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Ten geleide 

Van Horen Zeggen in een nieuw jasje: een langgekoesterde 
wens van de redaktie, en naar we hopen van de lezers, is 
werkelijkheid geworden. 
Al eerder informeerden wij u over een enquête die onder 
een representatief deel van de lezers gehouden is. Voor wat 
betreft de lay-out - technische zaken, die in de enquête aan 
de orde kwamen, hebben we gemeend de uitkomsten daar
van zo spoedig mogelijk te verwerken: een nieuwe omslag, 
mat papier en vooral een evenwichtigere bladspiegel met 
de nodige afwisseling van tekst en illustraties. 
De uitkomsten die betrekking hadden op de inhoudelijke 
kant van Van Horen Zeggen, vragen voor bespreking en 
planning wat meer tijd. G lobaa l kan aangegeven worden 
dat voortaan het tweede nummer van een jaargang een 
gecombineerd conferentienummer wordt waarin de lezingen 
(al dan niet in de vorm van een samenvatting) van de 
VeBOSS- en VeDON-conferenties opgenomen zijn. 
Het vierde nummer zal in de vorm van een themanummer 
verschijnen. De nummers één en drie zijn voor publicatie van 
algemene artikelen. 

Hoe het een en ander op dit gebied uitgewerkt gaat wor
den, is nog onderdeel van gesprek in de redaktie. In het 
derde nummer van deze jaargang zullen we u hierover 
verder informeren. 

W a t heeft dit nummer u te bieden: achtereenvolgens vindt u 
de weergave van alle lezingen gehouden op de Najaars
vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Audio
logie. Het thema was: Vorming en scholing van auditief 
gehandicapte kinderen: de beroepsvoorbereiding. 
De inhoud van deze lezingen is met het oog op de integratie 
van auditief gehandicapten in het reguliere onderwijs en de 
maatschappij zeer aktueel. 
Vervolgens treft u een uitgebreide reaktie van M. Broester
huizen op een artikel van J. Louwe dat eerder (juni 1987) in 
Van Horen Zeggen verscheen. 
Als laatste maken we u opmerkzaam op een brief van de 
VeBOSS gericht aan de Minister van Onderwijs betreffende 
de opleidingen speciaal onderwijs. 

Nummer twee van deze jaargang zal gewijd zijn aan een 
verslag van de VeBOSS-conferentie, aangevuld met enige 
algemene artikelen. 
De verschijningsdatum zal rond eind juni liggen. 
De V e D O N organiseert dit jaar geen conferentie, waardoor 
de bijdragen hiervan gemist moeten worden. 
De eindredaktie wenst u veel leesplezier. 



Vorming en scholing van 
auditief gehandicapte kinderen: 
de beroepsvoorbereiding 
Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor 
Audioiogie, 10 oktober 1987 te Utrecht. 

Dr. Ir. F. Coninx, 
fysikus-audioloog, bestuurslid NVA 

Inleiding 

Deze editie van Van Horen Zeggen bevat de 
bundel ing van een aantal voordrachten welke 
gepresenteerd werden tijdens een weten
schappelijke vergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Audiologie. De vergadering 
had betrekking op het thema 

Vorming en scholing van auditief gehandi
capte kinderen: 
de beroepsvoorbereiding. 

Het thema van deze vergadering konsentreer-
de zich dus op de beroepsmogelijkheden voor 
auditief gehandicapte kinderen. Aan de orde 
kwamen de visie van betrokken scholen op vor
ming en scholing van dove en slechthorende 
kinderen en de wijze waarop die visie realiseer
baar en haalbaar is in de onderwijspraktijk. 

Het onderwijs aan auditief gehandicapte kin
deren wordt voor een belangrijk deel verzorgd 
door scholen/instellingen voor speciaal onder
wijs, i.e. de slechthorendenscholen en doven-
scholen. Zij verzorgen niet alleen onderwijs 
binnen eigen muren aan een belangrijk deel 
van de groep slechthorende en dove kinderen, 
maar begeleiden in toenemende mate ook 
kinderen die het reguliere onderwijs volgen 
(ambulante begeleiding). 

Ambulante begeleiding is aan de orde voor 
de groep kinderen in voortgezet en/of be
roepsonderwijs, die min of meer 'gedwongen ' 
regulier onderwijs volgen omdat dezelfde 
scholingsmogelijkheden binnen het speciaal 
onderwijs ontbreken. Daarnaast zijn er kinde
ren waarvoor de reguliere basisschool die, 
voor wie of om welke reden dan ook, verkozen 
wordt boven het speciaal onderwijs. 
Ook ten aanzien van deze 'integratie in regu
lier onderwijs' bestaat de vraag welke visie 
er is, en hoe de realisatie en wat de haalbaar
heid ervan is. 

Bij de opstelling van het programma voor de 
wetenschappelijke vergadering is ervan uit
gegaan dat dove en slechthorende kinderen 
in onderwijskundig opzicht als wezenlijk ver
schillend te beschouwen zijn. Dit leidt tot ver
schillende invalshoeken op grond waarvan 
sprekers werden uitgenodigd. 
De sprekers A. Smaïe en J. Spanhof belichtten 
het thema vanuit scholen voor speciaal onder
wijs (doven- resp. slechthorendenonderwijs) 
alsook integratie in het regulier vervolgonder
wijs. 

De spreeksters P. Waayers en C. Sijtstra deden 
dat ten aanzien van de ambulante begeleiding 
van dove resp. slechthorende kinderen in het 
regulier basisonderwijs. 

De sprekers/spreeksters werd gevraagd om 
aandacht te besteden aan onderwerpen zoals: 
- Welke verhouding is wenselijk tussen vorming 

en scholing? 
- Is integratie in regulier onderwijs te verkiezen 

boven het volgen van speciaal onderwijs? 
Dienen instellingen voor speciaal onderwijs 
hun beroepsscholing uit te breiden? 

- Welke relatie is er met de gekozen kom-
munikatievorm? (oraal, gebaren, total com
munication, vingerspellen) 

- Is er al vroeg een keuze tot een beperkte, 
'typische' groep van beroepen? 

- Welke onderdelen van onderwijs-wetgeving 
in Neder land zijn als positief dan wel nega
tief te beoordelen in relatie tot het thema? 

Mw. Bruning werd als spreekster ui tgenodigd 
om het thema vanuit twee invalshoeken te be
lichten. Enerzijds als ouder van een doof kind, 
anderzijds ten aanzien van de opvoedings
filosofie: Is het einddoel van de opvoeding een 
voorbereiden op integratie in de (horende) 
gemeenschap, of het deel uit maken van een 
dovengemeenschap? 
Als laatste spreker gaf dhr. v.d.Kleij namens de 
inspektie speciaal onderwijs zijn visie op het 
thema. 

De vergadering werd afgesloten met een fo-
rumdiskussie waaraan alle sprekers en spreek
sters deelnamen. 



Vorming en scholing van doven, 
in het bijzonder de beroeps-
voorbereiding 

Drs. A.Smale, 
Instituut voor doven St. Michielsgestel 

1 . Voortgezet onderwijs voor doven in 
St. Michielsgestel 

Aan het Instituut voor Doven in St. Michiels
gestel, waar ik als psycholoog werkzaam ben, 
is een school voor Voortgezet Speciaal O n 
derwijs verbonden, alsmede 2 scholen voor 
Lager Beroeps Onderwijs: een LTS, met de 
afdelingen Bouwtechnieken (waarbinnen Hout-
bewerken en Afwerkingstechnieken), Mecha
nische Technieken, Consumptieve Technieken 
(waarbinnen opleidingen tot kok en tot brood-
en banketbakker), en Grafische Technieken; 
verder een school voor L H N O , waarbinnen 
de richtingen Gezondheidskunde, Huishoud
kunde, Textiele Werkvormen en Kantoorprak
tijk. 

Deze scholen leiden in de genoemde richtingen 
op tot het diploma LBO. 
Binnen het VSO wordt verder door een 20-tal 
leerlingen de MAVO-ople id ing gevolgd. 
De LBO-scholen verzorgen in de bovenbouw 
alleen de vakken Praktijk, Vaktheorie en Vak-
tekenen. De AVO-vakken worden gegeven 
binnen de afdelingen waarin de leerlingen op 
grond van hun communicatie- en leermoge
lijkheden geplaatst zijn. Het totaal aantal leer
lingen dat op de bovengenoemde scholen van 
het Instituut wordt opgeleid bedraagt momen
teel ruim 200. Ongeveer 60% van hen volgt 
AVO op een orale afdeling, de overigen op 
afdelingen voor vingerspelling of voor gecom
bineerde communicatiecodes (spreken, schrij
ven, vingerspellen en gebaren). 
De meeste leerlingen in het LBO worden op
geleid tot het diploma LBO, een aantal volgt 
een programma dat omschreven kan worden 
als Algemene Arbeids Voorbereiding. De duur 
van de opleiding is zowel voor LBO als voor 
M A V O voor de meeste leerlingen 6 jaar, voor 
enkelen 5 jaar. 

2. Opleiding en beroep na het onderwijs 
voor doven 

In welke beroepen zijn de leerlingen die het 
Instituut verlaten hebben, nu zoal terecht ge
komen, eventueel na nog een voortgezette 

opleiding in het reguliere onderwijs? 
De laatste mij bekende telling van beroepen 
van oud-leerlingen van St. Michielsgestel da
teert van 1981. Het betreft 784 oud-Teerlingen 
die op dat moment beroepsmatig werkzaam 
waren. W a t meteen opvalt is de grote ver
scheidenheid in uitgeoefende beroepen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de aantallen 
beroepsbeoefenaren per beroepensector. 

Tabel 1. Beroepsuitoefening door 724 oud-leer
lingen van het Instituut voor Doven te St. Michiels
gestel, naar sector. (Telling 1981) 

Sector 

Metaal/Electro 
Bouw en Hout 
Administr./Handel 
Dienstverlening 
Grafisch 
Voeding 
Agrarisch 
Kunst 
Verkeer 

Ongeschoold 
DSW-verband 

Totaal: 

Aantal 

125 
121 
120 
88 
78 
45 
21 

7 
4 

35 
80 

724 

Percentage 

17.5% 
16.9% 
16.8% 
12.3% 
10.9% 
6.3% 
2.9% 
1.0% 
0.5% 

4.9% 
11.2% 

Een aantal leerlingen dat op het Instituut een 
MAVO- of LBO-diploma heeft gehaald, volg
de of volgt nog een verdere opleiding binnen 
het reguliere onderwijs. De meesten van hen 
maken daarbij gebruik van de diensten van de 
Ambulante Begeleiding, die vanuit de VSO-
school van het Instituut verzorgd wordt. 
In 1985 bestond de dienst Studiebegeleiding 
- sinds de ISOVSO Ambulante Begeleiding 
geheten - 20 jaar. De bij die gelegenheid ge
maakte inventarisatie illustreert, dat het ook 
voor doven met een goede begeleiding mo
gelijk is, om binnen het reguliere onderwijs een 
hoog opleidingsnivo te bereiken. Ook hier is 
een zeer grote verscheidenheid in richtingen 
en nivo's waar te nemen, die het mogelijk 
maakt om een samenvattend overzicht te pre
senteren. In totaal hebben 181 oud-leerlingen 



gedurende die 20 jaar geprofiteerd van de 
Ambulante Begeleiding vanuit het Instituut. O p 
het moment van de inventarisatie hadden 125 
van hen de opleiding met een diploma afge
rond. W e treffen als opleidingen aam bedrijfs
opleidingen, leerlingenstelsels, MAVO, V W O , 
M B O , HBO, en enkele oud-leerlingen'die een' 
academische opleiding voltooiden op univer
siteit of hogeschool. 

W a t betreft de oud-leerlingen die op dit mo
ment (oktober 1987) regulier onderwijs volgen 
met begeleiding vanuit het Instituut te St 
Michielsgestel is de situatie weerqeqeven in 
tabel 2. a 

Tabel 2. Aantal dove leerlingen dat regulier on
derwijs volgt met ambulante begeleiding vanuit 
het Instituut voor Doven te St. Michielsqestel 
(augustus 1987) 

Schoolsoort 

Basisonderwijs 
HAVO, MAVO, LBO, KMBO 
Beroepsbegeleidend onderwijs 
MBO 
HBO 

Totaal 

Aantal 

63 
11 
12 
19 
8 

63 

3. De extra risico's die doven lopen 

Cijfers zijn veelzeggend: deze cijfers geven 
onmiskenbaar aan, dat het voor een aantal 
doven mogelijk is een zodanig nivo van ver
bale taal te bereiken, dat een moeilijke theore
tische studie met succes gevolgd kan worden. 
Ze geven aan dat dit niet a priori uitgesloten 
mag worden. Van de andere kant geven cijfers 
ook maar halve informatie: ze laten niet de 
strijd en de moeilijkheden zien, die het funk
tioneren van doven temidden van horenden 
soms kenmerken. 

Ervaringen van Maatschappelijk Werkenden 
en van Ambulante Begeleiders, en kontakten 
met de oud-leerlingen zelf, leren ons, dat een 
aanzienlijk aantal doven, zeker in het begin, 
moeilijkheden van uiteenlopende aard onder
vindt in het werk of op school. Maar ze leren 
ons ook, dat eveneens een aanzienlijk aantal 
doven deze moeilijkheden heeft weten te over
winnen en een gelukkig leven leidt temidden 
van horenden. 

Startmoeilijkheden in school of werk treffen we 
aan bij alle categorieën van nieuwelingen op 
school of in het werk. Doven echter lopen, 
vanwege hun handicap, een aantal extra 
risico's die het optimaal funktioneren in beroep 

of studie bedreigen. Laat ik u in dit verband, 
me beperkend tot de werksituatie, enkele 
zaken noemen: 

- Taalprobleem, tot uiting komend bij: 
- het schrijven van een sollicitatiebrief, 
- het voeren van een sollicitatiegesprek, 
- begri jpen van werkopdrachten en werk

instructies, 
- misverstanden in het algemeen, die het 

gevolg zijn van niet begrijpen of niet kun
nen verwoorden. 

- Communicatieprobleem, tot uitinq komend 
in: 
- misverstanden door niet verstaanbaar spre

ken en door lipleesproblemen, 
- gevaar van sociaal isolement, 
- gevaar van gebrek aan feedback op het 

werk etc. 

- Persoonlijkheidskarakteristieken die veelal 
met doofheid samengaan: 
- sterkere ger ichtheidop zichzelf, 
- zwakkere sociale vaardigheden, 
- steeds vragen om kontakt, feedback, be

vestiging, wat irriterend kan werken op de 
omgeving, 

- irreële componenten in het zelfbeeld. 

4. De consequenties voor de opleiding 

Voor de inhoud van de opleiding van doven 
met het oog op het funktioneren in een beroep 
betekent dit, dat deze opleiding om veel meer 
vraagt dan het bieden van een adequate be
roepsopleiding alleen. Er dient daarbinnen 
ook vorming plaats te vinden, waarbi j een 
aantal extra accenten aan te geven zijn, die 
meer of minder direct met de doofheid samen
hangen. 

Het betekent niet dat de doelstellingen van 
vorming en scholing van doven er essentieel 
anders zouden moeten uitzien dan die van 
horenden. Voor beide groepen immers repre
senteren de doelstellingen in wezen basale 
waarden die in onze samenleving gelden, en 
waarvan ik in verband met het thema van deze 
dag zou willen noemen: het recht van het 
individu op vrijheid van keuze, en: voor ieder 
een gelijke kans om te funktioneren overeen
komstig de individuele mogelijkheden. 
Toegespitst op het onderwerp van deze dag 
betekent dit: wij dienen de doven een zoda
nig onderwijs en vorming aan te bieden, dat 
ze na voltooiing hiervan in staat zijn tot een 
reële keuze voor beroepsmatig deelnemen 
aan de maatschappij van de horenden, in
dien ze dat zouden wensen, en tevens, dat 
ze hun in aanleg aanwezige mogelijkheden 
zodanig ontdekt en ontwikkeld hebben, dat 



ze overeenkomstig deze mogelijkheden 
kunnen funktioneren. 
Dit is niet utopisch, wel idealistisch. Een ideaal 
geeft richting aan het werk, motiveert en in
spireert de werkers. Een utopie heeft de tegen
gestelde effecten. 

Keren we terug naar de accenten in de vor
ming en scholing van doven, die gebaseerd 
zijn op de extra risico's die met de handicap 
doofheid min of meer direct samenhangen. 
Beroepsopleiding is gericht op vergroting van 
theoretische en praktische vakbekwaamheid. 
Ook voor doven is het belangrijk goed vak
manschap te ontwikkelen binnen de gekozen 
opleidingsrichting. Daar waar ze op andere 
terreinen moeilijkheden ondervinden, kan 
enig surplus aan vakmanschap hen alleen 
maar weerbaarder en acceptabeler maken. 
Echter: de mate van vakbekwaamheid is niet 
de belangrijkste predictor voor succesvol en 
gelukkig funktioneren in de arbeidssituatie met 
horenden. De risico's die daar juist werden 
genoemd leiden tot aspecten in de vorming 
en scholing, die zeker zoveel - en wellicht wel 
meer - aandacht verdienen als de beroeps
matige vaardigheidstraining in strikte zin. 
Te noemen zijn: 

- Vergroting van de werkbekwaamheid: 
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, zelf
vertrouwen, werktempo en productiviteit; 
- Verruiming van de sociale vaardigheden: 
gespreks- en luisterhouding, sociaal invoelings
vermogen, gerichtheid op de ander, savoir-
vivre; 
- Ontwikkeling van de verbale taalvaardig
heid: woordenschat, begri jpend lezen, taai-
verstaan, mondelinge en schriftelijke uitdruk
kingsvaardigheid; 
- Vergroting van de communicatievaardig
heid, waar mogelijk oraal , verstaanbaar spre
ken, liplezen, in onmiddellijke samenhang met 
de juistgenoemde taalvaardigheid. Immers: 
liplezen en verstaanbaar spreken moeten niet 
gezien worden als geïsoleerde technische 
vaardigheden; bij de meeste oraal communi
cerende doven wordt.de effectiviteit van deze 
vaardigheden in de communicatie met horen
den voor een aanzienlijk deel bepaa ld door 
de lexicale, grammaticale en syntactische 
taalkennis bij de dove. 

5. Begeleiding van studie- en beroepskeuze 

Naast, en voor een deel in verband met, het 
bovenstaande wil ik hier graag wijzen op een 
aspect van de scholing en vorming van dove 
jongelui, dat steeds meer aandacht krijgt, na
melijk de keuzebegeleiding. 

Het doel hiervan is: de dove leerling brengen 
tot een 'rijpe' keuze van opleiding en beroep. 
'Keuze' moet in dit verband niet begrepen 
worden als: het meest aantrekkelijke kiezen uit 
een reeks openstaande alternatieven, zoals 
je uit een verzameling gebakjes de lekkerste 
kiest. Onder 'rijpe keuze' dient verstaan te wor
den: het nemen van een beslissing overeen
komstig een procesmatig ontwikkeld persoon
lijk toekomst-perspectief, dat gebaseerd is 
enerzijds op een helder en reëel zicht op de 
wereld van opleidingen en beroepen, en an
derzijds op een consistent en aan de ervaring 
getoetst beeld van de eigen interesses, capaci
teiten, mogelijkheden en waarden. Grof ge
schetst zal de keuzebegeleiding dan ook 
gericht moeten zijn op verruiming van de 
eigen horizon door het bieden van informatie, 
of liever nog: het leren zelfstandig informatie 
te zoeken, en op verheldering van het zelf
concept. 

Dit laatste gebeurt o.a. door verruiming van 
ervaringen (op sociaal gebied, en in oriëntatie
periodes binnen de opleidingsrichtingen van 
het LBO), het reflecteren op deze ervaringen in 
interactie met volwassen begeleiders en leef
t i jdgenoten, en het toetsen van het huidige 
zelfconcept aan deze ervaringen. Een op deze 
uitgangspunten gebaseerde keuzebegelei
ding is door ons uitgewerkt in een aantal les
senseries, die parallel aan een oriëntatie
programma in het LBO op het Instituut in 
St. Michielsgestel worden uitgevoerd. 
De genoemde principes voor een keuzebege
leiding zijn niet specifiek voor doven. Alle 
jongelui staan voor keuzes. Horizonverruiming 
en vorming van het zelfconcept zijn universele 
ontwikkelingstaken. Toch is naar mijn mening 
een dergelijke keuzebegeleiding voor doven 
in het bijzonder urgent. 

Twee zaken wil ik ter ondersteuning van dit 
standpunt naar voren brengen. 
Ten eerste: verruiming van de horizon wordt 
niet bereikt door louter toevoer van informatie, 
maar vereist exploratief gedrag bij de leerling: 
het willen verzamelen van informatie. Dit blij
ken zaken die voor doven meer problemen 
met zich brengen dan voor horenden. Onze 
ervaring is, dat doven geneigd zijn zich sneller 
te hechten aan zekerheden, het vertrouwde 
en bekende, het konkreet waarneembare, 
minder gemakkelijk het onbekende tegemoet 
gaan. Ook komt hen geen informatie toevallig 
ter ore, die horende Teeftijdgenoten zo vaak 
nieuwsgierig maakt en stimuleert tot verdere 
exploratie. 
Ten tweede: zelfconcept ontwikkelt zich op 
basis van reflectie op ervaringen, en in inter- 7 
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actie met de omgeving. Steeds wordt het zelf
beeld genuanceerd en bijgesteld, het wordt 
steeds consistenter en realistischer. Welnu.- bij 
doven is de interactie met de omgeving be
perkt, waardoor feedback van de omgeving 
op eigen gedrag, oordelen en standpunten 
minder frekwent, minder duidelijk en soms ver
minkt op de dove overkomt. Daardoor zijn de 
voorwaarden om tot een juist zelfconcept te 
komen bij doven minder gemakkelijk te realise
ren dan bij horenden. 

Overigens is onze ervaring ook, dat bij een 
goede begeleiding de kwaliteit van de studie-
en beroepskeuze bij doven niet minder hoeft 
te zijn dan bij horenden. 

6. Scholing en vorming 

Het begeleiden van doven naar een optimaal 
kunnen funktioneren in een beroep temidden 
van horenden omvat zowel scholings- als 
vormingsaspecten. Scholing en vorming zijn 
hierin wel te onderscheiden, maar niet te 
scheiden aktiviteiten. Vorming vindt ook plaats 
in de meer schoolse leersituatie en in de be
roepsopleiding. 

Wanneer expliciet aan vorming gedaan wordt, 
zijn deze aktiviteiten veelal verbaal en inter
actief, en kennen dus op de gebieden van taal 
en communicatie ook vele leermomenten. 
Wanneer het gaat om het uitvoering geven 
aan de beroepsvoorbereiding, schuilt er in het 
hanteren van dit onderscheid tussen scholing 
en vorming ook enig gevaar, zeker wanneer 
men beide op verschillende plaatsen locali-
seert, en ze onder de verantwoordeli jkheid 
van verschillende groepen begeleiders brengt. 
Het zou scholen een alibi kunnen verschaffen 
om niet aan vorming te doen, en opvoeders en 
vormingswerkers om elke vorm van scholing 
achterwege te laten, c.q. leermomenten op het 
gebied van taal en communicatie te negeren. 

7. Differentiatie en individualisering 

U en ik beseffen maar al te goed, dat de ge
noemde doelstellingen, of als u wilt idealen, 
niet voor alle doven in even grote mate reali
seerbaar zijn. De doven als groep hebben 
hun auditieve handicap gemeen, waarin ze 
zich onderscheiden van horenden en slecht
horenden, maar binnen de groep zijn intel
ligentie, leeraanleg, karakter, het patroon van 
interessen, affiniteiten, waarden etcetera even
zeer gespreid als in iedere aselecte steekproef 
uit onze samenleving. Van bijzonder belang is, 
dat er binnen de groep doven grote verschil
len zijn wat betreft de mogelijkheid tot het 
leren van orale communicatie en verbale taal. 

In de scholing en vorming van doven zijn dif
ferentiatie en individualisering dan ook sleutel
begrippen. Dit geldt evenzeer voor de boven
genoemde speciale aandachtspunten en voor 
de keuzebegeleiding. 

8. De belangrijkste voorwaarden 

Het moge u duidelijk zijn dat de ontwikkeling 
van het dove kind tot een volwaardig en ge
lukkig deelnemer aan het arbeidsproces hoge 
eisen stelt aan de dove zelf, zijn opvoeders en 
onderwijzers, en aan de omgeving waar in de 
dove in zijn werk komt te verkeren. Het proces 
zou dienen te beginnen met een gedegen en 
vakkundige diagnostiek in een gespeciali
seerd dagnostisch centrum, op basis waarvan 
de weg gewezen kan worden naar de voor dit 
individuele kind best passende schoolsoort of 
afdeling. Fouten op dit cruciale moment kun
nen verstrekkende en onherstelbare qevolqen 
hebben. a a 

Voorts worden hoge eisen gesteld aan de be
geleiders en opleiders van het kind, of dit nu 
binnen het speciaal dan wel het regulier on
derwijs geplaatst is. W a t dit laatste geval be
treft: bij iedere plaatsing van een doof kind in 
het reguliere onderwijs lijkt mij enige vorm van 
ambulante begeleiding noodzakelijk, en wel 
door personen die het dovenonderwijs van 
nabij hebben leren kennen. Alleen dan kan 
de begeleider een werkelijke steun zijn voor 
leerling en school. Sprekers na mij zullen daar 
deze ochtend nader op ingaan, naar ik aan
neem. 

Meer toegespitst op de beroepsopleiding en 
de beroepsmogelijkheden voor doven heb ik 
geprobeerd doelstellingen en wegen ter reali
sering hiervan te schetsen. O m hen optimale 
kansen en keuzemogelijkheden te bieden is 
een positieve benadering een conditio sine 
qua non. 

Tot de belangrijkste bedreigingen voor een 
optimale ontplooi ing van de dove behoren 
dan ook: 

- Het a priori niet erkennen of ontkennen van 
hun mogelijkheid tot deelname aan opleiding 
en arbeid temidden van horenden; 
- Het a priori inperken van hun beroepsmoge
lijkheden, door slechts een beperkt aantal 
vooraf gedefinieerde beroepen als reëel af te 
schilderen. In principe kan een dove ieder 
beroep uitoefenen dat past bij zijn interesses 
en capaciteiten, zij het in een aantal gevallen 
met de nodige aanpassingen, zoals het visueel 
maken van auditieve signalen en mondelinge 
informatie. Feitelijk is het wel zo, dat beroepen 
die hoge eisen stellen aan orale communicatie
vaardigheid, verbale vlotheid en overredings-



kracht, niet voor doven geschikt zijn. 
Ook in verzorgende beroepen, waarbij luis
teren en voeren van helpende gesprekken 
een wezenlijk deel van de verzorging uitma
ken, is het voor een dove zeer moeilijk om 
goed te funktioneren. 
- Tenslotte staan haaks op de vereiste positie
ve benadering van de dove: stereotypieën, 
stigmatisering, vooroordelen ten opzichte van 
gehandicapten in het algemeen en doven in 
net bijzonder. Zij leiden tot inperking van 
kansen voor de individuele dove, tot pessi
misme en defaitisme bij alle betrokkenen, en 
men moet zelfs oppassen dat ze niet leiden 
tot voor deze categorie schadelijke ideolo
gieën. 

9. Besluit 

Ik hoop dat mijn betoog u duidelijk heeft kun
nen maken, dat ik op een aantal - voor u mis
schien brandende - vragen geen algemeen 
geldend antwoord kan geven; vragen als: 
Welke beroepen zijn voor doven geschikt? 
Wat is beter voor doven: plaatsing in regulier 
onderwijs of plaatsing in speciaal onderwijs? 
Wat moet ik antwoorden op de vraag van 
ouders: wat kan mijn zoon of dochter nu later 
worden? 
Wie dit soort vragen voor de totale categorie 
doven zonder restrictie meent te kunnen be
antwoorden, ontneemt de dove mijns inziens 
al bij voorbaat zijn recht op vrijheid van keuze 
en op optimale ontplooiing van zijn mogelijk
heden. 

Wat ons werk ten behoeve van de dove mens 
zou moeten inspireren, is het onvervreemd
baar recht van iedere individuele dove op 
een deskundige diagnose, een pedagogische 
en didaktische aanpak die recht doet aan zijn 
mogelijkheden, en een procesmatige begelei
ding naar autonome zelfbepaling. 

Logopedie en Foniatrie 

oktober 1987. 

Joline Everwiin, 
lid van de redactie 

1.P.H.M. Spauwen, De behandeling van 
schisispatiënten in historisch perspectief 

Een interessant artikel waarin de ontwikkeling 
van de behandeling van schisispatiënten wordt 
besproken. 
Voor ± 1500 was behandeling eerder uitzon
dering dan regel. Daarna is behandeling zeer 
terughoudend op gang gekomen. Pas in de 
laatste decennia is net uitgemond in een ver
snelde en dynamische ontwikkeling. 
M.n. de schisisbehandeling in Groningen 
wordt nader beschreven. 

2. E.M.M.L Beyaert, J.Rutten, 
Dysfunctie van het kauwstelsel 

Een artikel waarin Franse inzichten aan bod 
komen betreffende onderzoek en behandeling 
van mensen met een TMJ dysfunctie (Temporo 
Mandibulaire Joint Dysfunction of Pijn Dys
functie Syndroom). 
Het betreft een aandoening waarbij zeurende 
pijn rond het kaakgewricnt optreedt en er 
veelal bewegingsbeperking van het kaak-
gewricht optreedt. 
In het artikel pleit men voor een multidiscipli
naire aanpak door orthodontist, logopedist 
en fysiotherapeut. 
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Vorming en scholing, schoolverlating 
en ambulante begeleiding 

J.G.G. Spanhoff, 
direkteur Martinus van Beekschool - Nijmegen 

Vorming en scholing van het slechthorend 
kind staan centraal vandaag. Een heel breed 
terrein, waarvan gezien de beschikbare tijd, 
maar een klein gedeelte behandeld kan wor
den. 

V o r m i n 9 e n scholing staan m.i. in dienst van . . . 
Zij zijn idee en werkwijze die als ondersteuning 
dienen om het slechthorend kind nu en in zijn 
verdere leven gelukkig te laten zijn, d.w.z. 
vo lwaard ig mee te laten leven in onze maat
schappij. 

Ik kan mij daarbi j goed vinden in een verdere 
concretisering van dit begrip zoals omschreven 
door mevr. Layon-Verstraete, namelijk dat de 
slechthorende: 
- Een gewaardeerde plaats moet krijgen, 

d.w.z. dat hij met z'n handicap, naar waarde 
moet worden geschat op basis van zijn mo
gelijkheden. Er moet ruimte zijn om te funk-
tioneren. 

- Een erkende plaats kan krijgen, d.w.z. dat 
de slechthorende niet moet doen aisof hij 
normaalhorend is. Hij moet geen plaats 
opeisen. 
Gelijkschatting is geen integratie. De slecht
horende moet wel 'humaan' geaccepteerd 
worden. 

Dat wil zeggen dat de afwijking niet als min
derwaardig, maar als een individuele ge
aardheid moet worden beschouwd. 

- Een beheersbare plaats toekomt, d.w.z. een 
plaats die hem en de mensen om hem heen 
aankunnen. Als er een plaats geclaimd 
wordt, moet deze vervuld kunnen worden 
zonder al te grote inspanning. 
Als we -terecht- aansporen de grenzen van 
de gehandicapte te accepteren, moeten 
we dat ook doen t.a.v. de mensen om hem 
heen, zoals ouders, broers/zusjes, familie
leden, leerkrachten, medeleerlingen enz. 

Hiertoe wordt op de Martinus van Beekschool 
in Nijmegen en op 't Rotsoord in Utrecht door 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van 
de Rijksuniversiteit in Utrecht momenteel een 
onderzoek gedaan naar de leefwereld van 

10 slechthorende kinderen. 

In het schoolwerkplan wordt aangegeven dat 
de school namens en in samenwerking met 
de ouders het kind wil begeleiden in zijn per-
soonlijkheidsontwikkeling, hetgeen inhoudt: het 
kind de weg wijzen tot volwassenheid, tot het 
vrij en spontaan gebruik maken van zijn intel
lectuele, affectieve, motorische en sociale mo
gelijkheden binnen de grenzen van de histo
rische situatie waar in het geplaatst is. Die 
historische situatie wordt bepaald door het 
tijdsbeeld, de maatschappij, de school, het 
leefmilieu, de godsdienstige opvattingen en 
in ons geval ook door de handicap van het 
kind. 

Handicap. 

Het slechthorend of spraakgestoord zijn heeft 
invloeden op de totale persoonlijkheid en 
daarom zal er niet alleen van speciaal onder
wijs, maar ook vooral van speciaal opvoeding 
sprake zijn. 

W e kunnen ons niet alleen beperken tot het 
aanpassen van de leerstof. Het onderwijs 
aan een slechthorend- of spraakgestoord kind 
is wezenlijk anders. 
Daar de aard van gehandicapt-zijn en de 
invloed daarvan op de persoonlijkheid voor 
elk kind verschillend is, staat het begeleiden 
van de individuele ontwikkeling van elk kind 
centraal. 

Affectief aspect. 

In de begeleiding van het kind-in-ontwikkeling 
is de relatie tussen het kind en zijn begeleiders 
(ouders, leerkrachten, etc), tussen de kinderen 
onderling en tussen de begeleiders onderling 
van wezenlijk belang. 

Deze begeleiding doet een appèl op affec
tieve, emotionele functies van de persoonlijk
heid, waarop ook na de schoolperiode een 
beroep zal worden gedaan. Dit kan niet an
ders gerealiseerd worden dan in een school 
als leef-werkgemeenschap waar een even
wichtige verdeling is tussen werk, spel, gesprek 
en viering. 

De persoonlijkheidsontwikkeling wordt niet 
enkel mogelijk gemaakt door de inhoud van 
het onderwijs, maar vooral ook door de in
vloeden van het milieu van de school, van de 
sfeer in en rond de school. 



Hiermee is de visie in het kort vermeld, zijn 
enkele voorname aspecten zeer beknopt aan
gegeven, maar tegelijk zijn de schoolverla-
tingscriteria in principe aan de orde gekomen. 
Dat we hierbij te maken hebben met verschil
lende, veelvormige situaties, zal u duidelijk 
zijn geworden. 

Orthopedagogisch klimaat. 

Een situatie wordt een pedagogische situatie 
als vorming en verrijking plaats vindt door mid
del van het bewust ingrijpen via struktureren 
en sturen. 
Het pedagogisch klimaat is het geheel van 
omstandigheden en opvattingen die dat be
wuste ingrijpen bepalen. 
In de situatie van de school, waar we te maken 
hebben met groepen kinderen met een han
dicap, vraagt het ingrijpen een andere werk
wijze dan in een niet-problematische opvoe
dingssituatie. 
Daarmee is gegeven dat wij ons in een ortho
pedagogische situatie bevinden. Een van de 
kenmerken van het orthopedagogisch klimaat 
is de wijze van kommunikatie. 
In onze school krijgen we daarmee een wat 
vreemde situatie, waarin de wijze van kommu
nikatie niet alleen kenmerk van, maar tegelij
kertijd ook bepalend merkveld binnen het 
orthopedagogisch klimaat is. 
M.a.w. naast kenmerk van het or thopedago
gisch klimaat is kommunikatie ook centraal 
orthodidaktisch middel in dat klimaat. 

Enkele praktische aspekten: 

In de non-verbale kommunikatie wordt onze 
groep kinderen getraind om alert te zijn. 
Dit geschiedt via intensieve training van de 
luisterhouding gekenmerkt door een l l imaat in 
de klas dat uitnodigt tot kommunikatie. Daarbij 
worden zoveel mogelijk zintuigen ingescha
keld, de zgn. sensoriële aanpak. Te denken 
valt aan spraakafzien, klankondersteunende 
gebaren, ontwikkeling van tast en 't kinaesthe-
tisch gevoel, schrijven in de lucht, in het zand, 
gebruik van schuurpapierletters, maar ook 
het maken van excursies, drama, bezoek aan 
de winkel, werken in de schooltuin, koken en 
bakken enz. 

Accent bij het taa laanbod ligt op het uitlokken 
en op de herhaling om zodoende de achter
stand, opgelopen t.o.v. normaalhorende kin
deren, te verkleinen. 
Via herhaling van aangepast taa laanbod uit 
de taalgebruikssituatie worden de strukturen 
geoefend en ingeslepen. Door faktoren, be
schreven bij de aanpak via nonverbale kom

munikatie, en een goede aanpassing van de 
omgeving (o.a. hoorapparatuur) kan korrektie 
en shaping plaatsvinden. 
Ook hier ligt weer een pedagogische en di-
daktische veiligheid ten grondslag aan het 
handelen, waardoor het kind de ruimte vindt 
om te kunnen (durven) kommuniceren. 

Hulpaanbod. 

Juist in het werken met kommunikatie-gestoorde 
kinderen zijn een aantal leerprincipes van 
groot belang. 
De kinderen met gehoor-, spraak- en taal
ontwikkelingsproblemen ervaren hun omge
ving tot op grote hoogte als chaotisch. Daarom 
proberen we steeds het kind te helpen om 
orde te scheppen; we geven het kind houvast 
door een hele duidelijke struktuur. Die struktuur 
schept veiligheid en dat is de beste basis voor 
het opbouwen van zelfvertrouwen. Daarom 
werken we o.a. met: 

- een vaste dagindel ing (die naar de kinderen 
toe ook steeds verwoord en benoemd wordt 
en visueel wordt ondersteund); 

- duidelijke en overzichtelijke afspraken en 
regels en duidelijke, vastomlijnde opdrach
ten; 

- methodes die zo nodig nog meer gestruk-
tureerd zijn via tussenstapjes; 

- systematische herhalingen van alles wat 
geleerd wordt; 

- gebruik maken van 'modeling'-principes 
(voor- en nadoen zelfinstruktie methodes); 

- inzetten van verbale ondersteuning van het 
eigen handelen; 

- bewust bezig zijn met het toepassen van 
't geleerde in nieuwe situaties. 

Samenvattend zou ik kunnen zeggen: 
1. Als we de kinderen willen stimuleren in het 

ontwikkelen van hun vermogen om de taal 
als vorm van sociaal handelen, dus als kom-
munikatiemiddel te hanteren, moeten we 
daarbij gebruik maken van reële kommuni-
katieve situaties, van taalgebruikssituaties. 
Door de handicap van de kinderen zullen 
deze taalgebruikssituaties een sterker ge-
struktureerd karakter hebben. 
In gestruktureerde gebruikssituaties is het 
mogelijk te 'vangen' wat het kind bedoeld 
te zeggen en via het spelen van een 'dub
belrol ' deze uitingen korrekt te herhalen en 
uit te breiden. 

2. D.m.v. de taal wordt de denkontwikkeling 
op een hoger plan gebracht. In gestruktu
reerde taalgebruikssituaties werken we aan 
de ontwikkeling van de denkvermogens van 
het kind en met name via de funkties van 



taal als fixerend, ordenend, informatie-
overdragend element. 

3. In de ontwikkeling van vermogens om ge
voelens en gedachten gestalte te geven 
in een persoonlijk taalgebruik maken we 
gebruik van allereerst nonverbale expres-
sie-aktiviteiten, waar we later taal aan gaan 
koppelen. 

4. Taalbeschouwing staat in deze opvatt ing 
ten dienste van de taalbeheersing. Daarmee 
is een voorkeur gegeven voor systemati
sche, cursorische aanpak van technisch 
lezen, spelling, zinsbouw, ontleden e.d. 
ondersteunende aktiviteiren. 

Kortom: intensieve begeleiding, therapie, trai
ning en vorming in een orthopedagogisch-
orthodidaktisch centrum. 

Ja, dat is allemaal wel prachtig, zult u denken, 
maar in de praktijk loop je toch wel een aantal 
risico's in zo'n ontwikkelingsproces. Door een 
ander tijdsverloop en een wederkerige be
ïnvloeding kan (zal) het kind uit de pas gaan 
lopen met zijn overige ontwikkelingsprocessen. 
Dit zou ondermeer kunnen samenhangen met 
het feit: 

- dat hij van meet af aan iedere keer weer veel 
aandacht en energie moet blijven besteden 
aan zijn taalverwerving en zijn kommunika-
tie (verwachting versus mogelijkheid); 

- dat hij door de mate van zijn taalbeheersing 
er toch moeilijk in slaagt zijn wereld te orde
nen en er doelgericht mee om te gaan; 

- dat hij thuis, op school of in zijn eigen vrije 
tijdsbesteding de stimulans mist zich echt in 
te zetten en zich alles (of veel) maar laat 
welgevallen, m.a.w. niet een horizon ziet die 
creatief maakt of kracht geeft om door te 
zetten. 

Sommigen hebben het geluk dat hun belang
stelling en streven harmoniëren met hun mo
gelijkheden. Anderen zien zich steeds weer 
voor extra opgaven geplaatst. 
De een heeft de ervaring 'er-gewoon-te-
mogen-zijn', de ander moet steeds presteren. 
Bij de een een vindingrijke wisselwerking; bij 
de ander een teveel schikken naar andermans 
verwachtingen en wensen. 
Zowel bij de kinderen van onze school als hun 
ouders komen we dit in vele varianten tegen. 

Hoe gaat het nu bij de schoolverlating? 
Bij kinderen die leven en werken vanuit die 
positieve benadering, die ruimte schept, is 
de schoolverlating makkelijker en succesvoller. 
Bij hen bewaak je een proces. 

12 Voor kinderen die zich meer binnen een be

klemmende situatie ontwikkelen blijft een ver
dere begeleiding langer noodzakelijk. 
In het kader van visie op de persoon van de 
leerling met zijn ontwikkelingsmogelijkheden 
wordt het moment bepaa ld waarop die leer
ling onze school voor S.O. kan verlaten. 
Over het onderwerp 'schoolverlating' hebben 
de leerlingen zich zelf ook al gebogen bij ons 
op school. 
Ook zij hebben, zij het een nog wat ongemo
tiveerde, eigen mening die we zeker niet onder 
de tafel moeten en willen schuiven. 
Met hen wordt besproken: 
- het gehoorverlies; mate en ernst, welke vorm 

van het spraakaudiogram, de omgang met 
de hoorapparatuur en de al of niet nood
zakelijke controle; 

- de schoolse vorderingen: technisch- en be
grijpend lezen; zuiver schrijven en rekenen; 

- het sociale contact; 
- de intelligentie. 

Er vinden gesprekken plaats met de direkteur, 
de logopediste, de audiciën, de maatschap
pelijk werker en de psycholoog. 
Via interview, bezoeken aan een kantoor of 
een fabriek, voorlichtingsbijeenkomsten op 
scholen (open dagen) en gesprekken met 
V.S.O.-leerlingen over hun ervaringen, pro
beren de leerlingen meer inzicht te krijgen in 
de vragen: W a t wil ik; wat zijn mijn wensen en 
wat kan ik; wat zijn mijn mogelijkheden. 

Wanneer de slechthorende leerling naar het 
regulier onderwijs gaat, heeft hij een nivo van 
ontwikkeling bereikt dat qua leerprestaties 
aansluit. 

Deze overplaatsing gaat in de meeste geval
len toch vergezeld van een begeleiding, de 
zgn. ambulante begeleiding. 
W a t verstaan we daaronder? 
Onder ambulante begeleiding (AB) verstaan 
we de begeleiding van slechthorende leer
lingen en leerlingen met ernstige spraakmoei
lijkheden en - in verband daarmee - van het 
team van een school voor regulier basis- en 
voortgezet onderwijs dan wel voor speciaal 
onderwijs, door een leraar uit het team van 
een school voor speciaal onderwijs. 

Centraal staat de op de leerling gerichte hulp 
in relatie met zijn harmonische ontplooiing in 
de school, maar ook in het gezin c.q. de leef
wereld van het kind. 
Deze AB heeft betrekking op informatie, intro
d u c e en orthopedagogisch/didaktisch ad
vies en orthopedagogisch en orthodidaktisch 
handelen, teneinde handhaving, plaatsing of 
terugplaatsing in het regulier basis- of voort-



gezet onderwijs in een volledige integratie te 
bereiken. 
AB wordt gegeven aan de leerlingen die onze 
school voor S.O. (op verschillend tijdstip) ver
laten, maar ook aan leerlingen die na obser
vatie door de C.V.O. in het regulier onderwijs 
blijven (de zgn. rechtstreekse instromers). 

Doelstelling. 

Een zodanig gerichte en voorwaarden schep
pende hulp b ieden aan team, ouders en 
S.H./E.S.-kind, dat de mogelijkheden vergroot 
kunnen worden om deze leerling te kunnen 
laten slagen binnen het regulier onderwijs in 
de eigen omgeving. 

Uitgangspunten. 

- De behoeften van het individuele kind in zijn 
relatie tot de omgeving. 

- Het recht van de ouders om hun kind zo 
mogelijk in het gezin op te voeden en het 
recht van het kind om in het gezin op te 
groeien. 

- Respecteren van levensbeschouwelijke, pe
dagogische en organisatorische principes en 
opvatt ingen van ouders, leerlingen en 
school. 

- Het behoud van de eigen verantwoorde
lijkheid en een steeds groeiend zelfstandig 
funktioneren van: 
a. de leerling 
b. de ouders 
c. de begeleide school. 

ad . a. 
Het streven is dat leerlingen de ambulante be
geleider ervaren als iemand die advies kan 
geven op het gebied van hun onderwijs
mogelijkheden en wat daarmee samenhangt; 
iemand tot wie zij zich zelfstandig kunnen ricn-
ten, zonder echter voorbij te gaan aan de 
adviesmogelijkheden die de betreffende eigen 
school biedt. 
W a a r de leerling voldoende zelfstandig en 
verantwoord in staat is om de eigen proble
men op te lossen, of kiest voor andere vormen 
van hulp, zal de begeleidende leerkracht dit 
respeceren en de hulp tot een minimum be
perken of beëindigen. 

ad. b. 
Ambulante onderwijs begeleiding wordt nooit 
gegeven zonder toestemming van de betref
fende ouders, daar zij de eerstbetrokkenen bij 
de leerling zijn. Doorgaans zal er regelmatig 
kontakt zijn tussen de ambulant begeleider en 
de ouders. 

Behalve mondeling worden de ouders ook 
schriftelijk op de noogte gebracht van de 
ambulante begeleiding. 

ad . c. 
Het is niet de bedoeling dat de moeilijkheden 
die de betreffende school ervaart i.v.m. de 
aanwezigheid van een slechthorende leerling 
of een leerling met ernstige spraakmoeilijk
heden van haar worden overgenomen, maar 
dat zij hulp mag verwachten bij het verhel
deren van de problematiek en adviezen kan 
krijgen m.b.t. oplossingsmogelijkheden. 
Dit alles zal erop gericht moeten zijn de on
derwijsgevende vertrouwd te maken met een 
voor hem relatief onbekende onderwijssituatie, 
hetgeen evt. leidt tot een vermindering van de 
intensiviteit van de begeleiding. 

Onderwijskundige bepalingen. 

AB kan uitsluitend worden gegeven aan leer
lingen die dit, zoals moet blijken uit een ad 
vies van de Commissie van Onderzoek, nodig 
hebben. De dove- en slechthorende kinderen 
en de kinderen met ernstige spraakmoeilijk
heden zullen in principe gedurende ten hoog
ste 5 aaneengesloten jaren direct volgend op 
hun overplaatsing naar of rechtstreekse plaat
sing in het basisonderwijs, voor AB in aanmer
king komen. 
Zijn deze leerlingen meer dan 3 jaar in het 
basisonderwijs ambulant begeleid en volgen 
zij aansluitend op deze periode van ambulan
te begeleiding voortgezet onderwijs, dan 
kunnen zij aansluitend hierop nog gedurende 
2 aaneengesloten jaren in het voortgezet on
derwijs voor ambulante begeleiding in aan
merking komen. 
Worden deze leerlingen vanuit het speciaal 
onderwijs of vanuit het voortgezet speciaal 
onderwijs overgeplaatst naar net voortgezet 
onderwijs, dan komen deze leerlingen voor 
ten hoogste 3 aaneengesloten jaren, direct 
volgend op hun overplaatsing, voor AB in 
aanmerking. 

Het aanta l minuten voor AB per leerling per 
week is 184 voor leerlingen in het basisonder
wijs, 92 voor leerlingen in het voortgezet on
derwijs. Hierin zijn verdisconteerd: de daad 
werkelijke begeleiding in al zijn facetten, de 
reistijd, de administratie, het noodzakelijke 
overieg, e.d. 

Fasen waar in de ambulant begeleider op een 
specifieke manier participeert: 

a. De periode vóór de (terug)plaatsing. 
1 . N a het in het schoolwerkplan vermelde 13 



schoolvorderingenonderzoek (dec./jan.) en 
na formulering van het schooladvies in de ver
gader ing van de commissie van onderzoek, 
moet de ambulant begeleider kennis vergaren 
betr. het medisch, psychologisch, logopedisch, 
maatschappelijk, sociaal-emotioneel en peda ' 
gogisch-didaktisch funktioneren van de leer
ling. Via gesprekken en observatie in de groep 
kan de ambulant begeleider kennis maken met 
de leerling. 

2. Voorts neemt de ambulant begeleider deel 
aan het adviesgesprek met de ouders. Hij 
helpt hen bij het zoeken naar een geschikte 
school en geeft toelichting op het advies of 
delen daarvan aan de ontvangende school. 
Het initiatief hiertoe blijft evenwel aan de 
ouders. Tevens inventariseert hij g lobaal de 
mogelijkheden van de ontvangende school 
(rechtstreeks of via de ouders). 
De ambulant begeleider is in deze fase voor
namelijk informerend en inventariserend bezig. 

3. Naast de verstrekking van de meer alge
mene gegevens zal de ambulant begeleider 
de specifieke begeleidingsaktiviteiten voor 
dit kind zo duidelijk mogelijk voorbereiden. 
Ligt de noodzaak op het pedagogisch-, di-
daktisch- of socialisatieproces, en/of de ver
dere o p b o u w van de kontakten met de ouders 
en/of de ontvangende school. 
4 . Er wordt kontakt opgenomen met externe 
instanties zoals A.C. (i.v.m. solo-apparatuur), 
S.A.D. e.d. 
5. De ambulant begeleider legt de relevante 
gegevens vast op een standaardformulier. 

b. De (terug)plaatsing zelf. 
Aan de definitieve (terug)plaatsing gaat op 
de school een periode vooraf waarin de leer
lingen enkele malen kennis kunnen maken met 
de nieuwe school en de nieuwe groep. In het 
voortgezet onderwijs ligt dit organisatorisch 
moeilijker. 

N a overleg met de ouders worden de relevan
te leerlinggegevens aan de ontvangende 
school verstrekt, o.a. de resultaten van het 
schoolvorderingenonderzoek en een verslag 
van de groepsferaar van de leerling. De spe
cifieke begeleidingsaspecten worden nadruk
kelijk vermeld en besproken. 
De reeds eerder verstrekte meer algemene in
formatie wordt opnieuw besproken in het 
team van de basisschool ofwel de bij de leer
ling betrokken docenten in het V.O., maar nu 
met het oog op de nieuwe leerling. 
Speciale apparatuur, zoals het hoortoestel 
en/of solo-apparatuur, overheadprojector of 
het speciaal of freguenter gebruik maken van 
cassetterecorder, diaprojector, schooltelevisie, 
stencilmachine, en het zo gewone schoolbord,' 

wordt weer aan de orde gesteld. 
Met ouders en ontvangende school worden 
m.b.t. de aard van de begeleiding afspraken 
gemaakt betreffende de vorm van de kontak
ten, de tijd, het soort kontakt en de rapportage. 
De ambulant begeleider onderhoudt ook -
waar nodig - kontakten met de maatschappe
lijk werker, het internaat (als de leerling daar 
vertoefd heeft), natuurlijk de leraren en vak
leraren van de eigen school, de K.N.O.-arts, 
de audio loog, de logopediste, de jeugdarts 
en/of huisarts, een pedagogische dienst als 
die reeds ingeschakeld is, enz. 
In deze fase inviteert de ambulant begeleider 
zo mogelijk de groepsleraar resp. het team 
en zijn begeleiders van de ontvangende 
school voor een bezoek aan de Martinus van 
Beekschool. 

c. De begeleidingswerkzaamheden. 

In het basisonderwijs 
In deze periode, waarin de leerling echt een 
leerling van de ontvangende school is ge
worden, zullen de vooraf besproken aktivi-
teiten geconcentreerd worden. Zie ad . b. en 
denk hierbij ook b.v. aan gebruik en verzor
ging van speciale apparatuur; hoe gaat de 
leerling om met auditieve informatie; met het 
spraakafzien; met de akoustiek; met speciaal 
gedrag; flexibiliteit en redundantie van de 
taal; figuurlijk taalgebruik; enz. 
Een belangrijk hulpmiddel is daarbi j de obser
vatie zowel t.a.v. schoolse prestaties als t.a.v. 
gedrag in de school en thuis. 
De ambulant begeleider kan hierbij de leraar 
of de ouders ondersteunen. Ook kan hij pre
ventief te werk gaan: signaleren bij een drei
gend probleem. Maar ook voorlichting geven 
aan de klas waarin de leerling geplaatst is. 
Hij zal begrip moeten vragen t.a.v. 'afwijkend' 
gedrag en 'afwijkende' resultaten en begrip 
moeten tonen t.a.v. de reacties van leraar, 
klas of ouders. 

Daarbij zal hij de leerling zoveel mogelijk 
moeten stimuleren en bevestigen en het effect 
van nog aanwezige handicap moeten be
spreken (acceptatie?). 
Voorts zal hij medewerking verlenen aan de 
opzet voor een specifiek gericht handelings
plan. Hij zal dus op de hoogte moeten zijn 
van de specifieke problemen van de S.H.-
leerling en de leerling met E.S. 
Hij zaf de vormgeving van aktiviteiten in het 
kader van dat behandelingsplan stimuleren 
en waar nodig praktische hulp verlenen bij 
uityal t.g.v. de handicap. N a bepaalde tijd 
zal hij met de ouders, de leraar en evt. de 
school de resultaten van zijn werk moeten 
evalueren. 



Bij dit alles staat de in de definitie genoemde 
totale integratie voorop. 
In deze periode zal er nog - zo nodig inten
sief - kontakt zijn met de leden van de com
missie van onderzoek en de logopedisten van 
de school voor S.O. waar de leerling vandaan 
komt. Dit vanwege specifieke hulpvragen, 
maar ook om het verwijzingsbeleid te toetsen. 
Speciaal met de maatschappelijk werker zal 
het socialiseringsproces worden besproken. 
Ook met het Audiologisch Centrum of de be
handelend K.N.O.-arts van het kind zal kon-
takt worden onderhouden met betrekking tot 
het audiologisch-otologisch funktioneren. 
De resultaten van de integratie zullen in over
leg met de ouders ook aan hen worden door
gegeven. Steeds zal de ambulant begeleider 
voor zichzelf moeten bepalen waar zijn hulp 
nodig of gewenst is. 

In het voortgezet onderwijs 
Voor het voortgezet onderwijs gaat het tot-
nutoe besprokene ook op. Toch zijn er wel ver
schillen die, naast een andere organisatie, 
ook een uitbreiding van de werkzaamheden 
inhoudt. 
Hierbij kunnen we denken aan: De andere 
organisatiestructuur van het V.O.; de steeds 
wisselende docenten in een groep roept extra 
organisatie en bespreking op; hulplessen, die 
een docent van het V.O. mogelijkheden biedt 
tot extra begeleiding; de huiswerkbegeleiding; 
het samenstellen van het keuzepakket; voor
lichting en begeleiding van stages en examen
regeling. 

Gehandicapte jongeren in de leeftijdsfase 
tussen 12 en 18 jaar maken de fase door van 
kind tot adolescent en zijn in het verwerken 
van het ontwikkelingsproces principieel niet 
anders dan niet-gehandicapte jongeren. We l 
komt de slechthorende leerling zichzelf in elke 
nieuwe fase met zijn handicap tegen. Dit be
tekent dat hij de kans moet hebben om de in
vloed van zijn handicap op de ontwikkeling 
en ervaring te leren inzien. 
Het gaat niet alleen om leerstof integratie. 

Vragen en problemen oplossen hebben te 
maken met de manier waa rop de leerling met 
zijn slechthorendheid funktioneert, thuis en op 
school. 
Vooral inzicht verwerven in het ontstaan van 
het probleem en het zoeken naar oplossingen 
vraagt van de leerling inzicht in de gevolgen 
van de slechthorendheid. Het verwerken van 
de ervaringen is een belangrijk begin. Daar
naast kan geleerd worden hoe in de toekomst 
problemen te voorkomen. De vragen blijven 

terugkomen in allerlei nieuwe vormen en 
situaties. 
Begeleiding kan die vragen niet voorkomen, 
maar de slechthorende leerling wel sociaal 
weerbaar maken. Hierdoor weet de leerling 
sneller en adequaat op de gebeurtenis in te 
spelen. 
Dit voorkomt spanningen en extra belasting. 
Uiteindelijk zal de leerling zelfstandig kunnen 
handelen en steeds minder last ondervinden 
van de gevolgen die een slechthorendheid 
met zich meebrengt. 

Opmerkingen. 

1 . Zoals al eerder omschreven zal de ambulant 
begeleider regelmatig kontakt onderhouden 
met het A.C. en/of de behandelend K.N.O.-
arts van de S.H.-leerlingen. Participatie in de 
overlegstructuur van het A.C. is daartoe we
zenlijk (verdieping, uitwisseling en tijdwinst). 
Dit is nodig en wenselijk omdat de leerlingen 
vaak gebruik gemaakt hebben van de voor
zorg van het kinder-A.C. in de periode voor 
de plaatsing op de school voor S.O. en nu 
weer voor controle van gehoororganen, audio
gram, aanpassing van hoorapparatuur, evt. 
spraak e.d. op het A.C. of de K.N.O.-arts zijn 
aangewezen. Voor specifieke ontwikkelingen 
en behandel ingen worden ook deze specia
listen ingeschakeld. 

2. Contact met de maatschappelijk werker. 
Al eerder is in het voorgaande aangegeven 
dat de ambulant begeleider voortdurend de 
begrenzing van zijn aktiviteiten in de gaten 
moet houden. Dit geldt met name op het so-
ciaal-emotionele vlak. 
Hoewel de sociale vaardigheid van de leer
ling een criterium bij schoolverlating is, kan 
ondanks een gunstige prognose op dit gebied 
een ommezwaai plaatsvinden. 
Feedback met de maatschappelijk werker uit 
de commissie van onderzoek is dan gewenst 
i.v.m. advies met betrekking tot de aanpak 
en/of verwijzing. De ambulant begeleider is 
niet in staat methodisch en procesmatig te 
helpen. 

Knelpunten. 

1. Er is nog een grote onbekendheid van het 
fenomeen ambulante begeleiding. 
G r a a g mogelijkheden om meer publiciteit te 
krijgen. 

2. Welke mogelijkheden zijn er in materiële zin 
voor S.H./E.S.-leerlingen in het regulier onder
wijs? Aanpassingen van de lokalen en appara
tuur, auditief trainingsmateriaal (leermiddelen) 
en remedial teaching differentiatie. 15 



3. In hoeverre kunnen de A.C.'s zich begeven 
op het terrein van de specifieke onderwijsge
bieden? N u vormt in een aantal gevallen het 
A.C. de eerste zeef. 

4 . Word t de hulpverlening vanuit het S.O., 
wanneer er meerdere vormen met een aktieve 
ambulant begeleider komen, niet te belastend 
voor het regulier onderwijs? 

5 i i E i Z ? ' U[ci b e s c n i k b a a r moeten komen voor 
alle leden van de commissie van onderzoek in 
het speciaal onderwijs. 
Dit voor 1 e onderzoek bij de zgn. direkte in-
stromers ondersteuning van de ambulante 
begeleider, herhalingsonderzoek om te be
palen of de ambulante begeleiding nog moet 
voortduren, e.d. 

6. Tijds- en formatie-aspecten. 
Voor de leerlingen: 

- extra tijd i.v.m. taalvaardigheid/snelheid bij 
toetsen en examens. 

- steunlessen, daar waar de leerling t.g.v. zijn 
handicap dreigt uit te vallen. Geen gunst 
meer, maar duidelijk beleid. 

Voor de leraar: 
- het geven van steunlessen c.q. studielessen. 
- uitgebreider voorbereiding van de lessen. 

- overleg met ambulante begeleider en 
ouders. 

- instructie veranderde werkwijze, didaktisch 
en pedagogisch, in de klas, gymzaal, aula 
e.d., maar ook t.a.v. gebruik van b.v. de 
speciale apparatuur. 

7. De AB-er zit op de ontvangende school 'in 
zijn eigen ti jd'; de collega's moeten altijd tijd 
vrij maken. 

8. Waarborg ing continuïteit: gezien politieke 
verhoudingen weet je niet, of een kind dat 
overgeplaatst zou kunnen worden binnen heer
sende faciliteiten, later door ongunstige ont
wikkelingen in de kou komt te staan. 

9. Structureren tussen b.v. Audiologisch Cen-
strum en de S.H.-school, taakafbakening tus
sen Audiologische zorg/pedagogisch-didak-
tische zorg. 

10. Oud-leerl ingen die wettelijk gezien niet in 
aanmerking komen voor ambulante begelei
ding krijgen die hulp wel, daar we vinden dat 
|e ze niet in de 'steek' kunt laten. Ambulante 
begeleiding is namelijk niet afhankelijk van de 
schoolsoort waarop de oud-leerling geplaatst 
is, maar van de aard van de persoon en de 
handicap. 
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Mededelingen 

Prospectus Opleidingen Speciaal 
Onderwijs Tilburg 

Dezer dagen is bij de Opleidingen Speciaal O n 
derwijs van de Hogeschool Katholieke Leergangen 
™ 9 ae prospectus voor het opleidingsjaar 1988-

1989 verschenen. 
O p verschillende plaatsen in het land, te weten-
Maastricht, Sittard, Venlo, Nijmegen, Arnhem Hen
gelo, Deventer, Utrecht, Alkmaar, Amsterdam 
Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Roosendaal' 
Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, worden 
weer tweejarige deeltijd-opleidingen speciaal on
derwijs gegeven. Deze worden onderscheiden 
naar opleidingen ten behoeve van leerkrachten in 
de verschillende soorten speciaal onderwijs, o a 
het onderwijs aan gehoorgestoorde kinderen 
(2/, jarige opleiding). 

De eerste aanmeldingstermijn voor het opleidinas-
iaar 1988-1989 sluit op 22 april 1988. 
Voor prospectus, inschrijvingsformulieren en nadere 
inlichtingen: 
Opleidingen Speciaal Onderwijs, Prof. Gimbrère-
laan 16, 5037 EK Tilburg. 

Onderzoek problematiek van 
doof-blinden dringend nodig 

Over de specifieke problemen van doof-blinden is 
erg weinig bekend. De enorme dosis leerervaring 
en informatie die de doof-blinde mist, kan alleen ge
compenseerd worden door een intensieve en le
venslange begeleiding. 
Dit zijn enkele conclusies uit een literatuurstudie die 
op verzoek van de Stichting Doof-Blinden is uitge
voerd door de Wetenschapswinkel van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Het verslag van dit on
derzoek, verricht door W . M . Buskermolen, is on
langs gepubliceerd als rapport van de Weten
schapswinkel VU. 

W.M. Buskermolen; Inventarisatie van de literatuur 
omtrent de problematiek van doof-blinden 
Rapport 8710-359, Wetenschapswinkel VU, Amster
dam, ISBN 9051290084. 
Prijs: f. 3,50 (excl. verzending). 

Voor nadere informatie: 
Stichting Doof-Blinden 
Postbus 587, 3500 A N Utrecht 
tel. (030) 340506 
of (030) 311088 (teksttelefoon). 

Wetenschapswinkel VU 
Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam. 



Totale integratie: 
Optimale kansen voor zelfstandigheid 
Paulien Waayers-Engles 

In aansluiting op hetgeen de heer Smale naar 
voren gebracht heeft, wil ik u iets vertellen 
over het vroege stadium waarin wij op het 
Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel bezig 
zijn om dove kinderen te vormen tot personen 
die zoveel mogelijk zelfstandig hun beroep 
kunnen uitoefenen en hun leven vorm kunnen 
geven. Dit hangt ten nauwste samen met de 
mate waarin een doof mens zich geaccepteerd 
voelt en vertrouwd is met de mensen in zijn 
omgeving. 
O p basisschoolleeftijd bestaat er nog niet 
zozeer een directe gerichtheid op beroeps
mogelijkheden, maar is de persoonlijkheids
vorming al volop aan de gang. Alvorens te 
praten over de mogelijkheden hiertoe gaan 
we eerst even terug naar de doelstelling van 
ons handelen. De zegswijze is: dit kind is doof. 
Ik zou dat iets anders en genuanceerder willen 
uitdrukken in: dit kind moet doof leven. Met zijn 
doofheid zal hij aan zijn leven vorm en inhoud 
moeten geven. 
Met u wiïik nu zes gestelde vragen langslopen 
en straks behandelen, waarlangs wij de lijnen 
zien in onze gedachte over wat er mogelijk 
en uitvoerbaar is in de opvoeding van en het 
onderwijs aan een doof kind: 
1. W a t wil je trachten te bereiken met dit 

dove kind? 
2. Welke mogelijkheden wend je aan? 
3. W a a r o m kies je een speciale mogelijk

heid, in dit geval totale integratie? 
4. Hoe voer je deze totale integratie uit? 
5. Is deze totale integratie haalbaar? 
6. Welke resultaten zijn zichtbaar bij totale 

integratie? 

1. W a t wil je trachten te bereiken met dit 
dove kind? 

- een gewaardeerde plaats in de maat
schappij 

- sociale en emotionele zekerheid 
- een zich geaccepteerd voelen 

Je wilt dit kind in zijn leven een optimale kans 
geven er een gelukkig leven van te maken. 
Geluk ligt o.a. in een zich geaccepteerd weten 
in de werkomgeving, het huiselijk milieu en de 
wijde kennissenkring. Bij acceptatie over en 
weer kan er een vertrouwensband ontstaan 
tussen de dove mens en zijn horende mede

mensen. Pas in vertrouwen kan er een sociale 
en emotionele zekerheid groeien die het leven 
voor de dove zinvol en steeds volwaardiger 
maakt. 
Een doof kind zal geneigd zijn, ondanks zijn 
beperkingen, zoveel mogelijk het normale te 
benaderen. Dat is écht geen streven van ons, 
volwassen opvoeders, alleen! Maar de afhan
kelijkheid van het dove kind is in dit streven 
ontzettend groot. Afhankelijkheid van de mate 
waarin wij hem helpen om zich in de normale, 
hedendaagse maatschappij te bewegen en 
te handhaven, om een gewaardeerde en be
heersbare plaats te bemachtigen. 

2. Welke mogelijkheden wend je aan? 
- een haalbare, optimale communicatievorm 
- een scholing overeenkomstig zijn capaci

teiten 
- een maximum aan sociale omgang 
- een stimulerende omgeving 

Als eerste een haalbare, optimale communi
catievorm, die het dove kind in staat stelt zo 
goed mogelijk de taal te leren, waarvan onze 
hele maatschappij doordrenkt is. Daarnaast 
een scholing overeenkomstig zijn capaciteiten. 
In het kader hiervan wordt er op het Instituut 
te Sint Michielsgestel een zo breed mogelijke 
differentiatie a a n g e w e n d . Naast zuiver 
oraal-verbaal opgevoede kinderen bestaan er 
afdelingen voor oraal-grafisch onderwijs, 
oraal-grafisch onderwijs met vingerspelling, 
tot, voor dove kinderen met subnormale intel
ligentie, zo mogelijk oraal-grafisch en verder 
gebaren-onderwijs. 

Voor die dove kinderen waar het haalbaar 
voor geacht wordt, is er nu een voorziening 
bijgekomen, nl. de totale integratie. Dit is dus 
geen kwestie van: o, die kunnen er wel af, want 
die zijn zo goed . . . Ze worden slechts ge
plaatst in de 'afdeling' die integratie heet. Dat 
houdt in dat ook hier de deskundigheid van 
het doveninstituut vereist is. 
In deze integratie-situatie zijn echter een 
maximum aan sociale omgang en een stimule
rende omgeving volop aanwezig. Twee op
voedingswaarden die het dove kind zeer ten 
goede komen. 

3. W a a r o m kies je een speciale mogelijk
heid, in dit geval totale integratie? 

- de beleving van de cultuur 
- de sociale omgang daarin 17 



- het voortdurend omringd zijn door volledige 
taal 

- de wisselwerking binnen een breed milieu 

De cultuur die het dove kind zich eigen moet 
zien te maken en waar in hij leven moet wordt 
het intensiefst beleefd en gekend in het eigen 
milieu. Het doorgronden van allerlei gewoon
tes, gebruiken, beleefdheidsvormen, gedra
gingen enz. geeft het kind een sociale zeker
heid die zijn eigen aanpassing daarin verge
makkelijkt. 
Het mes snijdt ook hier echter aan twee kan
ten. Ook de mensen om hem heen leren hoe 
je met een dove moet omgaan, hoe er mee te 
praten en oplossingen te zoeken voor commu
nicatieproblemen. Buren, winkeliers, clublei-
ders en -leden, onderwijzers, schoolkinderen, 
zij allen leren geleidelijk wat het betekent 
om doof te zijn en hun plaats als gespreks
partner daar in. Bovendien: dit zijn allemaal 
mensen meteen volledige, goed verstaanbare 
taal. Dit zal het dove kind alleen maar stimu
leren om déze taal goed te leren verstaan en 
ook zijn eigen taaluitingen aan de hand daar
van te vervolmaken. 

4. Hoe voer je deze totale integratie uit? 
- in eigen woonplaats en buurt 
- in samenwerking met reguliere scholen, 

ouders en doveninstituut 
- met ambulante begeleiding 
- met grote zorgvuldigheid en blijvende zorg 

Het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel 
heeft gekozen voor een totale integratie, liefst 
in de eigen woonplaats en buurt. 
Getracht wordt het kind te plaatsen op een 
school waar ook de broertjes en zusjes en 
buurkinderen heen gaan. In de praktijk lukt 
dit vrijwel altijd. 
De procedure verloopt als volgt: De leerkracht 
van de dovenschool, de directeur of de ouders 
zelf, opperen de mogelijkheid van integratie. 
Dit wordt besproken in de integratiecommis
sie, waarin zitting hebben: de directeur van het 
instituut, de directeur van de dovenschool, 
het hoofd van de opnamecommissie, een 
psycholoog en de ambulante begeleiders. 
Samen met de ouders wordt er daarna een 
besluit genomen en volgt een contact zoeken 
met een reguliere school. Dit kan door de 
ouders of door de directeur van de doven
school worden gedaan. 
N a voorlichting aan de school en eventuele 
bezoeken over en weer valt het opname-
besluit. Het kind gaat dan kennismaken, even
als degene die het kind gaat begeleiden. De 
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het dove kind, worden voorbereid op de 
nieuwe situatie. Met solo-apparatuur en am
bulante begeleiding volgens het door het 
Ministerie van Onderwijs vastgestelde aantal 
minuten per kind per week, start het kind dan, 
meestal na de grote vakantie, op de reguliere 
school. 
De ambulante begeleiding bestaat uit hulp 
aan het kind, de leerkracht en de ouders. In 
de praktijk mogen we daar ook de mede
leerlingen wel bij rekenen. 
De kindgerichte aanpak richt zich op: gesprek, 
spraakverbetering, zinsbouw, hoor- en lip-
leestraining en hulp in alle vakken. Naast het 
overleg met en de steun van de ambulante 
begeleider worden de leerkrachten 1 a 2 maal 
per jaar op het instituut uitgenodigd voor 
onderlinge gedachtenwisseling, voorlichting 
vanuit de dovenschool en is er gelegenheid 
tot vragen stellen. 
Ook de ouders kunnen rekenen op hulp, infor
matie en overleg. Hierin is vooral belangrijk 
het doel voor ogen te houden. Blijf je kind 
vergelijken met dove leeftijdgenootjes en niet 
alleen met zijn nieuwe klasgenootjes. Blijf hem 
zien als een doof kind, gehandicapt, maar met 
mogelijkheden die we er samen uit trachten 
te halen. 

Eenmaal per jaar komt het kind voor evaluatie 
op het instituut terug en wordt via tests de 
ontwikkeling gevolgd van liplezen, horen, 
woordenschat, schoolvorderingen enz. en 
wordt een psychologische indruk verkregen. 
Ook de leerkracht van het kind en de am
bulante begeleider vullen hun schriftelijke 
evaluatie in ten behoeve van de rapportage 
om het integratieproces zo goed mogelijk te 
volgen. Het vergelijken met dove leeftijdge
nootjes blijft belangrijk. 
Bij vroegti jdige integratie, zelfs nu al op kleu
terleeftijd, is contact met andere dove kinderen 
af en toe gewenst en wordt ook bewerkstelligd. 
Een grote zorg en een grote zorgvuldigheid 
dienen uit te gaan van een doveninstituut dat 
met totale integratie bezig is. In deze voor
ziening van een instituut moet de verantwoor
ding even groot zijn, èn blijven, als voor elke 
andere leerling op het instituut. Ook totale 
integratie dient een individueel-kind-gerichte 
benadering te zijn. 

5. Is deze totale integratie haalbaar? 
- zeker niet voor alle dove kinderen 
- een permanente begeleiding vanuit een ge

specialiseerd instituut is noodzakelijk 
- een meewerkende thuissituatie is onmisbaar 
- het reguliere onderwijs moet 'open' staan 
- een keuze tussen twee kwaden! 



Het is onnodig om te zeggen dat zeker niet 
alle dove kinderen voor totale integratie in 
aanmerking komen. Enkele zaken als een 
goede intelligentie, aanleg voor liplezen heb
ben en goed communicatief zijn, geven al 
een beetje de richting aan, waarin bij integra
tie op jonge leeftijd gedacht moet worden. 
Dan de begeleiding. Die blijft nodig . . . per
manent! Een dove kan onmogelijk zonder hulp 
zijn schoolperiode door lopen. De deskundig
heid van een instituut en de evaluatie die dat 
instituut hanteert zijn pijlers die je niet onder 
het bouwsel weg kunt halen. 
Evenmin trouwens de pijler van de thuissituatie. 
Het kind is vijf uur per dag op school, dus 
negentien uur thuis. Totale integratie is ook 
een opgave voor ouders en eventuele broers 
en zusjes. Zij zijn de enige 'deskundigen' in 
hun buurt, en hun uitstraling in deze naar hun 
omgeving bepaalt mede de houding van die 
omgeving. Hun plaats in het gehele leerproces 
is een zeer grote. Hun relatie met hun eigen 
kind en hun medewerking bij zijn of haar leer
ontwikkeling zijn van grote invloed. 
Het reguliere onderwijs kan een doof kind niet 
'zomaar' opvangen. Zodra er een doof kind 
in de klas zit wordt alles er een beetje anders. 
Steeds moet een leerkracht zich ervan bewust 
zijn dat er één leerling tussen zit die hem niet 
hoort. Zijn praten, schrijven, heen en weer 
lopen, bewegingen, mimiek moeten nu mede 
op een doof kind afgesteld worden. Een ver
moeiende procedure, vooral in het begin. 
Voor integratie van gehandicapten zijn regu
liere scholen en leerkrachten nodig die die 
uitdaging aandurven, die aanwijzingen niet 
als correcties opvatten, die binnen hun eigen 
schoolwereld geestelijk een plaats inruimen 
voor iemand die misschien niet geheel aan 
hun normering kan voldoen, maar die wel 
verrijkt worden door het streven ernaar. 
Totale integratie is en blijft de keuze tussen 
twee kwaden. De keuze tussen: dagelijks ge
degen dovenonderwijs en minder praktische 
vorming in de maatschappij, hetgeen kan 
leiden tot een zich thuisvoelen tussen doven, 
maar minder in de buitenwereld, wat een be
perkter leven inhoudt, en: flarden begri jpen, 
aangevuld met zelfwerkzaamheid en hulp, 
maar een meedoen in de maatschappij, het
geen kan leiden tot een zich thuisvoelen in 
deze wereld van horenden, wat een veelzijdi-
ger leven kan bewerkstelligen. 

6. Welke resultaten zijn zichtbaar bij totale 
integratie? 

- een toenemende communicatieve vaardig
heid 

- weerbaarheid in de persoonsvorming 

- een soepeler aanpassing aan de groep en 
zijn individuen 

- het gevoel erbij te horen en gekend te zijn 

Het valt op dat alle geïntegreerde dove kin
deren, in navolging van hun klasgenootjes, 
de eerste tijd hun spreektempo behoorlijk op
voeren, hetgeen een slordiger spraak tot ge
volg heeft. Daarentegen wordt hun taal 
meestal een stuk vollediger en hun uitingen 
worden na verloop van tijd verrijkt met nor
male kreten en zegswijzen. 
Het aanspreken van andere kinderen en het 
aangesproken worden, worden tot een steeds 
gemakkelijker gewoonte voor beiden. Binnen 
deze gesprekken en de omgang met horende 
kinderen leert het dove kind zijn eigen per
soon, zijn eigen mogelijkheden en onmoge
lijkheden zeer zuiver zien en beleven. Zó zal 
hij zijn eigen plaats tussen de anderen op zijn 
manier moeten leren kennen. 
Hij zal moeten vechten en incasseren, zijn 
mogelijkheden uitbuiten en zijn handicap diep 
ervaren. 

Zijn groeiende mensenkennis zal hem helpen 
waarde-oordelen te vormen over anderen en 
zichzelf. Allerlei groepsgedragingen en -uitin
gen, van grote invloed op de opgroeiende 
jeugd, zullen hem in staat stellen zijn eigen 
populariteit in te schatten en daarop in te 
spelen. Alle ups en downs die het dove kind 
in dit proces doormaakt vormen hem tot een 
volwassen-denkende gehandicapte. 
Totale integratie is geen doel op zich, maar 
slechts een middel dat optimale kansen biedt 
om het uiteindelijke doel te bereiken: de inner
lijke zekerheid van een doof mens en de vol
doening van het zich, ondanks beperktere 
middelen, geaccepteerd, gewaardeerd en 
geliefd te weten. 



Slecht horende kinderen 
reguliere basisschool 

M w drs C. Sijtstra 

In deze lezing is de visie aan de orde van be
trokken scholen op vorming en scholing van 
slechthorende kinderen in het reguliere Dosis-
onderwijs èn de wijze waarop d e visie reali
seerbaar is. 

Mijn bi jdrage zal gaan over de begeleiding 
van diè slechthorende kinderen voor wie de 
reguliere basisschool wordt verkozen door 
wie dan ook en om welke reden dan ook, 
boven het speciale onderwijs. 
W a t is dan de visie van de 'betrokken scho
len'? 

Visie regulier basisonderwijs 

Hier wordt dan bedoeld de visie van de scho
len voor regulier basisonderwijs waarop een 
slechthorende leerling het onderwijs volgt. 
In de regio waar ik werk zijn dat er zeer vele, 
zowel op het platteland als in de stad. 
Er zijn echter geen sprekers aanwezig , die 
die visie zullen uitdragen. 
De slechthorende leerlingen waar het hier om 
gaat, zijn echter bijna altijd bekend op een 
Audiologisch Centrum en de mening van de 
betrokken scholen zou men dan ook via het 
betreffende Audiologische Centrum enigs
zins kunnen achterhalen. 

Begeleiding 

De begeleiding, die vanuit het Audiologisch 
Instituut in Groningen wordt gegeven, betreft 
een groot aantal kinderen. Het is een mis
verstand te denken dat het aantal slechthoren
de kinderen op de reguliere basisschool klein 
is. In onze regio zijn er naar schatting onge
veer evenveel kinderen in het reguliere basis
onderwijs geplaatst als in het slechthorenden-
onderwijs. 

O m welke kinderen gaat het: kinderen, die 
naar de verwachting van ouders, desbetref
fende school en het multidisciplinaire team van 
het Audiologisch Instituut het reguliere onder
wijs kunnen volgen. Deze kinderen zijn meestal 
licht tot matig slechthorend, hebben vaak 
profijt van één of twee hoortoestellen en ge
bruiken eventueel solo-apparatuur. 
Een enkele leerling is ernstig slechthorend, 
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nis en vaardigheden en zeer gunstige om
standigheden in gezin, school en buurt. 

De begeleiding die vanuit het Audiologisch 
Instituut wordt gegeven, betreft in eerste in
stantie steeds hulp bij het verwerken van de 
handicap en het onder ogen zien van de 
nieuwe situatie die daardoor is ontstaan. 
Vervolgens komt het geven van informatie aan 
de orde: over slechthorendheid in het alge
meen en de betekenis van de slechthorend
heid op de ontwikkeling van dit speciale kind, 
zoals dat, na de diagnostiek door het multi
disciplinaire team van het Audiologische In
stituut, duidelijk wordt. 

Als het advies aanmelden voor plaatsing op 
een school voor slechthorenden is (of ambu
lante begeleiding), dan wordt dit met de 
ouders doorgesproken en als de ouders ac-
coord gaan , wordt contact gezocht met de 
betreffende school voor slechthorenden. 
Als het advies handhaven op het reguliere 
basisonderwijs is, wordt na overleg met de 
ouders contact gezocht met de betreffende 
basisschool. 

Naast advisering en introductie van techni
sche hulpmiddelen, zoals hoortoestel(len), 
krijgen de betrokkenen, waaronder de leer
kracht, informatie over de plaats in de klas, de 
betekenis van de akoestiek en over de zoge
naamde 'hearing tactics': wat het kind en zijn 
omgeving kunnen doen (en laten) om de luis-
teromstandigheden zo gunstig mogelijk te 
maken. 

De leerkrachten worden aangesproken op 
hun vindingrijkheid en vaardigheden om dit 
slechthorende kind goed op te vangen. Ook 
hun mening over het revalidatieplan wordt 
doorgesproken. Bij problemen op pedago-
gisch-didactisch terrein, die het gevolg zijn 
van de slechthorendheid van de leerling, zal 
het Audiologisch Instituut in Groningen ad
viseren contact op te nemen met een school 
voor slechthorende kinderen. 

De begeleiding van de betreffende school 
voor regulier basisonderwijs wordt altijd in 
overleg met ouders (en kind) gegeven en wat 
er op de school is besproken wordt altijd weer 
naar hen teruggekoppeld. 
Het kind wordt regelmatig op het Audiologisch 
Instituut terug gezien en de school wordt steeds 



geïnformeerd en betrokken bij het overleg 
over eventueel te nemen stappen, evenals 
indien gewenst een SABD, een logopedist, 
een teacher, enz. 
Voor vele betrokken scholen van het reguliere 
basisonderwijs is het een vanzelfsprekende 
zaak, dat zij deze slechthorende kinderen 
goed kunnen opvangen, ook de ouders geven 
vaak te kennen dit de gewoonste zaak van 
de wereld te vinden. 

Vorming 

W a t de vorming van deze kinderen betreft 
is het duidelijk, dat er voor gewaakt moet 
worden dat de slechthorendheid ook hier de 
plaats krijgt, die voor dit kind nodig is. 
De keuze van het vervolgonderwijs (de be
roepskeuze) verloopt in principe net als bij 
normaal horende kinderen. De grondvraag 
is echter, in hoeverre men rekening moet hou
den met de slechthorendheid. O p het beslis
sende moment zal men een nauwkeurig on
derzoek moeten doen naar de kennis en de 
vaardigheden, en deze zorgvuldig moeten 
analyseren; een taak voor de school (ev. CITO-
toetsen), het team van het Audiologisch Cen
trum, ouders en kind samen. 

Het zal duidelijk zijn, dat de begeleiding zoals 
die door het Audiologisch Instituut te Gronin
gen wordt gegeven een andere is dan de 
Ambulante Begeleiding vanuit het speciale 
onderwijs voor slechthorende kinderen. 

Het Audiologisch Instituut probeert in eerste 
instantie de slechthorendheid de plaats te 
geven die het voor dit speciale kind in deze 
situatie heeft. Daarbij wordt een evenwicht 
gezocht tussen teveel extra aandacht, zodat 
er steeds rekening mee wordt gehouden (je 
wilt ook wel eens gewoon doen, zei een slecht
horende jongere), en te weinig extra aan
dacht, zodat er te weinig rekening mee wordt 
gehouden met als gevolg dat het kind te kort 
komt. 
Geprobeerd wordt voor dit kind en zijn 
ouders goodwi l l te kweken in zijn eigen om
geving, school, vereniging, clubs e.cf, zodat 
het kind de mogelijkheid krijgt strijdbaar te 
zijn tussen de goedhorenden. Daarbij zullen 
teleurstellingen niet voorkomen kunnen wor
den. Dit blijft echter de leerlingen van de 
slechthorendenschool ook niet bespaard, 
maar meestal komt dat dan op wat latere 
leeftijd. 

gehoorverliezen. De oudste gaat 'natuurlijk' 
naar het gewone vervolgonderwijs, de tweede 
gaat 'natuurlijk' naar het speciale vervolg
onderwijs en de jongste aarzelde wat te doen, 
probeerde eerst de gewone MAVO, maar 
volgt nu toch het speciale vervolgonderwijs. 

Realiseerbaarheid 

W a t de realiseerbaarheid betreft: het is onze 
stellige overtuiging dat voor een groot aantal 
kinderen met een lichte en matige slecht
horendheid, geplaatst op het reguliere basis
onderwijs, de begeleiding zoals die vanuit 
het Audiologisch Instituut gegeven wordt, 
voldoende is. 

Het Audiologisch Instituut komt natuurlijk ook 
in aanraking met slechthorende kinderen voor 
wie, naar de mening van het team, speciaal 
onderwijs gewenst is, maar waarbi j ouders 
(ev. de school, de SABD, de logopedist) het 
kind, in ieder geval voorlopig, op het reguliere 
onderwijs willen handhaven. In die gevallen 
zal steeds geprobeerd worden er het beste 
van te maken en alsnog, eventueel langs we
gen der geleidelijkheid een school voor 
slechthorenden (ambulante begeleiding) in 
te schakelen. 

W a t tot nu toe niet aan de orde is geweest 
is de mening van de jongeren zelf. Het Zwart
boek van de SHJO (1981) spreekt hier duide
lijke taal: 'slechthorenden zouden goed in 
het gewone onderwijs kunnen worden op
gevangen, als de leerkrachten oog zouden 
hebben voor de verscheidenheid van de leer
lingen'. 
Of: 'de mogelijkheden van slechthorenden 
worden vaak onderschat, de slechthorende 
weet zijn weg wel te vinden'. 
In persoonlijke gesprekken met slechthorende 
jongeren is bij mij wel eens de gedachte op
gekomen, dat het lijkt of oudleerlingen van 
het speciale onderwijs zo graag naar het 
gewone onderwijs hadden gewild, terwijl zij, 
die het gewone onderwijs hebben gevolgd, 
vertellen dat zij de beschermende omgeving 
van het speciale onderwijs liever hadden ge
wild! 

Uit onze ervaringen blijkt, dat de draagkracht 
en de creativiteit van een groot aantal slecht
horende kinderen in het reguliere basisonder
wijs verbazend groot is, evenals die van de 
betrokken ouders en leerkrachten. 

W e kennen een gezin met drie slechthorende 
kinderen, de kinderen hebben vergelijkbare 21 



Beroepsvoorbereiding en 
opvoedingsfilosofie 
De ervaring en visie van een ouder 

Rita Bruning-de Bruyn 

Twee ogenschijnlijk uiteenlopende onderwer
pen in 20 minuten te moeten behandelen be
tekent erg veel weglaten, met het gevolg dat 
ik af en toe misschien wat minder genuanceerd 
zal zijn dan ik zou willen. 

Zo kies ik ervoor om niet in de eerste plaats 
de 'geslaagde' leerling ten tonele te voeren 
en de 'dankbare' ouder. Liever wil ik u een 
aantal knelpunten laten zien die ouders erva
ren. Dat doe ik omdat ik van mening ben dat 
juist dat signaleren en gezamenlijk oplossen 
van knelpunten de meeste aandacht behoeft. 

Een deskundige uit een van de onderwijsinstel
lingen heeft eens in een toespraak tegen ons 
gezegd: 'Met de hoed in de hand komt men 
door het ganse land'. Als ouders zich dank
baar tonen ten opzichte van het personeel, 
de leerkrachten en de leiders en leidsters,' 
kunnen ze haast automatisch op grote mede
werking rekenen' (let u daarbi j nog even op 
het 'haast'). Zo'n opvatt ing hoort natuurlijk 
bijqezet te worden bij de regentenportretten 
in het Frans Halsmuseum. Het opvoeden en 
onderwijzen van dove kinderen is een krachts
inspanning die je alleen in gezamenlijkheid 
goed kunt aanpakken en waarbi j geen van de 
partijen met de hoed in de hand hoeft te gaan 
staan. Ook de kinderen niet. Dat neemt niet 
weg dat ik soms wel m'n petje afneem voor 
leerkrachten in het dovenonderwijs. 

Toekomstmogelijkheden 

Als ouders, horende ouders, eenmaal weten 
dat hun kind doof is, is een van de eerste vra
gen die opkomt: wat kan hij worden? Het ant
w o o r d daarop is niet gemakkelijk te vinden. 
Hoe beperkt de mogelijkheden zijn merken 
ouders en leerlingen pas als ze er mee gecon
fronteerd worden, als het kind 13, 14 jaar is. 
Hoewel er een breed scala aan te geven is 
van functies die volwassen doven bekleden, 
bestaat voor heel veel kinderen de keuze op 
school uit huishoudelijke vakken, hout- of 
metaalbewerking. En als je daar niet veel voor 
voelt heb je eenvoudig pech gehad. En kunt u 
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van een ongemotiveerde puber die een be
paald vak opgedrongen krijgt? 
Ook onze zoon, inmiddels 18 jaar, belandde 
in zo'n situatie. Hij koos voor een metaal
opleiding met als argumentatie: 'hout moet je 
zo lang schuren . . .!' 
Wi j hebben er maar om gelachen. Je moet 
als ouder van een gehandicapt kind een 
typisch gevoel voor humor hebben om een 
positieve instelling te kunnen behouden. 

Een bijkomend probleem is dat de kinderen 
een vakopleiding moeten kiezen terwijl ze 
aan eigenlijke toekomstplannen nog niet toe 
zijn. Natuurlijk is dat bij horende kinderen ook 
vaak het geval, maar voor hen zijn er meer 
mogelijkheden om alsnog aansluiting te vinden 
op het gewenste vervolgonderwijs. Als een 
dove leerling van school komt met een onvol
ledig vakkenpakket, wordt het daarna wel 
heel moeilijk om de gaten nog te vullen. Het 
gevolg is dat er dan vaak maar afgezien 
wordt van een verdere opleiding. 

Maar er zijn toch leerlingen die binnen het 
dovenonderwijs Mavo doen, zult u zeggen. 
Inderdaad, maar niet zo veel, niet de grote 
groep. 

En het reguliere onderwijs biedt toch mogelijk
heden, met ambulante begeleiding? 
Ook dat kan. Maar ambulante begeleiding is 
niet meer dan een steun in de rug. De leerling 
moet het in de eerste plaats zelf kunnen doen. 
Hij of zij moet niet alleen voldoende intelli
gent zijn, maar ook goede communicatieve 
vaardigheden bezitten in de zin van spreken 
en spraakafzien (wat sterk samenhangt met 
het hebben van profitabele hoorresten), de 
leerling moet motivatie en doorzettingsvermo
gen hebben, weerbaar en emotioneel stabiel 
zijn. Is dat er allemaal, mèt een stimulerende 
omgeving en een goede ambulante begelei
ding, dan lukt het wel. Maar opnieuw geldt: 
waar blijven de leerlingen die dit niet aan
kunnen? W a t horen we van die groep? 

Ambulante begeleiding 

Overigens, wat ambulante begeleiding betreft, 
daar verschilt het aanbod per school nogal 
in. Terwijl het ene instituut de door de overheid 



toegewezen 184 minuten per week weet op 
te blazen tot 4 uur of meer, geeft het andere 
in de praktijk maar de helft, anderhalf uur. De 
reis- en voorbereidingstijd mag er immers van 
afgetrokken worden. Naar dit soort zaken in
formeer je niet als je je kind van ± 3 jaar aan
meldt bij een school. 

Ook de invulling van ambulante begeleiding 
is heel verschillend. 
Van nabij ken ik een jongen die een techni
sche opleiding begonnen is. Toen de ouders 
aan de ambulant begeleidster vroegen wat 
de begeleiding precies zou inhouden, zei ze 
dat het de bedoel ing was moeilijke teksten in 
de studieboeken uit te leggen. De leerkracht 
in kwestie is een goede onderwijzeres, maar 
zij heeft geen technische scholing. Teksten 
uitleggen die je zelf niet begrijpt, lijkt mij een 
weinig zinvolle invulling van ambulante bege
leiding. 
Een ander voorbeeld: een dove jongen op 
een reguliere Mavo kreeg ambulante bege
leiding op een weinig stimulerende wijze. Des
ondanks behaalde hij goede cijfers op school. 
Zevens en achten voor de talen . . . Tot in de 
derde klas bij een gesprek met de leerkrachten 
bleek dat zijn prestaties eigenlijk niet meer 
dan vieren waa rd waren. Maar ja, de jongen 
deed zo z'n best! 

Kortom, er zijn ouders en leerlingen met heel 
goede ervaringen, maar daar tegenover staan 
ook vele situaties waar in ouders zich voor de 
zoveelste keer bij de opvoeding van hun kind 
gefrustreerd en machteloos voelen. W a a r het 
kind zich naar het systeem moet voegen en 
het systeem niet soepel genoeg is om zich 
naar het kind te voegen. 

Knelpunten 

Maar ik zei u: het signaleren van knelpunten 
behoeft aandacht omdat daaraan vast
gekoppeld behoort te zijn het zoeken naar 
oplossingen. 
Zo'n 15 jaar geleden heeft de gedachte be
staan om een centrale voortgezette opleiding 
te creëren. Ik ben ervan overtuigd dat dat 
zo'n oplossing zou kunnen zijn. Er is dan een 
groot aantal leerlingen bij elkaar, waardoor 
er meer verschillende opleidingen mogelijk 
gemaakt kunnen worden. Niet alleen is de 
keuze dan groter, ook wordt voorkomen dat, 
zoals wel gebeurt, Willem of Saskia er van 
overtuigd worden dat de klas waar juist één 
leerling aan ontbreekt voor hem of haar toch 
wel heel geschikt is. 
W a a r bij zo'n centrale aanpak ook aan ge
dacht kan worden is het plaatsen van groepjes 

dove leerlingen in een reguliere school in de 
omgeving. De jongeren lopen in groepjes veel 
minder de kans ten onder te gaan en de be
geleiding kan effectiever worden ingericht. 
W a a r o m het idee destijds niet is uitgevoerd, is 
mij nooit helemaal duidelijk geworden. Som
mige argumenten die ik hoorde waren niet 
in de eerste plaats gericht op de belangen 
van de kinderen; argumenten ook van ouders 
overigens. 
Misschien is het denkbaar dat het plan nog 
eens opnieuw wordt overwogen. 

Tolken in het onderwijs. Kunnen die misschien 
voor verbreding van de keuzemogelijkheid 
zorgen? Ik denk het zeker. Hoewel ook deze 
oplossing niet voor iedereen in elke situatie 
de juiste Kan zijn. 
Door tijdgebrek kan ik hier niet verder op 
ingaan, maar misschien past het tolkenwerk in 
een van uw volgende themadagen. Ervaren 
tolken en leerlingen kunnen er interessante 
gegevens over verstrekken. 
Met het spreken over tolken kom ik automatisch 
terecht op mijn tweede onderwerp: welke 
filosofie zou ten grondslag moeten liggen aan 
de opvoeding van dove kinderen? 

Opvoedingsfilosofie 

In het programma van vandaag wordt de 
keuze genoemd tussen voorbereiding op in
tegratie in de horende maatschappij of tot 
het deel uitmaken van de dovengemeenschap. 
We l , die keuze bestaat voor mij niet. Het is 
niet zoiets als moeten beslissen of men al of 
niet intreedt bij de Trappisten. 

Het opvoeden en opleiden van een doof kind 
wil zeggen: het hem of haar helpen in de eigen 
ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is een com
plexe zaak. Maar het allerbelangrijkste uit
gangspunt daarbi j is tegelijkertijd het meest 
simpele: het kind is doof en het kind zal altijd 
doof blijven. 
Natuurlijk wil iedere ouder dat zijn kind niet 
te opval lend afwijkt van het mensbeeld in zijn 
cultuur. We l , dove kinderen wijken af en zullen 
dat altijd in sterke mate blijven doen. Ontken
ning daarvan of onbegrip voor zo'n belangrijk 
deel van de identiteit van het kind leidt tot 
een opvoeding die uitmondt in het falen van 
het kind. Het lean immers per definitie nooit 
voldoen aan het ideaalbeeld. 

En wat betekent integratie in de horende maat
schappij? Het volledig meedoen als gelijk
waard ig medeburger? Och kom, integratie is 
een woord dat niet gebruik zou moeten wor- 23 



den als het om dove mensen gaat. Het roept 
verwachtingen op die niet waargemaakt kun
nen worden. Noem het participatie, inpassing, 
geaccepteerd worden, geduld worden 
Misschien weet u een betere term. Maar laten 
we onszelf, ' jonge' ouders en vooral de kin
deren niet voor de gek houden. Van echte 
integratie is geen sprake. Opgroe iende kin
deren die namaakworst voor de neus te hou
den is immoreel. Zeker als het gepaard gaat 
met het als tweede rangs afschilderen van de 
dovengemeenschap. 

Opvoeden tot zogenaamde integratie is op
voeden tot eenzaamheid. 
De vorige spreker zal dit wellicht defaitisme 
noemen. Ik noem het realisme. 
Natuurlijk moeten we de kinderen zo goed 
mogelijke kansen bieden, maar daarbi j mag 
niet uitgegaan worden van een onbereikbaar 
ideaal. 

Ik ken een ouder wiens motto is: je moet naar 
het onmogelijke streven om het mogelijke te 
kunnen bereiken. Zijn dove dochter is nu mid
den twintig. Over haar zegt hij: 'Ze moet nog 
beginnen haar handicap te accepteren'. Ik 
vermoed dat ze nog altijd op zoek is naar dat 
onmogelijke . . . 
Er zijn onderwijsmensen en ook ouders die met 
overtuiging opleiden en opvoeden naar het 
horende model (zichzelf dus) en die zeggen 
dat het dove kind, als het eenmaal volwassen 
is, zelf de keuze maar moet maken of het zich 
al of niet bij de dovenwereld wil aansluiten. 
Erg fair is dat niet. Het is het verschuiven van 
de verantwoordeli jkheid naar het kind, maar 
belangrijker nog: als een kind tot in zijn vol
wassenheid opgevoed is tegen een bepaalde 
cultuur, kan hij die keuze moeilijk meer maken. 
Ik ben geboren in het begin van de oor log en 
ik ben zeer anti-Duits opgevoed. N u , bijna 
een halve eeuw later, kost net me nog moeite 
om objectief tegenover Duitsers te staan. Hoe 
oneindig veel erger is het om opgevoed te 
worden tegen je eigen cultuur, je eigen iden
titeit. Nergens bij te horen als je je bescher
mende milieu, d.w.z. je klasgenoten, verlaat! 
Met opzet noem ik alleen de klasgenoten. Niet 
het gezin. In een gezin waar die fundamentele 
acceptatie niet bestaat ben je immers ook een 
outsider. 

U ziet, mijn mening is zeer uitgesproken en 
hard. En realiseert u zich wel dat een ouder 
niet zo gemakkelijk tot zo'n conclusie komt. Hij 
is gegroeid in jaren vol contacten in de doven
wereld, met ouders, kinderen, oudleerlingen 
van alle doveninstituten, met vele medewer
kers binnen die instituten, met andere deskun
digen, in Neder land en daarbuiten. 
Betekent dit dat wij onze zoon opvoeden voor 

de dovenwereld? Nee. Wi j hebben het feit 
dat hij doof is geaccepteerd in die zin, dat hij 
het recht heeft te zijn wie hij is. Dat je vanuit 
dat gegeven probeert hem zo goed moge
lijke kansen te geven voor een menswaardig 
bestaan in de maatschappij is iets dat vanzelf 
spreekt. Daarbij hoort.- goed onderwijs, zo 
goed mogelijk leren communiceren met ieder
een, de eigen zaken leren regelen, enzovoort. 
Uit het feit dat hij vaker horende vriendinnetjes 
heeft dan dove blijkt dat hij zich weet te red
den met horenden. Maar hij beweegt zich 
even gemakkelijk in de dovenwereld, een 
wereld die hij nodig heeft om zich sterker te 
voelen, om niet als eenling een 'afwijking' te 
zijn van de geldende normen. 
Zo moeilijk als het opvoedingsproces is, zo 
eenvoudig is onze filosofie daarachter: accep
teer het kind zoals het is, waardoor het de 
kans krijgt zichzélf te accepteren. Dwing het 
niet tot een onmogelijke keuze, maar laat het 
opgroeien in de twee werelden die het nodiq 
heeft. 

Tegen sommige onderwijsmensen, die zich 
wellicht achter het oor krabben en zich af
vragen of ik bedoel dat ook gebaren ge
accepteerd en gebruikt moeten worden, kan 
ik alleen maar zeggen: wat mij betreft spreekt 
dat voor zich, hoewel ik de problemen daarbi j 
in het onderwijs, zeker in de beginfase van 
de invoering van Totale Communicatie, niet 
onderschat. 

Het belangrijkste is dat u dove kinderen niet 
ziet als onderwijsobjecten. Het zijn mensen 
die vooral ook sociaal en emotioneel volwas
sen moeten kunnen worden en die gewoon 
net even anders zijn dan wij. 



Beroepsvoorbereiding van 
auditief gehandicapte kinderen 

E.C. van der Kleij 

Als laatste inleider wil ik gebruik maken van 
de mogelijkheid die deze plaats in de volgorde 
mij geeft, door te reageren op datgene wat 
mij vanochtend opviel. 
Ik wil opmerken dat beroepsvoorbereiding 
van een auditief gehandicapt kind, uitgaande 
van beroepsuitoefening in een horende sa
menleving, méér is dan training in de techni
sche vaardigheden die een werksituatie vereist. 
Beroepsvoorbereiding vraagt in zeker zo 
grote mate training in sociale vaardigheden 
en begeleiding naar zelfstandigheid. 
Gedurende de vele jaren dat ik werkzaam was 
in het onderwijs aan blinde kinderen, bleek 
steeds weer dat, als oud-leerlingen faalden 
in de werksituatie in de ziende samenleving, 
dat vrijwel nooit te wijten was aan een tekort 
aan technische kennis of vaardigheid, maar 
aan sociaal-emotionele factoren. 

Een tweede opmerking betreft het belang van 
de rol van de ouders. Plaatsing in het reguliere 
onderwijs kan voor internaatskinderen be
tekenen: terug naar thuis. 
In de vijftiger jaren werd, althans op ons blin-
deninstituut, de problematiek, die definitief 
thuiskomen met zich mee kon brengen, onder
schat. De kinderen bleken, ondanks regelmatig 
naar huis gaan , toch nogal vervreemd van 
het reële, het 'a l ledag' gezinsleven. 
De teleurstelling die dat gaf ging gepaard met 
problemen in de werksituatie. 
Ik wil aannemen dat de instituten thans de 
problematiek beter onderkennen en bege
leiden. 

Overigens was het vooral de druk van de 
ouders die de scholen voor blinde kinderen 
hebben gebracht tot sterke toename van 
plaatsing van leerlingen in het regulier on
derwijs. 
De huidige omvang van ambulante begelei
ding voor blinde kinderen, is de verdienste 
van ouders die zich organiseerden en het 
voortouw namen. 

Het doel van ambulante begeleiding is meer 
dan leerlingen betere kans van slagen geven 
in het regulier onderwijs. 
Het gaat om, zoals een ambulant begeleider 
dat formuleerde, meer kinderen eerder daar 

naar toe. Werkelijk meedoen met ambulante 
begeleiding betekent dus voor de (v)so-school: 
minder leerlingen. 
De positieve effecten zijn zeer van belang: 
Voorbereiding op het (beroeps)leven vindt 
dan plaats in de horende samenleving, doch 
onder begeleiding van de vertrouwde des
kundige. 

Ambulante begeleiding moet niet een op zich-
zelfstaande activiteit zijn. Als de doelstelling 
van de school is om leerlingen voor te bereiden 
op plaatsing in de horende (onderwijs)samen-
leving, dan behoort dat gevolgen te hebben 
voor omgang en onderwijs in de (v)so-school. 
Planmatig zal de leerling dan moeten worden 
voorbereid. 

Het zal duidelijk zijn dat ambulante begelei
ding een taak is van een team van deskundi
gen, waarbi j het merendeel van de uitvoering 
in handen ligt van de onbekende begeleider, 
dus de leraar. 
Hij/zij begeleidt vanuit de vertrouwensrelatie 
en met deskundigheid de leerling. Consultatie 
met de leden van de commissie van onder
zoek is noodzakelijk. De audio loog behoort 
daartoe. 
De ambulant begeleider behoort ook bij de 
audio loog advies en hulp te vinden. En die 
vindt hij daar inderdaad. 
Dat blijkt uit het onderzoek dat de Rijksinspectie 
van het onderwijs verrichtte in januari 1987 
naar het functioneren van ambulante bege
leiding in het vso-sh. 
Door de ambulante begeleiders werd in grote 
meerderheid de audio loog genoemd als be
langrijkste informant, zowel voor wat betreft 
schriftelijke als mondelinge informatie. Hierin 
stond de audio loog op eenzame hoogte. 
Onderwijs is teamwork, ambulant begeleiden 
evenzeer. 
Ik hoop dat de ambulante begeleider gehoor 
vindt bij alle commissieleden. Hij heeft hen 
veel te vragen, maar, als 'deeltijdwerker in 
de horende onderwijswereld', ook veel te 
melden. 

Als laatste opmerking. 
Ambulante begeleiding is een belangrijke 
mogelijkheid in het licht van voorbereiding 
op de horende samenleving. 
De wet geeft meer mogelijkheden die daar 25 



goed mee combineren. 
Ik denk hierbij aan het uitoefenen van stage 
door leerlingen vanuit het vso in arbeids
situaties. 
Ik denk eveneens aan het aangaan van een 
symbiose-overeenkomst waarbi j bepaa lde 
lessen door een groep vso-leerlingen gevolgd 
worden in het regulier onderwijs. 
Deze mogelijkheden staan, ook gezamenlijk, 
ter beschikking van de school, ter completering 
van de planmatige voorbereiding op het 
uitoefenen van het beroep, doch evenzeer als 
voorbereiding tot het gehele leven. 

Uit buitenlandse 
tijdschriften 
JJ . Groothand, lid van de redactie 

1. The Volta Review (USA), nummer 5 , 1 9 8 7 

Het september-nummer van dit Amerikaanse 
tijdschrift heeft als titel meegekregen: Gezin
nen en gehoorgestoorde kinderen. In een 
twaalftal noofdstukken wordt een aantal fa
cetten belicht. Ik noem daarvan: Gemengde 
of gemiste boodschappen tussen ouders en 
beroepskrachten; de batterijen van het ge
hoorapparaat in de ene zak en de autosleu
tels in de andere; kindermishandeling en het 
gehandicapte kind; de rol van de ouders in de 
sexuele opvoeding van hun auditief gehan
dicapte kind; ouders en het regulier onder
wijs. 
leder hoofdstuk wordt afgesloten met een uit
gebreide literatuurlijst, voor wie zich meer in 
het onderwerp wil verdiepen. 

2. The Volta Review (USA), nummer 6 , 1 9 8 7 

Met het accent deze keer op de (onmogelijk
heid van participatie van de dove/slechthoren
de leerling in het regulier onderwijs; op welke 
wijze communiceert deze leerling in de Junior 
en in de Senior High School met zijn docenten 
en mede-leerlingen; het onderwijs aan gehoor
gestoorde kinderen op het eiland Jamaica. 

3. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK), 
nummer 5, 1987 

In het eerste van de twee artikelen wordt een 
theoretische achtergrond gegeven van een 
opzet om te komen tot een geïntegreerde ver
werving van gesproken en gebarentaal bij 
dove kinderen. De verschillende communica
tievormen worden ingeleid en gerangschikt 

26 naar hun toepassing in de taalontwikkeling. 

Het tweede artikel gaat over het maken en 
controleren van voorui tgang in de voor
schooljaren bij enkele dove en zwaar slecht
horende kleuters in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar. 
Men filmde de interactie tussen kinderen en 
hun leerkracht in de één-op-één situatie met 
tussenpozen van 3 maanden. N a analysering 
van de opnamen ontdekte men 5 fasen die 
door lopen worden. 

4. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK), 
nummer 6, 1987 

De Manchester Plaatjes Test van 1984: de aan 
de moderne tijd aangepaste versie van deze 
bij het audiologisch onderzoek gebruikte test. 
Het volgende artikel, getiteld 'Engels - eerste 
of tweede taal ' , gaat over het zich ontwikkelen 
van een andere ' taal ' dan de Engelse spreek
taal bij prelinguaal dove kinderen. Welke zijn 
de gevolgen voor het verdere taalonderricht, 
o.a. voor kinderen uit overzeese gebieds
delen. 
Het derde artikel behandelt een vergelijkend 
onderzoek betreffende de wenselijkheid lo
pend schrift te gebruiken of de letters/klanken 
los van elkaar te plaatsen als aan dove leer
lingen klanken en woorden worden aange
boden. 

5. Die Sonderschule (DDR), nummer 5 , 1 9 8 7 

Dit Oostduitse tijdschrift, dat zich richt tot leer
krachten in het gehele Speciaal Onderwijs, 
bevat deze keer ondermeer de volgende ar
tikelen: de betekenis van het rollenspel voor 
voorschoolkinderen met achterstanden, bijv. 
een vertraagde spraakontwikkeling. Hieraan 
is ook nog een afzonderlijk artikel gewi jd; 
Welke criteria zou je kunnen aanleggen, als 
je voor de vraag staat: In welke groep kan dit 
auditief gehandicapte kind, dat op onze 
school voor dove en slechthorende kinderen 
komt (of reeds is) het best geplaatst worden? 
De werkwijze in Leipzig en Halberstadt wordt 
belicht. En tot slot een artikel over het begrij
pen van causale verbanden door dove leer
lingen. 

6. Die Sonderschule (DDR), nummer 6 , 1 9 8 7 

De volgende twee artikelen zijn het meest in
teressant voor de Van Horen Zeggen-lezer: 
Ontwikkelingsachterstand in articulatorische 
prestaties bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 
6 jaar; het ontwikkelen en het benutten van 
gehoorresten bij dove leerlingen: een verslag 
van een onderzoek in de praktijk in de Sovjet 
Unie. 

(vervolg blz. 46) 



Van de besturen 

VeBOSS 

Medio 1987 liet de ARBO haar advies over de op
leidingen speciaal onderwijs het licht zien. De 
VeBOSS had en heeft een duidelijk standpunt over 
de aard en de inhoud van de opleiding voor 
leraar bij het onderwijs aan auditief gehandicap
te leerlingen. Dit standpunt is indertijd neergelegd 
in een advies aan de ARBO. Met grote belang
stelling keek de VeBOSS dan ook uit naar het 
ARBO-rapport. 
Groot was de teleurstelling toen bleek, dat in de 
advisering aan de minister nagenoeg alle stand
punten van de VeBOSS waren overgenomen, 
echter . . . uitsluitend ten behoeve van de oplei
ding tot leraar in het dovenonderwijs; het slecht-
horendenonderwijs heeft het nakijken. 
Dat de VeBOSS hierover zeer teleurgesteld is, mag 
duidelijk zijn. Het bestuur heeft dan ook bij de 
minister geprotesteerd. De inhoud van dit protest 
vind u hierbij. 

Het bestuur van de VeBOSS. 

De reactie 

Het ARBO-advies 'Speciaal bevoegd, spe
ciaal bekwaam' over de opleiding tot leraar 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs geeft 
onze vereniging aanleiding tot het maken van 
een aantal opmerkingen. 
In hoofdstuk 6, par. 2.2, wordt gerefereerd 
aan de adviesaanvrage: 'De adviesaanvrage 
heeft oog voor de specifieke situatie van de 
huidige opleiding voor het onderwijs aan 
leerlingen met een auditieve handicap. De 
minister geeft de wens te kennen geïnformeerd 
te worden over de mogelijkheden van een 
bijzondere aandacht binnen de opleiding (...)'. 
In de beleidsnotitie van maart 1985 wordt het 
volgende opgemerkt: 'Voor zover de huidige 
cursussen voor het buitengewoon onderwijs 
maar gedeeltelijk in de opleiding s.o. inge
past kunnen worden (gedacht wordt hierbij 
aan de opleiding voor gehoorgestoorden), 
zal in nascholing worden voorzien.' 
In de brief van de minister van 8 mei 1985 aan 
de voorzitter van de Vaste Commissie van O n 
derwijs en Wetenschappen uit de Tweede 
Kamer treffen we de volgende passage aan: 
Vooralsnog zie ik goede mogelijkheden om 

dit op te vangen door middel van aanvullen
de nascholing. (...) Een definitief standpunt zou 
echter eerst worden genomen na het verschij
nen van het onderhavige ARBO-advies.' 

Onze vereniging heeft met belangstelling ken
nis genomen van dit advies. Zij noteert, dat 
hierin zowel dove als slechthorende leerlingen 
worden gerekend tot de categorie kinderen 
met een auditieve handicap, c.q. 'gehoorge
stoorde' leerlingen, evenals leerlingen met 
ernstige spraakmoeilijkheden. (6.2.1). 
Opva l lend is nu, dat het advies een scheiding 
aanbrengt tussen de beginnende leraar in het 
dovenonderwijs en die in het onderwijs aan 
slechthorende kinderen en kinderen met ernsti
ge spraakmoeilijkheden, (s.h.-e.s.) 

In hoofdstuk 6, l a , wordt gesproken over de 
structurele nascholing van de beginnende 
leraar, waaronder de leraar s.h.-e.s.; in l b 
over die van de leraar bij het dovenonderwijs, 
waarvoor een aparte regeling bepleit wordt, 
die in 6.2.3 nader wordt uitgewerkt. Daarbij 
wordt opgemerkt: ' W e gaan er hierbij wel van 
uit, dat voor leraren in het onderwijs aan 
slechthorende leerlingen en/of leerlingen met 
ernstige spraakmoeilijkheden adequate ge
richte nascholing kan worden opgezet vol
gens het model van par. 6 .1 . ' 

Wi j komen tot een tweetal conclusies: 
1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen on
derwijs aan dove kinderen en dat aan s.h., e.s.-
kinderen, vanouds 'gehoorgestoorde' kin
deren; 
2. De gevolgen van dit onderscheid zijn 
ernstig voor het onderwijs aan s.h., e.s.-
kinderen. 
Met het oog op de te verwachten beleids
notitie naar aanleiding van het voorl iggende 
ARBO-advies willen wij bij de conclusies de 
volgende opmerkingen maken: 

ad 1 . Onderscheid in onderwijs aan auditief 
gehandicapten 

Het Arbo-advies spreekt van de zeer specifie
ke problematiek van het onderwijs aan dove 
kinderen die een afzonderlijke regeling met 
ruimere faciliteiten rechtvaardigt. (6.1b) 
Zowel in de oriëntatiefase als bij de nascholing 
wordt dit nader uitgewerkt: de ontbrekende 
ervaringskennis moet worden opgedaan, 
evenals vaardigheden voor een effectieve 
communicatie en interactie met dove leerlin
gen en de communicatievaardigheden zelf. 
Bij de nascholing gaat het om het verwerven 
van kennis en inzicht in de specifieke pedago-
gisch-didactische behoeften van dove leer
lingen en de achtergronden of oorzaken 
daarvan, het versterken van het vermogen om 
zich in te leven in de problematiek van de 
leerlingen en hun ouders en het verwerven van 



de vaardigheden om op de hulpvraag een 
passend antwoord te geven. 

Onze organisatie heeft voortdurend bij de 
minister en de ARBO gewag gemaakt van de 
specifieke problematiek van het onderwijs 
aan auditief gehandicapten, zonder onder
scheid, en daarvoor mogelijkheden bepleit 
door middel van gelijksoortige (na-)scholing 
van beginnende leraren bij dit onderwijs om 
de volgende redenen: 
- er is een groot verschil in benaderingswijze 
van totaal dove leerlingen en licht slechtho
rende kinderen. (De laatste categorie komt 
door het fenomeen terugplaatsing met ambu-
lande begeleiding steeds minder voor in het 
(v.)s.o.). Er is echter een moeilijk te definiëren 
groep, bestaande uit doven met profitabele 
noorresten en ernstig slechthorende leerlin
gen. De grens tussen deze twee typen is 
vloeiend en verschuift, o.a. met het voortschrij
den van de techniek en de medische zorg. 
Afhankelijk van de situatie in de regio, de mo
gelijkheden van een internaat, de keuze van 
de ouders, integratie in de eigen woonomge
ving en opleidingsmogelijkheden zitten beide 
typen kinderen op beide soorten scholen. 

- De introductie van de beginnende leer
kracht bij deze schooltypen, en we sluiten het 
onderwijs aan meervoudig auditief gehandi
capte leerlingen daarbi j in, dient dezelfde te 
zijn. W a t in het advies wordt opgemerkt t.a.v. 
de specifieke situatie van de leraar bij het 
dovenonderwijs geldt ook voor de leraar bij 
het s.h./e.s.-onderwijs. Ook de speciale vaar
digheden die vereist worden voor de 'doven'-
leraar gelden in niet mindere mate voor de 
leraar-s.h./e.s. Ook op slechthorende scholen 
wordt steeds sterker naast verbale communi
catieve vaardigheden een beroep gedaan 
op vaardigheden als total communication, 
cued speech, ondersteunende gebaren, e.d. 
Er is geen reden aanwezig om hier onder
scheid in de opleiding te maken. 

- De specifieke kennis die nu nog overgedra
gen wordt in de opleidingen voor gehoor
gestoorden -A en -B dient in de toekomst veilig 
gesteld te worden voor beide categorieën 
leraren. 

- Voor de inhoud van de (na-)scholing aan 
de beginnende leraar in het onderwijs dat 
door onze vereniging vertegenwoordigd wordt 
en de evaluatie daarvan is een overlegstruc
tuur nodig tussen de zgn. WOSO-insteïl ingen 
en het werkveld. 
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vereniging, dat de VeBOSS en het directeu-
renoverleg s.h./e.s.-onderwijs, naast de 
V E D O N en het directeurenoverleg doven
onderwijs, hierin vertegenwoordigd dienen te 
zijn. 

- Het ARBO-advies merkt op, dat een aantal 
s.h./e.s.-leraren de 'algemene' cursus volgt, 
bedoeld voor l.o.m./m.l.k. (6.2.1). Het is ons 
duidelijk geworden, dat dit gebruikt wordt als 
argument tot onderscheid zoals dat nu in het 
advies wordt gemaakt. Dit nu is een slechte 
zaak. De foutieve ontwikkeling hierboven ge
noemd, doet zich voornamelijk voor in het 
werkveld van het Seminarium voor Orthope
dagogiek. De problematiek die hierdoor ont
staan is, is reeds herhaalde malen onderwerp 
van overleg geweest, echter zonder merkbaar 
resultaat. En nu wordt een notoir slechte ont
wikkeling gebruikt als positief argument. Onze 
vereniging wil hiertegen krachtig protesteren. 

- Zoekend naar de argumenten om de be
wuste scheiding aan te brengen in de oplei
ding, kunnen wij bijna niet aan de indruk 
ontkomen, dat ook financiële redenen een 
rol moeten hebben gespeeld. 
Mocht dit zo zijn, dan is dit een slechte zaak, 
omdat de opleiding nieuwe stijl niet alleen 
iets is voor vandaag of morgen, maar struc
tuur moet bieden voor de komende decennia, 
en bepalend is voor de kwaliteit van de nieuwe 
leraar speciaal onderwijs. 

ad . 2. Ernstige gevolgen van het onder
scheid 

-In hoofdstuk 6 par. 2.3 gaat het advies ervan 
uit, dat er gerichte nascholing kan worden 
opgezet voor s.h./e.s.-leraren volgens het 
model van par. 6 .1 . Zij vallen daarmee onder 
de nascholing voor de overige leraren-sovso, 
groep 2. Voor de nascholing is 0,1 formatie 
nodig; de weektaak wordt beperkt tot 0,8. 
Ten aanzien van groep 2 zegt het ARBO-
advies, dat gekozen kan worden uit nascho
ling naar soort onderwijs, ofwel combinaties 
van soorten, alsmede eventueel naar speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs. 
Valt de keuze op de eerste mogelijkheid, dan 
betekent dat voor het s.h./e.s.-onderwijs, dat 
dezelfde nascholing als voor de doven - oriën
tatie en specifieke nascholing - gedaan moet 
worden in minder dan de helft van de tijd die 
beschikbaar is voor de beginnende doven-
leraar. 

Dit legt een onevenredig grote druk op het 
programma, naast allerlei organisatorische 
problemen. 



- In hoofdstuk 6, par. 7, geeft het advies een 
nadere uitwerking van 6 .1 . Bij de vormgeving 
van de nascholing is het van groot belang, 
dat de problemen, waarmee de beginnende 
leraar in feite geconfronteerd wordt, veel 
aandacht krijgen. 
Daarvoor moet een inventarisatie komen. De 
commissie vervolgt: ' O p basis van die inven
tarisatie kan een aantal nascholingsmodules 
ontwikkeld worden, waarvoor moet gelden 
dat ze ruimte bieden voor enige aanpassing 
aan de specifieke problemen van de cursisten 
m kwestie. Enige aanpassing is voor de be
ginnende leraar-s.h./e.s. beslist onvoldoende! 
Specifieke vakken als psychologie van het 
auditief-gehandicapte kind, l inguapedie, 
spreekonderwijs, akoepedie, logopedie, me
dische informatie en elektro-akoestiek komen 
niet tot hun recht. Vakken waaraan de huidige 
opleiding gehoorgestoorden mede haar ei
genstandigheid ontleent. 

~ Zorgelijk is ook het probleem van het aan
trekken van de juiste docenten die op de 
noogte zijn van de s.h./e.s.-problematiek. In 
net veld ligt een schat aan kennis en ervaring 
opgeslagen, die in de voorgestelde opzet van 
de nascholing verloren dreigt te gaan. Hoe 
zal de inhoud zijn van de nascholingsmodules? 
n o e zal die worden overgedraqen en door 
wie? 

Het bestuur van de VeBOSS spreekt zijn grote 
zorg uit over de toekomst van het onderwijs 
aan het auditief-gehandicapte kind, speciaal 
waar het het slechthorende kind betreft en 
net kind met ernstige spraakmoeilijkheden. 
Ue aanbevelingen 17 en 18, pagina 83 en 84, 
moeten als volgt gewijzigd worden: 

'7• De Adviesraad beveelt de overheid aan 
de positie van de beginnende leraar in het 
speciaal en het voortgezet speciaal onder
was structureel te regelen door de weektaak 
te beperken tot maximum 0,7 (in het onder
wijs aan auditief-gehandicapte leerlingen) 
(j • •)• Voor leraren in het onderwijs aan audi
tief gehandicapte leerlingen zou de rege-
l l n g bovendien een oriëntatiefase van een 
maand, direct na de aanstelling, moeten in
houden. (. . .) 

' 8 . De Adviesraad beveelt de overheid aan 
pi| de structurele nascholing van beginnende 
eraren in het onderwijs aan auditief-gehan
dicapte leerlingen een onderscheid te maken 
tussen een oriëntatiefase op de school of 
net instituut (. . .) en de centraal georganiseer
de nascholingscursus (. . .). 
De Adviesraad beveelt de overheid aan de 

opleidingsinstituten op te dragen, met inbreng 
van de instituten, c.q. scholen voor auditief-
gehandicapten, voor deze nascholing eind
termen vast te stellen. (. . .) 

Opmerking: Onder auditief gehandicapte 
leerlingen dienen te worden verstaan dove 
leerlingen, slechthorende leerlingen en leer
lingen met ernstige spraakmoeilijkheden. 

Tenslotte vraagt onze vereniging aandacht 
voor aanbevel ing 3 c , waarin geadviseerd 
wordt zowel de akte M O - B pedagogiek als 
het NLO-dip loma niet langer een bevoegd
heid te doen zijn voor het geven van groeps-
onderwijs. 

Sinds 1977 kunnen bezitters van het NLO-
diploma benoemd worden als groepsleraar. In 
de bevoegdhedencirculaire worden ze expli
ciet genoemd als bevoegd tot het geven van 
groepsonderwijs in het kader van de onder
wijsactiviteiten als bedoeld in art. 13 ISOVSO. 
De scholen voor v.s.o. zijn verplicht de vakken, 
ook die van het voortgezet onderwijs, ge
noemd in het s.w.p., op niveau te geven. 
Terecht heeft de minister daaraan bevoegd-
heidseisen verbonden. In het advies wordt de 
NLO-opleiding erkend als vooropleiding, 
eerste-fase opleiding voor de opleiding tot 
braar speciaal en voortgezet speciaal on
derwijs. Uit een en ander kunnen wij niet af
leiden, dat de leraar-NLO geen groepsleraar 
meer zou mogen zijn, temeer daar hij tot volle 
tevredenheid en met veel inzet in het v.s.o 
zijn taak verricht, zo de praktijk leert. 
Juist ook het toenemen van de gecompliceerd
heid van de handicaps van onze leerlingen 
de zgn. verdichting van de problematiek' 
vereist ook voor de praktisch gerichte vakken 
een grote mate van bekwaamheid, zodat alle 
aandacht gericht kan zijn op de specifieke, 
orthopedagogische situatie van de leerling! 
De NLO-er is dit toevertrouwd, zeker niet 
minder dan de PABO-er. 

Aanbevel ing 3c dient als volgt gelezen te wor
den: 

C. een akte MO-B pedagogiek niet langer een 
bevoegdheid geven voor groepsonderwijs. 
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De voorspellende waarde van onderzoek naar 
eupraxie bij dove kinderen 
Een reactie op het artikel van J. Louwe 

Marcel Broesterhuizen 

1. Inleiding 

In het juninummer van 'Van Horen Zeggen' 
stond een artikel van Louwe, waarin hij kritiek 
geeft op de visie die voorstanders van de 
orale methode hebben op leerproblemen, het 
model van voorstanders van TC daartegen
over stelt en vervolgens probeert tot een tus
senoplossing te komen. 
Uit zijn beschrijving van de visie van de orale 
methode blijkt dat nij daarop nogal wat kritiek 
heeft; deze kritiek geldt in het bijzonder de 
wijze van diagnostiek van leerstoornissen 
zoals die door sommige voorstanders van de 
orale methode wordt toegepast. In hetzelfde 
artikel geeft Louwe ook een paar punten van 
kritiek op conclusies die wij hebben getrokken 
uit onderzoek bij leerlingen van de afdeling 
voor dove kinderen met extra spraak- en taal
problemen, Eikenheuvel te Vught *). 
In dit artikel wil ik ingaan op Louwes kritiek. 
Daarbi j zal ik het eerst hebben over wat vol
gens Louwe de visie van voorstanders van 
de orale methode is op leerproblemen, ver
volgens over de relatie tussen dysfasie en 
dyspraxie en tenslotte over enkele bevindin
gen bij leerlingen van Eikenheuvel. 

2. De visie van voorstanders van de orale 
methode op leerproblemen. 

Volgens Louwe leggen voorstanders van de 
orale methode de oorzaak van een zwakke 
ontwikkeling van spreken en spraakafzien in 

* Eikenheuvel is een afdeling van het Instituut voor 
Doven te Sint Michielsgestel, en omvat een school en 
internaat voor 'dysfutische dove kinderen'. Het is een 
afdeling voor dove kinderen met een normale intel
ligentie die onvoldoende tot spreken komen; bij hen 
wordt schrift en in samenhang daarmee vingerspelling 
gebruikt, met daarnaast spreken en liplezen voor
zover dat mogelijk is. Eikenheuvel heeft leerlingen van 
ongeveer vier tot twintig jaar. Een gedeelte van de 
leerlingen is afkomstig van de onderbouw van de 
kernschool in Sint Michielsgestel (Voorschool), een ge
deelte van de leerlingen is direct vanuit de voorzorg 
van het Instituut voor Doven naar Eikenheuvel ver
wezen en een gedeelte van de leerlingen komt van 
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het kind; zij gaan volgens hem dus uit van 
een medisch model. 
N u is het inderdaad zo dat sommige voorstan
ders van een gedifferentieerde methode zoals 
Van Uden (1974, 1982), Van Dijk (1983) - zuiver 
orale methode voor sommige kinderen, vinger
spelling + orale communicatie voor anderen -
ervan uitgaan dat er bij het kind dingen te 
vinden zijn waardoor het ene kind meer pro
blemen heeft met het leren spreken dan het 
andere. Dat betekent niet dat de oorzaak 
van een gebrekkige spreekontwikkeling altijd 
in het kind wordt gelegd; er zijn voldoende 
voorbeelden te geven in publicaties van Van 
Uden, Van Dijk, maar ook van anderen waar 
de oorzaak in de omgeving, het onderwijs
systeem, de ecologie van de communicatie 
wordt gezocht. 

Wanneer Louwe stelt dat Van Uden meent 
dat problemen in het spreken en spraakafzien 
alleen door dyspraxie worden veroorzaakt, 
dan is dat niet juist. O p scholen met weinig 
onderwijsfaciliteiten, met weinig know-how 
op het gebied van het leren spreken en spraak
afzien of waar het spreken en spraakafzien 
onvoldoende wordt gestimuleerd, zullen niet 
zoveel verschillen worden gevonden tussen 
dove dyspractische en eupractische kinderen: 
ze leren namelijk allemaal niet goed spreken. 
Het verband tussen dyspraxie 7 eupraxie en 
spreek- en lipleesvaardigheid is waarschijnlijk 
mede afhankelijk van ae onderwijs- en op-
voedingssetting. 

In dit verband is het misschien interessant te 
wijzen op een artikel van Greenberg, Calderon 
en Kusche (1984). Zij hadden in British Co
lumbia, Vancouver Area, twee groepen jonge 
dove kinderen en hun ouders vergeleken, 
een groep kinderen die extra begeleiding kre
gen vanuit een TC-model en een groep kin
deren die de gebruikelijke vorm van orale 
begeleiding kregen (hierbij zij opgemerkt dat 
80% van de ouders van deze kinderen achter
af te kennen gaf dat zij het zo jammer vonden 
dat zij zo weinig begeleiding hadden ge
kregen; deze groep kan dus niet als maatstaf 
gelden voor een oraal hometrainingsprogram
ma). Beide groepen kinderen bleken na af loop 
van die begeleiding niet te verschillen ten 



aanzien van spreekvaardigheid noch ten 
aanzien van het gebruik van andere vormen 
van communicatie. De spreekontwikkeling 
van kinderen binnen een TC-programma ver
schilt dus niet van kinderen die nauwelijks 
begeleiding krijgen. Het zal voor iedereen 
duidelijk zijn dat de oorzaken voor die ge
brekkige spreekontwikkeling niet in die kin
deren moet worden gezocht. 
Ik denk dat het beter is om de visie van som
mige voorstanders van een gedifferentieerde 
methode voor dove kinderen als volgt te om
schrijven: de ontwikkeling van de orale com
municatie bij dove kinderen hangt in de eerste 
plaats af van de kwaliteit van het spreek-
onderwijs, het tijdstip waarop met logopedie 
en audiologische hulp wordt begonnen (vgl. 
Greenstein, Greenstein & McConvil le, 1976; 
Van Uden, 1979); vervolgens zal men bij een 
gerichte stimulering van de orale communi
catie verschillen tussen kinderen zien ontstaan 
- deze verschillen zijn terug te voeren op 
onder andere de eupraxie. 

3. Van Udens theorie over de dyspraxie 

Volgens Van Uden is er een samenhang tus
sen soepele fijne motoriek, geheugen voor 
volgorden en spreek- en lipleesvaardigheid. 
Essentieel voor Van Udens theorie is de rol 
van de motoriek in spraakproductie en spraak-
Perceptie. 
Van Uden deed een onderzoek bij een tachtig
tal dove leerlingen van de kernafdeling van 
het Instituut voor Doven. Het ging hier om 
prelinguaal dove kinderen in de leeftijd van 
zeven tot tien jaar, waarbi j geen nevenhandi-
caps in de medische anamnese waren ver
meld, met een performaal IQ van 90 of hoger, 
een hoorverlies van 90 dB of meer; bovendien 
waren het kinderen die hun hometraining 
vanuit het Instituut voor Doven hadden gehad 
en waren onderwezen door ervaren leer
krachten. 

Van Udens proefgroep was streng geselec
teerd; Van Uden had dat gedaan om andere 
effecten op de ontwikkeling van spreek- en 
lipleesvaardigheid uit te schakelen. 
Bij deze kinderen nam Van Uden een aantal 
tests af ten aanzien van soepele fijne motoriek, 
geheugen voor volgorde, geheugen voor 
ntme, visueel-simultaan geheugen en spreek-
en lipleesvaardigheid. 
O p de aldus verkregen gegevens gebruikte 
Van Uden een soort factor-analyse die naar 
polaire factoren zoekt. Als eerste polaire factor 
vond hij een factor met positieve hoge ladin
gen van tests voor soepele fijne motoriek en 
spreek- en lipleesvaardigheid, en met nega

tieve ladingen voor tests voor visueel-simultane 
cognitie. Van Uden concludeerde daaru i t . 
a. dat spreken en liplezen een aspect is van 
soepele fijne motoriek; 
b. dat er een dyspractisch leerprofiel bestaat 
gekenmerkt door problemen ten aanzien van 
de soepele fijne motoriek, maar een sterke 
visueel-simultane cognitie. Van Uden wijst 
erop dat het voor kinderen met zo een leer
profiel van belang is gebruik te maken van 
hun sterke zijde, de visueel-simultane cognitie; 
daarom moet men bij deze kinderen het schrift 
inschakelen bij de taalverwerving (Van Uden, 
1974, 1983). 
Wezenlijk voor Van Udens theorie is dus: 
a. de rol van de motoriek in de spreekvaar
digheid; 
b. dyspractische kinderen hebben een sterke 
kant in het visueel-simultane geheugen en zul
len van dat visueel-simultane geheugen kun
nen profiteren bij schriftelijke ondersteuning 
van de taalverwerving. 

4. Dysfasie en dyspraxie 

Bij de beschrijving van de begrippen dysfasie 
en dyspraxie geeft Louwe eerst een beschrij
ving van Van Udens theorie over de dys
praxie, vervolgens geeft hij enkele punten 
van kritiek: 
a. het onjuiste gebruik van het begrip dysfasie 
en de volgens Louwe verouderde theorie van 
Van Uden daarover; 
b. kritiek die men op de theorie over de 
dyspraxie heeft; 
c. onderzoek van de eupraxie is eigenlijk on
derzoek van het restgehoor. 

4 . 1 . Dysfasie als ontwikkelingsverschijnsel 

Louwe maakt een aantal opmerkingen over 
dysfasie en levert kritiek op het gebruik van 
de term dysfasie. Volgens Louwe is deze term 
afkomstig uit de volwassenen-neurologie. In 
de volwassenen-neurologie worden die ter
men ook gebruikt, maar dan als afasie en 
apraxie. Ten aanzien van afasie wordt daar 
onderscheid gemaakt tussen verschillende 
soorten afasieën. Luria (1974) beschrijft er 
zes, waaronder verschillende vormen van 
motorische afasie. Hij beschrijft dat het taai-
verstaan bij motorische afasie intact kan zijn. 
In zijn visie is afasie niet altijd een taalstoornis, 
het kan een spraakstoornis zijn. De termen 
dysfasie en dyspraxie worden ook gebruikt om 
ontwikkelingsverschijnselen te beschrijven, 
bi jvoorbeeld door in de literatuur over 'clumsy 
children', onhandige kinderen, te schrijven, 
bi jvoorbeeld Gybbay (1975), Njiokiktjien en 31 



Gob in (1981), Njiokiktjien (1987). Daar wordt 
ook beschreven dat verschijnselen als 'develop
mental dyspraxia' niet noodzakelijk een her
senbeschadiging als oorzaak hebben. 
Louwe schrijft dat 'men' (wie?) van mening is 
dat het in de praktijk moeilijk zou zijn dyspraxie 
en integratiemoeilijkheden van elkaar te schei
den en dat deze twee zaken volgens Van 
Uden ook niet strikt onderscheiden zijn. Ook 
laat hij Van Udens theorie baseren op Prick en 
Calon uit 1950 en theorieën van Gerstmann 
uit 1927, verouderde theorieën. Natuurlijk zal 
Van Uden daarnaar verwezen hebben, maar 
dat betekent niet dat zijn theorie alleen daarop 
is gebaseerd. Satz verwees in een lezing voor 
de Nederlandse Vereniging voor Neuro
psychologie in 1984, waar in hij de predictieve 
waarde van een vingergnosis-test beschreef, 
ook naar Gerstmann, maar liet ook merken dat 
er sinds Gerstmann wel heel veel gebeurd is. 
Luria (1974) verwijst ook naar Gerstmann. 
G u b b a y (1975) noemt het Gerstmann-syn-
droom als ontwikkelingsverschijnsel. Ook 
Goodclass en Caplan (1972) beschrijven een 
vinger-agnosie-test. Rourke, Bakker, Fisk en 
Strang (1983) en Rourke (1985) noemen ook 
test voor vinger-agnosie, evenals Njiokiktjien 
en Gob in (1981) en Njiokiktjien (1987). 
Als Van Uden dus in een beschrijving van 
dysfatische problemen bij dove kinderen re
fereert aan problemen in de vingergnosis, het 
Gerstmann-syndroom als ontwikkelingsver
schijnsel, staat Van Uden niet alleen. 
Overigens zij hier opgemerkt dat het Gerst
mann-syndroom door Van Uden nergens 
wordt genoemd in relatie tot dyspraxie van 
de spraak. 

In het kader van zijn kritiek op het begrip dys
praxie, zegt Louwe vervolgens dat dyspraxie 
in Sint Michielsgestel als een taalstoornis 
wordt gezien. Vervolgens zegt hij dat 'de 
critici' (wie?) aan Sint Michielsgestel verwijten 
dat zij geen onderscheid maken tussen taal 
en spraak, terwijl Chomsky dat onderscheid 
toch al maakte. Dat is volgens mij precies het 
tegendeel van wat in Sint Michielsgestel wordt 
bedoeld. Namelijk: dyspractische kinderen 
hebben in de eerste plaats een probleem met 
de code van de orale communicatie. Als je 
dat probleem oplost, door het gebruik van 
schrift en vingerspelling, gebruik makende 
van hun sterke kant (het visueel-simultane), 
hoeven er geen taalproblemen te zijn. Bij een 
onderzoek van 35 leerlingen van de afdeling 
Eikenheuvel te Vught in de leeftijd van 12 tot 
20 jaar, vonden we bij een factor-analyse 
over gegevens ten aanzien van schriftelijke, 
gevingerspelde en orale taalvaardigheden 
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'schriftelijke en gevingerspelde taalvaardig
heid' en een factor 'spreek- en lipleesvaardig-
heid' (Broesterhuizen, 1986). Bij leerlingen 
bij wie men vroegti jdig met vingerspelling be
gint, kan een schriftelijke en gevingerspelde 
taalvaardigheid worden opgebouwd die los 
staat van, niet wordt gehinderd door spreek-
moeilijkheden. In genoemde onderzoeksgroep 
van 35 leerlingen zaten er verschillenden, bij 
wie sprake was van een, in vergelijking met 
dove leeftijdgenoten, goed taalniveau, maar 
een uiterst zwakke spreekvaardigheid. 
In de literatuur over ontwikkelingsdysfasie bij 
horende kinderen is weleens gesuggereerd 
dat er geen strikt onderscheid zou zijn tussen 
motorische en sensorische afasie. Dit stand
punt wordt ingenomen door onder andere 
Ekelman en Aram (1983) ten aanzien van ho
rende kinderen met een verbale dyspraxie als 
ontwikkelingsverschijnsel. Onder een verbale 
dyspraxie verstaan zij spraakproblemen ge
kenmerkt door weglat ingen van medeklinkers 
en lettergrepen, verwisselingen, problemen 
bij het produceren van reeksen van twee tot 
vier lettergrepen, geen dysarthrie, opval lend 
langzame ontwikkeling van het spreken. De 
kinaeren die zij hadden onderzocht hadden 
normale non-verbale IQ's en een normale 
passieve woordenschat. In hun expressieve 
spraak bleken er opvallende problemen te 
zijn met de syntaxis, soms zelfs zo dat de 
syntactisch juistere versie motorisch eenvoudi
ger zou zijn. Ekelman en Aram concluderen 
daaruit dat verbale apraxie niet alleen een 
spraaksoornis is, maar ook een taalstoornis. 
Kolk en Van Grunsven (1984) wijzen er (echter 
bij horende volwassenen met een verworven 
afasie) op dat recente onderzoeken juist laten 
zien dat de algemeen gehoorde opvatt ing 
dat agrammatische sprekers geen mentale 
voorstellingen hebben van syntactische struc
turen, nodig aan herziening toe is. Zij be
schrijven gevallen van afatici met agramma
tische spraak die probleemloos metalinguïsti
sche oordelen gaven over zinsstructuren en 
begrip van ingebedde zinnen (embedded 
sentences). 

4.2. Dyspraxie als ontwikkelingsverschijnsel 

N a zijn kritiek op het begrip 'dysfasie' somt 
Louwe drie punten van kritiek op, die volgens 
hem op de theorie over de dyspraxie worden 
geleverd: 
1. er is in de vakliteratuur nauwelijks op Van 
Udens theorie gereageerd; Van Uden staat 
heel geïsoleerd met zijn theorie; 
2. de theorie van de dyspraxie is gebaseerd 
op een medisch model; 



3. de diagnose dyspraxie is niet juist; het is 
eigenlijk een diagnose van restgehoor. 

4 .2 .1 . Dyspraxie in de neuropsychologische 
literatuur 

Louwe stelt dat tot 1979 in de vakliteratuur 
nauwelijks op Van Udens theorie was gerea
geerd. Van Udens dissertatie over dove kin
deren van 1974, is in het Nederlands gepubli
ceerd. Het feit dat er niet op is gereageerd 
k L L 6 ^ l i t e r a t u u r , zal misschien te maken 
hebben met het feit dat er in Neder land maar 
heel weinig mensen waren die systematisch 
Psychologische gegevens over dove kinderen 
verzamelden. 
Recent is nog een onderzoek gepubliceerd 
apor Aplin (1987). Zij heeft over dit onderzoek 
al gerefereerd op het congres in Manchester 
in 1985; het onderzoek zal dus al een tijd 
daarvoor zijn gestart. Zij heeft geprobeerd Van 
Udens onderzoek te herhalen bij 107 gehoor
gestoorde kinderen in Manchester, een groep 
kinderen die niet zo streng geselecteerd was 
als die van Van Uden. Bij Van Uden ging het 
om kinderen tussen 7 en 10 jaar, zij had kin
deren tot 16 jaar in de onderzoeksgroep zit
ten; ieder die de tests van Van Udens test
batterij gebruikt, weet dat er na tien jaar op 
sommige tests snel een plafond wordt bereikt. 
Bij Van Uden ging het om prelinguaal dove 
kinderen met een hoorverlies van meer dan 
90 dB - in Aplins onderzoek was het gemiddel
de hoorverlies 60 dB; ieder die Van Udens 
testbatterij gebruikt, weet dat hoorverlies en 
geheugen voor ritme sterk samenhangt en 
dat bij een minder hoorverlies het verband 
tussen geheugen voor ritme, verbaal volgorde
geheugen en soepele fijne motoriek minder 
duidelijk wordt. Aplin vindt dus heel weinig 
kinderen terug die voldoen aan het 'dysprac-
tische profiel' van Van Uden. Interessant is 
echter hoe zij beschrijft dat er van de totale 
groep van 107 kinderen slechts negen zijn 
die aan de criteria van Van Uden voldoen. 
Dij deze negen vond zij er twee met een dys-
Practisch profiel; op Van Udens oorspronke
lijke data vond zij er met de door haar ge
bruikte statistische techniek 15% terug, on
geveer hetzelfde percentage dus. 
' n de literatuur over spreekontwikkeling en 
ontwikkelingsdyspraxie zijn veel gegevens te 
vinden die verwant zijn aan Van Udens theorie. 
In zijn eerste presentaties van zijn theorie over 
de dyspraxie baseert Van Uden zich vooral 
°P theorieën over de rol van de motoriek in 
spraakproductie en -waarneming. De test die 
Van Uden gebruikt om dyspraxie te diagnosti-
seren, zoals ritmetest, vingereupraxie, nand-

standen imiteren, Knox' Cubes, zijn tests die 
in verschillende vormen in veel neuropsy
chologische testbatterijen voorkomen. Een 
ritmetest komt in de, op de testbatterij van Luria 
gebaseerde, Kaufman-test (Kaufman & Kauf
man, 1983) voor. Luria (Luria, 1973) zelf ziet 
bij personen met een efferente motorische 
afasie problemen met het geheugen voor 
ritme - een constatering die zeer verwant is 
aan Van Udens theorie; tevens beschrijft hij 
een afferente motorische afasie waarbi j het 
lichaamsschema gestoord is - ook dat klinkt 
iemand die Van Udens theorie kent, niet on
vertrouwd in de oren. Gubbay (1975) be
schrijft in haar onderzoeksbatterij ook tests 
voor vingereupraxie, de Berges en ritmetests 
en geeft een overzicht van allerlei onderzoeks-
studies naar dit soort tests. Njiokiktjien en 
Gob in (1981) en Njiokiktjien (1981) beschrijven 
ook dit soort tests. En wat het onderscheid 
betreft tussen successieve en simultane infor
matieverwerkingsprocessen (daar gaat het bij 
Van Uden om), er bestaat al sinds jaren een 
hele stroom van onderzoek in de Verenigde 
Staten (Kirby & Das, 1977; Kaufman & Kauf
man, 1983), gebaseerd op theorieën van 
Luria, waarvan men kan zeggen dat er op 
zijn minst raakvlakken zijn met de theorieën 
van Van Uden. 

O p de rol van ritme in de spraak wordt ook 
gewezen door Boomer wanneer hij erop wijst 
dat ritmische contouren een essentiële rol spe
len bij de planning van de spraak (Boomer, 
1978). 
Een centraal uitgangspunt van Van Udens 
theorie, 'Successive synthesis is intrinsic in the 
general domain of behavior' (Lashley, 1951), 
wordt in veel onderzoek ten aanzien van
spreken en spraakwaarneming en in neuro-
psychologisch onderzoek teruggevonden. 

4.2.2. Een relatie tussen dyspraxie en her
senbeschadiging? 

Een tweede punt van kritiek betreft volgens 
Louwe het feit dat dyspraxie wordt gezien ais 
gevolg van een hersenbeschadiging. Van 
Uden (1974) heeft zijn onderzoek gedaan bij 
een heel streng geselecteerde groep kinderen: 
bij deze kinderen mocht in de medische 
anamnese niets staan over neurologische 
stoornissen. Van Udens theorie is in eerste in
stantie dus geen theorie over meervoudig 
gehandicapte kinderen, maar een theorie 
over kinderen zonder hersenbeschadiging. 
Volgens Van Uden is er in de ontwikkeling van 
kinderen een verband tussen motoriek en 
gehoor. Wanneer een kind doofgeboren is, 
krijgt het minder auditieve stimulering waar- 33 



door in het eerste levensjaar minder myelini-
satie en synapsvorming in bepaalde gedeel
ten van de hersenen plaatsvindt, zowel in de 
auditieve cortex als ook, omdat beweging 
leidt tof geluid, in de motorische cortex. Hij 
wijst daarbi j op onderzoekingen die laten 
zien dat dove kinderen in vergelijking met ho
rende kinderen motorische achterstand heb
ben. Hier te lande is er een onderzoek ge
weest naar de diadochokinese van doof-
geborenen en kinderen die later in het eerste 
levensjaar doof geworden zijn; duidelijke ver
schillen werden tussen beide groepen gevon
den (Beertema, Koetzenruyter, Postema & De 
Saint Aulaire, 1980). Dat ligt geheel in de lijn 
van de uitgangspunten van Van üdens theorie. 
Luria (1973) wijst erop dat de socioculturele 
condities waar in iemand opgroeit, een zelf 
anatomisch aantoonbaar effect hebben op 
de wijze waarop verdere rijping van het 
zenuwstelsel plaatsvindt. Zelfs bij hersenbe
schadigingen bij kinderen kan onder invloed 
van behandeling en therapie een zekere mate 
van herstel plaatsvinden; de zich ontwikke
lende hersenen van een kind zijn 'plastisch' 
(Rourke, Bakker, Fisk & Strang, 1983). Dat is 
precies het tegendeel van een medisch model. 
Louwe citeert enkele malen Van Dijk (1983), 
wanneer deze zegt dat 'bij 30% van deze 
groep dove kinderen neurologische problemen 
waren vastgesteld'. De groep waar Van Dijk 
over spreekt, is een totaal andere groep kin
deren als waar Van Uden over spreekt. Van 
Dijk heeft het over de leerlingen van de afde
ling Eikenheuvel; elders in het zelfde boek 
wordt vermeld hoe was vastgesteld of er 
sprake was van een neurologische stoornis. 
Per kind is nagegaan in hoeverre uit neurolo
gisch onderzoek 'hard neurological signs' naar 
voren gekomen waren, zoals epilepsie, spasti-
citeit, hemiplegie etc. 

Zo wordt ook dyspraxie als ontwikkelingsver
schijnsel vaak beschreven in samenhang met 
hersendysfuncties, maar zeker niet altijd. 
Eupraxie zou een 'normaal ' verdeelde eigen
schap kunnen zijn, in die zin dat de dyspraxie 
van een aantal kinderen een variant is van 
deze normale verdeling, net zo goed als men 
als variant ook wel een beter dan gemiddelde 
eupraxie kan vinden. Naast de groep kinderen 
met dyspraxie als variant van de normale ver
deling van eupraxie zou er ook een groep 
kinderen kunnen zijn bij wie dyspraxie wel 
moet worden gezien in samenhang met pro
blemen in het neurologisch functioneren. Z o n 
tweeledige verdeling van een vaardigheid 
wordt ook gevonden ten aanzien van intelli-

34 gentie (cfr. Zigler en Balla, 1981). 

4.2.3. Is onderzoek van de eupraxie hetzelf 
de als onderzoek van restgehoor? 

Louwe heeft ook nog kritiek op de wijze waar
op de diagnose dyspraxie tot stand komt. Hij 
zegt: 'Er wordt weleens gezegd dat juist in de 
testonderdelen waarmee men dyspraxie er 
dysritmie zegt te meten, de mate van hoorver-
lies een belangrijke rol speelt'. Het onderzoek 
naar de eupraxie zou dus eigenlijk een on
derzoek naar restgehoor zijn. 
Allereerst zou ik g raag willen weten wie da 
heeft gezegd, op grond van welk onderzoek 
O p grond van wat ik boven heb gezegd ovei 
de uitgangspunten van Van Udens theorie er 
bi jvoorbeeld het onderzoek van Beertemc 
e.a. (1980), mag men zeker verondersteller 
dat er een verband is tussen motoriek en ge
hoor. Ook bestaat bij veel leerkrachten er 
spreekleerkrachten de nog niet door onder
zoek bevestigde of weerlegde indruk dat 
eupractische dove kinderen beter gebruik 
maken van hun restgehoor dan dyspractische 
dove kinderen. Zo hebben wij ook de stellige 
indruk dat geheugen voor ritme samenhangt 
met restgehoor. Ik denk dat dat niet iets afdoet 
aan het model. W ie met het diagnostische 
systeem van de dyspraxie werkt, weet dat er 
eupractische vibratiedove kinderen zijn die 
beter spreken dan ernstig dyspractische dove 
kinderen met een hoorverlies van bijvoorbeeld 
90 dB of zelfs beter dan zwaarslechthorenden 
met een ernstige dyspraxie; zo iemand weet 
ook dat er tussen eupractische en dyspracti
sche leerlingen met eenzelfde hoorverlies, 
zelfde schriftelijk taalniveau verschillen be
staan ten aanzien van de mate waarin zij 
hun restgehoor gebruiken. 

5. Louwes kritiek op het onderzoek van leer
lingen van Eikenheuvel 

Louwe levert ook kritiek op het onderzoek van 
leerlingen van Eikenheuvel dat is beschreven 
in het boek '10 Jaar Eikenheuvel'. Zijn kritiek 
kan in de volgende punten worden onder
scheiden: 
1. De gevonden verbanden tussen dyspraxie 
en spreken en visueel simultaan geheugen en 
schriftelijke taal kunnen artefacten zijn: als je 
kinderen selecteert op grond van dyspraxie, 
dan zul je allicht verbanden vinden met dys
praxie, maar die verbanden heb je dan zelf 
geschapen. 
2. Het is niet juist om van bepaalde tests te 
zeggen dat zij de spreek- en taalontwikkeling 
voorspellen. 
Ik zal in paragraaf 5.2. het eerste punt van kri-



tiek behandelen, in paragraaf 5.3. het tweede 
punt. 

De bij deze onderzoeken gebruikte tests zijn 
weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 : Lijst van in dit onderzoek gebruikte tests 

H'^kev Nabraska Test for Learning Aptitude 
Kralenpatronen (Bead Patterns) 
Geheugen voor Kleuren (Memory for Color) 
Paatjes Indentiticeren (Picture Identification) 
Plaatjes Associëren (Picture Association) 
Papiervouwen op geheugen (Paper Folding) 
Geheugen voor Plaatjes (Visual Attention Span) 
Blokpatronen (Block Patterns) 
Tekeningen Afmaken (Completion of Dwarwings) 

Uit Van Udens tests voor eupraxie: 
Ritme-test voor jonge dove kinderen 
Ritme-test voor dove kinderen > 6; 6 jaar 
Handstanden Imiteren (Berges-Lézine) 
Geheugen voor opeenvolgende vingerbewegingen 

(Vingereurpaxie) 
Papiervouwen op geheugen (Hiskey) 
Geheugen voor Kleuren (Hiskey) 
Geheugen voor Plaatjes (Hiskey) 

5 . 1 . De relatie dyspraxie-orale communi
catie een artefact? 

Volgens Louwe is de bevinding dat er een 
relatie tussen dyspraxie en orale communica
t e is, een kunstmatig effect van het diagnosti
sche model dat in Sint Michielsgestel wordt 
gebruikt. Als Louwes veronderstelling klopt, 
dan zouden die leerlingen die niet op grond 
van een onderzoek naar dyspraxie naar 
Eikenheuvel zijn verwezen, maar al meteen 
vanwege hun problemen in de ontwikkeling 
van de communicatie vanuit de voorzorg naar 
tikenheuvel zijn gegaan, minder dyspractisch 
moeten zijn dan kinderen die vanuit de Voor-
school op grond van onderzoek naar dys
praxie zijn geselecteerd en naar Eikenheuvel 
verwezen. 

Als de theorie van het differentiatiemodel van 
Sint Michielsgestel klopt, zouden die kinderen 
waarbi j al op grond van klinische diagnostiek 
kon worden gezegd dat ze kunnen profiteren 
van een Eikenheuvel-aanpak en dus meteen 
naar Eikenheuvel zijn gegaan, meer dysprac
tisch moeten zijn dan de kinderen waarbi j 
dat pas in de loop van hun verblijf op de Voor-
school of nog een andere afdeling na de 
Voorschool duidelijk werd. 
k stel hier dus twee hypotheses tegenover el

kaar: 

Hypothese 1 (de Gestelse hypothese): Kinde
ren die vanwege hun ernstige problemen 
in de ontwikkeling van de orale communica
tie, al meteen vanuit de Voorzorg naar 
Eikenheuvel gaan, zullen achteraf meer dys
practisch blijken te zijn dan leerlingen bij 
wie zich dat pas in de loop van hun verblijf 
op de Voorschool openbaart. 

Hypothese 2 (Louwes hypothese): Aan kin
deren bij wie op de Voorschool een dys
praxie wordt geconstateerd, worden minder 
kansen gegeven op het gebied van het 
leren spreken; alleen daardoor worden 
dyspractische kinderen zwakke sprekers. 
Men zou zo'n verband tussen dyspraxie en 
spreekvaardigheid niet vinden bij de kin
deren die op grond van spreekmoeilijkheden 
vanuit de Voorzorg direct naar Eikenheuvel 
gaan (zij zijn niet op dyspraxie onderzocht); 
als men deze groep kinderen achteraf op 
dyspraxie onderzoekt, laten zij een wille
keurige steekproef uit de verdeling van 
dyspraxie binnen een populatie dove kin
deren zien. Als groep zouden zij dan minder 
dyspractisch moeten zijn dan de kinderen 
die wel op grond van dyspraxie zijn gese
lecteerd. 

Bij het toetsen van beide hypotheses heb ik 
mij nadrukkelijk willen beperken tot de pre-
l inguaal dove kinderen. Kinderen die na de 
zevende verjaardag van elders gekomen zijn, 
heb ik hier alleen meegenomen als zij voor 
plaatsing op Eikenheuvel niet waren onder
zocht ten aanzien van dyspraxie. 

Een eerste vergelijking van beide groepen 
kinderen betreft gegevens ten aanzien van 
hun leeraanleg. Een tweede vergelijking be
treft hun mate van dyspraxie. 

5.2. Een vergelijking op grond van de sub
tests van de Hiskey Nebraska Test for 
Learning Aptitude 

5 .2 .1 . Gegevens uit psychologisch onder
zoek: 

In tabel 2 zien we de gemiddelden en de sprei
dingen van beide groepen kinderen (23 die 
niet en 27 die wel op de Voorschool zijn ge
weest) op de Hiskey. O p geen enkele subtest 
is er sprake van een significant verschil tussen 
beide groepen (zie tabel 2). 35 



Tabel 2: De verschillen op subtests van de Kiskey tussen leerlingen van Eikenheuvel die wel en die niet 
op de Voorschool zijn geweest, zijn niet significant 

Test 

Aantal 

Kralen 
Kleurengeheugen 
Plaatjes identificeren 
Plaatjes associëren 
Papiervouwen 
Plaatjes geheugen 
Blokpatronen 
Tekeningen afmaken 

Kinderen die op de 
Voorschool zijn geweest 

gemid. spreiding 

17 

3.55 
12.05 
17.78 
7.95 
6.09 
7.45 
6.77 

13.41 

0.86 
3.58 
2.55 
2.89 
1.31 
2.13 
2.60 
5.85 

Kinderen die niet op de 
Voorschool zijn geweest 

gemid. 

3.8 
13.2 
17.5 
8.6 
5.6 
7.6 
7.4 

15.8 

spreiding F 

23 

1.48 
2.53 
3.34 
2.41 
1.26 
2.76 
5.70 
5.57 

.38 

.84 

.05 

.38 

.99 

.03 

.19 
1.18 

Wanneer men wil gaan onderzoeken of een 
combinatie van subtests van de Hiskey wel in 
staat is om beide groepen van elkaar te on
derscheiden, worden stapsgewijze de volgen
de subtests gevonden: 
1. Tekeningen afmaken. 
2. Papiervouwen op geheugen. 
3. Plaatjes identificeren. 
Hierna voegt geen enkele subtest meer iets toe 
aan het onderscheidend vermogen van de 
discriminantfunctie. De discriminantfunctie is 
niet significant (zie tabel 3). 

Tabel 3: Subtest van de Hiskey die te samen beide 
groepen kinderen zoveel mogelijk, maar niet sig
nificant van elkaar onderscheiden 

Stapsgewijze discriminantanalyse 

Stap 1 Tekeningen afmaken 
Stap 2 Papiervouwen op geheugen 
Stap 3 Plaatjes identificeren 

p-waarde van de discriminantfunctie: p = . 18 

Als men op grond van de scores op subtests 
van de Hiskey gaat voorspellen tot welke 
groep een kind hoort (wel of niet op de Voor
school geweest), blijkt die voorspelling bij 
slechts 65% van de kinderen juist te zijn (zie 
tabel 4). 

5.2.2. Conclusie uit de gevonden gegevens: 

Men mag mijns inziens concluderen dat beide 
groepen kinderen zich ten aanzien van leer
aanleg niet van elkaar onderscheiden. 

5.3. Een vergelijking op grond van leervoor-
waardentests 

5 .3 .1 . Gegevens over leervoorwaarden uit 
psychologisch onderzoek: 

O p Eikenheuvel gebruiken we verschillende 
tests die voorkomen in Van Udens testbatterij 
vooreuprax ie (Van Uden, 1974). Een van deze 
tests is geheugen voor ritme. Omdat deze test 
voor nogal wat leerlingen van Eikenheuvel 

Tabel 4 : Resultaten van de classificatie op grond van subtests van de Hiskey 

Werkelijke groep Aantal 
kinderen 

Voorspelde groep 

36 

0 = niet ex-voorschool 

ex-voorschool 

23 

Percentage juist geclassificeerde kinderen: 65.00% 

15 
65.2% 

6 
35.3% 

34.8% 

11 
64.7% 



'el 5: Verschillen ten aanzien van visueel simultaan geheugen en eupraxie tussen 11 leerlingen van 
Eikenheuvel die wel en 12 die niet op de Voorschool zijn geweest 

Test 

Geheugen voor kleuren 
s.d. 

Papiervouwen op geheugen 
s.d. 

Handstanden imiteren 
s.d. 

Geheugen voor ritme 
s.d. 

Vingereupraxie 
s.d. 

Ex-
Voorschool 

12.33 
4.64 
6.58 
1.44 
9.79 
2.78 
2.67 
3.73 

10.42 
6.19 

Niet ex-
Voorschool 

14.55 
2.46 
6.45 
1.21 

12.45 
1.86 
5.91 
4.48 

19.45 
8.39 

F 

1.98 

0.05 

7.15 

3.58 

8.74 

P 

.17 

.82 

.01 

.07 

.008 

heel moeilijk is, maken we hem niet altijd af; 
in onze beoordel ing scoren we deze test dan 
als 'te moeilijk'; in tabel 2 hebben we deze 
score 'te moeilijk' als 0 meegerekend. In dit 
onderzoek ontbreken deze scores. Daarom 
kunnen we maar een vrij gedeelte van beide 
groepen (12 kinderen die niet en 11 die wel 
op de Voorschool zijn geweest) vergelijken 
ten aanzien van alle tests voor eupraxie. W e 
maken daarom twee vergelijkingen: een ver
gelijking van de kinderen die de test 'geheu
gen voor ritme' helemaal hebben gedaan 
(23 kinderen) en een vergelijking van de groe
pen kinderen die daarnaast of daarvoor in de 
plaats de gemakkelijkere 'ritme-test voor de 
Voorschool' hebben gedaan (42 kinderen). 

5 .3 .1 .1 . Vergelijking met 'vingereupraxie' 
en 'geheugen voor ritme': 

De gegevens over deze 23 kinderen staan in 
tabel 5. 

Uit deze tabel kan men lezen dat kinderen 
die op de Voorschool zijn geweest, hoger 
scoren ten aanzien van de vingereupraxie en 
het handstanden imiteren dan kinderen die 
niet op de Voorschool zijn geweest. Ook is er 
een trend dat het geheugen voor ritme van 
ex-voorschoolkinderen beter is dan dat van 
leerlingen die meteen naar Eikenheuvel zijn 
gegaan. 

Wanneer men zoekt naar de combinatie van 
tests die het beste onderscheid maken tussen 
deze twee groepen kinderen, dan blijkt vinger
eupraxie het sterkste onderscheid te maken, 
daarna voegen handstanden imiteren en ge
heugen voor ritme nauwelijks nog iets aan de 
significantie van de discriminantfunctie toe 
(zie tabel 6). 

Tabel 6: Een combinatie van eupraxietests kan 
goed onderscheid maken tussen 12 leerlingen van 
Eikenheuvel die wel en 11 die niet op de Voor
school zijn geweest 

Stapsgewijze discriminantanalyse 

Stap 1: Vingereupraxie 
Stap 2: Handstanden 

imiteren 
Stap 3: Geheugen 

voor ritme 

F 

008 

01 

Corr. met 
discr. 

.69 

.63 

.01 .44 

p-waarde van de discriminant-functie: p = .02 

Wanneer men op grond van deze tests gaat 
voorspellen of kinderen wel of niet op de Voor
school gezeten hebben, blijkt die voorspelling 
bij 20 van de 23 kinderen juist te zijn (tabel 7). 

5.3.1.2. Vergelijking zonder 'vingereupraxie' 
en 'geheugen voor ritme' 

Zoals we al zeiden, is voor veel leerlingen van 
Eikenheuvel de test 'geheugen voor ritme' te 
moeilijk. Vaak hebben we daarom bij hen, ook 
als zij ouder waren dan 6 '/2 jaar, ook of soms 
alleen Van Udens ritmetest voor jonge dove 
kinderen afgenomen. Bij verschillende leerlin
gen bleek ook de vingereupraxietest te moei
lijk - bij de afname van het eerste gedeelte 
ervan was al duidelijk dat zij onder de nor
mering uit zouden gaan. 
Wi j hebben daarom die leerlingen met elkaar 
vergeleken bij wie de ritmetest voor Voor
schoolkinderen is afgenomen en hebben om 
de vergelijkingsgroep zo groot mogelijk te ma
ken, de vingereupraxitest niet in de vergelijking 37 



Tabel 7: Dove kinderen die meteen vanuit de Voorzorg naar Eikenheuvel zijn gegaan, kunnen op basis van 
eupraxie-tests als meer dyspractisch worden geclassificeerd dan dove kinderen die vanuit de 
Voorschool naar Eikenheuvel gaan 

Resultaten van de classificatie 

Werkelijke groep 

0 = niet ex-voorschool 

1 = wel ex-voorschool 

Aantal 
kinderen 

12 

11 

Percentage correct geclassificeerde kinderen: 86.96% 

Voorspelde groep 

11 
91.7% 

2 
18.2% 

8.3% 

9 
31.8% 

meegenomen. Tabel 8 bevat gegevens over 
deze groep van 42 leerlingen (24 die niet en 
18 die wel op de Voorschool zijn geweest). 

Ook bij deze leerlingen vinden wij dat het 
imiteren van handstanden de test is die het 
beste onderscheid maakt tussen beide groe
pen kinderen, maar vervolgens zien we dat 
papiervouwen op geheugen voegt iets aan 
de significantie van het onderscheid toevoegt, 
maar precies in de tegengestelde richting van 
wat wij verwachtten (zie tabel 9). 

Wanneer we kijken of het mogelijk is beide 
groepen leerlingen te classificeren op grond 
van deze discriminantfunctie, blijkt dat we bij 
tweederde van de leerlingen correct kunnen 
voorspellen of ze wel of niet bij de Voorschool 
zijn geweest (zie tabel 10). 

5.3.2. Conclusie 

In de eerste plaats moeten we stellen, dat er 
tussen leerlingen van Eikenheuvel die wel en 
die niet op de Voorschool zijn geweest, in
derdaad verschillen worden gevonden in 

eupraxie. Die verschillen gaan echter precies 
in de tegengestelde richting van wat men op 
grond van Louwes vermoeden zou verwach
ten, en zijn conform de hypothese die we heb
gen geformuleerd op grond van het model 
van de dyspraxie. Kinderen die meteen vanuit 
de Voorzorg naar Eikenheuvel gaan en niet 
eerst naar de Voorschool, blijfeen achteraf 
meer dyspractisch te zijn dan kinderen die 
meteen naar Eikenheuvel gaan. 
De conclusies liggen voor de hand: 
1. het ve rband tussen dyspraxie en zwakke 
spreekvaardigheid is geen kunstmatig effect 
van de gebruikte methode van diagnostiek 
en verwijzing; zwakke sprekers zijn dysprac
tisch. Dat verband vind je niet alleen als je 
gaat kijken naar de spreekvaardigheid van 
dyspractische kinderen, maar ook als je gaat 
kijken naar de eupraxie van zwakke sprekers; 
2. wanneer de dyspraxie heel ernstig is, is dat 
met het klinisch onderzoek ook al op te mer
ken. Wanneer er een minder ernstige dispraxie 
is, maar niettemin zodanig dat uiteindelijk 
Eikenheuvel de juiste afdeling voor een kind 
blijkt, is dat met de klinische "blik in eerste in
stantie niet waarneembaar, maar wordt dat 
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Tabel 8: Verschillen in leeraanleg tests bij 24 leerlingen van Eikenheuvel die niet en 18 leerlingen die wel op de 
Voorschool zijn geweest 

Test 

Geheugen voor kleuren 
s.d. 

Papiervouwen op geheugen 
s.d. 

Handstanden imiteren 
s.d. 

Ritmetest Voorschool 
s.d. 

Ex-
Voorschool 

12 
1.77 
6.12 
1.41 
9.2 
2.64 

14.88 
6.24 

Niet ex-
Voorschool 

12.89 
1.9 
5.56 
1.24 

11.06 
2.13 

14.89 
4.85 

F 

1.42 

1.01 

3.27 

0.00 

P 

.25 

.32 

.08 

.998 



Tabel 9: Tests die verschil maken tussen 24 leerlingen van Eikenheuvel die niet en 18 die wel op de Voorschool 
zijn geweest 

Stapsgewijze discriminantenanalyse. 

Stap 1: Handstanden imiteren 
Stap 2: Papiervouwen op geheugen 

p-waarde van de discriminantfunctie: p = .04 

Correlatie met discr. functie 

.65 
-.36 

Tabel 10: Resultaten van de classificatie 

Werkelijke groep 

0 = niet ex-voorschool 

1 = wel ex-voorschool 

Aantal 
kinderen 

24 

18 

Percentage juist geclassificeerde kinderen: 66.67% 

Voorspelde groep 

15 
62.5% 

5 
27.8% 

0 
37.5% 

13 
72.2% 

wel gedurende de periode dat een kind op de 
Voorschool is duidelijk. Dit roept wel de vraag 
op of er ook instrumenten zijn te ontwikkelen 
om een eventuele dyspraxie op een voor 
een driejarig kind prettige manier meer ge
nuanceerd vast te stellen. 

5.4. Variabelen die met schriftelijke en mon
delinge passieve woordenschat samen
hangen 

Louwe levert in zijn artikel kritiek op het gebruik 
van de term predictoren of voorspellers bij de 
beschrijving van samenhangen die tussen 
tests en andere variabelen waren gevonden 
in ons onderzoek van Eikenheuvel. 
De term predictor komt uit de multipele regres
sie-analyse. Hierin probeert men op grond 
van een combinatie van gegevens een 'voor
spelling' te doen over een ander gegeven. 
Bijvoorbeeld: als we weten van een kind hoe 
sterk zijn geheugen voor kleuren is, kunnen 
we prediceren hoe groot zijn score is op een 
passieve schriftelijke woordenschattest. Dus 
een voorspelling in de zin van: 'Zeg mij wie 
jouw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie jij 
bent'. Deze betekenis van predictie wijkt a\ 
van de algemeen gebruikelijke betekenis van 
voorspelling in de omgangstaal, die meestal 
een uitspraak over iets toekomstigs inhoudt. 
In dat opzicht is Louwes kritiek onjuist: hij ver

wart de statistische betekenis van predictie 
met de betekenis die deze term in de om
gangstaal heeft. 
Louwes kritiek is ook ten dele juist. Verschuren 
(1980) beschrijft statistische modellen voor on
derzoek van oorzakelijke relaties. Hij levert 
daarbij kritiek op het gebruik van regressie bij 
het vaststellen van oorzakelijke relaties tussen 
variabelen. Regressie-analyse is gebaseerd op 
correlaties en correlaties gaan altijd in twee 
richtingen. Dus: net zo als men op grond van 
geheugen voor kleuren een voorspelling kan 
doen ten aanzien van schriftelijke woorden
schat, kan men op grond van schriftelijke 
woordenschat een voorspelling doen ten aan
zien van geheugen voor kleuren. O p grond 
van een enkele meting van bi jvoorbeeld 
schriftelijke woordenschat kan en mag men 
niet zeggen dat er een oorzakelijke relatie is 
tussen geheugen voor kleuren (oorzaak) en 
schriftelijke woordenschat (gevolg). Het zou 
net zo goed kunnen zijn dat een kind beter 
kleurencombinaties kan onthouden naarmate 
het meer taal kent. 

Strikt genomen kan men dus op grond van de 
data die ik in verschillende onderzoeken van 
groepen leerlingen van Eikenheuvel beschre
ven heb (Broesterhuizen, 1983, 1986) geen 
uitspraken doen over oorzakelijke relaties 
tussen variabelen. In die zin is kritiek op de 
term predictie juist; om dezelfde reden heb ik 
ook eerder de voorkeur gegeven aan de term 39 



'verklaren' en het gebruik daarvan beargu
menteerd (Broesterhuizen, 1986). 
Volgens Verschuren wordt hef begrip oorza
kelijkheid over het algemeen ten onrechte ver
smald tot predictie.- als B volgt op A en men 
op grond van A kan voorspellen dat B plaats
vindt, zou er een oorzakelijke relatie tussen 
A en B zijn. Verschuren toont aan dat er in de 
regressie-analyse echter wel mogelijkheden 
zijn om een oorzakelijk verband tussen twee 
variabelen aan te tonen. Daarvoor moet men 
echter twee metingen van beide variabelen 
gebruiken, op twee verschillende tijdstippen. 
Men bepaalt dan de toename van beide 
variabelen tussen de beide tijdstippen. Als 
de toename van eigenschap B samenhangt 
met een andere eigenschap A die op het 
eerste metingstijdstip is gemeten, mag men 
een oorzakelijke relatie tussen A en B aanne
men. Bijvoorbeeld: Men bepaalt bij een groep 
kinderen op een bepaald tijdstip het niveau 
van spreekvaardigheid en de mate van hoor-
verlies; men selecteert een groepje kinderen 
met een zelfde niveau van spreekvaardigheid 
maar verschillende niveaus van hoorverlies. 
N a verloop van tijd, bi jvoorbeeld een jaar, 
bepaalt men bij dit groepje kinderen weer 
het niveau van spreekvaardigheid. Als nu de 
toename in spreekvaardigheid in dat jaar sa
menhangt met hoorverlies, mag men zeggen 
dat er een oorzakelijk verband is tussen hoor
verlies en spreekvaardigheid. Of: men neemt 
op twee verschillende tijdstippen bij een 
groep kinderen een test voor passieve schrif
telijke woordenschat af en op het eerste tijd
stip tevens een test voor geheugen voor kleu
ren. Als de toename in passieve schriftelijke 
woordenschat samenhangt met geheugen 
voor kleuren op het tijdstip van de eerste me
ting mag men zeggen dat er een oorzakelijk 
verband 's tussen geheugen voor kleuren en 
schriftelijke woordenschat. Immers, men heeft 
dan gevonden dat kinderen meer in schrifte
lijke woordenschat groeien als hun geheugen 
voor kleuren in de uitgangssituatie groter 
was. 

In 1984 en 1986 hebben we dat nog niet voor 
onze leerlingen van Eikenheuvel onderzocht. 
N u hebben we dat wel gedaan. In de komen
de paragrafen willen we beschrijven welke 
variabelen samenhangen met schriftelijke en 
mondelinge passieve woordenschat op ver
schillende tijdstippen en welke met de toename 
in passieve mondelinge en schriftelijke woor
denschat. Hierbij nemen we als eerste meting 
het tijdstip van het eerste psychologische on
derzoek op de afdeling Eikenheuvel, waarbi j 
de tests bij een kind werden afgenomen; de 
tweede meting is de tweede afname van de 

Peabody. De tijd tussen beide tijdstippen 
varieert per kind, maar ligt tussen 1 en 3 jaar. 
Die variatie is vrij breed, en dat zal zeer waar
schijnlijk ook leiden tot lagere correlaties en 
dus ook ten nadele van onze hypothese wer
ken; dat maakt het bewijs wel sterker. 
W e hebben dit onderzoek bij een groep van 
44 prelinguaal dove leerlingen tussen 7 en 
12 jaar (hier hebben we ook de leerlingen 
meegenomen die na hun zevende verjaardag 
van elders zijn gekomen). O p zich is het niet 
helemaal juist om de elf- en twaalfjarige kin
deren erbij te nemen; verschillende tests, zoals 
de vingereupraxie-test en de test voor imite
ren van handstanden (Berges-Lézine) bereiken 
een plafond bij tien jaar. Het onderdeel ge
heugen voor kleuren uit de Hiskey bereikt een 
plafond bij twaalf jaar. Ook dit zal de gevon
den verbanden nadelig beïnvloeden en ten 
nadele van onze hypothese werken. 

5 . 4 . 1 . Variabelen die met schriftelijke woor
denschat samenhangen 

O p Eikenheuvel hangt de score van-kinderen 
op de schriftelijke afname van de Peabody 
samen met visueel-geheugen. Het blijkt bij de 
onderzochte groep kinderen dat visuele ge-
heugentests tesamen 42% van de variantie in 
schriftelijke passieve woordenschat verklaren 
Dat is zeer veel (zie tabel 11). 
Als we nagaan in hoeverre visuele geheugen-
tests de score op een latere schriftelijke afname 
van de Peabody verklaren, blijkt die samen
hang nog sterker geworden. Visuele geheu-
gentests verklaren tesamen 47% van de va
riantie in scores op de schriftelijke afname van 
de Peabody na een paar jaar (zie tabel 12). 
Vervolgens zijn we nagegaan hoe het ver
band tussen visuele geheugentess en schrifte
lijke afname van de Peabody wordt, als men 
corrigeert voor verschillen in score op de 
schriftelijke afname van de Peabody in de 
beginsituatie. Dat zou overeen moeten komen 
met die verbanden die men vindt als men al
leen die kinderen zou nemen die bij het eerste 
psychologisch onderzoek een zelfde woorden
schatniveau hebben. Er blijft dan nog een 
significante correlatie over tussen visuele ge-
heugentests en tweede schriftelijke afname 
van de Peabody, nl. r = .65 (zie tabel 13). 
W a t betekent dat? Dat betekent dat als men 
uit zou gaan van kinderen met een zelfde 
niveau van schriftelijke passieve woorden
schat, kinderen met een beter visueel geheu
gen na verloop van tijd een grotere passieve 
schriftelijke woordenschat hebben, met an
dere woorden: visueel geheugen voorspelt 
ontwikkeling van schriftelijke woordenschat. 



Tabel 11: Bij 43 leerlingen van Eikenheuvel verklaren geheugen voor kleuren en papier vouwen op qeheuqen 
__ 'esamen42%von de variantie van de schriftelijke afname van de Peabody bij hetzelfde onderzoek 

Geheugen kleuren 
Papier vouwen 
Plaatjes geheugen 
Schr. Peabody 1 

Geh. kleuren 

1.000 
.446 
.539 
.608 

Papier vouwen 

.446 
1.000 
.435 
.467 

Plaatjes geh. 

Afhankelijke variabele: Eerste schriftelijke afname van de Peabody 

Stap ] : Geheugen voor kleuren (Hiskey) 
Multipele R .61 
R Square 37 
F Change 19.37 
Signif F Change .0001 

Stap 2: Papier vouwen op geheugen (Hiskey) 
Multiple R .65 
R Square 42 
F Change 2.62 
Signif F Change .12 

Stap Mult. R 

.6081 

.6461 

Rsq 

.3698 

.4174 

F 

19.364 
11.465 

Sig.F 

.000 

.000 

Schrift. Peabody 1 

.539 

.435 

.000 

.390 

R Square Change .37 

R Square Change .05 

Variabele 

Geheugen voor kleuren 
Papier vouwen 

.609 

.467 

.390 

.000 

Betaln 

.6081 

.2439 

Tabel 12: ^ l e e r i ^ e n van Eikenheuvel tussen 7 en 12 jaar verklaren visueel-simultane geheugentes» 

S n en drie (aar b ï a n " e " " * " " • ° P d e Schr i f , e l i | 'ke d n a m e V Q n d e P e a b ^ 'ussen 

Geh. voor kleuren 
Papier vouwen 
Plaatsjesgeheugen 
Schr. Peabody 2 

Afhankelijke Variabele 

Stap 1 : Geheugen vo 
Multiple R 
R Square 

F Change 
Signif F Change 

Stap 2: Plaatjesgeheuc 
Multiple R 
R Square 
F Change 
Signif F Change 

Stap Mult. R 

1 .6607 
2 .6867 

Geh. v. kleuren 

1.000 
.446 
.539 
.661 

Tweede schriftelijke a 

Dr kleuren 
.6 

.44 

17.04 
.0004 

jen 
.69 
.47 

1.39547 
.2507 

Rsq F 

4365 17.040 
4716 9.371 

Pap er vouwen 

.446 
1.000 
.435 
.457 

name van de 

6 

Sig.F 

.000 

.001 

F 

1 
Ir 

Plaatjesgeheugen 

.539 

.435 
1.000 
.514 

Peabody 

Square Change .44 

Square Change .04 

Variabele 

"i: Geheugen voor kle 
i: Plaatjesgeheugen 

Schr. Peabody 2 

.661 

.457 

.514 
1.000 

Betaln 

jren .6607 
.2224 

41 



W e hebben ook nog eens nauwkeurig willen 
onderzoeken in hoeverre we hier ook een oor
zakelijke relatie mogen veronderstellen. W a n 
neer we nagaan of visuele geheugentests de 
toename in schriftelijke woordenschat verkla
ren, dan lijken de gegevens aanvankelijk 
teleurstellend: er lijkt nauwelijks samenhang te 
zijn. Wanneer we echter het effect van de 
grootte van de passieve schriftelijke woorden
schat bij het eerste psychologisch onderzoek 
wegnemen, blijkt dat visuele geheugentests 

wel duidelijke voorspellende waarde hebben 
ten aanzien van passieve schriftelijke woor
denschat. Dat betekent dat de woordenschat 
van leerlingen tussen 7 en 12 jaar minder toe
neemt naarmate hij op het tijdstip van de 
eerste meting groter is, maar als men leerlingen 
met gelijke woordenschat op het tijdstip van 
de eerste meting met elkaar vergelijkt, die
genen met een beter visueel geheugen meer 
groeien in hun passieve schriftelijke woorden
schat (zie tabel 14). 

Tabel 13: Bij 43 leerlingen van Eikenheuvel tussen 7 
schriftelijke afi 
drie jaar later 

/ en 12 jaar hangen visuele geheugentests sterk samen met 
schriftelijke afname van de Peabody bij hetzelfde psychologisch onderzoek en tussen één en 

Geheugen voor kleuren (MemCol) 
Papiervouwen op geheugen (PapFol) 
Geheugen voor plaatjes (V.A.S.) 
Eerste schr. afname Peabody (PeabSl) 
Tweede schr. afname Peabody (PeabS2) 

Multipele correlaties: 

Visueel geheugen (MemCol, V.A.S., PapFol) en Peabody Schriftelijk 1: .647 
Visueel geheugen (MemCol, V.A.S., PapFol) en Peabody Schriftelijk 2: .796 

MemCol 

.000 

.446 

.539 

.608 

.661 

PapFol 

.446 

.000 

.435 

.467 

.457 

V.A.S. 

.539 

.435 

.000 

.390 

.514 

PeabSl 

.608 

.467 

.390 
1.000 
.650 

PeabS2 

.661 

.457 

.514 

.650 
1.000 

Tabel 14: Bij 43 leerlingen van Eikenheuvel tussen 7 en 12 jaar blijkt na verwijdering van het effect van de 
eerste schriftelijke afname van de Peabody geheugen voor plaatjes een significante voorspeller van 
de toename in schriftelijke woordenschat (PeabSVer). 

Geh. v. kleuren 
Papier vouwen 
Plaatjesgeheugen 
PeabSchl 
PeabSVer 

Geh. v. kleuren 

1.000 
.446 
.539 
.608 

-.082 

Pap. vouwen 

.446 
1.000 
.435 
.467 

-.197 

Plaatjesgeh. 

.539 

.435 

.000 

.390 

.200 

PeabSchl 

.608 

.467 

.390 
1.000 
-.442 

PeabsVer 

-.082 
-.197 
.200 

-.442 
1.000 

Afhankelijke variabele: Verschil tussen de eerste en tweede schriftelijke afname van de Peabody (PeabSVer 

Stap 1: Eerste schriftelijke afname van de Peabody (PeabSchl). 

Multipele R .44 
R Square .20 
F Change 5.10 
Signif F Change .03 

Partiële correlaties met PeabSVer na verwijdering van PeabSchl: 

Variabele Partial T Sig T 

Geh. v. kleuren .26205 1.214 .2388 
Papiervouwen .01212 .054 .9573 
Plaatjesgeheugen .45122 2.261 !o350 



Gezien de aard van het gebruikte analyse
model mag men stellig spreken van een cau
sale relatie tussen visueel geheugen en toe
name in schriftelijke passieve woordenschat. 
t r 9 ° : de prestatie van leerlingen op visuele 
geneugentesfs voorspelt hun groei in schrif
telijke woordenschat. Men kan en moet zich 
natuurlijk wel afvragen hoe het komt dat men 
de voorspellende betekenis van visueel ge
heugen pas vindt als het effect van de grootte 
van passieve schriftelijke woordenschat op 
net tijdstip van de eerste meting wegneemt. 
P e verzamelde psychologische gegevens 
bieden daar geen uitsluitsel over, maar men 
zou het volgende kunnen vermoeden: 

1 • Het onderscheidend vermogen van de ge
bruikte test zou kleiner kunnen worden naar
mate de woordenschat groter wordt, met 
andere woorden: als de woordenschat groeit, 
komt men dichter bij het plafond van de test. 

2. W a a r kinderen met wat verschillende 
niveaus bij elkaar worden gezet, treedt nivel-
'ering op.- de zwakkeren groeien meer, de 
sterkeren groeien minder. 

5.4.2. Variabelen die samenhangen met 
mondelinge woordenschat 

Wanneer we kijken welke variabelen samen
hangen met de mondelinge afname van de 
Peabody, dan zien we dat dat allereerst de 
vingereurpaxie-test van Van Uden is; hierna 
voegt geheugen voor ritme nog 18% aan de 
verklaarde variantie toe en daarna het imite
ren van handstanden nog 3%. Deze drie tests 
samen verklaren 52% van de variantie in 
mondelinge afname van de Peabody. Dat is 
heel veel; het is meer dan we in het boek 
'10 jaar Eikenheuvel' (Broesterhuizen, 1983) 
hebben beschreven. Dat komt omdat we ons 
nu strikt hebben beperkt tot prelinguaal dove 
kinderen tussen 7 en 12 jaar. Bij deze kinderen 
hangt het liplezen van woorden sterk samen 
met eupraxie (zie tabel 15). 
Wanneer we nagaan in hoeverre eupraxie 
samenhangt met de mondelinge afname van 
de Peabody op een tijdstip één tot drie jaar 
na de meting van eupraxie, blijkt eupraxie 
vrij sterk samen te hangen met de mondelinge 
passieve woordenschat op een later tijdstip. 
Eupraxie verklaart 37% van de variantie in 

Tabel 15: £ = r ^ m ™ d e v a r i a n t i e van mondelinge passieve woordenschat bij prelinguc 
dove leerlingen van Eikenheuvel 

Berges 
Ritme 
Ving. Eupr. 
Mon. Peab. 

Berges 

1.000 
.244 
.491 
.496 

Ritme 

.244 
1.000 
.151 
.504 

Vingereupr 

.491 

.151 
1.000 
.555 

Afhankelijke variabele: Eerste mondelinge afname van de Peabody. 

Mon. Peabody 

.496 

.504 

.555 
1.000 

Stap 1: Vingereupraxie 
Multiple R .55 
R Square .31 
F Change 9.77 
Signif F Change .0049 

Stap 2: Geheugen voor ritme 
Multiple R .70 
R Square .49 
F Change 7.42 
Signif F Change .01 

Stap 3: Handstanden imiteren (Berges) 
Multiple R .72 
R Square .052 
F Change ) 29 
Signif F Change .27 

Stap 
1 
2 
3 

Mult. R 
.5545 
.6987 
.7206 

Rsq 
.3075 
.4882 
.5193 

F 
9.769 

10.017 
7.202 

Sig.F 
.005 
.001 
.002 

In 
In 
In 

Variable 

Ving. Eupr. 
Ritme 
Berges 

Betaln 

.5545 

.4301 

.2064 
43 



mondelinge passieve woordenschat op een 
later tijdstip. Overigens hebben we hierbij 
vanwege de aantallen kinderen bij wie gege
vens ontbraken, het vingereupraxie-tesfje niet 
eens meegenomen (zie tabel 16). 

Tabel 16: 
Multipele correlatie van Geheugen voor Ritme 
(Riotme 6+) en Handstanden Imiteren (Berges) bij 
de eerste mondelinge afname van de Peabody en 
de score op de tweede mondelinge afname van de 
Peabody 

Berges Ritme 6+ PeabOr2 
Berges 1.00 .24 25 
Ritme 6+ .24 1.00 60 
PeabOr2 .25 .60 1.00 

Correlaties van Ritme 6+ en Berges met 
tweede mondelinge afname van de Peabody: 
Multipele R .60589 
R Square .36710 
F 4.06028 
Signif .0407 

W e hebben ook onderzocht of geheugen 
voor ritme de groei in mondelinge woorden
schat voorspelt. Dit blijkt inderdaad het geval 
te zijn, maar de significantie van de gevonden 
relatie is licht. Eupraxie voorspelt de toename 
in mondelinge woordenschat (tabel 17). 

Tabel 17: 
Partiële correlatie van Ritme 6+ met de toename in 
mondelinge passieve woordenschat (PeabOVer) 
met wegneming van het effect van de grootte van 
mondelinge woordenschat bij de eerste afname 
(PeabOrl) 

Ritme 6+ PeabOrl PeabOVer 

Ritme 6+ 1.000 .504 223 
PeabOr .504 1.000 -159 
PeabOVer .233 -.159 1.000 

Partiële correlatie: .35 

De gegevens tonen duidelijk aan dat bij dove 
kinderen met spreekproblemen die met vinger
spelling worden onderwezen, toename in lip-
leesbaarheid afhankelijk is van de mate van 
eupraxie. Gezien de manier waarop dit is 
onderzocht, mag een oorzakelijk verband 
worden verondersteld tussen eupraxie en lip-
leesvaardigheid. 
Deze bevinding komt overeen met Van Udens 
theorie dat liplezen een aspect van eupraxie 

is. De groep kinderen, waarbi j dit is onder
zocht, wijkt echter nogal af van Van Udens 
proefgroep. Bij Van Uden ging het om leer
lingen van een orale school. Hier gaat het om 
leerlingen met leermoeilijkheden op een 
school waar vingerspelling wordt gebruikt. 
Van Udens dagnostisch model is een bijzon
der krachtig model. 

6. Conclusie 

6.1. De gegevens die wij in het boek '10 jaar 
Eikenheuvel' en later hebben beschreven, en 
waarvan Louwe veronderstelt dat ze berusten 
op een artefact of op 'self fulfilling prophecy', 
blijken wel degelijk te kloppen. Leerlingen van 
Eiken heuvel die daar op grond van een kli
nische diagnose verblijven, blijken nog dys-
practischer te zijn dan diegenen die daar op 
grond van hun dyspraxie naar verwezen zijn. 
Omdat bij hen de mate van dyspraxie werd 
vastgesteld nadat zij waren verwezen naar 
Eikenheuvel, mag men concluderen dat dat 
een krachtig bewijs is voor de juistheid van de 
theorie dat problemen in de ontwikkeling van 
het spreken berusten op dyspractische pro
blemen. 

6.2. Van Udens spreekt over het 'dysprac-
tisch profiel '. Dit profiel is met andere statis
tische technieken dan hij had toegepast, op 
zijn oorspronkelijk materiaal ook gevonden 
door Aplin (1987). Volgens Van Uden zou 
men bij het leren van deze kinderen gebruik 
moeten maken van hun sterkere kanten, dus 
van hun visueel-simultane cognitie. Dat dat 
mogelijk is blijkt uit het feit dat er met de 
methode-Eikenheuvel een oorzakelijke relatie 
wordt geschapen tussen visueel-simultane 
cognitie en het leren van schriftelijke taal. Het 
is natuurlijk wel de vraag of zo een relatie 
ook zou worden gevonden bij andere metho
den. 

Onwaarschijnlijk lijkt mij dat niet: Watson e a 
(1983) en Wilson e.a. (1975) vonden bij dove 
kinderen tussen 6 en 10 jaar, die door middel 
van TC werden onderwezen, een correlatie 
tussen geheugentaken van de Hiskey en pres
taties op verschillende taaltests (overigens 
vonden Watson e.a. in deze leeftijdsgroep 
van met TC opgevoede kinderen geen cor
relatie tussen leeftijd en taalniveau). 
6.3. Wi j vinden op Eikenheuvel een samen
hang tussen eupraxie en liplezen. Volgens 
Van Uden is spreken en spraakafzien een 
aspect van eupraxie. De door ons gevonden 
gegevens staven die theorie. De methode-
Eikenheuvel blijkt het echter tevens mogelijk 
te maken om de taalontwikkeling als zodanig 



'e baseren op andere zaken dan motorische 
spreekvaardigheid, i.e. de visueel-simultane 
cognitie. Daarmee worden problemen met 
het spreken problemen met een van de codes 
waarin taal wordt gebruikt, maar hoeft er 
geen probleem te ontstaan met taal als zoda
nig. Dit onderscheid tussen taaicode en taal
systeem is heel belangrijk en wordt ook in de 
neuropsychologie van taal en spraak gemaakt: 
net onderscheid tussen motorische en senso
rische afasie. W a t Van Uden bedoelt met dys-
praxie van de spraak, zijn problemen in de 
Praxie, niet in het taalsysteem als zodanig. 
Van Uden heeft met zijn onderzoek gepro
beerd te zoeken naar verschillende 'leertypes' 
° t ' leerprofielen' onder dove kinderen, of in 
orthopedagogische termen 'vraagstellings-
'ypes , om zo voor verschillende dove kinde
ren die vorm van didactiek te zoeken die het 
best op hun vraagstelling aansluit. De heer 
Louwe meent dat dove kinderen zelf wel uit 
een breed aanbod van leer- en communicatie
vormen zullen kiezen wat het beste past bij 
hun individuele leerprofiel. Ik hoop het voor 
hem. Uit onderzoek naar het gebruik van ge
heugenstrategieën door met TC opgevoede 
dove kinderen blijkt echter, dat de strategie 
die zijzelf kiezen voor hen niet altijd de meest 
efficiënte is (cfr. Bebko, 1983). 
Binnen een gedifferentieerde benadering van 
dove kinderen biedt het model van de dys-
praxie de mogelijkheid om voor elk individueel 
doof kind de sterke zijden in zijn profiel van 
leervoorwaarden te zoeken. Zo kunnen vroeg
tijdig die dove kinderen worden onderkend 
die wel mogelijkheden hebben om te leren 
j i P r e ! < e n e n hoeven kinderen bij wie die moge
lijkheden er niet zo zijn, niet onnodig te wor
den belast. 
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Vervolg: Uit buitenlandse 
tijdschriften 

7. Hörgeschadigte Kinder (BRD), 
nummer 4, 1987 

Professor Armin Löwe is 65 jaar geworden: 
de redactie van dit Westduitse tijdschrift voor 
ouders van kinderen met een auditieve han
dicap, staat even stil bij wat deze opmerke
lijke man vanaf de begin-vijftig jaren voor 
laatstgenoemden heeft kunnen doen. Het 
vroegtijdig onderkennen van de gehoorstoor-
nis om vervolgens meteen de hooropvoeding 
ter hand te nemen - de werkwijze van Löwe -
krijgt ook in een volgend artikel in dit tijdschrift 
accent. 
Verder wordt getoond, hoe het in Israël staat 
met de inspanningen ten behoeve van dove 
en slechthorende leerlingen vanaf de voor-
school. Vervolgd wordt met een achttiental 
goede raadgevingen aan ouders, die hun 
dove of slechthorende kind vanaf de vroege 
kinderjaren met gesproken taal willen confron
teren. 
Tot besluit: Op welke wijze kunnen dove kin
deren geholpen worden bij bijv. het spraak-
afzien of bij het spreken door computerpro
gramma's. 

N.B. Geïnteresseerden kunnen artikelen op
vragen tegen te maken porto- en kopieerkos-

46 ten. Men belle 050 - 255190 tijdens schooluren. 

Aankondiging 
Symposium Effatha, Christelijk Insti
tuut voor Doven 

Op 10 en 11 oktober 1988 organiseert Effatha 
ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan 
een symposium over ontwikkelingen in onder
wijs en opvoeding. 

Op maandagmiddag zullen Drs. H. Menkveld 
(bezinning op de christelijke identiteit) en Prof. 
Dr. L. Dasberg (historische ontwikkelingen) een 
lezing houden. 
Op dinsdag 11 oktober wordt een achttal 
workshops gehouden, waarin 8 inleiders de 
ontwikkelingen zullen schetsen op hun vak
gebied: 
• Dr. H. Baartman, gezinsbegeleiding; 
• Dr. LA. van Berckelaer-Omnes, autisme; 
• Prof. Dr. P. de Boeck, sprookjes; 
• Dr. A. Eppink, allochtone kinderen; 
• Prof. Dr. A. van der Ley, handelingsplannen 

in het onderwijs; 
• Drs. J.W. Mojet, computers in het onderwijs; 
• Prof. Dr. G.F. Smorenburg, cochleaire im

plant; 
• Drs. Tj. Zandberg, handelingsplannen in 

de residentiële setting. 

In aansluiting op deze thema's zullen mede
werkers van Effatha de ontwikkelingen binnen 
het instituut weergeven. 

Plaats: 
maandag 10 oktober: Pieterskerk, Leiden, 

dinsdag 11 oktober: Effatha, Voorburg en 
Zoetermeer. 

Inschrijfgeld: 
Alleen verschuldigd voor het dinsdagpro
gramma f 35,-. Voor beide dagen is inschrij
ving (afhandeling in volgorde van aanmel
ding) noodzakelijk. 

Inlichtingen: 
Mw. A. Solleveld, Postbus 997, 2270 AZ Voor
burg, tel. 070-992021. 
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