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Ten geleide Openingswoord van de Voor-
zitter

Bij het afscheid van Dhr. N. Smulders pr.,
eindredakteur van dit blad.

A. v.d. Hey, nestor

Enige tijd geleden heeft Dhr. Smulders ons, de redak-
tieleden, op ons verzoek een overzicht gegeven van de
werkzaamheden van de eindredakteur. Nadat we het
stuk gelezen hadden zijn we wel even stil geweest. Dat
viel niet mee! Het pad van een eindredakteur gaat niet
altijd over rozen.
Veel te vaak zijn er zeer stekelige doornen.
We kunnen alleen maar zeggen, dat hij dit werk fantas-
tisch heeft gedaan. Zo te zien ging alles gladjes. De
tijdschriften vielen in de bus of werden uitgereikt maar
op de redaktievergadering bleek dan soms hoeveel
correspondentie en ergernissen het werk vaak met zich
had meegebracht; drukproeven, die te laat terugkwamen
of soms op het verkeerde adres besteld werden. De
eindredakteur corrigeerde zo snel mogelijk, maar de
tweede drukproef kwam dan toch weer te laat. En wij
zeggen dan gewoontjes: 'Verdraaid, wat is dat blad laat!'
Of merkt U er soms niets van? Zonde en schande!
Dan is er de correspondentie met de schrijvers van de
artikelen. De een wil het zus, de ander zo. Soms werd
er over en weer heel wat afgeschreven.
Gelukkig had Dhr. Smulders ervaring als redakteur. Een
stapel kopij: 'O, dat is zoveel pagina's'. Je kijkt dan wel
eens gek op, want hoe schat je dat in? Veel of weinig
kopij, makkelijk of moeilijk te krijgen, - meestal moeilijk
- de eindredakteur ging er steeds goedgemutst tegen-
aan.
Veel bewondering hebben we ook steeds gehad voor zijn
taalgevoel. Iets zo goed mogelijk formuleren is een kunst
die hij verstond!
Dhr. Smulders gaat met de VUT. Als Dienaar van de Kerk
gaat hij naar Esch, niet zo ver van zijn huidige woon-
plaats, als pastoor een nieuwe taak op zich nemen, een
taak, die hij wel ziet zitten.
We willen hem op deze plaats heel hartelijk bedanken
voor de goede samenwerking in de redaktie en de
prettige leiding van de vergaderingen en voor het vele
werk, dat hij voor ons blad heeft verzet. Tevens willen
we hem veel geluk in zijn nieuwe werk toewensen.
U zult op de binnenzijde van de omslag van het blad zien,
dat er weer een naam is verdwenen en ook dat de
eindredaktie voorlopig door drie leden van de redaktie
zal worden waargenomen.
In het redaktionele artikel van maart werd geschreven
over een uitdaging. Wilt U die uitdaging aannemen en
de driehoofdige eindredaktie blij maken met een stroom
nieuwe kopij? Ze wachten op Uw reaktie!

Jaarvergadering 1987, 27 maart

A.P.M, van Hagen, voorzitter

Leden en genodigden, van harte welkom op de Jaarver-
gadering van de VeDON, de Vereniging ter Bevordering
van het Onderwijs aan Doven in Nederland. De 69ste
Jaarvergadering uit een bijna 75-jarig bestaan van deze
Vereniging.

Voor het congresgedeelte van deze Jaarvergadering
stelden we een programma samen onder het thema: 'De
rol van schriftelijke communicatie in het onderwijs aan
doven'.
Communicatie m.b.v. schrift heeft in het onderwijs aan
doven een belangrijke rol gekend.
Uit de geschiedenis van het onderwijs aan doven
kennen we een aantal gevallen waarbij onderwijs hoofd-
zakelijk via schriftelijke communicatie plaatsvond. We
denken hier b.v. aan George, de zoon van Alexander
Graham Bell en aan Dikkie, de zoon van mevr. Nan-
ninga-Boon. Zij beschreef haar werkwijze met haar zoon
in 'Het denken van het doofstomme kind', in 1934
verschenen als deel 2 in de serie Didactische Monogra-
phieën onder redaktie van Ph. Kohnstamm en G. van
Veen. Hoewel we tegenwoordig niet meer zo gauw tot
de bestudering van dit werk zullen overgaan, blijft toch
dit boek de moeite van studie waard, zeker ook in .
verband met het thema dat we vandaag aan de orde
hebben.
Ook in het huidige onderwijs aan doven speelt het
gebruik van het schrift een belangrijke rol en aan het
gebruik van het schrift kunnen we eigenlijk niet voorbij.
In sommige methodieken van taalverwerving heeft het
een heel fundamentele rol en dit al op heel vroege
leeftijd.
Op welke wijze verwerkt het kind informatie aangeboden
via het schrift? Als we vroeg met een aanbod van
schriftelijke taal beginnen lopen we dan geen gevaar dat
bij het kind verwerkingsprocessen ontstaan van een te
globaal karakter? Scheppen we op die manier geen
verwerkingsstrategieën die latere 'krenten pikken' - zich
vooral oriënteren op bekende woorden - alleen maar
zullen versterken? Óp welk moment dienen we met het
schrift te beginnen? En hoe dan? Welke kenmerken dient
het schrift te hebben, om ondersteuning te geven aan
een goede structurering van de schriftelijke informatie?
Welke grammatikale kenmerken herleidt het kind uit
aangeboden teksten: kent het kind aan 'er' in ijzer en
groter dezelfde waarde toe? In welke zin kan schrift
mogelijk verwarrend werken om grammatikale kenmer-
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ken te ontdekken9 Hoe zijn dit soort van verwarringen
te voorkomen?
Oogbewegingsonderzoek bij het omgaan van tekst door
dove kinderen kan wellicht licht doen schijnen op de
wijze waarop teksten door doven verwerkt worden.
Wanneer dit op een longitudinale wijze zou gebeuren,
dan zijn er mogelijk lijnen van ontwikkeling te ontdekken.
Er zijn dove volwassenen die op een heel aardige wijze
teksten weten te verwerken! Hoe doen ze dat en hoe zijn
zij tot deze vaardigheid gekomen?
Bij het presenteren van schriftelijk materiaal wordt meer
en meer gebruik gemaakt van de computer. In de
sessies van vanmiddag en in onze standpresentaties zijn
hiervan voorbeelden te zien. Het wat genoemd wordt
'real-time graphic display' (het presenteren op een
scherm tegelijk met het gesproken woord) houdt belofte
in als een onderwijsmiddel voor de toekomst. Als deze
mogelijkheid steeds meer nabij komt, dan zal de vraag
naar het doorzien van verwerkingsprocessen bij schrif-
telijke informatie alleen maar toenemen. Ook bij het
thema 'de rol van schriftelijke communicatie in het
onderwijs aan doven' dus veel vragen maar ook ver-
wachtingen!

In de hoop dat het programma wat wij U vandaag
aanbieden aan Uw vragen en verwachtingen tegemoet
zal komen, verklaar ik deze 69ste. Jaarvergadering voor
geopend. Het geschreven woord voor

doven

Persbericht

Op 10 oktober 1987 organiseert Afdeling Zuid van de
N.V.L.F. een symposium 'Logopedie; een veelzijdig be-
roep?'.

In de ochtend wordt een tweetal parallel programma's
aangeboden, leder programma omvat twee lezingen
gericht op de logopedische vakgebieden: Stem, spraak,
taal en/of gehoor.
's Middags is er een informatiemarkt waaruit de veelzij-
digheid van de logopedie zal blijken.
Er wordt afgesloten met een informeel samenzijn om het
jubileum van de N.V.L.F., ook binnen afdeling Zuid, te
vieren.

Nadere informatie en aanmelding bij:
Secretariaat Afdeling Zuid
Schepenhoek 229
5403 GB Uden
- De inschrijvingstermijn sluit op 1 oktober 1987.
- Voor leden N.V.L.F. is dit symposium gratis toeganke-

lijk.
- Aan niet-leden wordt een bedrag van ƒ 30,- gevraagd.
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Jaarvergadering VeDON 27 maart 1987

Dr. P. Reitsma, Paedologisch instituut, Amsterdam

1. Inleiding

Reeds lange tijd geleden, misschien wel zo'n 20.000 jaar
geleden (cf. Diringer, 1962; Gelb, 1952; Huey, 1906)
zagen mensen in dat communicatie via gesproken
woord, gebaren of andere signalen (bijv. rooksignalen),
aan beperkingen onderhevig was. Er was een sterke
gebondenheid aan het hier en nu. Men moest in eikaars
gezichts- of gehoorsveld zijn om een boodschap over
te kunnen brengen. Door nu op rotswanden te schilde-
ren, inkervingen te maken in hout, steen, botten van
dieren of eigen gemaakte kleitabletten, was men in staat
mededelingen te doen aan anderen, zonder dat de
afzender nog lijfelijk aanwezig hoefde te zijn. De over-
dracht van informatie vond aanvankelijk plaats door
middel van tekeningen of pictogrammen. Dergelijke
pictogrammen bestonden veelal uit een schetsmatige,
maar directe weergave van concrete objecten of acties
(bijv. de door de paleolithische mens geproduceerde
grotschilderingen van jagers die een beer onderuit
halen). Ze beeldden op min of meer nauwkeurige,
iconische wijze bepaalde gebeurtenissen of voorwerpen
af. Het was natuurlijk afhankelijk van het artistieke talent
van de maker of de afbeelding slaagde. Pictogrammen
waren vaak makkelijk te begrijpen; ze spraken voor zich,



zelfs voor personen die een andere taal spraken dan de
maker van de tekening. Enige kennis van de leefsituatie
of de cultuur was vanzelfsprekend wel vereist (want als
je nog nooit een beer hebt gezien...).

Belangrijk voor de ontwikkeling van het schrift is echter
dat langzamerhand het gebruik ontstond om pictogram-
men op te vatten als verwijzend naar een meer abstracte
betekenis. Men gaat over tot gebruik van ideogrammen
(bijv. de pictografische cirkel voor 'zon' werd ideogram
voor 'dag', 'warmte' of 'helderheid', Gleitman & Rozin,
1977; p. 11). De relatie tussen het woord of de bedoelde
betekenis en de visuele weergave is abstract, niet
onmiddellijk. In het maken van pictogrammen en ideo-
grammen ontstonden in de loop der tijd bepaalde
conventies wat betreft de vorm van de afbeeldingen. De
tekens werden vereenvoudigd en gestyleerd tot een
'geïdealiseerde', karakteristieke vorm. Ook werden ze
gecombineerd om het aantal referenties te vergroten
(bijv. in het oude Chinees werd de combinatie van een
pictogram voor 'oog' en 'water' gebruikt om een 'traan'
aan te duiden; of een 'vrouw' onder een 'dak' als teken
voor 'vrede', cf. Gibson & Levin, 1975, p. 162). Pictogra-
fisch en ideografisch 'schrift' is betrekkelijk onafhankelijk
van elkaar op verschillende plaatsen op de wereld tot
ontwikkeling gekomen. (China, Mesopotamië, Egypte).

Eén van de oudste beschavingen in Babylonië, in de
mondingsgebieden van de Eufraat en de Tigris, was die
van de Sumeriërs, ongeveer 3000 voor Chr. Geschied-
kundigen nemen aan dat de Sumeriërs als eersten er
toe over gingen naast het versimpelde en gestyleerde
beeldschrift ('spijker'-schrift in kleitabletten) ook gedeel-
telijk de gesproken taal weer te geven. Enerzijds maakte
de onderlinge handel van de Sumeriërs het noodzakelijk
aantekeningen te maken van de eigenaars van de
goederen en deze namen bleken uiterst moeilijk uit te
beelden. Een belangrijke rol voor de fonetische tekens
was tevens de mogelijke ambiguïteit van ideogrammen
te verminderen. Een Nederlands voorbeeld zou kunnen
zijn: een plaatje van water met daaraan toegevoegde
tekens voor het woord 'vee' om aan te geven dat het
woord klinkt als 'vee' en moet worden onderscheiden
van hetzelfde 'waterplaatje' voor rivier. Ook bleek dat als
een teken werd gebruikt als aanduiding van spraakklan-
ken, overeenkomend met het woord waarop het picto-
gram oorspronkelijk doelde, er in combinatie met enkele
andere tekens een veel groter aantal woorden kon
worden geschreven. Vele pictogrammen werden hier-
door overbodig. Het thans bekende rebus-schrift is
vermoedelijk hier goed mee te vergelijken. Eenzelfde
ontwikkeling heeft zich een aantal eeuwen later in
Egypte voltrokken. Het hiëroglyfisch-schrift werd een
combinatie van pictorale, symbolische en fonetische
tekens. Dankzij Jean-Francois Champollion, die de be-
roemde steen van Rosette wist te ontcijferen, konden de
geheimen van deze hiëroglyfen worden onthuld.

De wieg van ons huidig alfabet ligt volgens geschied-
kundigen in het Noord-Semitisch schrift, dat ongeveer
1500 v. Chr. in gebruik was in het Syrisch-Palestijns

gebied. De consonanten van de taal werden met tekens
weergegeven. (In veel Semitische talen speelden con-
sonanten de belangrijkste rol om stamwoorden te on-
derscheiden; klinkers hadden vaak een grammatikale
functie). Via de Foeniciërs (rond 1200 v. Chr.), die de
gebruikte lettertekens nog verder versimpelden en aan-
pasten voor eigen gebruik, kwam het schrift via Kreta
en Rhodos bij de Grieken terecht. Bij de Grieken was
de vocaalklank even belangrijk als de consonant en zeer
geleidelijk werden gedurende ongeveer de 8e eeuw v.
Chr. (dus 2700 jaar geleden) klinkertekens aan het
alfabet toegevoegd. De Grieken hebben het alfabet als
eerste op grote schaal en systematisch gebruikt. Ook
ontstond hier de traditie om van links naar rechts te
schrijven (500 v. Chr.). Via de Etrusken kwamen de
Romeinen in contact met het Griekse alfabet en namen
dit op hun beurt, na allerlei geleidelijke aanpassingen,
weer over (4-200 v. Chr.). Het Latijnse alfabet had 23
tekens en slechts met toevoeging van de letter w, het
onderscheiden van de / en /', en u en v, vormt dit ons
huidige alfabet.

Samenvattend, de geschiedenis van het schrift laat zien
dat zeer geleidelijk het uitbeeldende karakter van tekens
en het aantal verschillende tekens vermindert, tegelijker-
tijd met - en mogelijk gemaakt door - een toename in
het fonetisch karakter van de tekens. De tekens worden
steeds meer een weerspiegeling van de klanken in de
gesproken taal.

2. Onze geschreven taal

Ook het Nederlands is een alfabetisch geschreven taal.
De eerste Nederlandse woorden zijn onder invloed van
de Romeinse overheersing waarschijnlijk reeds in de
eerste eeuw na Chr. aan het papier toevertrouwd. De
teksten van Heynric van Veldeken (1170) behoren tot de
oudste Ned. geschriften die bewaard zijn gebleven.
Aanvankelijk schreef iedereen op zijn eigen wijze (incl.
dialecten, e.d.). De drukkunst, de politieke eenwording
van de Nederlanden, het ontstaan van scholen e.d.
hebben ertoe bijgedragen dat langzamerhand een uni-
forme schrijfwijze, een standaardspelling voor het Ne-
derlands ontstond. Tegenwoordig is er het Groene
Boekje, dat voorschrijft welke letters gekozen mogen
worden voor het schriftelijk weergeven van een woord.
Onze spelling is hoofdzakelijk een weerspiegeling van
de betekenisonderscheidende klanken in de gesproken
taal. We gebruiken daar de van de Romeinen overge-
nomen letters, met de al vermelde uitbreidingen. In het
Nederlands waren zoveel vocalen in spreektaal aanwe-
zig, waarvan een notatie zinvol leek, dat een uitbreiding
met zg. digrafen (eu, oe, ui, ng, ch) noodzakelijk was.
Maar er zijn wel een aantal spellingsregels die tot
afwijkingen van een rechtstreekse fonologische weer-
gave leiden. Het fonologisch beginsel wordt in de eerste
plaats doorkruist door het zg. morfologisch beginsel, het
bestaat uit 2 delen, (1) gelijkvormigheid en (2) analogie.
De gelijkvormigheidsregel houdt in dat we woorden
altijd, ook in samenstellingen, hetzelfde schrijven, on-
danks uitspraakvariaties (bijv. hond-honden, handdoek,
[handoek], kastje [kasje], web-webben). De regel der
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analogie behelst dat afleidingen of buigingsuitgangen
altijd hetzelfde worden geschreven als woorden die op
overeenkomstige wijze zijn gevormd (bijv. grootte-
lengte, hij wordt-loopt). Doorbrekingen van het fonolo-
gisch beginsel wordt voorts veroorzaakt door etymolo-
gische overwegingen (de th in thee en apotheek, ou/
au, ei/ij). Niettemin is onze geschreven taai in hoofdzaak
verbonden met de spreektaal. vri|wel elke belangrijke
spraakklank wordt door een teken weergegeven.

3. Regulier leren lezen

Als we als ervaren lezers een tekst doornemen, hebben
we subjectief meestal het idee dat we de tekst waarne-
men terwijl onze ogen in één beweging langs de regels
glijden. Niets is minder waar. Reeds in 1878 consta-
teerde de Parijse oogarts Javal dat deze indruk onjuist
is. Bij het lezen springen de ogen snel van de ene positie
naar de andere en blijven op elke plaats gemiddeld een
kwart seconde rusten. De snelle bewegingen worden
saccaden genoemd en de tussenliggende pauzes staan
bekend onder de term fixaties. Tijdens een fixatie
worden maximaal ongeveer 12 karakters (3° visuele
hoek) waargenomen, dus 1 a 2, of soms 3 woorden. Hoe
verwerkt een geoefende lezer een geschreven woord?
Hoe kan in zo korte tijd een gedrukt woord vertaald
worden tot een (men)taal concept. Of hoe kan je zoiets
leren? Hoe leert een kind normaliter lezen en welke
onderwijsvormen zijn daarbij behulpzaam?
Omdat geschreven taal opgevat mag worden als een
representatie van de gesproken taal en de meeste
lettertekens verwijzen naar relevante spraakklanken.
wordt in de instructie aan leerling-lezers vaak begonnen
met het leren decoderen (Reitsma, 1979, 1984b). De
gesproken taal wordt meestal al tamelijk goed beheerst.
Door te leren welke klanken gekoppeld zijn aan de
onderscheiden lettertekens en deze klanken tot één
woordklank samen te voegen, zou men in staat zijn de
meeste woorden te kunnen lezen via het (re-)constru-
eren van de woordklank. Vermoedelijk werd deze aanpak
reeds door de Grieken gevolgd, zij het dat ze de
letternamen (alfa) leerden en niet de letterklanken.
Hetzelfde is ook in Nederland lange tijd gemeengoed
geweest. Kinderen leerden em in plaats van mmm. Het
nadeel van de letternaam is dat ze verder afstaat van
de bedoelde letterklank (bijv. 'zet' 'ie' 'tee' voor zit).
Tegenwoordig wordt in het onderwijs de klank die met
de letter correspondeert zo dicht mogelijk benaderd.
Minstens een drietal problemen met het via letterver-
klanking leren lezen kunnen worden genoemd:
(1) In de eerste plaats blijkt het voor jonge kinderen
doorgaans bijzonder moeilijk af te zien van de commu-
nicatief gezien belangrijke en frequent gebruikte woord-
gehelen in de gesproken taal. Het blijkt lastig om in te
zien dat in een gesproken woord diverse klanksegmen-
ten te onderscheiden zijn. In het algemeen geldt dat
slechts met behulp van een uitvoerige analyse en uitleg
van een aantal goed gekozen voorbeeldwoorden de
relatie tussen letters en componenten van gesproken
woorden duidelijk te maken is. Uit onderzoek blijkt dat
een dergelijk inzicht een belangrijke factor is in het leren
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lezen (bijv. Perfetti, 1985).
(2) Een tweede probleem schuilt in het feit dat het
letterverklanken beperkingen oplevert ten aanzien van
de snelheid waarmee woorden kunnen worden gelezen.
Het is nagenoeg onmogelijk om via het (eventueel
slechts mentaal) successievelijk verklanken van letters
een leestijd te bereiken die ook maar enigszins in de
buurt van de leessnelheid van geoefende lezers komt.
(3) Tenslotte leidt letterverklanking in lang niet alle
gevallen direct tot een juiste lezing (een notoir
voorbeeldwoord is geknoei). Zoals gezegd, de spelling
wijkt soms af van een rechtstreekse weergave van
spraaksegmenten, en de beginnende lezer die louter via
het verklanken van losse letters een dergelijk woord
tracht te lezen, komt onherroepelijk in de problemen.
Tegenstanders van de leesmethodiek van letterklanken
grijpen o.a. bovengenoemde problemen aan om te
pleiten voor een geheel andere benadering. Zij gaan er
van uit dat ook lezen een vorm van taalgebruik is en dat
daarom het lezen van beginners zo spoedig mogelijk
moet worden gericht op het verkrijgen van informatie uit
een tekst. Het gaat er om dat de boodschap van een
geschreven mededeling wordt begrepen. Een geschre-
ven woord leer je door het in een context tegen te komen
en op grond van die context een bepaalde betekenis aan
het woord toe te kennen. Een woord wordt geïdentifi-
ceerd door gebruik te maken van het vorige deel van
de tekst, een bijbehorend plaatje, en de globale vorm van
het woord. In plaats van aandacht te vragen voor de op
zichzelf betekenisloze lettertekens, dient het leesonder-
wijs gericht te zijn op de betekenis van de teksten en
woorden.
Vanzelfsprekend is deze gedachtengang aanlokkelijk. Er
wordt terecht gewaarschuwd tegen het isoleren van het
leren lezen van overige talige activiteiten. Bovendien
dient de motivatie van de leerlingen om te leren lezen
in het oog worden gehouden en deze kan makkelijker
op peil worden gebracht en gehouden door het lezen in
een zinvolle context te plaatsen. Niettemin blijkt uit
talloze vergelijkende studies dat een systematisch aan
de orde stellen van de letter-klank koppelingen in het
aanvankelijk leesonderwijs een veel gunstiger uitgangs-
punt vormt voor leervorderingen, dan bijvoorbeeld het
associatief leren van woorden aan plaatjes (Chall, 1967;
Johnson & Baumann, 1984).
Ondanks de moeilijkheden die gepaard gaan met het
leren verklanken van letters, geeft het eenmaal beheer-
sen van deze vaardigheid veel meer mogelijkheden om
tot goede leesprestaties te komen. Twee redenen kun-
nen hiervoor worden aangevoerd.
(1) Een leerling kan desnoods zelfstandig een onbe-
kend woord ontcijferen en de woordklank achterhalen,
waarmee bekend wordt om welk woord het gaat. De
veronderstelling is hier natuurlijk dat de gesproken
klankvorm bekend is, en dat is niet in alle situaties het
geval, maar daarover straks meer.
(2) Als tweede reden kan worden aangevoerd dat door
een woord systematisch, letter-voor-letter te verwerken
op den duur een nogal precieze kennis ontstaat van de
juiste spelling van een woord (incl. eventuele eigen-
aardigheden). Terwijl in het begin het letterverklanken



een moeizaam en tijdrovend karwei is, gaat het de
leerling-lezer al doende steeds gemakkelijker af (Reits-
ma, 1984a). Maar tevens ontstaat een ander proces van
woordidentificatie. Indien het een bekende en frequent
gelezen reeks letters betreft staat de waarneming van
een woord-specifieke letterreeks de beginnende lezer
toe om direct het woord te identificeren, zonder daarbij
volledig gebruik te maken van het verklanken van de
afzonderlijke letters (Reitsma, 1983a en b, 1985). De
letters van een woord worden als het ware tegelijkertijd
parallel verwerkt en leiden gezamenlijk vrijwel direct
naar de juiste woordklank. Let wel, het gaat hier om een
leesproces dat door veel oefening en ervaring voortkomt
uit verklankend lezen. Slechts in dit geval wordt de
letterreeks volledig, van begin tot eind, verwerkt. Deze
vorm van directe herkenning dient te worden onder-
scheiden van een globale herkenning. Bij een globale
herkenning wordt het woord op basis van de woord-
lengte , de woordvorm en/of de beginletters en onder
grote invloed van de context geïdentificeerd. Het nadeel
van een globale herkenning is dat heel gemakkelijk
vergissingen ontstaan. Woorden die veel op elkaar lijken
worden verward en dit kan desastreuze gevolgen heb-
ben voor een goed begrip van de tekst. De kennis die
ontstaat door vele malen geschreven woorden letter
voor letter te verwerken en die de basis kan vormen voor
een snelle èn nauwkeurige herkenning, bestaat uit een
mentale representatie van het volledige letterpatroon
van geschreven woorden. Vele recente onderzoekingen
wijzen althans in die richting (Barron, 1986). De letter-
struktuur van woorden worden door leeservaringen
opgeslagen in het geheugen. Deze informatie kan te
allen tijde worden geraadpleegd bij het verwerken van
schriftelijke taal, lezen èn schrijven.

4. Woorden lezen

Zoals toegezegd, dient nog enige aandacht te worden
besteed aan de situatie van een beginnende lezer die
een onbekend woord tegenkomt in de tekst. Via verklan-
king kan een gesproken vorm worden gecreëerd, maar
indien deze vorm niet in het vocabulair voorkomt, dan
weet de lezer nog niet wat er staat. Toch blijkt een
beginnende lezer vaak in staat de bedoelde betekenis
geheel of gedeeltelijk te achterhalen. Het is bekend dat
tijdens de schooljaren het vocabulair van leerlingen
gemiddeld met ongeveer 3000 woorden per jaar toe-
neemt (= 7 a 8 woorden per dag!); vanaf ongeveer 5000
woorden in de eerste klas naar 50.000 woorden aan het
eind van de middelbare school. Hoewel de spreiding, de
onderlinge verschillen ook steeds groter worden, is deze
gemiddelde toename in vocabulair enorm.
Het kan haast niet waar zijn dat elk woord via aparte
memorisatie-procedures wordt aangeleerd. Het ver-
moeden is daarom ontstaan dat de meeste woorden
worden geleerd door de betekenis af te leiden tijdens
lees- en luister-activiteiten. Vele verschillende woorden
worden gelezen. Naar schatting is een 15-jarige scholier
reeds 300.000 verschillende woorden tegen gekomen in
de teksten die hij heeft gelezen. Ongeveer eenderde
daarvan zijn eigennamen (Apeldoorn, Truus), maar de

rest bestaat uit andere woorden (zie bijv. Nagy &
Anderson, 1984). Natuurlijk varieert de onderlinge fre-
quentie behoorlijk. Woorden als het, de, van. naar, e.d.
komen het meest voor. De grootste groep woorden komt
slechts zelden in de teksten voor en deze groep woorden
veroorzaakt ook de meeste individuele verschillen. Naar
men vermoedt, en er bestaat ook experimentele eviden-
tie voor deze aanname (Sternberg & Powell, 1983), wordt
door middel van een analyse van de context en het
gebruik maken van reeds beschikbare kennisbestand
een schatting gemaakt van de woordbetekenis. Door
een aantal malen de betekenis van hetzelfde woord in
verschillende situaties, zinnen en contexten af te leiden,
ontstaat geleidelijk en vaak tamelijk onbewust een
nauwkeurig beeld van de betekenis van het woord. Een
oorspronkelijke hypothese omtrent de woordbetekenis
kan volstrekt onjuist blijken te zijn, of een nieuwe
ontmoeting met het woord kan slechts aanleiding zijn tot
een kleine bijstelling. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat
het leren van een nieuw woord in het algemeen beter
verloopt indien dat woord in zorgvuldig geredigeerde
teksten en voorbeeldsituaties aan de orde komt, dan
indien men poogt door het geven van een definitie of
omschrijving van het woord de betekenis duidelijk te
maken. (Beek. Omanson & McKeown, 1982).

5. Oorzaken van individuele verschillen in leesvaar-
digheid

Er zijn grote verschillen tussen mensen wat betreft hun
leesvaardigheid. De gemiddelde volwassene leest met
een snelheid van ongeveer 250 wpm (vergelijk de y4 sec.
per woord die eerder werd genoemd), sommigen lezen
echter sneller (300 wpm of meer) en anderen minder
snel (150 wpm of minder). Lezers verschillen onderling
ook wat betreft de hoeveelheid informatie die uit een
tekst wordt opgenomen. Goede lezers begrijpen niet
alleen letterlijk wat er staat, maar kunnen bij wijze van
spreken ook tussen de regels door lezen, de juiste
inferenties maken en aandacht besteden aan de stijl en
benadering van de auteur. Slechte lezers daarentegen
begrijpen niet alles even goed of hebben geen idee van
waar het in de tekst precies over gaat. Kortom, er zijn
verschillen genoeg. Voor deze verschillen zijn tal van
oorzaken aan te wijzen, die öf afzonderlijk óf in combi-
natie een afwijking van het gemiddelde bepalen. Drie
verschillende hoofdoorzaken kunnen worden genoemd.
(1) Woordherkenning. Aanzienlijke verschillen bestaan
er tussen lezers in de snelheid en nauwkeurigheid
waarin men woorden kan identificeren en kan verwerken
op begripsniveau. Terzijde zij opgemerkt, dat de invloed
van context op processen van woordherkenning relatief
stabiel is binnen normale lezers. Elke lezer, goede,
slechte, ervaren en beginner, maakt binnen zijn eigen
mogeli|kheden evenveel gebruik van de context. Zolang
het gaat om woordherkenning blijkt het niet een invloed-
rijke bron voor individuele verschillen op te leveren.
Anders is het gesteld met vocabulair. Een grote woor-
denschat hangt positief samen met efficiëntie van
woordherkenningsprocessen. De relatie wordt vermoe-
delijk echter veroorzaakt doordat betere lezers meer
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lezen en daardoor meer kennis omtrent woorden op-
doen.
(2) Taaibegrip. Naast het herkennen van losse woorden,
is lezen meestal het begrijpen van een zin of tekst. Het
blijkt dat lezers die meer van een toespraak begrijpen
meestal ook meer van een tekst begrijpen. Lezen en
luisteren zijn dus in zeker opzicht gerelateerd en weer-
spiegelen beide taaibegrip. Het onthouden van de be-
tekenis van zinsneden, het kunnen volgen van de lijn van
een betoog, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken,
het maken van juiste samenvattingen, enz. zijn allemaal
onderling sterk gecorreleerd en zijn aspecten van een
algemene begripsfactor, die voor aanzienlijke verschil-
len tussen lezers verantwoordelijk is.
(3) Hulpmiddelen. Individuele verschillen in leesvaar-
digheid zijn niet alleen toe te schrijven aan specifieke
processen, maar ook aan vaardigheden die niet speci-
fiek voor lezen gelden. De twee belangrijkste zijn: (a)
(achtergrond-) kennis, en (b) 'werkgeheugen'. Kennis
van het onderwerp waar een tekst over handelt, verge-
makkelijkt het lezen van een tekst aanzienlijk. Zowel de
afzonderlijke woorden, als de gehele tekst kan beter
worden gelezen en begrepen. Onderlinge verschillen
doen zich vooral voor indien het een moeilijke tekst
betreft, waarin een groot beroep gedaan wordt op
conceptuele kennis en analyse-vermogen. Met werkge-
heugen wordt hier bedoeld een psychologisch/mentaal
proces waarin voor korte tijd informatie wordt opgesla-
gen en brokken informatie met elkaar in verband kunnen
worden gebracht. Uit studies blijkt dat de capaciteit, de
grootte van het werkgeheugen een belangrijke factor is
voor leesvaardigheid, zowel bij beginnende als gevor-
derde lezers. Hoewel natuurlijk ook visuele informatie
kan worden onthouden, blijkt uit onderzoek dat het
werkgeheugen het best presteert indien de informatie in
spraakcodes wordt opgeslagen. De motorische, articu-
latorische component blijkt vooral van belang. Met name
de volgorde van de te onthouden informatie lijkt hierdoor
beter bewaard te blijven. Volgorde aspecten zijn essen-
tieel voor allerlei bewerkingen. Voor lezen kan hierbij
gedacht worden aan het op een rij houden van letters,
woorden, zinsdelen, zodat makkelijker het onderlinge
verband kan worden vastgesteld (cf. Baddeley, 1984;
Slowaiczek & Clifton, 1980, Jorm & Share, 1983).

6. Leesvaardigheid van doven

Allereerst dient vastgesteld te worden dat de leesvaar-
digheid van doven vergeleken met horenden in het
algemeen niet al te best is. Dat is een in vele landen
geconstateerd feit. Uit een analyse van leesvaardig-
heidscores van ruim 5000 gehoorgestoorde kinderen
tussen de 10,5 en 16,5 jaar concludeert Furth (1966),
dat slechts 8% van deze kinderen boven een vierde klas
niveau van horenden uitkomt. Verder bleek uit deze
gegevens dat deze kinderen in 5 jaar evenveel vooruit-
gang op leesvaardigheid vertonen als horende kinderen
in 1 jaar maken. Uit een grootscheeps onderzoek van
Conrad (1979) in Engeland en Wales blijkt bijvoorbeeld,
dat 15 è 16-jarige dove kinderen gemiddeld lezen op een
niveau van 8 a 9-jarige horende schoolkinderen. Conrad
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maakt melding van studies uit Zweden, Denemarken en
Nieuw-Zeeland, waaruit overeenkomstige resultaten
blijken. Is het in Nederland anders gesteld? Een studie
van enige omvang in ons land heb ik niet kunnen
ontdekken. Wel een recent onderzoek van Fortgens & De
Jong (1986) waar blijkt dat zelfs een positieve selectie
van leesvaardige doven het Nieuws voor Doven en
Slechthorenden slechts met veel moeite goed kunnen
lezen, althans goed genoeg om een aantal vragen over
de tekst goed te kunnen beantwoorden.
Aan de genoemde onderzoeken zijn weliswaar tal van
methodologische en technische tekortkomingen te be-
speuren. De manier waarop leesvaardigheid geregi-
streerd wordt verschilt nogal en is onderling slechts
moeilijk vergelijkbaar. Ook varieert de gedetailleerdheid
en exactheid van de beschrijving van de onderzochte
groep aanzienlijk. Niettemin wijzen alle resultaten uit dat
doven veel minder goed kunnen lezen dan horende
leeftijdsgenoten. Daar is dunkt me geen enkele discus-
sie over nodig. Datzelfde geldt voor de algemene ver-
klaring voor de achterblijvende leesvaardigheid. De
vanwege het auditieve handicap veelal zeer beperkte
kennis van de gesproken taal speelt hierin een grote rol.
Naast een algemene leesvaardigheidscore lijkt het ech-
ter nuttig na te gaan in welke specifieke aspecten van
lezen de groep van dove lezers achterblijft (of indien
gewenst, specifieke tekorten vertoont), en welke facto-
ren eventueel de onderlinge verschillen in leesvaardig-
heid bij doven kunnen verklaren.

7. Het leesproces bij doven

Vooraf kan worden vastgesteld dat een aantal basislees-
processen in het algemeen goed worden beheerst.
Zoals te verwachten, is het zien en onderscheiden van
lettertekens geen probleem. De visuele verwerking lijkt
geen beletsel te zijn (Kyle, 1980). In andere aspecten
van lezen evenwel treft men doorgaans grote verschillen
aan.

a. Vocabulair of kennis van woorden

Een tekst kan uiteraard alleen goed worden begrepen
als voldoende woorden, maar niet noodzakelijk alle, in
de tekst worden gekend. Er zijn diverse studies verricht
naar de lexicale kennis van doven en zonder enige
uitzondering wijzen ze uit dat hier grote hiaten liggen.
Bijvoorbeeld, Walter (1978) rapporteert dat 14-jarige
Amerikaanse doven kinderen slechts de helft van de
2000 - 5000 meest frequente Amerikaanse woorden
begrijpen, terwijl horende leeftijdsgenoten tot 95% ko-
men. Hetzelfde geldt voor kennis omtrent correcte
verbuigingen en vervoegingen van woorden, meer-
voudsvorming, en dergelijke.

Veenker (1986) heeft bijvoorbeeld in Nederland een
onderzoek verricht naar de correcte herkenning van het
suffix-er, (bijv. past ijs en ijzer op dezelfde manier bij
elkaar als lelijk en lelijker?). Dove kinderen blijken
dergelijke problemen moeilijk te kunnen oplossen. Zoals
eerder bij horende kinderen is geconstateerd, is er een
sterke relatie tussen woordkennis en leesvaardigheid.



Uit een aantal onderzoeken bij horenden lijkt echter de
conclusie te kunnen worden getrokken dat de woord-
kennis vooral ontstaat door veel te lezen. Is iets derge-
lijks ook voor doven mogelijk?

b. Kennis en een goed gebruik van de zinsopbouw
(syntax).

Het is opvallend dat hier relatief bijzonder veel aandacht
aan is besteed. Nogal wat taalkundigen en psycholin-
guïsten uit de traditie van de generatieve grammatica
(Chomsky) hebben zich met het probleem van doofheid
beziggehouden. Uit het vele onderzoek dat naar de
syntactische kennis van doven is verricht komt naar
voren dat er bij doven een achterstand is op dit gebied.
Korte, simpele, enkelvoudige actieve zinnen leveren niet
zoveel moeilijkheden op, maar andere syntactische
constructies blijken veelvuldig tot specifieke problemen
te leiden. Passiefconstructies, relatieve zinnen, e.d.
worden vaak niet goed begrepen. Overigens zijn derge-
lijke type zinnen ook voor vele horende, beginnende
lezers vaak moeilijk. Vele onderzoekers zijn van mening
dat dit gebrek aan syntactische kennis de belangrijkste
reden is waarom doven qua leesvaardigheid niet verder
komen dan een horende derde-vierde klasniveau (5e/
6e groep basisschool). Kennis van syntax blijkt inder-
daad sterk gerelateerd te zijn aan leesvaardigheid. Maar
voor enige causaliteit is echter nog geen bewijs. Het lijkt
nogal vanzelfsprekend dat vanwege een betrekkelijk
moeizaam contact met de gesproken en geschreven
taal er weinig kennis kan ontstaan over de in die taal
gangbare en mogelijke zinconstructies. Hetzelfde geldt
voor idiomatische uitdrukkingen, figuurlijk of metaforisch
taalgebruik. Er is geen enkel bewijs dat een dove
dergelijke uitdrukkingen niet zou kunnen leren begrijpen.
Het is aannemelijk dat er immens verschil is tussen het
aantal malen dat een horende 9-jarige bijvoorbeeld een
passieve zin heeft gehoord en gelezen in diverse con-
texten, en het aantal malen dat een dove deze zinsvorm
heeft ervaren in een situatie waarin hij door de omstan-
digheden kon afleiden welke betekenis aan de zin moet
worden toegekend.

c. Gebruik van context en achtergrondkennis

Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat
doven minder gebruik zouden maken van context bij het
lezen dan horenden. Het tegendeel lijkt waar (bijvoor-
beeld. Yurkowski & Ewoldt, 1986). Op grond van alle
mogelijke aanwijzingen kunnen doven proberen achter
de betekenis van een tekst te komen. Dat hierbij fouten
worden gemaakt is geen bewijs dat ze de context niet
goed benutten. De informatie betreffende andere delen
van de tekst kan eenvoudig minder rijk, accuraat en
gedetailleerd zijn. En dat heeft weer alles te maken met
een minder goed op de hoogte zijn van woordbeteke-
nissen en zinswendingen. Bovendien speelt nog een
andere factor een rol. Uit onderzoek naar tekstbegrip bij
horenden is bekend geworden dat achtergrondkennis,
kennis van de wereld, of specifieker van het onderwerp
waar de tekst betrekking op heeft, een belangrijke
component is voor het begrijpen van een tekst (Brans-

ford & Johnson, 1973). Als iemand nu door een auditief
handicap slechts beperkt informatie omtrent de wereld
kan vergaren, is het alleszins aannemelijk dat het lezen
van een tekst daardoor bemoeilijkt wordt. In het onder-
zoek naar het lezen van het T.V.-Nieuws voor doven en
slechthorenden kwam de uitdrukking 'zwarte markt' voor
(Fortgens & De Jong. 1986). In afwijking van de gebrui-
kelijke betekenis 'illegale ruilhandel' werd het hier ge-
bruikt voor 'een markt waar mensen in hun vrije tijd
spullen verkopen'. Je moet het maar weten.

d. Coderingstrategie

Als laatste aspect van leesvaardigheid kan worden
genoemd de manier waarop doven trachten de woorden
in een tekst te coderen. Er zijn voor doven een aantal
mogelijkheden te onderscheiden. De woorden kunnen
omgezet worden in gebarentaal, articulatorische codes,
vingerspelling of in visueel-orthografische codes, ledere
vorm van codering lijkt zo zijn voor- en nadelen te
hebben. Een articulatorische codering zou vanuit het
perspectief van een optimaal gebruik van het werkge-
heugen, waarin de volgorde van woorden beter kan
worden onthouden, wellicht de voorkeur verdienen. Ook
kan worden betoogd dat een dergelijke codering een
correcte en volledige beschrijving van de woordstruc-
tuur tot gevolg heeft. Hansen, Liberman & Shankweiler
(1984) rapporteerden dat succes in aanvankelijk lezen
voor dove kinderen stek samenhangt met gebruik van
deze codes; hetzelfde geldt in dit geval overigens voor
vingerspelling. Uit het onderzoek van Conrad (1979) valt
eveneens af te leiden dat doven die articulatorisch
coderen tot relatief betere leesprestaties komen. In
Nederlands onderzoek met een geheugentaak voor
geschreven woorden komen Schaper & Reitsma (1986)
tot de conclusie dat een strategie van articulatorisch
coderen tot gevolg heeft dat associaties tussen schrift-
beeld en betekenis beter worden onthouden. Een arti-
culatorische codering is echter voor veel doven niet de
gemakkelijkste of het meest voor de hand liggende
(tenzij ze met profijt een degelijke orale opvoeding
hebben genoten). Veel doven verkiezen wellicht een
andere codering. Pijfers (1986) verricht momenteel
onderzoek naar de relatieve effecten van deze coderin-
gen. Wellicht weten we binnenkort iets meer hierover.

Voorlopig wijzen de vergelijkingen in de richting van het
belang van articulatorisch coderen.

8. Totslot
Waarom leren doven lezen, als lezen blijkbaar zo moeilijk
is voor doven? Naast spreken, spraakafzien en li-
chaamstaai vormt het schrifteljke taalgebruik een be-
langrijk medium om met de horende medemens te
communiceren. Lezen kan tevens een belangrijk middel
zijn om informatie te verwerven over de wereld om hen
heen. Terwijl gebarentaal een zeer geëigende manier
lijkt voor onderlinge communicatie en voor gebruik in de
onderwijsinstituten, is het niet bijzonder geschikt om met
horende medeburgers van gedachten te wisselen. Bij-
voorbeeld, in het uitoefenen van een beroep kan spreken
en spraakafzien zijn vereist, met geschreven communi-
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catie als een goede en wellicht door sommige doven te
prefereren alternatief of aanvulling. Kortom, leren lezen
is van groot belang voor doven. De vraag is echter hoe
het lees-leerproces van doven zo optimaal mogelijk te
laten verlopen (zie ook Schaper, 1984). Bovendien is het
een vraag of er werkelijk een plafond is. zoals de
ervaringen nu leren en de vergelijkende onderzoekingen
uitwijzen. Zijn de beperkende condities, de belemme-
rende factoren wezenlijk onoplosbaar of kan een metho-
diek worden ontwikkeld zodanig dat doven een hoger
niveau van leesvaardigheid kunnen behalen?
Met dergelijke vragen geconfronteerd, heeft het mij, als
betrekkelijke buitenstaander, hogelijk verbaasd dat in
Nederland niet of nauwelijks systematisch en empirisch
onderzoek is gedaan naar het effect van specifieke
onderwijsvormen. Iedereen lijkt zijn eigen aanpak te
hebben en/of neemt op eclectische wijze over wat
elders 'naar horen zeggen' goed bevallen is. Zo acht ik
het eveneens teleurstellend dat terwijl tot voor kort in den
lande een onderwijsvisie gehuldigd werd waarin de
gesproken taal centraal stond, geleidelijk en heel voor-
zichtig de gebarentaal als ondersteuning of als systeem
wordt ingevoerd, zonder dat de gelegenheid wordt
aangegrepen om via degelijk empirisch onderzoek meer
te weten te komen over de relatieve bijdrage van het
gebruik van gebaren en dergelijke. Niet dat er bijvoor-
baat overwegende bezwaren te opperen zijn tegen het
gebruik van gebaren binnen een onderwijssituatie, inte-
gendeel, maar het lijkt me een gemiste kans.
Vanuit mijn overzicht van de stand van zaken op het
gebied van het lees-leerproces van horenden en (be-
perkte) kennisname van onderzoeksrapporten over de
relatie lezen en doofheid, zijn er wellicht twee belangrijke
componenten voor het leesonderwijs aan doven te
noemen.

(1) Omdat de geschreven taal een weerspiegeling
vormt van de gesproken taal en zelfs kleine verschillen
tussen woorden een wereld van verschil in betekenis
kunnen hebben, is een handhaving van en wellicht een
sterkere gerichtheid op het articulatorisch decoderen
van geschreven woorden van groot belang. Zoals ge-
zegd, uit diverse onderzoeken lijkt naar voren te komen
dat een dergelijke codering bevorderlijk is voor de
leesprestatie. Bovendien heeft het wellicht een gunstig
effect op het tijdelijk in het geheugen opslaan van de
volgorde van woorden, hetgeen weer een noodzakelijke
voorwaarde is voor tekstbegrip. Articulatorisch coderen
is natuurlijk nog geen lezen, maar het zou een facilite-
rende component kunnen zijn.
(2) Omdat het hardop lezen van woorden na een paar
laar intensieve 'orale' opvoeding gekoppeld aan schrift-
taal relatief niet veel problemen meer lijkt op te leveren,
althans bij leerlingen die hebben leren articuleren, en
leesproblemen zich vooral manifesteren in het begrijpen
van nieuwe woorden en correct verstaan van bepaalde
zinstructuren, lijkt de introductie en gebruik van geba-
rentaal om kennis van allerlei maatschappelijke en
culturele zaken te verkrijgen, alsmede om de betekenis
van woorden uit te leggen en te demonstreren een
belangrijke aanwinst.
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Zodra een dove lezer voldoende kennis heeft van de
woorden die in teksten voorkomen en achtergrondinfor-
matie bezit over het thema van de tekst, is het geenszins
uitgesloten dat vele nu geconstateerde tekorten als
onvoldoende grammaticale kennis e.d. flink zullen ver-
minderen of misschien wel geheel verdwijnen.
Veel lezen is de manier om te leren lezen. Er is geen
aanleiding om aan te nemen dat deze stelling voor
horende kinderen wel en dove leerlingen niet op zou
gaan. Indien een goede coderingstrategie van geschre-
ven woorden geleerd is, en tevens via gebarentaal
voldoende woorden en ideeën zijn verkregen om de
teksten te kunnen begrijpen, zou lezen leuk en informa-
tief kunnen worden en uitnodigen tot veelvuldige beoe-
fening. Al doende zou ook een dove lezer de gramma-
ticale kennis kunnen opdoen die een beter verstaan van
de geschreven taal mogelijk maakt.
Het zijn slechts hypothesen die door een buitenstaander
worden geuit. Het lijkt mij echter de moeite waard om
deze veronderstellingen grondig te onderzoeken.
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Grafisch werken bij dove
kinderen

Jaarvergadering VeDON 27 maart 1987
D. Carrein, orthopedagoge

1 Inleiding

Bedoeling is het grafisch werken bij dove kinderen toe
te lichten.
Wij doen dit vanuit een gedifferentieerde, orale commu-
nicatiefilosofie waar individueel per kind, afhankelijk van
zijn aanleg en mogeli|kheden geopteerd wordt voor een
specifieke communicatietechniek. Misschien is het
goed even de termen te verduidelijken. Onder commu-
nicatiecode verstaan we één specifiek communicatie-
kanaal (bv. het liplezen, het spreken, de vingerspelling),
terwijl de communicatietechniek verwijst naar een gein-
tegreerd geheel van communicatiecoden die samen als

communicatiemiddel functioneren (bv. zo staat de vin-
gerspelling nooit op zich, maar vormt met het spreken,
het liplezen, het horen, de lichaamstaai en mimiek één
geheel: de dactyl-grafische communicatietechniek).

Op basis van differentieel diagnostiek onderzoek kan
een onderscheid gemaakt worden tussen kinderen die
aangewezen zijn op een orale, een oraalgrafische, een
dactyl-grafische of een manuele communicatietech-
niek. Parallel daaraan kan de populatie opgesplitst
worden in normaal-begaafde dove leerlingen zonder en
met bijkomende taal- en spraakverwervingsmoeilijkhe-
den én meervoudig complex gestoorde kinderen, waar-
onder de leerlingen met asymbolie. bijkomende visuele
handicaps, ernstige contactstoornissen, en subnormale
intelligentie.
Vandaag beperken wij ons tot de eerste groep. Wij willen
bij deze normaal begaafde leerlingen het grafisch werk
bespreken:

a. naargelang de ontwikkelingsfase van de leerlingen.
b. binnen de verschillende subgroepen van de deelpo-
pulatie die we voor ogen hebben.

Het grafisch werken is een onderdeel van de taaldidac-
tiek en ligt ingebed in een bredere, multidisciplinaire
aanpak. Het is niet los te koppelen van de andere
aspecten van de begeleiding zoals de hoortraining, het
articulatieonderwijs, het stelonderwijs, enz..., alhoewel
wij al deze facetten hier buiten beschouwing laten. Wij
focussen op het grafisch werken op zich.

2 Werkmodel

Om het grafisch werken te verduidelijken gaan we uit van
een theoretisch werkmodel waarbij we een onderscheid
maken tussen het grafische als leermiddel en het
grafische als communicatiemiddel.

Onder het grafische als leermiddel verstaan we het
grafisch werken met het oog op het verwerken en
vastleggen van de taal die in het gesprek aan bod kwam.
Het actief en passief zetten van de taal zowel naar
inhoud als vorm, staat hier voorop. Het grafische als
communicatiemiddel daarentegen viseert het gebruik
van het grafische als communicatiecode. Niet het vast-
leggen of zetten van de taal wordt beoogd, maar wel de
communicatie als zodanig: het realiseren van contact,
het wederzi|ds verstaan.

Grafisch werken is dus een ruimer begrip dan grafisch
communiceren. Misschien is het goed hier ter verdui-
delijking er nog even op te wijzen dat we onder het
'grafische' niet alleen het schriftbeeld verstaan, maar
ook een hele waaier van visuele hulpmiddelen zoals
foto's, tekeningen, prenten, enz...

Uitgaande van dit theoretisch model, wil ik nu het
grafisch werken specificeren én naargelang de ontwik-
kelingsfase van de kinderen en de subgroepen van de
populatie, de functies van hét grafisch werken, de
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daarbijhorende werkvormen en werkwijzen nader expli-
citeren.

3 Het grafisch werken doorheen de ontwikkelings-
fasen

3.1. Voor de leeftijd van 4 a 5 jaar.

Voor de leeftijd van 4 jaar is er nog geen sterk doorge-
dreven differentiatie in de communicatietechnieken,
maar wordt er sterk individualiserend gewerkt. Het
accent ligt op het ontwikkelen van de geluids- en
gelaatsgerichtheid en het opbouwen van de communi-
catie via de lichaamstaai, mimiek, natuurlijke gebaren,
liplezen en spreken. Vanaf de leeftijd 2 - 2.5 jaar wordt
- mede afhankelijk van de aanleg en individuele moge-
lijkheden - gestart met het dagboek.

Het grafische wordt hier geïntroduceerd:
a. als mogelijkheid om situaties visueel vast te leggen
wat een hulpmiddel is in latere gesprekjes om het kind
voor te bereiden op nieuwe, analoge gebeurtenissen
(anticiperen)

b. met de bedoeling het symboolbewustzijn te stimule-
ren.

Normaliter zal het kind reeds ontdekt hebben dat het
gezicht, de mondbewegingen, de eigen stemgevmg en
eventueel de geluidswaarneming kanalen zijn waar-
langs het dingen kan te kennen geven, benoemen en
vragen. Er is een besef dat het gesproken woord' - en
de daaraan gekoppelde woordbeelden - symbolen zijn
met een instrumentele waarde. Het grafisch werken leidt
dan tot een uitbreiding van dit symboolbewustzijn. Kin-
deren ontdekken dat wat gezegd wordt via een visuele
voorstelling kan vastgelegd én opgeschreven worden en
dat deze lettertekens de ervaring en de daarbijhorende
taal oproepen. Voor sommige peuters daarentegen -
vooral de dyssymbolische kinderen - is de visuele
voorstelling de eerste stap in het ontwikkelen van dit
symboolbesef. Door steeds terug te grijpen naar het
materiaal, de prenten, de foto's en tekeningen die in de
situatie (functioneel) werden vastgelegd, ervaren ze
geleidelijk aan dat hetgeen zich in die situatie afgespeeld
heeft opnieuw kan gecommuniceerd worden.
Hierbij dient opgemerkt dat de taal die in de vorm van
praatballonnen vastgelegd wordt, nog niet voor het kind
toegankelijk is. Geschreven taal wordt pas discrimmeer-
baar vanaf de leeftijd van drie jaar. Het zijn biigevolg
vooral foto's en tekeningen, maar ook het materiaal dat
ingekleefd werd, die het kind aanknopingspunten bie-
den, die ervaringen en eventueel daarbijhorende articu-
laties oproepen. In deze fase zijn het nog vaak brabbels'
die in de situatie vastgelegd worden. Het kind wordt
voortdurend gestimuleerd om wat geschreven staat
woordelijk na te praten, maar er wordt nog geen correcte
articulatie verwacht. Aanvankelijk is het enkel belangrijk
dat het kind bij het kijken in zijn boek brabbelt. Hier wordt
de basis gelegd voor het grafisch werken en wordt de
visuele gerichtheid uitgedaagd en gevormd.
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3.2.1. De oraal dove kinderen

Bij de oraal dove kinderen kondigt zich een keerpunt aan
in de verhouding tussen de schrift- en spreekzijde van
de taal. Het lipbeeld is immers vluchtig én de lipleesvaar-
digheid van het kind te gering om uitsluitend via deze
communicatiecode te communiceren en taal te assimi-
leren. Het lipbeeld is nog vaag, weinig gedifferentieerd
wat het moeilijk maakt om via dit kanaal woorden van
elkaar te onderscheiden. Toch heeft het kind nood aan
de taal in verband met de dingen waarmee het begaan
is, ook al kan het deze taal nog niet sec via liplezen en
spreken verwerven of correct uiten.

De nog onvolkomen vorderingen in het liplezen en
spreken mogen de communicatie, maar ook de verbale
taal- en denkontwikkeling niet afremmen.

Het grafisch werken is binnen een orale opvoeding een
voor de hand liggend hulpmiddel. Het is de enige verbale
taalvorm - met een ruim ecologisch veld - die toelaat
in een behoorlijk tempo onderscheiden woorden aan te
bieden. Juist omdat het op deze leeftijd makkelijker
dicrimineerbaar is dan het liplezen, biedt het de moge-
lijkheid de taaiperceptie - en bijgevolg het taalaanbod
- te verruimen. Dit betekent dat men én in de directe
communicatie én in de verwerking van de gesprekstaai,
het grafische inschakelt. Het wordt een onmisbare
steun. Het grafische gesprek en de associatieschriftjes
worden de belangrijkste werkvormen.

Die gesprekjes worden geleidelijk aan uitgebreider, de
praatballonnetjes worden mettertijd weggelaten en ver-
vangen door de initialen van de kinderen.

Het grafische wordt een directe ondersteuning van de
communicatie. Het een groter accent toekennen heeft
evenwel enkel de bedoeling de orale ontwikkeling extra
te stimuleren: het is geen doel op zich. Het grafisch
communiceren gebeurt dus steeds in een orale sfeer.
Er wordt eerst gepraat, nagepraat en dan pas opge-
schreven. Daarna wordt er vanuit het schnftbeeld op-
nieuw oraal gewerkt. Naargelang de lipleesvaardigheid
van de kinderen, zal bij de een tijdens het gesprek het
schrijven en ideo-visueel lezen primeren, terwijl voor de
ander de grafische weerslag achteraf kan opgemaakt
worden. Aanvankelijk wordt evenwel voor alle kinderen
in-de-situatie geschreven om de link tussen de gespro-
ken en geschreven taal vlotter te laten leggen. De
grafische ondersteuning van de communicatie tijdens of
onmiddellijk na het gesprek is met andere woorden een
ontwikkelingsfase, een doorgangsstadium totdat het
liplezen en spreken in die mate ontwikkeld zijn dat de
leerlingen van mond-tot-mond kunnen communiceren
en taal overnemen. Normaliter kan dit aan de leeftijd van
7 a 9 jaar.

Daarnaast wordt het schriftbeeld als leermiddel een
enorme steun bij het inslijpen en verwerken van de taal.
Vooreerst is het een nuttig hulpmiddel bij het vastleggen
en uitbreiden van de taal. Juist door zijn visueel-
simultaan karakter is het het woordbeeld dat het kind het



gemakkelijkst bijblijft. Het leent zich om de taal in zijn
context vast te houden en je kan er in nieuwe situaties
steeds naar teruggrijpen, wat de motor is in het opne-
men, nuanceren, onderling afgrenzen en ordenen van
begrippen. Dit grafisch vastleggen van de taal wordt
daarenboven steeds meer rendabel omdat het kind
spontaan woorden, zinnen en uitdrukkingen begint te
herkennen. Het accent verschuift bijgevolg van de foto's,
prenten, enz. naar het schriftbeeld. Dit is een geleidelijk
proces.
Het associatieschrift wordt tevens een steun bij de
actieve taaiexpressie. Het is een vorm van visueel
beschikbaar en oproepbaar houden van die woorden die
articulatorisch nog onvoldoende beheerst worden. We
zien dan ook dat kinderen heel vaak naar hun schriftje
grijpen of naar muurkrantjes, enz. verwijzen om zich
verstaanbaar te maken. Hier wordt de basis gelegd van
een communicatie-attitude die zelfs na het schoolver-
laten, zeer essentieel is: het besef dat het geschrevene
- en later het zelf schrijven - een efficiënte expressie-
vorm is, waarop je steeds kan terugvallen.
Anderzijds moet de taal functioneel worden! Dit onder-
stelt dat een woord in zijn verschillende vormen geïnte-
greerd en ritmisch ingeslepen wordt. Ook hier neemt het
schriftbeeld opnieuw een belangrijke plaats in. Het is de
enige taalvorm die het kind een correct en volledig
woordbeeld aanbiedt. Bovendien kan het grafisch
woordbeeld in deze fase, bij een goede integratie van
de verschillende facetten van het woord de analyse van
het nog vage lipbeeld en het spreken bevorderen. Het
is, samen met een goede hoortraining, een hulp om beter
te leren liplezen en spreken. Het is in deze ontwikkelings-
fase dat de differentiatie naar communicatietechnieken
zich doorzet. We onderscheiden de oraal-grafische en
dactyl-grafische kinderen.

3.2.2. Oraal-grafische kinderen

In deze groep vinden we vooral licht dyspractische dove
kinderen terug die op basis van hun spraakverwervings-
moeilijkheden extra belemmerd worden in de ontwikke-
ling van de spreek- en lipleesvaardigheid. Zij zullen
relatief langer en ook méér grafische ondersteuning
tijdens het gesprek en in de verwerkingsoefeningen
achteraf nodig nebben dan hun 'orale' collega's. Toch
is het grafische voor hen maar een ondersteuning bij de
orale communicatie, omdat het hier gaat om die kinde-
ren die mede dank zij deze grafische ondersteuning, in
die mate orale communicatievaardigheden ontwikkelen
dat zij uiteindelijk bij de orale groepen kunnen aansluiten.

3.2.3. Dactyl-grafische kinderen

Kan deze positieve evolutie van de orale communica-
tievaardigheden niet in het vooruitzicht geplaatst worden
- op basis van diagnostische én observatiegegevens -
dan sluiten deze leerlingen aan bij de dactyl-grafische
groep Het grafische is een code die volop tegemoet
komt aan de sterke zijde van deze zwaarder dysprac-
tische kinderen - hun visueel-simultaan geheugen - en
een compensatie vormt voor hun zwakke spreek- en
lipleesvaardigheid.

Het grafisch communiceren is voor deze moeilijke
liplezers en moeilijke sprekers van bijzonder belang. Het
is een efficiënt communicatiemiddel in individuele situ-
aties, niet alleen op het instituut, maar ook in het gezin,
en in zeer gestructureerde settings waar men beroep
kan doen op gesofisticeerde apparatuur zoals het
groepsgrafisch apparaat Het leent zich echter niet voor
andere groepssituaties omdat je niet vlot genoeg kan
communiceren met verschillende gesprekspartners te-
gelijkertijd. De interactiestroom wordt voortdurend on-
derbroken, het tempo van gesprek te veel gedrukt en het
sociaal contact afgeremd. Uit observatie blijkt dan ook
dat die leerlingen spontaan, in groepssituaties geen
gebruik maken van de grafische communicatiecode.
Toch is het belangrijk dat zij buiten de individuele- en
klas-situaties over een verbale communicatietechniek
beschikken wat op langere termijn de semantische en
syntactische uitbouw van hun taalschat bevordert.
Daarom opteren we sinds kort voor deze groep de
vingerspelling in te schakelen. Het grafisch communi-
ceren wordt met andere woorden geïntegreerd in een
dactyle communicatietechniek.

Het geschrevene krijgt daarnaast voor de dactyl-grafi-
sche kinderen een extra waarde als leermiddel omdat
het de basis is van de vingerspelling. Vingerspellen is
schrijven in de lucht en gaat terug op het geschreven
woordbeeld. Het is echter een successief systeem en
bij het spellen van langere woorden en zinnen, zien we
steeds weer dat kinderen steun zoeken in het schrift.
Door zijn simultaan karakter is het een belangrijke pijler
bij het inprenten en inslijpen van een correct dactyl
woordbeeld.
Anderzijds zien we dat de vingerspelling op langere
termijn een hulpmiddel is bij het oproepen van woorden:
ze beginnen meteen te spellen en kijken als het ware
van de vingers af hoe ze het woord (of de zin) moeten
schrijven. Dit onderstelt opnieuw een goede integratie
tussen het gespelde en geschreven woord.

Nota Ook de dyssymbolische kinderen vergen een
zeer specifieke aanpak. Ze zijn moeilijk in dit schema
te plaatsen omdat zij afhankelijk van de graad van
hun dyssymbolie en integratiestoornissen, ofwel
aansluiten bij de oraal-grafische of bij de dactyl-
grafische groep; ofwel, indien het gaat om asymbo-
lie, via een gebarensysteem leren communiceren.
Meestal krijgen zij een sterk geïndividualiseerde
begeleiding. Het grafische is echter voor hen in
zoverre nuttig dat het de eerste aanzet kan zijn in het
ontwikkelen van het symboolbesef. Ook nadien is de
grafische neerslag in de situatie onmisbaar om de
ervaring en de betekenis van de woorden binnen
deze totale ervaringsachtergrond vast te houden.

3.3. Na de leeftijd van 9 jaar

Het grafische blijft voor alle subgroepen noodzakelijk
Het blijft voor de vingerspellende en in zekere mate ook
voor de oraal-grafische kinderen een ondersteuning in
de communicatie en een spil in het zetten, vastleggen
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en reflecteren op de taal. Enkel de oraal dove kinderen
evolueren in die mate dat het grafische als ondersteu-
nend communicatiemiddel overbodig wordt. Hun com-
municatievaardigheden zijn in die mate ontwikkeld dat
zij oraal een gesprek kunnen voeren en oraal van een
mond-tot-mond nieuwe taal kunnen opnemen. Het gra-
fische verschuift voor hen tot een schriftelijk verwer-
kingsmoment achteraf. Het blijft evenwel een noodza-
kelijke aanvulling:
a: Bij het op langere termijn beschikbaar houden, uit-
breiden en ordenen van de taal;
b. Bij het zetten van woorden, omdat de discriminatie via
het horen, liplezen en spreken ook bij een goed ontwik-
kelde spraakperceptie nooit volledig is;
c. Bij de structurele taalverwerving, gezien het liplezen
en spreken zeker in grammaticaal opzicht te vluchtig en
fragmentair is.

Dit betekent dat bij de orale dove kinderen het accent
volledig verschuift van het grafisch gesprek naar de
volgende werkvormen:
- categorieborden met zaak- en taaicategorieën;
- woordenschatmapjes waar de taal semantisch, syn-

tactisch vastgelegd wordt;
- het werken met leeslesjes;
- woordenboeken;
- muurkranten en prikborden.

Daarnaast komt in alle groepen het lezen op de voor-
grond te staan. Lezen heeft een specifieke didactische
waarde omdat het de mogelijkheid om taal te leren voor
het dove kind verruimt buiten de directe formele ge-
sprekken. Bovendien is het kunnen hanteren van schrif-
telijke informatiebronnen (zoals boeken, tijdschriften,
kranten,...) een belangrijk aspect van de sociale zelfstan-
digheid van de dove volwassene. Schrifttaai is evenwel
geen negatief van de spontaan gesproken taal. Begrij-
pend lezen onderstelt een ruimere woordenschat en
syntactische beheersing dan deze noodzakelijk voor de
alledaagse communicatie thuis, op het werk, enz... Mede
door het lezen kan de taalbeheersing voldoende gesti-
muleerd en uitgebreid worden om tot een behoorlijk
leesniveau te komen. Hiermee moet men vrij vroeg
starten. In de lagere school resulteert dit in het oefenen
van leesvaardigheden zoals het globaal vatten van de
kerngedachte van een verhaal, contextueel leren inter-
preteren van woordjes, het leren weergeven van de
hoofdgedachten in een logische en chronologische
volgorde, het ontwikkelen van adequate zoek- en ant-
woordstrategieën. Dit alles gebeurt binnen een sfeer die
de nieuwsgierigheid, de motivatie en het leesgenot
stimuleert. Heel wat nieuwe werkvormen komen hier aan
bod:
* In de lagere afdeling: - zelf gemaakte leeslesjes;

- eenvoudige leesboekjes
waaruit kan voorgelezen
worden;

- lezen van de hoofdlijnen van
de krant.

* In de secundaire
afdeling: - teksttelevisie: een intern tele-
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visiecircuit waarop dagelijks
nieuws, interne informatie,
enz... verspreid wordt;

- leren gebruik maken van
ondertiteling;

- enz...
Ook het groepsgrafisch apparaat biedt op vlak van leren
lezen mogelijkheden, die nog verder dienen onderzocht.

4. Aanzet tot evaluatie

Uit het voorgaande kunnen we nu de functies van het
grafische als volgt evalueren (schema):

1. Als communicatiemiddel heeft het een bijzondere
waarde, omdat de grafische communicatiecode een
ruim ecologisch veld heeft. Vrijwel iedereen kan lezen
en schrijven. Daardoor is het een communicatiecode
waarop het kind steeds kan terugvallen, in de eerste
plaats thuis bij zijn ouders, maar ook buiten de ver-
trouwde omgeving van het gezin en het instituut. Binnen
onze taaiopvoeding verdient het ontwikkelen van deze
'grafische' communicatie-attitude veel aandacht.

2. Binnen onze monolinguale taaiopvoeding wordt het
grafisch communiceren in een ruimere orale of dactyle
communicatietechniek ingebed, zodat de dove leerling
in alle communicatieve situaties op een verbale com-
municatietechniek kan terugvallen. Het grafisch com-
municeren functioneert binnen dit geheel als een onder-
steunende communicatiecode. Vooral in individuele
situaties is het bijzonder efficiënt.

3. Begrijpend lezen onderstelt een ruime woordenschat
en een behoorlijke structurele taalkennis. Vroeg starten
van de grafische communicatie is in dit opzicht een
belangrijk gegeven. Het is een verbale taalvorm die in
vergelijking tot de andere verbale coden, reeds op jonge
leeftijd kan ingeschakeld worden en juist daardoor de
mogelijkheid biedt de taal in een sneller tempo op een
hoger semantisch en syntactisch niveau op te tillen.
Bovendien initieert het grafisch gesprek het leren lezen
op een leeftijd waar het kind nog niet aan 'leeslesjes' toe
is.

4. Als leermiddel is het doorheen de hele taaiopvoeding
onmisbaar bij het vastleggen, uitbreiden en zetten van
de taal.

5. Op jonge leeftijd starten met grafisch werken is
tevens een preventie: enerzijds dijkt het de funeste
gevolgen van in aanleg aanwezige spraak- en taalver-
wervingsmoeilijkheden in; anderzijds voorkomt het dis-
praxie en integratiestoornissen die tengevolge van een
verwaarlozing van het grafische kunnen ontstaan.

6. Verder onderzoek naar de mogelijkheden van tech-
nische hulpmiddelen is noodzakelijk om het grafisch
werken te optimaliseren.
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1- Inleiding

In deze lezing zullen wij ingaan op een aantal aspecten
van het literatuur- en schrijfonderwijs, zoals dat o.a.
plaatsvindt op de Rhode Island School for the Deaf
(RISD). We zullen met name stilstaan bij het gebruik van
karaktertekening en verhaalstructuur als criteria voor de
opbouw van een literatuurprogramma. Met betrekking
tot het schrijfonderwijs zullen met name besproken
worden: de verschillende doelen van schriftelijk taalge-

bruik, de consequenties daarvan voor het schrijfproces
en het schriftelijk taalgebruik, en het herschrijven van
teksten.

Voordat we hier dieper op ingaan, willen we eerst kort
enkele achterliggende ideeën van het leerplan op de
RISD bespreken, voor zover zij betrekking hebben op de
twee onderdelen, die wij in deze lezing uit het leerplan
lichten. Voor een uitgebreidere bespreking van het
leerplan verwijzen we naar het artikel van E. Bergen en
R. Harder (1987). (V.H.Z. nr. 1 - '87)

Vier punten willen we graag even bespreken:
1. Het eerste betreft de cognitieve ontwikkeling van
kinderen en het stimuleren en begeleiden ervan binnen
een curriculum. De meest efficiënte wijze van 'leren' is
met het verzamelen van feiten. Er zijn oneindig veel feiten
en deze veranderen zo snel dat een mens ze ook nooit
allemaal zal bevatten. Beter is het om een kind een denk-
en begrippen-kader aan te bieden, waarin nieuwe feiten
opgenomen kunnen worden. Je hebt er bijvoorbeeld
meer aan te weten dat verschillende volkeren verschil-
lend eten dan dat je weet dat Indonesiërs rijst eten. Doel
van het curriculum op de RISD is het geven van een
dergelijke kader aan de kinderen.

2. Het tweede uitgangspunt is de volgende: Je mag
gedrag van dove kinderen pas aan hun doofheid toe-
schrijven als je dat absoluut kunt aantonen. In alle
andere gevallen dien je ervanuit te gaan dat gedrag van
dove kinderen gelijk is aan dat van horende kinderen.

3. Het idee dat taal verschillende functies heeft staat
centraal binnen de taal-, lees-, literatuur- en schrijfon-
derdelen van het curriculum. De kinderen moeten al
deze functies leren herkennen en zelf gebruiken.

4. Als laatste een opmerking over de werkwijze binnen
de verschillende onderdelen van het curriculum: Elk
onderdeel wordt stapsgewijze opgebouwd en aangebo-
den. Zo worden taaldoelen, opgesteld aan de hand van
toetsen naar de taalvaardigheid van de kinderen in vier
stappen aangeboden. De eerste stap is het aanbieden
zonder er de nadruk op te leggen. De kinderen gaan dan
op een gegeven moment herkennen dat ze dergelijke
structuren al eerder gehad hebben. Dit herkennen is de
tweede fase. Deze wordt gevolgd door het begrijpen van
dergelijke structuren als een ander ze gebruikt. De
laatste stap is het zelf produceren ervan, sprekend,
gebarend of in een combinatie hiervan, of schrijvend. Zo
kan een leerkracht met de ene taalstructuur op het nivo
van het aanbod werken en met een andere structuur op
het nivo van productie.

2. Lezen en het gebruik van literatuur

2.1.1. Deelvaardigheden binnen leesvaardigheid.

Het leesonderwijs op de basisschool kunnen we verde-
len in drie stadia. Het eerste stadium, het voorbereidend
leesonderwijs, bestaat uit het trainen van vaardigheden
waarvan verondersteld wordt dat zij voorwaarden zijn
voor het lezen zelf. visuele en auditieve discriminatie
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onder andere. De tweede stap is het technisch lezen:
het aan elkaar koppelen van grafemen en fonemen. Zo
kunnen kinderen woorden leren lezen die ze nog nooit
gezien hebben en kunnen ze de betekenis van de
woorden achterhalen. Verklanking speelt hierbij een
grote rol. Het technisch lezen wordt als voorwaarde
gezien voor het begrijpend lezen, de volgende stap in
het leesonderwijs. Hierbij wordt de aandacht gericht op
het begrijpen van verbanden tussen zinnen en het
grotere verband van een tekst als geheel. (Bol, 1982).

2.1.2. De deelvaardigheden van het begrijpend lezen.

We zullen nu niet verder ingaan op het voorbereidend
en technisch lezen, maar onze aandacht richten op het
begrijpend lezen. Deze vaardigheid kan weer in een
aantal deelvaardigheden opgesplitst worden, waarvan
uit onderzoek blijkt dat zij allemaal een rol spelen in het
geheel van het begrijpend lezen:

1. woordbegrip,
2. zinsbegrip, de samenhang binnen een zin, verschil-
lende syntactische constructies (bijvoorbeeld weten dat
de woordvolgorde in 'Marijke geeft Erik een ijsje' en 'Erik
geeft Marijke een ijsje' het betekenisverschil aangeeft
tussen deze twee zinnen),
3. begrip van referentiële relaties tussen zinnen, het
gebruik van pronomina met name (bijvoorbeeld 'De man
zag de jongen in de schuur bezig. Hij vroeg zich af, wat-
ie daar deed).
4. begrip van betekenisrelaties tussen zinnen, o.a. oor-
zaak-gevolg-relaties of tijdsrelaties (bijvoorbeeld 'Hij
wilde zijn brood gaan eten. Maar eerst moest hij de
opdracht nog afmaken1),
5. begrip van het thema van een tekst, de hoofdge-
dachte, en
6. begrip van de opbouw van een tekst, met name
verhaalstructuur en karaktertekening spelen hierbij een
rol. (Verhoeven, 1983).

Al deze vaardigheden oefenen invloed uit op het gemak
waarop een lezer een tekst aan kan. Zo is het mogelijk
dat een tekst met voor een lezer allemaal bekende
woorden toch heel moeilijk wordt omdat de lijn van het
betoog heel warrig is. Ook kan een tekst met niet al te
moeilijke zinstructuren nagenoeg onleesbaar zijn voor
een lezer vanwege het grote aantal onbekende woorden.

Allerlei onderzoek richt zich op de vraag of er deelvaar-
digheden zijn die een grotere rol in het tekstbegrip als
geheel dan andere. Voor het leesonderwijs is dit van
belang om wat meer greep te krijgen op de vraag
waarom een bepaald kind niet goed tot begrijpend lezen
komt, welke aspecten daarbij een rol spelen. Als tekst-
begrip niet als een geheel gezien hoeft te worden, maar
onderverdeeld kan worden in deelvaardigheden, zou
een leerkracht kinderen individueel gericht extra instruc-
tie en oefening kunnen geven op bepaalde deelvaardig-
heden. Uit de diverse tot nu toe gepubliceerde onder-
zoeken komen echter verschillende resultaten, waaruit
eens temeer blijkt dat al deze vaardigheden noodzakelijk
zijn voor een goed tekstbegrip. (Perrera, 1984).
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2.2. Stimulerende omgevingen.

Een andere belangrijke factor is de stimulerende invloed,
die het gezin en de school kunnen uitoefenen op de
leesvaardigheden van de kinderen. We weten allemaal
dat een stimulerende thuissituatie heel belangrijk is. Met
name de tijd, die een kind besteedt aan lezen en die
bijvoorbeeld besteed wordt met huisgenoten om over
boeken te praten en het materiaal dat voor dat kind
interessant is en van een passend nivo is, blijken een
stimulerende werking te hebben. Ook een stimulerende
klasse-situatie kan eenzelfde werking hebben, met
name door de beschikbaarheid van veel verschillend
leesmateriaal, het schrijven van stukjes over gelezen
boeken en de kwaliteit van het leesonderwijs. Deze twee
stimulerende omgevingen werken onafhankelijk van
elkaar: of een stimulerende thuis-situatie of een stimu-
lerende klasse-situatie kan goede lezers als resultaat
hebben (Snow, 1987). Dit onderzoek geeft dus geen
redenen om een kind dat niet in een stimulerende
thuissituatie zit bij voorbaat al te bestempelen als: die
zal toch geen goede lezer kunnen worden. De leerkracht
zal dan moeten zorgen dat de andere stimulerende
situatie, de klasse-situatie aanwezig is.

2.3. Het literatuuronderwijs op de RISD

De RISD nu besteedt aan al deze factoren aandacht in
het lees- en literatuuronderwijs. Niet alleen woord- en
zinsbegrip vormen hiervan een onderdeel, vaardigheden
die in alle leesprogramma's voorkomen, maar ook begrip
van de opbouw van een verhaal. Dit leren doorzien van
verhaalstructuur en karaktertekening vormt een belang-
rijk bestanddeel van het literatuuronderwijs.

De voornaamste doelen en uitgangspunten van het
literatuuronderwijs als onderdeel van het gehele curri-
culum zijn:

1. Het leren dat in literatuur, verhalen etc. taal een
andere functie heeft dan in het dagelijks leven waarin
het een sociale en een informatieve functie heeft. In
literatuur gebruik je taal voor je plezier en kan taal
gebeurtenissen beschrijven, die in het dagelijkse leven
niet voorkomen. Ook rijmpjes, raadseltjes en versjes
vallen hieronder. 3/4-jarige kinderen weten, als hen de
verschillende functies van taal aangeboden worden, al
precies het verschil tussen taal waarmee je kunt spelen,
en taal die je gebruikt om te communiceren en te leren.
2. Hieraan gekoppeld het ontwikkelen van vaardighe-
den, die je nodig hebt om te kunnen genieten van
literatuur en het te waarderen, waardoor je toegang kan
krijgen tot een deel van de cultuur van het land waarin
je woont, en van andere landen.
3. De kennis van en het inzicht in gebeurtenissen en
karakters, die kinderen opdoen bij het lezen van verha-
len, bevorderen het inzicht in het eigen dagelijkse leven.
Naast het voorbereidend en technisch lezen dat in het
leesonderwijs aan bod komt wordt in het literatuuronder-
wijs met name aandacht geschonken aan tekstuele
vaardigheden.
Dit literatuuronderwijs is niet afhankelijk van het nivo



waarop de kinderen reeds technisch kunnen lezen.
Werken met verhalen en andere vormen van teksten kan
ook bij de jongste kinderen al gebeuren door middel van
voorlezen, navertellen, naspelen etc.
Wel zijn lees-en literatuuronderwijs nauw met elkaar
verbonden bij de oudere kinderen. Verhalen, die in het
literatuuronderwijs behandeld zijn kunnen dienen als
basis voor al dan niet herschreven teksten bij het leren
lezen.

Drie onderdelen van teksten vormen het hoofdbestand-
deel van het literatuuronderwijs op de RISD.
1. Er zijn verschillende soorten teksten, waarbij je rede-
lijk snel aan een tekst kunt zien tot welke soort hij
behoort. Deze verschillende teksten kunnen ook ver-
schillende functies hebben, afhankelijk van wat de
schrijver van de tekst ermee beoogt. Op deze verschil-
lende functies zal in het onderdeel Schrijven ingegaan
worden.
2. Er zijn verschillende, in steeds weer verschillende
verhalen terugkerende verhaalstructuren. Doel hierbij is
de kinderen door een groot aanbod van een dergelijke
verscheidenheid aan teksten een denk- en begrippen-
kader te geven waarmee zij een nieuwe tekst kunnen
benaderen en op basis hiervan voorspellingen kunnen
doen over de soort tekst.
3. Karaktertekening van de hoofdpersonen, beweegre-
denen voor bepaalde handelingen etc.
Het onderwijs volgt de uit onderzoek bekende ontwik-
keling van de interesse van kinderen voor boeken en
verhalen. Het curriculum begint dus niet bij jonge
kinderen met het aanbieden van verhalen waarin men-
sen karakterveranderingen ondergaan onder invloed
van sociale contacten en bepaalde gebeurtenissen.
Maar ook moet je niet wachten tot een kind 16 jaar is
met het aanbieden van figuurlijk taalgebruik. Dit laatste
wordt volgens Peter Blackwell echter vaak weggelaten
in herschreven literatuur voor dove kinderen.

2.4. Volgorde van aanbod van verhalen.

De opbouw van het aanbod van de soort verhalen
binnen het curriculum is globaal als volgt:
Bij heel jonge kinderen staat de actie centraal. Ze
hebben heel weinig aandacht voor karakters. Wat er
gebeurt staat centraal, wie het doet en waarom is voor
hen veel minder belangrijk. Herhaling van de actie speelt
hierbij een grote rol. Zo zijn verhalen als 'De oude vrouw
en haar varken' en het verhaal over de pannekoek die
ervandoor ging. favoriet. Steeds wordt de actie herhaald
bij een ander persoon of dier. In kleuterklassen met
horende kinderen komen dergelijke herhalingen veelvul-
dig voor in allerlei rijmpjes en versjes die de kinderen
leren. Ook in het onderwijs aan dove kinderen moeten
zij een belangrijk onderdeel vormen. Deze herhalingen
kunnen ook weer gebruikt worden bij het aanbieden van
bepaalde zinstructuren in het taalonderwijs, aangezien
steeds dezelfde structuur herhaald wordt.

Een stap verder komen we bij verhalen waarin goede
en slechte personen en/of dieren handelend optreden.

Deze handelende karakters worden echter nog wel
gestuurd door de gebeurtenissen en kunnen daar zelf
geen invloed op uitoefenen. Ook de gebeurtenissen
bestaan in dit stadium uit een beperkt aantal. In het
literatuuronderwijs moeten deze verschillende verhaal-
structuren allemaal aan bod komen om de kinderen de
verschillen duidelijk te laten zien.

Enkele veel voorkomende verhaalstructuren zijn:
1. het huis verlaten - weer terugkomen of een nieuw huis
vinden (bijvoorbeeld Hans en Grietje, Klein Duimpje,
maar ook de Koning-Arthur-verhalen en de Odyssee
bevatten deze verhaalstructuur)
2. een taak opgelegd krijgen - de taak volbrengen (De
rattenvanger van Hamelen)
3. een probleem/conflict kragen - een oplossing vinden
(De oude vrouw en haar varken, Assepoester)
4. een gebrek/gemis hebben - dit compenseren of
opvullen (Het lelijke eendje)
5. een dreiging - de dreiging opheffen (Roodkapje)
6. een voorspelling - de voorspelling wordt vervuld
(Doornroosje).

In sprookjes zijn deze verschillende verhaalstructuren
vaak heel duidelijk, maar ook veel reisverhalen e.d.
bevatten deze structuren In het onderwijs op de RISD
wordt er bewust naar gestreefd om dergelijke structuren
in verschillende verhalen aan bod te laten komen. Een
dergelijk werken komt overeen met de uitgangspunten
van het gehele curriculum om door middel van enkele
goed gekozen, met elkaar contrasterende, feiten de
kinderen te laten vergelijken en een denk- en begrippen-
kader te laten ontwikkelen. Niet dus de verhaaltjes elk
apart te laten leren, maar met elkaar te laten vergelijken
en overeenkomsten en verschillen te laten ontdekken.

Kinderen in de lagere kernafdeling-groepen zullen nog
niet de linguïstische kennis en leesvaardigheden heb-
ben om zelfstandig verhalen te lezen. Hun literatuurer-
varingen zullen dan ook voor het grootste deel bestaan
uit het voorlezen en navertellen van de verschillende
verhalen door de leerkracht.

Oudere kinderen krijgen interesse in verhalen waarin
personen meer en meer invloed gaan uitoefenen op de
gebeurtenissen, eerst met heel duidelijke goede of
slechte bedoelingen, later met meer gecompliceerde
karaktertekeningen Met het aanbieden van dergelijke
verhalen begint men op de RISD als de kinderen een
jaar of acht zijn. De aangeboden literatuur blijft dan niet
meer beperkt tot sprookjes, dierenverhalen ed maar
ook avonturenverhalen, biografieën, dagboeken e.d
worden dan aangeboden waarin beschrijvingen te vin-
den zijn over motieven en gevoelens van de hoofdper-
sonen. Deze beschrijvingen vormen een aanvulling op
de vertelling van een verhaal, de opeenvolging van
gebeurtenissen. Oudere kinderen moeten zowel impli-
ciete als expliciete informatie uit teksten leren halen. De
impliciete informatie zit vooral in de beschrijvingen.
Beschrijvingen kunnen verschillende functies hebben:
details uitwerken, definities geven, de toon zetten' van
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een verhaal, karaktertrekken onderstrepen enz. Ook hier
is het de bedoeling dat de leerkracht verschillende
soorten beschrijvingen naast elkaar aanbiedt en met
elkaar laat vergelijken. Zo leren kinderen dat beschrij-
vingen meerdere functies hebben en extra informatie
aandragen aan de vertelling en niet slechts op één
manier benaderd moeten worden: als onbelangrijk voor
het verhaal.
Door deze opbouw in het aanbod van soorten teksten
wordt bewerkstelligd dat de kinderen overeenkomsten
en verschillen zien en zo een algemeen kader krijgen
waarmee ze nieuwe verhalen en boeken gestructureerd
kunnen analyseren.

2.5. Diverse werkvormen

Verschillende werkvormen worden toegepast om tot een
dergelijk resultaat te komen. Bij de kleuters berust dit
hoofdzakelijk op het voorlezen of vertellen van een boek
of verhaal door de leerkracht met als verwerkingsvor-
men het zelf navertellen of naspelen. Ook het in de
goede volgorde leggen van plaatjes die de structuur van
het verhaal weergeven behoort tot de mogelijkheden.
Een andere mogelijkheid is dat een oudere groep een
bepaald sprookje instudeert en dit voorspeelt voor een
kleutergroep.
Wanneer de kinderen al enigszins kunnen lezen kan
schrifttaai gebruikt worden bij het verwerken van verha-
len. Wel blijft het voorlezen een belangrijke plaats
innemen. In deze vorm kunnen meer taalkundig com-
plexe zinstructuren aangeboden worden dan dat dit het
geval is in bijvoorbeeld bordlessen. die de kinderen
moeten lezen. Een voorgelezen verhaal kan door de
leerlingen zelf naverteld worden, waarbij de leerkracht
deze navertelling op het bord schrijft en weer gebruikt
als leeslesje. Kinderen kunnen zelf verhalen schrijven
waarbij zinnen gebruikt worden, waarin eerst de oude
informatie aanwezig is, daarna de nieuwe. In de vol-
gende zin wordt deze nieuwe informatie oude. bekende
informatie en wordt er nieuwe informatie toegevoegd. Zo
leren de kinderen onder andere de verbanden tussen de
zinnen.

Een werkvorm die op de RISD bij leerlingen van onge-
veer 8 jaar en ouder gebruikt wordt, is het zelf laten
samenvatten van een tekst en het aangeven van de
verhaalstructuur. Elke paragraaf moet worden samen-
gevat in een enkele zin en deze zinnen moeten worden
samengebracht in een spanningsboog van het verhaal.
Hieronder volgt een voorbeeld van een mogelijke weer-
gave van het sprookje Sneeuwwitje, waarbij de punten
3, 6 en 11 de positieve momenten in het verhaal zijn en
de punten 1, 5 en 8 de negatieve momenten.

i _

A A 10

V

1. De stiefmoeder is jaloers op Sneeuwwitje. Een jager
moet Sneeuwwitje doden.

2. Sneeuwwitje blijft achter in het bos.
3. De dwergen nemen Sneeuwwitje in huis.
4. De stiefmoeder hoort, dat Sneeuwwitje nog leeft.
5. De stiefmoeder geeft Sneeuwwitje een jurk waarin zij

bijna stikt.
6. De dwergen redden Sneeuwwitje.
7. De stiefmoeder hoort, dat Sneeuwwitje nog leeft.
8. De stiefmoeder geeft Sneeuwwitje een vergiftigde

appel en Sneeuwwitje sterft.
9. De dwergen houden de wacht bij haar lichaam.
10. Een prins komt en brengt Sneeuwwitje tot leven.
11. Ze trouwen en 'leefden nog lang en gelukkig'.

Ook erg belangrijk, het onderzoek van Snow geeft dat
ook al aan, is de aanwezigheid van zeer veel, verschil-
lende boeken en verhalen in de klas. De aanwezigheid
van verschillende versies en moeilijkheidsgradaties
geeft kinderen de gelegenheid die versie te kiezen,
waarin ze zich zeker voelen of waar ze aantoe zijn.

2.6. Literatuuronderwijs in relatie tot de andere onder-
delen van het taalleerplan.

Het literatuuronderwijs staat niet los van de andere
onderdelen van het curriculum. Een of twee maal per
week een verhaaltje voorlezen in een verloren uurtje is
binnen het RISD-curriculum niet voldoende. Veel verha-
len vormen een wezenlijk onderdeel van de thema's
waaraan de groepen binnen het leerplan werken. Zo kan
bijvoorbeeld het verhaal over Mowgli ingepast worden
in het thema Omgeving', als daarbinnen het Oerwoud
behandeld wordt.
De relatie met het taal-, lees- en schrijfonderwijs moet
duidelijk zichtbaar zijn voor de leerkracht. Taaldoelen
voor een bepaalde groep worden verwerkt in de bezig-
heden met literatuur. Verhalen worden bijvoorbeeld
herschreven om bepaalde zinstructuren meer de nadruk
te geven. Leesteksten worden gemaakt aan de hand van
bekende verhalen waarbij rekening gehouden wordt met
de leesdoelen die voor een bepaalde groep kinderen
opgesteld zijn. En schrijfdoelen worden erbij betrokken
als kinderen bijvoorbeeld een verhaal moeten navertel-
len.

3. Schrijven

3.1. Deelaspecten van het schrijven.

Het gebruiken van geschreven taal, schrijven dus, is een
complexe activiteit. Aan het schrijven vallen verschil-
lende aspecten te onderkennen: op de eerste plaats valt
daarbij te denken aan technische vaardigheden, dat wil
zeggen het schrijven als motorisch proces, maar tevens
het spellen en het gebruik van interpunctie en hoofdlet-
ters. Daarnaast heeft schrijven natuurlijk ook met taal te
maken: je zet ideeën om in taalstructuren die met behulp
van schrift weergegeven kunnen worden. Anders ge-
zegd, een deelaspect van het schrijven is ook het
kennen en gebruiken van woordstructuren, de
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morfologie dus, en van zinstructuren, de syntaxis.
Schrijven beperkt zich echter niet tot de nu genoemde
deelaspecten: schrijven is niet alleen het noteren van
woorden en zinnen in letters met correcte interpunctie
en correct hoofdlettergebruik. Schrijven is ook het no-
teren van een verzameling zinnen met een zekere mate
van samenhang en dan spreken we over een derde
deelaspect, het gebruiken van tekstsamenhang ofwel
cohesie. En tenslotte moeten we bij schrijven deze
verzameling samenhangende zinnen ook nog op een
andere manier ordenen, in paragrafen bijvoorbeeld of via
literaire stijlprincipes of volgens een bepaalde betooglijn.

Willen we werkelijk kunnen zeggen dat we ons het
schrijven eigen gemaakt hebben, dan betekent dat dus
dat we al deze deelaspecten van schrijven beheersen.
Willen we kinderen schrijven leren, dan zullen we ze alle
deelaspecten moeten laten ervaren ofwel onderwijzen.

3.2. Doelen en functies van schrijven.

Maar daarmee zijn we er nog niet. We zullen kinderen
ook moeten uitleggen waarom schrijven van belang is,
wat de verschillende functies van schrijven zijn, wat de
consequenties van die functies zijn voor het uiteindelijke
product en de mogelijke consequenties van deze ver-
schillen.

Schrijven maakt een vorm van communicatie mogelijk
waarbij de afstand tussen schrijver en lezer groot kan
zijn, waarbij de lezer zelfs niet bekend hoeft te zijn, terwijl
het schriftelijke product tot in lengte der jaren bewaard
kan blijven. Het is zelfs niet noodzakelijk om alleen maar
te schrijven voor een ander, het is natuurlijk ook mogelijk
om voor jezelf te schrijven. Te denken valt dan aan een
boodschappenbriefje, het maken van aantekeningen
dan wel het schrijven van een uittreksel van een boek.
Een ander voorbeeld van schrijver-gericht schrijven is
het bijhouden van een dagboek.

Heel vaak schrijf je echter voor een lezer, voor iemand
anders, iemand die je kent. Het schrijven van brieven
behoort hier natuurlijk toe. Iemand schrijven gebeurt niet
altijd vanuit een puur sociaal perspectief, contact onder-
houden dus, maar ook wel om iemand van iets te
overtuigen of om iemand over iets te informeren.

Tenslotte wordt er ook veel geschreven naar aanleiding
van bepaalde onderwerpen: het schrijven is dan onder-
werp-gericht, de lezers zijn vaak niet bekend. Een artikel,
essay of informatief boek schrijven valt onder deze
categorie. Analyseren van gegevens en hierover rappor-
teren zijn vaardigheden die voor onderwerp-gericht
schrijven van belang zijn.

Vaak worden de verschillende functies ook gecombi-
neerd in een geschreven tekst; zo kan een artikel in een
dagblad zowel onderwerp-gericht zijn als lezer-gericht.

De verschillende functies stellen verschillende eisen
aan het product. Als iemand voor zichzelf schrijft, hoeft

zijn geschreven taal niet aan algemene eisen van
duidelijkheid en begrijpelijkheid te voldoen, zolang hij het
zelf maar kan begrijpen. Zo zal een boodschappenlijstje
vaak niet voor anderen leesbaar zijn omdat het ondui-
delijk geschreven is, omdat er vreemde afkortingen
gebruikt worden of omdat er spelfouten in staan door de
haast waarmee men dit soort tekstjes meestal schrijft.
Algemeen kenmerk van teksten die alleen voor eigen
gebruik bestemd zijn, is het zeer informele taalgebruik.
Informeel taalgebruik is meestal ongewenst als er on-
derwerp-gericht geschreven wordt, een artikel bijvoor-
beeld: in dit soort geschriften staan vaak zeer lange,
typische schrijftaalconstructies, zinnen die nooit zo
zouden worden gesproken. Zeer formeel taalgebruik
dus.

Hoe formeel het taalgebruik is in het lezer-gerichte
schrijven is afhankelijk van degene aan wie men schrijft.
Is dat een vriend of een goede bekende, dan zal het
taalgebruik eerder informeel zijn, schrijven we echter
aan een onbekend, hooggeplaatst persoon, dan is ons
taalgebruik zeer formeel.

Waar het hier om gaat is dat wij als volwassen schrijvers
onderkennen met welk doel we schrijven en dat we onze
stijl en ons taalgebruik bij dat doel aanpassen. We weten
tevens dat als we die aanpassing niet maken, dit
eventuele lezers in positieve of negatieve zin zal opval-
len. Ook kinderen moeten hiervan bewust worden ge-
maakt.

3.3. Spreken en schrijven: enige kenmerkende verschil-
len.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn mon-
deling en schriftelijk taalgebruik niet hetzelfde. Taal via
spraak en taal via schrift verschillen op diverse punten
van elkaar. Deze verschillen worden veroorzaakt door
verschillen in fysieke hoedanigheid en functie van
spraak en schrift. (Perera, op.cit.)

Zo gebeurt spreken door middel van klanken die achter
elkaar geuit worden, terwijl schrijven gebeurt door gra-
fische symbolen in een bepaalde volgorde op een
ruimtelijk vlak neer te zetten. Spreken neem je via je
gehoor waar, als je tenminste met doof bent, schrift moet
je visueel waarnemen. Spreken gaat heel vlug, schrijven
zo'n vijf a tien keer zo langzaam. Luisteren daarentegen
neemt twee keer zoveel tijd in beslag als lezen.

Spreken is veel meer persoons- en situatiegebonden,
heeft daarnaast een tijdelijk karakter (afgezien van
bandopnames), terwijl geschreven teksten los van de
schrijver kunnen functioneren en een vrij permanent
karakter hebben, ze kunnen zeer lang bewaard blijven.
Consequentie van dit laatste is dat je een tekst kunt
herzien en corrigeren, zelfs na lange tijd, terwijl dit bij
spreken alleen maar mogelijk is terwijl je iets zegt,
resulterend in allerlei valse starts en zelfcorrecties die
de spraakstroom niet bepaald vloeiend maken.
Spraak wordt veelal spontaan geuit. Mede door het hoge
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spreektempo is er weinig tijd voor vooraf-planning. Je
formuleert al sprekend. Omdat daarnaast luisteren re-
latief veel tijd kost, moet een spreker de informatie in
stukjes en beetjes aanbieden. Niet al te veel informatie
per uiting (een geringe lexicale dichtheid), veel herha-
lingen en parafraseringen (veel redundantie). Specifieke
spreektaalconstructies zijn van de geringe lexicale
dichtheid en de grote redundantie het gevolg.
Iets wat geschreven is, kun je meerdere keren herlezen.
De lexicale dichtheid kan dus veel groter zijn, de
redundantie is gering. Veel informatie per zin. geen
herhalingen of parafraseringen, als je iets niet begrijpt
kun je het herlezen.

Zo zou iemand in spraak kunnen zeggen:
'Weet je, eh, ik vond die film hè, Kinderen van een
mindere God, eh dat vond ik toch wel een mooie film,
ontroerend, romantisch, schitterende gebaren en zo,
maar toch, dat eh dat eerste toneelstuk indertijd, weet
je nog, met Willem Nijholt en Riek Nicolet, dat greep me
toen toch meer aan.'

Deze mededeling zou natuurlijk niet op deze manier in
schrift worden uitgedrukt; dan zou er eerder een zin
verschijnen als:
'Hoewel ik de film Kinderen van een mindere God mooi
vond, omdat ze zowel ontroerend als mooi was en omdat
de gebruikte gebaren schitterend waren, greep het
toneelstuk met Willem Nijholt en Riek Nicolet indertijd me
toch meer aan.'

Anders dan bij spreken het geval is, wordt van iemand
die schrijft verwacht dat hij zich zo expliciet mogelijk uit.
Immers, luisteren gebeurt meestal in tegenwoordigheid
van de spreker. Als je iets toch niet begrijpt, ondanks de
vele herhalingen en het grote aantal woorden om iets
duidelijk te maken, is het vaak toch zo dat de context
waarin iets gezegd wordt bij de interpretatie de helpende
hand biedt. Is zelfs dat niet het geval, dan kun je meestal
de spreker vragen om uitleg. Een geschreven tekst staat
veelal op zichzelf, er is geen context aanwezig en ook
geen schrijver. Alle informatie die de lezer nodig heeft
voor de interpretatie van een tekst hoort dus in die tekst
aanwezig te zijn. Bij schrijven moet je dus veel explicieter
zijn dan bij spreken.

Het feit dat je geschreven teksten meermaals kunt
herlezen, dat alle informatie in die tekst aanwezig hoort
te zijn, dat allerlei prosodische elementen (intonatie,
klemtoon) van spraak op de een of andere wijze ook in
schrift weergegeven moeten worden, dit alles leidt dus
tot specifieke schri|ftaalconstructies. Zo geef je gespro-
ken woorden een accent door er de klemtoon op te
leggen. In schriftelijk taalgebruik kan hetzelfde effect
bewerkstelligd worden door middel van een wat onge-
bruikelijke woordvolgorde, bijvoorbeeld:
'Hij woont in een prachtig huis. groot en heel modern'.
Door deze constructie krijgen de woorden 'groot en heel
modern' extra de nadruk.

Verschillen tussen spraak en schrift manifesteren zich
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dus in de samenstelling van en het taalgebruik in de
verschillende producten; daarom moeten kinderen hier-
van ook bewust gemaakt worden.

3.4. Schrijven als proces en het verwerven ervan.

Verschillen tussen spreken en schrijven manifesteren
zich uiteraard ook in het proces dat eraan ten grondslag
ligt. Bestaat spreken uit het globaal plannen van een
uiting en die stuk voor stuk omzetten in spraak, waarbij
de uiteindelijke formulering al sprekende tot stand komt
en ook al sprekende aangepast kan worden, het schrijf-
proces zit anders in elkaar (Hayes en Flower, 1986).

Bij schrijven maak je gebruik van drie processen:
plannen, maken van zinnen en reviseren. Bij het plannen
van een tekst bedenk je welke informatie je wilt over-
dragen en hoe je die informatie denkt te organiseren in
het kader van een tekst. Daarna begin je met het
bedenken van zinnen. Zowel tijdens als na het schrijven
van een verhaal kun je daarop reflecteren teneinde tot
bijstellingen te komen: sommige bijstellingen betreffen
het veranderen van bepaalde formuleringen, het kan
echter ook gaan om het schrappen van stukken tekst.
Een van de punten waarop goede en slechte schrijvers
van elkaar verschillen betreft de mate waarin ze tijdens
het schrijfproces op hun eigen tekst reflecteren (Rij-
laarsdam, 1986).

In het verwervingsproces van alle genoemde aspecten
van schriftelijk taalgebruik bij horende kinderen onder-
scheidt men wel vier fases (Perera, op.cit).
De eerste fase, de voorbereidingsfase, is de tijd waarin
een kind de basisvaardigheden van schrijven als mo-
torisch proces en het spellen leert. Een tweede fase, de
zogenaamde consolidatiefase, start als een kind circa
zeven a acht jaar is: het kind kan zich door middel van
schrift uitdrukken voor zover het zaken betreft die het ook
kan zeggen: het schrijven loopt nu dus in op het spreken.
Tijdens de differentiatiefase, de derde te onderscheiden
fase, begint het schrijven van een kind te verschillen van
het spreken in die zin dat het schrijven gekenmerkt gaat
worden door typische zinnen en een aparte manier van
organisatie. Het kind is negen a tien jaar oud. In de
laatste fase, integrafiefase genoemd, heeft het kind
controle over zowel gesproken als geschreven taal, kan
het constructies van beide soorten taal gemakkellijk uit
elkaar houden en werkt het toe naar een eigen stijl.
De allerjongste schrijvers zijn niet gewoon hun eigen
geschreven producten te herlezen dan wel te verande-
ren. Pas als kinderen zo'n jaar of acht, negen zijn gaan
ze kleine veranderingen aanbrengen, vaak door iets wat
geschreven is uit te gummen of door te strepen en te
vervangen door een andere formulering. Pas vanaf een
jaar of tien. elf beginnen de beste schrijvers een tekst
zo te reviseren dat hele passages weggelaten worden
of vervangen worden.

3.5. Gebruik van het schrift in het onderwijs aan doven.

Anders dan bij horende kinderen het geval is, wordt bij



dove kinderen het schrift vaak gebruikt als een middel
om ze de gesproken taal te onderwijzen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door mondelinge gesprekjes dan wel ge-
sprekjes in gebaren om te zetten in schrift, hetzij op het
bord, hetzij in een schrift. Wat het kind zegt of gebaart,
wordt dus opgeschreven, een gebruik van het schrift dat
wij als horende personen niet kennen. Een gebruik van
schrift dat ook zekere risico's met zich mee kan brengen.
Zo bestaat de mogelijkheid dat dove kinderen zich niet
of niet voldoende bewust worden van de structurele
verschillen tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik.

Zo kan het gebeuren dat dove kinderen allerlei spreek-
taalstructuren in hun schriftelijk taalgebruik incorpore-
ren, ook daar waar het niet de bedoeling is. Of het
omgekeerde treedt op: het mondelinge taalgebruik van
dove kinderen gaat op 'boekentaal' lijken.
Daarnaast bestaat het gevaar dat men alle aandacht
concentreert op de vorm van schrifttaai (de grammatica)
en daarbij andere, minstens zo belangrijke aspecten van
het schrijven verwaarloost, waarbij dan te denken valt
aan tekstsamenhang en -opbouw. In dit geval zie je dat
de geschreven teksten van kinderen vooral gecorri-
geerd worden op spelling en op grammatica, maar dat
er niet of nauwelijks op andere aspecten van het
schrijven (het globale idee, de uitwerking, tekststructuur)
gelet wordt. Niet alleen is het zo dat correctie het kind
alleen maar vertelt wat het fout doet, en niets over hoe
het dan wel moet, het kind leert op deze manier ook veel
te weinig over andere aspecten van schrijven dan
spelling en grammatica (Romaine, 1984). Het kind leert
zo niet het schrift als zelfstandig medium te gebruiken.
Een derde risico is dat onze dove kinderen vooral iets
leren over een communicatieve functie van het schrift
die eigenlijk alleen maar bij teksttelefoongebruik werke-
lijk wordt, en veel minder over andere functies zoals
onderwerp-gericht schrijven.

Deze gevaren zijn het grootst als het schrift werkelijk als
een vervangend communicatiemiddel gebruikt wordt,
zoals men soms wel beoogt met groepsgrafische appa-
ratuur.

3.6. Schrijven in het leerplan van de RISD.

Het bijzondere van het leren schrijven zoals dat beschre-
ven wordt in het leerplan van de RISD is nu wel dat aan
alle aspecten van het schrijven aandacht besteed wordt.
Niet alleen aan de techniek van het schrijven, niet alleen
aan de schriftelijke formuleringen, maar vooral ook aan
de verschillende functies van geschreven teksten en de
consequenties van die functies voor de samenstelling
van een tekst. Uitgangspunt is dat als dove kinderen
werkelijk geschreven taal willen leren gebruiken, ze ook
aan alle aspecten van geschreven taal blootgesteld
moeten worden.

Zo laat men kinderen niet steeds weer opstellen schrij-
ven over hetgeen ze nu weer beleefd hebben, immers
dit is slechts een functie van het schrijven en wel een
functie die je als volwassene niet veel gebruikt. Nee.

dove kinderen moeten ook leren andere teksten te
schrijven.

Dove leerlingen krijgen taakgerichte opdrachten, bij-
voorbeeld lezer-gerichte opdrachten: achtjarige dove
kinderen die kookrecepten schrijven voor oudere leer-
lingen. Een schrijfoefening voor de achtjarigen, een
leesoefening voor de oudere leerlingen Een schrijfoe-
fening met als eindproduct een tekst die een heel
typerende vorm heeft en ook andere, bijzondere ken-
merken vertoont. Een schrijfoefening ook met een spe-
cifiek doel: je moet zeer expliciet en volledig zijn in wat
je schrijft, anders mislukt het koken totaal. Uiteraard kun
je de leerlingen dit ook goed laten ervaren. Zowel het
geschreven als het gekookte eindproduct worden met
beide groepen kinderen uitvoerig nabesproken.

Ook laat men oudere kinderen wel studieboekjes schrij-
ven, onder andere een leergang kunstgeschiedenis voor
jongere leerlingen. Waarbij de oudere leerlingen niet
alleen kennis moeten bezitten van vorm en inhoud van
studieboeken, maar ook van het niveau dat ze van
jongere dove kinderen mogen verwachten.

Natuurlijk verwacht op de RISD niemand dat dove
leerlingen dit soort opdrachten zo maar kunnen uitvoe-
ren. Je kunt geen recensie van een boek schrijven als
je nog nooit een recensie gezien hebt. Dit geldt uiteraard
voor alle teksten. Wil je kinderen verschillende soorten
teksten leren schrijven, dan zul je ze dus eerst met
voorbeelden van dat soort teksten moeten confronteren.
Hetgeen meteen weer invulling geeft aan je leespro-
gramma.

Men verwacht ook niet dat alle dove kinderen alle
opdrachten op dezelfde manier kunnen uitvoeren. Jon-
gere dove kinderen schrijven anders dan oudere kinde-
ren, ook tussen kinderen van dezelfde leeftijd is veel
verschil. Men houdt rekening met het stadium van
verwerving van het totale schrijfproces, waarin het kind
zich bevindt: in het stadium dat nog slechts enkele,
nauwelijks herkenbare woorden gekriebeld worden, of
in een stadium dat er weliswaar van woorden sprake is
maar nog niet van echte zinspatronen, of in een stadium
dat teksten al tekstsamenhang vertonen. Onderzoek van
het schrijfniveau van een kind wordt dan ook voor zeer
belangrijk gehouden.

En tenslotte verwacht men ook niet dat dove kinderen
een tekst in één keer correct opschrijven; men heeft de
logische consequentie getrokken uit hetgeen bekend is
over het schrijfproces: je mag je geschreven product
nakijken en eventueel veranderen. Een artikel in een
tijdschrift schrijft men over het algemeen ook niet in één
keer correct op. Toch verwachten we vaak van dove
kinderen dat ze een verhaal in één keer goed moeten
schrijven.

De schrijver van een artikel begint toch meestal ook met
een kladje waarop enkele hoofdpunten komen te staan.
En daarna begint het schrijven van een eerste versie.
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die vaak al tijdens het schrijven gewijzigd wordt. En na
een eerste versie volgt meestal nog een tweede versie.
voordat het uiteindelijke product tenslotte op papier (of
op het beeldscherm) staat.
Moeten ook dove leerlingen niet deze mogelijkheid
hebben?

Op de RISD vindt men van wel. In plaats van de rode
pen van de onderwijzer stelt men het revisieproces door
het kind, beginnend als het zo'n negen jaar oud is. en
liefst zo snel mogelijk ook, door middel van tekstverwer-
kers.

Een voorbeeld van het schrijven van een recensie van
een film door dove leerlingen kan een en ander wellicht
verduidelijken.
Stel de opdracht luidt het schrijven van een filmkritiek
over Kinderen van een mindere God. De opdracht wordt
gegeven aan 13-, 14-jarige dove leerlingen, die nog
nooit een filmkritiek gelezen dan wel geschreven heb-
ben. Allereerst moeten deze leerlingen dus met vorm van
en taalgebruik in filmkritieken geconfronteerd worden,
bijvoorbeeld door ze op maandag drie voorbeelden van
filmkritieken te laten lezen.
Op dinsdag zou iedere leerling dan op een kladje (of
gezamenlijk op een flap) de hoofdpunten kunnen op-
schrijven, die in de kritiek terug moeten komen. Als
huiswerk kan van de leerlingen dan gevraagd worden
een eerste versie te schrijven. Stel nu, het voorbeeld is
fictief, dat zo'n eerste versie er als volgt uitziet:
'Marlie doof vrouw niet praten. Sarah vind goed doven
niet praten want doven gebaren horende moeten niet
bemoeien. In film mooi. Grappig horende man niet
begrijpen alle dove gebaren.'

Op woensdag helpt de leerkracht iedere leerling afzon-
derlijk (of helpen de leerlingen elkaar) met de herziening
van de eerste versie. Bij deze eerste herziening staan
twee vragen centraal: Komen alle op het kladje geno-
teerde hoofdpunten inderdaad aan de orde en is de tekst
voldoende duidelijk? Niet aan de orde komen de gram-
maticale structuur van de zinnen en het gebruik van
spelling en interpunctie.
Het schrijven van een tweede versie (als huiswerk) leidt
tot het volgende resultaat:
'Marlie doof vrouw niet praten. Marlie is Sarah. Sarah
vind goed doven niet praten want doven gebaren.
Horenden moeten niet bemoeien. Goed duidelijk in film.
Ook goed James alleen als doven gebaren. Zelfde dove
als horenden praten.'

De tweede herziening, op donderdag, kan nu speciaal
gericht worden op de structuur van de zinnen en op de
interpunctie en spelling. Hoe de zinnen geformuleerd
moeten worden, is uiteraard een kwestie van het taal-
niveau van de betreffende leerling en de daarop afge-
stemde taaldoelen. Dit staat in principe los van het leren
schrijven van een filmkritiek, immers een filmkritiek kun
je in heel eenvoudige taal schrijven of door middel van
ingewikkelde zinnen. Deze laatste herziening leidt nu tot
de definitieve tekst:
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'Marlie Matlin speelt een dove vrouw, die niet praat. Die
vrouw heet Sarah. Sarah vindt dat doven niet hoeven te
praten, want doven maken gebaren. Horenden moeten
zich daar niet mee bemoeien. Dit is goed duidelijk in de
film. Ook een volgende scène is duidelijk. James is
eenzaam tussen gebarende doven. Een dove voelt zich
hetzelfde tussen pratende horenden!'

In dit hele proces van schrijven, herlezen en herzien
komen dus voortdurend allerlei schrijf-, lees- en taaldoe-
len aan de orde, doelen die passen bij leeftijd en niveau
van de afzonderlijke leerlingen. Op deze manier doet
men zowel recht aan het schrijfproces als complex
geheel, als ook aan het feit dat schrijven deel uitmaakt
van een omvangrijker leerplan dat allerlei dwarsverban-
den kent.

4. Bibliografie

Bergen. E en Harder, R. (1987), Blackwell-ideeën in praktijk
gebracht op de Ammanschool. In: Van Horen Zeggen jrg. 28,
no. 1, p. 7-16.
Bol, E. (1982), Leespsychologie. Groningen, Wolters-Noordhoff.
Hayes, John R. en Linda S. Flower (1986), Writing research and
the writer. In: American Psychologist vol. 41, no. 10, p. 1106-
1113.
Perera. K. (1984), Children's writing and reading. Analysing
classroom language. Oxford. Basil Blackwell.
Romaine. Suzanne (1984), The language of children and
adolescents. The acquisition of communicative competence.
Oxford, Basil Blackwell.
Ri|laarsdam, Gert (1986). Schri|ven. Reflectie in een schrijfcur-
sus. In: Moer 5. p. 49-56.
Snow, CE (1987). Factors influencing vocabulary and reading
achievement in low-income children. In: R. Appel (red). 'You
me Imguistics fun!' Nieuwe inzichten in de toegepaste taalwe-
tenschap. Amsterdam, Toegepaste Taalwetenschap in artike-
len Special 2. p. 124-131.
Verhoeven. L.Th. (1983), Hoe begrijpen jonge kinderen tekst?
Onderliggende vaardigheden bij tekstbegrip In: Gramma 7, p.
1 -16

Boekaankondiging

Als bijlage bij 'De Vriend' van juli/augustus 1987 is
verschenen een themanummer over de afdelingen 'Ma-
riëlla' en 'De Wingerd' (20 blz.).
Deze bijlage kan afzonderlijk besteld worden bij de
bibliotheek van het Instituut voor Doven, Theerestraat
42. 5271 GD Sint-Michielsgestel. Men ontvangt dan een
rekening van de portokosten en ƒ 1,50 per exemplaar.



Reakties

Enkele kanttekeningen bij het artikel: 'Het
gebruik van groepsgrafische apparatuur als
communicatiemiddel' van Mevr. C. Fortgens
(Van Horen Zeggen, mei 1987. Lezing gehou-
den op 27 maart 1987 tijdens de Algemene
Vergadering van de VeDON).

J. van Weert

De diskussie met betrekking tot het gebruik van de
groepsgrafische apparatuur bevindt zich nog duidelijker
in een oriënterende fase. In de publikaties die onlangs
op dit gebied verschenen, wordt feitelijk ingegaan op een
aantal geheel verschillende aspekten die verband hou-
den met de toepassing van deze apparatuur binnen het
onderwijs aan dove kinderen.
Mevr. C. Fortgens (zie boven) gaat met name in op:
a. een vergelijking tussen schriftelijke en mondelinge
kommunikatie,
b. de toepassing van groepsgrafische apparatuur voor
het voeren van louter schriftelijke kommunikatie, als
alternatief voor mondelinge kommunikatie,
c. beperkte ervaringen met de Grafikomapparatuur in
twee groepies taalarme kinderen,
d. enkele konklusies.

ad. a: Het mag duidelijk zijn dat een vergelijking tussen
mondelinge en schriftelijke kommunikatie als middel om
'vol-taalbezitter' te worden uiteraard zeer nadelig zal
uitvallen voor de grafische kommunikatie.
De aangehaalde motieven hiervoor (zie 2.2) worden dan
ook onderschreven.
Dit heeft echter als duidelijke konsekwentie, dat we zeer
helder zullen moeten formuleren wat de precieze doel-
stelling van het gebruik van de groepsgrafische appa-
ratuur is:
- Groepsgrafische apparatuur in plaats van de monde-

linge kommunikatie? Eventueel ondersteund met vin-
gerspelling, met ondersteunende gebaren, e.d.

- Wordt de groepsgrafische apparatuur gebruikt als
taalontwikkelingsmiddel? Of ter oefening van de kom-
munikatie op afstand (korrespondentie, teksttelefoon,
Visicom)? Of voor het oefenen van bepaalde taalui-
tingen? Of als ondersteuning tijdens meer specifieke
gespreksvoering? (zie onder).

- Bij welke kinderen kan deze apparatuur op een
zinvolle wijze ingeschakeld worden? Wat zijn de voor-
waarden voor een mogelijk efficiënt gebruik?

ad. b: Wanneer gekozen wordt voor het voeren van
louter schriftelijke kommunikatie, zullen we enkele voor-

waarden en vooronderstellingen nader moeten om-
schrijven:
- Is het taalniveau van de kinderen toereikend om op

een verantwoorde wijze in kommunikatie te treden
middels deze apparatuur?
Zowel voor wat betreft de woordenschat als de te
hanteren zinskonstrukties?

- Wat is de type-(schrijf-)vaardigheid van de betrokken
kinderen?

- Zien de gesprekspartners elkaar tijdens deze kommu-
nikatie of is het schrift het enige medium dat gebruikt
wordt?

Het antwoord op deze vragen zal duidelijk geformuleerd
moeten zijn, willen we op verantwoorde wijze te werk
gaan.

ad. c/d: Het lijkt mij niet mogelijk, om aan de hand van
de opgedane ervaringen met de Grafikom-apparatuur
algemene uitspraken te doen over 'de' bruikbaarheid
van groepsgrafische apparatuur.
Hooguit kan gesteld worden, dat het gebruik van deze
Grafikom-apparatuur in deze specifieke onderwijssitu-
atie met deze doelstellingen niet tot voldoende resulta-
ten geleid heeft.
Het mag duidelijk zijn, dat de bruikbaarheid van de
groepsgrafische apparatuur sterk afhankelijk is van de
precieze doelstelling die je hebt bij het introduceren
ervan binnen een specifieke onderwijssituatie.
Voor welke kinderen gebruik je deze apparatuur en aan
welke (goed omschreven) voorwaarden moet voldaan
zijn? Tijdens welke soorten gesprekken speelt de
groepsgrafische apparatuur een rol en welke aspekten
van de taal/het taalgebruik willen we ekstra oefenen?
Een eenduidige omschrijving van de doelstelling en de
specifieke gebruiksmogelijkheid van de groepsgrafi-
sche apparatuur in een bepaalde onderwijssituatie is
voorwaarde voor een heldere diskussie en meningsvor-
ming met betrekking tot dit thema.
Na deze kanttekeningen bij de lezing van Mevr. C.
Fortgens kan de hieronderstaande lezing wellicht ook
een bijdrage leveren aan verdere diskussie en onder-
zoek.

Voor meer informatie over het onderwerp van deze
lezingen:
- Tien jaar Eikenheuvel', een uitgave van het Inst. voor

Doven p/a Helvoirtseweg 189, 5263 EE Vught.
- 'Groepsgrafisch systeem nu ook op Gallaudet Col-

lege', Dr. F. Coninx in: De Vriend, uitg. Inst. voor Doven,
Sint Michielsgestel, februari 1987.

Voor korrespondentie:
Dr Ir F. Coninx, p/a Theerestraat 42, 5271 GD Sint
Michielsgestel.
H. Alferink, J. van Weert, p/a Helvoirtseweg 189.5063
EE Vught.
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'Didaktiek van en ervaringen
met groepsgrafische appara-
tuur'.

Lezing op de Algemene Vergadering van de
VeDON op 27 maart 1987 te Apeldoorn.

Dr. F. Coninx, fysicus/audioloog te Sint Michielsgestel.
H. Alferink en J. van Weert, leerkrachten op Eikenheu-
vel te Vught.

Als doelstelling van deze bijeenkomst werd gesteld:
'Informatie met betrekking tot een aantal aspekten van
de groepsgrafische apparatuur en wel zoals deze op
Eikenheuvel te Vught gedurende de afgelopen jaren is
toegepast bij het onderwijs aan dove, vingerspelling
gebruikende kinderen.'

Opmerkingen vooraf:
- de leraar en elke leerling heeft een toetsenbord,
- de getypte tekst verschijnt op een centrale monitor,
- tijdens het gesprek wordt vingerspelling gebruikt,

synchroon met het spreken.

1. Waarom werd groepsgrafische apparatuur gein-
troduceerd? Wat was de oorspronkelijke doelstel-
ling?

De eerste apparatuur (we spraken hier nog van 'telex')
werd op Eikenheuvel te Vught geïntroduceerd in 1975,
mede op advies van Dr. A. van Uden, om de grafische
kommunikatie met en tussen kinderen met een behoor-
lijk taalniveau verder te stimuleren en ontwikkelen.
Met name het \aa\gebruik van deze VSO-leerlingen werd
aldus geïntensiveerd en tevens werd aan de VSO-
leerkrachten de gelegenheid geboden om informatie
snel en duidelijk aan te bieden. Het betrof hier met name
de vakken Engels en handelsrekenen.
Bij deze apparatuur werd nog geen monitor gebruikt. De
getypte teksten verschenen bij elke leerling op de eigen
telex-apparatuur.
Door de jaren heen (zie verderop in de bijdrage van Dr.
Ir. F. Coninx) is deze apparatuur verder ontwikkeld en
aangepast aan nader geformuleerde eisen voor een
optimaal (technisch) gebruik.

2. Waarvoor wordt deze apparatuur gebruikt?

In principe wordt deze apparatuur thans gebruikt ter
ondersteuning van het klassikale gesprek en ter vergro-
ting van de taalvaardigheid; zowel aktief als passief, van
de kinderen. Dit betekent, dat de leerkracht het groeps-
gesprek in principe oraal, samen met vingerspelling,
voert en indien noodzakelijk en/of wenselijk daarbij de
groepsgrafische apparatuur inschakelt. Dit gebeurt met
name, wanneer:

Hier ziet u de opstelling van de groepsgrafische apparatuur.
H. Alferink (staand), P. Habets (rechts). Foto: F. van der Wal, St. Michielsgestel.
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- het gesprek zich er goed voor leent om het gespro-
kene (gevingerspelde) onmiddellijk neer te slaan,

- tijdens het gesprek regelmatig een leerling de klas
verlaat voor een individuele therapieles, zodat de
leerling bij terugkomst snel via de grafische neerslag
op het beeldscherm, op de hoogte is van het verloop
van het gesprek tijdens zijn/haar afwezigheid,

- nieuwe woorden of uitdrukkingen geïntroduceerd wor-
den,

- moeilijkere zinsstrukturen gebruikt worden,
- aan de kinderen gevraagd wordt om bepaalde taal-

uitingen te herhalen of om een antwoord te formuleren
in (tijdens het gesprek geoefende) korrekte zinnen.

3. De intensiteit van het gebruik van groepsgrafi-
sche apparatuur.

Met welke frekwentie wordt de apparatuur nu gebruikt
tijdens de gesprekken in de klassesituatie?
Dit is van een aantal faktoren afhankelijk. Met name is
van belang:

a. Wat voor soort gesprek wordt er gevoerd?

- Is het gespreksonderwerp bekend of wordt er over een
nieuw onderwerp gepraat?

- Is het een van hart-tot-hart gesprek? Moet veel
informatie gegeven worden? Is het een leergesprek?

- Wat is de doelstelling die je hebt met het gesprek? Dat
kan onder andere zijn: kommunikatieverbetering,
nieuwe informatie aanbieden (zoals het geval is bij
veel zaakvakkenonderwijs), het aktief taalgebruik van
de kinderen oefenen, het voeren van een 'taaigesprek'
waarbij het aksent ligt op de taalvormen, de zinsbouw,
het woordgebruik, enz.?

b. Wat is het taalniveau van de kinderen?

- Beschikken de kinderen over een goed vocabulair,
zodat woordvindingsproblemen geen rol spelen?

- Is er al sprake van een behoorlijk leesniveau, zodat
aangeboden informatie begrepen wordt?

- Is het vraag- en antwoordspel voldoende geoefend?
- Kunnen de kinderen hun gedachten en bedoelingen

globaal in een korrekte zin formuleren?
Op deze vragen moet bevestigend geantwoord kun-
nen worden, wanneer de groepsgrafische apparatuur
ingeschakeld wordt.

c. Wat is het type-niveau van de kinderen?

Een behoorlijke typevaardigheid is een voorwaarde om
het gebruik van de apparatuur voldoende vlot te kunnen
laten verlopen. Wanneer te veel typefouten gemaakt
worden dreigt het tempo van de gespreksvoering zoda-
nig te stagneren, dat aandacht en interesse van de
gespreksdeelnemers verloren gaat.

N.B.. De gebruiksvriendelijkheid van het groepsgrafi-
sche apparaat kan in belangrijke mate bijdragen aan het
tempo en de vlotheid van de gespreksvoering (b.v. het
korrigeren van typefouten, tussenvoegen van woorden).

d. Moet de gespreksstof bewaard blijven?

Het gevoerde gesprek kan ter plaatse worden afgedrukt
voor verder gebruik door de leerkracht. Bij de nieuwste
apparatuur kan het gesprek ook opgeslagen worden in
het geheugen van de computer, welke aan de groeps-
grafische apparatuur gekoppeld is. Op elk gewenst
moment kan het gesprek opnieuw op de monitor ver-
schijnen.

e. Van welke (actoren is het gebruik van groepsgrafi-
sche apparatuur afhankelijk?

Tenslotte is het gebruik van de groepsgrafische appa-
ratuur afhankelijk van faktoren zoals:
- motivatie van de kinderen,
- het aantal beschikbare lesuren, met name wanneer

het VSO-leerlingen betreft,
- de groepssamenstelling,
- de kommunikatieve houding van de kinderen:
- kunnen ze het geduld opbrengen om te wachten op

een klasgenoot die een gespreksbijdrage wil formu-
leren op het groepsgrafische apparaat,

- zijn ze geïnteresseerd in de bijdrage van hun klasge-
noten?

- Kunnen ze aksepteren om verbeterd te worden door
hun klasgenoten?

4. Gebruiksmogelijkheden van de groepsgrafische
apparatuur.

a De belangrijkste gebruiksmogelijkheid werd hiervoor
al beschreven, namelijk ondersteuning tijdens het
groepsgesprek. Op dit moment wordt de apparatuur in
twee groepen gebruikt met een gemiddelde frekwentie
van twee lesuren per week. Het betreft hier meestal de
echte taaigesprekken, waarbij het erom gaat ekstra
aandacht te besteden aan de korrekte taaluitingen van
de gespreksdeelnemers: woordgebruik, zinsbouw, uit-
drukkingen, vragen stellen, volledige antwoorden formu-
leren, met de kinderen praten over de struktuur van de
taal, e.d.

Daarnaast bestaan nog enkele andere gebruiksmoge-
lijkheden, zoals:
b De zuiver grafische kommunikatie.
Hierbij verschijnen de getypte taaluitingen van de kin-
deren op de centrale monitor. De belangrijkste doelstel-
ling van deze toepassingsmogelijkheid is een intensive-
ring van het taalgebruik. In feite wordt de normale
gesprekstaai grafisch neergeslagen, waardoor een be-
tere kontrole op de juiste formulering mogelijk is.
Deze toepassing lijkt op het ENFI-systeem (English
Natural Form Instruction), ontwikkeld op het Gallaudet
College te Washington. Met gebruikmaking van kompu-
terapparatuur worden daar ook grafische gesprekken
gevoerd. Het is bedoeld als een taalinstruktie-pro-
gramma om de schrijfvaardigheid van de deelnemers te
vergroten. Nadeel hierbij is, dat elke gesprekspartner
naar het eigen scherm kijkt zodat het echte groepsge-
beuren verloren gaat. De kommunikatie is ondergeschikt
gemaakt aan de oefening van de taalvaardigheid. Door
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middel van een komputer kunnen ook andere al be-
staande taaioefenprogramma's gebruikt worden.

c. De leerkracht kan samen met een leerling achter het
toetsenbord gaan zitten om samen een brief te 'kompo-
neren'. Het korrigeren van zo'n brief via het groepsgra-
fisch apparaat kan vriendelijk en ordelijk verlopen (in
tegenstelling tot het meestal noodzakelijke gestreep en
gekrabbel op papier).

d. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur kunnen nog
een aantal gebruiksmogelijkheden toegepast worden.
- Door middel van de cursor is het mogelijk om op de

monitor verbeteringen aan te brengen in de getypte
tekst. Dit kan zowel door de leerkracht als een
medeleerling gedaan worden.

- Geheugentraining. Tijdens het gesprek is het mogelijk
om de tekst tijdelijk te laten verdwijnen. Aan de
gespreksdeelnemers kan gevraagd worden om een
taaluiting te herhalen, waarna zelfkontrole mogelijk is
door de oorspronkelijke tekst weer op de monitor te
laten verschijnen.

- Voor leerlingen met ernstige visusproblemen bestaat
de mogelijkheid om een eigen monitor aan te sluiten,
zodat de tekst duidelijk zichtbaar blijft.

- Door gebruik te maken van de zogenaamde 'kladblok-
pagina' kan elke gespreksdeelnemer b.v. de schrijf-
wijze van een moeilijk woord 'oefenen', alvorens dit te
gebruiken in de door hem/haar te formuleren zin.

e. Aan de groepsgrafische apparatuur is ook een printer
gekoppeld, zodat de gevoerde gesprekken direkt afge-
drukt kunnen worden voor verder gebruik. Bij de
nieuwste apparatuur kan een gesprek ook opgeslagen
worden in het geheugen van de komputer (zie bijdrage
Dr. F. Coninx).
Met behulp van het afgedrukte gesprek kunnen de
gewone dagelijkse taalaktiviteiten plaatsvinden:
- behandeling van de tekst,
- hardop lezen,
- vragen beantwoorden met behulp van de tekst,
- diverse taaioefeningen,
- ontdekken van bepaalde zinsstrukturen,
- huiswerkopgaven,
- informatie naar internaatsgroep of ouders, enz.

Zoals elders reeds vermeld, kunnen de gevoerde ge-
sprekken ook opgeslagen worden in het geheugen van
de komputer. De gebruiksmogelijkheden worden op dit
moment nog nader onderzocht (proefprojekt). Het is nu
ook mogelijk om van tevoren ingevoerde informatie
tijdens het klassikale gesprek op te roepen en verder te
gebruiken. Aansluiting op Viditel en het benutten van de
vele komputermogelijkheden moeten nog verder uitge-
werkt worden.

5. Samenvatting van de ervaren voor- en nadelen
van de groepsgrafische apparatuur, zoals deze op
Eikenheuvel te Vught naar voren gekomen zijn.

Voordelen:
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- de leerkracht blijft steeds vis-a-vis met de kinderen,
- goede ondersteuningsmogelijkheid bij het groepsge-

sprek,
- mogelijkheid tot oefening van het taalgebruik door de

kinderen,
- voortdurende kontrolemogelijkheid of de kinderen de

gebruikte taal werkelijk begrijpen en kunnen hanteren,
- de kinderen kunnen elkaar tijdens het gesprek voor-

uithelpen,
- ondersteuning van het geheugen,
- de kinderen zijn op een aktieve positieve manier bezig

met 'taal',
- het gesprek is direkt beschikbaar op papier voor

verder gebruik,
- kinderen met ernstige visusproblemen kunnen de

tekst lezen op een eigen monitor,
- tijdsbesparing, achteraf uittypen van het gevoerde

gesprek is niet meer nodig.

Nadelen:
- het 'vangen' van de taaluitingen van de kinderen kan

bemoeilijkt worden omdat ekstra-linguïstische ele-
menten als bodylanguage, aanwijsgebaren, mimiek
en oogkontakt niet altijd benut en waargenomen
kunnen worden tijdens het werken met de groepsgra-
fische apparatuur,

- te intensief gebruik van de groepsgrafische appara-
tuur kan de ontwikkeling van het spraakafzien belem-
meren,

- het spontane van het klassikale gesprek kan in gevaar
komen. Dit wordt mede bepaald door de soort ge-
sprekken die gevoerd worden,

- deze apparatuur leent zich zeker niet voor élk gesprek
en vraagt om zeer selektief gebruik,

- het spreken, met name ook van de kinderen, moet de
belangrijkste kommunikatiekode blijven. Het grafisch
bezig zijn mag niet ten nadele gaan van het spreken,

- de kommunikatie tussen de kinderen onderling is erg
belangrijk. Het rechtstreekse onderlinge kontakt mag
niet in gevaar komen door te veel 'via' de monitor met
elkaar te kommuniceren,

- de gebruikte apparatuur was nog niet altijd gebruiks-
vriendelijk genoeg. Het inschakelen en de verdere
bediening moeten vlot kunnen verlopen,

- onvoldoende type-vaardigheid van een of meerdere
gespreksdeelnemers werkt storend: te tijdrovend en
het spontane van de gespreksvoering komt in het
gedrang.

Tot slot

Samenvattend kan gesteld worden dat de groepsgrafi-
sche apparatuur, zoals deze de afgelopen jaren op
Eikenheuvel in gebruik was, een interessant hulpmiddel
kan zijn naast de gewone dagelijkse klassikale ge-
spreksvoering. De apparatuur is nog volop in ontwikke-
ling en de toepassingsmogelijkheden zullen nog verder
geoptimaliseerd moeten worden.



Het gebruik tijdens de zogenaamde taaigesprekken
geeft een aantal goede mogelijkheden voor met name:
aktief taalgebruik, bewust bezigzijn met taalvormen, de
struktuur van de taal leren doorzien en het op een
positieve manier bezigzijn met allerlei aspekten van 'de
taalverwerving'. De apparatuur zal selektief en kritisch
ingeschakeld moeten worden, afhankelijk van onze
doelstelling en gebaseerd op de mogelijkheden van de
betrokken gespreksdeelnemers. Het mag duidelijk zijn,
dat meer onderzoek op dit terrein een eerste vereiste
vormt. Uitwisseling van opgedane praktijkervaringen
blijft, ook in de toekomst, gewenst.
Alleen dan zal een heldere diskussie rond het thema
'groepsgrafische apparatuur' gevoerd kunnen worden.

Dr. Ir. F. Coninx

In het begin van de voordracht werd door dhr. J. v. Weert,
reeds verwezen naar enkele nog te maken opmerkingen
over de historie van de groepsgrafische apparatuur.
Grafische kommunikatie kent een heel lange historie.
Ooit werd er met een stokje in het zand getekend en
geschreven. Later kwam er de lei met griffel, de kladblok
met pen of potlood en het schoolbord met het krijtje.
Door velen als de belangrijkste uitvinding van de mens-
heid beschouwd geldt de boekdrukkunst. Middels boe-
ken kan een grote hoeveelheid informatie worden ver-
spreid onder een groot publiek. Het schrijven van
brieven die per postduif of PTT bezorgd worden is ook
steeds een komponent in deze historie geweest.
We zijn al in het tijdperk van de elektriciteit en elektronika
als telex-apparatuur en moderne audiovisuele hulpmid-
delen zoals de overhead-projektor hun intrede doen. In
de meest individuele toepassingsfeer dient de ontwik-
keling genoemd te worden van de polskommunikator
van Canon. Meest recent zijn de ontwikkelingen rond de
informatika en de komputer. Daaronder vallen grafische
informatie en kommunikatie-media zoals teletekst, (lo-
kale) kabelkrant, teksttelefoon, viewdata (o.a. viditel en
DAG-markt) en het brede toepassingsgebied van kom-
puters met tekstverwerking ed.

De ontwikkeling van de groepsgrafische apparatuur
binnen het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel
startte nog net voor de stormachtige ontwikkelingspe-
riode van de elektronika/informatika. In die periode (ca.
1975) werd gestart met de toepassing van een aantal
aan elkaar gekoppelde typemachines. Typemachines
die 'zelf konden typen', de zogenaamde telex-appara-
tuur. De type-opdrachten kwamen elektrisch via een
kabel binnen. Óp de dumpmarkt werden een aantal
tweedehands telex-machines gekocht en door dhr.
Broodbakker aan elkaar gekoppeld tot een groepsgra-
fisch systeem. Alhoewel er veel voordeel van dit sys-
teem ervaren werd. waren de beperkingen niet gering.
De machines waren zo log en groot, dat leerlingen er
als het ware achter 'verdwenen'. Het groepsgebeuren
werd bedreigd, de klas werd een verzameling individuen
die elk op hun eigen machine werkten. Ook waren er

weinig of geen korrektiemogelijkheden en was de ap-
paratuur niet fleksibel.
In 1978 werd al een tweede systeem in gebruik geno-
men, waar het beeldscherm zijn intrede deed. Midden
in de klas stond een groot tv-scherm waarop de ge-
sprekken te zien waren. De aandacht werd daarmee op
een gezamenlijk punt gebracht en de eenheid van de
groep hersteld. De leerlingen beschikten alleen nog over
een klein kastje met het toetsenbord. Dit systeem leek
al een beetje op een komputer, met in een aangrenzende
ruimte de printer die de teksten op papier kon zetten.

In 1980 werd het eerste echte komputersysteem in
gebruik genomen. Ook hier was dhr. Broodbakker weer
degene die voor de realisatie zorgde. Met een Commo-
dore komputer werd een grote fleksibiliteit aangebracht
in het groepsgrafisch systeem Zo werd het mogelijk om
elke toetsenbord van een nummer en een naam te
voorzien. Zodra de leerkracht bijvoorbeeld toetsenbord
nummer 3 'het woord gaf', verscheen op de centrale tv-
monitor automatisch de naam van de betreffende leer-
ling, waarna de gespreksinbreng van die leerling volgde.
Het later lezen en naverwerken van teksten werd daar-
door veel beter mogelijk. Gesprekken konden op geheu-
gencassettes bewaard worden, en nog enkele andere
komputer-specifieke faciliteiten kwamen beschikbaar.
Dit systeem kende echter een aantal kinderziekten en
beperkingen die inherent waren aan de beperkte moge-
lijkheden van de eerste mikrokomputers uit die periode.
In 1984 maakte de firma Canon een groepsgrafisch
netwerk waarvan slechts één systeem werd geprodu-
ceerd. Dit werd aan de Eikenheuvel school van het
Instituut voor Doven geschonken. Het systeem is wat
minder fleksibel dan wenselijk is, maar werkt daarente-
gen eenvoudig, snel en betrouwbaar. Zo is het met het
Canon systeem niet mogelijk om namen van kinderen
in te voeren en aan de toetsenborden toe te kennen. In
de teksten op scherm en papier worden ze aangeduid
met S1 (Student 1) enz. Ook is het niet mogelijk om
teksten te bewaren op geheugenschi|f|es.
In het kader van landelijke, door het ministerie van
onderwijs gesubsidieerde projekten om het gebruik van
komputers in het (doven)onderwijs te onderzoeken en
zo mogelijk te bevorderen, startte in 1985 een ontwik-
keling om te komen tot een nieuw groepsgrafisch
systeem gebruik makend van een Apple II komputer. Dit
projekt is thans (voorjaar 1987) in een fase waar in de
praktijk toepassing plaatsvindt.
Ook het Instituut voor Doven en Slechthorenden te
Hasselt (B) beschikt sinds enige tijd over een groeps-
grafisch systeem op basis van een aantal Apple II
komputers.
Het Gallaudet College te Washington berichtte onlangs
over het ENFI-projekt. waarin het principe van het in St.
Michielsgestel reeds langer toegepaste groepsgrafisch
systeem, op IBM-komputers is geïmplementeerd.

In de ontwikkelingen binnen het Instituut voor Doven te
St. Michielsgestel blijft de keuze nog steeds vallen op
het systeem waarbij leerlingen enkel toetsenborden
hebben en een centrale monitor is opgesteld. Daarmee
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wordt getracht de groepseenheid te behouden. Binnen
het ENFI-projekt wijkt men daarvan af. Elke leerling heeft
een volledige eigen komputer met scherm, het gevaar
inhoudende dat de klas verandert in een verzameling
individualisten.
In Hasselt heeft men een aardig compromis toegepast.
Er is weliswaar een centrale monitor voor groepsge-
sprekken, maar elke leerling beschikt bovendien over
een eigen monitor. Tijdens de groepsgesprekken zijn de
individuele monitoren uitgeschakeld. Buiten de groeps-
grafische gesprekken beschikken de leerlingen over
komputersystemen met eigen monitor, waarmee eduka-
tieve programma's uitgevoerd kunnen worden.

Wat mogen we tenslotte verwachten van de toe-
komst?

Op het gebied van hardware (= apparatuur) zijn al een
aantal nieuwe produkten gerealiseerd en ontwikkelingen
in gang gezet, die van belang zijn voor het groepsgra-
fisch systeem.
In plaats van de gebruikelijke querty-toetsenborden
waar de leerlingen hun teksten op intypen, zullen er
alternatieve beschikbaar komen. De VELO-type als heel
snel toetsenbord is wellicht voor doven met hoog
taalbezit effektief te gebruiken om de snelheid van
kommunikatie te verhogen. De Canon-polskommunika-
tor als toetsenbord aangesloten op het groepsgrafisch
systeem maakt een geleidelijke overgang mogelijk van
het individueel grafische gesprek met het jonge (prelin-
guaal) dove kind, naar het groepsgrafisch gesprek.
Voor (doof-)blinden is een visuele presentatie van de
tekst op een centraal tv-scherm uiteraard niet toepas-
baar. Inmiddels zijn er al zogenaamde brailleregels
beschikbaar, die aan de komputer gekoppeld kunnen
worden. De teksten verschijnen dan in braillekode op
een één- of tweeregelig display'. De informatie op de
brailleregel is vluchtig en kan niet behouden worden.
Daartoe kan nog een brailleprinter aangesloten worden
die na afloop van het gesprek de tekst ook nog in braille
op papier vastlegt.

In de ontwikkeling van het komputergeheugen kunnen
we nog veel nieuws verwachten. Ik verwijs dan in het
bijzonder naar de toepassing van de CD (compact disc)
en de VLP (video beeldplaat). Daarop kunnen grote
hoeveelheden tekst- resp. beeld/geluidinformatie wor-
den bewaard, die bovendien zeer snel toegankelijk zijn
vanuit de komputer.
Op een CD zou een kompleet woordenboek kunnen
worden vastgelegd. Als tijdens een groepsgrafisch ge-
sprek nadere verklaring over een woord gewenst wordt,
dan kan binnen een fraktie van een sekonde de ge-
wenste woordenboek-informatie op het scherm staan.
Voor de VLP zijn de toepassingsmogelijkheden vooral in
het visualiseren van begrippen op velerlei gebied. En dat
kan dan op basis van bewegende beelden of stilstaande
beelden. Op een enkele beeldplaat kunnen ruim 50.000
dia's (als stilstaande beelden) worden vastgelegd.

Het toegankelijk maken van informatie buiten het
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groepsgrafisch systeem is ook een logische ontwikke-
ling naar de toekomst. Ik bedoel daarmee de aansluiting
van het systeem op een viewdatabank. Een komputer
in Den Haag kan dan via koppeling door een modem/
telefoonlijn informatie doorgeven aan de komputer die
het groepsgrafisch systeem regelt. Het viewdata sys-
teem dat in Nederland door de PTT wordt beheerd heet
Viditel. De koppeling van Viditel aan personal computers
is reeds een alledaagse zaak. Koppeling van het groeps-
grafisch systeem aan viewdata is technisch dan ook
geen probleem meer.
Tenslotte kan er nog veel worden toegevoegd aan het
groepsgrafisch systeem door de software (= komputer-
programma's) verder uit te breiden en te vervolmaken.
In de laatste realisaties van het groepsgrafisch systeem
zijn al via software heel aantrekkelijke en fleksibele
faciliteiten te vinden. Automatische woordafbreking aan
het eind van een regel, het gebruik van een 'elektronisch
kladblok', teksten op disc bewaren, enz. zijn daar illustra-
ties van.
Toekomstige software-ontwikkelingen kunnen zich rich-
ten op de programmatuur die nodig is om de eerder
genoemde toepassingen met CD en VLP te realiseren.

De spellingskontrole, die in een aantal moderne tekst-
verwerkerpakketten al gebruikt wordt, zou ook in het
groepsgrafisch kommunikatiesysteem aangebracht
moeten worden. En dat moet dan naar keuze van de
docent in- of uitgeschakeld kunnen worden.
Een andere interessante ontwikkeling is het integreren
van edukatieve software, bijv. taaioefenprogramma's, in
het grafisch gesprekssysteem. Daardoor ontstaat didak-
tisch gezien een betere integratie en samenhang tussen
gesprekken en daarop reflekterende taaioefeningen.
Ter ondersteuning van de docent zouden statistische
funkties in het systeem ingebouwd moeten worden.
Deze funkties zouden (onopgemerkt) moeten bijhouden
welk aandeel elke gespreksdeelnemer heeft (in % en/
of in aantal woorden), welke zinslengte en woordsoor-
ten/kategorieën elke leerling gebruikt, hoe vaak er in de
tekst van een leerling door hem/haar zelf of door de
leerkracht wordt gekorrigeerd, etc etc. Deze gegevens
kunnen zeer waardevol zijn om de voortgang te evalu-
eren en nog komende gesprekken al dan niet gewijzigd
te 'sturen'.

In de toekomst kijken is altijd gevaarlijk. Toch heb ik een
poging gewaagd. Een ding is zeker: het dovenonderwijs
moet niet afwachten wat er gebeurt. Nee, het dovenon-
derwijs moet dat aktief meebepalen. En dat kan door het
blijven reflekteren op de ervaringen met groepsgraf ische
kommunikatie systemen en het op basis daarvan aktief
meedenken over resp. stimuleren/initiëren van nieuwe
ontwikkelingen op hard- en software gebied.



Interactie tussen dove kinde-
ren en hun horende broertjes
en zusjes

Marieke Wals

Inleiding

De invloed van broertjes en zusjes op de eerste ontwik-
keling van een kind wordt door leek en wetenschapper
herkend (o.a. Lamb, 1978; Abramovitch e.a., 1979,1982:
Baskett & Johnson, 1982; Bryant, 1982; Cicirelli, 1976,
1982).
Op het moment dat een kind geboren wordt, komt het
terecht in een gezin. Hoe een kind het gezinsleven
beleeft, is echter ondermeer afhankelijk van hoeveel
kinderen er zijn, hoeveel zij in leeftijd verschillen en het
hoeveelste kind hij zelf is. Het besef van de eigen plaats
binnen de hiërarchie van oudere en jongere broertjes en
zusjes komt zeer vroeg en bepaalt de aard van de
interactie met hen. Gedragspatronen van een ouder
broertje of zusje kunnen worden geïmiteerd, speelacti-
viteiten kunnen door een ouder broertje of zusje worden
opgelegd, enzovoort. Geleidelijk worden de intellectuele
en persoonlijke karaktertrekjes van een kind gevormd
door de combinatie van verschillende behandeling door
de ouders en de interactie met broertjes en zusjes.
Bovendien hebben broertjes en zusjes met dezelfde
ouders te maken (Cicirelli, 1982). De interactie van een
kind met zijn vader en/of moeder is wezenlijk anders dan
de interactie van een kind met zijn broertjes en zusjes.
Over het algemeen zijn broertjes en zusjes minder
emotioneel aan elkaar gebonden dan aan hun ouders.
Broertjes en zusjes dienen als vertrouwelingen voor
elkaar of als critici die eikaars gedrag kunnen bepalen.
Ze testen nieuwe rollen, complementeren, observeren
en evalueren elkaar op manieren die bij kunnen dragen
aan sociale groei en rijping (Murphy, 1979). De interac-
ties tussen ouders en kinderen worden veelal geken-
merkt door sociaal geschikt en wenselijk gedrag van het
kind om zo positieve responsen van de ouders te
verkrijgen. De interacties met broertjes en zusjes worden
daarentegen vaak gekenmerkt door het gebruik van
negatieve versterking of straf als manieren om het
gedrag van anderen te beheersen, en zijn hierdoor
afdwingend van aard (Baskett & Johnson, 1982). De
functie van de interactie tussen broertjes en zusjes is
van speciaal belang voor de ontwikkeling van dove of
slechthorende kinderen, omdat dit voor jonge dove
kinderen die nog niet naar school gaan, vaak de enige
vorm is van interacties met leeftijdsgenoot|es (Kaplan &
McHale, 1980). Omdat er nog maar heel weinig onder-
zoek is gedaan naar de interactie tussen dove kinderen

en hun horende broertjes en zusjes heb ik voor mijn
scriptie een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Methode

Het onderzoek bestond uit twee gedeelten: een vragen-
lijst en een aanvullend gesprek. De vragenlijst werd door
de ouders ingevuld en teruggestuurd vóór het aanvul-
lende gesprek. Op deze manier kon de vragenlijst dienen
als basis voor het gesprek. De vragenlijst bestond
globaal uit twee gedeelten: een algemeen gedeelte,
waar onder meer gevraagd werd naar de graad, aan-
vang en oorzaak van de doofheid van het kind, de
samenstelling van het gezin, enz.; en het tweede ge-
deelte, waar de ouders verzocht werd vragen als 'Met
wie gaat uw dove kind binnen het gezin het meest om?
Kunt u hier een oorzaak voor geven?' kort te beantwoor-
den. Deze procedure, vragenlijst en aanvullend gesprek,
werd in twee fasen uitgevoerd: in de eerste fase bij een
proefgezin, in de tweede fase bij vier gezinnen. Op deze
manier konden vragen gewijzigd worden en kon op basis
van het gesprek met het proefgezin een opzet worden
gemaakt voor de gesprekken met de andere gezinnen.
Aangezien er na de fase met het proefgezin slechts een
klein aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden om het
geheel overzichtelijker te maken en de opzet van de
gesprekken met de gezinnen uit de tweede fase is
gebaseerd op het gesprek met het proefgezin, worden
de resultaten uit het proefonderzoek en het eigenlijke
onderzoek hier te zamen behandeld.

Proefpersonen

Aan het onderzoek hebben vijf gezinnen meegewerkt
(waarbij het proefgezin), vier gezinnen met drie kinderen,
één gezin met vier kinderen, (zie Tabel 1). De dove
kinderen, variërend in leeftijd van 7,10 - 10,2 jaar, zijn
allen vanaf de geboorte doof en bezoeken de Amman-
school te Amsterdam, (zie Tabel 2).

Er bestaat nogal wat verschil tussen de leeftijden waarop
de doofheid van de kinderen is vastgesteld: Bas 2,6 jaar,
Jim 10 mnd., Fiona 15 mnd., Karin 16 mnd., Hans 6
weken.
De ouders van Bas, Jim en Hans zijn opgenomen
geweest in een hometrainingsprogramma van de Ne-
derlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende
Kind te Amsterdam, de ouders van Karin en Fiona zijn
begeleid door een audiologisch centrum.
De moeder van Bas heeft een gebarencursus gevolgd,
de ouders van Jim en Hans hebben samen enkele
gebarencursussen gevolgd De moeder van Jim en de
ouders van Hans volgen nog steeds af en toe een cursus
om hun kennis te behouden en uit te breiden en het
kontakt met andere ouders te behouden. De moeder van
Fiona heeft in Utrecht een gebarencursus gevolgd, maar
de gebaren die zij daar leerde, kwamen niet geheel
overeen met wat Fiona op school leerde, en daarom
heeft zij geen cursussen meer gevolgd. De ouders van
Karin hebben niet de behoefte gevoeld een communi-
catiecursus te volgen.
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TABEL 7

NAAM KIND*

proefgezin
Bas

Odette
Torn
gezin 1
Yvette
Jim

Linda
gezin 2
Peter
Robin
Fiona

gezin 3
Helen
Karin
Joost
gezin 4
Sonja
Hans

Esther
Petra

GESLACHT

jongen

meisje
jongen

meisje
jongen

meisje

jongen
jongen
meisie

meisie
meisje
jongen

meisje
jongen

meisje
meisje

LEEFTIJD

8,9 jaar

5,7 jaar
3.4 jaar

10.4 jaar
7,10 jaar

3,9 jaar

14,5 jaar
12,0 jaar
9.8 jaar

11.6 jaar
9,11 |aar
8,0 jaar

11,10 jaar
10,2 jaar

8.4 jaar
2,10 jaar

SOORT SCHOOL

Ammanschool
y2 dag basisschool
basisschool
peuterzaal

basisschool
Ammanschool

peuterzaal

gymnasium
basisschool
Ammanschool

basisschool
Ammanschool
basisschool

basisschool
Ammanschool
'/2 dag basisschool
basisschool
peuterzaal

KLAS/GROEP

kernafdeling
groep 2

groep 7
MG 1

klas 3
groep 8
kernafdeling

groep 8
kernafdeling
groep 4

groep 8

MG 1
groep 5

EVT STOORNIS
HANDICAP

doof

doof, licht moto-
risch gestoord

doof, slechte
beenmotoriek

doof

doof

* Alle namen zijn pseudoniemen

TABEL 2

NAAM KIND

Bas

Jim

Fiona

Karin

Hans

LEEFTIJD

8,9 jaar

7,10 jaar

9,8 jaar

9,11 jaar

10.2 jaar

DOOF SINDS

geboorte

geboorte

geboorte

geboorte

geboorte

OORZAAK
DOOFHEID

ziekte en medicijn-
gebruik van de
moeder tijdens de
zwangerschap
?

waarschijnlijk
erfelijk

rode hond tijdens
zwangerschap

rode hond ti|dens
zwangerschap

NEVEN-
STOORNISSEN

licht motorisch
gestoord

slechte been-
motoriek

snel afleidbaar,
kort geheugen-
vermogen

GEHOORVERLIES

rechts 90 Db
links 85 Db

rechts 80 Db
links 80 Db

praktisch geen
gehoor

rechts 80 Db
links 90 Db

praktisch geen
gehoor

Discussie

De situaties in de vijf gezinnen van het onderzoek
verschillen nogal. Binnen alle gezinnen is een manier
gevonden om met het dove kind te communiceren.
Hierbij is er niet alleen tussen de gezinnen maar ook
binnen de gezinnen verschil. Zo wordt er bij Karin (gezin
3) voornamelijk door middel van spraak gecommuni-
ceerd, omdat Karin goed kan aflezen en zelf redelijk
goed kan praten, terwijl er in de andere gezinnen
gecommuniceerd wordt door middel van spraak gecom-
bineerd met gebaren.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de ouders niet op één
lijn gesteld kunnen worden. De dove kinderen hebben
in alle gevallen een andere band met hun moeder dan
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met hun vader, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door
het feit dat de vaker minder vaak thuis is. Deze andere
band resulteert in een andere interactie tussen vader en
doof kind die echter kwalitatief niet veel verschilt van de
interactie tussen moeder en doof kind, maar in kwantiteit
duidelijk minder is. De dove kinderen gaan meestal naar
hun moeder wanneer ze hun broertjes, zusjes of vriend-
jes niet begrijpen en de moeder is meestal degene die
dingen aan het dove kind uitlegt of vertelt.
Ondanks het feit, dat in alle gezinnen een manier is
gevonden om met het dove kind te communiceren, blijft
het moeilijk om met een doof kind ergens diep op in te
gaan. Horende kinderen kan op verschillende manieren
met verschillende woorden iets uitgelegd worden, terwijl
er met een doof kind allerlei beperkingen zijn, zoals



bijvoorbeeld het vis-a-vis karakter van de communica-
tie, de beheersing van gebaren door de ouders, enzo-
voort. Men kan veronderstellen dat dit voor veel ouders
van dove kinderen een probleem is.

Ouders volgen vaak een communicatiecursus en leren
zo gebaren, de dove kinderen leren gebaren op school.
De broertjes en zusjes volgen geen cursus, de gebaren
die zij gebruiken hebben ze thuis geleerd. Hierbij is er
verschil tussen broertjes en zusjes die ouder zijn dan het
dove kind, en broertjes en zusjes die jonger zijn. Kinde-
ren die ouder zijn dan het dove kind, worden geconfron-
teerd met een doof broertje of zusje, terwijl ze zelf (vaak)
bezig zijn met het verwerven van spraak. Een doof kind
vereist een ander communicatiemiddel dan alleen
spraak en ook het horende kind zal zich aan deze situatie
aan moeten passen. Dit kan tot problemen leiden, zoals
in gezin 1. Jim's zusje Yvette is 2,6 jaar ouder dan Jim.
Yvette vond dat toen vreemd en wilde geen gebaren
gebruiken. Toen zij ongeveer 4 jaar was gingen Jim's
ouders gebaren gebruiken. Toen het hele gezin een
weekend naar Bakkeveen ging, werd Yvette geconfron-
teerd met volwassen doven en broertjes en zusjes van
dove kinderen. Toen zag zij, dat er ook andere mensen
zijn die gebaren gebruiken en dat dit helemaal niet
vreemd is. Na dit weekend wilde zij ook gebaren leren
en vanaf dat moment ging dat spelenderwijs. Fiona
(gezin 2) heeft twee oudere broers. Beiden hebben hun
eigen interesses en ze hebben meer aan elkaaar dan
aan hun zusje. De jongens moeten moeite doen om hun
zusje te begrijpen en zich duidelijk te maken. Ze nemen
wel wat gebaren van haar over, maat echt met haar
communiceren doen ze niet. Voor horende kinderen die
jonger zijn dan hun dove broertje of zusje ligt de situatie
anders. Wanneer zij geboren worden is er al een doof
broertje of zusie en worden er al andere communica-
tiemiddelen dan alleen spraak gebruikt. Zij weten niet
beter dan dat er een doof broertje of zusje is dat niet hoort
wat er gezegd wordt en niet zo goed praat. Bij jongere
broertjes en zusjes van een doof kind gaat hun verwer-
ving van gebaren meestal gelijk op met hun verwerving
van gesproken woorden. Hierbij wordt hun woorden-
schat en taalvermogen in gesproken taal echter groter
dan in gebaren, omdat zij meer gesproken taal ontvan-
gen. Zij horen van volwassenen en kinderen gesproken
taal, terwijl ze alleen die gebaren zien die tegen hun dove
broertje of zusje worden gebruikt, en die worden aan-
gepast aan het taalnivo van het dove kind. Dat jongere
broertjes en zusjes van een doof kind andere commu-
nicatiemiddelen dan spraak als vanzelfsprekend kunnen
aanvaarden, wordt geïllustreerd door Esther, het jongere
zusje van Hans (gezin 4). Er werden in huis veel gebaren
gebruikt toen Esther ongeveer twee jaar was, omdat
Hans nog niets kon aflezen en omdat de ouders volop
bezig waren met het leren van gebaren. Esther heeft
daardoor toen een tijdje alleen gebaren gebruikt. Zij
wilde niet praten, met gebaren kon zij zich net zo goed
duidelijk maken en haar broertje praatte toch ook niet.

Broertjes en zusies vormen voor een doof kind een
belangrijke bron van kontakten met horende leeftijdsge-

nootjes. Doordat de dove kinderen op een speciale
school zitten, zijn ze later thuis dan de buurtgenootjes,
meestal zijn die dan al aan het spelen. Bovendien zitten
de buurtgenootjes vaak op dezelfde school en hebben
ze binnen schoolti|d al kontakt met elkaar. Ook de
communicatie kan problemen opleveren. De kontakten
met horende leeftijdsgenootjes lopen, voor de kinderen
uit dit onderzoek, nogal uiteen. Karin heeft vrij veel
kontakten met horende leeftijdsgenootjes, waarbij wei-
nig problemen zijn met de communicatie, omdat zij goed
kan aflezen en praten. Wanneer er echter meer dan twee
kinderen zijn, wordt het voor haar moeilijk om iedereen
te volgen en dan speelt zij meestal niet meer mee. Hans
heeft ook veel kontakten doordat hij op woensdagoch-
tend naar de basisschool in zijn woonplaats gaat en lid
is van een gym-, judo- en voetbalvereniging. Bas, Fiona
en Jim hebben minder kontakt met horende leeftijdsge-
nootjes, zij spelen vaak alleen met hun broertjes en
zusjes. In deze vijf gezinnen komt het regelmatig voor,
dat het dove kind met een broertje of zusje speelt en
diens vnendje(s) of vriendinnetje(s). In zulke situaties
zorgt het broertje of zusje ervoor, dat het kontakt over
en weer soepel verloopt Ze 'vertalen' dingen die het
dove kind zegt, of leggen aan het dove kind uit, wat er
bedoeld wordt, wanneer dit nodig is.

De dove kinderen uit dit onderzoek kijken graag en veel
naar de televisie. In sommige gevallen wordt dit veroor-
zaakt doordat 'ze niets anders te doen hebben'. Alle
gezinnen uit dit onderzoek hebben teletekst bij hun
televisie, zodat veel programma's ondertiteld kunnen
worden. Maar de dove kinderen hebben moeite om de
ondertiteling, die voor hen veel te snel gaat. te volgen.
Hierdoor begrijpen ze vaak niet, wat er precies gebeurt.
Programma's met een visueel karakter, zoals teken-,
natuur- en slapstickfilms en programma's met veel
science-fiction, actie en bovenmenselijke capaciteiten
hebben de voorkeur.

Conclusie

Gebleken is, dat dove kinderen vaak minder kontakt
hebben met horende leeftijdsgenootjes dan horende
kinderen, deels omdat zij later uit school zijn, deels
omdat de horende buurtgenootjes naar dezelfde school
gaan en binnen school al kontakt hebben met elkaar,
deels omdat het voor dove kinderen zowel sociaal als
communicatief moeilijker is om in kontakt te komen met
horende leeftijdsgenootjes. Broertjes en zusjes vormen,
meer dan voor horende kinderen, een voorname bron
van kontakten met horende leeftijdsgenootjes, terwijl de
broertjes en zusjes ook een schakel vormen tussen het
dove kind en de horende leeftijdsgenootjes, door te
helpen bij het soepel laten verlopen van de interactie.

De gegevens uit dit onderzoek kunnen niet voor alle
gezinnen met een doof kind gegeneraliseerd worden,
daarvoor is het aantal gezinnen te klein. Wel kunnen
deze gegevens een basis vormen voor verder onder-
zoek. De interactie tussen broertjes en zusjes in een
gezin met een doof kind verdient meer aandacht. Welke
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rol neemt een horend kind op zich wanneer hij met zijn
dove broertje of zusje speelt? Verandert deze rol wan-
neer er een horend vriendje meespeelt? Welke bijdrage
kunnen broertjes en zusjes leveren aan de taalontwik-
keling van een doof kind, zowel in gesproken taal als in
gebarentaal? enzovoort, enzovoort.
Bovendien lijkt het mij zinvol niet alleen de ouders en
het dove kind, maar ook de broertjes en zusjes te
begeleiden in een hometrainingsprogramma zodat ook
broertjes en zusjes betrokken worden bij het accepteren,
leren én gebruiken van andere communicatiemiddelen
dan spraak.
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Uit buitenlandse tijdschriften

het slechthorende kind van belang is. Artikel inclusief
enkele tabellen en een literatuuropgave.

2. Hörgeschadigte Kinder (BRD), nummer 2, 1987
Dit tijdschrift wordt op de eerste plaats uitgegeven voor
ouders van dove/slechthorende kindern. De artikelen
zijn dan ook anders van opzet dan in 'Die Sonderschule'.
Zij laten zich gemakkelijker lezen. Deze keer o.a.:
- Dove ouders en hun horende kinderen. Ervaringen

opgetekend door een ouderpaar.
- Het eerste deel van een artikel over 'Unisensorische

Hörerziehung'. Wat moeten we daaronder verstaan?
In deze zienswijze wordt belang gehecht aan een zo
vroeg mogelijke diagnose ten aanzien van de handi-
cap, het evenzo zo vroeg mogelijk verschaffen van
apparatuur en het toekennen van een belangrijke rol
aan de ouders in de hooropvoeding van het jonge kind.

- Is er een verband tussen 'geprogrammeerde geboor-
ten' en een gehoorbeschadiging? De twijfelachtige rol
die Dolantin S speelt bij zg. ingeleide geboorten. Een
ouder bericht.

- Het Usher-syndroom: een erfelijke gehoor-gezichts-
(= zien) beschadiging, die bij 3 a 5 procent van de
populatie van dovenscholen schijnt voor te komen.

3. The Volta Review (USA), nummer 2, 1987
The Volta Review, met als ondertitel Journal of the
Alexander Graham Bell Association for the Deaf, kan
beschouwd worden als een (semi-)wetenschappelijk
tijdschrift. Het bevat doorgaans interessante artikelen,
die vergezeld gaan van de nodige cijfertjes en figuren,
gecompleteerd door een literatuuropgave.
In deze aflevering o.a. een artikel over het DRC-audio-
gram; DRC staat voor Dynamic Range Configuration.
Het is een audiogram, ontwikkeld door het Central
Institute for the Deaf in St. Louis, dat het gedeelte van
het gemiddelde spraakspectrum, dat met en zonder
versterking voor het kind hoorbaar is, zichtbaar maakt.
Het is een realistische weergave van wat het kind
werkelijk resp. hoort en verstaat. Een helder geschreven
artikel met een aantal voorbeelden, inclusief de bijbe-
horende DRC-audiogramman. Voorts een artikel getiteld
'Worden moeilijk lerende auditief gehandicapte leerlin-
gen als zodanig herkend?'

The Volta Review, nummer 3, 1987 bevat geen interes-
sante artikelen voor de Nederlandse situatie.

J.J. Groothand, lid van de redaktie

1. Die Sonderschule (DDR), nummer 3,1987
In dit tijdschrift voor diverse vormen van speciaal
onderwijs deze keer weinig artikelen over kinderen met
een auditieve handicap. Vermeldenswaard is wel 'Einige
Besonderheiten der auditiven Wahrnehmung von Wör-
tern durch schwerhörige Schuier'. De schrijfster beklem-
toont dat het kunnen verstaan van losse woorden niet
enkel afhankelijk is van het kunnen verstaan van klan-
ken, maar dat ook de ontwikkelingsgraad van de taal bij
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Ambulante begeleiding

Vanuit scholen voor slechthorende kinderen
en kinderen met ernstige spraakmoeilijkhe-
den.

Met de bedoeling de plaats en de funktie van de



ambulante begeleiding te verduidelijken en te verdiepen
en om ervaringen uit te wisselen is op initiatief van het
Landelijk Pedagogisch Centrum een stuurgroep ge-
vormd. Vanuit ons type onderwijs (slechthorenden en
ernstige spraakmoeilijkheden) is dhr. J. Spanhoft ge-
vraagd zitting te nemen in deze overleggroep. Een eerste
lezing van dhr. Spanhoft op 17 febr. 1984 te Amersfoort
vroeg om verdere samenspraak met eenzelfde doel-
groep. Al snel was de brug geslagen naar de VeBoss.
Met ondersteuning van de VeBoss werd in april '85 een
aparte stuurgroep gevormd met het doel informatie te
verschaffen aan de aangesloten scholen over de mo-
gelijke opzet van ambulante begeleiding.
Om aan dit doel gestalte te geven werden in de
afgelopen tijd een drietal studieconferenties belegd,
waar, aan de hand van vragen uit het werkveld, de
verschillende aspecten van de ambulante begeleiding
werden uitgediept.

Op de eerste studiedag d.d. 31 oktober 1985 werd naar
aanleiding van een tweetal algemene inleidingen betref-
fende ambulante begeleiding uitvoerig gediscussieerd
door de deelnemers.
Zowel de lezingen als de discussies riepen toen zoveel
vragen op, dat volgende studiedagen belegd moesten
worden om de aangedragen onderwerpen verder uit te
diepen.
De inleidingen van Jan Drapers (A.P.S.) en Henk Wes-
terop (C.P.S.) op de 1e studiedag spitsten zich toe op
het wezen van de ambulante begeleiding:
- Relatie basisonderwijs - Speciaal onderwijs;
- Toelating - handhaving - begeleiding;
- Voorwaarden ambulante begeleiding.
De heer Westerop leidde zijn lezing in met zijn visie op
schoolbegeleiding in het algemeen en wat wij zouden
kunnen leren van 25 jaar schoolbegeleiding van de
pedagogische centra.
Een aantal aspecten van de begeleiding werden ge-
noemd:
- De eigen rol van de begeleider is pluriform van

karakter;
- Visie, kennis en kunde spelen een belangrijke rol;
- Integratie van begeleidingsaktiviteiten is van groot

belang.

Kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn:
- Kennis van kindkenmerken;
- Een blik op schoolkenmerken;
- Leerkrachtkenmerken.
Behalve dat in de discussiegroepen uitvoerig werd
ingegaan op bovengenoemde aspecten, kwamen hieruit
veel praktijksituaties naar voren en werden ook vele
praktische tips gegeven.
De tweede studiedag d.d. 25 april 1986 stond n.a.v. een
gevalsbespreking voor een groot deel in het teken van
de relatie ambulante begeleiding en maatschappelijk
werk.
Verschillende maatschappelijk deskundigen verbonden
aan onze scholen gaven hun visie op deze relatie.
Tevens werd de rol van de onderwijsbegeleidingsdienst
m.b.t. ambulante begeleiding belicht.

Daarnaast werd antwoord gegeven op de voortdurende
vraag naar praktijkvoorbeelden.
Enerzijds kregen we voorbeelden uit het blindenonder-
wijs, een onderwijsvorm waar ambulante begeleiding al
jaren functioneert, anderzijds praktijkervaringen en or-
ganisatie vanuit de Mgr. Hansenschool te Hoensbroek.
Door de deelnemers werd die dag gediscussieerd over
door de inleiders aangedragen stellingen.

De derde studiedag was ook weer heel praktisch gericht.
De heer J. Spanhoff zette alle begrippen en regels rond
de ambulante begeleiding voor onze scholen nog eens
op een rijtje, waarna de heer CL. van Ligtenberg de
laatste ontwikkelingen rond solo-apparatuur doorgaf. Op
veler verzoek was ook de heer N. van Waveren aanwezig
om een aantal praktische tips door te geven. Vanuit de
opleidingen hield de heer H. Menkveld een inleiding rond
Ambulante Begeleiding als agogisch proces.

De studiedagen mochten zich ondanks beperking tot
hoofdzakelijk medewerkers van de scholen steeds in
een grote belangstelling verheugen.

De stuurgroep is thans van mening dat de gestelde
doelen van april 1985 voor een belangrijk deel bereikt
zijn. De scholen kunnen met de ambulante begeleiding
aan de slag. Met betrekking tot de inhoudelijke kant van
de Ambulante Begeleiding ligt er nog wel een terrein
braak en is er wat verschil van inzicht. Enerzijds vinden
we dat dit het terrein is van de opleidingen Speciaal
Onderwijs, anderzijds staan we als Stuurgroep open
voor vragen en attentiepunten. Daarnaast zullen we ons
openstellen als gesprekspartner naar de diverse betrok-
kenen binnen onze onderwijsvorm.

De Stuurgroep Ambulante Begeleiding.

J. Spanhoff (voorz.), directeur Martinus van Beekschool,
Nijmegen.
G. Hoogendoorn (secr), adj. directeur/amb. begeleider
dr. P.C.M. Bosschool, Arnhem.
K. Bor, directeur Prof. Groenschool, Amersfoort.
Mw. F. Reinders, ambulant begeleidster. Prof H Burger-
school, Amsterdam.
H. Steinschuld, ambulant begeleider, Mgr. Hansen-
school, Hoensbroek.
Mw. V. Visser, ambulant begeleidster/logopediste, Het
Rotsoord, Utrecht.

N.B.: Exemplaren van de uitgebreide verslagen van de
drie studiedagen zijn a ƒ 5,- per stuk + verzendkosten
nog verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stuurgroep,
p/a Dr. P.C.M. Bosschool, Brantsenstraat 1, 6814 CR
Arnhem, Tel.: 085-423293.
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Boekbespreking
In het fonds dat De Tijdstroom verzorgt, zijn Br. Leo Speth
en Zr. Mariëlla van den Hoverr de meest vertaalde
auteurs. De Tijdstroom heeft de auteurs hiermede dan
ook bijzonder gekomplimenteerd.
(Bovenstaande bespreking is met toestemming van de
redaktie overgenomen uit 'De Vriend' van januari 1987).

Leo Speth/Mariëlla van den Hoven, Geplan-
tes Verhalten, Edition Schindele, Heidelberg
1986

Drs. A.P.M, van Hagen

Dit boek van Br. drs. Leo Speth en Zr. drs. Mariëlla van
den Hoven is een vertaling in het Duits van het boek,
verschenen onder de titel 'Plangedrag' bij Uitgeverij De
Tijdstroom te Lochem.
Het Nederlandse boekje heeft nogal wat belangsteling
gekregen, zeker ook in de wereld van de zwakzinnigen-
zorg.
Binnen het Instituut te Sint-Michielsgestel wordt dit
boekje zeer gewaardeerd en wordt o.a. als verplicht te
bestuderen literatuur opgegeven aan deelnemers van
de Inservice Opleiding, die werkzaam zijn op Mariëlla-
school of -internaat, de Wingerd en de afdeling Martha.
Er zijn nogal wat kinderen voor wie het moeilijk is de
opeenvolging van de afzonderlijke stappen van een
handeling te onthouden. Ze hebben moeite om orde in
hun handelen te brengen en lopen nogal eens het
gevaar hierdoor in konflikt te komen met de omgeving.
Een negatieve ervaring voor de kinderen, maar ook voor
de personen uit hun omgeving; dit geeft het kind
gevoelens van onzekerheid. Hoe deze kinderen te hulp
te komen? Zr. Mariëlla van den Hoven en Br. Leo Speth
bespreken hiertoe de hulpmiddelen:

Handelingsprogramma 's:
Geordende weergave in beeld (video- of tekeningen), al
of niet verbonden met schrift of gebaren, van de opeen-
volgende stappen van een handeling, bijvoorbeeld van
tafeldekken, tneedrinken, afwassen, tanden poetsen,
gaan wandelen, naar het toilet gaan, aardappels koken
enz. Het boek 'Plangedrag' ('Geplantes Verhalten') geeft
een reeks van tips, hoe dergelijke programma's opge-
steld moeten worden.

Behandelingsprogramma's:
Dit zijn programma's waarin de pedagogische aanpak
van een bepaald kind beschreven staat, dus eigenlijk die
plannen die men als individuele handelingsplannen is
gaan aanduiden. In het boekje 'Plangedrag' wordt een
programma van een bepaald kind uitgewerkt; een reeks
van adviezen voor wat met dit kind te doen om het te
helpen bij zijn motorische, sociale en emotionele ontwik-
keling en bij zijn groei in zijn ervaringen en kennis.
'PlangedragV'Geplantes Verhalten' is een praktisch
boekje, dat zeker in het Duitse taalgebied bekendheid
zal krijgen. Dit boekje 'Plangedrag' is ook voor de
Nederlandse lezer nog steeds verknigbaar en wel bi|
Uitgeverij De Tijdstroom te Lochem.
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VeDON en 'Joost'

Aflevering 2, mei 1987 van dit blad, confronteerde het
bestuur van de VeDON met een artikel dat de titel 'Joost'
droeg.
Het bestuur heeft gemeend afstand te moeten nemen
van dit artikel en wel om de volgende redenen:
a. Een uitnodiging een gedachtenwisseling op gang te
brengen over een onderwerp verdient blaam wanneer
deze gedachtenwisseling in de uitnodiging slechts de
smalle basis van een door derden afgenomen persoon-
lijk interview meekrijgt.

b. Persoonlijke uitingen ten overstaan van een intervie-
wer zijn veelal de reactie op de vraagstelling van degene
die het interview afneemt. De schrijver van het artikel
'Joost' vermeldt niets over achterliggende zaken, - zoals
de interviewer met zijn manier van vraagstelling en de
vragen op zichzelf genomen -, die aan de uiting van de
geïnterviewde mede of in het geheel hebben bijgedra-
gen tot de vorm van die uiting.
Bestaande verbanden in het interview zijn op deze
manier niet aantoonbaar in het artikel 'Joost'.

c. Het staat een geïnterviewde vrij zijn/haar eigen visie
met persoonli|ke omstandigheden en ervaringen te
verenigen. Tenslotte is een eigen visie een persoonlijke
visie.
Naar ons oordeel getuigt het van lichtvaardigheid uitin-
gen afkomstig van een interview, die zo persoonlijk
geladen en zo subjectief betrokken zijn, te gebruiken als
klankkast en reflector om eigen stellingname in eigen
visie te sterken.
Wij, de leden van het bestuur, distantiëren ons van een
dergelijke benadering.

Het staat een ieder vrij zijn mening te uiten en deze te
publiceren. Daarom veroordeelt het bestuur de publica-
tie van het artikel 'Joost' niet. Het bestuur neemt wel
nadrukkelijk afstand van de benadering in het artikel en
de inhoud van het artikel.
Het ware gelukkiger geweest wanneer N. Smulders het
artikel 'Joost', gebaseerd op een interview met de
moeder van Joost Bruning dat verscheen in het week-
blad 'Margriet', had gepubliceerd in hetzelfde weekblad.
Zou dit mogelijk zijn geweest? In ieder geval zal het
moeilijker zijn gegaan.



School 'De Voorde' 25 jaar

Binnenkort bestaat onze. school voor slechthorende
kinderen en kinderen met spraak-taalproblemen 25 jaar.
Gestart, in het najaar van 1962, hopen wij nu in de week
van 11 tot en met 18 september ons jubileum te kunnen
vieren. Het beloott een geweldige week te worden. Voor
onze leerlingen en daarnaast voor ouders en andere
belangstellenden organiseren wij een heuse rommel-
markt met 101 spelletjes, zoals ballengooien, elektro-
nisch ezeltje-prik, wie is er het beste op de computer,
snoeppot-raden, demonstraties en dia-presentatie over
ruimtevaart door het Ned. Centrum voor Ruimtevaart-
amateurs-Rozenburg, computer-demonstraties, ten-
toonstelling over gehoorapparatuur, diverse stands van
organisaties etc.
Het rad van avontuur zal voor menigeen prijzen opleve-
ren! Dit alles vindt plaats op zaterdag 12 september van
10.00 uur tot 's middags 15.00 uur.
De opbrengst van de dag is deels voor school - er ligt
een wens: video-apparatuur - en deels voor Terre des
Hommes. De school sponsort namelijk al enige jaren via
deze stichting twee dovenscholen in Zaïre (Afrika)
waardoor o.m. zonnepanelen en geluidsapparatuur kon-
den worden aangeschaft. Het lijkt de feestkommissie
een heel goed idee om deze dove kinderen in Afrika mee
te laten delen in onze feestvreugde.
Daarom is er een speciale bankrekening geopend. Wie
een gift wil overmaken kan dat doen op bankrekening-
nummer 9684 87 327 Nutsspaarbank Rijswijk, postgiro
van de bank is 3946. U moet vermelden: 'Gift jubileum
De Voorde'. Vast onze hartelijke dank!
Wie nog prijsjes voor het rad van avontuur of spulletjes
voor de rommelmarkt heeft, mag dit tot een week voor
het feest op school bezorgen, alles is welkom, behalve
kleding en schoeisel.
Behalve de feestdag voor ouders en zeg maar 'de buurt'
is er in de feestweek nog veel meer te doen. Er is een
reünie van oud-leerlingen en leerkrachten, wij gaan een
dagje naar het strand, er komt een clown, er komt een
poppekastspeler, de school wordt versierd, er is een
spelletjesdag, een tentenbouwwedstrijd, kortom te veel
om op te noemen.
We hopen zaterdag 12 september op de komst van u
allen!

De Voorde
Bazuinlaan 2a
2287 EE Rijswijk
070-943042.



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden

3814 TL
1062 CZ
1067 EZ
1062 BK
1062 BK
6814 CR
6821 LK
6573 DP
4812 GE
4812 GG
9207 BK
5629 CH
5629 CC
5629 CC
5629 CC
7522 AN
7522 AN
4461 DS
2531 PW
9721 XB
9737 HK
2015 KN
6564 CA
6432 CC
2332 KV
6531 PL
6531 RR
6533 BL
3011 CN
3078 PE
3067 PW
3076 EB
2287 EE
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
VSO. 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-V.S.O.
Tine Marcusschool
Prof. van Gilseschool
De Wylerberg, internaat
Mgr. Hanssenschool
De Weerklank
Mgr. Martinus van Beekschool
V.S.O. Martinus van Beek
Huize Mart. van Beek-internaat
L.W. Hildernisseschool
Dr. F. Hogewindschool
P.J. Evertseschool-V.S.O.

. 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
1064 BX
9752 AC

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

Amsterdam
Amsterdam
Haren (Gr.)

-
Rotterdam
Rotterdam
Sint-Michielsgestel
Vught
Vught
Voorburg
Zoetermeer

J.C. Ammanschool
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

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
Herman de Manstraat 1
Rijksstraatweg 63

Bordewijklaan 117a
Ammanplein 2-4
Comelis 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
076-212352

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

010-4135651
010-4821088
010-4552318
010-4329377

070-943042
02240-14896
02240-98609
030-510041
030-612404
030-616088
030-621227
038-212959

020-178617
020-132801

050-343941
050-343711
050-343622
050-270840

010-4132280
010-4552417

04105-9119
073-564712
073-561272
070-992021
079-511151

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

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door
aan de eindredaktie.


