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Ten geleide 

De 29ste jaargang van 'Van Horen Zeggen' kwam rozerood 
blozend bij u. Het tijdschrift van nu - 30 jaar oud, maar met 
jeugdig elan - is gehuld in rustig èn opvallend blauw. Rus
tig, opdat u er graag naar zult kijken; opvallend opdat u 
het niet achteloos zult laten liggen. 

In dit nummer doet Professor B.Tervoort verslag van zijn 
Amerikaanse ervaringen m.n. van de haast vanzelfspreken
de integratie 'van twee kanten'. Dove èn horende leerlin
gen, leerkrachten, studenten en professoren leren en han
teren eikaars taal en verstaan elkaar wonderwel. 

Eveneens van de hand van Professor Tervoort komen 
enkele boekbesprekingen vanuit gedegen en recente vak
literatuur, die in België verscheen. 
De beknopte, overzichtelijke en enthousiaste recensies no
digen uit en zetten aan tot lezen. 

De heer IJsseldijk informeert ons grondig en op heldere wijze 
over gegevens, die relevant geacht worden voor de woor
denschatontwikkeling van dove kinderen. Een zeer bruik
baar artikel. 

Een derde bijdrage geeft verslag van een werkwinkel op de 
VeBOSS-conferentie van 1988, waar problemen besproken 
werden rondom de populatie binnen het V.S.O. Voor veel 
jonge mensen is dit V.S.O. eindonderwijs. Men concludeert 
dat met het afsluiten van deze vorm van onderwijs geens
zins de garantie kan worden geboden de jonge mens vol
doende te hebben voorbereid op onze zo ingewikkelde 
samenleving. De vraag werd gesteld of er niet meer gedaan 
zou moeten worden aan 'Education permanente'. Deze 
vraag inbrengen op een conferentie betekent: geen pas
klaar an twoord krijgen; betekent ook: een beroep doen 
op de conferentiegangers mede na te denken over deze 
materie. 

Well icht kunt u zich als lezer van dit b lad eveneens bezig
houden met deze vraag, want het is niet denkbeeldig dat 
u op een dag zelf met de problematiek van de V.S.O.-
leerling wordt geconfronteerd. 

De redaktie. 



Integratie van twee kanten: 
enkele recente Amerikaanse ervaringen 
Bernard T. Tervoort 

Inleiding 

September 1986 werd aan de Universiteit 
van Mons een symposium gehouden over spe
ciale voorzieningen voor gehandicapte stu
denten hoger onderwijs; in de sectie 'Deafness' 
heb ik daar een lezing gegeven over de 
linguïstische aspecten van wat een doventolk 
doet: in tegenstelling tot de gebruikelijke tolk-
vertaler die al of niet simultaan van de éne taal 
naar de andere overzet, gebruikt een doven
tolk vaak Signed English, Nederlands met 
gebaren etc, en slechts onder heel bepaalde 
omstandigheden American Sign Language, 
Nederlands Gebarentaal etc. Dat ligt niet aan 
tekorten in de betreffende gebarentaal zelf, 
heb ik toen betoogd. 
Dat een tolk op wetenschappelijk niveau bij 
voorkeur Signed English gebruikt, heeft in de 
eerste plaats met praktische overwegingen 
te maken: het is de taal van het leerboek, de 
docent, de horende medestudenten etc, dus 
van de wetenschappelijke context, maar het 
heeft geen principiële reden, als zouden 
American Sign Language en andere gebaren
talen te primitief zijn voor dat doel, zoals wel 
eens beweerd is. Toch blijft het dan de moeite 
waard, eens te bekijken of zo'n tolk inderdaad 
continu Signed English gebruikt, en als dat 
niet zo zou blijken te zijn, onder welke omstan
digheden hij soms overgaat op ASL. De hypo
these luidt dat hij soms van code switcht om
dat iets in de andere taal sneller uit te leggen 
valt, en ook dat zijn vertolking soms trekken 
vertoont van een tussentaal of van een Creool
taal, waarvan kenmerken uit sociolinguïstisch 
onderzoek van elders bekend zijn. 

Op dat congres in Mons sprak ook Dr. Ray 
Jones, de directeur van een programma voor 
dove studenten aan een van de 'Universities 
of California', nl. die 'at Northridge', ook wel 
C U . (California University) genoemd, die met 
meer dan 30.000 studenten op één na de 
grootste is. Wat Gallaudet University is aan 
de oostkust, dat is genoemd programma aan 
C U . voor de Far West: een unieke speciale 
voorziening voor intelligente jonge dove men
sen die universitair onderwijs aankunnen. Het 
grote verschil bestaat hierin, dat Gallaudet 
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vormt: een grote maar geïsoleerd op zichzelf 
betrokken en gesitueerde campus met uitslui
tend dove studenten en een toenemend aantal 
dove docenten, terwijl in Californië enkele 
honderden dove studenten volledig geïnte
greerd universitaire opleidingen volgen samen 
met een honderdvoud aan horende vakgeno
ten. Dat is daar allemaal mogelijk geworden 
dankzij de wetgeving die dove studenten het 
recht geeft op 'interpreters' en 'note takers', 
van wie er aan C U . zo'n honderd ter be
schikking staan. 
Zoals ik al eerder in dit tijdschrift heb gemeld, 
was ik in hoge mate in het functioneren van 
dit experiment in integratie geïnteresseerd, en 
heb ik op uitnodiging van Dr. Jones Northridge 
bezocht en daar naast bovengenoemde le
zing nog enkele andere voordrachten ge
houden, toen ik op weg was naar het congres 
in Hongkong in december 1986; over dat con
gres heb ik vorig jaar in Van Horen Zeggen 
gerapporteerd. 
Een tweede verrassend initiatief in groter Los 
Angeles, waar Northridge onder valt, bleek 
in 1986 een nieuw soort voorschoot te zijn op 
TC-basis, waarvan Dr. Carl Kirchner direc
teur is. Die school heet Tripod, naar de drie 
poten: children, parents, teachers; de oprich
ter ervan is tevens docent aan de tolkenoplei-
ding van de universiteit. Over een recente, 
meer uitvoerige kennismaking met universiteit 
en voorschool in april en mei 1988 wil ik hier 
nader verslag uitbrengen, vooral wat betreft 
de integratie-gedachte die achter beide pro
jecten ligt. 

Lezingen in Los Angeles 

Het begon allemaal met een uitnodiging van 
Dr. Peter Blackwell, de directeur van de Rhode 
Island School for the deaf in Providence, R.I. 
die dankzij de Bakkeveen-bijeenkomsten voor 
velen uit het Nederlandse dovenonderwijs 
geen onbekende is, om een van de drie 'key 
note' lezingen te komen geven op de 'Con
ference of Educational Administrators Serving 
the Deaf' (CEASD), de vroegere 'Conference 
of Executives', oftewel de cfub van directeu
ren van alle scholen voor doven van heel 
Amerika, 'state' zowel als 'private' en van 



voorschool zoals de Tracy Clinic tot Universi
teit zoals Gal laudet, plus alles wat daar tussen
in ligt. Blackwell organiseerde die bijeenkomst 
en plande voor elk van de drie voormiddagen 
één lezing, van 9 tot half 11, met discussie van 
11 tot 1. 

De eerste was van Mark Greenberg, van 
Washington State U., eveneens aan velen uit 
het Nederlandse dovenonderwijs bekend om 
zijn 'Path curriculum' waarover hij ook op 
deze bijeenkomst sprak; de tweede was van 
Peter de Villiers, de bekende deskundige op 
het gebied van de primaire taalverwerving, 
als psycholinguist verbonden aan Smith Col
lege en de Clark school for the deaf, beide in 
Northampton, Mass., die sprak over zijn taal
ontwikkelingsprogramma aan Clark; de derde 
was van mij, over Europees gebarentaal-
onderzoek in vergelijking met Amerikaans ASL-
onderzoek. In de namiddagen waren er 
bussiness meetings en voor wie daar niet bij 
hoefden te zijn schoolbezoek, waar ik met de 
nodige anderen uitvoerig gebruik van heb 
gemaakt. De discussies na de lezingen zowel 
als het schoolbezoek verdienen eigenlijk een 
apart verslag, maar omdat de voornaamste 
bedoeling van deze bijdrage is informatie 
over nieuwe initiatieven aan de westkust te 
geven, moet ik met enkele summiere opmer
kingen volstaan. 

De uiteenzetting van Greenberg inzake de 
sociaal-emorionele ontwikkeling van (dove) 
kinderen en het helpen ontwikkelen van ge
structureerde uitingsmiddelen inclusief bijbe
horend vocabulair, werd zeer positief ont
vangen, al was de tendens van sommige in
terventies: dat is allemaal mooi en wel, maar 
dat is niet het enige, een school is nu eenmaal 
allereerst een school, en er moet ook geleerd 
worden. 
W a t De Villiers over taalverwerving en taal
onderwijs zei, was solide en zinnig op het 
taalleren van dove kinderen toegepast; het 
strookte bovendien helemaal met de aloude 
traditie van de Clark school inzake het ge
bonden zinspatroononderwijs (onder meer 
van Miss Numbers, voor wie die naam nog 
wat zegt). Ik vond het wat erg nadrukkelijk in 
de richting van de transformationele school 
uitgewerkt. De tegenstelling met de 'natural 
language for the deaf ' -benadering, zoals b.v. 
Mildred Groth die voor de Lexington school 
heeft uitgewerkt, kwam in de discussie wel 
naar voren. W a t mij tussendoor opviel, was 
de minder rigide opstelling, althans bij monde 
van De Villiers, van de Clark school inzake 
strict oralisme. 
W a t tenslotte mijn lezing betreft: die werd 

boven verwachting goed ontvangen, en daar 
laat ik het maar bij. 

W a t tenslotte de Rhode Island school for the 
deaf aangaat , enkel twee korte opmerkingen. 
Het was van de ene kant verhelderend om 
zelf te zien hoe, wat Blackwel in theorie pro
pageert, op eigen terrein in de praktijk ge
realiseerd wordt, maar van de andere kant 
werd het ook duidelijk hoezeer dat mede van 
de kwaliteit van de persoon voor de klas af
hangt. Voor het team dat in Neder land op 
bezoek geweest is geldt zeker: alle lof. 

Naar aanleiding van dat schoolbezoek is één 
anecdote zeker het vertellen waard . Eén van 
de deelnemers aan de conference was de 
pasbenoemde dove president van Gal laudet 
University, Dr. I.King Jordan, aan wiens be
noeming een opstand van de studentenpopu
latie voorafgegaan was, die zelfs het Neder
landse journaal en de meeste kranten gehaald 
heeft, maar die in Amerika zojuist voorpagina
nieuws was geweest en dat alsmaar bleef, 
getuige onder meer het regelmatig op volle 
oorlogssterkte opdraven van de schrijvende, 
interviewende, fotograferende en TV-makende 
pers voor elk optreden van de goede man. 
De twee weken vóór de conference alleen al 
had hij meer dan 200 interviews gegeven. Hij 
kwam een paar dagen na mij in Los Angeles 
aan en stond ook daar prompt met foto en al 
op de voorpagina van de Los Angeles Times, 
met nog eens een hele bladzijde verderop 
in de krant. 

Eén van de namiddagen gaf hij een vraag-
en antwoorduurtje voor de leerlingen op de 
dovenschool, zittend op een hoge docenten-
kruk in de gymzaal met achter zich een tiental 
journalisten met alles d'r op en d'r an, vóór 
zich alle leerlingen van jong tot oud, en wij 
toekijkend van opzij. De allereerste vraag, van 
een doof meisje van een jaar of negen, trof 
hem zó onverwachts dat hij een moment de 
kluts kwijt raakte: 'Do you like to be deaf?' 
'Wow! ! ' riep hij, met zijn vingers neerwaarts 
schuddend, 'do I like to be deaf?? N o more 
questions, please!' Maar als goed psycholoog 
(het vak dat hij tot voor kort aan Gal laudet 
doceerde), ving hij het onmiddellijk daarna 
prima op. 'Ik ben die ik ben' , zei hij, 'ik ben 
een man, so I better like that, ik ben getrouwd 
en vader, en heb dat maar prettig te vinden, 
ik woon in Washington en kan dat maar beter 
aanvaarden, en zo is het ook met mijn doof
heid.' Aanvaarden van je eigen identiteit, 
dus, vertaald voor een kind. Dit alles stond na
tuurlijk de volgende morgen op de voorpagina 
van het ochtendblad, foto van hem, het vra- 3 



gende kind incluis, en vraag en antwoord let
terlijk weergegeven. 

Ontwikkelingen in Californië 

Maar nu eindelijk naar Californië, organisa
torisch een bijdoel, maar wat de geïnvesteer
de tijd en de opgedane ervaringen betreft het 
voornaamste. 'Als u weer naar de U.S.A. komt, 
laat het ons dan weten want wij willen u graag 
vaker horen', had de opvolger van Ray Jones 
mij in december 1986 al gezegd. Dat is Dr. 
Victor Gal loway, zelf doof, afgestudeerd en 
gepromoveerd aan Gal laudet U. en sinds 
eind 1986 directeur van het dove-studenten-
programma aan C.U., met een eigen gebouw 
waar de tolkenvoorziening, de behuizing, de 
sociale en wetenschappelijke counceling etc. 
gecoördineerd worden. Dankzij deze uitno
diging vloog ik dus naar Los Angeles, zes 
lezingen in mijn tas. Ik zal eerst van mijn erva
ringen aan de universiteit verslag doen, en 
dan mijn bezoek aan de voorschool bespre
ken. 

Hoewel de dove studenten in beginsel elk 
vak kunnen studeren, zijn de meesten van hen 
in opleiding voor een onderwijsfunctie. Een 
dove teacher of the deaf hoort namelijk niet 
alleen al lang niet meer tot de onmogelijkhe
den, is zelfs niet langer een getolereerde of 
geaccepteerde uitzondering, maar wordt 
meer en meer als onmisbaar beschouwd: die 
moet ie er tussen hebben lopen. Dat dit goede 
gronden heeft, zal verderop blijken. Als teacher 
of the deaf kun je je, binnen het 'department 
of special education' van de universiteit dan 
uiteraard gedifferentieerd verder specialise
ren: het hangt er maar van af welke vakken 
je wilt gaan geven, en of je aan een preschool, 
highscnool of ergens daar tussenin les wilt 
gaan geven. Maar concentratie van dove stu
denten bij special education of niet: de inte
gratie blijft ook daar volledig want er zijn na
tuurlijk veel meer horende studenten, zeker 
als je buiten de groep kijkt die zich voor het 
dovenonderwijs bekwaamt. 
Die laatste groep heeft wèl de meest inten
sieve contacten met de dove medestudenten, 
dat volgt uit de aard van de studierichting. 
Dat geldt eveneens voor de studenten in de 
doventolk - opleiding die per definitie horend 
zijn, en vaak al tweetalig in praktijk vanwege 
dove ouder(s), broer(s) of zus(sen). 
Mijn gehoor bestond derhalve in hoofdzaak 
uit deze drie categorieën: afgestudeerde of 
in opleiding lopende dove en horende teachers 
of the deaf, tolken of tolken in opleiding, en 
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(psycho)linguïsten dus, maar allemaal met 
veel belangstelling voor allerlei aspecten van 
taalonderzoek, dat uiteenlopende zaken be
studeert als taalverwerving, tweetaligheid, 
vocabulai ropbouw, taaigeheugen, taalsocio-
logische vraagstukken, en dit alles in het 
kader van doofheid en in verband met ge
barentalen. Het is hier de plaats niet om uit
voerig in te gaan op die colleges en de 
discussies daaromheen, bovendien kennen de 
meeste vakmensen uit het dovenonderwijs mijn 
opvattingen zo langzamerhand wel. 

Integratie: een wederzijds proces 

De hele opzet van hef geïntegreerde program
ma aan deze universiteit staat of valt met het 
instituut van de doventolk natuurlijk. Ik kom 
daarmee aan de kern van mijn rapportering 
en aan datgene wat mij aan C U . en de voor-
school zo als nieuw geboeid heeft, namelijk 
dat INTEGRATIE BLIJKBAAR EEN WEDER
ZIJDS PROCES KAN ZIJN EN D A N VEEL BETER 
TE REALISEREN BLIJKT. 
Daarmee bedoel ik dat dove mensen zich niet 
alsmaar volledig aan moeten passen aan de 
horende wereld, vooral wat goed spreken 
en spraakafzien betreffen, zonder dat de ho
rende wereld ook maar één stap meer naar 
de dove mensen doet dan hooguit wat ge
duld, maar dat er een context te creëren blijkt 
waarin ook de horende wereld wezenlijke 
stappen naar de dove medemens toe zet. 
Niet in de eerste plaats die tolkenvoorziening; 
die ook ja, en die is heel belangrijk, maar 
vooral de bereidheid van een groot deel der 
omgeving om die vorm van communicatie met 
doven te leren die onder de naam van Signed 
English vele varianten kent, van minder grote 
naar heel erg grote vaardigheid. 
Niet enkel in de lessen die horenden en doven 
samen volgen valt op C U . de vanzelfspre
kendheid op waarmee de horenden zich van 
dat medium bedienen; het wordt ook op rui
mere schaal op en rond de campus gebruikt, 
overal waar dove studenten met horenden in 
aanraking komen: in de winkels, de bibliotheek, 
de cantines van de universiteit en de restau
rants rond de campus, op de sportvelden: 
eigenlijk overal waar de tolk niet officieel tus
sen de dove en de horende staat. Niet zo dat 
iedereen Signed English kent, natuurlijk, maar 
minstens zo dat men er niet van opkijkt, dat 
de nodige mensen er iets van weten en dat er 
bijna altijd iemand in de buurt is die er vol
doende van weet. 

De hele samenleving is er zich veel meer van 
bewust dan wij hier voor mogelijk houden. 
Dat zal ook wel komen omdat doventolken 



een normaal verschijnsel zijn op de TV, door 
de populariteit van dove, gebaren makende 
persoonlijkheden als Marlin Matlee van Kin
aeren van een mindere G o d , of Linda Bove 
van Sesame Street, maar tenslotte toch vooral 
door die honderden doven die samen met 
duizenden horenden op een campus werken 
en leven en geen enkele schroom kennen in 
het gebruik van hun eigen taal. Integendeel: 
ze beschouwen die als hun recht en laten 
duidelijk merken dat ze het waarderen als je 
ze communicatief een stuk tegemoet komt en 
dat ze het afkeuren als je dat niet doet. 

Er is een groeiend besef in die samenleving 
dat je er niet alleen niet afwijzend tegenover 
zou moeten staan, tegenover dat gebaren 
maken, maar er ook iets meer van zou moeten 
weten en kunnen. Zo'n gemengde groep stu
denten vóór je gelooft je aanvankelijk niet 
als je over negatieve vooroordelen inzake 
gebaren en gebarentalen begint; ze hebben 
er wel ooit over gehoord, maar zijn er van 
overtuigd dat het iets doms van het verleden 
is. Maar al snel slaat het ongeloof om in ver
ontwaardiging dat ergens nog zoveel fana
tisme en onverdraagzaamheid bestaat en dat 
dit soort discriminatie nog aanvaardbaar ge
acht wordt. 

Bij de horende studenten niet minder, want 
ten eerste zien zij voor hun ogen hoeveel 
succes deze integratie-van-twee-kanten heeft, 
en ten tweede ervaren zij het tweetalig-zijn 
op dezelfde wijze als wanneer het over vaar
digheid in bi jvoorbeeld Engels en Spaans zou 
gaan. 

Integratie op de Tripod: de voorschool 

En nu dan de Tripod: een 'private' school met 
twee klassen: beginnende peuters en kleuters, 
leeftijd tussen de 2'/2 en de 5'/2, allemaal doof. 
Het personeel bestaat uit twee horende kleuter
leidsters, Cindy en Kirsten, met diploma's voor 
zowel doven- als Montessori-onderwijs, een 
dove kleuterleider, Charles, oudleerling van 
Gal laudet die eerst een tijd deel heeft uit
gemaakt van het gezelschap 'The Nat ional 
Theatre of the Deaf , verder uit twee wisselen
de 'trainees' - leerkrachten in opleiding, ver
volgens één doof en één horend meisje voor 
de opvang vóór, tussen en na de school-
sessies, en tenslotte uit de directeur (horend, 
dove ouders, oudleerling van Gal laudet, ook 
elders als hoofd van een dovenschool werk
zaam geweest), een horende secretaresse, 
een public relations mevrouw (die onder lei
ding van de directeur voor de werving van 
fondsen etc. zorgt) en een dove klusjesman. 

Heel het personeel gebruikt TC, iedereen kent 
vloeiend SE, sommigen vloeiend ASL (Charles 
en de directeur), de anderen redelijk. Speech 
wordt ingevoerd als het functie heeft, maar 
is nooit doel op zich; de primaire doelen zijn: 
een sterk door de Montessori-pedagogiek 
beïnvloede individuele persoonlijke en so
ciaal-cognitieve ontwikkeling, en een vroege 
opbouw van een rijk functioneel vocabulair 
door middel van belevingsonderwijs. Theorie 
blijft dor: een voorbeeld van een les, gegeven 
door Charles, lijkt me een levendiger illustratie 
van hoe het daar gaat. 

Die les bestond uit de eerste behandel ing van 
drie sprookjes uit een 'textbook' die alle drie 
uitliepen op 'Today I met a very stupid person'. 
Ze stonden met simpele tekst en veel kleuren-
plaatjes in het boek, maar werden eerst voor
gespeeld door Charles en de twee trainees, 
en daarna door Charles en de kinderen, om te 
zorgen dat elk verhaal eerst helemaal begre
pen was, vóór de klassikale uitwerking ervan. 
Die zou bestaan uit de behandel ing van het 
nieuwe vocabulair, het in verband brengen 
van het verhaal met eigen ervaring ('Did you 
ever meet a stupid person?' 'Never be a stupid 
person!' 'Use your head and be smart!', etc.), 
enz. 

Ter verdere verduidelijking de inhoud van één 
van de sprookjes in telegramstijl: dikke vader 
heeft vreselijke dorst, zegt tegen dikke doch
ter: ga naar de kelder en tap een kan cider 
uit het vat; dochter gaat, doet tap open maar 
ziet boven het vat plotseling een bijl, gesla
gen in een balk, is bang dat die op haar hoofd 
zal vallen en gaat zitten huilen terwijl de kan 
overloopt; dikke moeder komt kijken waar 
dochter blijft, die wijst op bijl, waarna ook de 
moeder gaat zitten huilen; vader komt ook kij
ken, zelfde verhaal; tenslotte komt vrolijke 
Frans van een zoon thuis, zoekt en vindt het 
stel in de kelder zitten, draait de tap dicht, 
trekt de bijl uit de balk en wijst tenslotte succes
sievelijk op dochter, moeder en vader terwijl 
hij zich tot het publiek wendt met driemaal 
'Today I met a stupid person!' 
Dat werd allemaal buiten gespeeld, in Cali-
fornisch zomerweer, onder een oude noten
boom met een echt bijltje in de stam geslagen, 
een ronde balk als vat, moeder en dochter 
met een malle muts, vader met pijp, zoon met 
schooltas op z'n rug. Sfeer genoeg dus, maar 
waar het om ging was de wijze van over
dracht. Het feit dat Charles pantomime en 
ASL professioneel had leren combineren maak
te het geheel fascinerend om te zien, vooral 
voor insiders die weten hoe gebarentalen 
werken: het telkens opzetten en localiseren 5 



van de diverse ruimtes uit de verhalen, het 
door lopend rijker opvullen en structureren van 
die ruimtes aan de hand van de verdere ont
wikkeling van het verhaal, de enkele hoofd
knik of blikverandering als voldoende verwij
zing naar personen en zaken, de feilloze 
imitaties, de levendige mimiek, de snelle wijzi
gingen in houding en duidelijke verplaatsin
gen van het l ichaam: het maakte het allemaal 
zó dat je het voor je ogen ziet gebeuren, dat 
je alsmaar geamuseerd blijft, en dat je onmid
dellijk ziet welke persoon verbeeld wordt, en 
dat je bij jezelf tot de slotsom komt: ja, zo 
moet het, dit is foutloos, kijk eens hoe deze 
kleuters het verhaal zitten te snappen. 
IETS Z O A A N KLEINE DOVE KINDEREN VER
TELLEN: DAAR MOET JE ZELF DOOF VOOR 
ZIJN EN BOVENDIEN HEEL ERG VEEL TRAI
N I N G VOOR GEHAD HEBBEN. 
Het was frappant hoe goed en met hoeveel 
plezier de kinderen de verhalen samen met 
Charles gingen naspelen. Drie verhalen over 
domme mensen achter elkaar, en na de och-
tendpauze de klas in, waar de begrippen en 
de moraal verder uitgewerkt werden. 

Er is over Tripod meer te vertellen, zelfs na 
een schoolbezoek van een paar dagen, over 
de wijze waarop de Montessori-pedagogiek 
wordt toegepast bi jvoorbeeld, maar ïk laat 
het hierbij. 
Geheim van het succes? De moeiteloze com
municatie die nooit zelf voorwerp van onder
richt is, de samenwerking van een goed team, 
vooral : de centrale plaats van de dove kleu-
terleider. 

Na de voorschool 

Maar wat gebeurt er nou met die kinderen als 
ze dat voorschoolprogramma hebben afge
werkt? En wat is er zo geïntegreerd aan Tripod? 
Dat leert het vervolg van dit verslag. 
Het tweede doel van mijn bezoeTc vond na
melijk plaats op een gewone lagere school 
waar de Tripod-kinderen in een klas horende 
leerlingen worden opgenomen. Hoe zit het 
dan met de communicatie, met de onderwij
zeres en de horende kinderen, vroeg ik me af: 
hebben ze dan ineens genoeg spraak en 
spraakafzien? Nee, niet genoeg, maar WE
DEROM KOMT DE INTEGRATIE V A N TWEE 
KANTEN. Ten eerste staan er twee onderwij
zeressen voor de klas, één van de eigen 
school en één van Tripod, de laatste horend, 
afgestudeerd aan Gal laudet en opnieuw 
vloeiend in TC, SE en goed genoeg in ASL. 
Er bleek geen enkel probleem met de commu-

6 nicatie te zijn, zoals ik na grondige inspectie 

heb vast kunnen stellen. 
Eén voorbeeld. De 'regular teacher' is bezig 
met een groepje kinderen van wie twee doof, 
dus zit de 'Tripod teacher' erbij. De rest van de 
kinderen, horend en doof, zit sommen te ma
ken. Een blanke dove jongen (door de Tracy 
Clinic jaren geleden als niet onderwijsbaar de 
mist in gestuurd en door Tripod opgevangen) 
komt er niet uit, en geeft een horend neger
meisje een teken. 'Kom maar', wenkt ze (en: 
'Berney, watch this', zegt directeur Kirchner 
die met me zit te observeren). Samen zitten 
die twee over het rekenboek gebogen; de 
dove jongen vertelt wat hij niet snapt, het ho
rend meisje legt uit, er wordt getwijfeld, ge
discussieerd en tenslotte geknikt; de dove 
jongen gebaart 'thank you' en gaat terug naar 
zijn plaats. Dat duurde een paar minuten zon
der dat iemand er verder last van had of acht 
op sloeg. 

N a af loop van de les ben ik het meisje gaan 
vragen wat de moeilijkheid was; ze bleet het 
inderdaad goed uitgelegd te hebben. Het 
medium van de communicatie, tussen die 
twee en in de klas? G e w o o n TC, dat wil zeg
gen: alles wat helpt, dus ja-knikken, nee
schudden, aanwijzen, vraag-mimiek, oogcon
tact, gebaren, vingerspellen, stemloos pra
ten: dat laatste doen de horende kinderen 
door lopend en de dove nemen het over. 

Als kritische bezoeker kom je dan natuurlijk 
met een aantal vragen, zoals: wie heeft deze 
horende kinderen gebaren en vingerspellen 
geleerd? Antwoord: niemand, of liever: de 
dove kinderen. Gaa t vanzelf, zei de horende 
onderwijzeres, als je er maar aan begint en 
het de hele dag doet; je wordt er steeds beter 
in en de dove kinderen zijn de beste leermees
ters. Vinden de horende kinderen het niet ver
velend om in deze klas te zitten? Vervelend? 
Hoe kom je daar nou bij? Iedereen wil dat wel, 
de hele school is jaloers. Is de klas als geheel 
of zijn de dove kinderen achter? Nee, geluk; 
kig niet, dat was zelfs een van de voorwaar
den; ze zijn even ver als de parallelklas, daar 
wordt erg op gelet. 

En de ouders dan? Hebben die geen bezwa
ren? Dat an twoord kwam van Kirchner zelf. 
Nee, zei hij, nu niet meer, we zijn nu zover dat 
het schoolbestuur trots is op dit experiment 
en de ouders hun kind liever in een klas met 
dove dan zonder dove kinderen hebben. Aan
vankelijk bestond er bij beide - bestuur en 
ouders - de nodige aarzeling, uiteraard voor
al inzake mogelijke achterstand als ongewenst 
effect. De extra leerkracht die wij leveren en 
betalen, en die als essentieel deel van het 
experiment beschouwd wordt, gaf de door-



slag. Nu is het zo dat de horende kinderen 
goed met hun dove klasgenoten hebben leren 
communiceren en omgekeerd, dat ze het al
lemaal leuk vinden, en er een grotere motivatie 
en ambitie ontstaat. Ouders en schoolleiding 
beschouwen dit als een geslaagd experiment 
dat uitbreiding verdient. Daar werken we dan 
ook aan. 

Conclusie 

Mijn conclusie uit dit alles? Onderwijsintegra-
tie - mainstreaming is vaak de technische 
term - kan een succes worden, getuige de 
resultaten van de Tripod School, maar er zijn 
dan wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

- Ten eerste: de verhouding tussen horende 
en dove kinderen binnen één klas dient wel 
een groter aantal horende kinderen te zien 
te geven, maar de groep dove kinderen 
moet groot genoeg zijn voor het bewaren 
van de eigen identiteit. Een verhouding van 
drie op één lijkt het gunstigst. Eén of een 
paar dove kinderen in een Klas van horen
den lopen het grote risico te verzuipen. 

J.J. Grootland, lid van de redaktie 

Die Sonderschule (DDR) 

Nummer 1 , 1988 

Dit Oostduitse tijdschrift voor leerkrachten in 
het gehele gebied van het Speciaal Onderwijs 
bevat deze keer ondermeer een artikel over 
de rol van muziek (en ritme in het bijzonder) 
in het spreekonderwijs aan kinderen met een 
hazelip of een open gehemelte. 
Verder een artikel, dat zich rich tot leerkrach
ten, die nog niet via een speciale cursus ken
nis hebben genomen van alles wat met hoor-
apparatuur samenhangt: technisch, maar ook 
pedagogisch/didaktisch. 

Nummer 2 , 1988 
Een artikel is gewijd aan het verschijnsel, dat 
slechthorenden - als gevolg van hun waar
schijnlijke taalachterstand - grotere moeite 
hebben in het meetkunde-onderwijs een be
wijs te verwoorden. Voor wie geïnteresseerd 
is in afasieverschijnselen bevat dit nummer 
een artikel, dat handelt over afasie bij kinde-

- Ten tweede: Een tweede leerkracht, opge
leid als dovenonderwijzer(es) die full time 
naast de eigen leerkracht staat, is een we
zenlijke factor voor het succes; die tweede 
leerkracht moet vloeiend in Signed English 
en American Sign Language (en de equiva
lenten daarvan in andere talen) met de 
dove kinderen kunnen communiceren, en 
overigens uiteraard nauw met de eigen leer
kracht samenwerken. (De prijs voor zo 
iemand ligt beneden de kosten van een 
eigen klas op de dovenschool!) 

- Ten derde: Een vlotte onderlinge communi
catie tussen de horende en de dove kin
deren is essentieel voor het succes; die 
blijkt verwerkelijkt te kunnen worden, als 
het voornaamste medium daartoe TC is. 

Soms lossen ze elders in de wereld proble
men anders op dan wij. Laten we niet van 
te voren al zeggen dat zij het verkeerd en 
wij het beter doen. In elk geval: ECHTE IN
TEGRATIE BLIJKT V A N TWEE KANTEN TE 
MOETEN KOMEN! 

ren met een hoor-, spraak- of taalstoornis. In 
dit artikel ondermeer: logopedische maatre
gelen en een overzicht van voorkomende vor
men van afasie. 

Nummer 3, 1988 
In het derde nummer o.a. 'Opvoed ing van 
kinderen met een algemene taalontwikkelings
achterstand in de voor-schoolse periode' en 
'Het ontwikkelen van de leervaardigheid bij 
jonge dove kinderen'. 

Nummer 4, 1988 
In het laatst binnengekomen nummer aan
dacht voor het verder ontwikkelen van het on
derricht in de moedertaal op de dovenschool; 
een programma voor onderwijs- en opvoe
dingswerk bij dove voorschool-kinderen en tot 
slot een artikel over ambulante zorg voor jon
geren en volwassenen die stotteren. 

N.B. Geïnteresseerden kunnen artikelen op
vragen tegen te maken kopieer- en portokos
ten. 
Men belle 050-255 190 tijdens schooluren. 7 
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De ontwikkeling van de woordenschat bij 
dove leerlingen ^ 

Drs. F. IJsseldijk, 
psycholoog Instituut voor Doven 
Sint-Michielsgestel 

Toelichting 

In dit artikel is een aantal notities, over de 
woordenschatontwikkeling van dove leerlin
gen, bijeengebracht. Het zijn notities vanuit 
de literatuur en vanuit onderzoekservaring 
met dove leerlingen. Zij vormen de neerslag 
van een aantal lessen, die in het kader van een 
bijscholingscursus voor leerkrachten in het 
dovenonderwijs gegeven zijn. Als inspiratie
bron heeft mede de werkgroep orthodidactiek 
van het Instituut voor Doven in Sint Michiels
gestel gediend. In deze werkgroep is dit thema 
een aantal keren aan de orde geweest. 

Inleiding 

De ontwikkeling van taal en communicatie is 
door de doofheid wezenlijk bemoeilijkt. Deze 
taal en communicatie tot ontwikkeling te bren
gen blijft de belangrijkste doelstelling in op
voeding en onderwijs van dove kinderen. In 
dit artikel beperken we ons tot één aspect van 
deze ontwikkeling nl. de semantiek, de bete
kenis van woorden en zinnen. Een volgende 
beperking betreft het kader waarin opmerkin
gen en ervaringen over de woordenschatont
wikkeling geschreven zijn. Dit beperkt zich nl. 
tot het onderwijs aan dove kinderen die via 
de orale methode en/of met behulp van het 
vingerspellen in onze taal worden opgevoed. 

1 . Het belang en de positie van de woorden
schatontwikkeling in het leren van de 
taal bij dove leerlingen 

1.1. Wederzijdse beïnvloeding en afhanke
lijkheid van taalonderdelen 

Wanneer dove kinderen onze taal leren dan 
wordt aan veel aspecten van de taal aan
dacht besteed. W e moeten kennis hebben van 
de fonetiek bij het leren spreken. Bij het leren 
van de taal onderscheiden we verder de on
derdelen morfologie, syntaxis, semantiek en 
pragmatiek (zie voor een verdere nadere uit
leg Dijkstra en Kempen (1984)). De ontwikke
ling van de woordenschat als belangrijkste on
derdeel van de semantiek kan niet losgezien 

8 worden van de andere delen van het taal

systeem. De betekenisgeving van woorden 
wordt mede bepaa ld door de kennis van mor
fologische en syntactische regels. Neem bij
voorbeeld de zin: "Zij zijn boosaardig" . Door 
de woorden 'zijn' en 'boosaardig ' weten we 
dat 'zij' geen vrouwelijk enkelvoudige be
tekenis heeft, de term boosaardig impliceert 
dat met 'zij' geen mensen bedoeld worden. 

Deze wederzijdse beïnvloeding en afhankelijk
heid van de taaionderdelen morfologie, syn
taxis, semantiek blijkt ook in de constructies 
van taaltesten. Dit geldt zowel bij die voor 
horenden als doven. 
Bijvoorbeeld Van Bon (1984) construeerde in 
zijn Taaltests Voor Kinderen t.a.v. de fonologie, 
morfologie, syntaxis en semantiek aparte sub
tests. Voor ieder domein werd zowel een re
ceptieve (begrijpen van taal) als een produk-
tieve (zelf spreken) toets geconstrueerd. Een 
vraag was nu of deze taalstructuur ook in het 
taalgedrag van de onderzochte kinderen 
apart teruggevonden kon worden. 
Deze taalvaardigheidsdimensies konden ech
ter niet via wetenschappelijke analyses als 
onafhankelijke factoren in het data-bestand 
geduid worden. Eén algemene factor bleek 
de belangrijkste factor in de testbatterij. Het 
blijkt dus zeer moeilijk taalsubtests te con
strueren die specifieke morfologische, syntac
tische of semantische vaardigheden meten. 

Een zelfde resultaat leverde schriftelijke taal-
testconstructies bij doven op (Hoekstra en 
Gosker, 1976). In de jaren '70 werd reeds 
door een taaltestcommissie, bestaande uit 
prof.dr. J.Th. Snijders, prof.dr. B. Tervoort, 
dr. A. v. Uden, drs. F. Delhez (inmiddels over
leden) en drs. H. Gosker, een poging gedaan 
om een testreeks voor schriftelijk taalgebruik 
voor doven te construeren. Er werden voor 
10 hoofdcategorieën van taalvaardigheid 
tests geconstrueerd (STADO). Deze werden 
in een vooronderzoek voorgelegd aan 230 
leerlingen afkomstig van de vijf dovenscholen 

') Met dank aan de heer J. van Puijenbroek voor de 
op- en aanmerkingen bij de eerste versie van dit 
artikel. 



in Neder land. De verwachting was dat een 
zo gevarieerde representatie van taalaspecten 
enkele typerende taalfactoren te zien zou ge
ven. De ware varianfie kon echter grotendeels 
aan een enkele algemene factor worden toe
geschreven. 

In 1984 werd een hernieuwde poging gedaan 
om tot een praktisch schriftelijke taaltest voor 
doven te komen (STADO-R). Vooruit lopend op 
een definitieve uitgave van deze toets blijkt 
uit de eerste onderzoeksresultaten (De Haan 
en Tellegen, 1986) dat ook nu weer één al
gemene factor de belangrijkste variantie in 
de resultaten verklaart. Dit geldt evenzo bij 
de woordenschatontwikkeling. Bij taalonder
zoek van doven vinden we steeds hoge cor
relaties tussen woordenschatontwikkeling en 
andere maten van taalfunctioneren. 

Deze wederzijdse afhankelijkheid heeft echter 
wel een grens. Het domein van de taalmorfo-
logie en syntaxis wordt tenslotte bepaald door 
een eindig aantal regels. Dit in tegenstelling 
|ot de semantiek. Steeds wordt het Neder
lands 'verrijkt' met nieuwe betekenissen en 
zegswijzen. Het algemeen Nederlands taal
gebruik verandert met de jaren. Hoeveel uit
drukkingen komt men bijv. in tijdschriften en 
dagbladen tegen die een tiental jaren terug 
onbekend of althans geen gemeengoed wa
ren. In het kindertijdschrift TAPTOE aprilnum-
mer 1988 kom ik bij een vluchtige blik zo de 
de volgende taal tegen: 'Wij hebben een 
dochter, ze zit in groep 7, Ik kook en bak heer
lijke pizza's; Zit de afwas in de afwasmachine? 
Te koop dierenposters; Het boek staat vol met 
te gekke strips, . 

Dit verschil brengt in didactisch opzicht ook ge
varen met zich mee. In de taaldidactiek bij 
doven kan de morfologie en syntaxis snel te
veel aandacht krijgen. Zij bezitten tenslotte 
een bepaalde overzichtelijkheid en logica. De 
taalregels zijn ook gemakkelijker te leren dan 
de pragmatiek en semantiek van de taal. Uit 
het Amerikaanse dovenonderwijs weten we, 
hoe men daar veelvuldig gebruik maakt van 
zeer logisch opgebouwde taal-curricula. De 
introductie van syntactische en morfologische 
regels is meer programma- en minder kind
gericht gebonden dan in de reflecterende 
moedertaalmethode van Van Uden (1977). 

Deze over-aandacht zien we soms terug in het 
taalonderzoek bij dove leerlingen. Leerlingen 
met een zwak communicatievermogen en 
lees/taalniveau beheersen vaak allerlei ver
buigingen en vervoegingsregels, kunnen aan-
wijswoorden duiden, en vlot technisch lezen, 
maar begri jpen toch de bedoeling en beteke
nis van een woord of zin niet. De ontwikkeling 
van de woordenschat is geen gesloten sys
teem en hangt meer samen met de gehele 
emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling 
van het dove kind. Dit i.t.t. de morfologische 
en syntactische taalkennis. 

1.2. Woordenschat-ontwikkeling en 
intelligentie-onderzoek 

In het onderzoek bij doven blijkt deze woor
denschatontwikkeling een gevoelige materie. 
Een illustratief voorbeeld is hier het verbale 
intelligentie-onderzoek bij doven. In Sint-
Michielsgestel wordt gebruik gemaakt van de 
Vlaamse WISC versie (Lagae en Coetsier). De 

figuur 1 
De gemiddelde ruwe scores (RS) en de vergelijkbare leeftijdscore voor 
5 subtest van de verbale intelligentietesf WISC van 63 dove leerling 
3 tijdstippen: 13, 15 en 18 jaar 

1. algemene ontwikkeling 
2. overeenkomsten 
3. redactiesommen 
4. woordenschat 
5. gezand verstand 
gemiddelde LS 
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vragen worden niet alleen mondeling maar 
ook schriftelijk gesteld. Deze test bestaat uit 
5 subtests: algemene ontwikkeling, gezond 
verstand, overeenkomsten, redactiesommen, 
geheugen voor cijfers en woordenschat. W a n 
neer ae uitslagen van deze dove leerlingen 
vergeleken worden met de horende ijking dan 
blijkt gemiddeld genomen de subtest woorden
schat relatief het zwakst te scoren. Dit gegeven 
werd b.v. ook gevonden in het onderzoek van 
Smale (zie fig. 1). 

Smale (1988) volgde bij 63 dove leerlingen 
deze verbale intelligentie-ontwikkeling. De fi
guur laat zien dat in de periode van 13 t/m 
18 jaar de subtest woordenschat relatief alle 
meetmomenten het zwakste scoort. De vooruit
gang van deze subtest is in vergelijking met 
de andere subtesten ook het geringst. O p 
13 jaar komt deze groep dove leerlingen ge
middeld op een actieve woordenschatleeftijd 
die vergelijkbaar is met de horende ijkings-
leeftijdsgroep van 8 jaar. O p 15 en 18 jaar is 
het respectievelijk 9 en 10 jaar. Bij deze onder
zoeksgroep is echter wel sprake van een ge
meten continue voorui tgang. 

1.3. Belang van woordenschatkennis 

Het belang van een goede woordenschat
kennis wordt bij het vreemde-talenonderwijs 
ook onderstreept. 
Sciarone (1979) geeft de volgende argumen
ten voor de stelling dat ten behoeve van de 
communicatie in het vreemde-talenonderwijs 
woorden belangrijker zijn dan grammatica. 

Uit onderzoek naar leesbaarheid van teksten 
blijkt dat het woord en vooral de woordbete
kenis een aanzienlijk betere voorspellende 
waarde heeft voor de moeilijkheidsgraad dan 
syntactische verschijnselen. De kennis van de 
woordenschat correleert ook hoger met de 
luistervaardigheid in een vreemde taal dan 
grammaticale kennis. Sciarone haalt ook on
derzoeken aan waaruit zou blijken dat vreem-
de-taalonderwijs, dat in aanvang vooral 
gericht is op woordjes leren, betere resultaten 
boekt dan andere methoden. 

Zo is vanuit de taaltesten voor kinderen, de 
taaiprogramma's voor doven, het onderzoek 
naar de woordenschatontwikkeling bij doven 
en vanuit de ideeën van Sciarone over het 
vreemde talen-onderwijs het belang en de 
positie van de woordenschatontwikkeling in 
het geheel van het taalonderwijs aan doven 

10 verduidelijkt en geïllustreerd. 

2. De verwerving van woord-betekenissen 

In de evaluatie van de woordenschatontwik
keling van dove leerlingen maakt men mee 
dat met het gebruikte testinstrumentarium geen 
vordering in het niveau van de woordenschat 
gemeten kan worden. Wanneer zo'n ervaring 
uitgewisseld wordt met de groepsleiding of 
leerkracht van de desbetreffende leerling dan 
kijkt men soms verrast op. Hoe kan dat nu? Er 
wordt in de klas voldoende aandacht aan 
besteed! Het an twoord is dan niet altijd te 
geven. Is de testprestatie onbetrouwbaar, het 
evaluatie-instrument niet gevoelig genoeg of 
schiet de didactiek juist Dij déze Teerlinq te 
kort? 
In deze paragraaf willen we enige overwegin
gen aangeven bij het verwerven van woord
betekenissen. 

2 . 1 . Dagelijkse uitbreiding 

Allereerst refereren we aan de kennis en in
zichten van Van Uden. Van Uden (1988) geeft 
in het artikel 'Dove kinderen leren lezen' een 
twaalftal redenen/oorzaken die samenhangen 
met een beperkte woordenschat bij doven. 
Oorzaken die deels aan de kant van de kin
deren en hun achtergrond, deels aan de 
leestaal-moeilijkheden en deels aan een ge
brekkige didactiek liggen. W e verwijzen naar 
het artikel zelf en willen hier m.n. stilstaan bij 
de laatste paragraaf. 
Van Uden stelt op blz. 89 dat wil een doof 
kind de woordenschat van het basis-Neder
lands (3.600 woorden met 15.000 betekenis
sen) veroverd hebben dan moet het iedere 
dag minstens twee nieuwe woorden en vijf 
nieuwe betekenissen van woorden leren. De 
leerkracht kan en moet zich dus iedere dag 
afvragen of dit uitbreiden van de woorden
schat heeft plaats gehad. De stelling van Van 
Uden impliceert ook dat kwantitatief meer 
aandacht besteed moet worden aan nieuwe 
betekenissen van woorden dan aan het aan
leren van nieuwe woorden. 
Wanneer dove kinderen geen vorderingen 
in de woordenschatontwikkeling maken gaat 
het niet alleen om de vraag of er nieuwe woor
den zijn aangereikt, maar ook om de vraag 
in hoeverre verder gehandeld wordt met 
reeds bekende woorden. De opvoeder dient 
zich af te vragen of voldoende aandacht be
steed wordt aan een uitbreiding van reeds 
bestaande netwerken van betekenissen en of 
niet teveel geheel nieuwe concepten bespro
ken worden, die door gebrek aan ervaring en 
kennis, nog geen relaties hebben met de reeds 
bestaande kennissystemen en daardoor weer 



snel vergeten worden. 
Seegers, Aarnoutse en Mommers (1987) schen
ken in hoofdstuk 4 aandacht aan deze bete
kenis-relaties tussen woorden. Via associatie-
onderzoeken kan men individueel of bij gro
tere groepen nagaan welke woorden vaak 
met andere woorden voorkomen en gekop
peld worden. Deze aandacht voor de relaties 
tussen de diverse woorden is in de didactiek 
van groot belang. Nieuwe betekenissen van 
woorden krijgen dan sneller een plaats in een 
van de netwerken van betekenissen bij de 
leerling zelf. Bijv. het woord 'hollen' kan uit
gelegd worden als snel lopen. De leerling zal 
de betekenis van dit woo rd zo wel ongeveer 
begrijpen, maar zal het ook onthouden wor
den? De onthoud-kans wordt groter als dit 
woord mede geplaatst wordt in het netwerk 
van woorden die te maken heeft met een zich 
voortbewegen. Daarbij bestaat dan tevens 
de gelegenheid om woorden die in dit ver
band de leerlingen zelf naar voren brengen 
te herhalen en de diverse betekenissen van 
mogelijke woorden als sprinten, vliegen, wan
delen, kuieren, slenteren, e.d. opnieuw te 
nuanceren. 

2.2. Centrale plaats vangmethode 

In het taaldidactisch model van Van Uden 
(1977a) staat verder het gesprek, de vang
methode centraal. Dit impliceert voor de 
woordenschatontwikkeling dat allereerst uit
gegaan wordt van de inbreng van het dove 
kind zelf. Aan de emotionele en motivationele 
voorwaarden voor het onthouden van woord
betekenissen aan ervaringen en belevingen 
wordt zo optimaal voldaan. W e moeten daar
bij wel oppassen voor stereotiep taalgebruik. 
Schroom niet het juiste taalgebruik toe te 
passen en zorg voor variaties en juiste nuan
ceringen. 
Van Uden (1977b) voegt hier zelf aan toe: 

Neem de gewoonte aan bij het aanleren van 
een woo rd of uitdrukking enz. onmiddellijk 
te overzien wat aan dit woord nog meer vast
zit, wat je er later nog mee zult kunnen doen: 
berg het in uw achterhoofd! Maak daarbij 
zoveel mogelijk voor uzelf notities. Aldus leest 
u het stralingsveld van de woorden. Vergeet 
ook niet een goed woordenboek te gebruiken, 
ook al denkt u dat u dat veld goed overziet. 
U komt altijd voor verrassingen van gebruiks
mogelijkheden.' 

W a t betreft het gebruik van de gesprekslessen 
voegt Van Uden in hetzelfde stuk hier aan toe: 
Blijf tot in de hoogste klassen toe samenvat

tingen, neerslagen, leeslessen maken van de 
gesprekken die u met de kinderen in de klas 

gevoerd heeft. Dit kan ook gelden voor de 
groepsleiding. Kom dan ook zo vaak mogelijk 
op je leeslessen terug. Woorden , zinswendin
gen, uitdrukkingen, zegswijzen enz. bij die 
gesprekken in een leesles vastgelegd, hebben 
vaak een emotionele inhoud en blijven zo 
beter beklijven.' 

2.3. Integratie van taaimodaliteiten 

Het onthouden van het woord wordt versterkt 
als tevens het woord in al zijn talige modali
teiten geleerd wordt. Vandaar dat veel aan
dacht besteed wordt aan de ervaring en 
integratie van het woord horen, het woord 
zien in zijn gesproken en geschreven vorm en 
het woord schrijven. Worden nieuwe woorden 
goed gedifferentieerd gesproken, ligt het 
accent op de juiste lettergreep? Kan het lip-
gelezen woord correct geschreven worden 
door de leerling? Wordt het geschreven woord 
technisch goed gelezen? Bij al deze aanbie
dingsvormen moeten we de vraag stellen of 
het dove kind steeds dezelfde en juiste bete
kenis associeert. 

Deze integratie van de diverse taalmodalitei-
ten met de juiste betekenisgeving vraagt veel 
extra aandacht. Vanuit onderzoekingen is 
voldoende bekend dat veel dove leerlingen 
met deze integratie van de taalmodaliteiten 
problemen hebben. Probeer bij het aanleren 
van woorden ook zo ruim mogelijk de zin-
tuigelijke ervaringen (zien, ruiken, tasten en 
voelen) in te schakelen. 

2.4. Het belang van het prototype 

Een vierde punt betreft hetgeen Seegers e.a. 
(1987) in hoofdstuk 4, paragraaf 4.4., over het 
leren van woorden vermelden. Zij vermelden 
het belang van 'het prototype'. Het is niet 
enkel zo dat kinderen betekeniskenmerken 
afleiden uit diverse ervaringen met de erbij 
horende namen. Het kind ziet een object en 
hoort daar een naam bij. Dit beeld wordt ont
houden en krijgt de functie van prototype. 
Nieuwe ervaringen worden hiermee vergele
ken. Naarmate de ervaringen toenemen wordt 
duidelijker welke kenmerken tot dit prototype 
behoren. 
Didactisch impliceert dit dat bij het aanleren 
van nieuwe woorden die ervaringen en gele
genheden gebruikt moeten worden die a.h.w. 
een goed prototype voorbeeld zijn. Leer daar
na de nuanceringen, uitzonderingen en an
dere minder frequent voorkomende betekenis
sen en niet andersom. 11 



2.5. Woordkennis in vreemdetalenonder
wijs 

De laatste overweging bij het aanleren van 
woorden bij dove kinderen komt uit een arti
kel van Beheijdt (1987). Beheijdt geeft enige 
tips hoe in het vreemdetalenonderwijs op een 
optimale wijze woordkennis verworven kan 
worden. Voor het dovenonderwijs zijn de vol
gende opmerkingen van belang: 

a. Wees voorzichtig met het gebruik van 
plaatjes. Kinderen interpreteren en zien vaak 
wat anders in plaatjes als in feite voor de 
goede betekenisverlening belangrijk is. Een 
tekening verdient de voorkeur omdat sche-
matischer de essenties op papier komen. 
Veel woorden zijn overigens niet goed te 
visualiseren. 

b. Leer nieuwe woorden aan in zinnen. Dit 
geeft de context aan waar in het woord ge
bruikt is. Wanneer we met name de kinde
ren met nieuwe betekenissen van woorden 
confronteren dan is de tekst, de context, 
waar in deze andere betekenis optreedt be
langrijk. Woo rden staan niet op zich, maar 
krijgen hun juiste betekenis in de zin. 

c. Maak in de zin zoveel mogelijk gebruik van 
'pregnante contexten'. Dit zijn contexten 
die het woord in zijn essentie mede beschrij
ven. Bijv. voor het woord huis geeft de zin 
'wij wonen in een huis met een plat dak' 
twee kenmerken nl. wonen (functie) en dak 
(onderdeel). De betekenis van huis wordt 
zo goed toegelicht. Voor het woord vis is 
de zin 'vissen hebben een staart' minder 
pregnant dan 'alle vissen zwemmen', om
dat zwemmen meer dan staart prototypisch 
met vis verbonden wordt. Bijv. in associatie-
onderzoek zal het woo rd zwemmen vaker 
geassocieerd worden met vis dan met het 
woord staart. Maak dus in zinnen bij nieuwe 
woorden gebruik van de meest voor de 
hand l iggende associaties en maak gebruik 
van woorden waarvan men verwacht dat 
ze al bekend zijn. 

d. Gebruik zinnen met een zo eenvoudig mo
gelijke grammaticale structuur. Gebruik kor
te, eenvoudige zinnetjes zodat woordinter
pretatie niet bemoeilijkt wordt door com
plexe syntaxis. 

3. Streeflijst-woordenschat associatie 
normen - rekentaalbegrippen 

12 Met de Streeflijst is het onderzoek van Kohn-

stamm e.a. (1981) verbonden. Dit onderzoek 
bij het onderwijzend personeel geeft van een 
grote verzameling van woorden aan hoe be
langrijk men bepaalde woorden vindt voor 
leerlingen die naar het basisonderwijs gaan 
(6;0 jaar). Zo is een verzameling van woorden 
ontstaan, de unaniemenlijst, waarvan 90% 
van de groep onderwi jzend personeel vindt 
dat 6;0-jarige leerlingen deze woorden in de 
communicatie moeten kunnen verstaan. 
In hoeverre is deze Streeflijst bruikbaar voor 
het onderwijs aan dove leerlingen? 
Van Beek en IJsseldijk (1984) hebben deze 
unaniemenlijst thematisch geordend. Zo ont
stonden thema's als rondom eten en drinken, 
rondom de tuin, rondom sprookjes e.d. (zie 
bijlage 1 voor inhoudsopgave streeflijst). Deze 
streefliist geeft zo mogelijkheden aan om 
woorden rond bepaalde thema's in gesprek
ken met dove kinderen aan de orde te stellen. 
In deze lijst zijn tevens de 5 meest freguente 
associatie-woorden genoteerd die uit de on
derzoeken van De Groot (1980) en Made-Van 
Bekkum (1973) bekend zijn. Het betreffen as
sociaties die betrekking hebben op de woor
den uit de unaniemenlijst. Van 265 woorden 
uit deze unaniemenlijst konden we de associa
ties in De Groot en Made-Van Bekkum vin
den 2). Het betreft dus maar een gedeelte uit 
de lijst. Deze associaties zijn bedoeld als hulp 
bij het vinden van prototypische omschrijvin
gen en pregnante contextzinnen. 

W e zien het gebruik van deze aangepaste 
Streeflijst vooral als ideeënbron en controle 
achteraf. De lijst kan helpen om de kinderen 
zelf samenhang in woorden te laten ontdekken 
en voor de leerkracht als steun dienen om de 
taal in gesprekken meer thematisch te houden. 
Het zijn tenslotte ook deze thema's die woord
betekenissen met elkaar kunnen verbinden en 
zo het onthouden van de woorden verbete
ren. 

Naast deze aangepaste Streeflijst bestaat een 
lijst van fundamentele taai-reken begrippen 
(zie bij lage 2). Het leren van de rekentaal is 
bij het leren rekenen een punt op zich. Deze 
lijst kan i.t.t. de lijst van Kohnsfamm e.a. meer 
als een doelstellingenlijst gebruikt worden. 
Veel van deze begrippen vindt men ook weer 
terug in de unaniemen-streeflijst van Kohn-
stamm e.a. 
De lijst van fundamentele taai-reken begrippen 
is afkomstig van een onderzoeksverslag over 
de kennis van rekentaal-begrippen bij dove 
kinderen (IJsseldijk, 1975). 

2) Met dank aan mevr. A. Vermeltfoort-Aarts voor deze 
aanvulling met de associatielijst. 



4. De woordenbak 

Hoe leggen we de aan bod gekomen nieuwe 
woorden of nieuwe betekenissen voor de dove 
leerling vast? 
Het vinden van een goed hanteerbaar, over
zichtelijk en aantrekkelijk systeem zou de woor
denschatontwikkeling van dove leerlingen ten 
goede komen. Zeker als dit systeem door de 
jaren heen door de diverse leerkrachten op 
dezelfde manier gebruikt kan worden. Eén van 
de oorzaken van de problemen in woorden
schatontwikkeling is de manier waarop be
handelde stof voor de leerling wordt vast
gelegd. 
Voor de leerlingen in de lagere schoolperiode 
werken leerkrachten vaak met een woorden
bak. De leerkracht houdt voor iedere leerling 
met behulp van kaartjes de woordenschat
ontwikkeling bij. Meestal staat op het kaartje 
het woo rd met daaronder de uitleg van de 
betekenis en/of aan de achterkant een teke
ning of plaatje. De uitleg bestaat van uit een 
synoniem aangevuld met een contextzinnetje. 
Deze kaarten worden dan voor herhalings-
en taalles-oefeningen gebruikt. 
Er bestaat echter geen overeenstemming over 
de wijze van invullen, ledere leerkracht be
slist zelf welke taal hij/zij op deze kaarten 
vastgelegd wil zien. 
Een ander probleem is de tijd die leerkrachten 
er mee bezig zijn om dit voor iedere leerling 
apart bij te houden. Vandaar dat het systeem 
vooral gebruikt wordt bij de dove leerlingen 
met leermoeilijkheden. Hier zijn de groepen 
(3-4 leerlingen) kleiner en het leertempo ligt 
lager. 

Ondanks deze praktische problemen heeft 
het woordenbaksysteem zijn aantrekkelijke 
kanten. Het is individueel, kan meegenomen 
worden wanneer de leerlingen in een andere 
Was komen en de leerkracht kan controleren 
wat wel/niet aan de orde is geweest. Met de 
computer moeten er in de toekomst zeker mo
gelijkheden zijn om de administratieve proble
men te verminderen. Ideeën en voorstellen om 
een electronische woordenbak te ontwikkelen 
komen reeds van de grond. Hierop vooruit
lopend heeft een werkgroep taaldidactiek van 
het Instituut voor Doven een model woord-
kaart ontwikkeld (zie bijlage 3). Hiermee wordt 
gepoogd om meer eenvormigheid in het ge
bruik van de woordenbakkaart te ontwikkelen. 
Andere oogmerken waren om het leren van 
nieuwe betekenissen zo te stimuleren en tevens 
de kinderen meer te leren reflecteren op de 
geleerde taal, zodat betekenis-domeinen mak
kelijk tot stand komen. 

Het voorstel ziet er als volgt uit: 
O p de woordkaart wordt er onderscheid ge
maakt tussen A. taaibetekenissen, B. taalken
merken en C. verwarrende elementen. 
Bij de omschrijving van de taaibetekenis via 
een context-zin zijn er verschillende mogelijk
heden. Meestal wordt gebruik gemaakt van 
een omschrijving, synoniem o f afbeelding. 
Pregnante context-zinnen kunnen echter af
hankelijk van het gesprek in de klas ook geheel 
anders zijn. De werkgroep orthodidactiek 
kwam tot 8 verschillende omschrijvingsmoge-
lijkheden. Deze 8 mogelijkheden zijn: 
- A l een afbeelding, 
- A2 een synoniem, 
- A3 een tegenstelling, 
- A4 een functie en/of doelomschrijving, 
- A5 kenmerken of deelomschrijving, 
- A6 begrips- of verzamelwoord-omschrijving, 
- A7 beschrijving van persoonlijke sensaties, 

geur, smaak etc. 
- A8 een zin waar in het woord niet zozeer de 

betekenis, maar meer de emotionele ge-
voelsreactie weergeeft. 

Voorbeeldzinnen van deze acht omschrijvings-
mogelijkheden vindt u in bijlage 3. 
Het is de bedoeling dat bij de gekozen context
zinnen met een cijfer aangegeven wordt welk 
type omschrijving men gebruikt. Achter de zin 
kan men de datum zetten waarin dit woord 
in de les aan de orde was. 

W a t de taalkenmerken betreft worden 6 ru
brieken opgenomen t.w.: 
- BI woordsoort, 
- B2 l idwoord, 
- B3 meervoud, 
- B4 verkleinwoord, 
- B5 verbuiging/vervoeging, 
- B6 accent. 
ledere rubriek beslaat een regel van een kaart. 
Afhankelijk van het niveau van de leerling en 
de context waarin het woord is voorgekomen 
worden een of meerdere taalkenmerken van 
het desbetreffende woord genoteerd. Dit kan 
later, wanneer men met bepaalde taalvormen 
bezig is, aangevuld worden. 

Als laatste onderdeel een rubriek C 'verwar
rende elementen' met de onderdelen: 
- C l homoniemen, 
- C2 woorden met nagenoeg dezelfde schrijf

wijze maar geheel andere betekenis, 
- C3 figuurlijke betekenissen, 
- C4 spreekwoorden en zegswijzen. 

De rubrieken A l t /m A8, BI t /m Bó en C l t /m 
C4 kunnen op een stamkaart aangegeven 
worden. 



Bij de zinnen op de woordenbakkaart wordt 
aangegeven welke rubriek van toepassing is. 
Dit geeft na verloop van tijd de mogelijkheid 
voor de leerkracht na te gaan of niet eenzijdig 
gebruik gemaakt wordt van bepaalde rubrie
ken om context-zinnen te geven. Per woord 
kan nagegaan worden welke betekenisvorm 
of uitleg wel/niet aan de orde is gekomen. De 
leerling kan beter reflecteren op welke wijze(n) 
de betekenis omschreven is, wat de organisatie 
van het woordenschatdomein ten goede komt 
en waardoor woorden beter onthouden wor
den. Deze reflecties op de rubrieken kan ge
beuren op een tijdstip dat de leerling hier aan 
toe is. Daarvoor kan men zonder verdere uit
leg gebruik maken van deze rubriekaandui-
dingen en zonder meer een context-zin geven. 
De werkgroep didactiek is zich bewust dat 
een dergelijk gebruik van kaarten om diverse 
redenen voor diverse leerlingen de nodige 
vraagtekens oproept. Het lijkt ons een zaak 
van het schoolteam om tot bepaalde afspra
ken te komen hoe verder met zo'n systeem te 
werken. Een uniforme wijze van werken heeft 
voor leerling en leerkracht op den duur echter 
vele voordelen. De voorgestelde woordkaart 
kan hierbij als uitgangspunt van werken 
dienen. 

5. Evaluatie 

De woordenschatontwikkeling van dove leer
lingen is gebaat bij een regelmatige objectieve 
evaluatie. Deze evaluatie kan op twee wijzen 
geschieden. De evaluatie van de onderwezen 
stof en/of de evaluatie met meer objectieve 
gestandaardiseerde toetsen. 
Een woordenbaksysteem zoals boven om
schreven geeft goede mogelijkheden om te 
evalueren welke woorden nog gekend wor
den. Met een close-procedure methode kan 
de leerling gevraagd worden in een context
zin het gevraagde woord in te vullen. 
Met een gestandaardiseerde toets kan be
paald worden op welk leeftijdsniveau de woor
denschat van de leerling zich ongeveer be
weegt. Een dergelijke toets heeft het voordeel 
van een met andere leerlingen te vergelijken 
niveau-bepaling. Het geeft echter weinig di
dactische aanwijzingen. 
In Sint-Michielsgestel evalueren we gemiddeld 
om de twee jaar de woordenschatontwikkeling 
van de leerlingen. Afhankelijk van niveau en 
leeftijd zijn hiervoor verschillende mogelijk
heden. De meest gebruikte toetsen zijn de 
Peabody (versie A en B) en de Gardner (1979). 
Beide toetsen maken gebruik van plaatjes. De 

figuur 2 
De scores, gemiddelden en standaarddeviatie van prelinguaal dove leerlingen op de 
Peabody A- (1975-1977) en B-versie (1983) en de vergelijkbare woordleeft i jd van horende 
leeftijdgenoten. 

A-versie 
leeftijd 

6;6 
/;6 
8;6-
9;6-

lü;6-
11;6-

7;5 
8;5 
9;5 

10;5 
11;5 
13;5 

B-versie 
leeftijd 

6;6-
/ ; 6 -
8;6-
9;6-

1Ü;6-
11;6-

7;5 
8;5 
9;5 

10;5 
11;5-
13;5j 

jaar 
jaar 
'aar 
aar 
aar 
aar 

aar 
aar 
aar 
aar 
aar 
aar 

2975-1977 
n = 254 

40 
43 
34 
42 
26 
69 

1983 
n = 117 

12 
11 
20 
20 
12 
42 

gem. score 

24.4 
31.6 
39.1 
45.1 
49.5 
62.8 

gem. score 

14.0 
17.1 
23.6 
27.0 
33.1 
36.5 

standaard
deviatie 

8.6 
10.2 
8.6 
8.3 

11.6 
13.9 

standaard
deviatie 

4.4 
5.9 
9.2 
5.6 

10.2 
7.1 

woordleeftijd 
horenden 
3;0 jaar 
3;6 jaar 
4;4 jaar 
5;0 jaar 
5;7 jaar 
7;3 jaar 

woordleeftijd 
horenden 
2;6 jaar 
2;9 jaar 
3;6 jaar 
4;0 jaar 
5;0 jaar 
5;6 jaar 



Peabody is een passieve woordenschattest. 
De leerling moet bij het oraal en/of schrifte
lijk aangeboden woord uit 4 plaatjes het 
goede plaatje aanwi jzen. De Gardner is een 
actieve woordenschattest. Er wordt een plaat-
ie getoond en de leerling moet zeggen/schrij
ven welk woo rd er mee bedoeld wordt. De 
Peabody heeft daarbi j het voordeel dat het 
tevens enige niveau-bepaling geeft hoe ho
rende kinderen hierop scoren (versie A: zie 
Manschot-Bonnema, 1974; versie B: zie IJssel-
dijk, bijlage 4). 
Dezelfde versie van Manschot-Bonnema heb
ben we afgenomen bij de dove leerlingen in 
Sint-Michielsgestel. O m niet steeds dezelfde 
test te gebruiken is tevens een parallel-versie 
(Peabody B) ontwikkeld. 
De A-versie bestaat uit maximaal 100 woor
den, de B-versie uit maximaal 50 woorden. De 
normering voor de dove leerling van de A-
versie is gebeurd in de jaren 1975-1977, van 
de B-versie in 1983. Beide onderzoeksresulta
ten zijn gebaseerd op prelinguaal dove leer
lingen met een gehoorverlies > 90 dB die vóór 
6.5 jaar aangemeld waren op het Instituut voor 
Doven. Hiermee is getracht een zo representatief 
mogelijke steekproef van de dove leerlingen uit 
Sint-Michielsgestel samen te stellen. In deze on
derzoeksgroep zitten geen dove leerlingen met 
een non-verbaal IQ < 70. De leerlingen verwe
zen naar de scholen voor meervoudig gehan
dicapte dove leerlingen, de afdeling Vlonder en 
Eikenheuvel zitten wel in de onderzoeksgroep. 
In figuur 2 staan de resultaten met de Peabody 
A en Peabody B. De lijst van woorden voor 
serie B en de resultaten gevonden bij horende 
kleuters zijn opgenomen in bijlage 4. 

De woorden worden oraal en schriftelijk en/of 
vingerspellend aangeboden. Het gaat erom 
of de leerling het woord kent ongeacht de 
modaliteit waarin het aangeboden wordt. 
Met behulp van deze toetsen kan de ontwik
keling om de twee jaar objectief geëvalueerd 
worden. 
In versie B zijn tevens 25 woorden opgenomen 
die in de unaniemen-streeflijst van Konnstamm 
staan. Deze lijst geeft een globale index in 
hoeverre deze woorden tot de passieve woor
denschat van het dove kind gerekend kunnen 
worden. 
In beide versies, zie figuur 2, zien we dat deze 
dove leerlingen gemiddeld op 12-jarige leef
tijd op een testniveau-score komen van ± 6;0 -
7;0 jarige horende kinderen. 
Naast deze evaluatie met Peabody versie A en B 
wordt de Gardner als actieve woordenschat-
toets veelvuldig gebruik. Deze toets geeft qua 
taaltest meer klinische informatie dan de Peabody. 

Je krijgt een indruk van de kwaliteit van de spraak 
en het stellen van het kind. Je komt tot interes
sante observaties hoe taaibetekenissen primair 
gecodeerd zijn en op welke wijze de leerling 
tracht het woord te schrijven. Sommige kinderen 
doen dit via de vingerspelcodering, anderen 
schrijven zoals ze praten, anderen gebruiken 
weer meer het visuele geheugen. Een normering 
van deze Gardner op de populatie van dove 
kinderen in Sint-Michielsgestel is binnenkort te 
verwachten. 

Het zou een goede zaak zijn als beide instru
menten die in de praktijk van het onderzoek goed 
blijken te voldoen, op een grotere populatie 
dove kinderen genormeerd zouden worden. 
Dit vraagt echter wel de medewerking van de 
scholen en instituten waar dove kinderen ver
blijven. 

Samenvatting 

In dit artikel zijn de gegevens, die relevant ge
acht worden voor de woordenschatontwikkeling 
van dove kinderen bijeengebracht. De ervarin
gen en onderzoekgegevens m.b.t. deze materie 
bij dove leerlingen worden besproken. Aandacht 
wordt gevraagd voor de Streeflijst-woordenschat 
van Kohnstamm e.a.. De unaniemenlijst hieruit 
is, om de toepassing bij dove kinderen te vergro
ten, thematisch geordend. Er wordt een standaard 
woordenbakkaart voorgesteld, die de woorden
schatontwikkeling van de individuele leerling 
vastlegt. Er wordt ingegaan op de wijzen waarop 
deze woorden in context-zinnen gepresenteerd 
kunnen worden. Tenslotte wordt ingegaan op 
de evaluatie-mogelijkheden. De onderzoeksre
sultaten van dove leerlingen m.b.t. de Peabody 
A- en B-versie worden gegeven. Deze gegevens 
kunnen gebruikt worden om de woordenschat
ontwikkeling van dove leerlingen in vergelijking 
met die van horende en dove leeftijdgenoten te 
volgen. 

(*) Dit artikel is aangevuld met het schrijven van Van 
Uden (1977b), de lijst van exclamaties, zegswijzen 
en uitdrukkingen (B. Vermeulen en de thematisch ge
ordende unaniemen-streellijst (Van Beek en IJssel-
dijk, 1984), samengebracht in de brochure 'Werken 
met woorden'. Deze brochure is op aanvraag ver
krijgbaar bij het secretariaat van de S.I.B.D., Insti
tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel, tegen een 
onkostenvergoeding. 



Bijlage 1 
Inhoudsopgave van de "Streeflijst woordenschat van 
Kohnstamm e.a. voor 6-jarige horende kleuters, t.b.v. 
het onderwijs aan doven, geordend naar gespreks
thema's". 
Van Beek en IJsseldijk, 1988. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23a 
23b. 

23c. 

23d. 

Persoonsaanduidingen (familie, aanwijs-
woorden, personen) 
Persoonsaanduidingen (beroepen, typen) 
Mijn lichaam 
Ziek zijn 
Mijn kleren + toebehoren, kleren maken 
Rondom eten en drinken 
Rondom voedings-, genotmiddelen en bood 
schappen 
Eigenschappen van mensen 
Rondom dieren (namen) 
Het feestje 
Rondom muziek en sporten 
Rondom spelen en speelgoed 
De woning (woningdelen, typen woningen) 
In de gang, in de huiskamer, in de keuken 
In de badkamer, in de slaapkamer 
Gereedschap, huishoudelijke artikelen en 
activiteiten 
Rondom water 
Het weer, de natuur 
Rondom de tuin 
Rondom het vervoer, het verkeer 
Rondom school 
Rondom sprookjes 
Alle werkwoorden 
Woorden die een plaats duiden 
Woorden die een tijd, vorm, hoeveelheid 
duiden 
Woorden die een eigenschap/toestand dui
den + restwoorden 
Begroetingen, bevelen 

Woordassociaties 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
27 

28 

29 
30 

31 

Bijlage 2 

LIJST V A N FUNDAMENTELE T AAL-REKEN BEGRIP
PEN 
(uit: IJsseldijk, 1975) 

a. Ruimtelijke begrippen 

Ruimtelijke positie en richting: 
Achter, voor, vooraan, opzij, naast, boven, onder, op, 
in, tussen, bovenste, onderste, middelste, rechts, links, 
linksboven, rechtsboven, e tc , rechtop, schuin, schuin-
boven, onder, op zijn kop, naast elkaar, achter elkaar, 
voorkant, achterkant, zijkant, bovenkant, onderkant. 

Ruimtelijke maatbegrippen: 
Volume vol, half vol, leeg, bijna leeg, vol, meer, min

der, weinig, vee[ 
Lengte-oppervlakte hoog - laag, kort - lang, dik - dun, 

groot - klein, smal - breed, diep - ondiep, 
rond - plat, ver - dichtbij. 

Vorm recht, krom, schuin, zig zag, vertikaal, hori
zontaal, diagonaal, rond, cirkelvormig, vier
kant, cirkel, rechthoek, driehoek, plat, het
zelfde. 

Gewicht zwaar - licht. 
Snelheid snel, vlug, langzaam, traag, hard. 

Veel van deze begrippen kunnen in zinsverband in de 
stellende, vergelijkende, overtreffende trap voorko
men. Hierbij zijn de relatiewoorden (dikker - dunner -
even dik, etc.) moeilijker te begrijpen als de meer stel
lende begrippen (hoogste - hoog). 

b. Tijdsbegrippen 

Vandaag, morgen, gisteren, 's-morgens, 's-middags, 
's-avonds, eergisteren, dag , nacht, verleden - vorige 
week, volgende week, over twee weken, dagen, uren 
van de dag , dagen in de week, maanden van het 
jaar, jaargetijden. 
De moeilijkere vagere tijdsbegrippen als nu, later, te 
laat, straks, spoedig, te vroeg, en de tijdrelaties vroe
ger, later, enz. 

c. Kardinale en ordinale taaibegrippen 

Kardinale begrippen: 
Veel - weinig, te veel, te weinig, evenveel, weinig, vol
doende, niet, zoveel, enkele, vele, tweemaal zoveel, 
alles, niets, bijna niets, een deel, een part, een paar, 
een groepje, een massa, een hoop, de helft, een halve, 
even, oneven, dubbel, een, twee, drie, enz. 

Ordinale begrippen: 
(Meer - minder, meeste - minste), voorste - achterste, 
middelste, laatste, één na laatste, de volgende, de 
vorige, vooraan, achteraan, begin - einde, ervoor, 
erachter, ernaast, ertussen, eerste, tweede, enz. 

d. Begrippen betreffende het handelen met hoe
veelheden 

Erbij doen, bij elkaar doen, samennemen, optellen, 
vermeerderen, meer worden, eraf gaan, weggaan, 
verdwijnen, overblijven, minder worden, middendoor 
delen, de helft nemen, gelijk maken, aanvullen, groe
peren, in een kring leggen, verzamelen, overhouden. 
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Bn = bijvoeglijk naamwoord 
Bw = bijwoord 
Vw = voegwoord 

Lw = lidwoord 
Vz = voorzetsel 
W w = werkwoord 

Bijlage 3 

Concept model stamkaart en woordkaart (voorbeeld van z a a g * en zagen 

Stamkaart 

A. Taaibetekenissen 

A l Illustratie A2 Synoniem A3 Tegenstelling 
A4 Functie, doel A5 Kenmerken, delen A6 Begrip, verzamelwoord 
A7 Sensaties: geur / smaak / etc. A8 Emotionele reacties 

B. Taalkenmerken Omcirkel de rubriek die van toepassing is. 
BI Woordsoorten 

Zn = zelfstandig naamwoord 
Vn = voornaamwoord 
Telw = telwoord 
Tw = tussenwerpsel 

B2 Lidwoorden: de - het 
B3 Meervouden: -s, 's, -en; anders: 
B4 Verkleinwoorden: je; anders: 
B5 Vervoegingen: Ie enkelvoud tegenw. tijd; 2e enkelvoud tegenw. tijd; enkelvoud verleden tijd; meervoud ver

leden tijd; deelwoord. 
B6 Accent is onderstreept 

C. Verwarrende elementen 
Cl Homoniemen 
C2 Woorden met nagenoeg dezelfde schrijfwijze, maar een andere betekenis 
C3 Figuurlijke betekenissen 
C4 Spreekwoorden en zegswijzen 

Woordkaart Woord : zagen - zaag * 

A. Taaibetekenissen 

Kenmerk Context zin Datum 

A4 Papa heeft de tak in twee stukken gezaagd. 10.01.86 
A8 Pff, zagen is zwaar werk. 10.01.86 
A6 Ik heb wat gereedschap gekocht. Een zaag ' , en een hamer. 13.06.87 

B. Taalkenmerken 
Bi (Zn)*, Bn, Lw, Vn, Bw, Vz, Telw, Vw, (Ww)*, Tw 
B2 (de)*, het 
B3 -s, 's, -en anders: zagen 
B4 (je)* 
B5 zaag - zaagt - zaagde - zaagden - hebben gezaagd 
B6 zagen 

C Verwarrende elementen 

Kenmerk Context zin Datum 

C l Piet, zaag niet, maak je huiswerk af. 13.06.8 
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Bijlage 4 

Toelichting op de constructie van de Peabody Picture 
Vocabulary Test, verkorte B-versie. 

Voor de Peabody B-versie werden de eerste 100 woor
den uit de Amerikaanse parallelversie van de Peabody 
als uitgangspunt genomen. Sommige woorden kwa
men reeds voor in de Peabody A van Manschot en 
Bonnema. Hiervoor werd een alternatief woord ge
zocht. Zo ontstond een lijst met 100 nieuwe woorden, 
waarbij 46 woorden eveneens opgenomen waren in 
de unaniemenlijst uit de Nieuwe Streeflijst woorden
schat van Kohnstamm e.a. Vervolgens werden alle 
dove leerlingen van het Instituut m.u.v. de afdelingen 
Rafaël (doof-blinden) en Mariëlla (doof-zwakzinni-
gen) met deze nieuwe versie onderzocht (*). De woor
den werden mondeling en schriftelijk gepresenteerd. 
Per item werd voor de gehele onderzoeksgroep de 
moeilijkheidsgraad bepaald 

(moeilijkheidsgraad per item = ,—S . x 100). 
totaal aantal 

De discriminatie-index werd bepaald tussen de 25% 
laagste en 25% hoogste scoorders 

, N h - N l 
discriminatie-index = - n r 

N totaal 
Nh = aantal goede bij 25% van de hoogste totaal 

scoorders, 
N1 = aantal goede bij 25% van de laagste totaal 

scoorders, 
Ntot = totaal aantal goede response (Nh + N I ) . 
O p basis van beide uitslagen werden 50 woorden ge
kozen die aan de volgende criteria voldeden: 
1. Geleidelijk aan opklommen in moeilijkheidsgraad. 
2. Bij keuzes van dezelfde moeilijkheidsgraad werd ge

kozen voor het item met de hoogste discriminatie
index. 

3. De eerste 25 woorden (m.u.v. item 9, 12 en 22) kwa
men voor in de unaniemenlijst van Kohnstamm e.a. 

De resultaten van dit onderzoek werden vervolgens 
vastgesteld door per leerling de score op deze 50 
woorden vast te stellen. De 'normen' (gemiddelde en 
standaarddeviaties) werden per leeftijdsgroep vast
gesteld. Alleen de leerlingen met een Fletcher-index 
> 90 dB., voor 6;6 jaar aangemeld op het Instituut 
voor Doven en geen leerling van de afdelingen Rafaël 
of Mariëlla, werden voor deze berekeningen geselec
teerd. De resultaten hiervan staan vermeld in figuur 2. 
Om een vergelijking met horende leerlingen moge
lijk te maken werden een aantal basisscholen en peu
terspeelzalen in de plaatsen Schijndel, Boxtel, Esch en 
Sint-Michielsgestel aangeschreven. Deze lijst van 
50 woorden werd aan alle horende kinderen van 2;6 
tot 8 jaar voorgelegd (*). In de tabel hieronder zijn de 
gegevens uitgedrukt in gemiddelde en laagste 15% en 
hoogste 15%. 

leeftijds
groep 

2;6-2; l l 
3;0 - 3;5 
3;6 - 3; 1 1 
4;0 - 4;5 
4 ;6-4 ; l l 
5;0 - 5;5 
5;6-5; l l 
6;0 - 6;5 
Ó;Ó - 6; 1 1 
7;0 - 7;5 
7;6 - 7; 1 1 

totaal 

aantal 
kinderen 

16 
46 
35 
31 
37 
37 
25 
33 
30 
30 
19 

339 

gemid 
delde 

17 
18 
22 
27 
31 
35 
36 
39 
42 
43 
43 

laagste 
15% 

< 13 
< 13 
< 17 
< 2 3 
<24 
<31 
< 3 2 
<35 
< 4 0 
< 4 0 
< 4 0 

hoogste 
15% 

>21 
>23 
> 2 7 
>31 
> 3 8 
>39 
> 4 0 
>43 
>44 
> 4 6 
>46 

Normering verkorte versie Peabody-B woordenschat-
test (max. 50 woorden) voor horenden van 2;6 tot en 
met 7; 1 1 jaar. 
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(*) Met dank aan alle medewerkers van de psycholo
gische dienst, in het bijzonder mevrouw A. Broek en 
de heer R. Elsendoorn. 



item 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Testitems Peabody, 
biz.' 

4 
3 

17 
5 

13 
9 

16 
19 
28 
23 
10 
21 
24 
11 
15 
19 
31 
25 
27 
18 
45 
50 
30 
65 
20 
40 
41 
59 
75 
87 
80 
58 
68 
69 
91 
55 
48 
56 
85 
62 
78 

100 
53 
93 
96 
47 
89 
97 
61 
67 

woord 

hond 
paard 
peer 
schoen 
zitten 
parapluie 
ring 
band 
vlieger 
bellen 
schildpad 
wesp 
bakken 
klimmen 
vangen 
bijl 
nest 
fruit 
verstoppen 
vastbinden 
breien 
stekker 
tijd 
schillen 
rat 
zadel 
thermometer 
anker 
vangst 
voetganger 
veer 
ober 
hulp 
stapelen 
achtervolging 
knagen 
schelden 
revolver 
bungalow 
aambeeld 
hijsen 
pluimvee 
bout 
knaagdier 
fouilleren 
beloven 
juichend 
slotgracht 
opbergen 
kathedraal 

3-versie 
nr. 

3 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
2 

M 

100 
100 
99 
96 
92 
84 
84 
82 
81 
80 
78 
77 
75 
72 
72 
70 
67 
67 
66 
64 
62 
61 
55 
53 
54 
54 
58 
50 
49 
49 
48 
48 
47 
46 
45 
42 
41 
38 
38 
37 
35 
34 
33 
32 
30 
29 
27 
26 
23 
22 

D 

.00 

.00 

.02 

.09 

.19 

.33 

.31 

.38 

.38 

.40 

.43 

.47 

.50 

.57 

.54 

.60 

.66 

.66 

.69 

.69 

.76 

.78 

.81 

.95 

.91 

.91 

.84 

.100 

.98 

.98 

.97 

.93 

.95 

.91 

.90 

.84 

.64 

.76 

.76 

.74 

.71 

.69 

.62 

.64 

.60 

.48 

.53 

.52 

.47 

.45 
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M = moeilijkheidsgraad, percentage goed. 
D = discriminatie-index. 

19 



Eindonderwijs - eindig onderwijs 
René Smits, 
lid van de redactie 

20 

Dit was de titel van een werkwinkel op de 
VeBOSS-conferentie 1988. Een belangrijk on
derdeel was het verhaal van Drs. B.J. Walet . 
Hieronder volgt een samenvatting. 

De termen eind en eindig lijken op elkaar, 
maar geven een karakterverschil aan, een 
verschil in benadering, een verschil in intentie. 
Eind: plaats waar iets ophoudt, het uiterste 
gedeelte, overgebleven stuk, de af loop, het 
besluit, dood . 

Eindig: begrensd van afmetingen, af lopen, 
een einde hebbend of nemend, uitlopen, uit
gaan. 
Eind is te zien als een status quo, het is statisch, 
je kunt er zelfs door verrast worden. Eindig is 
dynamischer, doet een beroep op het meer 
actief omgaan met de begrenzingen. 
Eindonderwijs is dan het laatste afsluitende 
onderwijs; eindig onderwijs zou ik willen ken
schetsen als het onderwijs dat rekening hou
dende met . . . ., toch wil proberen; een op 
weg naar de education permanente. 
Education permanente, een wel erg zware 
term voor de aan onze zorg toevertrouwde 
jongeren. Het gaat erom dat eindig onder
wijs mensen in staat stelt ook na de geïnstitu
tionaliseerde leerperiode verder te leren, met 
name in sociaal opzicht. 

Veranderde schoolbevolking 

Constateren 'De schoolpopulatie verandert' 
is een open deur intrappen. Binnen onze VSO-
scholen groeit de groep van leerlingen, die 
- moeilijk meer te motiveren zijn, 
- aan het p lafond zitten wat betreft het ver

werven van 'schoolse' kennis/vaardigheden, 
- gedragsmatig moeilijk zijn. 
De aanpak van deze leerlingen roept overal , 
vragen op. ƒ i 
Een inventarisatie leverde de volgende cate- ' 
gorieën problemen op: 

a. Wanneer stop je het 'normale' programma? 
Wanneer laat je het werken naar een di
ploma ophouden en begin je met een al
ternatief programma? 

b. Hoe pak je afwijkende gedragingen aan? 
(agressie, slechte motivatie, angstig gedrag, 
onrustig gedrag, aandacht opeisen etc) . 

c. Hoe vang je ze op in je school? Zet je ze 
wel/niet in een aparte groep? Hoe kom je 
aan lesmateriaal? Welke werkwijzen han
teer je, moet je met deze leerlingen niet van 
'een leergroep' naar 'een leefgroep' 
groeien? Hoe organiseer je het sociaal/ 
emotionele ontwikkelingsprogramma? 

d. De rol van de ouders. Hoe neem je deze 
problematiek op met hen en hoe krijg je hun 
medewerking? 

" ^ " • • " • " ^ ^ 

e. W a t is de rol van niet-onderwijsgevende 
hulpverleners binnen en buiten de school? 
Vaak zijn therapieën erg verbaal. Welke 
ervaringen? 

Veel vragen. Te veel vragen om ze hier te be
antwoorden. G a je wel antwoorden zoeken, 
dan zijn het geen eensluidende antwoorden. 
Zij zuller 
- toor iedere leerling anders z i j n ; ^ 
- afhankelijk zijn van hef aantal Teerlingen op 

een school en van het op een school aan
wezige personeel; 

- gelegen in de eigen geografische situatie 
van leerling en school; 

- afhankelijk van de medewerking van plaat
selijke overheid en bedrijfsleven. Antwoor
den in Amsterdam passen niet in . . . . etc. 

Het hieronder volgende heeft vooral betrek
king op a. en b. 

Doelen 

In het Arbo-advies 'Doelen kiezen in perspec
tief' wordt o.a. het volgende aangegeven als 
uitgangspunt voo het ontwikkelingsmodel 
voor het VSO: 
Het voortgezet speciaal onderwijs zet de ba
sisvorming voort en completeert deze waar 

j mogelijk. Tegelijkertijd richt het VSO zich in 
enigerlei vorm op_ de nadere voorbereiding 
van een menswaardige plaats in de maat
schappij en van een mogelijke plaats in hef 
arbeidsproces. Het leren nemen van persoon
lijke en maatschappelijke verantwoordelijk
heid is daarbij van groot belang. V ^ . »üj 
De sociale ontwikkeling van de leerlingen bin
nen deze onderwijsvoorziening vraagt bijzon
dere aandacht. De opvatt ing dat de jongeren 
uit deze groep moeten kunnen concurreren 



met anderen kan de sociale ontplooiing ernstig 
belemmeren. Een menswaardige inpassing 
in het brede maatschappelijke gebeuren vraagt 
anderzijds veel inspanning van schoolteams. 

Doelstelling van deze inspanning is de leer-
* ling door vorming van zijn persoonlijkheid, het 
i verwerven van vaardigheden en van voldoen-
. de kennisachtergrond leren zinvol te functio

neren i n ' . Jr-" ST 

a. gezin/huishouding/samenlevingsvorm; je 
ergens thuis voelen, jezelf kunnpn 7ijn k 
eeji_j3jimaire_levensbenoefte. De leerling 
moet z'n plaats kennen en kunnen vinden 
in een samenlevingsverband. Hierin heeft 
hij z'n eigen rol t.a.v. leefbaarheid en sfeer. 

b. vrije tijd; school- en arbeidstijd zijn duidelijk 
ingevuld. Zich eraan onttrekken heeft verve
lende consequenties. 
In de vrije tijd is deze dwingende eis niet 
aanwezig. Alvorens initiatief tot iets te ne
men, moet men dat iets kennen. VSO-leer-
lingen hebben vaak moeite om nieuwe si
tuaties binnen te gaan 7ij hlijven liever in 
hun eigen vertrouwde wereldje. 
O p school ol in hel bedrijf moet hij com
municeren nf hij wil nf nif-t In de vrije tiid 
moet gezocht worden naar mogelijkheden 
tot communicatie. Het risico is niet denk
beeldig dat hij in een sociaal isolement te
recht komt. 

c werksituatie;, veruit de meeste leerlingen 
komen terecht in de functie van ongeschool
de arbeider. O m in hun^werk te kunnen 
slagen is het belangrijk een aantal ,eiger>} 
schappen te ontwikkelen, zoals: 

Ks- accepteren van leiding, ernaar luisteren, 
r \ accepteren van kritiek. 

- incasseringsvermogen, zowel onder licha-
hf meiijk als onder sociaal onaangename-

\ situaties. 
\ y kunnen samenwerken in een kleine 
JX groep. 

.- gevoel hebben voor netheid en orde wat 
\ / betreft zichzelf en de werkplek. 

Naast deze eigenschappen is een aantal 
^vaardigheden vereist: 
~her redeli|k Kunnen communiceren. 
' het bezitten van een zekere algemene hand

vaardigheid, rekening houdend met de spe
cifieke mogelijkheden van de leerling, 
het, eventueel na een introductieperiode, 
vertrouwd zijn met de eigenaardigheden 
van een bepaalde werksector. Omdat ver
schillende werksectoren nogal uiteen lopen 

qua organisatie, structuur, sfeer, mentaliteit 
e.d., zal op dit punt de voorbereiding van 
de leerlingen verschillend moeten zijn. 

De voorbereiding op de levenstaken vraagt 
zekere kennis en vaardigheden, maar vooral 
vorming en uitgroei van de persoonlijkheid. 
Die uitgroei is niet op de eerste plaats cogni-
tief-intellectueel, maar sociaal en emotioneel. 
Met 'vorming' is bedoeld een proces waar in 
de persoon zichzelf vormt. De taak van de 
school hierbij is dit zelfvormingsproces te sti
muleren en de voorwaarden ervoor te schep
pen. 

Programma 

De koppeling tussen het verdiepen, comple
menteren van de basisstof en de sociaal 
emotionele ontwikkeling vraagt om planmatig 
handelen van onderwijsgevenden. 
In 1976 stelde Dumont dat onderwijs traditio
neel intellectualistisch en rationalistisch is. Er 
is te weinig tijd en energie voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Dumont meent dat 
de tijd rijp is voor nieuwe doelen, methoden 
en onderwijsmiddelen. Deze mening zien we 
in de jaren daarna terugkomen in o.a. I.C.B.-
stukken, de denktrant van Van Kemenade, de 
Wet op het Basisonderwijs en ook in de 
ISOVSO. 

Het pleidooi van Dumont leidt tot de gedachte 
aan een nieuw vak als b.v. 'sociale redzaam
heid', een andere houding van de leerkracht, 
in ieder geval iets wat er eerst niet of in onvol
doende mate was. 
Opval lend is in dit kader de publicatie van 
APPO/ARBO 'Naar een invoeringsprogram
ma voor het (primair) speciaal onderwijs'. Men 
stelt: 'Er is nog geen duidelijke consistente uit
gewerkte praktijkgerichte theorie omtrent de 
bevordering van de sociaal-emotionele ont
wikkeling'. 
Dit wordt in de beleidsnotitie van de staats
secretaris overgenomen. Het lijkt erop dat er 
in het afgelopen decennium t.a.v. de theorie
vorming op het terrein van de sociaal-emotio
nele ontwikkeling niets tot niet veel gebeurd is. 
Niets is minder waar. O p scholen, op diensten: 
OBD's, SABD's en Pi's, zelfs op universiteiten, 
is veel gedaan om het handelingsarsenaal 
van leerkrachten te vergroten en dat hande
lingsarsenaal theoretisch te verantwoorden. 
Er is kennis voldoende om: 
1. de socidar-emotionele ontwikkeling te be

vorderen en 
2. problemen op dit terrein te kunnen opspo

ren, te verklaren en te behandelen. 
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Leerlingbespreking. 

Leerlingbesprekingen worden door leerkrach
ten genouden in samenspraak met de niet 
onderwijsgevende disciplines om gezamenlijk 
de verantwoordeli jkheid te kunnen dragen 
voor de aan hun zorg toevertrouwde jongeren. 
Het is hef meest geschikte moment om in samen
spraak te zoeken naar de samenhang siqna-
leren/screenen/diagnostiseren en f h e f e ^ T g -
linqsp'a.nninr) -"* 
In ons onderwijstype kennen we een groot 
aantal ontwikkelingstaken: we proberen te be
reiken dat de jongeren: 
1. het eigen lichaam aanvaarden; 
2. de geslachtsrol aanvaarden/geslachtsbe-

wust worden; 
3. emotioneel onafhankelijk worden van de 

ouders; 
4. relaties kunnen leggen en onderhouden, 

zelfs intieme; 
5. een beroep kiezen, economisch onafhan

kelijk worden; 
6. sociaal aanvaardbaar gedrag leren. 

Deze ontwikkelingstaken vatten we samen in 
het begrip zelfstandigheid. W e pogen de jon
geren op weg te helpen naar zelfstandigheid. 
Het begrip zelfstandigheid kunnen we voorts 
definiëren als balans tussen egoveerkracht 
en egocontrole. 

i Egoveerkracht: flexibiliteit, zich aan kunnen 
passen aan nieuwe situaties. 
Egocontrole: de mate waar in emoties onder-

. drukt, beheerst worden of de leidraad voor 
\ gedrag zijn. 

De ontwikkeling van de zelfstandigheid begint 
al in de babyper iode. De relatie verzorger/ 
opvoeder leidt tot vert jpywen, dat weer leidt 
tot explorat iedrang. Deze exploratiedrang 
leidt tot het aangaan van relaties met leeftijds
genoten, en deze vormen vervolgens het mo
del aan de hand waarvan allerlei relaties wor
den aangegaan, ook intieme. 
O m relaties aan te gaan met anderen, zonder 
angst, in zelfvertrouwen, moeten we over een 
aantal vaardigheden beschikken. Die vaardig
heden kunnen per cultuur, per klasse, per sub
klasse verschillen. 

O m welke vaardigheden gaat het dan? 
De voornaamste zijn: 

. - bewust zijn van je eigen gevoelens; 
- voor je rechten opkomen; 

initiatief nemen; 
het oneens kunnen zijn met iemand; 
openstaan voor anderen; 

- aanvoelen wat er in anderen omgaat; 

/ - rekening houden met anderen zonder er zelf 
j onderdoor te gaan; 
t - je aan regels kunnen houden; 
/ - probleemsituaties kunnen inschatten en de 
j eigen rol daarin; 

- probleemsituaties niet uit de weg gaan; 
- probleemoplossingsvaardigheden; 
- communicatieve vaardigheden: zowel ver

baal als non-verbaal. 
Al deze vaardigheden hebben met elkaar te 
maken. Wi j kunnen ze slechts analytisch onder
scheiden. 

In het (V)SO komen we jongeren tegen die in 
relatie met hun omgeving problematisch 
reageren. 
De/e jongeren vertonen vaak het volgende 
concrete gedrag: dominant gedrag; egocen
trisch gedrag; veel driftbuien; snel gefrustreerd 
zijn; zich snel bedreigd voelen; zich terugtrek
ken; ontkennen van eigen gevoelens; uitda
gend gedrag; psychosomatische klachten; 
diffuus 'vreemd' gedrag e.d. 
Wanneer we dit sociaal problematisch ge
drag samenvatten, kunnen we de volgende 
classificatie vinden: 
1. aandacht vragend en storend gedrag; 
2. weinig belangstelling en inzet voor school 

en leren; 
I 3. afhankelijkheid; 
(_ 4. teruggetrokkenheid. 

Classificaties zijn ordeningen die behulpzaam 
zijn bij het denken in oplossingen. De ARBO 
spreekt ook in dergelijke termen. Zij hanteert 
de term 'hulpvraag'; de specifieke hulpbe
hoefte zowel pedagogisch als didactisch van 
de jongere. 

(Nu terug naar het begrip 'zelfstandigheid'; 
naar egoveerkracht en egocontrole. Bewust
zijn (weten wat er in jezelf omgaat t.a.v. je 
eigen mogelijkheden) en zelfvertrouwen (we
ten wat je kan, in jezelf geloven) leiden tot 
succesvolle in terac t iesAHeJqaat dus weer 
om de balans tussen egoveerkracht en ego
controle. Deze balans leidt tot een reëel zelf
beeld. De [ongeren die aan onze zorg 'zijn 
toevertrouwd hebben op de een of andere 
manier problemen met deze balans, hebben 
een irreëel zelfbeeld. 

W e komen in het (V)SO de volgende vraag-
stellingstypen tegen: 
a. overschatter. 

De leerling overschat zichzelf nogal eens. 
Hierdoor maakt hij brokken, faalt, gaat af. 

J Hij heeft geen succes en dat leidt tot af-
) brokkeling van het zelfvertrouwen. De leer
l i n g trekt zich terug en raakt geïsoleerd. 
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b. onderschatter. 
De leerling onderschat zichzelf nogal eens. 
Hij schaamt zich voor de geringe presta
ties. De leerling weert sociale interacties, 
bouwt geen zelïvertrouwen op en raakt ge-
isoleercL 

Oorzaken voor dit gedrag vinden we in ener
zijds de jongere zeil: zelfbeeld, sociale cogni
tie, sociale vaardigheden en anderzijds in 
de omgeving van de jongere. 

Planmatig handelen 

Het belang van de bevordering van de so
ciaal-emotionele ontwikkeling is aangegeven. 
Daarnaast is ingegaan op de verschillende 
probleemvelden. Aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling willen we op school uiteraard 
ook werken, wettelijk gezien kunnen we ook 
niet anders. 
Dit handelen, werken, dient planmatig te zijn. 
W e onderscheiden t.a.v. het planmatig han
delen drie centrale begrippen: 
' . schoolwerkplan; 
2. deelwerkplan; 
3. handelingsplan. 

O p het laatste gaan we iets dieper in. 
W e hanteren zelf als leidraad voor ons han
delen de volgende procedure: 
1 • signaleren (eenvoudige instrumenten, ken

nis, traditie, intuïtie). 
2. analyse (leerlïngbesprekingen tegen de 

achtergrond van een theorie). 
3. oplossingen voorbereiden (leerlingbespre

king). 
4. plannen uitvoeren (in de groep, in intervisie, 

handelingsplan, groepspïan). 
5. evalueren (leerlingbespreking). 
Waarb i j we het volgende verstaan onder sig
naleren en diagnostiseren: 
signaleren is met betrekkelijk eenvoudige, 
snelle instrumenten betrouwbare en valide in
formatie verzamelen. 
diagnostiseren heeft als doel het analyseren 
van de signaterihgsgegevens: 
- een bredere kijk (meer informatie verzame

len); 
- een diepere kijk (oorzaken, achtergronden 

opsporen). 

W a t gaan we nu signaleren en waarmee? 
Daarvoor moeten we op de eerste plaats be
denken wat we willen weten binnen het veld 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling en op 
de tweede plaats welk instrument we daar
voor kunnen hanteren. 
Er zijn veel instrumenten. W e kunnen alle in
strumenten denken op een lijn: 

school nabij 
leerkracht nabij — 
weinig verandering 

school veraf 
leerkracht veraf 
veel verandering 

Een goed bruikbare en leerkracht-nabije vra
genlijst is de LICOR-vragenlijst.') 
Een uitslag leidt altijd weer tot leerlingbespre
king, waarbi j gezocht wordt naar de relatie 
diagnostiek en handelingsplanning. Hiertus
sen bestaat geen directe relatie. W e moeten 
zoeken naar een oplossing in samenspraak. 
W e bepalen de inzet van onze hulp tegen 
de achtergrond van onze mogelijkheden. 
Er zijn dan een tweetal uitgangspunten denk
baar bij de stimulering van de sociaal-emotio
nele ontwikkeling. 

1. Adequaat sociaal gedrag zal een jongere 
pas manifesteren als hij met een aantal 
sociaal-cognitieve en sociale gedragsvaar-
digheden is uitgerust. 
Stimulering betekent dan nadruk leggen op 
zaken als sociaal inzicht, bewustwording, 
begrip en invoelingsvermogen, leren pro
blemen op te lossen. 

2. Adequaat sociaal gedrag zal een jongere 
dan pas manifesteren wanneer je hem 
steeds voorhoudt, vertelt, laat zien wat 
adequaat sociaal gedrag is en dit beloont 
of afkeurt. 
Stimulering van de sociaal-emotionele ont
wikkeling Detekent hier dat de omgeving 
het kind richt op imitatie, op conformeren 
enz. 

W e dienen een actieve plaats t.a.v. de stimu
lering van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
in te nemen. 
Dat handelen dient uiteraard planmatig te 
verlopen. Het gaaf erom de leerling mogelijk
heden te bieden zo goed mogelijk zelfstan
dig te functioneren in de maatschappij. 
In het algemeen geldt dat de doelstellingen 
m.b.t. de stimulering van de sociaal-emotio
nele ontwikkeling zich bevinden op een drietal 
velden: 

1. sociale doelstellingen; 
2. emotionele doelstellingen; 
3. morele doelstellingen. 
Binnen deze doelstellingsvelden bepalen we 
de inzet op de specifieke pedagogische en 
didactische behoeften van de jongere. 

') B. Walet, Leerlingbespreking. Werkoverleg over 
sociaal-emotionele kindkenmerken. 

I Uitgave: Vereniging de samenwerkende landelijke 
| pedagogische centra. ^~. 23 
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Afsluitende opmerkingen. 

Ideeën om te komen tot de verplichte planma
tige aanpak van de sociaal-emotionele vor
ming zijn duidelijk aangegeven. Een concreet 
an twoord op de vraag: 'Wanneer stop je met 
het normale programma?' is het moeilijkst. 
Je stopt met dat programma als: 
1. De uitslagen op de LICOR-schalen steeds 

bij meerdere leerkrachten links liggen. 

Aankondiging 
75-jarig bestaan 

van de prof. H.Burgerschool 

O p 3 maart 1914 vond in Amsterdam de 
sfichtingsbijeenkomst van de 'vereeniging 
"school voor slechthorenden" ' plaats. 
Prof. H.Burger hield daar een rede getiteld: 
'Hoe te voorzien in het onderwijs aan hard-
hoorende kinderen?'. 
De vereniging werd Koninklijk goedge
keurd op 23 maart 1914. 

O p 9 september 1914 startte de school aan 
de Plantage Parklaan 18 met 11 leerlingen. 
Het aantal liep in de daarop volgende 
jaren snel op. Tot in het midden der 40-er 
jaren stabiliseerde het aantal leerlingen 
zich tussen de 70 en 80. 
In februari 1934 werd een gebouw aan de 
Plantage Muidergracht betrokken. In 1948 
kwam het bestuur in handen van de Ge
meente Amsterdam. 

In de 60-er jaren was het aantal leerlingen 
opgelopen tot meer dan 300. De school
bevolking bestond uit slechthorende en 
spraakgebrekkige leerlingen. 
Tevens had er in 1954 een uitbreiding 
plaatsgevonden meteen zogenaamde Ulo
afdel ing. Deze afdeling werd opgeheven, 
in 1965, op het moment van de totstand
koming van de A.G.Bellschool. 
O p 16 december 1965 werd officieel het 
nieuwe gebouw aan de Johan Jongkind-
straat 6 in gebruik genomen. O p dat mo
ment bezochten nog zo'n 260 leerlingen de 
school. 
In 1976 vond een afsplitsing plaats: er werd 

2. De intelligentie belemmerend werkt. 
3. Het plafond bereikt is en in de resterende 

onderwijs-aanbodskant geen mogelijkhe
den meer zijn. 

Het besluit wordt altijd genomen in overleg, 
indachtig de idee van gezamenlijk gedragen 
zorg voor de aan ons toevertrouwde jonge
ren. Overleg tussen alle op de jongere be
trokkenen leidt tot het maken van keuzes. 

een zelfstandige school opgericht voor de 
'spraakgebrekkige' leerlingen, de Alexan
der Roozendaalschool. Momenteel is dit 
een school voor leerlingen met spraak-taal-
moeilijkheden. 
Daarmee werd de Prof. H.Burgerschool in 
1967 uniek: een school voor uitsluitend 
slechthorende leerlingen. 

In de daa rop volgende jaren nam het aan
tal leerlingen gestaag af, tot een aantal 
tussen de 60 en 70. Zaken als de oprichting 
van meerdere scholen voor (o.a.) slechtho
renden, betere medische voorzieningen, 
een andere kijk op de opvang van gehan
dicapte leerlingen gecombineerd met po
gingen tot zorgverbreding en de uitbouw 
van de ambulante begeleiding hebben dit 
zeker - gunstig - beïnvloed. 

In zijn rede gaf Burger aan dat hij door de 
oprichting van de school 'doelmatiger on
derwijs en rechtvaardiger bejegening voor 
de hardhoorende onder de schooljeugd' 
wilde bewerkstelligen. 
Of wij hierin geslaagd zijn dat hopen we 
te horen op de receptie die wij zullen hou
den op 

22 maart 1989 
van 20.00 tot 23.00 uur 

aan de Johan Jongkindstraat 6 
1062 CZ AMSTERDAM 
telefoon 020 -158547 

W e zouden graag oud-leerlingen, oud-
collega's en al de anderen die met de 
school begaan waren, willen ontmoeten. 
Omdat het bijna ondoenlijk is om alle be
trokkenen persoonlijk te bereiken, hebben 
we - ook - gekozen voor publicatie van 
deze uitnodiging in dit tijdschrift. 
Hoort zegt het voort. 



'De Walen roeren zich' 

Boekbesprekingen 

Bernard T. Tervoort 

1. Inleiding 

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar bij mij is 
net zo dat ik over het vak naast Nederlandse 
in hoofdzaak Engelse publicaties lees. Niet 
dat het Duits of Frans me te moeilijk valt, maar 
toch: taalwetenschap, psycholinguïstiek, ge-
barentaalonderzoek zijn wetenschapsgebie
den die al tientallen jaren door Engelstalige 
onderzoekers en hun publicaties worden ge
domineerd. En nu beleven we vrij plotseling de 
laatste jaren een hausse aan publicaties in 
boekvorm in het Frans, en wel van onze col
lega's-zuiderburen, niet uit Vlaanderen maar 
uit Wal lonië, waarvan ik er hier maar liefst 
zeven voor me heb liggen. De Walen roeren 
zich, zeg ik dan maar. Werk dat belangrijk 
genoeg is om het hier kort te signaleren, voor 
u samen te vatten en te evalueren. 

2. Olivier Périer: 
L'enfant a audition deficiënte 

Ten eerste is daar het vorig jaar verschenen 
handboek van Olivier Périer: L'enfant d 
audition deficiënte dat in zo'n kleine 300 blad
zijden een uitgebreid overzicht geeft over 
Les aspects médicaux, éducatifs, sociolo-

giques et psychologiques'. 
De Périers zijn in de wereld van het doven-
onderwijs geen onbekenden. Niet tevreden 
met de indertijd aanwezige onderwijsmoge
lijkheden in Brussel voor hun beide dove kin
deren, hebben zij zich in de eerste helft der 
vijftiger jaren eerst internationaal georiënteerd 
en zijn toen hun eigen kleine school begonnen, 
nadat Madame Périer daartoe zelf aan het 
Central Institute for the Deaf in St. Louis ge
traind had. Nu beide kinderen volwassen 
zijn en - mede dankzij de inzet van hun moe
der - afgestudeerd aan de universiteit, is die 
kleine school intussen uitgegroeid tot het grote 
en invloedrijke Centre Comprendre et Parier, 
en hebben de Périers - van zeer dichtbij ge
tuigen van en betrokken bij de tekorten van 
het zuiver orale onderwijs - de moed gehad 
over te schakelen op TC en Cued Speech op 
een school die als onderwijscentrum de moeite 
van het bezoeken zeker waard is. Als ouder, 
pedagoog en medisch specialist in de neuro
logie is professor Périer in hoge mate gekwa

lificeerd om een alomvattend en fundamen
teel handboek als wat thans voorligt samen te 
stellen. 
Naast een grondige behandeling van me
dische oorzaken en soorten van doofheid in 
de eerste twee hoofdstukken, volgen er op
nieuw twee, over opsporing en diagnose en 
over biologische consequenties van doofheid. 
Vooral in dit vierde hoofdstuk worden nieuwe 
inzichten binnen bekende contexten geïnte
greerd; alleen al daarom is het boek volledig 
het bestuderen waard . Périer is al over de 
helft als hij begint aan de hoofdstukken 5: 
'Surdité et société', en 6: 'Surdité et psycho
logie', die samen een brede algemene basis 
vormen voor al wat nog daarna komt en van 
meer onmiddellijk belang is voor onderwijs en 
opvoeding. Te weten: hoofdstuk 7, over hulp 
en begeleiding gedurende de eerste levens
jaren, 8 over 'Les methodes éducatives' en 9: 
'Les structures éducatives'. In een tiende hoofd
stuk wordt de totale problematiek van het 
dove kind dan nog eens ingebed binnen fa
milie, pedagogische en sociale begeleiders 
en samenleving. Tenslotte volgt de synthese 
in een laatste hoofdstuk. 

Het is onmogelijk dit boek hier in detail en op 
waarde te evalueren. Laat me volstaan met te 
zeggen dat dit het meest uitvoerige en gedo
cumenteerde werk op het gebied van de doof
heid in al haar aspecten is dat er in het Frans 
bestaat en dat het hopelijk van zeer grote in
vloed zal zijn in de Frans sprekende en Ro
maanse landen, waar aan zo'n synthese grote 
behoefte was. Bovendien een boek dat ook 
voor ons land de moeite van het grondig be
studeren alleszins waard is. Het is geschreven 
door een vakman die op unieke wijze bij alle 
aspecten van de problematiek betrokken is, 
en die zijn uitgebalanceerde oordeel over 
communicatieve en onderwijskundige keuzes 
grondig wetenschappelijk inbedt. 
Men hoeft het niet met alles eens te zijn, bij
voorbeeld waar het gaat over de keuze ten 
gunste van Cued Speech, om toch de argu
menten voor een en ander als ter zake doende 
te kunnen aanvaarden. W ie tijd heeft moet 
dit boek zeker gaan lezen. Eigenlijk zou het in 
het Nederlands vertaald moeten worden; met 
de brede en fundamentele informatie die het 25 



bevat zou het een welkome aanvull ing kunnen 
betekenen op het boek van Roger D. Freeman 
e.a. ' Als je kind niet horen kan'. 

3. De Vriendt en Marco: 
Etudiants a audition ou vision deficiënte 

In de tweede plaats is er de bundel, geredi
geerd door De Vriendt en Marco, beiden 
hoogleraar aan de universiteit van Mons, ook 
vorig jaar verschenen, met lezingen op het 
congres aldaar in september 1986 over het 
thema: Hoger Onderwijs voor 'Etudiants a 
audit ion ou vision deficiënte'. Ik heb daar 
reeds eerder in Van Horen Zeggen over ge
rapporteerd en kan daarom hier kort zijn. 
W ie betrokken is bij, of zich interesseert voor 
allerlei implicaties (onderwijskundig, commu
nicatief, sociaal, financieel, etc.) rond dit 
ruime thema en de oplossingen die men in 
diverse landen heeft gevonden, kan aan deze 
verzameling studies niet voorbi jgaan. Zoals ik 
al eerder opmerkte: zowel de macrofaciliteiten 
van een land als de U.S.A., als de slimme voor
zieningen op kleinere schaal elders, zijn de 
moeite van kennisname volop waard . Met 
name ook het vinden van de juiste balans 
tussen de dove eenling temidden van horende 
medestudenten die het evenmin redt als de 
te grote groep doven, en de implicaties van 
het tolken worden mijns inziens met veel in
zicht aan de orde gesteld. 

4. Sophie Quertinmont: 
Vivre sourd: aujourd'hui et demain 

Dan is er in de derde plaats de serie van vier 
delen: 'Vivre sourd: aujourd'hui et demain', 
tot een indrukwekkend totaal van zo'n 700 
bladzi jden. Het zijn alle bi jdragen op een con
gres met dezelfde titel, gehouden in het be
kende instituut te Ukkel, en uitgegeven vanuit 
hetzelfde instituut door de wetenschappelijke 
uitgeverij EDIRSA (Editions Institut Royal des 
Sourds et des Aveugles), in 1986, onder hoofd
redactie van Sophie Quertinmont. 
Zoals zo vaak bij congresbundels, is het ook 
hier onmogelijk de 55 bi jdragen, sommige on
der meerdere auteursnamen, inhoudelijk recht 
te doen wedervaren. Gelukkig geven de vier 
boeken een hoofdindeling die ik hier zal vol
gen. Verder noem ik in elk geval minstens de 
auteurs van de diverse bi jdragen - voor vak
genoten binnen eenzelfde onderdeel in elk 
geval een herkenningspunt - en ga hier en 
daar ook kort naar eigen keuze op een bij
drage in. 

26 Deel 1 is getiteld: 'Sociologie et Surdité. Psy

chologie et Surdité', en bevat bi jdragen van 
D. Barbieux, M. Bauer, S. Guterman, M. Hayard 
en M.Watelet over sociologische implicaties 
van doofheid. Daarvan leek me het uitvoe
rige onderzoekverslag van Stanley Guterman 
(Washington D.C.) 'Self-concept and deafness: 
Notes on problems and hypotheses for future 
research' (15-58) het meest informatief. 
Over doofheid en psychologie leverden 
G . Clementoni en C. Malet, H. Furth, J.Leybart 
en J. Alegria, U. Palmer en P. Stasse hun bij
dragen. Opn ieuw zijn de Amerikaanse bijdra
gen opval lend: Hans Furth over de psycho
sociale ontwikkeling van dove kinderen (89-93), 
en Ursula Palmer over dovenpsychologie in 
het algemeen (117-131). Het meest werd ik 
toch geboeid door de korte bi jdrage van 
Philippe Stasse, met zijn kijk op 'Surdité et 
fantasma' (139-149). 

De ondertitel van deel 2 luidt: 'Surdités neuro-
sensorielles' met een totaal van 15 bijdragen 
(B.Ars, P. Banfai, O . Bentzen, M. Billiet-Mey-
froidt en A. Boorsma, C. Cremers, C. Flinck en 
J. Mélon, M. Gersdorff e.a., J.Malchaire, A. 
Markides, E Offeciers, S. Peeters e.a., X. Renard 
en H.Vermeersch e.a.). 
De eerste bi jdrage, van B.Ars (van Ukkel zelf) 
draaat de titel 'Regard du médecin sur la 
monde du silence' (15-18), en zet de toon voor 
de rest, te groeperen rond enkele hoofd
thema's, te weten: genetisch bepaalde, pre- en 
vroeg postnatale doofheid, gehoormeting en 
hoortraining, versterking, en tenslotte coch-
leaire implants. Als niet-medicus beperk ik mij 
tot de opmerking dat het laatstgenoemde the
ma, met een derde van het totaal aantal pa
gina's, uitvoerig van alle kanten belicht wordt. 

Deel 3 draagt als subtitel: 'Communication et 
surdité', en heeft twee delen: (I) 'Le jeune enfant 
et la communication' (met bi jdragen van 
V. Chammas-Leflère, B. Charlier e.a., J. Cos-
termans, H.Delcan, S.Gregory, C. Lepot-
Froment en S. Quertinmont e.a.) en (II) 'Moyens 
de communiquer' (C. Bergevin e.a., F. Loncke, 
J. Palmer, C. Perriliat en J. Meyer). 
W a t deel I betreft: naast meer thematische bij
dragen die visies van de desbetreffende au
teurs geven, zijn er de rapportages over 
eigen onderzoek toch wel het meest informa
tief op detailpunten. Zoals van Gregory (van 
Nott ingham University) over 'The relationship 
between language development and symbolic 
play in deaf children' (64-76), en van Quertin
mont, samen met Damien en Jamoulle, over 
'Les relations de communication dans un 
groupe-crèche d'enfants entendants et sourds 
ages de 18 a 24 mois' (77-93). De titels mogen 



voor zichzelf spreken. 
Deel II stelt in beginsel drie thema's aan de 
orde: de communicatie van slechthorende 
tegenover die van dove kinderen (Perilliat en 
Meyer), de studie van gebarentalen (Loncke) 
en het tolken. De provocerende titel van 
Palmers bi jdrage zegt hopelijk genoeg om 
deze of gene nieuwsgierig te maken: 'The split 
personality of the interpreter a id , or the role of 
the interpreter aid in a mainstreamed/self-
contained-classroom' (115-136). Dat geldt 
vermoedelijk in niet mindere mate voor de bij
drage uit Canada, van Bergevin e.a.: 'L'inter-
prète oral: un besoin, une réalité' (137-151). 
Zo is het maar net, zeg je als je zo'n titel ziet. 
Overigens zijn alle Engelse bi jdragen van een 
vertaling in het Frans voorzien. 

Tenslotte deel 4, met als subtitel: 'Pédagogie 
et surdité', voor het onderwijs dus het dichtst 
bij huis, maar tevoren ingeleid en ingebed in 
dezelfde bredere totaliteit van informatie als 
in Périers boek. Met niet minder dan 17 bijdra
gen (van M. Abbou en G.Seiliez, F. Bemel-
mans, P. Bourcier, J. Capouillez, R. Cerise, 
F. Dafflon en E. Dekkers, A. Dehant, F. Delhorn, 
S. Demanez, J. Detraux, W . Fleis, B. Gueritte-
Hess, J. Lanckmans-Laurent, Y. Leroy, J.Tiqges 
en W . Wouts). Bijdragen die direct betrokken 
zijn op het dovenonaerwijs, die dus eigenlijk 
recht hebben op meer aanacht dan er hier 
aan gegeven kan worden. 
Over het leesonderwijs (Abbou en Seiliez, 
Dafflou en Dekkers, Dehant), het rekenonder
wijs (Bemelmans, Capouillez), integratie (De
traux), tolken in Francais Signée (Demanez, 
Bourcier), en fundamentele thematische bij
dragen van echte welbekende oudgedienden-
vakmensen als Tigges (van de Bund Deutscher 
Taubstummenlehrer, uit Essen): 'Le cours de 
langue dans une école de sourds-muets' (161-
173) en Wouts (de voormalige directeur van de 
school in Woluwe) : 'Vivre s o u r d . . . aujourdh'ui 
et demain' (123-147): het hoofdthema van het 
hele congres en de hele serie. 
Ik kan niet meer doen dan een en ander ter 
eigen lezing aanbevelen. Kies uw eigen voor
keur: alle bijdragen hebben hun eigen waarde. 

5. Loncke en Quertinmont: 
Recherches en Longues des Signes 
Européennes 

Hoe productief EDIRSA is, blijkt uit het feit dat 
binnenkort een tweede (of als u wilt vijfde) boek 
gaat verschijnen: 'Stimulation auditive artifi-
cielle', dat ik nier niet bespreken zal, omdat de 
tekst daarvan nog niet beschikbaar bleek, en 

een derde, waarmee ik deze besprekingen wil 
afsluiten. Het betreft het door Loncke en 
Quertinmont geredigeerde boek: Recherches 
en Langues des Signes Européennes, dat ver
moedelijk begin 1989 het licht zal zien. 

Deze verzameling studies geeft geen totaal 
overzicht van gebarentaalonderzoek in Euro
pa (zie daarvoor de Congresbundels Brussel 
1983 van Lebrun en Loncke, en van Amster
dam 1985 van Tervoort), maar omvat een aan
tal rapportages over lopend of juist afgesloten 
onderzoek. Typisch voor de overgangsfase 
waarin dit vak zich bevindt is dat een aantal 
auteurs het nog nodig acht het natuurlijke-
taal-zijn van hun voorwerp van onderzoek te 
onderstrepen. Dat schijnt nog steeds te moe
ten; telkens weer duikt onbegrip en gebrek 
aan kennis op. De anonymus b.v. die nog 
heden ten dage durft schrijven: 'Neem als 
ouder niet te vlug genoegen met gebaren. Dit 
zou uw kind kunnen remmen in de pogingen 
tot praten.' en: 'Begrijpt u de gebaren van uw 
kind te snel en beloont u die gebaren door 
erop in te gaan, dan zal uw kind geen woor
den gaan gebruiken.' (COMPAZ: Een geza
menlijke uitgave van de Academische 7ieken-
huizen in Neder land, blz. 6) weet niet waar zi j/ 
hij het over heeft, zit wetenschappelijk nog in 
de zestiger jaren, maar doet met dit soort val
se voorlichting intussen wel veel kwaad. 

In de bundel krijgen vooral de linguïstiek, de 
taalverwerving en gebarenonderwijs en tol
ken aandacht. In 'Variations de la configu
ration manuelle dans la langue des signes' 
geeft Harder een voorbeeld van een fonolo
gische analyse. Pizzuto, Anselmo en Volterra 
bespreken lexico-morfologische problemen in 
de Italiaanse gebarentaal, terwijl Engberg-
Pedersen enkele syntactische categorieën uit 
de Deense gebarentaal analyseert. 
Eén van de eerste Europese crosslinguïstische 
gebarentaalstudies is 'A comparison of tech
niques for expressing semantic roles and 
locative relations in French, Swiss and Italian 
sign languages' van Boyes-Braem, Fournier, 
Rickli, Corazza, Franchi en Volterra. 
'Discourse analysis' (de nieuwe term voor 
multidisciplinaire wijze van taalanalyse) heeft 
ook zijn vertegenwoordiger: Jouison analy
seert in groot detail discourse eigenschappen 
van de Franse gebarentaal. 
In 'Education bimodale de l'enfant sourd' ge
ven Caselli en Massoni de voorkeur aan 
Italiaans-met-gebaren als eerste taal voor het 
kleine dove kind boven de Italiaanse geba
rentaal, niet uit principiële maar uit praktische 
overwegingen: in een historisch oraal bepaal- 27 



de onderwijscontext is dat voorlopig de beste 
oplossing. 
De taalverwerving van dove kinderen van 
dove ouders wordt vergeleken met die van 
horende ouders in een uitvoerig onderzoek 
van Quertinmont en Ferreyra: 'Signeurs de 
naissance ou signeurs d'enfance?' 
Tenslotte levert het echtpaar De Vriendt twee 
behartenswaardige bi jdragen over resp. ge-
barenonderricht en het tolken. 

6. Conclusie 

Van alle hier besproken publicaties geldt dat 
zij zich met name richten op de Frans-talige 
en Romaanse wereld, met de bedoeling een 
achterstand aan informatie in te lopen. Onze 
Belgische wetenschappelijke vakgenoten en 
opvoedkundige collega's zijn daar dankzij 
zeer veel werk niet alleen voortreffelijk in ge
slaagd, ze hebben ook aan de rest van de 
wereld, en niet in het minst aan ons in Ne
derland, laten zien waar in een klein land zoal 
groot kan zijn. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL Amersfoort Prof. Groenschool 
062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
067 EZ Amsterdam Alex. G. Bellschool 
062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschooi 

'062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6812 LK Arnhem V.S.O. De Stijgbeugel 
6573 DP Beek/Ubbergen Mgr. Terwindtschool 
4812 GE Breda De Spreekhoorn 
4812 G G Breda Dependance de Spreekhoorn 
9207 BK Drachten De Skelp 
5629 CH Eindhoven Instituut Sint-Marie 
5629 CC Eindhoven School 'De Horst' 
5629 CC Eindhoven School 'De Beemden' 
5629 CC Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek' 
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede V.S.O. school Het Maatman 
4461 DS Goes De Kring 
z531 PW 's-Gravenhage Cor Emousschool 
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
9721 XB Groningen Dr. J.de Graatschool-V.S.O. 
V/37 HK Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
0432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
6o31 PL Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
öo33 BL Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
3011 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam P.J. Evertseschool-V.S.O. 
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool 
2287 EE Rijswijk De Voorde 

740 AK Schagen Burg. de Wilde School 
1741 MC Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord 
3563 VJ Utrecht Bertha Mullerschool 1 
3554 GJ Utrecht Bertha Mullerschool 2 
3563 ET Utrecht Bertha Mullerschool V.S.O. 
8012 VA Zwolle Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

!062CJ Amsterdam 
'064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

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

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Pr. Margrietstraat 124 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat9 
Herman de Manstraat 1 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertsstr.32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158547 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

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

01100-13407 
070-948994 
08895-41790 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-943042 

02240-14896 
02240-14071 

030-510041 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

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

010-4132280 
010-4552417 

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

Vriendelijk verzoek: Geef 
door aan de eindredaktie. 

'ijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt 
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