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Ten geleide 
75 Jaar onderwijs aan slechthorende kinderen, een ge
beurtenis die in dit nummer van Van Horen Zeggen uitge
breid aan de orde komt. 
Allereerst met een impressie van het symposium, dat ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Cor Emous
school gehouden werd. 
Vervolgens met een terugblik van de heer L.J. Pille, die met 
zijn bijdrage het geheugen nog even wat opfrist. 

Het grootste gedeelte van dit nummer is gewijd aan de 
VeBOSS-conferentie, die op 2 en 3 maart in de 'Blije Werelt' 
in Lunteren plaatsvond. 
Van vrijwel alle bijdragen van deze conferentie vindt u iets 
terug wat waarschijnlijk wel de moeite van het lezen waard 
is. 

Het is de bedoeling dat nummer 4 van deze jaargang 
eenzelfde soort jubiïeumuitgave rond de VeDON-confe-
rentie in november wordt. 

De redakfie wenst u veel leesplezier. 
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Terugblik 

U . Pille 

75 jaar onderwijs aan slechthorende kinderen. 
Ik denk dat het goed is daar even bij stil te 
staan. 
De redactie van "Van Horen Zeggen" heeft 
me gevraagd nog eens om te zien en daarbi j 
mijn persoonlijke visie op het onderwijs aan 
slechthorende kinderen, zoals het zich in die 
tijd ontwikkelde, te geven. 
Hoewel vooruitzien meestal interessanter is 
dan 'omzien', is terugblikken soms toch wel 
de moeite waard , al is het maar om het vooruit
zien een basis te geven. 
Van die 75 jaar heb ik er 38 in dienst van het 
s.h.-onderwijs meegemaakt. Het is niet de be
doel ing een chronologisch overzicht te geven. 
Dit werd trouwens al eens gedaan door 
Evertse. 

Toen ik in 1947 als onderwijzer aan de school 
voor s.h. te Amsterdam begon, stond het s.h.-
onderwijs eigenlijk nog in zijn kinderschoenen. 
Het was begonnen in Amsterdam en Den 
H a a g (1914) en daar kwam in 1920 de school 
in Rotterdam bij. 
Vrijwel zonder speciale voorzieningen werd in 
deze kleine scholen hard gewerkt om de s.h.-
kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen 
volgens hun in aanleg gegeven mogelijkheden. 
Die kans kregen ze zeker niet in het gewone 
onderwijs. 
De barrière van het niet goed horen, plaatste 
hen in de hoek van de domme kinderen, let
terlijk de achterlijken. Door middenoorontste
kingen riekten ze meestal nogal. 
Daarmee is meteen een deel van de tragiek 
van de s.h.-kinderen aangegeven. Ze zijn niet 
zo zwaar gehandicapt dat ze onmiddellijk in 
hun handicap opvallen, zoals b.v. dove of 
blinde kinderen. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat ze 
te vinden waren op scholen en instituten, 
waar ze helemaal niet thuis hoorden: doven-
instituten, inrichtingen voor zwakbegaafden, 
scholen voor moeilijk opvoedbare kinderen, 
enz. Het is m.i. de grote verdienste geweest 
van mensen uit de vereniging voor slechtho
renden, enkele k.n.o.-artsen en leerkrachten 
in het bui tengewoon onderwijs, genoemde 
problematiek te onderkennen en de juiste 
consequenties daaruit te trekken (het stichten 
van speciale scholen voor s.h.-kinderen). 
Daar werden ze benaderd in kleinere klassen 
dan bij het gewone onderwijs, door leerkrach
ten die begrip voor hun handicap hadden en 

30 bereid waren er alles aan te doen de infor

matie- en communicatienood op te heffen. 
Veel van genoemde leerkrachten trachtten zich 
in de problematiek van spraak, taal en het 
gehandicapt zijn te bekwamen in de opleiding 
voor spraakleraar (later logopedist). Dit was 
echter niet de opleiding die men in de eerste 
plaats nodig had. Or thopedagogiek en or-
thodidactiek moest men zichzelf maar leren. 
Hoorapparatuur kwam je nauwelijks tegen in 
die beginjaren en het woo rd audiologie moest 
nog uitgevonden worden. 
Opval lend was de toewijding van de leer
krachten voor hun leerlingen. Er werd al het 
mogelijke gedaan om een zo groot mogelijke 
verstaanbaarheid te bereiken: banken in half-
cirkelvormige opstelling, geluidsversterking 
voor zover dat toen mogelijk was, liplezen, 
individuele benadering, aanpassing van de 
leerstof. 

De kinderen vonden het er fijn. W a t je niet 
verstond werd je toch duidelijk gemaakt. Je 
hoefde je niet te schamen en je was niet langer 
een sukkel. "Ik voelde me vei l ig", schreef eens 
een oud-leerling. 

Verwijzing naar en plaatsing op een school 
voor slechthorende kinderen was niet het lo
gische gevolg van uitvoerig onderzoek. Meest
al mislukte een kind eerst voordat er ontdekt 
werd dat een gehoorverlies wel eens de oor
zaak van zijn falen zou kunnen zijn. In feite 
een kwalijke zaak: eerst mislukken en dan pas 
maatregelen nemen. Er was geen reguliere op
sporing of screening. De hoofden van de drie 
scholen gingen vaak zelf 'de boer op ' om die 
kinderen te vinden, die hun hulp nodig had
den. 

Tussen de s.h.-kinderen bevonden zich ook en
kele kinderen met een gehemeltedefect. Hoe
wel ze ook vaak te kampen hadden met een 
licht gehoorverlies, waren ze toch anders, ze 
hadden een eigen problematiek. 

Zo was ongeveer de situatie in de veertiger 
jaren. Toch beseften we wel, dat we aan het 
begin stonden van een geweldige ontwikke
ling. De groei, die noodzakelijkerwijs kwam, 
werd veroorzaakt doordt het 'gewone' on
derwijs helemaal niet toegesneden was op 
de problematiek van de STI.-kinderen: klassi
kaal onderwijs, leerkrachten die niet te ver
staan waren (snor, pijp, praten met de rug 
naar de klas, veel te grote klassen!). Dus: de 
hele dag door informatietekorten. Je kwam 
achter, of je nu veel aanleg had of weinig. J e 



was als s.h.-kind dus dom, vreemd, lastig, of 
timide, onbegrepen, vaak ook het mikpunt van 
pesterijen. 
Daarin is nu veel verbeterd, hoewel onbegrip 
en het blokkeren van goede oplossingen ook 
nu nog voorkomen. Screening en multidiscipli
nair anticiperend onderzoek kunnen veel 
ellende voorkómen. 
Helaas neemt het zoeken naar 'goedkopere' 
oplossingen toe en dan wordt het speciale on
derwijs ter discussie gesteld. Maar alle mooie 
redeneringen over zorgverbreding nemen niet 
weg , dat slechthorendheid blijft; dat een s.h.-
kind in het reguliere onderwijs een afhankelijk 
kind is en dat het reguliere onderwijs zelf ge
noeg problemen heen, ook door financiële be
zuinigingen. 

In de vijftiger jaren komt er een snelle groei. 
Ruim tien scholen komen erbij. Een groei die 
ook in de jaren daarna aanhoudt. 
De audiologie gaat een steeds grotere rol 
spelen. Hoorapparatuur - individueel en klas
sikaal - is niet meer weg te denken. Er worden 
geen goedhorende kinderen mee gemaakt, 
maar het verstaan wordt er duidelijk door ver
beterd. Andere disciplines gaan in het geheel 
van voorzieningen een belangrijke rol spelen: 
akoepedie, psychologie, logopedie, maat
schappelijk werk, enz. 
Voor de leerkrachten komen er opleidingsmo-
gelijkheden via het Seminarium voor orthope
dagogiek en de 'Leergangen'. Spijtig is het 
echter dat de door ons bepleite speciale oplei
ding op universitair niveau nooit gerealiseerd 
is. Bovendien is er nog steeds de vraag naar 
een uitgewerkte orthodidactiek, uitmondend in 
zaken die je in de klas kunt gebruiken. 

In het Besluit Buitengewoon Onderwijs werd 
reeds vermeld, dat onze scholen ook bestemd 
zijn voor kinderen met ernstige spraak- en 
taalmoeilijkheden. Reeds genoemd zijn de kin
deren met gehemeltedefecten. Al gauw werd 
ook aandacht gevraagd voor kinderen met 
andere spraak- en/of taalproblemen. Achter
standen in spraak- en/of taalontwikkeling leve
ren grote problemen op en kunnen door een 
veelheid aan oorzaken ontstaan. Er zijn veel 
kinderen die in deze categorie thuis horen en 
speciale zorg en aandacht nodig hebben. 
Mogeli jkheden daarvoor zijn in het onderwijs 
aan slechthorende kinderen aanwezig. Toen 
zijn de problemen van deze kinderen zo we
zenlijk anders, dat op zijn minst aparte groe
pen nodig zijn. Plaatsing in een groep s.h.-
kinderen levert voor beide soorten kinderen 
nadelen op. M.i. is, waar mogelijk, een aparte 
school toch wel het beste. W a a r dit al gebeurd 

is (Amsterdam, Utrecht) blijkt dit in elk geval 
goed te werken. 

Er zijn op dit ogenblik zo'n veertig scholen voor 
slechthorende kinderen en voor kinderen met 
spraak- en/of taalproblemen. Een enorme 
groei in 75 jaar! Niet alleen kwantitatief, maar 
vooral ook kwalitatief. 
Veel is er naast het reeds genoemde bereikt: 
- afdelingen voor zeer jeugdigen; 
- screening en vroegtijdige opsporing; 
- scholen en afdelingen voor voortgezet spe

ciaal onderwijs; 
- een eigen onderwijsorganisatie met jaarlijk

se studieconferenties; 
- scholen en afdelingen voor meervoudig ge

handicapte kinderen; 
- ambulante begeleiding; 
- opleidingen voor leerkrachten; 
- ouderorganisaties en medezeggenschaps

raden. 
Over al deze zaken zou nog wel wat te zeg
gen zijn. Ik wil echter volstaan met nog enkele 
opmerkingen. 
Er wordt gesproken over de noodzaak de 
'groei te beheersen', waarmee dan bedoeld 
wordt de groei te beperken. Daarvoor wordt 
dan zelfs onze medewerking gevraagd! 
Maar hoe moet dat dan? Zijn er dan kinderen 
ten onrechte op onze scholen geplaatst? 'Zorg
verbreding' is mooi maar lost m.i. de proble
men van de slechthorende kinderen en de 
kinderen met spraak-/taalmoeili jkheden niet 
op. Het reguliere onderwijs heeft genoeg aan 
zijn eigen problemen en kampt OOK met bezui
nigingen. 
De intelligente s.h.-kinderen zullen ook nu 
weer het eerste slachtoffer zijn van genoemde 
politiek. Zij ' redden het wel ' , zo wordt gerede
neerd. Maar dat is niet genoeg! Ook deze 
kinderen hebben het recht op aangepaste op
leidingen. Zij hoeven toch niet veroordeeld te 
worden tot onderfunctioneren? 

Ik hoop dat ondanks de wat sombere geluiden 
het onderwijs aan 'onze' kinderen zich verder 
zal ontwikkelen in de lijn van de laatste jaren 
en dat de werkers in onze scholen, ondanks 
alle bezuinigingen en beperkingen, de werk
lust zullen behouden om het peil van 'ons' 
onderwijs op zijn minst net zo goed te houden 
als het nu reeds is. 



Cor Emousschool 75 jaar 
Impressie van een symposium 

D. Kuyt 

De hal van het Museon met daarin een foto
tentoonstelling en een tentoonstelling van 
oude hoorapparatuur vormde op 1 februari 
j.l. het decor voor samenkomende deelnemers 
aan het symposium dat gewijd was aan het 
jubileum van de Cor Emousschool. 
"75 Jaar het oor te luisteren", zo luidt de titel 
van een brochure die deze periode beschrijft. 
Tentoonstelling en diapresentatie waren op 
dit symposium daar de getuigen van. 
Het symposium zelf stond in het teken van 
vooruitzien: waarheen met het onderwijs aan 
slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak-/taalmoeilijkheden? 

De heer L.F.M. Smits, directeur van de school, 
opende het symposium, waarna drs. J.A.R. 
Heemskerk, als wethouder van o.a. onder
wijs van de gemeente Den Haag, de Cor 
Emousschool een jubileumgeschenk aanbood: 
een miniatuur klimrek, als voorproefje van een 
groter model dat als eerste aanzet voor de 
herindeling van het schoolplein zal dienen. 

Mevr. Molenaar, directeur S.O. van het Mi
nisterie van Onderwijs, verving de aangekon
digde staatssecretaris mevr. drs. NJ . Ginjaar-
Maas. Vanuit de historie schetste zij de ont
wikkelingen die nu uiteindelijk mede geleid 
hebben tot de bevriezingsmaatregelen in het 
speciaal onderwijs. 
Haar visie op de toekomst van het SH/ST-
onderwijs is dat het kleine deelsystemen moe
ten worden van hoge kwaliteit. 

Dr. G. Bol en dr. F. Kuiken vervolgden het 
symposium met een bijdrage over de diag
nostiek van kinderen met spraak-Aaalmoei-
lijkheden. Hun methode GRAMAT is al eens 
uitvoerig in Van Horen Zeggen ter sprake ge
komen. 

De komische noot op deze dag was voor 
rekening van dr. P. Kuiper. Uitgedost met toe
ters, bellen en lichtjes schetste hij de toekomsti
ge technische mogelijkheden m.b.t. de prothe-
tisering van slechthorenden. Mogelijkheden 
die het 'onmogelijk' maken leerlingen in het 
reguliere onderwijs te plaatsen. 

de karakteristiek van het onderwijs aan slecht
horenden en spraak-/taalgestoorden in ortho
pedagogische zin. 
Vanuit de nieuwe inzichten van de laatste twee 
decennia: 
- het kind draagt aktief bij in zijn eigen ont

wikkeling 
- het kind volgt een eigen ontwikkelingsroute 
maakte hij de mogelijkheden duidelijk die 
daarbij openstaan: kindvolgend onderwijs, 
met nauwkeurige observatie om de achter
liggende motieven voor bepaald gedrag te 
ontdekken, en datgene aangrijpen wat het 
kind als initiatief toont om de zwakte te com
penseren. 
Ook hier kwam weer ter sprake dat de leer
kracht heel specifieke antwoorden moet 
zoeken op de problemen van kinderen. On
derwijs van hoge kwaliteit is voor de toekomst 
gewenst, ondersteund door kwalitatief goede 
opleidingsinstituten. 

Aan het eind van de middag namen alle in
leiders deel aan een forum onder leiding van 
R.S. v.d. Veen, voorzitter van de VeBOSS. 
Met een hapje en een drankje werd deze ge
slaagde dag op gepaste wijze besloten. 

32 Na de lunch sprak prof. dr. L.M. Stevens over 



Openingswoord VeBOSS-conferentie, 
2-3 maart 1989 
R.S. van der Veen, voorzitter 

Dames en heren, 

In de informatiemap die de VeBOSS samen
stelde ter gelegenheid van het 75-jarig be
staan van het onderwijs aan slechthorende 
kinderen, is een hoofdstuk opgenomen over 
de funktie van taal als instrument voor com
municatie. Daarin komt de zin voor, dat taal 
de brug wordt tussen hetgeen mensen (en in 
ons geval: kinderen) voelen en denken ener
zijds en wat zij begrijpen en tot uitdrukking 
brengen anderzijds. Daarmee is aangegeven 
hoe nauw de relatie is tussen taalontwikke
ling en de andere ontwikkelingsgebieden. 

Dagelijks worden we geconfronteerd met 
kinderen, bij wie deze taalontwikkeling nog 
niet op gang gekomen is; of wel op gang ge
komen is, maar zo gestoord verloopt dat er 
van normale, geleidelijke spraak- en taal
ontwikkeling geen sprake is. Juist vanwege de 
verstoorde communicatie, de communicatie-
nood waarin de leerlingen van onze scholen 
zich bevinden, heeft de VeBOSS als thema 
voor deze conferentie gekozen: Communi
catie in orthopedaggisch perspectief, daar
mee tevens aangevend voor welke zware 
opgave de scholen stonden en staan. 

Van de voorzitter zult u vermoedelijk verwach
ten dat hij bij een jubileum uitgebreid terug
kijkt naar het verleden. 75 Jaar is ook niet 
niks. De heer Brijnen uit Scheveningen heeft 
het in 1913 goed gezien dat zijn slechthoren
de buurjongen onderwijs nodig had dat re
kening hield met zijn handicap. Toch krijgt u 
vandaag geen historisch overzicht. Daarvoor 
verwijs ik naar het speciale nummer van ons 
tijdschrift Van Horen Zeggen. 
Ook heeft de Cor Emousschool tijdens het 
symposium op 1 februari j.l. door de tentoon
stelling ons een kijkje gegund in het verleden. 
We hebben kunnen constateren, dat er op 
het gebied van leer- en hulpmiddelen veel 
•en goede veranderd is en dat ook in het on
derwijs een verbetering gekomen is, waardoor 
de ontwikkeling van de individuele leerling 
beter in gang gezet kan worden. Op weten
schappelijk terrein is er ook een evolutie ge
weest door het onderzoek naar de processen, 
die samenhangen met de spraak-Aaalontwik-
keling van kinderen en de voorwaarden die 

er moeten zijn voor een normale spraak- en 
taalontwikkeling. Ook is er vrij snel onder
zoek geweest naar stagnerende ontwikkelin
gen ten gevolge van slechthorendheid, or
ganische afwijkingen in het aanzetstuk (het 
gebied boven de stembanden), eventuele 
funktie-stoornissen en/of hersenafwijkingen, 
motorische retardatie (zowel betrekking heb
bend op de grove als de fijne motoriek en de 
kinesthesie), sociaal-emotionele retardatie 
(waarbij oorzaak en gevolg soms moeilijk 
vast te stellen zijn) enz. 

We hebben echter de indruk dat dit weten
schappelijk onderzoek vaak veel te globaal 
is en dat het voor ons werk ons te weinig hand
vatten geeft. Te vaak moeten we bij toelatin
gen nog op intuïtie afgaan, mede door de 
grove meetmethoden die er zijn. Soms vragen 
we ons af of wetenschappelijk onderzoek naar 
de problematiek van onze kinderen voor de 
onderzoekers wel interessant genoeg is. Om 
u een voorbeeld te geven het volgende: 
In 1977 heeft de VeBOSS samen met de ouder
organisatie, de FOSS, het initiatief gesteund 
van de Groningse Universiteit, het Instituut 
voor Persoonlijkheids- en Ontwikkelingspsy
chologie, om een onderzoek in te stellen naar 
de ontwikkeling van lichamelijke vaardig
heden bij ernstig gehoorgestoorde kinderen 
en kinderen met ernstige spraak- en taalmoei-
lijkheden. Gelden kwamen er voor beschik
baar via het Preventiefonds. Er is onderzoek 
gedaan op een groot aantal scholen, er zijn 
tussentijdse verslagen verschenen, maar het 
definitieve rapport is nooit uitgekomen. Dat 
hadden we nodig om de noodzaak van spe
cifieke therapie bij de overheid te bepleiten. 
Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat 
het eindrapport door dit instituut ook nooit 
geschreven zal worden. 
De VeBOSS en de FOSS blijven het noodza
kelijk vinden dat er op dit gebied een afge
rond onderzoek met eindrapportage komt. 
Daarom zijn er nu weer pogingen in het werk 
gesteld om een soortgelijk onderzoek op te 
starten. 

Mede naar aanleiding van dit voorbeeld is 
de indruk gewekt dat voor een kleine groep, 
waartoe de bevolking van onze scholen be
hoort, onderzoek niet interessant genoeg is. 33 



Het gevolg zou kunnen zijn dat het moeilijk is 
om harde toelatingscriteria te noemen en te 
hanteren. En die criteria vindt men vooral bui
ten onze scholen zeer belangrijk. Regelmatig 
krijg je de vraag van verwijzers om nu eens in 
een paar punten deze toelatingscriteria te 
geven. Ik ben van mening dat toelatingscriteria 
goed onderbouwd moeten zijn en daarom 
wetenschappelijk gedragen moeten worden. 
En dan zijn we weer terug bij het broodnodige 
wetenschappelijk onderzoek, dat meer feiten 
vaststelt dan waa rop we nu de weging ba
seren, die plaatsvindt bij de beslissing van de 
Commissie van Onderzoek over het wel of 
niet plaatsen van het onderzochte kind. 
Dat geeft ons de mogelijkheid om verwijzers 
en anderen, die daar terecht naar vragen, 
duidelijk te maken waarom het noodzakelijk is 
dat het kind geplaatst wordt of verwezen 
moet worden naar andere hulpverlening of 
geen speciale hulp behoeft. 

Ons wordt nogal eens verweten dat we te 
pragmatisch zijn in onze beslissing over al of 
niet plaatsen. Mede tegen de achtergrond 
van wat ik eerder gezegd heb, wijs ik dit ver
wijt met kracht van de hand. Dat is niet direct 
onze stijl. W e l worden we door overheids
maatregelen, die genomen zijn - of die op 
korte termijn genomen zullen worden - ge
noodzaakt om bij ieder probleemkind de maat 
van onze polsstok te nemen om te zien, of de 
capaciteit van onze mogelijkheden toereikend 
is om op de hulpvraag van het kind in te gaan. 
Daarom komt het hard aan als de Staatssecre
taris verruiming van toelatingscriteria als oor
zaak oppert voor de groei van de E.S.M.-
(ernstige spraakmoeilijkheden)sector. Evenals 
de uitspraak van Minister Deetman, die hij vo
rige week voor Nederlandse televisie deed, 
dat de groei mede veroorzaakt wordt doordat 
de S.O.-scholen de leerlingen te lang vasthou
den en zo de schuld ervan zijn dat er geen 
nieuwe leerlingen geplaatst kunnen worden 
en zo dus er zelf voor zorgen dat er wacht
lijsten ontstaan. 

Misschien gaat de heer Janssen namens de 
Staatssecretaris straks in op de groei van onze 
scholen. Toch heb ik er behoefte aan om bij 
de cijfers en percentages, die de Staatssecre
taris liet noemen tijdens het symposium ter ge
legenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Cor Emousschool op 1 februari j.L, een paar 
kanttekeningen te maken. Zij liet daar zeggen: 
" W e r d e n in 198) nog 1465 leerlingen voor 
het E.S.M.-onderwijs geteld, in 1988 zijn dat 
er 2141. Dat komt neer op een stijging van 
45%. Dat is niet niks." (Tot zover het citaat.) 

34 Ik heb daa rop het Ministerie het volgende 

antwoord gegeven: Ons valt op de betrek
kelijkheid van cijfers. Een percentage van 45% 
lijkt veel. Cijfermatig is er in de periode '81-'88 
een groei van 676 kinderen. Dit komt neer 
over een periode van acht jaar op 20 leerlin
gen per school; dit is een toename per school 
van 2'/2 leerling. 
W e kunnen ons niet aan de indruk onttrek
ken, dat dit een druppel op een gloeiende 
plaat is. U moet daaruit echter niet opmaken, 
dat wij ons op deze grond willen verdedigen, 
het zou te gek zijn als ons S.O. dit doet. Niet 
wij melden aan, maar we worden geconfron
teerd met een toename van het aantal aan
meldingen. Tot zover het antwoord. 
Met dit soort uitlatingen van de Minister en 
de Staatssecretaris leggen ze een nevel over 
de werkelijke problematiek, namelijk dat het 
Basisonderwijs door zowel interne, maar zeker 
ook door externe oorzaken, niet meer in staat 
is om een aanzienlijk deel van de schoolgaan
de jeugd op te vangen. Wan t ik ben met 
velen van mening dat daar het causale ver
band ligt met de groei van het S.O. En in 
hoeverre krijgt de basisschool hulp? Facilitei
ten zorgverbreding, maar . . . Een aantal tij
delijke voorzieningen, zoals voor de voorziene 
opheffing van kleine scholen, die dan een 
jaar opgeschoven wordt, worden betaald 
uit . . . de voorzieningenpot ter versterking 
van het zorgbreedtebeleid. 
In dit verband wil ik ook noemen het Agso-
rapport van de hoogleraren Doornbos en 
Stevens, dat ze in opdracht van de Staats
secretaris samenstelden. Eén van de conclusies 
daar in is dat " in de groei van het SH/ES on
derwijs een verkapte groei van het L O M wordt 
gesignaleerd". 

U begrijpt dat het hoog tijd werd dat de 
VeBOSS zich tegen dergelijke uitlatingen te
weer ging stellen, niet om in de tegenaanval 
te gaan , maar om duidelijk te maken welke 
kinderen ons onderwijs in toenemende mate 
nodig hebben. Enige jaren geleden werd de 
werkgroep Schoolwerkplan gevormd, die op 
dit gebied zeer goed werk verrichtte en nog 
verricht. Daarom ook heeft de VeBOSS ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen de in
formatiemap samengesteld. Daarin wordt 
duidelijk, dat het om kinderen gaat die in hun 
communicatie-ontwikkeling sterk bedre igd 
zijn. 

Dat hebt u gisteren tijdens het O p e n Huis van 
uw school ook duidelijk willen maken. Onder 
het motto: Kom maar kijken welke kinderen 
de school bezoeken. Kom maar kijken wat we 
allemaal doen om die communicatienood te 
lenigen. Kom maar kijken dat het om kinderen 



gaat wier enig recht op onderwijs, recht op 
speciaal onderwijs is! 
Over hen en hun communicatienood willen 
we het tijdens deze conferentie vandaag en 
morgen hebben. 
Ik heet u hartelijk welkom op deze conferentie, 
waarop we stil staan bij het jubileum en te
vens proberen vooruit te kijken naar de toe
komst, en met elkaar te overleggen hoe het er 
in de toekomst uit moet zien. 
En u vraagt zich af hoe dat moet nu er een 
beleidsnota groeibeheersing ligt, waarover op 
13 maart a.s. in de Commissie Onderwijs van 
de Tweede Kamer gesproken wordt. Laten er 
geen misverstanden over zijn dat we de be
zorgdheid over de groei van het S.O. in zijn 
totaliteit delen. 
Maar laten we er ook geen misverstanden 
over laten bestaan dat we de voorgestelde 
maatregelen (bevriezing formatie, bevriezing 
materiële kosten (Londo), instelling van Re
gionale Adviescommissies, Ambulante Bege
leiding en symbiose) radicaal van de hand 
wijzen. 
In het S.O. ligt niet in de eerste plaats de oor
zaak van de groei. 

Het voorgestelde beleid straft zichzelf op den 
duur. Maar onze deelneming gaat uit naar de 
ouders en hun kinderen, die met een terechte 
hulpvraag bij ons komen, terwijl wij voor hen 
met lege handen staan. Blijkens de laatste ge
gevens zijn ruim 4000 kinderen aangemeld 
voor een toelatingsonderzoek en staan 1500 
reeds toegelaten kinderen op wachtlijsten. 
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van 
februari 1989 komt een artikel voor van Bak
ker en Dumont onder de titel: Simpele oplos
singen voor een complexe problematiek, met 
als ondertitel: Het overheidsbeleid inzake de 
beheersing van de groei van het speciaal on
derwijs. Daarin komt de volgende opmerking 
voor, dat wie het speciaal onderwijs afschaft 
(ik vul aan: of beperkt en bevriest op een vast 
aantal), hoeft zich uiteraard geen zorgen meer 
omtrent de groei ervan te maken. De voorge
stelde maatregelen van de Staatssecretaris 
ademen een dergelijke gedachtengang. 

Ik raad u aan om dit artikel en trouwens dit 
hele februari-nummer te lezen. 
Nogmaals: welkom aan de 600 deelnemers 
aan deze conferentie (476 leden en 124 niet-
leden). Helaas is 20% van de medewerkers 
van de scholen nog geen lid. Ook hun lid
maatschap zien we met belangstelling tege
moet. (Door de ledenwerfactie van december 
j.l. zijn er 60 nieuwe leden bijgekomen, waar
door het totale aantal leden steeg tot 722). 

Het programma voor deze conferentie ziet er 
aantrekkelijk uit, niet in het minst door de 
grote inzet van de mensen, die het onderdeel 
Posterpresentatie verzorgen. Daarvoor alvast 
onze hartelijke dank. 

Ook welkom aan de gasten, van wie ik graag 
wil noemen de vertegenwoordiger van de 
Vedon, de heer Van Dijk, en de ereleden de 
heren Pille en Verschoor (het erelid Geileit 
zond bericht van verhindering) en de heer 
Janssen, die na mij - namens de Staatssecre
taris, die in de Tweede Kamer aanwezig moest 
zijn - het woord zal voeren. Ik hoop dat ik u 
voldoende stof heb gegeven om nu uw ver
haal te houden. 
Daarna zal ons bestuurslid de heer Spanhoff 
namens de commissie Visie Onderwijs een 
lezing houden die de titel kreeg: 
Onderwijs aan kinderen met hoor- en spraak-/ 
taalmoeilijkheden: een orthodidaktische visie. 
Na beide lezingen is er de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. 
Hiermee open ik de jubileumconferentie 1989 
en spreek de hoop uit dat het vruchtbare en 
leerzame dagen zullen worden. 
Ik geef nu gaarne het woord aan de heer 
Janssen. 



Bijdrage van drs. B.M. Janssen, 
plaatsvervangend directeur Speciaal Onderwijs 
O. en W. 
VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Inleiding 
In plaats van de staatssecretaris zal ik hier het 
woord voeren. Ik spreek hier dus als ambte
naar. Dat is goed om vast te stellen. Misschien 
ziet u mij hier wel als de heraut van onwelkome 
ontwikkelingen, onheilspellende ideeën, aan
kondigingen van ombuigingen, bezuinigingen 
of wat dan ook. Toch vraag ik u om niet al
leen defensief te luisteren, maar ook te luiste
ren naar de inhoud van wat ik te zeggen heb, 
de inhoud te wegen op z'n waarde, even
tueel het gebrek daaraan. 
Bij mijn voorbereiding op deze toespraak 
stond ik voor een dilemma: wat zullen we 
doen? Een vriendelijke toespraak, sommigen 
zullen zeggen een gladde gelegenheids-
speech, of toch maar een aantal netelige 
kwesties aanroeren? Ik heb bewust gekozen 
voor het laatste. Niet in de minste plaats van
wege uw notitie in de informatiemap over de 
profilering van kinderen met spraak- en taal-
moeilijkheden. 
Die keus werd nog onderstreept door de brief 
die ik afgelopen maandag van uw voorzitter 
mocht ontvangen, waarin hij mij wat suggesties 
aanreikt voor deze toespraak, resp. mij pro
beert op het goede spoor te zetten en een 
aantal van die opmerkingen heeft u in zijn 
toespraak terug gehoord. Ik vind dat u als 
professionals, want zo beschouw ik u in de 
eerste plaats, er recht op heeft door mij aan
gesproken te worden over zaken, waarmee 
we ook op het ministerie bezig zijn. Daarbij 
moet je lastige kwesties niet uit de weg gaan, 
want dat is het bewijs dat je elkaar serieus 
neemt. 

Nog een andere opmerking vooraf. Ik kom 
hier zeker niet met de pretentie om u pasklare 
recepten aan te reiken hoe u het onderwijs 
zou moeten inrichten, hoe u dagelijks zou 
moeten handelen. Ik kom met een aantal vra
gen, die ik aan u stel, maar die ik evenzeer aan 
me zelf stel over de verdere ontwikkeling van 
het onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. 
Ik had nog een andere ervaring bij de voor
bereiding. Toen ik de stukken doornam en 
daarbij ook tegenkwam de brochure van de 
Cor Emousschool (mijn respect en complimen

ten voor de professionele presentatie, de lees
baarheid en de informatieve waarde ervan) 
troffen me, naast de tekst over het verleden, 
vooral ook de beelden en foto's uit het ver
leden. Wat mij trof uit die beelden was vooral 
de zorg, de aandacht voor kinderen, die daar
uit sprak, de inventiviteit ook, om zo effectief 
mogelijk onderwijs tot stand te brengen en ik 
kreeg onmiddellijk een associatie met een 
film die ik kortgeleden had gezien, nl. over de 
pilot-projecten informatietechnologie in het 
Speciaal Onderwijs (S.O.). In de film, die we 
daarvoor hebben laten maken, komt een pas
sage voor, waarin een van uw mensen met 
twee heel jonge kinderen met de computer 
bezig is. Wat me vooral trof was de relatie 
tussen de docente en het kind, weer diezelfde 
warmte en het vertrouwen. Samen ergens aan 
werken. Dat vind ik S.O. op z'n best en een 
traditie om zeer zuinig te bewaren. 
Achtereenvolgens denk ik kort in te gaan op 
de groeibeheersing, uw nota in de informatie
map, kort een ontwikkelingsperspectief te 
schetsen voor het S.O. en iets te zeggen over 
het beleidstraject voor de komende periode. 

1. Eerst iets over de groei. U zult het mij niet 
kwalijk nemen dat ik het op dit moment als 
ambtenaar niet zal hebben over de wenselijk
heid en de onwenselijkheid van het pakket 
maatregelen dat ter ombuiging van de groei 
in het parlement ligt. Ik denk dat na alle voor
bereidende discussies die daarover zijn ge
weest, - ook op ambtelijk niveau - het debat 
nu gevoerd dient te worden op de plaats 
waar het thuis hoort, nl. in de Tweede Kamer 
tussen de staatssecretaris en de volksverte
genwoordiging. Uw voorzitter zei het al; het 
debat vindt plaats op 13 maart a.s. 

In uw kring is er bezorgdheid over de groei, 
en terecht. Ik heb daarom moeite met de for
mulering in de brief van uw voorzitter en hij 
herhaalde die zoeven, "een percentage van 
45 lijkt veel". Nu zeg ik, zo'n percentage lijkt 
niet veel, het is veel, veel te veel, ook al zijn 
de nominale aantallen lager dan bv. bij het 
L.O.M. Ik laat hier nu een analyse van de 
kwantitatieve ontwikkeling buiten beschouwing. 
Het zou misschien verleidelijk zijn om ook bij 



andere sectoren van zintuiglijk gehandicap
ten te kijken hoe het daar verlopen is. Met 
cijfers kun je alles bewijzen wat je wilt en ik 
denk dat u in de eerste plaats daarvoor niet 
gekomen bent. Ik herhaal, ik denk dat die on
gebreidelde groei niet wenselijk is en wel om 
onderwijskundige redenen en - ik citeer de 
Arbo - : maatschappelijk-integratieve redenen. 
Ik denk dat het onacceptabel is dat zoveel 
kinderen in ons land niet in het regulier sys
teem, maar in een apart onderwijssysteem 
verblijven. Dat het ook onacceptabel is in 
budgettair opzicht, is voor mij als ambtenaar 
een door de politiek aangereikte randvoor
waarde. Daar ga ik ook verder niet op in. 
Daarbij vind ik wel dat we een zorgvuldig on
derscheid moeten maken tussen bezuinigen 
en beheersen, en begrijpelijkerwijze worden 
die twee begrippen nogal eens door elkaar 
gehaald. In de beleidsnotitie op ons terrein 
gaat het om beheersing van de groei en dat is 
iets anders dan bezuiniging. De notitie heet 
niet voor niets: Groeibeheersing. 
Ik herinner u eraan dat budgettaire afspraken 
een politiek gegeven zijn. Als ik terugkijk naar 
de geschiedenis van de afgelopen jaren zie 
ik de ene a d hoe-korting na de andere. Ik 
denk dat het een zaak is aie we in de toekomst 
uit de weg zouden moeten gaan. Niet in de 
laatste plaats vanwege de onrust en de on
zekerheid die het geert, juist aan u. 

Zo'n visie op de noodzaak om een eind te 
maken aan de groei staat ook op gespannen 
voet met de laatste zin uit de brief van 20 ja
nuari van de heer Van der Veen, waarin hij 
zegt (citaat): "Onbeperkt aanbod van dit on
derwijs blijft voor al deze kinderen bittere 
noodzaak" . Het is een conclusie die helemaal 
niet voortvloeit uit zijn vorige zin (citaat): " W e 
hopen dat lezing van deze informatie tot ge
volg heeft dat u bij het nemen of het bespre
ken van beleidsmaatregelen rekening houdt 
met het specifieke karakter van dit onderwijs 
(lenigen van communicatie-nood van onze 
leerlingen)" (einde citaat). Dat laatste zeg ik 
u g raag toe en niet als vrijblijvende frase. Dat 
kinderen die in nood zijn geholpen moeten 
worden, staat voor mij als een paal boven 
water. Daar hoeft niet over gesproken te 
worden. O f dat onvermijdelijk tot die conse-
guentie leidt, daar kom ik zo meteen op terug. 

2 . Het tweede punt: de informatiemap met 
de notitie van de VeBOSS. Mijn kritische kant
tekeningen komen ten principale vanuit het 
respect dat u de moeite neemt om zich te be
zinnen op de grondslagen van uw onderwijs 
en om daarover een visie te formuleren. Ik 

hoop dat u in dat licht dan ook mijn volgende 
kanttekeningen ziet bij een aantal passages, 
nl. in de hoop dat ze een bi jdrage leveren in 
de discussie in uw kring en daarbuiten. Juist 
daarom verdient de formulering op pag . 3, 
waar in gesproken wordt over de opdracht 
van ons onderwijs voor de komende jaren, 
alle aandacht. 
Twee dingen vallen mij daarbi j op . Ten eerste: 
de als derde genoemde voorwaarde (het 
scheppen van voorwaarden om de kinderen 
uit te laten groeien tot volledige mensen) lijkt 
mij de meest essentiële toe. Het is als derde 
punt genoemd. Het is een doelstelling die geldt 
voor alle onderwijs en die als zodanig beslist 
niet uniek is voor uw soort. 
Tweede opmerking: de twee eerste opdrach
ten (voor ons onderwijs de komende jaren) 
geven binnen de genoemde doelstelling het 
specifieke karakter van het hulpaanbod. Daar
bij valt me op dat ze nogal tautologisch over
komen. De eerste is het ontwikkelen van com
municatieve vaardigheden en de tweede het 
lenigen van de communicatie-nood. Als ik 
voor mezelf spreek, spreekt de eerste mij vanuit 
de ortho-pedagogische visie het meest aan, 
omdat die opdracht zich nl. uitdrukkelijk richt 
op de mogelijkheden van de kinderen en hun 
groei. 

N o g een andere opmerkelijke zin: "Ouders 
die met klachten komen moeten serieus ge
nomen worden, totdat het tegendeel blijkt". 
N u heb ik laatst in een ander verband opge
merkt, dat ik ouders heb onder m'n beste vrien
den en ik ben er zelf een. Ik denk dat de mees
te ouders er prijs op stellen überhaupt serieus 
genomen te worden. Ik ga er van uit dat u dat 
ook zult bedoelen en dat het misschien alleen 
een kwestie is van een wat ongelukkige for
mulering. 

Ik geloof dat de positie van de ouders best 
nog wat versterkt kan worden en ik baseer me 
daarbi j op rapportage van de inspectie. Wan t 
wie en wat zijn de oren en ogen van de mi
nister en de staatssecretaris? Dat is de inspec
tie. Ik citeer uit een rapportage van de inspec
tie over het functioneren van de commissies 
van onderzoek in het S.O. U kent de rappor
tages stellig. O p blz. 31 lees ik daar (citaat): 
"De inspectie constateert zeer verschillende 
contacten tussen leden van de commissies 
en ouders. Het blijkt dat de wet- en regelge
ving onbekend is of niet juist wordt geïnter
preteerd. Daarnaast kan men constateren 
dat de regels met betrekking tot rapportage en 
informatie aan ouders en derden nogal eens 
overtreden worden. Ook is het opval lend dat 
er van een leerling meerdere delen van dos-



siers bestaan die soms door individuele com
missieleden worden bewaard en beheerd." 
(einde citaat.) 
In uw notitie staan zeer behartenswaardige 
opmerkingen over vroegtijdige onderkenning 
van ontwikkelingsstoornissen en ik denk ook 
een terechte waarschuwing voor het eenzijdig 
opereren via medische kanalen. Toch ben ik 
wat verontrust door de wat dreigende con
clusie onder aan pagina 7, dat een hele 
schoolloopbaan in het S.O. en het V.S.O. in 
het verschiet ligt als niet voor de leerplichtige 
leeftijd signalering plaatsvindt. Als ik dat lees 
besef ik tegelijkertijd dat er, althans volgens 
mijn informatie, ook binnen uw kring sprake is 
van een gedifferentieerd terugplaatsingsbe-
leid, berustend op soms heel uiteenlopende 
visies. Zonder daarover een waarde-oordeel 
uit te spreken, ik onderstreep dat, rijst bij mij 
de vraag wat de redenen zijn voor die ken
nelijke beleidsmatige differentiatie tussen scho
len en welke argumenten aan de verschillende 
strategieën ten grondslag liggen. En dan gaat 
het mij niet om de verschillen tussen individuele 
kinderen. Het gaat om bewust schoolbeleid 
en ik denk dat de verdergaande discussie bin
nen uw kring over dit onderwerp zeker zinvol 
en m.n. van belang is voor het helder perspec
tief op de verdere ontwikkeling van uw school
soort. 

Een volgende opmerking. In hoofdstuk 3, 
diagnostiek getiteld, lees ik op pag. 10 over 
de multidisciplinaire diagnostiek. De noodzaak 
is onbetwistbaar. Naast en na de opsomming 
van de vele deskundigen valt op, en nu char
geer ik wat, dat helemaal aan het eind van 
dat hoofdstuk, terloops en zonder verdere be
spreking, het handelingsplan wordt genoemd. 
Maar ligt daar voor het onderwijs nu niet 
juist de essentie? Het gaat er juist om wat een 
school doet, of juister wat een leraar doet voor 
het kind en met het kind. 
Ook in het vervolg, hoofdstuk 4, ligt het ac
cent heel sterk op de beschrijving van allerlei 
mogelijke stoornissen en defecten, maar wordt 
aan het feitelijke, pedagogische en didac
tische handelen geconcretiseerd in het han
delingsplan aanzienlijk minder aandacht ge
schonken. De verleiding is groot i.v.m. de re
latie diagnostiek en handelingen door de 
leerkracht uitvoerig te gaan citeren uit het 
inspectierapport, dat ik zoeven al gebruikte. 
Ik volsta met een citaat en dat heeft met deze 
kwestie van de aansluiting van de diagnostiek 
en het praktisch pedagogisch-didactisch han
delen alles te maken, (citaat) "Toelatings
onderzoek is niet gericht op het planmatig 
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dat de gemeenschappelijke rapporten nau
welijks relevante gegevens bevatten over de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Cruciale discipli
nes, zoals de pedagogisch-didactische en 
orthopedagogische-psycnologische komen op 
dit punt niet uit de verf (pag. 27). Het functio
neren van psychologen en orthopedagogen 
bij de toelating is sterk gericht op selectie, tij
dens de schoolperiode leggen zij de nadruk 
op de begeleiding van leerlingen; voorzover 
de psychologen en orthopedagogen bij toe
lating rapportages leveren bevatten ze wei
nig relevante gegevens voor de dagelijkse 
onderwijspraktijk; vooral handelingsaaviezen 
zijn in de rapporten nauwelijks te vinden." 
(einde citaat) 

3. Iets over het ontwikkelingsperspectief. 
Hoe stelt u zich de verdere ontwikkeling van 
het S.O. voor, m.n. van deze schoolsoort. 
Ik denk dat het essentieel is om u eraan te her
inneren dat het onderwijs aan slechthorende 
kinderen en kinderen met spraak-/taalmoei-
lijkheden onderwijs is binnen het geheel van 
het S.O., dat op zijn beurt weer onderdeel is 
van het totale onderwijs, ook al werkt u bin
nen een heel specifieke sector. Ik herinner u 
aan een eerdere inleiding van Stevens op een 
van uw congressen en aan Arbo-adviezen: 
De school moet op een planmatige wijze in
spelen op de behoefte en vooral ae ontwikke
lingsmogelijkheden van de individuele leer
ling. Diagnostiek in een onderwijskundige 
setting heeft alleen zin in functie van het zorg
vuldig definiëren van de hulpvraag, om daar 
vervolgens aan de hand van een handelings
plan antwoord op te geven. 
Bij het lezen van uw notitie bekroop mij soms 
het gevoel dat naarmate men zich meer con
centreert op de diagnostiek van de handicap 
er verlies van aandacht optreedt voor het 
orthopedagogisch, orthodidactisch hande
len, althans in de notitie, terwijl de diagnostiek 
er toch in hoge mate op gericht dient te zijn 
dat de leraar beter voor zijn taak toegerust is. 
Concentratie op de handicap, en daarmee be
doel ik natuurlijk niet de noodzaak professio
nele kennis, bevordert segregatie en isole
ment. 

Volgens schattingen voor verschillende West-
Europese landen is in die landen sprake van 
een behoefte van zeker zo'n 15 a 20% van 
de leerlingen die tijdelijk of permanent behoef
te hebben aan specifieke pedagogisch-didac
tische zorg. Dat is nog eens andere koek dan 
de 3,2% van de totale generatie van 3 tot 18-
jarigen waar wij het hier in Nederland mee 
doen. 



Als u het zo bekijkt dan hebben we in Neder
land nog weinig S.O.! Overigens een con
clusie die u waarschijnlijk niet van mij had ver
wacht. Maar ik denk dat het goed is om daar 
een kanttekening bij te maken. Ik spreek dan 
niet over ons afgesloten subsysteem van het 
onderwijs. Ik spreek dan over het continuüm, 
dat kan variëren van S.O. binnen de klas in 
het Reguliere Onderwijs (R.O.) tot het opne
men in een afzonderlijke, residentiële 24 uur
voorziening. In bv. Denemarken is dit conti
nuüm uitgewerkt in 9 graden van specifieke 
zorg. Zo gedefinieerd hoeft het dan ook niet 
te verbazen dat in Denemarken ongeveer 
13% van alle leerlingen gebruik maakt van 
speciale voorzieningen binnen dat continuüm. 
Alles goed en wel, zult u zeggen, Denemar
ken is Nederland niet. Dat is juist. En ik denk 
dat ons onderwijssysteem een waardevol sys
teem is dat verankerd is in een lange traditie. 
Toch lijkt het mij dat de vergelijking met een 
land als Denemarken de moeite waard is als 
we daarvan tenminste kunnen leren dat er ook 
een andere vorm van S.O. mogelijk is, zonder 
ook maar iets af te doen aan de zorg voor 
leerlingen. 

Integendeel, iedereen die iets van het Scandi
navische systeem weet, zal moeten beamen, 
dat de kwaliteit van de zorg daar echt bestaat. 
Ons Nederlandse systeem is geen noodzakelijk 
gegeven. We kunnen het veranderen als we 
betere mogelijkheden zien. Het Nederlandse 
S.O. is in z'n huidige vorm geen continuüm, 
maar een gesloten, misschien een afgesloten 
deelsysteem. Gesproken wordt ook wel van 
een educatief vangnet. Geconcretiseerd in 
een eigen wet: ruim 1000 scholen en op dit 
moment 105.000 leerlingen. Je zit of in het ene 
systeem of in het andere systeem. Of we dat 
blijvend zo geregeld willen hebben is aan de 
wetgever. Nu hebben we te maken met een in-
terimwet die ook overigens wel degelijk waar
devolle ontwikkelingsmogelijkheden biedt. 

Wat betreft die relatie wil ik u nog wijzen op 
de samenwerkingsprojecten Regulier - Spe
ciaal Onderwijs, die in de afgeslopen jaren 
hebben plaatsgevonden. Het gaat om heel 
concreet contact tussen mensen, het gaat om 
leerlingen in het Reguliere Onderwijs. Ik wijs u 
op de zeer lezenswaardige rapportage van 
deze projecten. Als u nu zegt: ja, dat is inte
ressant voor het L.O.M, of M.L.K., maar niet 
voor onze scholen, dan ben ik het daarmee 
niet eens. Mijn pleidooi is nl. dat het niet al
leen gaat om L.O.M., M.L.K. en Z.M.O.K., 
eventueel visueel gehandicapten. Denkt u eens 
aan de ontwikkelingen in die laatste sector, 
die zich in toenemende mate moet oriënteren 

op het R.O. Ik denk dat dat ook voor uw 
scholen kan gelden. 
Ik noem daarom 2 punten. Het eerste punt: 
het Reguliere Onderwijs en het S.O. moeten 
als systemen veel toegankelijker voor elkaar 
worden. Dat is een van de belangrijkste con
clusies van Doornbos en Stevens. Ik denk aan 
ambulante begeleiding en aan symbiose. 
Wellicht moeten we in de komende periode 
meer mogelijkheden scheppen, al of niet via 
experimenten en proefsituaties. Zo'n conti
nuüm als de Denen hebben is de moeite van 
het overdenken waard. Zo is er behoud van 
deskundigheid in het S.O. en voor een deel 
integratie in het Reguliere Onderwijs. 

Het punt zorgverbreding bespreek ik verder 
niet. Maar ik wil in dat verband nog een punt 
aanstippen: de acceptatie van grotere ver
schillen tussen leerlingen (zie ook het 6e advies 
I.C.B., Arbo-adviezen en ook Doornbos en 
Stevens). 

Een tweede punt: De rijksoverheid (Zoeter-
meer) kan niet vaststellen, laat staan voorschrij
ven, hoe in iedere regio de zorg voor alle leer
lingen georganiseerd kan worden. Hier ligt 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
scholen, besturen van Regulier- en Speciaal 
Onderwijs. Het regio-gebonden karakter 
van de zorg voor leerlingen is een van de drie 
ingrijpende veranderingen die in de studie van 
Doornbos en Stevens volgens de geïnter
viewde deskundigen noodzakelijk zijn. 
De andere twee zijn: de toegankelijkheid van 
de twee systemen en de manier waarop het 
Regulier Onderwijs wordt begeleid. 
Van u als collega's in het S.O. wordt verwacht 
het uitdragen van uw specifieke deskundigheid 
in de vorm van bv. collegiale contacten. Het 
staat voor mij buiten kijf, dat de specifieke 
deskundigheid, zoals die in uw scholen aan
wezig is, altijd bewaard zal moeten blijven in 
bepaalde centra in het land. Vergelijkt u de 
ontwikkeling in het blindenonderwijs, het pro
ject in Grave. Ook daar is een ontwikkeling, 
waar vroeger driekwart van de leerlingen in
tern was en een kwart extern. Die verhoudin
gen zijn nu precies omgekeerd. We hebben 
er voor te waken dat bv. ook in deze categorie 
de deskundigheid op een aantal plaatsen be
waard blijft. 

Nu zult u zeggen: dat is allemaal niets nieuws. 
Er worden leerlingen teruggeplaatst, we doen 
aan ambulante begeleiding. Dat is juist. Maar 
tegelijkertijd moet u in de komende periode uw 
aandacht en uw deskundigheid toch in aan
zienlijke mate juist op die contacten met het 



reguliere onderwijs richten. Ik denk ook dat 
daarbij aandacht moet zijn voor kwaliteitsver
hoging. En nog eenmaal laat ik de inspectie 
aan het woord en dat is uit een rapportage 
over ambulante begeleiding van slechthoren
de leerlingen en leerlingen met ernstige spraak
moeilijkheden. Daar zegt de inspectie het 
volgende over: 
"Vooral over directe instromers levert de com
missie van onderzoek volgens de ambulante 
begeleiders een minimum aan informatie. 
Niettemin heeft men er juist bij deze leerlingen 
sterk behoefte aan, omdat men geen gege
vens kan ontlenen aan het schoolverleden van 
de betrokken leerling in het S.O. Door ver
scheidene begeleiders wordt melding gemaakt 
van de inzage in logopedische rapporten. 
Hoewel de logopediste geen deel uitmaakt 
van de commissie worden soms wel rapporten 
van deze discipline aan het dossier van de 
leerling toegevoegd. Een kwart van de door 
de inspectie ondervraagde ambulante bege
leiders heeft een volstrekt negatief oordeel 
over de relevantie van de door de leden van 
de commissie geleverde rapportage. Bij de 
overige begeleiders scoren audiologische 
gegevens het hoogst als het gaat om debruik-
baarheid bij hun begeleidingswerk. Door 
slechts enkelen worden de door de commissie 
geproduceerde gegevens als bruikbaar ge
kwalificeerd. Rapportages van medici uit de 
commissie van onderzoek worden voor zover 
ze überhaupt al aanwezig zijn, door geen van 
de begeleiders als relevant voor hun activi
teiten bestempeld." (einde citaat) 
Steeds is het de vraag in hoeverre en voor wie 
aangepaste omstandigheden, aangepaste 
voorzieningen noodzakelijk of voorbehouden 
moeten zijn. 

Over de zorg voor en de houding t.o.v. ge
handicapten en niet-gehandicapten in al
gemene zin wil ik citeren uit de rede van prof. 
Lea Dasberg, die ze uitsprak t.g.v. het non-
derd-jarig bestaan van Effatha: "Juist de mo
tivering die iemand er toe kan brengen zich 
aan een orthopedagogische setting te wijden, 
bv. met dove kinderen, juist die gedrevenheid 
om een deel van het leed van de handicap te 
lenigen, kan de orthopedagoog doen ver
geten dat alle kinderen, gehandicapt of niet, 
evenzeer op zijn hulp zijn aangewezen en dat 
ze daarin wezenlijk gelijk zijn. In z'n ijver het 
gehandicapte kind te compenseren voor z'n 
tekort op een speciaal gebied gaat hij het hele 
kind als speciaal beschouwen, als anders, als 
wezenlijk anders dan andere kinderen." (einde 
citaat) 
Daarna geeft prof. Dasberg de volgende 

terugblik op de ontwikkelingen in de relatie 
gehandicapten - niet-gehandicapten: 
"Als we nu nogmaals de historische fasen op
sommen die de houding van de niet-gehandi-
capte t.o.v. de gehandicapte doorlopen heeft, 
dan zien we aan het begin agressieve discri
minatie, gevolgd door patroniserende liefda
digheid, overgaande in afstandsbewarende 
tolerantie, uitmondend in acceptatie, om in 
onze eigen eeuw terug te vallen - en ik zie dat 
echt als een terugval, als een negativum - tot 
een soort bescherming d.m.v. positieve discri
minatie. De cirkel schijnt gesloten te zijn, van 
discriminatie, zij het ook agressieve, naar dis
criminatie die weliswaar positief wil zijn en 
wil beschermen, maar desalniettemin discri
minatie is." (tot zover prof. Dasberg) 

4. Een vierde punt uit de inleiding: Wat ge
beurt er beleidsmatig in de komende periode? 
De uitgebreide commissie-vergadering van 
13 maart is u bekend. Wat is verder van be
lang? Over niet al te lange tijd zal gepresen
teerd worden in het onderwijsoverleg, overleg 
van de minister, de staatssecretaris en de on-
derwijskoepels, een beleidsplan voor het 
(V).S.O. Na bespreking en een mogelijke aan
passing daarvan gaat net stuk via de Onder
wijsraad naar de Tweede Kamer, die daar 
naar gevraagd heeft en er ook zeker over zal 
discussiëren. Ik denk dat aan die discussie, 
en informeel hebben we die al gevoerd met 
vertegenwoordigers van uw besturen, met ver
tegenwoordigers van vakorganisaties en ou
ders, ook u moet gaan deelnemen. Ik denk 
dat het noodzakelijk is dat we erover gaan 

raten hoe de toekomst er uit moet gaan zien, 
innen de realistische voorwaarden die de 

politiek u en mij oplegt. 

Wat gebeurt er nu als dat plan in de Kamer 
is besproken? Dan vindt er een nadere uitwer
king plaats. Want dat plan geeft in hoofdlij
nen een toekomstvisie voor de (middel)lange 
termijn. Het is namelijk de bedoeling dat een 
volgende versie over circa 3 jaar gaat ver
schijnen. In die versie worden opgenomen 
evaluatie-gegevens van de ontwikkelingen, 
zoals die nu plaatsvinden, ontwikkelingen in 
het kader van de groeibeheersing, ontwikke
lingen ook van stimulerend beleid. Op grond 
van die onafhankelijke evaluatie-gegevens en 
alle andere gegevens, zullen dan in 1992 vrij 
concrete voorstellen worden geformuleerd, 
hoe het S.O. na 1995 er wellicht uit zal gaan 
zien. Dan zal ook de discussie over die heel 
concrete voorstellen tot stand komen. 

Terug naar de periode wat dichterbij. In dat 



beleidsplan wordt ook aangekondigd dat de 
Arbo nog om advies zal worden gevraagd 
wat voor verder ontwikkelingsperspectief er 
voor de scholen uit ontwikkelingsgroep 2 is. 
Aan de Arbo zal worden gevraagd: Schetst 
u nu eens het perspectief hoe het onderwijs 
aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak-Aaalmoeilijkheden in het geheel van 
het speciaal onderwijs, in het geheel van het 
reguliere onderwijs, zich zou moeten en kun
nen ontwikkelen. En ik hoop en verwacht, dat 
u aan de discussie over dat advies en over het 
beleidsplan zelf in uw eigen kring levendig 
zal deelnemen. Daar leren we van. 

Ik rond af. Enige tijd geleden organiseerde 
de P.C.O. haar jaarvergadering onder de 
titel: Haalt het S.O. 1995? Ik vind dat geen 
goede vraag, want 1995 haalt het S.O. zeker. 
De echt belangrijke vraag is, hoe we ons on-

1. Groei: 

Tijdens het symposium van de Cor Emous-
school op 1 februari j.l. heeft mevr. drs. 
M. Molenaar, directeur B.O./S.O. van het mi
nisterie van O. en W., namens de staatssecre
taris, haar ernstige zorgen geuit over de groei 
binnen de E.S.M.-sector sedert 1981, van 
1465 leerlingen toen naar 2141 leerlingen nu 
(een deelnemerspercentage van iets meer dan 
2% op de totale S.O.-bevolking). Een stijging 
van 45%. Gevraagd is toen, ook aan de 
VeBOSS, om zich te beraden op deze groei 
en verklaringen en oplossingen aan te dragen. 
Tijdens het forum aan het eind van dat sym
posium zijn kanttekeningen gemaakt bij het 
groeipercentage en de betrekkelijkheid van 
dit percentage. Dat is aan de heer Janssen 
meegedeeld en herhaald door de voorzitter 
van de VeBOSS in zijn openingswoord van 
de conferentie op 2 maart j.l. Tevens is er een 
voorlopige reactie gegeven op vragen die 
mevr. Molenaar stelde over mogelijke oorza
ken van de groei. Deze reactie hield in dat 
de groei zeker niet het gevolg is van verruim
de toelatingscriteria. De indruk bestaat, dat 
de groei toegeschreven moet worden aan fac
toren als vroegtijdige onderkenning, verbe
terde onderzoeksmethoden, het meer mani
fest worden (door allerlei oorzaken) van lichte 
hersenbeschadigingen bij kinderen, die tot 
gevolg hebben: problemen bij de spraak-/ 
taalontwikkeling, waardoor de moedertaal 
zich niet op natuurlijke wijze ontwikkelt, ho
gere maatschappelijke verwachtingen m.b.t. 

derwijs inrichten en wel zo dat alle kinderen 
met specifieke behoeften er optimaal profijt 
van hebben. Die kinderen en ook hun leraren 
moeten geholpen worden, liefst geïntegreerd 
in het reguliere onderwijs met speciale voor
zieningen. Voor wie dat niet mogelijk is: spe
ciale voorzieningen met hoogwaardige des
kundigheid en een hoogwaardig voorzienin
genniveau. Wat mij betreft geen ad hoc-
maatregelen meer. 
Instituten waar specifieke deskundigheid is 
geconcentreerd. Instituten met mensen die 
vooral voor het reguliere onderwijssysteem be
schikbaar moeten zijn. Zo'n S.O., inclusief 
scholen voor slechthorende kinderen en kin
deren met spraak-Aaalmoeilijkheden, zie ik 
graag 2005 en 2015 halen, met u als deskun
dige en gemotiveerde leerkrachten. 
Dank u. 

aantal opmerkingen uit deze lezing: 

taai-vaardigheid, waaraan veel kinderen niet 
kunnen voldoen en toename van het aantal 
kinderen met spraak-Aaalproblemen uit de 
culturele minderheden. 

Het is moeilijk om met directe oplossingen te 
komen. Toch blijft het probleem dat de scho
len geconfronteerd worden met meer aanmel
dingen. En hoe moeten ze daar nu en in de 
toekomst op inspelen? Dat is onze zorg. En 
daar is in de lezing geen aandacht aan be
steed. 

Groeibeheersing: 

De heer Janssen maakt onderscheid in bezui
niging en beheersing. Er is inderdaad een ver
schil tussen beide begrippen. Bezuiniging 
heeft alles te maken met minder geld, terwijl 
beheersing slaat op het onder controle heb
ben van een situatie. In dit geval is voor be
heersing van groei voorwaarde: het zoeken 
van oorzaken naar groei en het nemen van 
adquate maatregelen. Een van de maatrege
len voor groeibeheersing S.O. is zorgverbre
ding in het regulier onderwijs (r.o.). In de le
zing besteedt de heer Janssen hier heel wei
nig aandacht aan. En dat is maar goed ook, 
want onze scholen blijven zitten met het pro
bleem welke effecten zorgverbreding in het 
basisonderwijs hebben op de (steeds groter 
wordende) groep van 3- en 4-jarigen die op 
onze scholen wordt aangemeld. 
Een van de effecten van de bevriezingsmaat-

Reactie van het VeBOSS-bestuur op een 



regelen is dat deze jonge kinderen, die nog 
nooit aan enige vorm van onderwijs hebben 
deelgenomen en bij wie door vroegtijdige on
derkenning ernstige spraak- en/of taalachter
standen, door welke oorzaak dan ook, gecon
stateerd zijn, niet op onze scholen geplaatst 
kunnen worden, maar op een wachtlijst. In 
dat kader is er in de informatiemap gesproken 
over.- eens in het SO-(V.S.O.) altijd in het 
SO-(V.S.O.), want zo gaat dat als v.t.o. (vroeg
tijdige onderkenning) niet tot tijdig ingrijpen 
mag leiden. Het schoolbeleid is er op gericht 
om snel op de hulpvraag van het kind in te 
spelen. In dat verband past dan ook in het 
geheel niet de opmerking over gedifferentieerd 
terugplaatsingsbeleid. Het staan op een 
wachtlijst leidt niet tot terugplaatsing. Laat 
staan tot beleid. 

We worden in deze lezing, waar het gaat 
over groeibeheersing, met de neus op het feit 
gedrukt dat budgettaire afspraken een po
litiek gegeven zijn. 
Waar ligt dan nu het accent op: op bezuini
ging of beheersing? 

2. Informatiemap: 

Doel van de informatiemap was en is om de 
opulatie E.S.M.-kinderen in onze scholen te 
eschrijven en duidelijk te maken welke fun

damentele verschillen er zijn met kinderen die 
in andere vormen van het S.O. voorkomen 
(bv. in het L.O.M.-onderwijs). Dus profilering 
van de doelgroep. Jammer dat daar in de 
lezing van de heer Janssen vrijwel geen aan
dacht aan besteed is. Het was dan ook ab
soluut niet de bedoeling van de VeBOSS om 
alleen maar bij de diagnostiek te blijven staan. 
Daarom was het thema van de conferentie 
ook: "Communicatie in orthopedagogisch 
perspectief" en ook daarom was er binnen de 
VeBOSS een commissie Visie Onderwijs ge
vormd, die tijdens de conferentie een ortho-
didactische visie presenteerde (zie de volgen
de lezing), waarin lijnen uitgezet worden 
naar de toekomst waarlangs het onderwijs 
in onze scholen zich zal moeten ontwikkelen 
volgens plan. Deze visie zal in onze scholen 
besproken moeten worden en de uitkomsten 
daarvan zullen concreet gestalte moeten krij
gen, zodat we kunnen toegroeien naar spe
ciale instituten met hoogwaardige deskundig
heid en een hoogwaardig voorzieningen
niveau voor slechthorende kinderen en kin
deren met spraak-Aaalmoeilijkheden. 

Het is jammer dat in dit verband verwezen 
42 wordt naar rapportage van de inspectie, 

waarin geconstateerd wordt dat de rappor
ten van psychologen en orthopedagogen 
sterk gericht zijn op selectie (N.B. een wette
lijke verplichting, I.S.O.V.S.O. art. 33 2e lid) 
en niet op handelingsadviezen. Tevens con
stateerde de inspectie in dat rapport dat psy
chologen en orthopedagogen tijdens de 
schoolperiode de nadruk leggen op bege
leiding van de leerlingen. Geheel onduide
lijk blijft wat die begeleiding inhoudt. In de 
lijn van de verwachtingen ligt, dat de Com
missie van Onderzoek poogt om de resultaten 
van de onderzoeken te vertalen naar de prak
tijk van het werken met de leerlingen en deze 
om te zetten in handelingsadviezen. Dat is 
gelukkig steeds meer praktijk, ook al is dat niet 
altijd terug te vinden in de papieren. 

3. Ontwikkelingsprojecten regulier - speciaal 
onderwijs: 

Volgens de heer Janssen gaat het daarbij heel 
concreet over het contact tussen mensen, over 
leerlingen in het r.o. Er zijn enige projecten 
geweest in verschillende typen speciaal on
derwijs. Niet verwezen werd naar een project 
in Amersfoort van enkele jaren geleden, waar
aan een school voor slechthorende kinderen 
met een afdeling voor kinderen met ernstige 
spraakmoeilijkheden deelnam. Daarom kun
nen we de opmerking niet plaatsen, dat door 
onze scholen gezegd zou worden dat samen
werkingsprojecten) niets voor ons is (zijn). Dit 
is een vertekening van de werkelijkheid. Ge
lukkig zijn er zeer veel goede contacten met 
mensen in het r.o., vooral over leerlingen. We 
wijzen op de vormen van symbiose die in 
vrijwel alle plaatsen voorkomen waar V.S.O.-
scholen/afdelingen zijn. 
Verder wijzen we op het grote aantal leer
lingen (± 1100) dat ambulant begeleid wordt 
en ten behoeve waarvan er intensieve contac
ten zijn met het r.o. (daadwerkelijke zorgver
breding). 
Al weer wordt in dit verband in de lezing ge
wezen op een inspectierapport, waarin ge
concludeerd wordt dat het slecht gestelcf is 
met informatieverstrekking door de commis
sie van onderzoek over rechtstreeks instro-
mers t.b.v. ambulante begeleiders. Een in
spectierapport dat nogal aangevochten is 
op de relevantie en dat geschreven is n.a.v. 
een onderzoek dat gehouden is nog geen 
half jaar nadat de ambulante begeleiding 
een wettelijke grondslag kreeg en nadat er 
zeer ontoereikende formatie beschikbaar werd 
gesteld. Dit onderzoek zegt niets over de con
crete plaatselijke situaties, waaruit blijkt dat 
er een zoeken is naar een goede relatie van 



s.o. naar r.o. en omgekeerd, een kennen en 
herkennen van elkaar. 

Als voorbeeld voor een goede ontwikkeling 
r.o. - s.o. wordt in de lezing gewezen op het 
project Grave (betreft het blindenonderwijs). 
Uit dit project blijkt dat de verhouding intern -
extern grote wijzigingen heeft ondergaan. 
We vermoeden dat daarmee tevens aange
toond moet worden dat grote groepen blinde 
kinderen nu deelnemen aan het r.o. met am
bulante begeleiding. 
We denken dat dit voorbeeld slecht gekozen 
is, omdat het ene zintuiglijk gehandicapte 
kind het andere niet is. De problemen van 
auditief gehandicapte leerlingen zijn van heel 
andere aard dan die van visueel gehandi
capte leerlingen. De gevolgen van de audi

tieve handicap, m.n. het ontbreken of in on
voldoende mate aanwezig zijn van taal om 
vaardigheden (vooral communicatieve) te 
ontwikkelen, dus ook om onderwijs te volgen, 
zijn van dien aard dat het r.o. er niet op inge
steld is om in ruime mate onze leerlingen op 
te vangen (zie hiervoor de profilering van 
onze doelgroep). 

Tenslotte nog dit: we zijn het met de heer Jans
sen eens dat het noodzakelijk is om onze des
kundigheid te behouden, maar niet zoals hij 
zegt in bepaalde centra, maar in onze scho
len, als orthopedagogische en orthodidacti-
sche centra, van waaruit deze deskundigheid 
ook aangewend kan worden t.b.v. al die leer
lingen in het r.o. die zonder extra deskundige 
hulp aangewezen zouden zijn op het s.o. 

De 'Blije Werelt' in Lunteren, waar de VeBOSS-conferentie op 2 en 3 maart plaatsvond. 
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Een ortho-didactische visie 
VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

J. Spanhoff, namens de commissie Visie Onderwijs 

Onderwi js aan kinderen met hoor- en spraak-
taalmoeilijkheden is onderwijs met de priori
teit aan communicatie. Het accent bij de visies 
binnen onze scholen ligt bij de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling in een emancipatorisch 
kader. Centraal daarbij staat het gesprek als 
een functionele taalactiviteit. Het onderwijs 
is gericht op de persoon in z'n omgaan met 
zichzelf en met de ander; in een poging om 
hem te vormen tot een creatief mens met ont
wikkeld potentieel. 

Het onderwijs aan bovengenoemde kinderen 
verkeert steeds in een spanningsveld met als 
hoofdvraag: 
Hebben we dit kind in deze situatie gebo
den wat hij nodig had? 
Het kind in het Speciaal Onderwijs en het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs stelt ons spe
cifieke vragen, en onderwijs moet geargumen
teerd beslissingen nemen die ertoe leiden de 
hulpvraag pedagogisch-didactisch aan te 
pakken. Deze steTiingname claimt een groot 
appèl op de kennis van de leerkracht en de 
hem omringende disciplines. Immers hij/zij zal 
moeten zorgen voor de sfeer, structuur en 
kundigheid om het aan hem/haar toever
t rouwde kind optimaal te laten ontwikkelen. 
Professionalisering van het team van een 
school in het Speciaal Onderwijs zal dan ook 
een centrale plaats moeten krijgen binnen 
het beleid. 

Naast de belangrijkheid van een positief pe
dagogisch klimaat, m.n. interacties, commu
nicatie, zien we een aantrekken van discussies 
over eindtermen en de didactische mogelijk
heden. In het huidige maatschappelijke veld 
zal het auditief gehandicapte kind, m.n. het 
slechthorende en spraak-taalgestoorde kind, 
moeten woekeren met de mogelijkheden. 
Naast het historisch medisch model zien we 
een zich steeds duidelijker ontwikkelend peda
gogisch model. Bekijken we in deze visie de 
huidige schoolpopulatie, dan zien we door 
o.a. ontwikkelingen in het basisonderwijs c.q. 
voortgezet onderwijs (denk aan zorgverbre
ding, verbetering apparatuur, e.d.) een ver
dichting van de problematiek binnen ons type 
Speciaal Onderwijs. Naast de specifieke op
vang van kinderen op scholen voor meervou
dig gehandicapte kinderen (bv. Mgr. Terwindt-

school, Jonkerenschool, Instituut St. Marie), is 
er landelijk reeds geruime tijd een discussie 
op gang over mogelijke kindbeschrijving bin
nen het Speciaal Onderwijs van leerlingen 
met vaak heel complexe hulpvragen.Op 
grond van deze verdichting van problematiek 
dienen onze scholen uit te groeien tot ortho
pedagogisch/didactische instituten, waarbi j 
de ideële visie in zeker evenwicht moet blij
ven met de praktische uitvoeringsmogelijkhe-
den. 

De ontwikkeling naar een ortho-pedagogisch/ 
didactisch instituut gaat gepaard met pro
blemen, met name: 

* verschuiving in populatie: 
a. de leerlingen die onze scholen bezoeken 

hebben, naast de bekende auditieve moei
lijkheden, steeds meer belemmerende ont
wikkelingsfactoren. 

b. de leeftijdsopbouw verandert; door bv. 
VTO-teams (VroegTijdige Onderkenning) 
meer jongere kinderen 

c. en door de eisen van de maatschappij 
meer oudere leerlingen. 

* verschuiving in maatschappelijke context/ 
spanningsveld school-maatschappij: 
a. toenemende "no-nonsense" benadering. 
b. veranderende samenlevingsvormen: an

dere gezinnen, meer culturen, verande
rende positie van de vrouw. 

c. verzakelijking. 
d. de minder belangrijke plaats van het onder

wijs in de politiek. 
e. de ontwikkeling van de sociale maatschap

pij naar de ego maatschappij en naar de 
technocratische maatschappij. 

f. minder integrerende maatschappij (werken 
naar desintegratie). 

* verschuiving in visie op alternatieve commu
nicatie. 

Teruggrijpend naar de ortho-didactiek zal een 
groot accent gelegd dienen te worden op 
een multi-disciplinaire aanpak op grond van 
pedagogische consensus. 
Als beginsituatie dient een gedegen diagnose. 
In onze situatie is dat een diagnose die on
derbouwd wordt door psychologie, audiolo-
gie, logopedie, pedagogie, medisch en maat-



schappelijk aspect. Vanuit die diagnose zal 
een gedeelte/zullen gedeelten van de hulp
vraag geoperationaliseerd kunnen en moeten 
worden via de ortho-didactiek. Kernpunt 
daarin is het kiezen van een bij deze vraag 
horende leerweg; volgen van de leerling via 
handelingsplan en volgsysteem: evaluatie van 
de resultaten met de behandelende discipli
nes. 

Hulpvragen zijn ingebed in vier fasen: 
1. Het kind binnen het algemeen schoolwerk

plan van de school voor basis- en voort
gezet onderwijs. 

2. Het kind in dit onderwijs met speciale hulp. 
3. Het kind dat specifieke hulp krijgt binnen 

het Speciaal Onderwijs (groepsplan). 
4. Het kind met ortho-didactische hulp binnen 

het Speciaal Onderwijs (individueel han
delingsplan). 

Afhankelijk van de infra-struktuur van het ver
zorgingsgebied van de scholen, zullen kin
deren uit genoemde fasen hun ontwikkelings
kansen krijgen. Hef reguliere onderwijs zal 
zelf, van binnenuit, grenzen moeten trekken 
ten opzichte van opvangmogeli jkheden, en 
zo ook het Speciaal Onderwijs. Deze moge
lijkheden zullen omschreven dienen te wor
den in het schoolwerkplan van de school. Bij 
verplaatsing van kinderen zal dan duidelijk 
aan de ouders aangegeven moeten kunnen 
worden waarom een vorm van Speciaal O n 
derwijs geïndiceerd is. Tevens zal het terug-
plaatsingsbeleid van de school hierop afge
stemd kunnen worden. 

Voor het onderwijs aan slechthorende kinde
ren en kinderen met spraak-Aaalmoeilijkheden 
betekent dit in het bijzonder, dat we groeien 
naar specifiek gerichte scholen, waar in drie 
stromen te herkennen zijn: 
1. Die kinderen die tijdens hun gehele school-

eriode een school als de onze nodig heb-
en. 

2. Kinderen die tussentijds ons onderwijs weer 
verlaten, al dan niet ondersteund door 
ambulante begeleiding. 

3. De z.g. rechtstreekse instromer; kinderen 
in het reguliere onderwijs ondersteund door 
ambulante begeleiding. 

Het eigenstandige van zo'n school voor kin
deren met hoor- en spraak-Aaalmoeilijkheden 
laat zich vatten in bovenstaand "mode l " . 

De speciale hulpverlening laat zich beschrij
ven in een aantal punten: 

1. diagnostiek 

2. planmatig denken: 
- volgsystemen 
- handelingsplannen: - groep 

- individueel 
3. gerichte leer- en hulpmiddelen 
4. specifiek geschoolde leerkrachten. 

Ad. 1. Diagnostiek 

De diagnose van auditief gehandicapte leer
lingen dient gesteld te worden door: 
a. de k.n.o.-arts/foniater 
b. de school-audioloog 
c. de psycholoog bekend met auditieve pro

blemen 
d. de or tho-pedagoog bekend met auditieve 

problemen 
e. de maatschappelijk deskundige 
f. de jeugdarts 
g. de logopedist. 
Door verdichting van problematiek moet 
steeds vaker een beroep gedaan worden op 
een kinderneuroloog, kinderpsychiater en de 
fysiotherapeut. Het zou wenselijk zijn, dat deze 
disciplines in het deskundigenteam opgeno
men kunnen worden, leder lid heeft daarin 
een eigen verantwoordeli jkheid. De leerkracht 
is dus niet de spil waar alles om draait, de 
deskundigen zijn niet de ondersteuners, maar 
zij scheppen de voorwaarden en vertalen dat 
naar de pedagogisch-didactische doelen. 

Ad. 2. Planmatig denken 

Planmatig denken is voor ons onderwijs uiter
aard niet specifiek, maar inhoudelijk denken 
wel, m.n. door de stoornis in de communicatie 
bij het kind. Dit eist natuurlijk een goede com
municatie tussen de te behandelen discipli
nes: binnen ons onderwijs komen vele func
tionarissen in het zicht. De ontwikkeling van 
multi-disciplinair naar inter-disciplinair werken 
is reeds jaren in gang gezet en zal verder uit
gebouwd moeten worden. Parallel hieraan is 
een leerlingvolgsysteem noodzakelijk. W e 
hebben hierin een speerpuntfunctie. De op
gebouwde specifieke deskundigheid zal moe
ten worden bewaakt. 45 



Ad. 3. Gerichte leer- en hulpmiddelen 

Bij gerichte leer- en hulpmiddelen denken we 
binnen het onderwijs aan kinderen met hoor-
en spraak-/taalmoeilijkheden aan: 
a. het gebruik van alternatieve communicatie

middelen 
b. het gebruik van hoorapparatuur 
c. extra visualisering van het onderwijs 
d. extra training van de auditieve ontwikke

ling; van hoortraining naar auditieve trai
ning 

e. training van de motoriek (fysiotherapie) 
f. aanpassen van de te gebruiken methodes 

op het gebied van het taalgebruik, e.d. 

Ad. 4. Specifiek geschoolde leerkrachten 
Communicatiegestoordheid grijpt de mens in 
zijn diepste existentie aan, nl. in zijn relatie met 
zijn medemens. Deze gestoordheid treft zo
wel het kind/de jeugdige als de opvoeder. Dit 
gegeven confronteert de opvoeder in casu de 
leerkracht met geheel nieuwe ervaringen, om
dat ook hij voortdurend voor de grenzen van 
zijn vermogen tot communiceren wordt ge
steld. 

Hoe in deze gestoorde communicatie gemeen
schappelijkheid op te bouwen? 
Het initiatief hiertoe zal bij de opvoeder moe
ten l iggen, die vanuit vakmatige deskundig
heid veiligheid zal moeten brengen in de we
reld van het in zijn communicatie bedreigde 
kind. Zonder zijn deskundige hulp zal het com-
municatiegestoorde kind er niet in slagen de 
wereld perceptief te organiseren en bereid 
zijn om op exploratie te gaan. Communicatie-
gestoorde kinderen zijn zeer kwetsbaar en 
sterker afhankelijk van hun opvoeders dan 
welk ander kind met problemen ook. Voor hun 
uitgroei leggen zij de grootst mogelijke ver
antwoordeli jkheid op de schouders van hun 
opvoeders. Het zijn de opvoeders die de com
municatiebarrière moeten zien te slechten, 
waardoor uitzicht gegeven kan worden op 
een volwaardige uitgroei van deze in persoon
lijkheid bedreigde kinderen/jeugdigen. Uit
groei van een persoon is alleen mogelijk in 
intermenselijke relaties. Blijft het contact uit 
dan zullen potentiële krachten atrofiëren en 
zal humanisering uitblijven of onvoldoende 
kansen krijgen. 

Communicatieproblematiek gaat, inherent aan 
de aard van de problematiek, in veel gevallen 
gepaard met emotionele en sociale proble
men; heel intens zullen de problemen zijn wan
neer we, naast het probleem van het ontbre-

46 ken of van een gebrekkig functioneren van 

een contactmedium, met een primaire sociale 
en emotionele problematiek te maken krijgen. 
Doorzicht in de functie van de primair gebrui
kelijke communicatiemedia, hun gestructu
reerdheid, hun ontwikkeling en het doorzien 
van de betekenis van deze media in hun be
tekenis voor menselijke contactname en per
soonlijke ontwikkeling, is een noodzakelijk
heid. 

Kinderen/jeugdigen met problemen in hun 
communicatie plaatsen een leerkracht voor 
een bezinning op zijn eigen bronnen van ont
wikkeling, die niet mag uitmonden in verstard-
heid en verkramptheid. Een verdiept inzicht 
van de menselijke mogelijkheid tot communi
ceren dient verbonden te blijven met een spon
tane openheid naar het kind/de jeugdige. O p 
voeders, werkzaam met communicafiegestoor-
de kinderen, moeten eerst de voorwaarden 
formuleren waarmee ontwikkeling op gang 
gebracht kan worden; bij kinderen met een 
andere vorm van gehandicapt zijn wordt van 
meet af aan vanuit deze vervulde voorwaar
de gewerkt. Inzicht bij te brengen in dit typisch 
eigene van het werk met deze groep van kin
deren/jeugdigen en de vaardigheid te ont
wikkelen om op een overwogen en doordach
te wijze spontaan contact te realiseren is een 
belangrijke taak, waarvoor een opleiding tot 
leerkracht van communicatiegestoorde kinde
ren is gesteld. Hier moet geëxpliciteerd wor
den wat in de gebruikelijke contactvormen 
tussen mensen eenvoudig wordt veronder
steld; een risico-vol ondernemen van kind/ 
jeugdige en zijn opvoeder. 

Bij de specifiek geschoolde leerkracht denken 
we aan de eigenstandigheid van de opleiding 
tot leraar/lerares aan scholen voor doven, 
slechthorenden en kinderen met ernstige 
spraak-/taalmoeili jkheden. De eigenstandige 
opleiding zou moeten inhouden: 
a. Een vanaf het begin gespecialiseerde cur

sus. 
b. Gegeven door docenten, geschoold in het 

werkveld. 
c. Voldoende bereidheid van de cursusplaat-

sen met faciliteiten voor studie, tijd en geld 
aan de cursisten. 

d. Over leg met de WOSO-instel l ingen over 
invulling van de inhoud van de cursus. 

Samenvatting 

Vanuit deze visie zullen we als onderwijs
gevenden aan kinderen met hoor- en spraak-/ 
taalmoeili jkheden onze lijnen moeten uitstip
pelen naar de toekomst, met als perspectief 



een poging tot ontwikkelen van kinderen met 
een auditieve en communicatieve handicap 
binnen het potentieel kunnen van deze kin
deren. Het mag uit bovenstaande blijken dat 
onderwijs aan kinderen met hoor- en spraak-/ 
taalmoeilijkheden dermate specifieke aspecten 
bevat, dat de uitbouw van onze scholen naar 
ortho-pedagogisch/didactische instituten ge

dragen moet worden door enerzijds gemoti
veerde leerkrachten, directies en besturen van 
deze scholen en anderzijds regelingen die 
voorwaarden willen geven om te komen tot 
die groei. In de komende 25 jaar ligt hier de 
uitdaging aan onze vorm van Speciaal O n 
derwijs. 

De VeBOSS-conferentie biedt naar de te houden lezingen en workshops, ruime mogelijkheden om op infor
mele wijze elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
Voor velen blijkt dit zelfs een van de belangrijkste redenen te zijn om ieder jaar in Lunteren er weer bij te zijn. 
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De gang naar interne differentiatie in het V.S.O. 
VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Marijke Mildenberg 

Inleiding 

Neder land is bij uitstek het land van de exter
ne differentiatie: 15 verschillende schoolsoor
ten voor speciaal onderwijs, waardoor op de 
scholen een vrij homogene leerlingpopulatie 
bestaat. Vergelijken we hiermee bijvoorbeeld 
Denemarken en Italië dan zien we vrijwel geen 
externe differentiatie: leerlingen die speciaal 
onderwijs behoeven zijn veelal geïntegreerd 
in het regulier onderwijs waar ze de specifieke 
aandacht en hulp krijgen die ze nodig heb
ben. Men differentieert intern, op school- en 
groepsniveau. W e gaan nu niet in op voor-
en nadelen van de verschillende systemen. 

Duidelijk is, dat in Neder land, ondanks de 
verregaande externe differentiatie, steeds 
meer behoefte is aan interne differentiatie. 
Oorzaken hiervoor zijn onder meer: 
- de langzaam veranderende populatie van 

leerlingen in de meeste schoolsoorten, een 
grotere spreiding in intelligentie, leermoge
lijkheden, sociaal emotionele problemen; 

- maar ook de grotere deskundigheid van 
leraren met betrekking tot diagnostiek en 
behandel ing en de voorhanden zijnde ma
terialen hiertoe; 

- een lichte neiging ook in Neder land tot in
tegratie, verbrede toelating; 

- de nadruk die de overheid legt op werken 
volgens plan. 

De groepen leerlingen waar we vandaag over 
spreken, zijn in vergelijking met bi jvoorbeeld 
Denemarken redelijk homogeen, maar hete
rogeen genoeg om te moeten differentiëren 
op school- en op groepsniveau. 
De differentieatiecapaciteit van het school
team moet hiertoe vergroot worden. 

Interne differentiatie, de gang naar interne 
differentiatie, vergt het nemen van beslissin
gen, zowel van te voren als voortdurend tij
dens het werken. O p schoolniveau en op 
groeps- en individueel niveau moeten voort
durend keuzes gemaakt worden. Over de be
slissingen, de keuzemogelijkheden en -criteria 
spreken we vandaag vooral. 

Het bewust nemen van beslissingen op alle 
48 niveaus en telkens weer, brengt ons bij het 

thema "werken volgens p lan" of "planmatig 
handelen", het centrale vernieuwingsthema 
van het beleid. 
Argumenten voor planmatig handelen in het 
regulier onderwijs zijn duidelijk in verband met 
zorgverbreding; in het speciaal onderwijs mo
gen we stellen, dat het past binnen de ortho
pedagogische traditie: de bewuste reflectie 
op het te geven onderwijs. In alle soorten on
derwijs kan planmatig handelen bijdragen tot 
verbeteren en garanderen van de kwaliteit 
van het onderwijs en, en dat is de link met ons 
onderwerp van vandaag , planmatig handelen 
maakt het omgaan met heterogene groepen 
mogelijk. 

Planningsdocumenten 

De niveaus van planmatig handelen komen tot 
uitdrukking in de verschillende planningsdo
cumenten welke onderl ing een duidelijke re
latie hebben. 

Het schoolwerkplan (SWP) is het plannings
document op schoolniveau. Sinds de invoe
ring van de W e t op het Basisonderwijs (WBO) 
en de Interimwet Speciaal Onderwijs en Voort
gezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO, 1985), is 
de ontwikkeling ervan verplicht. Het is een 
overzicht en verantwoording van doelen, in
houd en organisatie van het onderwijs op de 
school. 
Het activiteitenplan is de roostertechnische 
uitwerking van het SWP. 

Het dee lwerkp lan (DWP) is een meer gede
tailleerde deelleergang van een afzonderlijk 
vak- of vormingsgebied. Hierin wordt concre
ter dan in het SWP de relatie zichtbaar met 
de specifieke pedagogische en didactische 
behoeften van de leerlingenpopulatie op de 
school. Het DWP is zo concreet geformuleerd, 
dat leerkrachten het in de dagelijkse praktijk 
als bronnenboek kunnen gebruiken, een ar
senaal van doelen, leerinhouden, methodie
ken, materialen, evaluatiemiddelen. 
Het DWP is echter niet zo concreet als het 
groepsplan, dit geeft zeer concrete, schrifte
lijk vastgelegde richtlijnen voor het onderwijs 
aan een groep leerlingen, gebaseerd op ver
kregen informatie over de specifiek pedago
gische en didactische behoeften van een 
groep leerlingen. In de meeste gevallen ver
wijst men in het groepsplan naar delen uit 



deelwerkplannen. Indien de deelwerkplannen 
•oor een leerling (of een klein groepje leerlin
gen) niet kunnen voorzien in de specifieke 
behoefte, stelt men een individueel hande
lingsplan op voor deze leerling voor een be
paald vak- of vormingsgebied. 

Zowel deelwerkplan als groepsplan en indivi
dueel handelingsplan hebben dezelfde com
ponenten: beschrijving van de beginsituatie, 
leerdoel en leerinhouden, methodiek, organi
satie en evaluatie. Bij het groepsplan en in
dividueel handelingsplan wordt daar de com
ponent " t i j d " aan toegevoegd: na verloop 
van hoeveel tijd wordt geëvalueerd. 

Het ontwikkelingsplan of vernieuwingsplan 
beschrijft dat, wat men op school op korte 
termijn wil gaan vernieuwen, ontwikkelen. In 
zo concreet mogelijke termen beschrijft men 
hoe een vastgesteld doel vanuit de begin
situatie (geformuleerd in bestaand SWP) De-
reikt moet worden en hoe en wanneer dit ge
ëvalueerd zal worden. 
Dit ontwikkelingsplan is zowel voor de school 
als voor het beleid van belang. De school kan 
trachten het innovatiebeleid op verschillende 
niveaus op elkaar af te stemmen. Ze brengt 
systematiek en planmatigheid in het ontwik
kelingsproces. 

Effectieve vernieuwing vergt concretisering 
en zichtbaarheid op de verschillende niveaus, 
waar in ook de verwachtingen van het team 
een grote rol spelen. 
Componenten van een ontwikkelingsplan, die 
men meestal ook in een projectplan terug 
vindt, zijn: 
- visie op vernieuwen in het algemeen en op 

planmatig handelen in het bijzonder. 
- veranderingsonderwerp: het verdient aan

beveling met 1 vak- of vormingsgebied te 
starten. 

- beschrijving van de beginsituatie; 
- tussen- en einddoelen; 
- strategiekeuze; 
- concrete activiteiten, het van te voren 

hier enig zicht op hebben maakt het een
voudiger de 

- fasering, het stappenplan te beschrijven; 
- de taken van de betrokkenen, de directe 

en indirecte betrokkenen, en in- en even
tuele externe begeleiding. 

- tussentijdse en eind-evaluatie. 

Strategiekeuze 

De strategiekeuze bij de gang naar interne dif
ferentiatie, waartoe planmatig handelen het 

voornaamste middel is, is de eerste beslissing 
die genomen moet worden door het team. Er 
zijn 3 mogelijkheden: 

- Van deelwerkplan naar handelingsplan. 
O p schoolniveau bekijkt men met het hele 
team 1 vak- of vormingsgebied; inventarisatie 
van knelpunten, discussie over doelen, metho
dieken, materialen. Als het DWP gedetailleerd 
is opgesteld, kan men differentiëren en groeps-
en handelingsplannen opstellen. 
Het voordeel van deze strategie is, dat het 
gemakkelijker is groeps- en handelingsplan
nen op te stellen indien het DWP is geformu
leerd. Het nadeel is, dat het van het team 
zeer veel tijd en energie vergt, zonder direct 
rendement in de dagelijkse praktijk in de 
groep. 

- Van handelingsplan naar deelwerkplan. 
Men begin met leerlingbesprekingen van 1 of 
2 zwakke leerlingen uit iedere groep, ontwik
kelt een handelingsplanformulier en evalueert 
de uitgevoerde behandel ingen regelmatig. 
N a een periode van 1 a 1'/, jaar voegt men 
de verkregen gegevens, ervaring en kennis 
samen om tot ontwikkeling van een DWP te 
komen, waarna differentiatie op groepsniveau 
kan starten. Het voordeel van deze werkwijze 
is, dat het proces direct aansluit bij het werken 
in de groep, het nadeel is echter het gemis 
aan systematiek, de moeizame feed-back naar 
het team en onduidelijkheid over structurele 
knelpunten op schoolniveau. 

- Deelwerkplan en handelingsplan tegelijk. 
O p basis van leerlinggegevens werkt men 
twee richtingen uit: het schoolniveau en indivi
dueel leerlingniveau, waarbi j het differentiëren 
op groepsniveau vrij snel kan plaatsvinden. 
Het voordeel is, dat deze strategie de boven
staande nadelen uitsluit, het nadeel is echter, 
dat de strategie van alle teamleden zeer veel 
tijd en energie vergt, omdat regelmatig zowel 
leerlingbesprekingen als teambesprekingen ho
ren plaats te vinden. 

Hoe en wat men ook kiest, het model voor 
planmatig handelen met de faseringen op de 
3 niveaus kan bij het vernieuwingsproces een 
belangrijke rol spelen. 

Tenslotte 

Een van de moeilijkste problemen bij het ver
nieuwingsproces is het vinden van de mid
denweg tussen "opn ieuw het wiel uitvinden" 
en gebruik maken van "kant en klare pro
ducten en p lannen". Die middenweg is nodig 49 



omdat ieder schoolteam het vernieuwings
proces moet meemaken, beslissingen moet 
nemen, wil de vernieuwing, ook na enkele 
jaren, stand houden. 
Degenen onder u die bijeenkomsten van het 
Invoeringsprogramma Speciaal Onderwijs 
hebben b i jgewoond, zal het bovenstaande 
bekend voorkomen. Ik heb dan ook dankbaar 

gebruik gemaakt van materialen van het IPSO: 
* Basisbronnenboek Procedures; 
* Basisdraaiboek Planmatig handelen; 
* Vernieuwing van het VSO, Schonewille en 

Jongkind, verslag van een integratiepro
ject LOM/MLK 
(uitgeverij: VU-boekhandel , Amsterdam, 
1984). 

Problemen 
Signaleren 
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b2 

a, b, c 
instrumenten kiezen 
instrumenten afnemen 
gegevens weergeven 

+ + 
niveau a, b 

- c 
a 

- individuele 
overzichten 

- leerlingen 
selecteren 

egeve ns bespreken: 
b 

- groeps 
overzichten 

- leerlingen 
groeperen 

geselecteerde 
leerlingen 
diagnostiseren 
oplossingen 
beoordelen 
oplossing 

groepsdiagnose 
stellen 

oplossingen 
beoordelen 
oplossing 
kiezen 

hp opstellen 
hp uitvoeren 

gp opstellen 
gp uitvoeren 

hp evalueren gp evalueren 

a. individueel b. groeps 
niveau 

Model voor planmatig werken 
uit: Basisdraaiboek Planmatig handelen IPSO. 

• school 
overzichten 
bespreken 
zwakke punten 
i.h. onderwijs 
selecteren 

4 
oorzaken zwak 
aanbod 
analyseren 
oplossingen 
beoordelen 
oplossing 
kiezen 

dwp opstellen 
dwp uitvoeren 

dwp evalueren 

c. school 
niveau 
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De opvang van leerlingen met aandachts- en 
motivatieproblemen in de klas: 
het Orthopedagogisch Project Afstemming 

VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Drs. C.C. Goedhart 
Drs. S.E. Sliepen 
Prof. Dr. L.M. Stevens 

Vakgroep Kinderstudies 
Rijksuniversiteit Utrecht (RUU) 
Heidelberglaan 1 
Postbus 80140, 3508 TC Utrecht 

Kinderen die op school met hun prestaties ach
terblijven vallen vaak op door concentratie
problemen en gebrek aan motivatie. Zij wor
den in de praktijk en in de literatuur omschre
ven als passieve leerlingen. Genoemde pro-
olemen blijken niet alleen samen te hangen 
-net de moeilijkheidsgraad van de leerstof, 
-naar evenzeer met contraproductieve inter
acties tussen leraar en leerling in taaksituaties. 
3e leraar ziet zijn inspanningen niet beloond 
3n valt gemakkelijk terug in routinematig ge
drag; de leerling ziet geen resultaat en trekt 
:ich terug uit de taak en ontwijkt de taak en 
de leraar. 

In de praktijk van de zorgverbreding gaat de 
aandacht vooral uit naar het aanpassen van 
de taak of de moeilijkheidsgraad van de stof. 
In het algemeen is er minder aandacht voor 
de manier waarop de leraar de taak aan
biedt, begeleidt en beoordeelt, met andere 
woorden: de manier waarop de leraar met de 
leerling in taaksituaties omgaat. Het is hieraan 
dat de leerling voor een belanarijk deel zijn 
motivatie moet ontlenen. Het effect van ook 
aangepaste stof is mede hiervan afhankelijk. 

Goede leerlingen worden over het algemeen 
beschreven als leerlingen die in staat zijn hun 
leerstrategieën flexibel aan het doel aan te 
passen. Ook wanneer de leersituatie complex, 
misschien wel bedreigend is doordat de moei
lijkheidsgraad van de taak (te) hoog is of de 
leraar ontoereikende instructie geeft, verlie
zen ze hun zelfvertrouwen niet. "Zwakke" leer
lingen zijn daarentegen minder in staat hun 
leerproces te reguleren en kunnen snel hun 
zelfvertrouwen verliezen in niet vertrouwde 
en weinig succes belovende leefomstandig
heden. Met deze groep leerlingen houdt het 
op-A (orthopedagogisch project Afstemming) 
zich bezig. 

Spanningen 

Aandachtsproblemen worden gedefinieerd als 
mede het gevolg van een niet-productieve 
spanning tussen enerzijds de verwachtingen 
en mogelijkheden zoals deze door de leerling 
zelf worden ervaren, en anderzijds de ver
wachtingen op grond van de instructie van 
de leraar. Zonder ingrijpen van de leraar kan 
bij deze leerlingen het gebrek aan zelfver
trouwen zoveel (negatieve) emoties oproepen 
dat dit voor hen een ernstige belemmering 
voor het probleem-oplossen kan gaan vor
men. Dit proces wordt geïllustreerd aan de 
hand van de figuur op pagina 2 (Goedhart, 
C. en S. Sliepen, 1989). 

1 
EMOTIE: "Ik kan 't niet" 

ii 

EMOTIE blijft zolang de taak 
niet is opgelost 

ii 
EMOTIE krijgt voorrang bij in
formatieverwerking 

i i 

MINDER CAPACITEIT beschik
baar voor probleemoplossing 

n 

KANS op het vinden van de 
oplossing wordt kleiner 

il 

1 BEVESTIGING voor het kind: 

Herhaald falen op taken en het gevoel geen 
invloed te hebben op de eigen leerprestaties 
kan negatieve gevoelens oproepen. Deze ge
voelens hebben een zogenaamde alarmfunc
tie (Boekaerts '87) en zijn voor de leerling het 
signaal om die activiteiten te onderbreken 
die verantwoordelijk zijn voor de instandhou
ding van onprettige gevoelens. Een groot deel 
van de energie en capaciteit om informatie 
te verwerken wordt ter beschikking gesteld om 
de negatieve emoties op te heffen. De leer- 51 



ling zoekt een oplossing voor de onprettige 
situatie waarin hij zich bevindt. W e zien in de 
klas dan ook allerlei variaties in gedrag ont
staan om aan de negatieve druk te ontkomen. 
Deze varianten zijn gericht op het vermijden 
van de situatie die negatieve gevoelens op
roept. Het is begrijpelijk dat zij niet in de eerste 
plaats zijn gericht op leerstofbeheersing; de 
leerlingen zoeken een oplossing voor hun 
probleem dat juist wordt opgeroepen door 
de leerstof. Zij gaan de taak vermijden. 
Voorbeelden die iedere leraar kent zijn dro
merigheid, spelen met materiaal, door de klas 
heenlopen, kletsen of soms spijbelen. Voor een 
doelmatige onderwijsleersituatie is dat niet' 
gewenst. Toch kunnen we deze kinderen ac
tieve informatieverwerkers noemen. Ze zijn 
immers druk bezig met het verwerken van de 
in hen zelf opgeroepen emotionele informatie. 
Jammer genoeg houden ze zich echter niet 
bezig met de leerstof. 

Perspectiefverschillen 

Het is niet verwonderlijk, zo stelt Boekaerts 
(1987), dat negatieve ervaringen in het ver
leden tot een negatieve houding ten aanzien 
van bepaalde taken, situaties, leraren en 
schoolvakken kunnen leiden. Deze negatieve 
houding wordt nog wel eens in verband ge
bracht met een gebrek aan interesse en moti
vatie. De vraag is hoe we dat moeten inter
preteren. Eerdere ervaringen in de school of 
klas kunnen gaan fungeren als (subjectieve 
of gekleurde) interne bronnen van infownatie 
die meebepalen of en in hoeverre de actuele 
motivatie of leerbereidheid tot stand komt. 
Deze subjectieve informatiebronnen kunnen 
een basis vormen voor onterechte of onjuiste 
interpretaties van de werkelijkheid (Boekaerts, 
1987). 

In de onderwijsleersituatie kan dit gelden voor 
zowel leerling als leraar. D,e visie van beiden 
op de taakuitoefening door de leerling blijkt 
soms hemelsbreed te verschillen. Leraar en 
leerling kijken vanuit hun eigen ervaringen 
tegen een taak aan en kunnen andere ver
wacht ingen of andere doelen hebben rondom 
eenzelfde taak. Iets van deze interpretaties 
van de werkelijkheid kunnen we illustreren aan 
de hand van de volgende zin: 

Het kind zei de meester begrijpt het niet. 

Het plaatsen van een komma na het derde 
woo rd toont een totaal andere interpretatie 
van de leersituatie dan wanneer we komma's 

52 zouden plaatsen na het tweede en vijfde 

woord . Binnen het op-A spreken we in dit 
geval van perspectiefverschillen tussen leraar 
en leerling. O m de situatie, waar in leraar en 
leerling een verschillende taakopvatt ing heb
ben, te visualiseren, gebruiken we de volgen
de illustratie (Goedhart, C. en S. Sliepen, 1988): 

De leraar informeert in dit geval de leerling 
naar beste weten over de taakuitvoering en 
verwacht vlot doorwerken en taakgericht ge
drag van de leerling. Dat de leerling deze 
overtuiging niet helemaal deelt is ook uit de 
tekening af te leiden! 

Het vervolg van deze situatie laat zich raden: 
de leerling weet niet hoe de taak aan te pak
ken, welke oplossingsstrategie te hanteren, 
kan negatieve feedback verwachten van de 
leraar, durft of weet wellicht niet om hulp te 
vragen en wordt bevestigd in de idee dat het 
maken van deze sommen in door de leraar 
vastgestelde tijd een onhaalbare zaak is. 

Taakgericht gedrag 

Van Werkhoven en Roekei (1989, nog te ver
schijnen) stellen dat aan taakgericht gedrag 



in grote lijnen een aantal afwegingen door 
de Teerling ten grondslag ligt: 

1) de leerling percipieert de taak en de instruc
tie van de leraar en schat op grond van zijn 
cognitieve, affectieve en psychomotorische 
kennis en ervaringen in, dat hij de door de 
leraar gewenste prestatie in de beschikbare 
gestelde tijd zal kunnen leveren; 

2) de leerling houdt zijn activiteiten onder con
trole door niet-relevante informatie van buiten 
af (perceptuele controle) en van binnen uit 
(actie-controle) te onderdrukken; 

3) de leerling beoordeelt de leeruitkomst op 
grond van eigen kennis en ervaringen (interne 
informatie) en op grond van uitspraken van 
de leraar en eventueel van medeleerlingen 
(externe informatie); ' 

4) de leerling beoordeelt de uitkomst over het 
algemeen als goed, hetgeen positieve gevoe
lens oproept; 

5) bij een goede prestatie schrijft de leerling 
het resultaat toe aan de interne, stabiele fac
tor "bekwaamheid"; 

6) de leerling beoordeelt zo nu en dan de uit
komst als slecht, hetgeen negatieve gevoelens 
oproept; 

7) bij een slechte prestatie schrijft de leerling 
het resultaat toe aan de variabele factoren 
"inspanning" en "omgeving"; 

8) de leerling slaat bovenstaande ervaringen 
op in het geheugen en heeft een gevoel van 
zelfvertrouwen om dergelijke leersituaties in 
de toekomst aan te kunnen. 

In de bovenstaande beschrijving van Van 
Werkhoven en Roekei valt te lezen dat leer
lingen die zich cognitief-emotioneel ("Ik schat 
dat ik dit kan, en wel op grond van eigen be
kwaamheid en inspanning") bij de taak be
trokken voelen of (vanuit de leraar gezien) 
aangesproken weten door de taak en door 
de leraarinstructie hun eigen aandeel onder
kennen in de uitvoering daarvan. 

Hoe kan een leraar nu, bekend met boven
staande overwegingen, de enkele leerling met 
niet-taakgericht gedrag als reactie op nega
tieve gevoelens en onzekerheid over eigen 
prestaties, helpen? • 

Interactie 

Zoals we in de inleiding al stelden, heeft de 

leraar in zijn interactie met de leerling meestal 
al verschillende benaderingen uitgeprobeerd. 
Het taakgerichte gedrag van de leerling ver
andert doorgaans niet structureel en de leraar 
heeft het gevoel geen greep meer te hebben 
op het leerproces van de leerling. Afhankelijk 
van de persoonlijke kenmerken van leraar en 
leerling zal in de hier getypeerde situaties het 
leraargedrag worden gekenmerkt door veel 
aandacht en veel energie- en tijdsinvestering. 
Veel van de inspanningen van de leraar zul
len op den duur zijn gericht op gedragsregu
lering van de niet-taakgerichte leerling. De 
ieraar zal in toenemende mate het gevoel 
krijgen het proces eenzijdig te moeten regis
seren. Het dubbelzinnige in deze situatie is 
dat de leraar weliswaar de aandacht voor de 
betreffende leerling intensiveert, maar dat de 
variatie van leraaruitingen in de instructie, hulp 
en beoordeling afneemt. 

In het orthopedagogisch project Afstemming 
is een strategie ontwikkeld die aangrijpt op 
de bedoelde, stagnerende leraar-leerling in
teractie. De instructie, hulp en beoordeling 
door de leraar wordt zodanig gewijzigd, dat 
de leraar de manier waarop de leerling de 
taak waarneemt, kan onderkennen en daarop 
aangepast kan reageren. Voor de leerling is 
het effect dat deze het handelen van de le
raar onderkennen kan als gericht op zijn pro
bleem: het schatten van de taak als niet haal
baar. De perspectieven van beide deelne
mers in de onderwijsleersituatie worden daar
mee op elkaar afgestemd. Het project is kort
weg gericht op het vergroten van de persoon
lijke handelingsbekwaamheid van leraren ten 
aanzien van hun probleemleerlingen (Hollan
der, D., R. Sikkes, 1988). Medewerkers van 
Onderwijsbegeleidingsdiensten worden ge
traind in overdracht van de afstemmingsstra
tegie aan teams en individuele leraren en de 
verdere begeleiding ervan. Leraren PABO 
worden getraind in de overdracht en bege
leiding van de afstemmingsstrategie naar hun 
studenten. 

De op-A strategie . 

Leraren en aanstaande leraren worden ge
traind in het hanteren van de volgende pro
cedure, waarin video-opnamen een zeer cen
trale rol vervullen. 

1) Registratie van ongemotiveerd gedrag in 
de klas door middel van video, en de wijze 
waarop de leraar met dat ongemotiveerde 
gedrag omgaat. 
2) Registratie van de instructie en hulp aan de 



leerling, en van de beoordeling van de leer
prestaties. 
3) Het leggen van een verband tussen ver
bale instructie, hulp en prestatiebeoordeling 
(2) en het taakgedrag van de leerling (1). 
4) Het oefenen van wijzigingen in de instruc
tie, hulp en beoordeling. 

Door bovenstaande procedure te volgen, 
aanvankelijk in nauwe samenwerking met een 
schoolbegeleider, kan de leraar een beter 
inzicht verkrijgen in de gedachten en ge
voelens van de leerling over de taak(-situatie). 
Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om de in
structie beter af te stemmen op de behoette 
van de leerling en daardoor effectiever on
derwijs te realiseren. 

Tot slot 

In de periode 1986-1990 wordt er binnen het 
orthopedagogisch project "Afstemming op 
een systematische wijze ervaring opgedaan 
met de uitvoering van bovenstaande strate
gie in het basisonderwijs. 

In 1990 zal het orthopedagogisch project Af
stemming op effecten zijn getoetst en zal de 
in het project ontwikkelde strategie beschik
baar komen voor de onderwijspraktijk. 
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Posterpresentatie 

D.Kuyt 

Een van de drukstbezochte onderdelen van de conferentie was 
ongetwijfeld de posterpresentatie. In verschillende ruimten waren 
door diverse scholen/instellingen diverse opstellingen gemaakt 
met een zeer breed aanbod aan informatie. 
Met verschillende middelen werd aan de bezoekers duidelijk ge
maakt wat er op de betreffende scholen aan belangwekkends 
plaatsvond. 
De posterpresentatie is bij uitstek een mogelijkheid om datgene wat 
er aan praktische zaken gebeurt te laten zien. 
De belangstelling was overweldigend; de tijd om alles goed te 
bekijken eigenlijk te kort. 
De beelden hieronder en hierna spreken voor zich. 

Fototentoonstelling met daarbij uitgestalde oude hoorapparatuur, een bijdrage van de Cor Emousschool. 55 



Boekentafel met meer dan boeken alleen. 

56 De Prof. van Gilseschool presenteert de verhaalkring. 



Onder ons gezegd en gezwegen 
Uitgangspunten voor de opvang en begeleiding van spraak- en 
taalgestoorde kinderen 

VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 
Centrum voor Stem-, Spraak- en Taalstoornissen 
KNO-kliniek A Z G . 

Inleiding 

De visie op behandel ing van spraak- en taai-
gestoorde kinderen heeft in de loop van de 
jaren vele veranderingen ondergaan. Vanuit 
een totaalbenadering in de beginperiode 
(ca. 1900) zijn vele methoden bedacht om 
kinderen beter aan het spreken te krijgen. W e 
kunnen hierbij bi jvoorbeeld denken aan sen-
somotorische oefenprogramma's, aan speci
fieke taaitrainingsprogramma's op basis van 
imitatietechnieken of aan " taa lbadmethoden" . 
Ook ten aanzien van de leeftijd waarop kin
deren met spraak- en taalstoornissen behan
deld moeten worden zijn de meningen in de 
loop der jaren aan veranderingen onderhevig 
geweest. Hoe vroeg een tijdige behandeling 
kan starten is altijd onderwerp van discussie 
geweest. Als gevolg van de interpretatie van 
de opvatt ing van Lenneberg (1967) dat een 
bepaalde neurologische rijping voorwaarde 
is voor het vermogen om taal te leren, is bij 
verschillende therapeuten een soort "wacht-
maar-af" houding ontstaan. Aan de andere 
kant hebben inzichten in de taalverwerving 
en de neurofysiologische ontwikkeling ertoe 
geleid dat door anderen wordt gepleit voor 
een zo vroeg mogelijk theurapeutisch ingrij
pen. 

De visie op behandeling van spraak- en taai-
gestoorde kinderen is ook afhankelijk van de 
manier waarop men de taalverwerving theo
retisch benaderd. Wanneer taai-leren bijvoor
beeld afhankelijk wordt gesteld van taalge-
voel en neurologische rijping, zal men in de 
therapie een ander standpunt innemen dan 
wanneer taai-leren afhankelijk wordt gesteld 
van auditieve waarneming en motoriek. Bin
nen al deze verschillende benaderingswijzen 
moet een standpunt ingenomen worden. 
Wi j gaan ervan uit dat hoe eerder we een 
stoornis signaleren en hoe eerder goede diag
nostiek van de aard en de ernst van de stoor
nis kan plaatsvinden, des te meer mogelijkhe
den er zijn om een niet goed verlopende ont

wikkeling nog om te buigen. 
Naarmate spreekgedrag meer gevestigd wordt 
en meer gaat benoren bi j de persoon, des te 
minder mogelijkheden er tot verandering en 
dus tot interventie zullen zijn. Naarmate een 
patiënt jonger is in leeftijd, des te meer moge
lijkheden er zijn tot bijsturen in de richting van 
het normale ontwikkelingsverloop gezien de 
rijping van het neurofysiologische systeem. 

Verder wordt ons standpunt bepaald door 
een nu ca. twaalf-en-half jarige klinische er
varing. Wi j gaan er vanuit dat, wanneer we 
met spraak- en taalgestoorde kinderen te ma
ken krijgen, voordat een therapeutisch pro
gramma opgesteld kan worden, eerst ant
woord gegeven moet worden op twee vragen: 
1. W a t voor soort spraak- en taalprobleem is 

aanwezig? 
2. Staat de spraak-taalproblematiek op zich

zelf of maakt deze onderdeel uit van een 
bredere problematiek? 

Ad. 1 . Soort spraak-taalprobleem 

Het is belangrijk om bij niet goed sprekende 
kinderen, op basis van een uitgebreid taal
onderzoek, te bepalen met welk soort pro
bleem we te maken hebben. 
Beslist niet alles is onder één noemer te bren
gen. W a t stotteren lijkt is soms een taalontwik
kelingsstoornis en wat een taalontwikkelings
stoornis lijkt is soms een articulatieprobleem. 
Andere voorbeelden zijn uiteraard ook te ge
ven. 

Ons spraak-taalonderzoek ziet er als volgt uit: 
- Taaibegrip 
- Taalproduktie: 

- uitingslengte 
- woordvorming/art iculatie 
- woordvinding 
- morfo-syntaxis 
- vloeiendheid 

- Communicatief gedrag (verbaal en/of non-
verbaal, actief en/of reactief). 

O p basis van dit spraak-taalonderzoek wordt 
de " ta l ige" diagnose gesteld: 57 



Taalontwikkelingsstoornis 
Er zijn problemen met het taaibegrip en/ot 
de taalproduktie, waarbi j vooraf de morfo-
syntaxis vertraagd of afwijkend verloopt. 

Articulatiestoornissen 
Er zijn problemen met de uitspraak van één 
of meerdere klanken. 

Vloeiendheidsstoornissen (stotteren, broddelen) 
Er is een haperende en herhalende ma
nier van spreken bij een overigens leef-

ti jdsadequate articulatorische en morfo-
syntactische ontwikkeling. 

Resonantiestoornissen 
Bij een goed verlopende spraak- en taal
ontwikkeling kan het mogelijk zijn dat de 
verstaanbaarheid negatief wordt beïn
v loed door te veel of te weinig neusklank 
tijdens het spreken (rhinolalia apaerta of 
rhinolalia clausa). 

Ad. 2. Opzichzelfstaande, dan wel niet-
opzichzelfstaande spraak-taal-
problematiek 

Wanneer de spraak-taalproblematiek wat be
treft de talige prestaties in kaart zijn gebracht, 
zal uitgezocht moeten worden of deze proble
matiek op zichzelf staat, of dat deze onderdeel 
uitmaakt van een bredere problematiek. 
Het spraak- en taalgedrag zien wij als resul
tante van organisch-fysiobgische en psycho
sociale omstandigheden (zie tabel 1). 
Met name bij kinderen met een verminderde 
taalgevoeligheid wordt de spraak-taalproble
matiek vaak als opzichzelfstaand beschouwd, 
en vooral taaitherapie is dan aangewezen 
Een verminderde taalgevoeligheid is echter 
niet eenvoudig vast te stellen, het is vaak een 
"diagnose bij uitsluiting" en wordt pas ge
steld wanneer er geen duidelijk aan te wijzen 
stoornis aanwezig is in de medische dan wel 
de pedagogisch-psychologische factoren. 

Zijn er niet-normale uitgangspunten wat be
treft gehoor, intelligentie, spraakorganen, neu
rologische ontwikkeling, emotionele en motiva-
tionele ontwikkeling en omgeving, dan spre
ken we meestal van een niet-opzichzelfstaan-
de spraak-taalstoornis. 
O p oasis van een, dus, multidisciplinaire diag
nostiek wordt voor het slecht sprekende kind 
gekozen voor de meest adequate vorm van 
therapie. 
De verschillende therapiemogeli|kheden zi|n 
als volgt weer te geven: 

- medische therapie: 
- gehoorverbeterende maatregelen 
- operatie aan de spraakorganen 
- medicatie 
- kinderpsychiatrische hulp 

- pedagogische/psychologisch therapie: 
- suggesties voor extra taalstimulatie of 

totale ontwikkelingsstimulatie thuis 
- directe pedagogische hulp 
- plaatsing binnen het speciale onder

wijs 

- specifieke spraak- en/of taaitraining (logo
pedische hulp) 

- taaitherapie 
- articulatietraining 
- stottertherapie 

- combinaties. 

2. Taaitherapie 

In het nu volgende zullen we ons voornamelijk 
bezighouden met de taaitherapie. O p basis 
van multicisciplinaire diagnostiek is gebleken 
dat de kinderen bij deze vorm van therapie 
baat kunnen hebben. W e hebben dan dus 
niet te maken met kinderen die stotteren of spe-

Tabel 1 . Basis van spraak-taalgedrag 
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Medische factoren 

- aspect van de spraakorganen 

- functionele mogelijkheden van de spraak
organen 

- gehoor 
- motorische ontwikkeling 

- neurologische rijping 
- psychische ontwikkeling 

Pedagogisch-psychologische factoren 

- omgeving 

- intelligentie 
- emotionele instelling en ontwikkeling 

- taalgevoeligheid 



cifieke articulatieproblemen hebben, maar met 
kinderen die een opzichzelfstaande dan wel 
een niet-opzichzelfstaande taalontwikkelings
stoornis hebben en bij wie de verwachting is 
dat, soms nog naast een andere vorm van 
therapie, gerichte spraak-taalstimulatie hun 
ontwikkeling in deze zal versnellen. 
De eerste vraag is nu of wij binnen deze twee 
groepen van kinderen nog een nadere onder
verdeling aan kunnen brengen wat betreft de 
talige aard van de stoornis. Eerder (Goorhuis-
Brouwer 1981) hebben we dat op de volgen
de manier gedaan , we maakten onderscheid 
tussen: 
- Verlate taalaanvang - niet spreken van kin

deren, terwijl dat gezien de leeftijd wel ver
wacht zou mogen worden. 

- Vertraagde taalontwikkeling - het taaibe
grip en/of de taaiproductie zijn duidelijk ach
ter bij het gemiddelde niveau van leeftijd
genootjes. 

- Dysfonemieën - kinderen zijn onzeker over 
de plaatsing van klanken in woorden, terwijl 
men dat gezien de leeftijd niet meer zou ver
wachten. De klankvorming op zichzelf is 
goed. 

- Vertraagde spraak- en taalontwikkeling - er 
is zowefeen vertraagde taalontwikkeling als 
een onvoldoende articulatie-ontwikkeling. 

Onze nu ca. twaalf-en-een-halfjarige ervaring 
met deze indeling en de daarop gebaseerde 
therapievormen hebben ons geleerd, dat deze 
nadere specificering alleen zin heeft wanneer 
daarnaast met vier andere aspecten rekening 
gehouden wordt bij het opzetten van een taai-
therapie. 

2 . 1 . Taaibegrip 

In de eerste plaats moet het taalbegripsniveau 
van het kind duidelijk bij de therapeutische uit
gangspunten worden betrokken. Wanneer 
niet uitgegaan wordt van het taalbegripniveau 
van kinderen kan de aanpak, op basis van de 
kalenderleeftijd van het kind, te laag of te 
hoog gegrepen zijn. Zowel een tè gemakke
lijke als een tè moeilijke benadering kan 
averechts werken. Wi j willen dit met twee voor
beelden illustreren. 

2 .1 .1 . Een tè gemakkelijke benadering 

J. is net vier jaar geworden en mag naar de 
kleuterschool. Zijn verwachtingen zijn hoog 
gespannen vanwege enthousiaste verhalen 
van zijn twee jaar oudere broer. 
N a drie maanden vraagt de kleuterleidster een 
gesprek aan met de ouders, omdat ze zich 

zorgen maakt over de taalontwikkeling van J. 
Hij heeft de afgelopen periode in de klas nog 
nauwelijks gesproken. De ouders kunnen de 
juf ten aanzien van de eventuele taalstoornis 
geruststellen: die is niet aanwezig. Thuis spreekt 
hij veel, goed en duidelijk. Ouders en leer
kracht spreken af dat er thuis met J. gesproken 
zal worden om er achter te kunnen komen wat 
er aan de hand is. Het volgende gesprek ont
staat: 
Moeder: "Juf vindt jou een hele lieve jongen, 
maar ze begrijpt je niet zo goed . " 
J.: " W a a r o m niet?" 
Moeder: "Omda t jij op school bijna niets zegt." 
J. springt zeer verontwaardigd overeind en 
roept: "Als jij ook eens wist hoe kinderachtig 
die doet!" . 

2.1.2. Een tè moeilijke benadering 

E. is de jongste van drie kinderen. De oudste 
twee jongens hebben zich vlot en snel ontwik
keld. E. ontwikkelt zich iets langzamer, maar de 
ouders wijten dit hoofdzakelijk aan het feit 
dat E. als jongste en als meisje door haar broer
tjes teveel geholpen wordt. N u E. vijf jaar is 
vinden de ouders dat E. zo langzamerhand 
aan bepaalde opdrachtjes moet kunnen vol
doen: zelfstandig aankleden, speelgoed op
ruimen en afspraken nakomen. E. is echter 
dwars, boos en doet niet wat van haar ver
wacht wordt. Ook spreekt ze, gezien haar 
leeftijd, nog onvoldoende. Bij een algeheel 
ontwikkelingsonderzoek blijkt dat E. een ge
middelde ontwikkelingsleeftijd heeft op ca. 
driejarig niveau. Haar boosheid en dwarsheid 
is voor een groot deel te wijten aan de - voor 
haar ontwikkelingsleeftijd - te hoog gestelde 
eisen. 

Uit deze twee voorbeelden kunnen we aflei
den dat een tè gemakkelijke of een tè moei
lijke benadering door kinderen niet altijd "ge
nomen" wordt. Zij kunnen hierop reageren 
door zich van de communicatie ar te wenden 
of door boos gedrag. 
In een therapeutische situatie is het daarom 
erg belangrijk de juiste toon en het juiste ni
veau aan te slaan. De manier waarop men 
kinderen kan benaderen wordt niet bepaald 
door de kalenderleeftijd van het kind, maar 
door de ontwikkelingsleeftijd. 
O m zo dicht mogelijk aan te kunnen sluiten bij 
het ontwikkelingsniveau van het kind, gaan we 
bij de taaitherapie uit van het taaibegrip. Het 
taaibegrip geeft in ieder geval het niveau aan 
waarop de kinderen aangesproken moeten 
worden en is bij de meeste kinderen ook een 59 



belangrijke indicator voor het totale ontwik
kelingsbeeld. 

2.2. Gesprek 

Een tweede uitgangspunt bij de spraak- en 
taaitherapie is dat kinderen, en wij gaan er 
vanuit dat dit voor taalgestoorde kinderen ook 
geldt, taal leren in gesprek met de omgeving. 
Ouders spreken tegen kinderen, kinderen vra
gen, ouders antwoorden. De gespreksonder
werpen zijn de wensen, verlangens en fanta
sieën van het kind zelf en de wensen en peda
gogische richtlijnen van de ouders en de om
ringende wereld. Het gesprek gaat over van 
alles en nog wat. Kinderen ontdekken hierdoor 
de regels in de taal. 
Therapeuten kunnen, wanneer ze rekening 
houden met dit ontwikkelingsgegeven, niet 
meer doen dan de taal op een aangepaste 
manier aan de kinderen aanbieden, waardoor 
de structuren van de taal voor het kind door
zichtig worden. Zij moeten kunnen komen tot 
eigen, spontane imitaties van aangeboden 
taaluitingen. 

Niet alleen vanuit de kennis omtrent het nor
male ver loop van het taalverwervingsproces 
proberen we strikte imitatie-oefeningen in de 
zin van voor- en nazeggen echter tot een mi
nimum te beperken, ook in de pedagogische, 
psychologische en medische literatuur gericht 
op kinderen met taalproblemen, zeker van 
voor de Tweede Were ldoor log, wordt steeds 
onder woorden gebracht dat strikte imitatie
oefeningen bij kinderen zoveel mogelijk be
perkt moeten blijven. 
Imitatie-oefeningen in de vorm van voor- en 
nazeggen worden gezien als strijdig met de 
drang van het kind zelf te willen ontdekken en 
te doen ("zelf doen") en zal zelfs negatief wer
ken op de "spreekdrang" ("Sprachtrieb", Stern 
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1928/1981). Stern gebruikt het begrip "Kon-
vergenz" om aan te geven hoe belangrijk het 
is dat men bij de taaiopvoeding rekening houdt 
met de totale ontwikkelingsstructuur van het 
kind (pag. 129): 
" N u r in dem standigen Zusammenwirken der 
inneren, zum Sprechen drangenden Anlagen 
in der ausseren Gegebenhei t der Umwelt-
sprache, die jènen Anlagen Angriffspunkt und 
Material zu ihrer Realisierung bietet, kommt die 
kindliche Spracherwerb zustande. 
Bietet sich dem Kinde Möglichkeiten, irgend 
ein Material zu sprachlichen Symbolen zu ge
stalten, so ergreift es diese Gelegenheit mit 
einer Intensiteit, Selbststandigkeit und Ge-
schicklichkeit, welche aufs deutlichste die 
inneren auf Entladung wartende Spannkrafte 
dokumentieren." 

2.3. Aangepast taalaanbod 

Het derde uitgangspunt in de therapie is dat 
in het gesprek tussen kind en therapeut het 
taa laanbod van de therapeut is aangepast 
aan het taalproduktieniveau van het kind. De 
therapeut is steeds één stapje op het ontwik
kelingsniveau van het kind vooruit. Wanneer 
een kind nog niet spreekt, biedt de therapeut 
éénwoorduit ingen aan, wanneer het kind één-
woorduit ingen spreekt biedt de therapeut 
tweewoorduit ingen aan , etc. O p deze ma
nier leidt de therapeut het kind door het taal
verwervingsproces: van éénwoorduit ingen, 
naar tweewoorduit ingen, naar korte, eenvou
dige zinnen en uiteindelijk naar goed gevorm
de zinnen die wisselend van lengte kunnen 
zijn. 
Hoever we met een bepaald kind gaan in de 
therapie is afhankelijk van het taalbegrips-
niveau van dit betreffende kind. W e werken 
toe naar die taalproduktie die het kind gezien 
zijn taaibegrip zou kunnen produceren, maar 
dit nog niet doet. (zie tabel 2) 

Tabel 2 

Taaibegrip van het kind 

1. niet duidelijk 
(kind reageert niet op gegeven opdracht-
jes) 

2 .1 - 1'/, jarig niveau 
3. 1 % - 21/, jarig niveau 
4. 2\ - 3'/2 jarig niveau 
5. 3 - 5 jarig niveau 

Te bereiken taalproduktie 

éénwoorduitingen 

één- en tweewoorduitingen 

tweewoorduitingen 

korte, eenvoudige zinnen 

goed gevormde zinnen, wisselend van 
lengte 



Tabel 3 

Taaibegrip van het kind Gespreksonderwerp 

1. niet duidelijk aansluiten bij de sensomotorische ervaringen. 

2. 1 - 1 '/2 jarig niveau aansluiten bij voorwerpen die het kind ziet, waar het mee 
speelt, etc. De wereld met woorden "betekenen". 

3. 1 '/2 - 2'/2 jarig niveau met woord en daad ingaan op de eigen creativiteit van het 
kind. 

4. 2'/2 - 3'/2 jarig niveau aansluiten bij het sociale karakter van taalgebruik, rollenspel, 
etc. 

5. 3 - 5 jarig niveau werkelijkheid en fantasie als uitgangspunt. 

2.4. Gespreksonderwerp 

Het vierde uitgangspunt in de therapie is dat 
de gesprekssituaties worden bepaald door het 
ontwikkelingsniveau waarin het kind zich be
gripsmatig bevindt. We onderscheiden op 
basis van het taaibegrip vijf stadia in de thera
pie (zie tabel 3). 

Stadium I. Het taaibegrip is niet duidelijk. 

Het gaat in dit geval om kinderen die nog in 
het pre-symbolische stadium verkeren. Dit be
tekent dat de kinderen nog sterk verbonden 
zijn aan de directe lichamelijke belevingen, 
die worden gestuurd vanuit horen, zien, voe
len en bewegen (de sensomotoriek). Omdat 
de eigen lichamelijke belevingen zo centraal 
zijn, noemt men dit stadium ook wel egocen
trisch. 
Woorden, voorzover herkend, worden door 
het kind in dit stadium nog verbonden aan 
bekende voorwerpen. De kinderen weten 
bijvoorbeeld hun eigen lepel, troetelbeer of 
pop te herkennen of aan te wijzen wanneer 
gevraagd wordt "waar is de lepel?", "waar 
is de beer?" of "waar is de pop?", maar ze 
kunnen test-voorwerpen met dezelfde naam 
niet als zodanig herkennen. Het "vreemde" 
voorwerp wordt door hen niet verbonden aan 
het genoemde woord. 
In dit stadium zal binnen de taaitherapie een 
eerste koppeling gemaakt moeten worden 
tussen sensomotoriek en taalontwikkeling. Hoe 
belangrijk deze koppeling is voor de verdere 
ontwikkeling van het kind weten we vanuit 
de pedagogische en psychologische literatuur 
(o.a. Piaget, 1923, 1959; Vygotsky 1934, 1962). 
De koppeling tussen sensomotoriek en taal
ontwikkeling komt, bij zich normaal ontwikke
lende kinderen, tot stand doordat ouders van

uit de sociale betrokkenheid op hun kind een 
dialoog met het kind aangaan (Bruner 1977; 
Schaffer 1977, 1978; Bullowa 1979; Trevarthen 
1979). 
Dit twee-gesprek wordt vanuit de kant van 
de ouders op gang gebracht en wordt hoofd
zakelijk beheerst door twee taalfuncties, te we
ten "Ausdruck" en "Appèl" (Bühler 1934, 
1965). De ouders geven uitdrukking ("Aus
druck") aan bepaalde bewegingen, emoties, 
handelingen, etc, door gebruik te maken van 
klanken, woorden en gebaren. Dit trekt ver
volgens de aandacht van het kind, waardoor 
het "gewekt" wordt voor taalgebruik; het kind 
ontvangt de woorden, klanken en gebaren 
van de ouders en laat deze op zich inwerken. 
Het laat zich appelleren ("Appèl"). 

Stadium II. Het taaibegrip ligt tussen ca. 
één- en anderhalf jarig niveau 

Ook nu verkeren de kinderen nog in het pre-
symbolische stadium, maar ze bevinden zich 
al wel in een ontwikkelingssituatie waardoor 
ze op het punt staan dit stadium te verlaten. 
Ze ontdekken of hebben ontdekt dat aan be
paalde voorwerpen of situaties "betekenis" 
kan worden verleend. Ze demonstreren dit 
bijvoorbeeld wanneer ze een kopje zien staan 
en "hieruit drinken" of wanneer ze met een 
lepeltje in een (leeg) kopje gaan roeren. Ze 
"verwoorden" hun begrip van het voorwerp 
of de situatie als het ware door een bepaald 
gedrag te laten zien: "definition by use" (Sheri
dan 1975). Ze gebruiken zelf nog niet de woor
den waarmee de voorwerpen en situaties be
noemd kunnen worden, maar wanneer ge
vraagd wordt naar het kopje, de lepel, de bal, 
etc, kunnen ze deze wel aanwijzen en wan
neer er gezegd wordt "eten" lopen ze alvast 
naar hun zitplaats aan tafel. 61 



De kinderen die zich wat betreft het taaibegrip 
in het tweede stadium bevinden, kunnen, in 
tegenstelling tot de kinderen die zich in het 
eerste stadium bevinden, een bal , pop of lepel 
uit het testmateriaal wel aangeven wanneer 
daarom wordt gevraagd. Binnen de taaithe
rapie moeten voorwerpen, situaties en klanken 
"betekend" gaan worden. De "Darstel lung" 
van de taal (Bühler 1934, 1965), dat wil zeg
gen het besef dat woorden naar iets verwijzen, 
moet ontdekt worden. Het betekenis-gebruik 
van het woord moet aan het kind duidelijk 
worden gemaakt. 

Stadium III. Het taaibegrip ligt tussen ca. 
anderhalf- en twee-en-een-half jarig niveau. 

De kinderen met dit niveau van taalbegrip be
vinden zich al in het symbolische stadium. Ze 
zijn zich bewust van de verwijzende functie 
van woorden en kunnen daardoor ook al 
eenvoudige opdrachtjes begrijpen als "zet de 
pop op de stoel", of " leg het mes op het bo rd " . 
De kinderen zijn ook minder egocentrisch dan 
de kinderen in de vorige twee stadia: de we
reld om hen heen komt geleidelijk tot leven en 
krijgt betekenis los van de onmiddellijke eigen 
lichamelijke beleving. Het kind is niet meer de 
wereld zelf, maar wordt geleidelijk aan onder
deel van de wereld. 
Binnen de taaitherapie gaan de drie door 
Bühler (1934, 1965) onderscheiden taalfuncties 
- "Ausdruck", " A p p è l " en "Darstel lung" -
ook van het kind zélf uit een rol spelen. De 
wederkerigheid in een gesprek en de creatieve 
omgang met taal komen centraal te staan. Het 
kind moet leren zelf uitdrukking te geven aan 
zijn wensen en verlangens, en merken of dit bij 
de luisteraar aankomt of niet, of de luisteraar 
zich laat appelleren. Vervolgens zijn niet alleen 
de eigen belevingen onderdeel van een ge
sprek, maar ook de dingen die men samen ziet, 
waar men samen mee speelt etc. Alles kan 
benoemd worden en onder woorden ge
bracht. Klanken, woorden en zinnen verwijzen 
niet meer alleen naar de eigen ervaringen van 
de spreker, maar ook naar de wereld om ons 
heen, de objectieve werkelijkheid. 
Kinderen in dit stadium van de taaitherapie 
moeten leren dat ze met woorden en zinnen 
betekenis over kunnen dragen en daarmee ook 
het hier en het nu kunnen overstijgen. 

Stadium IV. Het taaibegrip ligt tussen ca. 
twee-en-een-half en drie-en-een-half jarig 
niveau. 

In dit stadium begrijpen kinderen dat woorden 
62 en zinnen gebruikt worden om mededelingen 

aan anderen te doen en ze begrijpen gespro
ken taal ook op die manier. Het taalgebruik 
gaat binnen dit stadium integreren met het 
totale gedrag van het kind. De kinderen bren
gen taalgebruik langzamerhand in verband 
met het totale sociale functioneren. Het feit dat 
de betekenis-functie van de taal ontdekt is, 
maakt dat de relatie met de wereld en de re
latie met andere mensen in een subject - object 
beleving kan worden gebracht. Voorwerpen 
worden niet meer alleen op hun subjectieve 
functie beoordeeld - "wa t kan ik er mee 
doen " - , maar kinderen krijgen ook oog voor 
de eigen objectieve aard van de voorwerpen: 
vorm, grootte, kleur, details. Personen worden 
niet alleen meer bekeken op de eigen, voor 
het kind emotionele of functionele waarde, 
maar kunnen ook op hun rol of functie worden 
beoordeeld: koning, prinses, juf, mama, etc. 
Opdrachten als "waar vegen we de vloer 
mee", wat moet je doen als je slaperig bent" , 
"w ie kookt het eten" , worden nu begrepen. 
Binnen de taaitherapie wordt taal gekoppeld 
aan de subjectieve en objectieve waarneming 
en daarmee aan denkrelaties, waardoor de 
totale ontplooi ing van het kind in het geding is. 
Taal en taalgebruik spelen van nu a f aan een 
belangrijke rol in de organisatie van complexe 
vormen van mentale activiteit (Luria en Yudo-
vich 1959). 

Stadium V. Het taaibegrip ligt tussen drie-
en-een-half en vijf/zes jarig niveau 

Taal is in dit stadium door het kind niet alleen 
begrepen als middel voor het sociale functio
neren, maar taal wordt nu ook in verband ge
bracht met het "onder controle" krijgen van 
situaties en voorstellingen. Met taal worden 
werelden geschapen. Niet alleen de directe 
leefomgeving bestaat, maar er bestaat ook 
een wereld die gedacht kan worden. De kin
deren gaan fantaseren en krijgen belangstel
ling voor sprookjes. 
De gesproken taal wordt zowel in enkelvou
dige als samengestelde zinnen begrepen, 
mits de inhoud van de gebruikte woorden niet 
al te moeilijk is. 

3. Vroege behandeling en consequenties 
daarvan voor de begeleiding binnen de 
scholen. 

Tot nu toe is steeds gesproken over de spraak-
taalbehandel ing van kinderen met een ontwik
kelingsleeftijd tot ca. vijf jaar (wat betreft de 
kalenderleeftijd kunnen ze soms iets ouder zijn). 
W e sluiten hiermee aan bij huidige neurofysio
logische gezichtspunten. In de periode van 



nul tot ca. zeven jaar hebben kinderen een 
bijzonder vermogen om gecompliceerde, in 
principe klaar l iggende, neurale circuits in 
interactie met de omgeving te ontwikkelen. De 
eerste drie levensjaren zijn wat betreft de rij

ing van het neurofysiologische systeem nog 
elangrijker dan de periode van drie tot ca. 

zeven jaar. Ook studies met betrekking tot ge
depriveerde kinderen (Skuse 1984) hebben 
geleerd dat de periode van nul tot ca. zeven 
laar kritisch en gevoelig genoemd kan wor
den. Het is de periode waar in taal "aanslaat" . 
N a het zevende jaar wordt dit al veel moei
lijker. 

Dit alles betekent dat wij, zoals we aan het 
begin ook al stelden, voorstander zijn van tij
dige opsporing van kinderen met taalontwik
kelingsstoornissen en vroegtijdige mogelijk
heden met betrekking tot opvang en bege
leiding. 

Voor het beleid van scholen waar spraak- en 
taalgestoorde kinderen worden opgevangen, 
heeft deze visie, wanneer die gedeeld zal 
worden, consequenties. Ook daar moet de 
meeste aandacht dan gaan naar de jongste 
9roepen. Als ideaalbeeld zien wij een school 
waar spraak- en taalgestoorde kinderen op
gevangen worden met specifieke spraak- en 
taalbegeleiding en specifieke didactische on
dersteuning tot ca. 6 a 7 jarig niveau. 
Aan het eind van de tweede kleutergroep, 
wanneer de overstap gemaakt moet worden 
naar het proces van leren lezen, schrijven en 
rekenen, betekent dit voor de SG-leerlingen 
een overgang naar een ander type onder
wijs, te weten: normaal basisonderwijs, LOM-
onderwijs of MLK-onderwijs. De taal is vanaf 
dat moment niet meer het specifieke aandachts
punt. Het gaat er vanaf dat moment om het 
kind met zijn sterke en zwakke kanten zover 
te stimuleren dat een positie in de maatschap
pij te veroveren lijkt. 

Naschrift 
K. Joustra, namens de VeBOSS 

O p grond van de discussie na het uitspreken 
van de voordracht moet gesteld worden, dat 
de genoemde normen, m.n. "Als ideaal zien 
we een school waar spraak- en taalgestoorde 
kinderen opgevangen worden met specifieke 
spraak- en taalbegeleiding en specifieke didac
tische ondersteuning tot ca. zes- a zevenjarig 
niveau", gelezen dienen te worden als "func-
' 'onerend niveau". Dit betekent dat de grens 
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kan opschuiven naar boven tot een leeftijd 
van acht tot negen jaar. 

De eventuele overstap naar een andere vorm 
van Speciaal Onderwijs of terugplaatsing in 
het basisonderwijs zal afhankelijk zijn van de 
dan aanwezige hulpvraag van het kind. Een 
algemene leeftijdsgrens is hierbij niet aan te 
geven. 

O p grond van deze stelling zal een onder
zoek geïnitieerd worden naar hulpvragen van 
kinderen met spraak-/taalmoeili jkheden in de 
leeftijdsgroep van zeven tot twaalf jaar. 63 



Ikke doe niet mee 
Taalstoornissen? Een school-keuze? 

VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Drs. R. Aerden 

ledere onderwijsgevende in onze onderwijs
soort zou zichzelf eigenlijk moeten bescher
men tegen verzoeken een pleidooi te houden 
voor het bestaansrecht van de scholen voor 
kinderen met spraak/taalmoeilijkheden. 
Helaas worden zij hier regelmatig toe genood
zaakt, omdat er lieden zijn - wetenschappers, 
politici, inspecteurs - die twijfelen aan het nut 
en de noodzaak van deze specifieke vorm 
van onderwijs. 
De meest gehoorde domme opmerking is 
meestal die, dat onze leerlingen toch ook 
adequaat zouden kunnen worden opgevan
gen in de scholen voor l.o.m. en mik.: "daar 
wordt immers ook logopedie gegeven!!!!?" 

Wij kunnen twee dingen doen: 
- óf we gooien ons hoofd in de wind en den
ken in weinig vloeiende bewoordingen over 
de persoon; 
- óf we formuleren vermoeid ons weerwoord, 
in de wetenschap dat dit helaas weinig resul
taat kan opleveren. 

Laat ik mij, niet vermoeid en in de hoop resul
taten te boeken, met het tweede bezighouden. 
Daarbij wil ik mij voornamelijk richten op de 
volgende punten: 
1. multidisciplinair onderzoek; 
2. zelfstandigheid van de commissie van on

derzoek; 
3. hulpverleningsmogelijkheden; 
4. oudere kinderen en adequate opvang; 
5. jonge kinderen en adequate opvang. 

Inleiding 

Met de groei van de kennis van taalstoornis
sen, en daarmee de toename van het aantal 
aanmeldingen voor onze scholen, kwam het 
steeds minder vaak voor, dat een kind door 
een individuele verwijzer bij ons terecht kwam. 
Daarmee werd overigens ook de drempel van 
de directe aanmeldingen bij de scholen ver
hoogd; een tendens die zowel voor- als na
delen met zich meebracht. 
Omdat op nagenoeg alle scholen de meer
derheid van de populatie werd gevormd door 

64 slechthorende kinderen, mogen we veronder

stellen, dat kennis van hoorstoornissen in rui
mere mate aanwezig was bij de medewerkers 
dan die van taalstoornissen, niet voortkomend 
uit slechthorendheid. Veel kinderen met taal
stoornissen hadden bovendien een belaste 
anamnese met betrekking tot het gehoor, dus 
de aanwezige kennis was goed toe te passen 
op deze specifieke groep kinderen. 

Taalwetenschappers toonden eind jaren '60 
begin jaren '70 grote belangstelling voor de 
taalontwikkeling - of delen daarvan -, vooral 
uitgaande van de interactie tussen moeder en 
kind. Wetenschappelijke publicaties vinden 
eerder hun weg naar wetenschappers dan 
naar onderwijsgevenden, waardoor in het we
tenschappelijke circuit de kennis over taal
ontwikkeling en taalstoornissen zich in korte 
tijd fors kon uitbreiden. Dit proces kwam in het 
onderwijs veel trager op gang. 
De belangrijkste disciplines voor ons zijn de 
wetenschappers die zich in teamverband be
zighouden met het diagnostiseren van taal
stoornissen en het formuleren van hulpverle-
ningsvoorstellen. Deze disciplines worden 
voornamelijk gevonden in de teams die werk
zaam zijn op Foniatrie-afdelingen van acade
mische ziekenhuizen en op audiologische cen
tra. Bij deze disciplines was de wetenschap
pelijke kennis aanwezig; overdracht hiervan 
ton niet structureel plaatsvinden door de 'af
stand' tussen scholen en centra. 
Scholen stonden niet alleen voor de taak te 
zoeken naar verbreding van hun kennis, maar 
zij moesten bovendien trachten die kennis toe 
te passen in hun onderwijs. Voor veel achter
grondinformatie gold dat het slechts achter
grondinformatie bleef. Met het verschijnen van 
Bloom en Lahey gingen eerst de logopedisten 
aan het werk, die er na een inwerkperiode 
zorg voor droegen dat op den duur ook leer
krachten handvatten kregen om de steeds 
groeiende groep kinderen met taalstoornissen 
adequaat op te vangen. 

Ik ga ervan uit dat de achterstand in bruikbare 
kennis, die het onderwijs ten opzichte van bo
vengenoemde teams had, inmiddels is inge
lopen. 
Ik wil zelfs stellen, dat de scholen op een punt 
een forse voorsprong hebben gekregen, na-



meiijk in de beoordeling van het hulpaanbod 
aan schoolgaande kinderen. 

1 • Multidisciplinair onderzoek 

Al jaren is bekend, dat het noodzakelijk is kin
deren met het vermoeden van een taalstoornis 
door verschillende disciplines te laten onder
zoeken. Elk individueel onderzoek is van be
lang om te komen tot een geïntegreerde diag
nose, geen enkel individueel onderzoek mag 
doorslaggevend zijn. 
Geen enkele individuele onderzoeker mag vol
staan met een simpele eindconclusie; bij elk 
onderzoek moet gekeken worden naar de 
mogelijkheden van een kind en naar zijn te
kortkomingen. In de discussie naar aanleiding 
van alle onderzoeken dient bekeken te wor
den welke hulpverleningsmogelijkheden er 
voor het kind zijn, waarbij m.i. perifere hulp 
als eerste mogelijkheid zal moeten worden 
overwogen. 
Deze procedure geldt niet alleen voor de 
teams, verbonden aan ziekenhuizen en an
dere centra, maar ook voor schoolteams, i.e. 
commissies van onderzoek. 
Bij de beoordeling van een schoolkeuze zal 
altijd de inbreng van een teamlid dat ver
stand heeft van onderwijs, noodzakelijk zijn. 
Dit verstand moet niet uitsluitend gevoed zijn 
door een opleiding, maar bovendien verdiept 
zijn door de praktijk van het onderwijsgeven 
zelf. Praktijkervaring is bij advisering van het 
grootste belang. 
Daarnaast dient het multidisciplinaire team de 
hulpverleningsmogelijkheden te kennen van 
de verschillende vormen van speciaal onder
wijs, maar ook van het basisonderwijs. Het 
team dat aan deze eisen voldoet is in mijn op
tiek per difinitie een commissie van onder
zoek van een school voor kinderen met taal
stoornissen. 

2. Zelfstandigheid van de commissie van 
onderzoek 

Omdat de commissie van onderzoek over een 
bredere kennis beschikt dan de eerder ge
noemde teams, is autonomie van de commis
sie van het grootste belang. Juist het zelf on
derzoeken van kinderen, het zoeken naar op
lossingen voor kinderen die worden afgewe
zen, het formuleren van hulpverleningsvoor-
stellen voor kinderen die worden geplaatst, 
het regelmatig bespreken van deze Kinderen, 
de herhalingsonderzoeken en de steeds terug
kerende vraag of het hulpaanbod van de 
school nog wel het juiste is, zorgen voor een 
brede kennis en een grote verantwoordelijk

heid. Naast inzicht in de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het kind, zijn het gezin, 
de woonomstandigheden, de contacten en 
het schoolaanbod in de eigen woonbuurt 
goed bekend, wanneer een overplaatsing 
aan de orde is. Daarom zal een advies goed 
kunnen worden voorbereid, waardoor het 
kind een goede kans van slagen heeft op een 
nieuwe school. 
Als een commissie van onderzoek afhankelijk 
is van aanmeldingen van een ander centrum, 
waar alle of een deel van de onderzoeken 

Elaats hebben gevonden, zal het plaatsings-
eleid daardoor worden beïnvloed. De com

missie krijgt geen inzicht in de problemen van 
het kind met een taalstoornis dat niet bij de 
school wordt aangemeld door het centrum. 
Als een commissie autonoom werkt zal het 
aantal aanmeldingen fors toenemen en daar
mee het aantal afwijzingen. Wellicht conclu
deert u daaruit dat er veel werk voor niets is 
geweest, maar veel afwijzingen zorgen voor 
een steeds duidelijker formuleren van toela
tingscriteria, die nauw samenhangen met de 
mogelijkheden die een school kan bieden. 

3. Hulpverleningsmogelijkheden 

Het accent op de hulpverlening van de school 
moet m.i. liggen bij de jonge kinderen, dat wil 
zeggen, het accent. Daarmee wil ik niet sug
gereren dat er voor oudere kinderen geen 
adequaat hulpaanbod zou moeten zijn. 
Op de scholen zonder v.s.o.-afdeling ligt de 
zwaarte bij peuters en kleuters, ornaat deze 
kinderen immers de grootste mogelijkheden 
hebben t.z.t. overgeplaatst te worden naar 
een school in hun eigen woonomgeving. In 
de praktijk blijkt namelijk, dat kinderen die op 
6-jarige leeftijd geplaatst worden, hun lagere 
schooltijd op onze school (Amsterdam) arma
ken: een tussentijdse overplaatsing komt dan 
nog zeer zelden voor. 
Bij de heel jonge kinderen weegt het leer
proces zoals wij dat kennen op de "basisschool 
vanaf groep 3, nog niet zo zwaar, er is sprake 
van een ander leerproces. 
Bovendien is het bekend dat alle kinderen ach
terstanden vertonen op verschillende gebie
den in hun ontwikkeling, die een dysharmo-
nieus beeld laat zien. Gelukkig hebben de 
scholen voor m.l.k. geen afdeling voor zeer 
jeugdigen, anders zouden wellicht bijna al 
onze leerlingen op dergelijke scholen terecht
komen. 
(En dat is dan het gevolg van het laten preva
leren van een simpele uitslag van een indivi
dueel onderzoek, zonder te kijken hoe de ach
terstanden zich verhouden tegenover de an-



dere onderzoeken en deze te vergelijken met 
de verschillende testuitslagen binnen elk on-
zoek). 

4. Het hulpaanbod voor oudere kinderen 

Slechts een klein deel van de jong geplaatste 
kinderen zal de hele schooltijd op de school 
blijven; een tussentijdse overplaatsing behoort 
tot de mogelijkheden, zoals we al eerder op
merkten. Kinderen die laat geplaatst worden, 
behoeven zo veel begeleiding, dat zij vanuit 
de school doorstromen naar het l.b.o. of een 
vorm van v.s.o. Het zijn de tussen wal en schip 
gevallen kinderen, die in eerste instantie fou
tief verwezen zijn naar een andere school 
voor s.o. en daar soms ten onrechte geplaatst 
zijn. Het zijn ook kinderen die wel terecht 
vroegtijdig werden verwezen, maar van wie 
de ouders een aanmelding hebben tegen
gehouden. De oudere kinderen hebben door 
hun taal- en daaruit voortvloeiende leerpro-
blematiek, het recht op een adequate hulp
verlening binnen ons onderwijs. Het is een 
gegeven dat bij sommige leerlingen de taai-
problematiek ook op het dertiende jaar nog 
fors aanwezig is, waarna plaatsing op het 
v.s.o. gerechtvaardigd is. Ook voor de oudere 
kinderen geldt, dat zij baat hebben bij het 
juiste taalaanbod, afgestemd op het niveau 
waarop zij functioneren. 

5. Het hulpaanbod voor jonge kinderen 

Het 'voordeel' van het opnemen van vooral 
jonge kinderen is, dat zo'n beleid de door
stroom van leerlingen garandeert. De hulp-
verleningsmogelijkheden mogen bekend wor
den verondersteld; de resultaten liggen binnen 
bereik, de frustraties voor kinderen en hulp
verleners blijven binnen de perken. 
Centraal in de hulpverlening aan alle leer
lingen zal zijn, dat het taalgebruik van de 
volwassenen in de school aangepast is aan de 
specifieke taalproblematiek. Bovendien slui
ten zij aan bij het niveau van de receptieve 
taal van elk individueel kind, en zullen zij alle 
handelingen en activiteiten verwoorden en 
visueel maken. 
Deze wijze van communiceren is onlosmakelijk 
verbonden met de wijze van omgaan met het 
kind met een taalstoornis. Hierdoor wordt het 
risico dat kinderen in communicatienood ko
men, sterk gereduceerd. 
En deze manier van omgaan met kinderen, 
kan geen enkele andere schoolsoort bieden. 
Wordt een kind gediagnostiseerd als een 
kind met een taalstoornis, dan is er dus geen 
sprake van een school-keuze: dan is er slechts 
één advies mogelijk: (v.)s.o. voor kinderen met 
ernstige spraak/taalmoeilijkheden. 
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Verslag van de workshop "Het lichaam 
in beweging" 

Dans in het Speciaal Onderwijs 

VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

Annemarie Backes en Mabel Imthorn 

In de workshop hebben we ons beziggehou
den met het non-verbale aspect in de com
municatie en vervolgens een verbindingslijn 
getrokken naar de wijze van werken in dans
en bewegingsexpressie. 

De workshop was opgebouwd uit drie delen: 
- een inleidend gedeelte: wat in iemands be

weging of houding geeft jou onbedoeld een 
boodschap? Wat gebeurt ermee? 

- een praktijkles; 
- een vertoning van een videoband: een re

gistratie van een les dansexpressie aan kin
deren van "De Weerklank" te Leiden. Aan 
de hand daarvan werd de praktijk van dans
expressie met slechthorende en moeilijk 
sprekende kinderen door Annemarie Backes 
toegelicht. 

In iedere communicatie is sprake van een zen
der en een ontvanger. De zender drukt een 
bedoeling, idee, gevoel uit. Iets in zijn bewe
ging of houding wordt door de ontvanger als 
signaal opgemerkt. De ontvanger interpre
teert deze boodschap en reageert op de zen
der. Hoe meer de codes, volgens welke ge
communiceerd wordt, vastliggen, des te van
zelfsprekender de interpretatie van de bood
schap is. 
In dansexpressie is - zoals in theaterdanskunst -
de beweging en de daarin besloten betekenis 
meestal geabstraheerd. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de beweging die een doventolk 

ebruikt. In deze bewegingstaal heeft iedere 
eweging een concrete betekenis, gerelateerd 

aan de spreektaal. 

De boodschap is de uitdrukking van een per
soonlijke betekenisgeving. De zender kan zich 
niet een grotere vrijheid van vormgeven per
mitteren. Met als consequentie dat er meer en 
andere interpretatiemogelijkheden ontstaan. 
Om tot communicatie te komen zal er over
eenstemming bereikt moeten worden over 
welk "stuk" de gezamenlijk gedeelde beteke
nis zal uitmaken. 

In een aantal korte opdrachten hebben we 
aan de volgende punten aandacht besteed: 
Interpretatie 

- wat valt je op? (in de beweging/houding 
van de zender) 

- wat denk je erbij? 
Reactie 

- wat gebruik je om met die persoon in 
contact te komen? Waar speel je op in? 

Communicatie 
- op welk punt deel je iets samen? 

In het praktisch onderdeel van de worbhop 
kregen de 36 deelnemers de gelegenheid om 
zelf te ervaren hoe in een dansante situatie 
het communicatieve tot uiting komt. In dans
expressie reageren de deelnemers op elkaar. 
De één pikt iets op uit de beweging/houding 
van de ander en kiest van daaruit een eigen 
beweging/houding als middel om contact te 



maken. Centraal stond het experimenteren 
met verschillende lichaamsvormen (houdin
gen) en het versterken van eikaars houding. 
Het laatste werd duidelijk door in paren samen 
te werken. Het nemen of overgeven van initia
tief was van belang. 

In een leergang dansexpressie is de bewe
ging het "materiaal" van de dans. Deze kan 
vanuit verschillende intenties en op verschil
lende manieren uitgevoerd worden (bijv. zacht, 
scherp, vertragend, versnellend, met veel 
kracht enz.). Zo ontstaat, in de groep en bij 
iedere deelnemer afzonderlijk, een bewegings
taal waarmee een ieder die betekenissen leert 
uiten die in hem leven, en tegelijkertijd ook 
leert de beweging van anderen aan te voelen. 

De bedoeling van het vertonen van de video
band was, een beeld te geven van de sfeer 
en het proces in een bewegingsles aan kin
deren. Het meest opvallende was dat juist bij 
déze kinderen de overdracht via de bewe
gingstaal meer bepalend was dan het han
teren van verbale instructies. 

De getoonde opname was een eerste les dans-
expressie aan kinderen van "De Weerklank" 
te Leiden. Het eerste onderdeel toont een 
fysieke warming-up in een kring; de dans-
docent doet bewegingen voor die de kinderen 
direct volgen. Daarna wordt de kinderen ge
vraagd één voor één de kring over te steken, 
en later ook met z'n allen de zaal. Opdracht 
is, bij iedere oversteek anders te bewegen. 
Het is opvallend hoe inventief de kinderen 
zijn, ieder vanuit en met de eigen motorische 
mogelijkheden. 
In een laatste opdracht dansen de kinderen in 
paren, leder paar vult de "achtervolging" 
weer anders in. Opvallend was de keuze van 
een zeer slechthorende jongen om zijn dans 
zónder muziek te presenteren. Blijkbaar was 
deze storend voor hem om tot een eigen wijze 
van fraseren te komen (bewegingszinnen ma
ken). 
Vanuit de kaban-analyse gaf Annemarie 
Backes verscheidene aspecten van de bewe
gingen in deze les op de videoband aan, 
alsmede een richtlijn voor welke dansaspecten 
in volgende danslessen aan déze kinderen 
aan bod zouden dienen te komen. 

Enige deelnemers benadrukten nog eens de 
eigenheid en het grote plezier waarmee de 
kinderen op deze video-opname aan het 
werk waren. Hierop aansluitend merkten we 
op dat naast het uitwerken van beweginqs-

68 opdrachten, de beelden ons ook andere fa

cetten van de kinderen tonen. Bijvoorbeeld 
de wijze waarop zij durven vertrouwen op 
zichzelf, hun eigen grenzen van kunnen in acht 
nemen en zelf oplossingen voor situaties be
denken. 
Kortom: in dansexpressie werken we met het 
lichaam als instrument en de beweging als ma
teriaal. Karakteristiek daarin is de samenhang 
of wisselwerking tussen lichamelijke uiting en 
innerlijke beleving. Die relatie is heel persoon
lijk en ligt voor iedere mens anders. Het lichaam 
wordt gezien als geïntegreerd deel van de 
persoonlijkheid: je hebt niet alleen een lichaam, 
maar je bént ook een lichaam. 
De mens die middel zijn lichamelijkheid uit
drukking geeft aan zichzelf. 

Tot slot nog enkele opmerkingen. 
Alle deelnemers aan de workshop waren vol 
belangstelling. Hun bijzondere inzet hebben 
we heel erg op prijs gesteld. 
Tot onze spijt was de tijd te kort om voldoende 
aandacht te besteden aan het uitwisselen van 
ervaringen en het stellen van vragen. We zou
den het prettig vinden, indien de behoefte 
daartoe bestaat, alsnog reacties te ontvangen. 

Voor geïnteresseerden is een bescheiden hand
leiding "Dansante vorming in het speciaal 
onderwijs" verkrijgbaar bij de Stichting Kunst
zinnige Vorming in Rotterdam, Calandstraat 7, 
3016 CA Rotterdam, tel. 010-4316366. 
In dit boekje wordt ingegaan op de plaats en 
de betekenis van dansexpressie in het Spe
ciaal Onderwijs, op de karakteristiek van dans
en bewegingsexpressie en op het werken in 
de praktijk Het bevat een zestal voorbeeld
lessen rondom beweging en voortbeweging, 
de danselementen, de ontwikkelingsdoelen en 
onderwerpen. De prijs is f 10,-. 

Contactadressen: 
Annemarie Backes, S.K.V.R., Callandstraat 7, 
3016 CA Rotterdam, tel. 010-4316366. 
Mabel Imthorn, Haringvliet 2, 2401 DA Alphen 
aan de Rijn, tel. 01720-32162. 



Kort verslag van de workshop voor 
klasse-assistenten 
VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 
A. Bouman 
A. van 't Klooster 
A. Slagter 

In deze workshop zijn de werkzaamheden van 
de klasse-assistenten centraal gesteld. Er is 
uitgegaan van de veronderstelling, dat in de 
praktijk grote verschillen bestaan in taken en 
verantwoordeli jkheden van assistenten. 
Deze verschillen en overeenkomsten in het 
werk van assistenten zijn aan de hand van een 
drietal stellingen geïnventariseerd en bespro
ken. 

1 . Is de veronderstelling juist dat er op ver
schillende wijze inhoud wordt gegeven aan de 
functie van klasse-assistent(e)? 
In hoeverre hebben persoonlijke inbreng, op
leiding, cultuur binnen de school en andere 
aspecten hiermee te maken? 

2. Uit een taakomschrijving voor klasse-assis
tenten: 

"De assistente heeft primair als taak het as
sisteren van de onderwijsgevenden van de 
school. De onderwijsgevenden en de 
schoolleiding hebben ten alle tijde de eind
verantwoordeli jkheid." 

"De leerkracht is verantwoordelijk voor de 
gang van zaken in haar/zi jn groep. De as
sistenten voelen zich mede verantwoorde
lijk. In praktische zin gaat zo veel mogelijk 
in over leg." 

"(n.a.v. pedagogische en didactische acti
viteiten) . . . . de uitvoering kan in overleg 
met de leerkracht door beiden worden ge
realiseerd. De mate van inbreng van de as
sistente kan verschillen, o.a. door verschil 
in ervaring." 

"Bij besprekingen en vergaderingen, die 
van belang zijn voor het functioneren, zijn 
indien mogelijk de assistenten aanwezig. 
Indien niet aanwezig, wordt het resultaat 
met de betrokkenen besproken." 

In hoeverre geven deze omschrijvingen dui
delijkheid voor het werken in de praktijk? 
Ben je het met deze gedeeltes uit een taak
omschrijving eens? 
Zou je veranderingen willen aanbrengen? Zo 
ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

3. De verantwoordeli jkheden van de klasse
assistenten vereisen een passend bij- en na
scholingsbeleid, zowel op schoolniveau als 
landelijk gezien. 

N a een korte inleiding en een video over de 
diverse taken van een assistent(e) is naar aan
leiding van de stellingen in drie parallelgroe-
pen gediscussieerd. 
Het uitwisselen van ervaringen en vergelijken 
van eikaars werksituatie heeft in de groepen 
centraal gestaan, waardoor de laatste stel
ling vrijwel niet aan bod is gekomen. 

N a af loop van de discussieronde is gepoogd 
in het plenaire deel met elkaar een algemene 
lijn te vinden. Dit bleek niet eenvoudig, gezien 
de (soms) sterk van elkaar verschillende werk
situaties en meningen. 

De volgende punten zijn echter in alle groepen 
ter sprake gekomen: 

* De taakopvatt ing en -uitvoering worden 
sterk bepaald door de persoon met wie wordt 
samengewerkt. 

* Algemeen gesteld wordt grote onduidelijk
heid ervaren t.a.v. de verantwoordeli jkheid, 
m.n. wat betreft de formele regeling en de 
feitelijke situaties, b.v. tijdens ziekte van de 
leerkracht. 

* Taakomschrijvingen zijn niet bekend of niet 
aanwezig, dan wel niet voldoende duidelijk 
uitgewerkt. 

Voor de deelnemers aan de workshop is het 
bovenstaande aanleiding geweest aan te drin
gen op overleg tussen assistenten op lande
lijk of regionaal niveau. Het belang van een 
gezamenlijke aanpak bij problemen of knel
punten op de eigen school is benadrukt. 
Teneinde niet te blijven steken in mooie plan
nen, is aan het slot van de workshop besloten 
tot de oprichting van een landelijke werkgroep, 
die zich zal buigen over de problemen die in 
deze "inventarisatie" naar voren zijn geko
men. 

Als eerste stap wordt besloten per school een 
contactpersoon aan te wijzen. 
In principe zal daarna via de VeBOSS gezocht 
worden naar de meest werkbare opzet. 69 



Verslag werkbijeenkomst 
meervoudig gehandicapten 
VeBOSS-conferentie, 2-3 maart 1989 

André Braun 

Tijdens de laatste studiedag te Lunteren werd 
een kleine werkbijeenkomst gehouden met als 
thema: Werken met meervoudig gehandi
capte kinderen. Van deze werkbijeenkomst 
heo ik het volgende verslag gemaakt. In dit 
verslag neem ik een deel van mijn aanteke
ningen op en geef tevens aan wat aan de 
orde kwam. 

Ontwikkeling van bindende elementen 
in de schoolorganisatie 

Aan het begin van de bijeenkomst heb ik 
naar voren gebracht dat in elk organisatie
model en met vele middelen die voorhanden 
zijn, gewerkt kan worden met meervoudig ge
handicapte kinderen. De voornaamste facto
ren in het werk zijn de individuele leerkracht 
en de mogelijkheden van het gehele team. 
De mogelijkheden die een team heeft, verschil
len op iedere afzonderlijke school sterk. Ik 
wijs hierbij op de beschikking op grond waar
van gewerkt kan worden met meervoudig ge
handicapten, op de deskundigheid van het 
team en op de beschikbare leermiddelen. Het 
gaat erom deskundigheid en middelen op 
de juiste manier in te zetten. 
Een vereiste daarbij is dat op lange termijn 
beleidsontwikkeling op schoolniveau plaats 
vindt. Uitsluitend plannen ontwikkelen die 
bestemd zijn voor individuele kinderen, is niet 
zinvol. Gezocht moet worden naar een bin
dend element, waardoor succesvol gewerkt 
kan worden met individuele kinderen en groe
pen, die door hun meervoudige handicap 
extra aandacht vragen. 
Het bindend element waarop ik doel, komt tot 
uiting in de manier waarop het hele team 
denkt over de aanpak van deze kinderen. 
De volgende punten zijn daarbij van belang. 

1. Betrokkenheid 
Een sterke betrokkenheid van de leerling bij 
alle schoolactiviteiten is van invloed op de 
leerprestaties. Elk team moet nagaan op welke 
wijze de betrokkenheid van alle leerlingen op 
de schoolactiviteiten kan worden vergroot. 

2. Motivatie 
70 Kinderen kunnen gemotiveerd raken wanneer 

ouders en leerkrachten 'hoge' verwachtingen 
hebben en dit ook laten merken. Het behalen 
van resultaten moet een kind als iets gewel
digs ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om 
leergerichte prestaties, maar ook om vorde
ringen op andere gebieden dan de cognitie. 

3. Organisatie 
Zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt 
een strak rooster gehanteerd. Het bekende en 
vaste patroon geeft een gevoel van veilig
heid. Het schept rust in een wereld, die door 
veel kinderen als een chaos wordt ervaren. 

4. Omgang met ouders 
Tussen ouders en school dienen nauwe ban
den te bestaan. Hierbij gaat het niet om par
ticipatie in het onderwijs/leerproces, maar 
om uitwisselen van informatie, het geven van 
voorlichting en het klaar staan voor ouders. 
Al te strakke omgangsregels vergroten de 
drempel tussen school en ouders. 

5. Stimulans 
Kinderen leren veel aan de hand van voor
beelden. Dit geldt in het bijzonder voor de 
(omgangs- en leef-)regels. Hierbij hoort ook 
het belonen van goed gedrag of de inspan
ning van een kind om een goed resultaat te 
bereiken. 

6. Schoolklimaat 
De kinderen moeten het schoolklimaat ervaren 
als een geheel. Leefregels dienen door leer
lingen en leerkrachten nagekomen te worden; 
leefregels moeten gekend worden en door 
de leerlingen worden ervaren als logische 
en zinvolle regels; leerkrachten hanteren 
deze op gelijke wijze. 

7. Leerlingvolgsysteem 
Weten hoe een leerling zich ontwikkelt, is no
dig om plannen op te kunnen stellen. Regel
matige en longitudinale screening stelt ons 
in staat het onderwijs-leerproces op de voet 
te volgen en te evalueren. 

8. Beleid 
Evaluatie van het onderwijs-leerproces be
tekent niet voortdurend veranderen van het 
werkplan. Stippel een plan uit voor de lange 
termijn en houd daaraan vast. Stel dit plan 



al werkend bij. Wees selectief in de keuze van 
de leermiddelen. Er is zoveel, en veel is voor 
hetzelfde bedoeld. Steeds moet worden af
gewogen of een bepaalde aanvulling op het 
leermiddelenpakket zinvol is en past bij het 
opgestelde plan. 

9. Belangrijke vormingsgebieden 
Belangrijke vormingsgebieden zijn communi
ceren /taal /spreken / lezen /schrijven / rekenen. 
Kinderen moeten hierin vaardig worden, 
waarbij de mate waarin vaardigheden ge
leerd kunnen worden, afhankelijk is van de 
capaciteiten van het kind. Dit heeft te maken 
met verwachtingen. Ook zijn deze basisvaar
digheden belangrijk wanneer het gaat om de 
ontwikkeling van andere vormingsgebieden. 

In het bronnenboek Planmatig Werken, ver
schenen in het kader van het Invoeringspro
gramma Speciaal Onderwijs, zijn richtlijnen 
opgenomen hoe gewerkt kan worden om 
nieuwe plannen in te voeren, die nuttig kun
nen zijn bij ontwikkeling van het schoolwerk
plan op de lange termijn. 

Ontwikkeling van deelschoolwerkplannen 

In het tweede deel van de werkbijeenkomst 
zijn een aantal suggesties met betrekking tot de 
vakgebieden spelontwikkeling, voorbereidend/ 
aanvankelijk lezen en rekenen besproken. Het 
zijn voorbeelden van de ontwikkeling van het 
schoolwerkplan op de SJonkerenschool in de 
afgelopen 2 jaar. 

a. Speciale spelbegeleiding 

Wanneer een kind niet tot spel komt, kan ge
zegd worden dat het zichzelf niet wordt. Spel 
is noodzakelijk om volwaardig mens te kun
nen worden. Ontplooiing van het gevoels
leven en totstandkoming van gevoel voor men
selijke relaties, ontwikkelen zich aanvankelijk 
door spel. Ook voor de ontwikkeling van de 
cognitie is spel essentieel. 
Ontbreken van spel, of onvoldoende tot ont
wikkeling komen van spel, verdient daarom 
een gerichte aandacht/aanpak. 

Een werkgroep heeft zich hiermee bezig ge
houden en het resultaat is een werkboek. Hier
in zijn o.a. opgenomen: 
- theoretische achtergronden; 
- observatiemiddelen; 
- leidraad om tot (handelings-)plannen te ko

men; 
- spelsuggesties. 

Daarnaast zijn er vier praktijkhoeken: 
1. bouwtafel en ontdekhoek; 
2. watertafel, speelplaats en constructiehoek; 
3. winkeltje, zandtafel en spelletjestafel; 
4. bouwhoek en poppenhoek. 

Sinds kort wordt hiermee gewerkt op de SJon
kerenschool en de eerste resultaten zijn po
sitief. Uit observaties blijkt dat sommige kinde
ren gevarieerder en beter gaan spelen. De 
leerkrachten, die er mee werken, ervaren deze 
leidraad als een zinvol middel om beter te kun
nen observeren en om beter invloed uit te 
kunnen oefenen op de spelontwikkeling. Het 
is echter nog te vroeg om een afgeronde 
evaluatie te geven. 

b. Voorbereiding op het aanvankelijk lezen 

Lezen zien we als een heel belangrijke schakel 
in de ontwikkeling van slechthorende kinderen 
en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden. 
Door lezen ontstaat communicatie, wordt ken
nis toegankelijk en wordt kennis vergroot. Le
zen kan als middel remediërend werken bij de 
spraak- en taalontwikkeling. 
De opzet van het schoolwerkplan op dit ge
bied, zoals dat op de SJonkerenschool gestal
te heeft gekregen, ziet er als volgt uit: 

1. Communicatieve vaardigheden vergroten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van totale 
communicatie, waarbij het leren van communi
catieve gebaren een belangrijk element is. 

2. Luistertraining. 
Kenmerkend voor veel kinderen met spraak-
en taalmoeilijkheden en slechthorende kin
deren is een slecht auditief functioneren. 
Door middel van speciale lessen wordt ge
probeerd het auditieve waarnemen te verbe
teren. 

3. Klankonderscheiden/leren van letters 
Als vervolg op de luistertraining en als voor
bereiding op het leren lezen, wordt een lees-
programma gebruikt, waarbij alle afzonderlijke 
klanken worden onderscheiden en met behulp 
van klankgebaren aangeleerd. 

4. Overgang naar aanvankelijk lezen. 
Na deze voorbereidingen wordt begonnen 
met het aanvankelijk leesprogramma, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de methode Veilig 
Leren Lezen/Stap voor Stap/etc. 

c. Rekenen 

Gekozen is indertijd voor een specifieke metho- 71 



de voor rekenen voor moeilijk lerende kinde
ren. De methode heet: Zo Reken Ik Ook. 

Positief aan deze methode is: 
- de strakke structuur; 
- consequente opbouw in deelvaardigheden, 

die in de loop van de tijd inhoudelijk worden 
uitgediept; 

- toetsen bij afsluiten van elk onderdeel; 
- nadruk op de ontwikkeling van vaardighe

den die nodig zijn voor de vorming van het 
getalbegrip; 

- praktijk gericht. 

Problemen (kunnen) zijn: 
- de noodzakelijk groepsgerichte instructie 

die bij elk onderdeel nodig is, en die sterke 
differentiatie in de weg staat; 

- gerichtheid op MLK-niveau, en op de lan
gere duur ontoereikend voor leerlingen die 
meer zouden kunnen; 

- de prijs. 
- en sinds kort de noodzaak om te werken 

met kopieerbanden. 

d. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Tijdens de werkbijeenkomst werd door een 
leerkracht van de Burgemeester De Wilde-
school uit Schagen naar voren gebracht, dat 
ook op het terrein van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling mogelijkheden bestaan om in ge
structureerde lessen kinderen te leren gevoe
lens van jezelf en van anderen te kennen en 
er mee om te gaan. Daarvoor is gebruik ge
maakt van het PAD-programma, oorspronkelijk 
ontwikkeld voor dove kinderen door M. Green
berg. 

Bronnen 

N. Bosch e.a.. Speciale Spelbegeleiding. 
Uitgave: Zwijssen, Tilburg. 
A.J. Braun, M G / werkbijeenkomstboek. 
Uitgave: SJonkerenschool, Rotterdam. 
M.Th. Greenberg e.a., Het PAD leerplan. 
Uitgave: Seminarium voor Orthopedagogiek, Zeist. 
N.N., Gouds Luisterpakket. 
Uitgave: OBD Midden Holland en Rijnstreek, Gouda. 
P. Pel e.a.. Rekenonderwijs voor moeilijk lerende kin
deren. Uitgave: De Ruiter, Gorinchem. 
T. de Wit-Gorter, Lezen moet je doen. 
Uitgave: SLO, Enschede. 

Tenslotte 

De werkbijeenkomst wilde ik besluiten met het 
uitwisselen van ervaringen van alle aanwezi
gen. Deze ervaringen wilde ik noteren en mee
geven aan de aanwezigen, zodat zij op 
school verder konden denken over oplossin
gen die op andere scholen gevonden waren 
voor problemen die iedereen tegenkomt. 
Helaas, de tijd was ontoereikend waardoor 
dit onderdeel van de werkbijeenkomst niet echt 
uit de verf kwam. 
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Uit buitenlandse tijdschriften 
JJ. Groothand, lid van de redaktie 

1 . The Volta Review (USA), nummer 6,1988 

In het oktober-nummer van dit Amerikaanse 
tijdschrift, dat als ondertitel heeft "Journal of 
the Alexander Graham Bell Association for 
the deaf", allereerst een artikel over de effec
ten die het syntactisch bewerken van een 
tekst of een eenvoudig leesboek heeft op de 
begrijpelijkheid voor dove, slechthorende of 
horende leerlingen. 
Het tweede artikel gaat in op het onderkennen 
van leerstoornissen bij dove kinderen en be
vat een verslag van een onderzoek. En ver
volgens een artikel dat stil staat bij de resulta
ten, die (in dit geval Israëlische) gehoorge
stoorde leerlingen behalen in het wiskunde
onderwijs. De resultaten van leerlingen in ge-
integreerde klassen werden doorgaans door 
de docenten hoger aangeslagen. Deze leer
lingen dichtte men ook een grotere intelligen
tie en meer communicatieve vaardigheden 
toe. 

2. The Volta Review (USA), nummer 7,1988 

Het december-nummer gaat van start met een 
artikel over het behouden van de positieve 
interactie (je beurt afwachten, iets met de an
der delen, een gesprek aangaan) tussen audi
tief gehandicapte kinderen in de voorschool-
leeftijd en hun goedhorende leeftijdsgenoot
jes als de volwassene zich plotseling of gelei
delijk terugtrekt. 
Het volgende artikel gaat in op de vraag hoe 
dove studenten in het hoger onderwijs de 
mogelijkheden, die hen ten dienste staan, 
beoordelen. Algemeen geven zij de voorkeur 
aan RTGD (real-time graphic display) boven 
een doventolk of een betaalde aantekeningen-
makende medestudent. 
Het rendement van gesproken Engels zonder 
ondersteunende gebaren bij instructie in het 
voortgezet onderwijs vergeleken met varianten 
waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een 
gebarentaal (Cued Speech/ Visi-C, Seeing 
Essential English 1 of 2, American Sign 
Language, Signed/Manual English of Pidgin 
Signed English) is het onderwerp van net 
laatste artikel. 

3. The Volta Review (USA), themanummer 

Het jaarlijkse themanummer is deze keer ge
heel gewijd aan spraakafzien. Het is een lijvig 

boekwerk geworden van ruim 300 blz. Maar 
dat niet alfeen; het geeft een reflectie op dit 
onderwerp, vanuit diverse oogpunten beke
ken. Het boek is verdeeld in 5 secties en deze 
zijn weer onderverdeeld in afzonderlijke hoofd
stukken, die door verschillende auteurs zijn ge
schreven. Het zou te ver voeren om alle te 
noemen; ik wil volstaan met de volgende 
greep: eigen ervaring met spraakafzien, his
torisch perspectief, spraakafzien als communi
catiemiddel, verminderd gezichtsvermogen en 
spraakafzien, linguïstische factoren, de spre
ker, elektro-stimulatie, Cued Speech en spraak
afzien, training voor kinderen en volwassenen 
en de (sprekende) tolk. 
Belangstellenden hebben mogelijk wat aan 
de volgende informatie: de titel van dit thema
nummer is "New Reflections on Speech-
reading", uitgave van The Volta Review, vol. 
90, no. 5, september 1988, ISSN 0042-8639. 

4. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK) 
nummer 5, 1988 

Wat kan bij dove leerlingen het lezen bijdra
gen aan het leren van taal en het leren in het 
algemeen? Deze vraag wordt gesteld in het 
eerste artikel, dat het tweede is in een serie 
van drie. Aandacht o.a. voor DART (Directed 
Activities Related to Texts). 
Een uitgebreid artikel is gewijd aan de voor-
en nadelen van radio-microfoon hoortoestel-
len. Komen ze tegemoet aan de behoeften 
van de gebruiker? Er wordt een uitgebreide 
beschrijving gegeven van ondermeer de 
Phonic Ear 441/442,445-type 2, de Phonic 
Ear 475 System 4-type 2, de Phonic Ear 461 
Stereo-type 1, de Connevans CRM 200 System-
type 2, de Viennatone 2000 System-type 2, de 
Phonic Pico Forte PPC en de Phonac Super 
Front PPCLA. 
Het laatste artikel geeft de stand van zaken 
voor wat betreft het onderwijs aan dove leer
lingen op het eiland Cyprus. 

5. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK) 
nummer 6, 1988 

Men vergeleek het spraakverstaan bij twee 
groepen van acht kinderen. De ene groep 
had de luister-en-spreek methode gevolgd en 
de tweede groep Total Communication. Kin
deren van de eerste groep behaalden aan
merkelijk betere resultaten, aldus het eerste 
artikel. Het tweede artikel geeft daarentegen 
een heel ander beeld: ouders van 100 dove 73 



leerlingen, die van de puur orale methode wa
ren overgestapt op Total Communication, ga
ven hun oordeel over het effect van die om
schakeling. Het merendeel van de kinderen 
had er baat bij gehad: er was sprake van 
groei in ondermeer sociaal en emotioneel op
zicht. 

6. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK) 
nummer 1, 1989 

De integratie van dove kinderen in het regu
liere onderwijs is het thema van het eerste ar
tikel, dat een eerste rapportage is van de be
vindingen van een onderzoek onder ernstig 
dove kinderen. De drie voornaamste doelstel
lingen van integratie worden onder de loupe 
genomen, te weten: a) dat het de sociale inte
gratie vergroot, doordat dove kinderen op 
dezelfde school les krijgen als hun horende 
buurtgenootjes; b) dat net de ontwikkelings
mogelijkheden van de taal vergroot door het 
verschaffen van een normale taalomgeving en 
c) dat het toegang geeft tot het ruimere les-
aanbod van de reguliere school. Het artikel 
geeft aan, dat genoemde doelstellingen niet 
enkel worden gehaald door plaatsing op een 
reguliere school. 
Het tweede artikel behandelt het ontdekken 
van een middenoor-ontsteking (otitis media) 
door middel van akoestische reflectometrie. 
Kinderen met een gering hoorverlies worden, 
als dat enigszins mogelijk is, in het regulier on
derwijs geplaatst. De ambulant begeleider 
zoekt hen en hun leerkracht op om ondersteu
ning te geven. 
Hoe werkt dit in de praktijk? Dat is het onder
werp van het derde artikel. 

7. Hörgeschadigte Kinder (BRD), 
nummer 4, 1988 

Technische hulpmiddelen voor kinderen en 
jongeren is, zo zegt het voorwoord, het hoofd
thema van dit nummer. We weten allen, dat 
aanpassing van een hoortoestel bij jonge kin
deren dikwijls niet van een leien dakje gaat. 
Hierover handelt het eerste artikel. In de micro-
port-techniek wordt belangrijke vooruitgang 
geboekt. Daarvan doet een Sennheister-
medewerker verslag. 
In een volgend artikel houdt een moeder van 
een auditief gehandicapt kind een pleidooi 
voor integratie in de reguliere school. 
Het vierde artikel geeft een opsomming, een 
korte beschrijving en een literatuuropgave be
treffende enkele nieuwe technische ontwikke
lingen, zoals de Speech Autocuer van Cornett 

74 (bekend van Cued Speech/Visi-C), tactiele 

hulpmiddelen (de Mini-Fonator van Siemens, 
TAM in Engeland, het Kanievski-sound appa
raat in Israël, de Minivib 3 in Zweden en 
Tactaid 1 in de USA. 
Hoortoestellen versterken niet alleen het sig
naal, maar ook (helaas) de storende achter
grondgeluiden. Het vierde artikel laat zien, 
dat aan het probleem gewerkt wordt. Een elf
tal grafieken en technische tekeningen ma
ken alles begrijpelijker. 
Vervolgd wordt met een korte beschrijving van 
het aanbrengen van een zg. "cochlear im
plant" bij de 9-jarige Simone. 
Voelen in plaats van horen? Dit is de titel van 
een artikel over ervaringen met tactiele appa
raten (met name de Franse SUVAG en de 
Siemens fonatoren) voor dove kinderen en 
volwassenen. Welke rol kan BTX (een soort 
Videotext van de Duitse PTT, maar met een 
veelvoud aan oproepbare pagina's) spelen 
voor de dove mens? Een overzicht met de voor
waarden, de mogelijkheden en de kosten. 
Interessant is bovendien een tweetal artikel
tjes, waarin melding wordt gemaakt van 
nieuwe vindingen, zoals de Communicator 
van Canon en de Triton (hoortoestel met drie 
versterkingskanalen) van Siemens. 

Degenen die belang stellen in een bepaald 
artikel, kunnen telefonisch contact opnemen 
(050-255190 tijdens schooluren). Tegen ver
goeding van de te maken onkosten wordt dan 
voor verzending zorg gedragen. 



Nieuws van de scholen 
Afscheid A.J. v.d. Lijcke 

Op 14 maart j.l. nam de heer A.J. van der 
Lijcke afscheid als directeur van de Bertha 
Muller I-school voor slechthorende kinderen te 
Utrecht, na 23 jaar in deze functie werkzaam 
te zijn geweest. 
Bij deze gelegenheid werd bekend gemaakt 
dat Hare Majesteit de Koningin hem benoemd 
had tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 
De daarbij behorende versierselen werden 
hem opgespeld door de wethouder van on
derwijs van de gemeente Utrecht. 
Een aantal sprekers ging daarna in op zijn 

Tijdens een bijeenkomst op 22 maart j.l. voor
afgaand aan de receptie t.g.v. het 75-jarig 
bestaan van de Prof. Burgerschool voor slecht
horende kinderen te Amsterdam, werd het 
boek "Omzien met het oog op morgen" aan
geboden. De heer M.A. Kegman, directeur 
van de jubilerende school, heeft daarin op 
zeer gedetailleerde wijze de geschiedenis van 
de school (van 1914 - 1989) opgeschreven 
tegen de achtergrond van allerlei maatschap
pelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die 
er in die tijd in Amsterdam plaatsvonden. 
Het boek is geschreven "voor (oud)-leerlingen, 
(oud-)collega's, en (oud-)ouders, voor collega 
scholen in den lande en in Amsterdam, voor 

Aankondiging 
"1st es werklich möglich, als gehörlos diag-
nostizierte Kinder zum Horen zu bringen?" 

"Is it really possible to teach children, who 
have been diagnosed as deaf to hear?" 

2, 3 en 4 oktober 1989 

Het Internationale Beratungszentrum für 
Eltern horgeschadigte Kinder onder leiding 
van Frau Susanne Schmid-Giovannini, or
ganiseert op 2, 3 en 4 oktober 1989 het 
eerste congres in Europa van de Auditory 
Verbal International Inc. 

Centraal in dit congres staafde vroegtijdige 
hooropvoedingals basis voor de spraak-
taalontwikkeling. Behalve de Zwitserse 

betekenis voor het onderwijs aan slechthoren
de kinderen, kinderen met spraak-/taalmoei-
liikheden en meervoudig gehandicapte kin
deren voor de stad Utrecht (en ook daar bui
ten). 
Hierna volgde een geanimeerde receptie, 
waarvan velen gebruik maakten om hem met 
zijn benoeming te feliciteren en afscheid van 
hem te nemen. 
Tot zijn opvolger werd benoemd de heer 
W.G. du Ton, voorheen adjunct-directeur. 

het bevoegd gezag, voor de medische we
reld om ons heen en voor andere naastbe-
trokkenen. 
U ziet, een baaierd van 'doelgroepen'. 
Dit houdt in dat je om de ene groep te dienen 
zo compleet mogelijk wilt zijn, terwijl je voor 
een andere groep compacter de essentiële 
punten aan wilt geven". 
Deze Amsterdamse geschiedenis geeft een 
buitenstaander, die evenwel op de hoogte is 
van de 'ins en outs' van een school, het ge
voel van: dus in Amsterdam heeft men ook 
met deze en die problemen te maken (gehad). 
De geschiedenis herhaalt zich. 

Frau Schmid-Giovannini zullen acht Ameri
kanen en Canadezen, zoals Helen Beeke, 
Judith Sinser, Judith Marlowe en anderen, 
een lezing met demonstratie verzorgen. 
Op de derde dag zullen de inleiders in 
groepen discussiëren over persoonlijke vra
gen van de congresdeelnemers. 
De Engelse voordrachten zijn in schriftelijke 
vorm in het Engels en het Duits beschikbaar 
tijdens het congres. 
Het congres richt zich op werkers in het 
veld. 

Aanmelding tot 15 augustus 1989. 

Voor nadere informatie en inschrijving: 
Internationale Beratungszentrum für 
Eltern hórgeschadigter Kinder 
Sekretariat Dr. M. Vogel 
Zollikerstrasse 41 
CH 8703 ZOLLIKON. 

75-Jarig bestaan Prof. Burgerschool, Amsterdam 



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

3814 TL Amersfoort Prof. Groenschool 
1062CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
1067 EZ Amsterdam Alex. G. Bellschool 
'062 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6821 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 
2531 PW 's-Gravenhage Cor Emousschool 
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
9721 XB Groningen Dr. J.de Graafschool-V.S.O. 
9737 HK Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
6531 PL Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
6533 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 
1740 AK Schagen Burg. de Wilde School 
'741 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 

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 21 a 
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 

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 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1064 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. 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

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

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 wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt 
door aan de eindredaktie. 



drukkerij grafax bv - zaandam 


