich deze keer aan 
net begin van een zin bevindt; in geschreven taal moet 
er een andere oplossing gevonden worden. De meest 
9eëigende oplossing is de toepassing van inversie, een 
wisseling van de woordvolgorde, waardoor het verbum 
°f subject achteraan kan komen te staan. Een construc
tie die dit mogelijk maakt, is de passief/lijdende vorm. 
^oorbeeld: 'De koe wordt geslacht door de slager'. Hier 
staat het semantisch onderwerp 'de slager' achteraan 
'n de zin en het krijgt zodoende extra aandacht. Wanneer 
dit semantisch onderwerp gedeleerd wordt, ontvangt het 
verbum alle aandacht. Voorbeeld: 'De koe wordt ge
slacht'. 

Een andere oplossing is het gebruik maken van tussen
zinnen: het woord waarna zo'n tussenzin volgt, krijgt 
nadruk. Voorbeeld: 'De economen verwachten, kort 
gezegd, dat ze gelijk krijgen.' 

Zoals bekend zijn zowel tussenzinnen als passieven 
moeilijke constructies. Horende kinderen verwerven ze 
pas laat en voor doven blijven ze vaak problematisch. 
Daarbij komt dat dergelijke constructies niet alleen 
moeilijk te produceren zijn, maar ook moeilijk te begrij
pen. Wanneer schrifttaai als communicatiemiddel ge
bruikt wordt, leveren dergelijke constructies dus voor 
alle 'gespreksdeelnemers problemen op. 

3. Het Grafikom-onderzoek: enkele, voorlopige re
sultaten. 

Het Grafikom-onderzoek verkeert nog in een pril stadium 
en daarom is wat nu volgt een eerste, voorlopige 
presentatie van de gegevens die van belang zijn voor 
het beantwoorden van de vraag of het mogelijk is om 
schriftelijk te communiceren*. De gegevens die hier 
besproken worden, zijn verkregen uit zogenaamde 
'tweegesprekken' en 'groepsgesprekken'. 

Een maal per twee maanden voeren de twee leerkrach
ten van de Grafikom-groepen 'tweegesprekken' met hun 
leerlingen met behulp van Grafikom. leder 'gesprek' 
duurt ongeveer 30 minuten. Het doel is tweeërlei. In de 
eerste plaats kunnen er op deze manier voor het 
onderzoek meer uitingen per kind verzameld worden dan 
met de 'groepsgesprekken' het geval is; in de tweede 
plaats wordt er zo, hopelijk, een basis gelegd voor echte 
tweegesprekken, gesprekken dus waarbij de partners 
elkaar niet kunnen zien en alleen maar met behulp van 
geschreven taal met elkaar kunnen communiceren. Dit 
alles als voorbereiding op het gebruik van tekst-telefoon 
en dergelijke. Het is echter wel duidelijk dat daar in de 
twee Grafikom-groepen voorlopig nog geen sprake van 
kan zijn omdat de Nederlandse woordenschat van de 
leerlingen hiervoor nog veel te klein is. 

Bij de analyse van de tweegesprekken wordt er gelet op 
een aantal syntactische zaken zoals op het soort uiting 
(bijvoorbeeld enkelvoudig of samengesteld); op syntac
tische fouten (zoals inversie, deletie); op semantische 
fouten (zoals contaminatie) en op gesprekskenmerken. 
Onder gesprekskenmerken wordt eveneens het soort 
uiting gescoord (zoals eigen initiatief, reactie), de fouten 
die er gemaakt zijn (zoals te impliciete of onlogische 
reacties) en daarnaast of een leerling zelf een nieuw 
gespreksonderwerp (topic) aandraagt. Er zijn tot nu toe 
per leerling slechts drie van dergelijke 'gesprekken' 
gevoerd. Twee ervan zijn geanalyseerd met behulp van 
een speciaal hiervoor ontworpen analyse-schema. 

Naast de 'tweegesprekken' worden er in de twee groe
pen 'groepsgesprekken' gevoerd met behulp van Gra
fikom. In beide groepen worden 3 van dergelijke 'ge
sprekken' geobserveerd met behulp van een speciaal 
ontworpen observatie-schema. Op dit moment zijn 
slechts de gegevens van één zo'n observatie uitgewerkt. 

'Over de opzet van het onderzoek is verslag gedaan op de 
Blackwell-workshop 1986 (Fortgens & Knoors 1986). 
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3.1. Het tempo 
Om een idee te geven van een 'groepsgesprek' wordt 
hierzo'n 'gesprek' integraal weergegeven (de leerlingen 
uit de groep zijn ongeveer 10 jaar oud): 

Ik.: Gisteren zijn we weggeweest. 
II.: kinderboerij. 
II.: kinderboerbij 
II.: kinderboerderij 
Ik.: Wat hebben we daar gedaan? 
II.: Caria cavia 1 muis en konijn 
II.: vo poes en hond en muis vogel en vies vis koe 
Ik.: Is een koe een huisdier? 
II.: Nee buiten koe geit varken kip pauw haan* paard* 
II.: De* poes eet* goudvis met* water* 
Ik.: Heeft de poes de vis opgegeten? 
II.: Nee. De poes drinkt water. 
Ik.: Wat heeft Ineke nog meer verteld over huisdieren? 
II.: hooi lekker is muis 
Ik.: Kun je hooi eten? 
II.: Méé! Warm 
II.: De* muis* lekker* slapen* 
Ik.: Het konijn eet wel hooi. 
II.: Ja 
(Woorden met een * gemarkeerd waren niet leesbaar op 
het scherm; lk=de leerkracht; ll=een leerling (in totaal 
namen 7 leerlingen deel aan dit 'gesprek') 

Hoewel de leerlingen actief meededen, nam dit kleine 
aantal uitingen, 24 minuten in beslag! De oorzaak van 
de lage snelheid moet niet alleen gezocht worden in het 
lage Nederlandse taalniveau van beide groepen, maar 
ook in het feit dat schrijven veel langzamer gaat dan 
spreken/gebaren. Dit heeft tot effect dat de leerlingen, 
terwijl een van hen aan het schrijven is, vaak met elkaar 
op niet schriftelijke wijze verder communiceren over het 
gespreksonderwerp, (maar soms ook wel over een 
ander onderwerp). Deze andere vorm van communicatie 
verloopt immers veel sneller en efficiënter dan het 
schriftelijk 'gesprek'. 

Nu kan er tegengeworpen worden dat deze kinderen 
extreem langzaam schrijven en dat de apparatuur bij 
oudere kinderen wel een middel kan zijn om een 
groepsgrafisch gesprek te voeren. Daar moet echter 
tegen ingebracht worden dat de apparatuur juist be
stemd is voor jonge kinderen, maar ook - en dat is veel 
belangrijker - dat ouderen eveneens zo langzaam schrij
ven. 
Het is bijvoorbeeld opvallend dat de leerkrachten, die 
beiden toch zeer snel en duidelijk kunnen schrijven, er 
de voorkeur aan geven een gespreksonderwerp snel en 
efficiënt te introduceren en af te ronden door middel van 
spraak, vingerspellen en ondersteunende gebaren. Ook 
is het opvallend dat andere leerkrachten tijdens een 
Grafikom-demonstratie, wel met elkaar een schriftelijk 
gesprek voerden, maar daarnaast snel mondeling aan
vullende informatie over het geschrevene gaven. Praten 
gaat nu eenmaal altijd sneller dan schrijven of typen. 

Uit de 'tweegesprekken' komt eenzelfde beeld als uit de 
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'groepsgesprekken' naar voren. Dit zal geïllustreerd 
worden aan de hand van enkele cijfers. 
Gemiddeld heeft een kind per 'tweegesprek' van onge
veer een half uur 9 (8.9) beurten en produceert het ruim 
13 (13.7) uitingen (of zinnen) in dat half uur. De leerlingen 
produceren dus gemiddeld anderhalve uiting (1.5) per 
beurt. Het aantal geschreven uitingen is zeer laag, niet 
alleen in tijd gemeten, maar ook per beurt. Het aantal 
woorden per uiting is eveneens zeer gering. In de eerste 
'gespreks'ronde produceerden de leerlingen gemiddeld 
minder dan 4 (3.3) woorden per uiting. Het aantal 
uitingen per beurt bij taalvaardiger leerlingen zal uiter
aard hoger zijn, evenals het aantal woorden per uiting, 
maar, met name in de 'groepsgesprekken', zullen deze 
aantallen altijd laag blijven: een lange beurt neemt 
immers veel tijd in beslag en hierdoor zal de aandacht 
van de overige leerlingen verslappen. De apparatuur 
verplicht dus tot min of meer korte beurten. 

3.2. Schriftelijke communicatie als taalontwikkelings
hulpmiddel. 
Een horend kind leert zijn moedertaal spreken in inter
actie met zijn omgeving, met name met zijn ouders. 
Ouderen maken in hun gesprekken met jonge kinderen 
gebruik van universele gespreks-strategieën. Een van 
die stratigieën is het gebruik van eenvoudige en correcte 
uitingen. Hoe meer correcte uitingen er tegen een kind 
gezegd worden, hoe sneller het kind de taal leert. 
Vandaar dat meestal het oudste kind uit het gezin een 
snellere taalontwikkeling doormaakt dan de jongere 
kinderen uit datzelfde gezin (Bakker 1986:63). De opvoe
der kan immers aan dat oudste - dan nog enige kind -
meer aandacht schenken (er meer mee praten) dan aan 
de jongere kinderen die de aandacht moeten delen met 
anderen. Bovendien horen de jonge kinderen meer 
corrupte uitingen (van hun oudste zus/broer) dan een 
oudste kind gehoord heeft. 

In tegenstelling tot wat wel gedacht werd, worden in een 
gesprek syntactisch corrupte uitingen van kinderen 
weinig door volwassenen verbeterd en heeft verbeteren 
bovendien weinig positieve invloed op de taalontwikke
ling. Ouderen verbeteren kinderen echter wel wanneer 
uitingen van kinderen tot onbegrip leiden, op semantisch 
niveau corrupt zijn. In dergelijke gevallen wordt er om 
opheldering gevraagd en wordt de juiste vorm aange
boden. Iets dergelijks geldt eveneens voor gesprekken 
tussen volwassenen onderling. Veel uitingen in spon
tane, gesproken taal zijn op syntactisch niveau corrupt, 
maar zolang ze niet tot onbegrip leiden wordt er niet 
verbeterd. Er blijkt dus in de communicatie een grote 
tolerantie te bestaan ten aanzien van syntactische 
fouten. Omdat niet de grammaticale correctheid, maar 
de overdracht van informatie centraal staat, doen de 
gesprekspartners in een goed gesprek alle mogelijke 
moeite om elkaar juist te interpreteren. 

Naar aanleiding van deze gegevens uit taalontwikke-
lingsonderzoeken en conversatie-analyses wordt er in 
de analyses van de 'tweegesprekken' niet alleen aan
dacht besteed aan het aantal (correcte) syntactische 



Jitingen, maar ook aan het aantal interpreteerbare 
-dingen. De eerste twee analyses geven de volgende 
cijfers. 
'an de ruim 13 uitingen die de leerlingen gemiddeld per 
ïalf uur produceerden, zijn er gemiddeld 9 (9.1) inter
preteerbaar, ruim 4 zijn dat niet. Interpreteerbaarheid is 
3en subjectief criterium. Hoe meer iemand van de 
eerlingen afweet, hoe makkelijker het wordt een uiting 
je interpreteren. Ik weet bijvoorbeeld dat 'mama mis
schien winter bloem en bellen oor' (sample 1, kindnum
mer 3, uiting 12) betekent dat 'mama misschien in de 
winkel bloemen en oorbellen gaat kopen', maar deze 
Piting wordt als niet interpreteerbaar gescoord omdat 
3en buitenstaander een dergelijke uiting niet zal begrij
pen. 

^og een voorbeeld van een uiting die als niet-interpre-
eerbaar gescoord wordt, is deze: 'suitren paard liger' 
sample 1, kindnummer 6, uiting 15). Wanneer de 
eerkracht op deze uiting reageert met 'Jij geeft het paard 
soms suiker. Dat vindt het paard lekker', is plotsklaps ook 
(wel duidelijk dat 'suitren' natuurlijk 'suiker' is en 'liger' 
'ekker', maar toch verandert dit de score niet. Wanneer 
echter een leerling schrijft 'ankie is miesje' (sample 1, 
kindnummer 2, uiting 5) is - ook gezien de context -
duidelijk dat de ï en de 'e' van 'miesje' van plaats 
verwisseld zijn en dat er 'meisje' had moeten staan. Vaak 
2iJn het spelfouten die leiden tot de score 'niet-interpre-
teerbaar'. Zo blijkt 'winde' (sample 1, kindnummer 6, 
uiting 11) 'vriend' te betekenen, 'boting' (sample 2, 
kindnummer 16, uiting 8) 'botsing' en 'broek' 'broer'; wat 
een 'mesvis' (sample 1, kindnummer 17, uiting 5+6) is, 
blijft echter ook na een verklarende tekening van de 
'eerling een raadsel. 

Andere uitingen zijn niet-interpreteerbaar vanwege de 
constructie. Wat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen 
'iets salamnder in water' (sample 1, kindnummer 16, 
u'ting 6) of 'map nieuwe ja leuk! 3 drie z vragen 
2wemmenbad?' (sample 1, kindnummer 13, uiting 4 
t/m 7). 

Het voorgaande wil echter niet zeggen dat alle uitingen 
donder syntactisch verband of alle uitingen met fouten 
°P syntactisch niveau niet te interpreteren zijn. Zoals 
vermeld, blijkt in communicatie een grote tolerantie te 
bestaan ten aanzien van syntactische fouten. Zo ver
toonden van de gemiddeld 9 te interpreteren uitingen per 
'eerling er nog geen 3 (2.4) enige vorm van syntactisch 
verband - en dat is inclusief de uitingen met fouten op 
syntactisch niveau. Er volgen nu een paar voorbeelden 
van wel te interpreteren uitingen, waarin echter geen 
sprake is van syntactisch verband, maar van woordreek-
sen. 'naar Rotterdam flat nieuw feest Tante kado blij 
'aart' (sample 1, kindnummer 3, uiting 2+3) betekent 
zoiets als: 'Ik ga naar Rotterdam, naar een nieuwe flat, 
oaar geeft mijn tante een feest, zij krijgt een cadeau en 
°aar is ze blij mee en er is taart'. Niet duidelijk is in welke 
'ijd deze uiting staat (tegenwoordige of verleden tijd), of 
oe tante een cadeau krijgt of dat iemand (de leerling) 
^e tante een cadeau geeft (met andere woorden of tante 

subject of object is) en of er taart is of dat iemand (de 
leerling?) taart krijgt of eet. Op syntactisch niveau is een 
dergelijke uiting dus niet te analyseren, maar op ge-
spreksniveau voldoet zij tot op zekere hoogte. Nog een 
voorbeeld: 'ankie voger nieuw twee rood geel mooi' 
(sample 2, kindnummer 2, uiting 5) betekent zoiets als 
'Ankie heeft twee nieuwe vogels, ze zijn rood en geel en 
ik vind ze mooi'. Ook deze uiting is syntactisch niet te 
analyseren, maar is op gespreksniveau duidelijk genoeg 
omdat er al eerder in het 'gesprek' over 'vogels' is 
geschreven. In een echt, natuurlijk gesprek - waarbij de 
gesprekspartners alles doen om elkaar te begrijpen - zijn 
dergelijke uitingen redelijk adequaat, omdat ze de com
municatie niet echt verstoren. Het doel van groepsgra-
fische apparatuur is echter niet alleen het bevorderen 
van communicatieve vaardigheden (vaardigheden die 
de meeste leerlingen wel eigen zijn wanneer ze geba
ren). Het ligt veel meer in de bedoeling de apparatuur 
te gebruiken om de leerlingen correct Nederlands te 
leren. In groepsgrafische 'gesprekken' kunnen echter 
veel syntactische fouten dus niet verbeterd worden, 
omdat dit de communicatie verstoort. Bovendien worden 
de leerlingen in de 'groepsgesprekken' geconfronteerd 
met een, relatief gezien, groot aantal corrupte uitingen 
van medeleerlingen en slechts een beperkt aantal 
correcte uitingen (voornamelijk van de leerkracht), het
geen niet bevorderlijk is voor hun taalontwikkeling. 

4. Conclusie 

Op de vraag of het mogelijk is om in een klassesituatie 
op een zinvolle wijze schriftelijk te communiceren moet, 
gezien de hier vermelde onderzoeksgegevens, ontken
nend geantwoord worden. 
Schrift is geen adequaat communicatiemiddel, omdat de 
productie ervan te traag verloopt. Als gevolg hiervan 
vereist schriftelijke taal het gebruik van beknopte en 
moeilijke constructies. De afwezigheid van intonatie 
maakt eveneens het gebruik van syntactisch moeilijke 
constructies nodig. 

In verband met de verschillen die er bestaan tussen 
geschreven en gesproken taal is het van belang dat 
leerkrachten en leerlingen zich bewust zijn van die 
verschillen. Door met groepsgrafische apparatuur op 
zogenaamde natuurlijke wijze te communiceren, worden 
deze verschillen verdoezeld en wordt aan het doel van 
het schrijfonderwijs voorbij geschoten. 
De eerste resultaten van het Grafikom onderzoek tonen 
dan ook de beperkingen van schriftelijke taal als taal-
ontwikkelings-middel aan. Er worden te weinig en te 
korte uitingen geproduceerd door zowel de leerlingen als 
de leerkrachten, mede omdat lange beurten te veel tijd 
vergen. Hierdoor en door het corrupte taalgebruik van 
de leerlingen is het taalaanbod van een dermate laag 
niveau dat het van weinig betekenis is voor een goede 
taalontwikkeling. Bovendien verstoort, zoals gebleken, 
een groot deel van de gemaakte fouten de communi
catie niet, hetgeen inhoudt dat de fouten - in een 
gesprek! - niet gecorrigeerd hoeven te worden. Wanneer 
er wel misverstanden zijn, worden die overigens snel 
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door middel van spraak, spraakafzien en gebaren op
gelost. 

Wanneer het de bedoeling is groepsgratische appara
tuur te gebruiken om dove leerlingen Nederlands te 
leren, is het noodzakelijk om dit doel expliciet te maken. 
Groepsgratische apparatuur kan wel zinvol gebruikt 
worden als hulpmiddel bij formele taaloeteningen en 
leergesprekken, maar - zoals in dit artikel voldoende is 
aangetoond - nauwelijks als een effectief communica
tiemiddel. 

In Nederland kunnen doven sinds enige jaren op diverse 
manieren schriftelijk met elkaar communiceren. Dit kan 
bijvoorbeeld via de PTT-tekst-telefoon, Visicom en het 
Dagmarkt programma. Een verschil tussen deze syste
men en groepsgratische apparatuur in een klassesitu
atie is dat in het eerste geval de gesprekspartners elkaar 
niet kunnen zien en in het tweede geval wel. Dit is een 
essentieel verschil. In het geval van de tekst-telefoon en 
dergelijke is het schriftelijk communiceren de enige 
mogelijkheid om met elkaar, op dat moment, van ge
dachten te wisselen; in het andere geval van groepsgra-
fische apparatuur beschikken de gesprekspartners over 
andere, meer efficiënte, communicatiemiddelen zoals 
gebaren, vingerspellen, spraak en spraakafzien. 

Wanneer de gesprekspartners elkaar niet kunnen zien 
- zoals het geval is bij de diverse soorten tekst-telefoons 
- en schrijven de enige mogelijkheid is om te commu
niceren, zullen mensen de moeite nemen om via dit 
artificiële gespreksmedium met elkaar van gedachten te 
wisselen. Wanneer men elkaar echter kan zien, in een 
groep zit, zal de aandrang sterk worden een gesprek op 
een efficiëntere manier te voeren. Dit geldt niet alleen 
voor kinderen met een lage Nederlandse taalvaardig
heid, maar ook voor schrijf- en taalvaardige volwasse
nen. 
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Joost 

N. Smulders 

In het weekblad 'Margriet' van 27 maart - 3 april stond 
een uitvoerig artikel over Joost, die op de leeftijd van 9 
maanden doof geworden is. Het artikel is ontstaan uit 
een interview met de moeder van Joost, mw. Rita 
Bruning. Joost is nu 17 jaar. Binnenkort zal hij de 
dovenschool verlaten. Zijn moeder kijkt terug op zijn 
ontwikkeling in die jaren; hoe zij in die jaren met hem 
is omgegaan met vallen en opstaan; wat zij in die jaren 
heeft meegemaakt, wat ze heeft verwacht en wat er is 
bereikt. 
Ouders van dove kinderen zullen veel van zichzelf 
herkennen in dit verhaal. Of misschien hebben ze juist 
andere ervaringen en andere meningen. Het is een goed 
artikel om een gedachtenwisseling op gang te twengen, 
want niemand is verplicht om het met haar eens te zijn. 
Zo zegt mevrouw Bruning, dat doven vroeger geen 
gebaren mochten maken; gebarentaal was absoluut uit 
den boze. En wat was daarvoor volgens mevrouw 
Bruning het grote argument? We citeren: 'Dove kinderen 
mochten niet afwijken van het normale. Het afwijkende 
was bedreigend.' Ik werk nu 17 jaar op het Instituut voor 
Doven te Sint-Michielsgestel, maar dit argument heb ik 
al die tijd nog nooit horen gebruiken. Ik heb allerlei 
argumenten gehoord in verband met mogelijkheid tot het 
verwerven van de spreektaal, mogelijkheid tot betere 
kommunikatie met zoveel mogelijk mensen, mogelijk
heid tot grotere ontwikkeling. Maar dat het doven ver
boden zou zijn om af te wijken van het normale, dat heb 
ik nog nooit gehoord. Ik wil voor mezelf graag het recht 
opeisen om van tijd tot tijd van het normale af te wijken 
en anderen gun ik daarom dat recht ook, van harte. Daar 
heeft doof of niet-doof niets mee te maken. 
De tijd dat gebarentaal verboden was, is volgens me
vrouw Bruning gelukkig voorbij. 'Op vier van de vijf 
scholen voor doven wordt nu gebruik gemaakt van de 
zogenaamde totale kommunikatie ...Sindsdien is er ont
zettend veel verbeterd.' Maar als we dan verder lezen 
in het artikel, is er van die verbetering niet zo heel veel 
te merken: 

1. De opleidingsmogelijkheden voor doven zijn beperkt. 
2. Onder normale omstandigheden zou Joost bioloog 
geworden zijn, maar dat zit er nu helaas niet in. 
3. Taal heeft Joost nooit erg aangesproken en lezen ook 
niet. 'Dat is een ramp, want lezen is waanzinnig belang
rijk voor doven.' 
4. 'Helaas hebben de meeste doven het leesniveau van 
een tien-jarig kind ... Veel doven kunnen nauwelijks een 
krant lezen. Daardoor blijven ze, wat ontwikkeling betreft, 
achter... Dat is heel frustrerend.' 
Ja, sinds de invoering van totale kommunikatie is er 
ontzettend veel verbeterd. 
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Doven, gebarentaal en 
spraak 

Dr. D.J. Povel, Ravenstein 

Zonder enige afbreuk te willen doen aan de uitzonder
lijke betekenis van het werk van prof. Tervoort op het 
gebied van de gebarentaal, wil ik een reactie geven op 
het artikel in de Volkskrant van 7 maart jl., waarin Maria 
Hendriks spreekt over het werk van Tervoort en over de 
betekenis van gebarentaal voor het dovenonderricht. 

Met name wil ik reageren op de suggestie die door het 
artikel gewekt zou kunnen worden, namelijk dat de 
invoering van gebarentaal alle problemen van de dove 
mens en van de opvoeding van het dove kind zou 
oplossen. Deze suggestie wordt enerzijds gewekt door 
Wesemann, oud-voorzitter van de dovenraad, die (vol
gens het artikel) tijdens een toespraak zei: '...We moe
sten leren spreken, want dan konden we integreren. Ik 
geloof niet in integratie...', en anderzijds door Tervoort 
zelf, die vond dat de kinderen in een doveninstituut zo 
slecht verstaanbaar spraken. 

Naar mijn mening is het van zeer groot belang, dat een 
doof kind leert spreken, omdat daardoor de grenzen van 
het toekomstig maatschappelijk functioneren aanzienlijk 
worden verruimd. Een dove die niet kan spreken en geen 
spraak kan afzien, is niet alleen niet geïntegreerd, maar 
is in feite hopeloos geïsoleerd. Hij is als een Nederlander 
in Rusland die geen Russisch spreekt: hij verstaat niets 
en kan tegen niemand iets zeggen. Het enige dat hij kan 
hopen, is een andere Nederlander tegen te komen. De 
kans echter dat een dove een andere dove tegenkomt 
buiten het specifieke verenigingsleven, is heel klein 
omdat er maar betrekkelijk weinig doven zijn. (In Neder
land zijn er ongeveer 5000 doofgeboren mensen). 

De verstaanbaarheid van een dove die van jongs af 
spraakonderricht heeft gehad van daartoe speciaal 
opgeleide leerkrachten en niet een bijkomende handi
cap heeft die het leren spreken en liplezen bemoeilijkt, 
ligt in de orde van 50 tot 60%, hetgeen betekent dat 50 
tot 60% van de woorden van een willekeurig gesproken 
zin verstaan wordt. Dit percentage is aanzienlijk hoger 
als de luisteraar bekend is met dovenspraak en wanneer 
°ok het onderwerp van gesprek bekend is. Dit impliceert, 
dat een dove zeer wel in staat is met anderen een 
conversatie te voeren. Hoezeer het ook gewenst is de 
verstaanbaarheid van dovenspraak te verhogen, door 
verbetering van de didactiek en vooral door de ontwik
keling van technische hulpmiddelen, zoals apparatuur 
die acoustische informatie in visuele beelden of tactiele 
Prikkels omzet, toch kan gesteld worden dat doven die 

een geluidentaal hebben leren spreken betere perspec
tieven hebben op een volwaardig intellectueel en sociaal 
functioneren. 

De 'Total Communication' beweging heeft in het di
lemma gebarentaal-geluidentaal gekozen voor een op
voeding waarin het kind in principe beide talen leert. In 
de praktijk vinden we allerlei opvoedingssystemen die 
gebruik maken ofwel van een reguliere gebarentaal, van 
een op de gesproken taal geënte artificiële gebarentaal, 
of van een hybride vorm die gebaren en spraak com
bineert. Het naast elkaar bestaan van verscheidene 
gebarentalen leidt overigens op zich weer tot commu
nicatieproblemen. Ook in Nederland doet dit probleem 
zich voor, omdat op verschillende plaatsen verschil
lende gebarensystemen zijn ontwikkeld. 

Omdat de Total Communication (TC) in eerste instantie 
een reactie was op de als dictatoriaal ervaren orale 
methode (zie bijv. L. Jacobs: A deaf adult speaks out.), 
is de aandacht voor de ontwikkeling van de spraak in 
de opvoeding van het dove kind op veel plaatsen nogal 
op de achtergrond geraakt. Dit is mede begrijpelijk, 
omdat de scholen die overgingen naar een TC-onder-
wijsvorm in eerste instantie vooral behoefte hadden aan 
leerkrachten die enige notie hadden van gebarentaal 
(gebarentaal is minstens even moeilijk te leren als iedere 
andere vreemde taal), waardoor op verschillende plaat
sen de expertise om spreekonderricht te geven verloren 
is gegaan. 

Hoewel het begrijpelijk en vergeeflijk is om in een zo 
veelzijdig, gecompliceerd en controversieel probleem 
als dat van de opvoeding van het dove kind een extreem 
standpunt in te nemen en sterk de nadruk te leggen op 
de positieve kanten van de gebarentaal, wil ik hier graag 
enig tegenwicht geven door te pleiten voor een optimale 
spraakontwikkeling zowel receptief (liplezen) als pro
ductief voor het dove kind. De mate waarin een doof kind 
spraak heeft verworven, zal in hoger mate zijn/haar 
toekomstig funktioneren bepalen. 

Speciaal Onderwijs 

N. Smulders 

In het februarinummer van 'Speciaal Onderwijs' viel op 
het artikel Orthopedagogisch benaderen door G. de 
Boer en J. Haartmans. De auteurs willen aantonen, dat 
kinderen in het speciaal onderwijs in de eerste plaats 
orthopedagogisch en niet orthodidaktisch benaderd 
moeten worden. Hoe slecht het omgekeerde is, trachten 
ze aan te tonen aan de hand van wat er gebeurd is en 
nu nog gebeurt in het Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel. Daarvoor hangen de auteurs een beeld 
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op over de wijze waarop in het Instituut destijds (rond 
1905) de spreekmethode is ingevoerd; helaas mist deze 
beschrijving alle overeenkomst met de werkelijkheid 
(behalve de jaartallen). Verder vinden we het hele stuk 
door gechargeerde eenzijdigheden: kinderen die moe
ten leren spreken en aflezen zonder de ondersteuning 
van gebaren en mimiek; de verstandhouding met het 
kind krijgt niet de primaire aandacht die deze verdient; 
sinds 1905 hebben de kinderen in het Instituut een 
tachtigjarige oorlog gevoerd tegen het onbegrip van 
volwassenen; de juiste pedagogische noties van Van 
Uden zijn alleen toegepast binnen de beperktheid van 
de orale methode (Wat doen ze dan toch op de afde
lingen Rafaël, Mariëlla-paviljoen en Eikenheuvel? Alle
maal de beperktheid van de orale methode?); de voor
standers van totale communicatie doen meer in de sfeer 
van het bewegen (Want in Gestel is zeker nooit iets 
gedaan aan rollenspel, toneel, muziek en dans, om van 
sport maar te zwijgen); dove kinderen krijgen niet de 
kans om kind te zijn en om te spelen. 
Als spelers in een voetbalwedstrijd anderen tegen de 
schenen schoppen, dan weten we, waarom ze dat doen: 
om te scoren. De auteurs van dit artikel schoppen Gestel 
lompweg tegen de schenen. Maar waarom? Doelpunten 
maken ze zeker niet! Wie het artikel zelf wil lezen, kan 
een los nummer van het blad bestellen door storting van 
ƒ 6,25 op gironummer 5232103 t.n.v. Speciaal Onder
wijs, Liempde, onder vermelding van 'februarinummer 
1987'. Maar kijkt U eerst, of het blad op de bibliotheek 
is, want U kunt uw ƒ 6,25 beter besteden. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1. Die Sonderschule, nummer 1,1987 (DDR) 
- Het stellen van de diagnose bij het ontwikkelingsni
veau van de taal. 
- Het toelatingsbeleid in het speciaal onderwijs anno 
1987. 
- Stotteren; het uitwisselen van ervaringen. 
- Enkele aspekten van de ontwikkeling van de woorden
schat van dove voorschoolkinderen. 
- Inhoudsopgave jaargang 1986. 

2. Hörgeschadigte Kinder, 1e kwartaal 1987 (BRD) 
- De spraakontwikkeling, als onderdeel van de totale 
communicatie, moet verder worden ontwikkeld. 
- Duits/Engelse uitwisseling van leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs. 
- Is het gebruik van solo-apparatuur alleen bedoeld 
voor de integratie in het reguliere onderwijs? Pleidooi 
voor het gebruik thuis in de hoortraining bij jonge 
kinderen. 

3. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 1, 1987 (UK) 

- De integratie van dove kinderen in een peuter/ 
kleutergroep. Een onderzoek waaruit blijkt, dat van 
interaktie tussen dove en goedhorende kinderen slechts 
weinig sprake was. 
- Hoortoestelverschaffing aan babies en jonge kinde
ren. 
- Functionele integratie van dove en goedhorende 
leerlingen in het voortgezet onderwijs als beste vorm van 
drie bestaande integratiemodellen. 
- Waar werken de leerkrachten die 1979 en 1984 de 
(Engelse) cursus Gehoorgestoorden volgden nu? 

4. The Journal of the B.A.T.O.D., nummer 2,1987 (UK) 
- Tekstbegrip bij auditief gehandicapten: een analyse. 
- Clark, Van Uden en Krashen's ideeën met elkaar 
vergeleken op het punt van het aanleren van de natuur
lijk gesproken taal. 

5. The Volta Review, nummer 6,1986 (USA) 
- Beoordeling op goed functioneren van het hoortoe-
stel. 
- Het vermogen van dove/slechthorende leerlingen 
juist te kunnen onderscheiden. 
- Problemen met het leggen van de klemtoon in woor
den bij jong volwassenen. 
- Het belang van de opvoeding door de ouders in het 
te vormen zelfbeeld van de dove/slechthorende mens. 

6. The Volta Review, nummer 7,1986 (USA) 
- Wat weten zij die met gehoorgestoorden omgaan, of 
een advies aan of over hen moeten uitbrengen, eigenlijk 
precies van de auditieve handicap? Een overzicht met 
veel cijfertjes. 
- Het leren spreken bij dove kinderen. Verslag van een 
onderzoek. 
- Communicatie per telefoon tussen goedhorenden en 
slechthorenden. 

7. The Volta Review, nummer 1,1987 (USA) 
- Een onderzoek naar de frequentiekarakteristiek van 
de stem van slechthorende/dove jong volwassenen. 
- Het (niet goed) functioneren van het hoortoestel nader 
bekeken. 
- Het opnemen van enkele goedhorende leerlingen in 
een school voor dove en slechthorende leerlingen als 
zinvol ervaren door de eerstgenoemde groep. 
- In hoeverre kan de auditief gehandicapte leerling 
geïntegreerd worden in het reguliere onderwijs? 
Inclusief (Amerikaans) ontwerp van een scorelijst. 

8. American Annals O.D., nummer 4,1986 (USA) 
- Hoe staan goedhorende en slechthorende leerkrach
ten tegenover het gebruik van gebarentaal (bijv. het ASL 
= American Sign Language)? 
- Het effect van een eerste diagnose op het stellen van 
diagnoses in latere stadia door schoolpsychologen. 
- Individuele verschillen in het gebruik van gebaren bij 
dove kinderen. 
- Hoe groot is het gevoel van eigenwaarde bij dove jong 
volwassenen die of ook dove ouders of goedhorende 
ouders hebben? 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062CZ 
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 
1742 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 Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1066 XE 
1066 AX 
9752 AC 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

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. 




