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Persbericht 
Hans van Balkom en Marguerite 
Welle Donker-Gimbrère: 
'Kiezen voor Communicatie". 

Over de communicatie van men
sen met een motorisch of meer
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Mededelingen (2) 
Bernard T. Tervoort: 
Congresverslag derde Europese 
congres over gebarentaalonder-
zoek te Hamburg 
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Rectificatie Prof. H. Burgerschool 
J.J. Groothand: 
Uit buitenlandse tijdschriften 
J.G.G. Spanhoff: 
"Afwegingsfactoren", vormen 
van feed-back bij de ambulante 
begeleiding op de Martinus van 
Beekschool 
Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer: 
"Hoe auditief zijn spraak-taal-
stoornissen bepaald?" Dag der 
Akoepedie, 20 mei, Utrecht 
Bernard T. Tervoort: 
Boekbespreking 
B.G. Hofman: 
"Beleving van auditief gehan
dicapten"; symposium ter gele
genheid van het afscheid van Dr. 
A.P.J.M. (Anton) van den Horst, 
op 10 maart 1989 te Amsterdam 
(verslag) 
L. Pijfers: 
"Cued Speech / Visi-C op papier 
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Arno Lieftink: 
"Lateralisatie-onderzoek bij dove 
kinderen en volwassenen" 

Ten geleide 
O p de pagina links van deze zult u een tekstdeel zijn tegen
gekomen dat wij voor het jaar 1989 niet kunnen verant
woorden. Het tijdschrift zal, in tegenspraak met de tekst ter 
plaatse, in 1989 slechts driemaal verschijnen. Een en ander 
betekent niet dat wij de dertigste jaargang van het tijdschrift 
zullen afsluiten met maar drie afleveringen. 
Het ligt in de bedoel ing nummer 4 in 1990 te laten uitkomen. 
De reden nu eens af te wijken van de gewoonte een jaar
gang te laten samenvallen met de jaartelling denken wij 
te kunnen geven in de viering van het 75-jarig bestaan van 
de VEDON. 

Zoals bekend geeft V.H.Z. steeds uitgebreid verslag van de 
gebeurtenissen tijdens de jaarlijkse conferenties van de 
VeBOSS en de VEDON. 
De tweede aflevering stond in het kader van de conferen
tie met het thema 75 jaar onderwijs aan slechthorende kin
deren; de vierde aflevering zal in het kader staan van het 
jubileumcongres van de VEDON. 
Doordat het congres ter gelegenheid van het 75-jarig be
staan van de VEDON zo laat in het jaar werd georgani
seerd, kwam de redactie vrij gemakkelijk tot de conclusie 
aflevering 3 richting publicatiedatum aflevering 4 te dirige
ren teneinde het exclusieve karakter van het vierde nummer 
beter tot zijn recht te laten komen. Aflevering 4 zal dan , in 
afwijking van de norm, in 1990 worden gepubliceerd. 

Met de feestdagen in het vooruitzicht probeert de laatste 
aflevering in 1989 (nummer 3 jaargang 30) u een geva
rieerd programma te bieden. Een overzicht van dit pro
gramma vindt u onder het hoofdje " Inhoud" hiernaast. 
Rest ons u een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 
te wensen. Suggestie: Mocht u zich tijdens de feestdagen 
vervelen, neem "Van Horen Zeggen" eens vaker dan an
ders ter hand. 

De redactie. 
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Kort verslag van het bezoek aan de Rhode Island 
School for the Deaf in Providence, V.S. 
van 8 tot en met 22 oktober 1988 

Annelies v.d. Eijk en Liesbeth Veldman, J.C. Ammanschool 
Rita Harder, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 

Inleiding 

Sinds enkele jaren werken we op de Amman
school in de voorschool en de eerste groepen 
van de kernafdeling met het curriculum van 
de Rhode Island School for the Deaf (RISD). 
Dit curriculum is onder andere gebaseerd op 
ideeën van Jerome Bruner, die door Peter 
Blackwell en zijn staf in de praktijk zijn vorm
gegeven (zie onder andere P.M. Blackwell, 
E. Engen, J. Fischgrund en C. Zarcadoolas, 
Sentences and other systems. A language and 
learning curriculum for hearing-impaired child
ren. Washington, Alexander Graham Bell 
Association, 1978). 
Het werken met het curriculum wordt door de 
leerkrachten op de Ammanschool als positief 
ervaren. W e hebben het voor een deel moe
ten aanpassen aan de Nederlandse situatie: 
in eerste instantie natuurlijk aan de Neder
landse taal, in tweede instantie ook aan de 
Nederlandse cultuur. 
Ten aanzien van de toepassing van het cur
riculum bleken er na een aantal jaren veel 
vragen te zijn. O m antwoord op die vragen 
te krijgen, werden drie personen in staat ge
steld de RISD te bezoeken, te weten Annelies 
v.d. Eijk, leerkracht op de kernafdeling, 
Liesbeth Veldman, leerkracht op de voorschool 
en Rita Harder, psycholinguïste van de Neder
landse S t i ^ ' n g voor het Dove en Slechtho
rende Kina en tevens begeleidster van de 
'Blackwell-groep' op de Ammanschool. 
Wi j werden twee weken lang gastvrij onthaald 
op de RISD en keerden enthousiast en met 
nieuwe ideeën terug. In dit verslag willen we 
mensen die bekend zijn met en geïnteresseerd 
zijn in het werken volgens dit curriculum, kort 
op d.e hoogte stellen van de laatste ontwikke
lingen op de RISD. Het is de bedoeling dat 
dit in het voorjaar van 1989 tijdens een spe
ciaal weekend uitgebreider gebeurt. 

W e hebben ons tijdens ons bezoek met name 
bezig gehouden met de werkzaamheden in 
de Preschool, Kindergarten en Lower School, 
omdat daar onze interesses l iggen. N a een 
kort stukje algemene informatie zullen we ach
tereenvolgens de volgende onderdelen van 
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wijzigingen in het gebruik van conceptual 
statements, het gebruik van taaldoelen, het wer
ken met routines en scripts en het literatuuronder
wijs (deze twee onderdelen nemen we samen 
omdat men hierin een vloeiende overgang 
ziet), het leesonderwijs, het schrijfonderwijs en 
het spreekonderwijs. Aan deze onderdelen 
wordt binnen alle afdelingen van de Rhode 
Island School gewerkt. W e l is het zo dat niet 
alle afdelingen even ver zijn met het ontwik
kelen ervan. Zo is er de laatste jaren veel aan
dacht besteed aan het literatuuronderwijs in 
de afdelingen voor jongere leerlingen en aan 
het schrijfonderwijs in de afdelingen voor de 
oudere leerlingen. 

Algemene informatie 

Ongeveer 160 leerlingen in de leeftijd van 
3 tot en met 20 jaar, doof en slechthorend, be
zoeken de school. De school is de enige school 
voor dove en slechthorende leerlingen in de 
staat Rhode Island. Dove en slechthorende 
leerlingen zijn niet gescheiden in aparte groe
pen. 
De school heeft zes afdelingen: 

1. Parent Guidance, voor ouders met jonge 
kinderen. Er is een uitgebreide voorzorg in 
de vorm van inloopochtenden, praatgroe
pen, gebarencursussen, home-training. Zo 
gauw doofheid of slechthorendheid ontdekt 
wordt, komen ouders en kind terecht in de 
begeleiding. Omdat er in de V.S. geen 
standaardtest is op een bepaalde leeftijd, 
zoals in Nederland de Ewing test bij 9 maan
den, kan het gebeuren dat de slechthorend
heid relatief laat pas geconstateerd wordt. 

2. Preschool, voor kinderen in de leeftijd van 
3 tot en met 5 jaar, afhankelijk van de ont
wikkeling van de kinderen. De kinderen ko
men halve dagen. 

3. Kindergarten, voor kinderen in de leeftijd 
van 5 en 6 jaar. 

4. Lower School, voor 6 tot en met ongeveer 
11-jarigen. De Kindergarten en de groepen 
van de Lower School zitten allemaal in één 
grote ruimte. Schotten schermen de klassen 
af. In eerste instantie maakt deze situatie 
een wat chaotische indruk, maar over het 



algemeen waarderen de leerkrachten en 
de leerlingen de open sfeer die deze inde
ling tot gevolg heeft. 
W e hebben zelf niet gemerkt dat dit de con
centratie van leerlingen en leerkrachten 
nadelig beïnvloedt. 

5. Upper School, voor 11 tot en met 14 jarigen. 
6. High School, voor 14 jaar en ouder. 

Er is geen aparte MG-afdel ing. We l bevinden 
zich in de Lower en Upper School tussen an
dere groepen drie MG-groepen van maximaal 
vier leerlingen per groep. 
De school beschikt - in onze ogen - over vrij 
beperkte materiële voorzieningen. Daarente
gen is er een enthousiast team en een uitge
breide begeleidende staf. Zo zijn er twee 
linguïsten full-time beschikbaar die zich vooral 
bezighouden met de vertaling van recente 
wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Ook 
zijn er een aantal mensen binnen de begelei
dende staf die zich onder andere bezighou
den met oudercontacten en psychische hulp
verlening. 

Conceptual statements: veranderende in
zichten 

De statements van de Preschool en Kinder
garten hebben veranderingen ondergaan. 
Blz. 80 geeft een overzicht van deze state
ments. De wijze waarop men met de state
ments werkt, is ook veranderd. In het verleden 
werkte men, net als wij nu doen, met project-
onderwerpen van ó a 8 weken, waarin een 
bepaald statement uitgewerkt werd. Dit jaar 
heeft men ervoor gekozen om literatuur als 
leidraad te nemen en te verbinden met de in
houd van de statements. Uit de kinderlitera
tuur wordt een keuze gemaakt. Bij deze keuze 
moet er rekening mee worden gehouden dat 
veel van de statements tijdens de behandeling 
ervan aan bod kunnen komen. 
In de statements van de Lower School zijn 
geen veranderingen aangebracht. In de 
Upper School is men momenteel bezig wijzi
gingen aan te brengen, omdat blijkt dat met 
name het thema 'Cultural interaction: Changes 
occur when cultures interact with each other' 
moeilijk is om te behandelen. 

Het gebruik van taaidoelen 

Eens in de drie jaar worden de leerlingen ge
test. Dit is wettelijk vastgelegd. Een onderdeel 
daarvan vormt de taalontwikkeling. Hiervoor 
worden gebruikt de Sentence Comprehension 
Test en de Sentence Elicitation Task (deze laat
ste is dit jaar geheel herzien en zal begin 1989 

uitgebracht worden). Bij beide tests is de aan
dacht hoofdzakelijk gericht op syntactische 
structuren. Bij de Elicitation Task wordt nu wel 
meer aandacht aan morfologische onderde
len gegeven dan in het verleden het geval 
was. 
Deze gegevens vormen in eerste instantie de 
basis voor het opstellen van de taaldoelen. 
Hierbij wordt onder ' taal ' verstaan: het be
grijpen en produceren van gesproken en/of 
'gebaarde' uitingen. Lezen en schrijven vallen 
dus niet onder deze term, maar worden ge
zien als afgeleide vormen. Dit onderscheid 
komt ook duidelijk naar voren tijdens de lessen. 
De testgegevens worden door de leerkracht 
en de linguïste die de tests heeft afgenomen, 
doorgesproken en op basis daarvan worden 
voor de volgende drie jaar per kind taaldoelen 
opgesteld. Uit de voorbeelden die we zagen 
bleken deze doelen nogal algemeen gesteld. 
Vervolgens worden deze doelen voor alle 
kinderen in een zelfde klas met elkaar vergele
ken en wordt bekeken of er niveau-groepjes 
samen te stellen zijn. Voor de diverse Units (te 
behandelen thema's) maakt de leerkracht een 
set subdoelen. Sommige leerkrachten hebben 
specifieke taaiinstructies over bi jvoorbeeld de 
verschillende zinspatronen. Zij bespreken dan 
voorbeeldzinnen en bekijken met de leerlingen 
tot welke zinspatronen ze behoren. W e heb
ben dit gezien met leerlingen van 7 a 8 jaar. 
Over het algemeen echter worden de taal
doelen verwerkt in de leesteksten van de pro
jecten (de 'flaps'). 

Ook wordt per Unit een vocabulaire-lijst opge
steld, waarbi j met name aandacht besteed 
wordt aan overkoepelende begrippen als bij
voorbeeld de termen 'zoogdieren, reptielen, 
voedsel, woningen' enzovoort in plaats van 
alleen maar opsommingen van voorbeelden 
te geven. 

Het werken met routines en scripts en het 
literatuuronderwijs 

Het gebruik van literatuur krijgt een steeds be
langrijker rol binnen het curriculum. De laatste 
jaren is men hier vooral mee bezig geweest in 
de afdelingen voor de jongere Teerlingen. 
Voorheen was het gebruik van literatuur een 
aanvull ing op het werken met de Units. N u 
wordt het meer beschouwd als een leidraad 
in het onderwijs. Binnen Preschool en Kinder
garten is het werken met literatuur en met 
Units helemaal in elkaar geschoven. Gebruik 
makend van de literatuur worden de concep
tual statements aangeboden. 



In de ontwikkeling van het begrijpen van taal 
spelen routines en scripts een belangrijke rol 
volgens de theorieën van de RISD. Gestruc
tureerd aanbieden van deze onderdelen van 
taalgebruik begint vroeg. Binnen het Parent 
Guidance programma wordt vooral aan
dacht besteed aan de routines. Het gaat hier 
dan niet om beleefdheidsformuleringen, maar 
om telkens herhaalde taal tijdens vaste sociale 
rituelen, bi jvoorbeeld spelletjes als kiekeboe. 
In de Preschool komt de nadruk te liggen op 
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zogenaamde 'scripts': steeds terugkerende 
gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van de 
kinderen worden verwoord en uitgespeeld. 
Het met de bus naar school gaan is hiervan 
een voorbeeld. 

Door middel van het werken met routines en 
scripts kunnen de kinderen taal gaan begrij
pen en hanteren, los van een zich telkens her
halende situatie en los van de eigen ervaring. 
'Echte' verhalen kunnen nu aangeboden wor
den. 

Conceptual J 
Pre-school 

A. The world is made up of living and non-living things. 

B. Living things include people, animals and plants. 

1. People are physical beings: 
a. they have bodies, 
b. bodies all share certain characteristics, 
c. each person, though, is physically unique, 
d. people live in a physical world of other 

physical things, 
e. people have physical needs, 
f. when physical needs are not met, physical 

problems develop, 
g. children grow physically. 

2. People are social beings: 
a. they usually belong to families, 
b. families usually share some characteristics -

family name, physical similarities, 
c. each persoon in a family, though, is unique, 
d. families often belong to communities, 
e. people have social needs, 
f. when social needs are not met, emotional 

problems develop, 
g. children grow socially and emotionally. 

3. People are intellectual beings: 
a. the physical senses are used to understand 

and organize the world, 
b. language is used to represent and organize 

the world, 
c. people understand the world by classifying, 

measuring and systematizing, 
d. people are usually interested and curious 
about the physical, social, and spiritual world 

around them, 
e. as children grow they become more 

knowledgeable. 

4. People are emotional beings: 
a. people have feelings - some good, some bad, 
b. people have feelings about things that 

happen, 
c. people have feelings about what has 
happened or might happen, 

1 and 2 

d. sometimes people don't know why they have 
some feelings, 

e. people need to share feelings, 
f. people share feelings through talking, art, 

literature, actions. 

5. People are spiritual beings: 
a. they have beliefs and values, 
b. not all people believe the same things or have 

the same values, 
c. beliefs and values are represented in different 

ways - ritual, ceremony, literature, language, 
actions, 

6. Animals and plants have physical structures: 
a. they grow, 
b. they need food, 
c. they reproduce, 
d. they can be classified by their structure and 

function. 

C. Non-living things include other matter. 

1. There are many different kinds of materials in our 
environment. 

2. W e can classify non-living things in our 
environment by their properties. 

3. W e can determine some properties of things by 
use of our senses. 

4. Objects can be ordered or sequenced by their 
properties. 

5. Some factors in our environment are systems of 
things: 
a. there are many different kinds of weather 

which are constantly changing, 
b. there are four seasons in New England and 

weather changes from season to season, 
c. the solar system includes the sun in the day 

and the moon, stars and planets at night. 



Vóór het aanbieden van ieder nieuw verhaal 
wordt nagegaan of de kinderen de benodigde 
scripts en concepten kennen. Zo kan als voor
bereiding op het verhaal van Goudlokje een 
lesje over de concepten 'warm en koud' ge
geven worden, waarbi j dan in eerste instantie 
weer de eigen ervaring centraal staat. 
O p dit moment is men het leerplan verder in
houdelijk aan het uitbouwen. Per leerjaar 
wordt een aantal verhalen met bepaalde the
ma's behandeld. Hieronder is een overzicht 
opgenomen van de soort verhalen, die be
handeld worden in de diverse afdelingen voor 
de jongere kinderen. 

Het leesonderwijs 

De genoemde thema's vormen ook de basis 
voor het leesonderwijs. 

In de Preschool worden voornamelijk 'flaps' 
(door de leerkracht zelf geschreven en ge-
illustreerde kaarten) gebruikt. 
In de eerste fase staat er nog geen tekst op 
deze flaps. Met behulp van illustraties en pijlen 
wordt het verhaal duidelijk gemaakt en wordt 
er aan de leesvoorwaarden gewerkt. 
N a verloop van tijd worden er korte woordjes 
bijgeschreven en later komen er korte zinnen 
op de flaps te staan (zie bladzijde 82). De tekst 
wordt steeds bewust gekozen, 
kozen. 

Lower school literary themes 1987 -1988 

Problems and their solutions: 
A general motif for early reading is that all stories have some sort of problem to be 
solved or conflict to be worked out, and characters can resolve them through hard work, 
the help of others and through thoughtfulness. 

(Preschool) 
Lost and Found Stories 
Try try again stories 
Escape/chase: warning stories' 
Wish stories 
Forest as: 

scary environment 
community of friends 
as enchanted 

Working as a group, cooperation 

(Level I) 
Wish Stories 
Try, Try Again Stories: mastery through 
perseverance 
Growing up and mastery of the unknown 
Living in harmony: accepting roles and 
responsibilities: 
Role reversals in stories 

belonging to a group/not belonging 
identity with groups vs. individualism 

Persecuted or excluded characters 
Animation of the world and animals 

(Level ll-lla) 
Prey/predator stories 
Characters who leave their natural 
Environments 
Warning stories 
Strange becoming familiar 
Adversaries becoming friends 
Magic spelts-enchantment 
Intro to disguise and deception 
Quest Stories 
Resolution through cooperation 
Weaker characters become stronger 
Characters learning and changing 

(Level III) 
Hero in stories / anti-hero 
Inventive and resourceful characters 
Communication and miscommunication: 

spreading ideas 
Intro to Trickster/clever character stories 
Warning stories 

(Level IV) 
Strangers in strange lands 
Intro to Imagination through Wish Ful
fillment stories 
The Power of Words, Promises, Spells as 
speech acts in stories 
Adventure stories 
Intro to Comedy 
Trickster motifs 

(Level V) 
Prophecies 
Different points of view 
Success/failure 
Initiation into new times in life 
Nonaction: biography 
Early Mysteries 
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Verhalen waar in veel herhalingen voorkomen 
beschouwt men als zeer geschikt, omdat jonge 
kinderen van dit soort verhalen houden en 
omdat kinderen op deze manier op hun ge
heugen kunnen 'lezen'. 

In de Lower School hebben de kinderen een 
half uur leesles per dag . Dit gebeurt in niveau
groepen. Er worden aangepaste of herschre
ven teksten gebruikt. De leerkrachten letten er 
steeds op dat de leerlingen tijdens het lezen 
hun stem èn gebaren gebruiken. Dit laatste om 
te controleren of de leerlingen de tekst be
grijpen. 

Naast het trainen van de leesvaardigheid 
wordt veel aandacht besteed aan het maxi
maal benutten van de voorspellende informa
tie die in een tekst aanwezig is (bijvoorbeeld 
wat een titel al kan zeggen over de inhoud, de 
informatie die illustraties kunnen geven enz.). 
Ook besteedt men tijd aan het samenvatten en 
het analyseren van een verhaal. Voor dit laat
ste onderdeel reikt men de leerlingen ver
schillende kaders aan, zoals bijvoorbeeld: 

conflictbeschrijving 
mens tegen mens 
mens tegen samenleving 
mens tegen zichzelf 

Het is de bedoel ing dat de leerlingen de be
sproken verhalen onderbrengen in dergelijke 
kaders. 

Een ander voorbeeld van het analyseren is 
het zichtbaar maken van de opbouw van een 
verhaal, bi jvoorbeeld: 

hulp 

^ ^ 
gevaar veiligheid 

Aan de hand van een dergelijke, schemati
sche indeling moeten de leerlingen dan bij
voorbeeld zinnen of paragrafen rangschikken. 
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Beginnende stadia v a n lezen . 

1. Plaatjes en pijlen worden gebruikt om de 
verhaalstructuur duidelijk te maken en om 
aan de leesvoorwaarden te werken (van 
links naar rechts, van boven naar bene
den), b.v. er is een kaart gemaakt n.a.v. 
het verhaal van een kuikentje die zijn 
moeder kwijt is. De leerkracht praat/ 
gebaart samen met de leerlingen: 
"Het kuikentje vroeg aan d e hond -
"heb jij mijn moeder gezien?" 
"Het kuikentje vroeg aan de k a t - . . ." 
enz. 

2. Introduktie van korte woorden, steeds met 
veel herhaling. 

3. Introduktie van korte zinnen, steeds met 
veel herhaling. 

4 . Uitbreiding van tekst, steeds met veel her
haling, gebruikmaken van dialogen, ont
kenningen, enz. 

O 

de pap was 

de pap was 

de pap wa 

te heet 

te koud 

s goed 

No 
NO 

NO 

NO 



Persbericht 
Kiezen voor Communicatie 
Een handboek over de communicatie van mensen met een motorisch of 
meervoudig handicap 

Hans van Balkom (IRV) 
Marguerite Welle Donker-Gimbrère (BOSK) 

In Neder land kunnen naar schatting 45 dui
zend mensen niet of nauwelijks spreken als 
gevolg van een motorische of meervoudige 
handicap. Minstens een zelfde aantal mensen 
met een handicap kan niet schrijven. Bij el
kaar zijn er bijna honderdduizend mensen 
die vaak verstandelijk tot communicatie in staat 
zijn, maar dit door hun handicap niet meer 
kunnen. Dit isolement is in veel gevallen niet 
nodig: er zijn inmiddels vele communicatie
systemen beschikbaar. Alleen is er een groot 
gebrek aan kennis en informatie over de juiste 
en tijdige inzet van deze mogelijkheden. O m 
in deze kennis te voorzien schreven Hans van 
Balkom van het Instituut voor Revalidatie-
Vraagstukken (IRV) en Marguerite Welle Don
ker-Gimbrère van de BOSK (vereniging van 
motorisch gehandicapten en hun ouders) een 
wetenschappelijk (hand)boek over de com
municatie van mensen met motorische of meer
voudige handicaps, getiteld 'Kiezen voor 
Communicatie'. 

De technische mogelijkheden om mensen met 
een communicatie-handicap te helpen, wor
den steeds groter. Steeds meer geavanceerde 
hulpmiddelen, al dan niet computer gestuurd, 
komen commercieel beschikbaar. Ook is er 
een toename aan mogelijke communicatievor
men (gebaren, gebaarsystemen, symbolen) 
voor mensen met een handicap te bespeuren. 
Des te navranter is het gebrek aan kennis om
trent de meest geschikte keuze van een com
municatievorm of hulpmiddel in relatie met de 
aard , ernst en prognose van een handicap. 

In de medische praktijk gaat de aandacht al
lereerst uit naar het (opnieuw) leren lopen, be
wegen, handelen. Het niet (meer) kunnen pra
ten, communiceren is dan een secundair pro
bleem en krijgt helaas niet van meet af aan 
de aandacht die het verdient. Mensen met 
een 'communicatie-handicap' raken daardoor 
in een sociaal isolement. De juiste keuze voor 
een ondersteunend communicatiesysteem kan 
dat isolement helpen doorbreken. De wijze 
waa rop die keuze gemaakt moet worden, is 
echter tamelijk complex en vereist kennis en 

inzicht in verscheidene aspecten (vaardighe
den, behoeften, motivatie en acceptatie). 
Mede onder druk van gehandicaptenorgani
saties en het IRV is er de laatste jaren meer 
aandacht voor de vergeten 'communicatie-
handicap'. 

Het handboek wil een leidraad zijn voor al 
degenen die geïnteresseerd zijn in of beroeps
halve betrokken zijn bij het uitzoeken van de 
juiste ondersteuning voor communicatie bij 
mensen met motorische- of meervoudige pro
blemen. 
Niet de hulpmiddelen zijn daarbij als uitgangs
punt genomen, maar de nog aanwezige com
municatievaardigheden en communicatiebe
hoeften van de mensen die met zo'n onder
steuning moeten omgaan. 
De wijze waarop mensen met een handicap 
via een ondersteuning (dat hoeft niet altijd een 
technisch hulpmiddel te zijn, zoals het gebruik 
van gebaren) communiceren wordt vanuit ver
schillende facetten bekeken en omschreven. 
De nadruk ligt daarbi j niet op het trainen van 
gestoorde functies, maar op het zo goed mo
gelijk gebruiken van alle nog resterende vaar
digheden en behoeften van de mens met een 
handicap en personen in zijn omgeving. Het 
menselijke en functionele aspect voert ae bo
ventoon met veel uitleg over wat er allemaal 
om welke reden(en) mis kan gaan en hoe 
daarmee om te gaan. De mening van 'ge
sprekspartners' speelt uiteraard een belang
rijke rol. 

De beschaving van een volk is te meten aan 
de mogelijkheden die aan mensen met een 
handicap worden geboden om in de samen
leving te participeren. 'Kiezen voor Commu
nicatie' wil daar een bijdrage aan geven. Aan
dacht voor het hulpmiddel en de techniek is 
mooi, maar aandacht voor de mensen die het 
moeten gebruiken, is belangrijker. Het gaat 
om de ideale verhouding tussen beide en niet 
om de overschatting van het één ten koste 
van het ander. 

Het boek moet zijn weg vinden in de oplei
dingen logopedie en ergotherapie. Verder is 
het zeker ook bestemd voor ouders/begelei
ders van motorisch/meervoudig gehandicap- 83 



te kinderen, gehandicapten die zelf meer 
achtergrondkennis zoeken, adaptatietechnici, 
revalidatie-artsen, psychologen, linguïsten 
en leerkrachten in het speciaal onderwijs. 

Het IRV - Hoensbroek 
Het IRV werd in 1982 door de Rijksoverheid, 
TNO, de Rijksuniversiteit Limburg en de Lucas 
Stichting voor Revalidatie opgezet als natio
naal onderzoeksinstituut, waar onderzoek 
wordt gedaan op het gebied van de revalida
tie. Er is een uitgebreid programma op het 
gebied van 'Communicatie en Handicap'. 
Van Balkom is coördinator van dat programma. 

De BOSK - Den Haag 
De BOSK is een vereniging van motorisch ge
handicapten, vanaf hun jeugd, waaronder 
mensen met belemmeringen in hun communi
catie. Welle Donker-Gimbrère is voorzitter 
van de BOSK-werkgroep 'Spraak/taalstoor
nissen' en speelde een belangrijke rol bij het 
opzetten van overleg- en informeringsorgani-
saties voor mensen met een handicap. 

'Kiezen voor Communicatie' is een uitgave 
van uitgeverij INTRO in Nijkerk. 

Mededeling 
In 1988 verscheen van de hand van J.J. Louwe 
een uitgebreide reactie op het in Van Horen 
Zeggen, 1988, 29(1), p. 30-46, gepubliceerde 
artikel van M. Broesterhuizen - "De voorspel
lende waarde van onderzoek naar eupraxie 
bij dove kinderen". 
Deze reactie, getiteld "Spra(a)k(e)loos", kon in 
verband met de lengte ervan niet integraal 
worden geplaatst in dit tijdschrift. 
Belangstellenden kunnen dit artikel echter op
vragen bij de bibliotheek van het Rudolf Mees 
Instituut, Ammanplein 2-4, 3031 BA Rotterdam. 
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Mededeling 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Audiologie is m.i.v. mei '89 als volgt sa
mengesteld: 

Voorzitter: 
Dr. T.S. Kapteyn, klinisch audioloog 
Audiologisch Centrum Ziekenhuis V.U. 
Postbus 7057 
1007 MB Amsterdam 
tel.: 020-5487469, fax: 020-5484898 

Secretaris: 
Dr. P.J.J. Lamoré, klinisch audioloog 
"Effatha", Chr Instituut voor Doven 
Postbus 997 
2275 AZ Voorburg 
tel.: 070-992021, fax: 070-998770 
of 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht 
tel.: 030-507564, fax: 030-508099 

Penningmeester: 
Dr. Ir. J.A.P.M, de Laat, klinisch audioloog 
Audiologisch Centrum 
Academisch Ziekenhuis Leiden 
Rijnsburgerweg 10, 
2333 AA Leiden 
tel.: 071 -262440/268021, fax: 071 -142588 
Postbank nr. 635823 t.n.v. Penningmeester 
Nederlandse Vereniging voor Audiologie te 
Leiden. 

Dr. Ir. F. Coninx, klinisch audioloog 
Instituut voor Doven 
Theerestraat 42, 5271 GD St.Michielsgestel 
tel.: 04105-8111/2157 

Dr. B.E. Glazenburg, KNO-arts 
Diakonesseninrichting "Bronovo" 
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag 
tel.: 070-124141, fax: 070-248333 

Dr. A.F. van Olphen, KNO-arts 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht 
tel.: 030-509111, fax: 030-508099 

Drs. G.J. van der Lem, psycholoog 
Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind 
Oranje Nassaulaan 49, 1075 AK Amsterdam 
tel. 020-641151 tst. 21, fax: 020-641141 



Congresverslag 
Derde Europese congres over gebarentaalonderzoek 

Bernard T. Tervoort 

Inleiding 

Van 26 tot 30 juli 1989 werd in Hamburg het 
derde Europese congres over gebarentaal-
onderzoek gehouden. Hier volgt een kort ver
slag met het accent op de betekenis voor be
geleiding en onderwijs. Dat houdt een keuze 
in; wie nader geïnformeerd wil worden moet 
op de proceedings wachten of kan een kopie 
van de desbetreffende voordracht opvragen. 
De 27 lezingen waren ingedeeld naar de vol
gende thema's: geschiedenis (4), tweetalig
heid (2), mondpatronen (2), neuropsychologi-
sche implicaties (2), taalverwerving (3), gram
matica (8), methodologie (4) en lexicologie (2). 
Ze werden allemaal plenair gegeven; dat kon 
gemakkelijk, want het aantaldeelnemers was 
niet groter dan ongeveer 140. 
Zoals gebruikelijk begon het congres met een 
'Opening Address' waarin de voornaamste or
ganisator, Professor Siegmund Prillwitz, hoog
leraar algemene taalwetenschap aan de 
Universiteit van Hamburg, uiteenzette dat dit 
een universitair linguïstencongres was, onder 
verantwoordeli jkheid van zijn instituut, dat 
voor de afdeling gebarentaalonderzoek reeds 
20 dove medewerkers telt. 
Mary Brennan van de Universiteit van Durham, 
Engeland, en voorzitter van de ISLA (Interna
tional Sign Language Association) sprak de 
hoop uit, dat de uitstraling van dit congres op
nieuw zou bevestigen dat gebarentalen vol
waard ige talen zijn met alle sociale en peda
gogische implicaties van dien. 

Geschiedenis 

De vier lezingen over de geschiedenis van ge
barentalen en gebarentaalonderzoek brach
ten voor de ingewijden weinig nieuws. Door 
Günther List (Duitsland) werd nog eens bena
drukt hoe gebaren na 1880 een eeuw lang on
derdrukt zijn, met name in Duitsland, en hoe 
spreken door doven gekoppeld werd aan 
paternaliserende geloofsverkondiging en bur
gerlijk middenstandsbewustzijn. 
Volgens Benno Caramore uit Zurich leert de 
geschiedenis van Zwitserland, dat daar de 
diverse taalgebieden eigen ontwikkelingen 
hebben gekend; in het Frans sprekend deel 
was bijvoorbeeld meer invloed van De l'Epée 
c.s. merkbaar. Daarnaast leefden de doven 

in de bergdorpen vaak zeer geïsoleerd. Ge 
barentaalonderzoek is pas de laatste jaren 
goed op gang gekomen. 
Het vroege cultuurfilosofische denken over 
communicatie en gebaren, o.a. door Diderot, 
werd uit de doe len gedaan door Renate 
Fischer (Hamburg). Tenslotte rapporteerde 
Bencie Wol l van de Universiteit van Bristol, 
Engeland, over een onderzoek naar de in
vloed van gebaren op de BBC-TV. Horende 
kijkers raken daardoor vertrouwd met BSL 
(British Sign Language), en de overtuiging 
dat men te maken heeft met de taal van een 
minderheid groeit. Dove kijkers reageerden 
onder andere door een zeventigtal brieven 
waaruit bleek, dat ze zich meer verwant voel
den met lokale varianten. Maar de noordelijke 
vormen van BSL zijn meer verspreid en lijken 
op den duur standaard te worden. Naast deze 
standaardisering wordt ook de verrijking van 
structuur en vocabulair door de gebaren op 
de TV bevorderd. 

Naar aanleiding van het gebruik van de term 
'minderheid' heb ik de vraag gesteld of het 
juist is dat doven soms niet als zodanig geken
schetst wensen te worden. Dit leidde tot een 
discussie die doorging tijdens de pauze, waar
uit bleek dat een simpel antwoord niet moge
lijk is, omdat veel factoren hier een rol spe
len. Ten eerste is er het gebaar voor MINDER
HEID, dat in de ene taal 'minder dan ' impli
ceert, dus in betekenis negatief kan overko
men, maar in een andere taal 'samen, bij el
kaar' uitdrukt, dus positief ervaren wordt. Ten 
tweede zijn er de negatieve sociale implica
ties: de doven voelen zich in de eerste plaats 
volwaardige staatsburgers en willen niet met 
geijkte minderheden als die van gastarbeiders 
- Turken, Marokkanen - of van immigranten-
groepen, als Hindoestanen en Pakistani, ge
ïdentificeerd worden. Ten slotte kunnen prag
matische overwegingen meespelen: waar b.v. 
geen faciliteiten in het openbaar vervoer voor 
minderheden, maar wel voor invaliden be
staan, zoals in Engeland, kiezen de doven 
voor de laatste groep, maar uitsluitend op dat 
ene punt van goedkoper reizen. Conclusie: 
een uitvoeriger bij elkaar zetten van een en 
ander zou nuttig zijn. 



Mondbewegingen 

De twee lezingen over tweetaligheid waren 
ditmaal bij toeval niet zo relevant voor deze 
context; dat was wel het geval met die over 
mondbewegingen in gebarentalen. Iedereen 
die met doven werkt, valt het op dat ze in hun 
communicatie onder elkaar veelvuldig mond
bewegingen maken die nu eens als spreken 
zonder stem, dan weer als deel van de orale 
mimiek geïnterpreteerd moeten worden; daar 
hoef je geen gebarentaalonderzoeker voor 
te zijn. Dat spreken zonder stem deel van je 
eigen communicatie kan zijn, heb ik al sinds 
1953 betoogd. Er zijn al lang bepaalde pro
cessen beschreven, zoals het aanpassen - dus 
acoustisch vervormen - van het gesprokene 
aan betere zichtbaarheid, en het reduceren 
ervan tot enkel nog maar ritmisch bewegen 
van de mond, b.v. corresponderend met het 
aantal lettergrepen. Maar toen eind zestiger, 
begin zeventiger jaren het bijna uitsluitend 
Amerikanen waren die gebarentaalonderzoek 
deden, werd stemloos spreken als vreemd 
element beschouwd, dat de orale mimiek niet 
tot zijn recht deed komen. O p het tweede 
nationale gebarencongres van 1977 in Chi
cago kreeg ik te horen dat mijn opmerkingen 
daarover 'orally biased', dus bevooroordeeld 
waren. Sindsdien is wel het een en ander ver
anderd en worden zowel de orale mimiek als 
het stemloos spreken als onderdelen van de 
eigen taal van de doven in het onderzoek 
betrokken. Een en ander werd nog eens her
haald door Horst Ebbinghaus van de Univer
siteit van Berlijn, en daarna met goede voor
beelden van incorporatie van articulatori-
sche mondpatronen uit de Finse gebarentaal 
onderbouwd door Paivi Pimia uit Helsinki. 

Neuropsychologische aspecten 

In de eerste lezing over neuropsychologische 
aspecten betoogde Gudu la List van de Univer
siteit van Keulen nog maar eens opnieuw, dat 
de hiërarchische structuur en de neurologi
sche organisatie van gebarentalen de ken
schetsing 'volwaardige taal ' ook neuropsy-
chologisch wettigen. Boeiender vond ik de 
lezing van Bergitta Söderfeldt van de Univer
siteit van Linköping (Zweden) die, uitgaande 
van het recente onderzoek naar de neurolo
gische organisatie van gebarentalen op ba
sis van gegevens over uitvalsverschijnselen 
bij dove afasiepatiënten die 'native signers' 
zijn, van Bellugi, Poizner e.a., eigen onder
zoek begonnen is naar de hersenactiviteit bij 
normaal gezonde doofgeboren gebarentaal-

86 gebruikers. Dit onderzoek loopt nog, maar 

de eerste, op dit congres gepresenteerde re
sultaten in de vorm van kleurenfoto's, gemaakt 
met de zgn. CBF-techniek (Cerebral Blood 
Flow-meting), waren bijzonder intrigerend. 
Vergelijking van door horenden gesproken 
Zweeds met SSL (Swedish Sign Language) 
toont voor de tweede groep naast duidelijke 
activiteit in de temporaalkwab van de linker
hemisfeer (die op taalgebruik wijst), ook en 
meer activiteit rechts (wijzend op visuele or
ganisatie). 

Taalverwerving 

Van groot belang voor begeleiding en onder
wijs waren de drie lezingen in de sectie taal
verwerving, tussen haakjes voorgezeten door 
de Nederlandse dove Marti Koolhof en ver
zorgd door Belgische en Nederlandse onder
zoekers. Flilip Loncke (Gregorius Instituut Gent) 
en Nini Hoiting (Guyot, Groningen) betoog
den dat dove kinderen niet automatisch de 
school- en landstaal ontwikkelen waarin ze 
opgevoed worden; het zijn veeleer zelfstan
dig structurerende organismes die uit het bilin-
guale taa laanbod dat selecteren en ontwik
kelen wat het meest bij de aanleg past; op
voeders en begeleiders moeten dat gegeven 
niet enkel passief voor lief nemen, maar er 
ook actief de consequenties van aanvaarden. 
De autonome keus van de kinderen wijst in 
de richting van een zich ontwikkelende geba
rentaal, waarbi j het succes van de door hen 
gehanteerde strategieën mede afhangt van 
de feedback die ze krijgen, thuis, onder el
kaar, op school. Vanuit hun neuropsycholo-
gisch potentieel komen ze zo met een min of 
meer rijk resultaat uit op een visuele taal. Het 
onderwijs zou meer moeten uitgaan van de 
parallellen in de strategieën van de taalop-
bouw van zowel spreektaal als gebarentaal. 
Anne Mills en Jane Coerts van het instituut 
voor algemene taalwetenschap van de Uni
versiteit van Amsterdam, onderzochten de 
voor de toekomstige communicatie belang
rijke kenmerken van de interactie tussen drie 
dove moeders en hun horende babies. Zij 
deden dat door middel van fijnmazige ana
lyse van video-opnames. 
Zoals uit vorig onderzoek al bleek, gaven ook 
deze moeders spontaan taa laanbod in beide 
modaliteiten: spraak en gebaren plus mimiek. 
Onderzoeksvragen waren: wat zijn de kwanti
tatieve verschillen in het aanbod van die twee 
modaliteiten, welke attentiestrategieën ge
bruiken deze moeders voor hun input - bij
voorbeeld: wachten tot het kind kijkt of ver
plaatsen van de signing space naar het vi
suele aandachtsveld van het kind - , en wat 



is de relatie tussen de vorm van het aanbod 
en de functies die deze vorm krijgt. Die func
ties bleken te verdelen in communicatieve, 
in zoverre er aandacht aan de persoon - het 
gezicht - van de moeder gegeven wordt, in 
pragmatische, in zoverre ze tot gerichte aan
dacht voor voorwerpen e.d. leiden, en in 
emotionele, in zoverre er gevoelens geuit en 
gedeeld worden. 
Sophie Quertinmont, Patricia Ferreyra en Filip 
Loncke, van de Universiteit van Brussel, onder
zochten de interactie van dove kinderen on
der elkaar. Daarbij keken ze vooral naar de 
volgende grammaticale kenmerken: 
(1) incorporatie van het object in het werk
woord (bijvoorbeeld G O O I E N , waarbi j de bal 
niet apart genoemd wordt); 
(2) vaste locatie van persoon, zaak of hande
ling in de syntactic signing space; 
(3) directionaliteit, d.w.z. het organiseren van 
een heel netwerk van (ver)plaatsingen in de 
signing space; 
(4) 'signing order', d.w.z. hoe de kinderen 
hun zinnen in series opbouwen op het 'dis-
course'-(gespreks-)niveau. 
Er bleek een duidelijk verschil tussen kinderen 
die wel en die niet vroegtijdig een gebaren
taal hadden geleerd: met (1) en (2) hadden 
ze geen van allen moeite, maar kinderen met 
een te late start in gebaren, d.w.z. na de pri
maire taalverwerving, hadden met (3) en (4) 
grote moeite. Dat ligt voor de hand omdat 
het hanteren van enkele gebaren morfosyntac-
tisch veel eenvoudiger is dan de linguïstische 

lanningsvaardigheid die voor het hogere ge-
arentaalgebruik van (3) en (4) nodig is. Echte 

native signers hebben en behouden een voor
sprong in het volledig linguïstisch organiseren 
van de ruimte dat zich in syntaxis en metaforiek 
duidelijk onderscheidt van het veel primitie
vere pantomimische stileren en descriptief 
copiëren van de feitelijke zaken en gebeurte
nissen in de ruimte. Uiteraard heeft dit alles 
opnieuw belangrijke consequenties voor het 
onderwijs. 

Grammatica 

Voor de meeste van de acht lezingen in de 
sectie grammatica geldt, dat de inhoud voor 
niet-linguïsten nogal gecompliceerd was en 
zich maar lastig leent voor een adequate en 
toch begrijpelijk blijvende samenvatting. Maar 
het was nu eenmaal in de eerste plaats een 
congres van en voor taalkundigen. 
Wil l iam Edmondson van de Universiteit van 
Birmingham sprak over de categorie der zoge
heten 'classifiers' en vroeg zich af of dat wel 
de juiste term èn de juiste syntactische klasse 

voor dat verschijnsel is, omdat er bij nader 
inzien niets duidelijk en uniform geclassifi
ceerd wordt. Hij pleitte dan ook voor een 
syntactische herwaardering van het fenomeen 
als 'agreement' (congruentie) en voor 'pro-
form' als een betere term. 
Mary Brennan (Durham University) analyseer
de processen die werkzaam zijn bij het ont
wikkelen van nieuwe gebaren. Morfologische 
affixie (voorvoegsels, uitgangen) zijn onbe
kend, maar samenstellingen waarbi j nieuwe 
betekenissen gevormd worden, komen zeer 
frequent voor en tonen grote creativiteit (voor
beeld: THINK + ADD + ADD = EXAGGERATE). 
Aan de hand van vele voorbeelden toonde ze 
aan dat dit proces in zoverre met iconiciteit 
verweven is, dat er een doorzichtig verband 
blijkt tussen waarneembaarheid en metafori
sche uitbreiding, zoals ook in gesproken talen 
(bijvoorbeeld GRASP, dat ook begrijpen, sa
menvatten, overzien, presteren kan gaan be
tekenen). 

Heleen Bos, van de Nederlandse Stichting 
voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), 
trok op basis van eigen onderzoek het tot dus
ver gemaakte onderscheid in twijfel tussen 
de zgn. 'inflecting verbs' (werkwoorden met 
subject en object, zoals GEVEN) en 'spatial 
verbs' (werkwoorden met een plaatsbepaling), 
omdat er werkwoorden blijken voor te komen 
die zowel het ene als het andere kenmerk heb
ben. WALK bijvoorbeeld kan geïndexeerd 
worden als het subject dat wandelt, maar ook 
voor plaats of richting; het in de literatuur ge
maakte onderscheid verdeelt werkwoorden 
dus niet adequaat in elkaar onderscheidende 
categorieën. 
Sera de Vriendt, van de Universiteit van Brus
sel, vroeg zich af hoe gebarentalen zonder 
l idwoorden of morfologie de volgende zins
klassen uiteen houden: habituele (deze inge
nieur bouwt dammen), generieke (bevers bou
wen dammen) en niet-generieke (daar blaffen 
honden). Het blijkt uit lopend onderzoek dat 
het onderscheid duidelijk wordt gemaakt door 
lexicale uitbreiding, onder andere van actuali-
teitskenmerken in de niet-generieke zinnen. 
Ook Inger Ahlgren, van de Universiteit van 
Stockholm, onderzocht 'discourse features' 
(d.w.z. kenmerken van conversaties die ver
der gaan dan de opbouw van de zin). Ze vond 
zeven kenmerken voor dergelijke 'narratives' 
- vertelstijlen - het meest consequent en com
petent bij tweede generatie native signers. Een 
van de meest karakteristieke vond ik, dat er tij
dens de loop van het verhaal geen oogcontact 
is; als dat wel optreedt, geeft dat onderbreking 
aan van het verhaal om te zien of de partner het 
nog volgt, óf het gebeurt om commentaar op 87 



het eigen verhaal te geven. 
Jane Coerts (ATW, Universiteit van Amster
dam) onderzocht vraag en ontkenning in de 
Nederlandse gebarentaal (SLN) op de ken
merken: simultaneïteit (b.v. door nee-schudden 
de mededeling ontkennen), bereik ('Scope') 
- zo kan 'Jan kuste Ans niet in de regen' of 
betekenen dat er niet gekust werd of dat er wel 
gekust werd maar niet in de regen, en ten derde 
optionaliteit: wat is verplicht voor het realiseren 
van vraag of ontkenning en wat kan er even
tueel weggelaten worden. 
Het blijkt dat voor het an twoord op deze vra
gen nauwkeurige analyse van de interactie 
tussen gebaren en niet-manueel gedrag nood
zakelijk is; zoals andere gebarentalen oestaat 
SLN dus niet enkel uit gebaren, maar heeft 
een noodzakelijke niet-manuele component. 
Trude Schermer (met Corline Koolhof) van de 
NSDSK stelde de vraag aan de orde, hoe 
bruikbaar de zgn. tijdslijn is als grammaticaal 
begrip om heden, verleden en toekomst aan te 
geven. In veel gebarentalen is dat een lijn van 
achter de rechterschouder (verleden) via voor
aan dicht bij het lichaam (nu) tot een punt recht 
vooruit (toekomst). Zij verwierp recente kritiek 
van Amerikaanse onderzoekers, die het con
cept van de tijdslijn afwijzen als enkel maar 
'beeldspraak' en betwijfelde de juistheid van 
hun alternatief: een soort vervoeging van het 
werkwoord door aanvullende bewegingen, 
die dan systematisch het tijdsaspect zouden 
uitdrukken. In plaats daarvan stelde Schermer 
vier duidelijk van elkaar onderscheiden tijds-
lijnen voor, die zij in SLN aangetroffen heeft 
en die elk hun eigen systematiek en specifieke 
tijdsaanduiding hebben. 
Tenslotte behandelde Susan Fischer (National 
Technical Institute for the Deaf, Rochester, N.Y.) 
een verschijnsel dat ze 'verb sandwiches' in 
ASL noemde: het gebruik van twee werkwoor
den die identiek zijn of bijna hetzelfde beteke
nen en hetzelfde onderwerp hebben met daar
tussen het nomen, waarbi j het tweede werk
woord bovendien een uitbreiding moet geven 
(b.v. EAT rice EAT - with chopsticks). Vanwege 
de manier waarop ze haar voorbeelden 
gaf - met een soort zich hernemen - leek het 
er meer op dat ze het over een gewone her
haling door middel van een nieuwe zinsconsti
tuent h a d ; ik vroeg haar dan ook of je niet beter 
over ' two clauses' kon spreken, maar dat ont
kende ze (want dan zou het hele verschijnsel 
tot nul gereduceerd zijn). Later kreeg ik onver
wachte steun van Irene Greftegreff, een dove 
onderzoekster van het Noorweegse Instituut 
voor Gebarentaalonderzoek uit Oslo, die mij 
kwam vertellen, dat Fischer inderdaad niets 
nieuws gebracht had. 

Methodologie, gebarenschrift en lexicografie 

De laatste dag , met zes lezingen over metho
dologie, gebarenschrift en lexicografie, be
gon met de lezing van Rita Harder van de 
NSDSK. Zij onderzocht door middel van een 
test met sterk op elkaar lijkende plaatjes het 
vermogen van 32 dove kinderen tussen 5 en 
10 jaar, om in taal juist onderscheid te maken 
tussen subtiele verschillen in de plaatjes door 
het uitdrukken van semantische functies en re
laties, hetzij in gebaren, hetzij in spraak of een 
combinatie van beide. In de uitingen van de 
kinderen traden vooral elementen van SLN en 
Signed Dutch op. Een van haar belangrijke 
conclusies is, dat er een vruchtbare samen
hang blijkt tussen de mogelijkheden die deze 
test Diedt en wat het taalonderwijs beoogt. 
Daarna stelde Paul Jouison, van het Instituut 
voor Doven van Bordeaux, een allesomvat
tend notatiesysteem aan de orde voor de ge
baren, mimiek en pantomimiek dat op het eerste 
gezicht nogal gecompliceerd en cryptisch 
aandeed en bovendien vragen opwierp als: is 
dit nog wel een notatie van alleen maar de 
taal, ofwel: hoe fonetisch of hoe fonologisch 
is deze notatie? 

Daarna volgden twee lezingen - een van een 
dove medewerker, Heiko Zienert, inzake de 
techniek, en een van Rolf Schulmeister, inzake 
de toepassingen - over het door het Hamburg-
se team uitgewerkte systeem van noteren en 
van het daarmee geconstrueerde gebaren-
lexicon dat onder de naam HANDS gepresen
teerd werd (Hamburg ANimated Dictionary 
of Signs). Ik voel me niet competent om van 
het zeer geavanceerde computer-gestuurde 
programma in enig detail verslag te doen, maar 
volsta met te zeggen, dat het als technisch 
zeer bij de tijd en toch praktisch goed bruik
baar overkwam: je tikt simpelweg in wat je 
weten wil en alle informatie verschijnt op het 
beeldscherm, inclusief het lopend beeld van 
het gebaar, in normaal tempo en vertraagd, 
uitvergroot in detail, frontaal en links en rechts 
in profiel, al naar keuze. Het HANDS-
systeem wordt internationaal aangepast en 
uitgewerkt; elke deelnemer kreeg als bewijs 
daarvan alvast een f loppy disk mee naar huis. 
De laatste lezing was opnieuw voor rekening 
van de NSDSK en werd gegeven door Debora 
Timmerman, uiteraard mede namens de an
deren, met name Henk Mans, die aan dit on
derdeel een ruime bijdrage heeft geleverd. 
Zij stelde de vorderingen met het eerste lexicon 
van de SLN aan de orde. Daarover was al 
eerder bij verschillende gelegenheden gerap
porteerd; nu kon het voltooien van het werk 
aan het gereed gekomen boekwerk gede-



monstreerd worden. Timmerman werkte spe
cifiek twee punten uit: hoe dit lexicon rekening 
houdt met regionale varianten (hoe dit bij
voorbeeld standaardisering in de hand werkt), 
en ten tweede hoe de afbeeldingen in op-
male vorm tot stand konden komen door mid
del van een computer-gestuurde opbouw uit 
diverse video-beeldjes. 

Naast de lezingen vallen nog te vermelden: 
de voortreffelijk georganiseerde en gulle ont
vangst in de mooie tuin van het Hamburgse 
Zentrum für Deutsche Gebardesprache und 
Kommunikation Gehörloser, de boottocht op 
de Elbe, die gelegenheid bood voor gezel
lige en informele contacten, en vooral de 
bijeenkomst van de ISLA waar onder meer 
het nieuwe tijdschrift S I G N POST over geba-
rentaalonderzoek gepresenteerd werd en 
een concept-resolutie werd ontworpen inzake 
het officieel doen erkennen van de nationale 
gebarentalen als landstaal, met alle juridische, 
sociale en pedagogische consequenties van 
dien. 

Conclusies 

Concluderend wil ik nog de volgende punten 
naar voren brengen. Ten eerste is het verheu
gend om te zien hoe steeds meer Europese 
landen het belang van dit onderzoek erken
nen, getuige de uitbreiding van het aantal 
deelnemers en deelnemende landen. Het 
indrukwekkendste voorbeeld is Duitsland, dat 
tot voor kort ontbrak op de internationale en 
Europese bijeenkomsten en als het meest oraal 
georiënteerde en gebaar-afwijzende land 
van Europa gold en dat binnen enkele jaren 
het omvangrijkste Europese centrum voor ge-
barentaalonderzoek heeft opgebouwd en 
het voortouw heeft genomen op deelgebie
den van dat onderzoek; Duitsland tenslotte 
dat met bijna 70 deelnemers veruit het uitge
breidst vertegenwoordigd was. 
De Scandinavische landen waren op het 
tweede Europese congres in Noordwijker-
hout nog maar met 13 personen vertegen
woord igd , nu met 40. IJsland, Griekenland en 
de DDR deden hier voor het eerst mee. Ne
derland zelf is een ander voorbeeld van snelle 
groei: tien jaar geleden stond het gebaren-
taalonderzoek hier nog in de kinderschoenen, 
nu waren wij met 25 deelnemers na de Duit
sers de grootste delegatie met evenveel le
zingen als zij (7). Met erkenning van het feit 
dat het realiseren van allerlei sociale en peda
gogische consequenties enorme problemen 
opleveren, blijft het toch waar dat het weten
schappelijk onderzoek eerst van de grond 

moet komen om de weg te wijzen. Dat proces 
is overduidelijk in volle gang. 
Ten tweede is het hartverwarmend om op
nieuw getuige te mogen zijn van het feit, dat 
in totaal zo'n 30 dove deelnemers volwaar
dig kunnen deelnemen aan een dergelijk we
tenschappelijk gebeuren, mede dankzij de tol
ken die de voordrachten in de eigen gebaren
talen omzetten, evenals de door de doven in 
hun eigen taal gestelde vragen en de gespro
ken antwoorden daarop. N o g verheugender 
is het feit, dat ook hier doven met gebruik van 
hun eigen taal secties voorzitten en lezingen 
geven. W e zijn dan wel een heel eind verwij
derd van de bevoogding van geboorte tot 
dood uit vroegere tijden van mensen die enkel 
maar als taaigestoord gezien werden. 
Ten derde en tenslotte een woord van hoge 
waarder ing voor de professionaliteit van de 
moderne doventolk. Al stellen ze de eis dat ze 
de lezingen tevoren ter voorbereiding in han
den krijgen en dat er voorbesprekingen zijn 
met ieder die een voordracht houdt, het is en 
blijft een geweldige prestatie op het niveau 
van deze vakmensen, dat ze de uiteenlopende 
en moeilijke materie van al die lezingen simul
taan weten om te zetten van het Engels of 
Duits naar de eigen gebarentaal: Finse, Griek
se, Nederlandse, Franse, Britse, Zweedse. 
Beter bewijs voor het op hoog niveau kunnen 
functioneren van dove medemensen en hun 
taal dan wat je op zo'n congres voor je ogen 
ziet gebeuren, is moeilijk te vinden. 

Rectificatie 
In het eerste nummer van Van Horen Zeggen 
van deze jaargang is een artikel verschenen 
met de titel: "Eind onderwijs - eindig onder
wijs". Als auteur stond vermeld René Smits. 
Helaas is dit niet juist. René Smits heeft het ar
tikel geredigeerd, terwijl de heer drs. BJ. Walet 
de auteur was. De heer Wale t was indertijd 
werkzaam op het Pedologisch Instituut in Rot
terdam en heeft op de VeBOSS-conferentie in 
1988 een lezing onder bovenstaande titel 
gehouden. 



Persbericht 

Internationaal Gebarentheater Festival: 

'Ook doven hebben recht op eigen cultuur 

AMSTERDAM-NOORD. - "Horende men
sen hebben veel mogelijkheden tot uitgaan. Ze 
kunnen naar het theater, ze kunnen concerten 
bi jwonen. Voor ons doven is dat niet wegge
legd. Muziek en geluid hebben wij niet. We l 
kennen wij onze eigen dovencultuur, waarin 
de gebarentaal een belangrijke plaats in
neemt. Dove mensen luisteren met hun ogen 
en spreken met hun handen." 
Dick Kerkhoven is voorzitter van de SWDA, 
de Stichting Welzi jn Doven in Amsterdam. 
Samen met het 'Handtheater' , een collectief 
van dove acteurs, organiseert de SWDA in 
Amsterdam het Internationaal Gebarentheater 
Festival. 

Het is voor het eerst dat in Neder land een 
dergelijk festival wordt gehouden. Niet alleen 
bijzonder omdat de ruim dertig voorstellingen 
speciaal zijn gericht op dove mensen, ook 
alle acteurs zijn doof. Behalve het Handtheater 
uit Neder land, treden negen professionele 
theatergroepen uit Europa en de Verenigde 
staten tijdens dit festival op. Het speelt zich 
al lemaal af tussen 9 tot 26 november in vier 
Amsterdamse theaters: hef Cleyntheater, thea
ter Speelruimte, het Van Ostadetheater en 
het Amfitheater. Daarnaast worden rond het 
thema gebarentheater en dovencultuur nog 
eens 89 workshops gegeven, lezingen ge
houden, films vertoond en tentoonstellingen 
georganiseerd. Dat alles om aan zowel dove 
als horende mensen te tonen wat gebaren
theater te bieden heeft. 
De feestelijke opening van het Internatio
naal Gebarentheater Festival door wethouder 
Luimstra van Kunstzaken, vond op 9 novem
ber j . l . plaats in het Cleyntheater. Een bijzon
dere opening, want een van de actrices zal 
hier het in gebarentaal vertaalde Wilhelmus 
'zingen', in de hoop dat aan het einde van 
dit festival ons volkslied ook in die taal is in
geburgerd. 

Beginnend vanaf vri jdag zijn in het Cleyn
theater tot en met 18 november voorstellingen 
te zien van 'The Deaf Comedians' uit Enge
land, de 'Compagnie Imagerie' uit België en 
het Nederlandse 'Handtheater'. 
Tijdens een vrij ongebruikelijke persconferen
tie van de - dove - organisatoren, legt Dick 

90 Kerkhoven in door een tolk vertaalde gebaren

taal uit: " W i j willen laten zien dat dove men
sen recht hebben op een eigen dovencultuur. 
Ook wij houden van uitgaan. Voor doven is 
dat vaak onmogelijk. Soms zijn er toneelvoor
stellingen, die worden vertaald door een do
ventolk. Voor ons is dat bijzonder lastig. Je 
weet niet waar je als eerste op moet letten, op 
de tolk of op de voorstelling. Deze zomer wa
ren wij in Amerika om te zien hoe de doven
cultuur zich daar ontwikkelt. W e zagen er ver
schillende theatergroepen uit alle delen van 
de wereld. Verschillende van deze groepen 
hebben wij nu hier in Neder land uitgenodigd. 
Voor ons betekent deze vorm van theater, dat 
ook wij nu kunnen ui tgaan." 

Voor iedereen 

De, eveneens dove regisseur en acteur Jean 
Couprie van de enige professionele doven-
theatergroep in Neder land, het 'Handtheater', 
kreeg een opleiding aan de Hogeschool voor 
Drama in Utrecht. Hij legt uit: "Sommigen den
ken dat doventheater bestaat uit pantomime. 
Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals geba
rentheater of mime. Sommige stukken zijn be
staand en vertaald in gebarentaal, andere 
stukken zijn zelf gemaakt. Zelf speel ik een 
solo die over mijn eigen leven gaat. Horenden 
vertelden mij vaak genoeg dat ik bepaalde 
dingen niet kon. De voorstellingen zijn weer
gaven van onze problemen, maar ook co
medies. Veel stukken hebben helemaal niets 
met ons doof-zijn te maken." 
De voorstellingen zijn alle gericht op zowel 
doven als horenden. "Kijken hoe we zi jn", 
zeggen de organisatoren. "Gebarentaa l is 
de moedertaal van doven; het is een visuele 
taal. Onze gebarentaal is erkend door het 
Europees parlement. Alleen, de Nederlandse 
regering heeft die nooit erkend." 
Serrie Kamerling, coördinator bij de SWDA: 
"Bij de opvoeding van dove kinderen is men 
er altijd van uitgegaan dat ze moesten leren 
praten. Een zeer ti jdrovende en moeilijke zaak. 
Gebarentaal werd altijd afgewezen. Maar 
sprekende doven kunnen het antwoord dat zij 
van horenden krijgen niet verstaan. Alle ener
gie die wordt gestoken in het leren praten, 
zorgde ervoor dat zij zich heel moeilijk konden 
richten op andere zaken of een opleiding." 



Kerkhoven vult aan: "W i j moeten onze taal 
leren voor de horenden. Maar wat is daarbij 
ons belang? Horenden moeten ook naar ons 
toekomen." 
De theatergroepen die tijdens het festival op
treden, hopen met hun voorstellingen de 
nieuwsgierigheid op te wekken. "W i j vinden 
dat we recht hebben op een plaatsje binnen 
de 'grote' horende theaterwereld." 

Uit: "De Noord Amsterdammer" van 
woensdag 8 november 1989 
(red.: tel. 020-368674) 

Rectificatie 
Helaas zijn er in het VeBOSS-jubileumnummer, 
nummer 2 van deze jaargang, enkele fouten 
gemaakt. 
Zo wordt op pagina 55 de door de Prof. H. Bur
gerschool uit Amsterdam samengestelde ten
toonstelling ten onrechte toegeschreven aan 
de Cor Emousschool uit Den Haag . 
Bovendien moet op pagina 75 de auteur van 
het jubileumboek van de Prof. H. Burger
school, M A Keyman zijn en niet M.A. Kegman. 

Uit buitenlandse tijdschriften 
J.J. Groothand, lid van de redaktie 

1 . American Annals of the Deaf (USA) 
nummer 4, 1988 

De artikelen in dit tijdschrift zijn nogal weten
schappelijk van aard , gebaseerd op onder
zoek, gelardeerd met de nodige grafieken 
en tabellen en voorzien van uitgebreide lijsten 
met verder te raadplegen literatuur. Het eerste 
handelt over het opzetten van werkwijzen om 
creatieve vaardigheden van dove kinderen te 
ontwikkelen. Men volgde 28 kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 20 jaar gedurende 12 weken. 
De gebruikte test was de 'Torrance Tests of 
Creative Thinking - Figural'. 
Het tweede artikel is getiteld: I see what you 
mean. Het gaat over non-verbale communica
tie tussen dove 2 jaar-oude kinderen. 
Een volgend artikel is gewijd aan de behoefte 
aan behandeling van emotioneel-gestoorde 
dove jongeren in Californië. 
Hoe kan een computergestuurd tekst-systeem 
bijdragen aan het ontwikkelen van communi
catieve vaardigheden bij gehoorgestoorde 
studenten? Een verslag. 
Het op een na laatste artikel handelt over 
hoe ouders en eventuele andere gezinsleden 
thuis met behulp van video Total Communi
cation kunnen oefenen. 
En tot slot: hoe leer je dove kinderen het ma
ken van een samenvatting van een verhaal? 

2. Hörgeschadigte Kinder (BRD) 
nummer 1 , 1989 

In dit tijdschrift voor ouders van kinderen met 
een auditieve handicap deze keer het vervolg 
op een artikel van Dr. Armin Löwe over de 
hooropvoeding en met name hoe deze kan 
worden voorbereid. Vervolgens een portret 
van een particuliere school voor slechthoren
de jongeren met een leerstoornis in Hohenwart 
(Beieren). 
Als blijkt dat je kleine kind een hoorstoornis 
heeft, komen er - als ouder van dat kind - vele 
vragen op je af. Het is niet gemakkelijk pas
sende antwoorden hierop te vinden, want 
- zegt de schrijver - ieder gezin heeft zo zijn 
eigen geschiedenis. 
In het tijdschrift voor logopedie en foniatrie 
heeft eerder (1986, 16/-3) een artikel gestaan 
van de hand van Br. Leo Speth (Instituut voor 
Doven St. Michielsgestel) betreffende adem, 
klemtoon en spraakverstaanbaarheid. Dit 
nogal omvangrijke artikel nu in een Duitse 
vertaling in dit tijdschrift, compleet met litera
tuuropgave. 
Peter Gschwind van de school voor doven en 
slechthorenden in Stegen/Freiburg maakt zich 
zorgen over de toenemende roep om het 
gebruik van gebaren en dit ten koste van het 
spreken. Zijn artikel wil dit duidelijk maken 91 



en is tegelijkertijd een pleidooi voor het leren 
spreken van de dove. 
Een volgend artikel is gewijd aan de meer
voudig gehandicapte dove/slechthorende kin
deren in Heilbronn. Ter verduidelijking: het be
treft hier kinderen, die geen gesproken of 
geschreven taal kunnen leren. Hun communi
catiemiddel is het gebaar. 
Als aanvull ing op eerder gepubliceerde tac
tiele hulpmiddelen een beschrijving van het 
'Taktiles Ohr TA4' van het Deense Interacous-
tics AS. 

Tot slot wil ik wijzen op de volgende twee 
zaken: a) een reaktie van een lezer op het 
artikel over Microport-techniek in dit tijdschrift 
(nummer 4, 1988) en b) de vermelding, dat aan 
Dr. Antonius van Uden de Sonnenschein-
Medail le 1988 is toegekend, welke wordt ge
geven aan iemand die veel heeft gedaan voor 
meervoudig gehandicapte kinderen. 

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

Uit dit voor het gehele speciale onderwijs 
uitgegeven tijdschrift zijn de volgende artike
len het vermelden waard : 
— articulatorische prestaties van kinderen 
in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Onderzoek met 
de bedoeling om tot een bepaalde schaal-
indeling te komen. 
— nieuwe leerplannen voor dovenscholen. 
Het gaat hier om de klassen 7 en 8 en met 
name om de vakken natuurkunde, technisch 
tekenen en de inleiding tot de socialistische 
produktieve arbeid. Dit alles omdat de mo
derne maatschappij hogere eisen stelt aan de 
werknemer. 
— psychologische aspecten van de persoon-
lijkheidsontwikkeling van dove kinderen. De 
inzichten van de Sowjet-Russische Surdopeda-
gogiek staan hierbij centraal. 

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

In dit nummer aandacht voor de hooropvoe-
ding in het al ledaagse pedagogische hande
len. Daarin komen de volgende punten aan 
de orde: 
- Welke doelen streeft de hooropvoeding na? 
- Het horen als geestelijke arbeid. 
- Voorwaarden voor het effectief zijn van de 

hooropvoeding. 
- Het inpassen in het handelen van alle dag . 
- De centrale plaats van de taal in de hoor

opvoeding. 
- De betrekking tussen hooropvoeding en 

ritmisch-muzikale opvoeding. 

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

In het eerste artikel wordt getracht kinderen 
met een spraakontwikkelingsachterstand nader 
te karakteriseren op grond van de verschij
ningsvorm en de mogelijke oorzaken. 
En verder: op welke wijze kun je als leerkracht 
de auditief gehandicapte leerling (met name 
in het natuurkunde-onderwijs) door het (laten) 
stellen van de juiste vragen, helpen zijn den
ken te bevorderen? 
Verder in dit nummer de jaarindex van artike
len en trefwoorden. 

Degene die belang stelt in een der genoem
de artikelen belle tijdens schooluren 050 -
255190. Tegen te maken kopieer- en porto
kosten komt men dan in het bezit van het ge
wenste artikel. 
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Afwegingsfactoren 
Vormen van feedback bij de ambulante begeleiding op de 
Martinus van Beekschool 

J.G.G. Spanhoff 

Bij het onderwijs aan slechthorende kinderen 
en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, 
zoals dat gegeven wordt op de Martinus van 
Beekschool in Ni jmegen, ligt de prioriteit op 
communicatie. 
Centraal staat het gesprek als een functionele 
taalactiviteit. 
Taal is doel en middel tegelijk. Binnen een ver
t rouwd en gestructureerd klimaat met een 
deskundige leraar en hem omringende dis
ciplines, wordt getracht naast het medisch een 

pedagogisch-didactisch model te ontwikkelen 
dat richtlijnen geeft m.b.t. toelating en bege
leiding van de leerling(en) en ook m.b.t. school-
verlating al of niet met ambulante begeleiding. 
In dit artikel wil ik mij beperken tot ae school-
verlating met ambulante begeleiding, zoals die 
op dit moment op de schoofwordt uitgevoerd. 

Vanaf de invoering van de I.S.O.V.S.O. ziet 
de ontwikkeling van het leerlingenaantal van 
de school en het aantal leerlingen in de ambu
lante begeleiding op teldatum er als volgt uit: 

16-04-1984 

16-04-1985 

01-04-1986 

16-01-1987 

16-01-1988 

16-01-1989 

tot. aantal 

168 

180 

186 

186 

186 

188 

aantal s.h. 

70 

78 

61 

47 

48 

41 

aantal e.s. 

98 

112 

125 

139 

138 

147 

amb. beg. 

20 

38 

56 

67 

s.h. 

12 

18 

24 

25 

e.s. 

8 

20 

32 

42 

In het basisonderwij zijn op dit moment teruggeplaatst: 58 leerlingen in de groepen 2 t/m 8, in het voortgezet 
onderwijs 9 leerlingen (HAVO, LBO en I.B.O.). 

Afwegingsfactoren 

De volgende factoren worden momenteel ge
hanteerd bij het bepalen van schoolverla-
ting al of niet met ambulante begeleiding (A.B.): 

A. O p cognitief gebied: 

I. Algemeen: 
- Er moet een reële verwachting zijn m.b.t. de 

uitgroei van de leerling. 
- Wanneer bij het kind een ontwikkelingsdis

crepantie is of weinig reserves zijn t.o.v. de 
groep waar in het kind geplaatst wordt, is 
ambulante begeleiding geïndiceerd. 

II. Verbaal: 
- Er is een niet-belemmerende discrepantie 

tussen de taal van het kind en het niveau van 
de ontvangende groep. 

- Er is voldoende mogelijkheid tot technisch 
juist spreken (articulatorisch en syntactisch). 
De leerling moet in staat zijn tot het kunnen 
verwoorden van gedachten en gevoelens. 

III. Didactisch: 
- Het verwoorden van het denkproces (na

druk op). 
- Het kind moet niet voortdurend afhankelijk 

zijn van differentiatie-vormen. 

B. Sociaal-emotioneel: 
I. Durven uiten/kunnen luisteren is een voor

waarde in de relatie 
van leerling leerling(en) 
van leerling leerkracht 
van leerling team 

II. Weerbaarheid moet voldoende zijn. 
III. Zelfvertrouwen moet voldoende reëel po

sitief zijn (acceptatie). 
Er moet voldoende zelfbeeld zijn (kunnen 
opkomen voor jezelf). 
Gedragsmatig: 

Geen moeite met het natuurlijk omgaan met 
anderen. 
Kunnen ingaan op en initiatieven kunnen 
nemen tot nieuwe sociale contacten. 
Zelf durven vragen. 

IV 

V 
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C. School: 

I. Geen grote discrepantie tussen 
- intsrssss 
- leeftijd ' v a n c ' e 9 r o e P v a n de ont-
- leefwereld vangende school) 

II. Voldoende mogelijkheden van de school 
om ook écht tot zorgverbreding te komen. 

III. De school moet voldoende pedagogische 
en didactische hulp kunnen en/of willen ge
ven! 

IV. Voldoende ontvangbereidheid van de 
school t.a.v. het kind, zijn ouders en de 
Ambulante Begeleider. 

D. Thuis: 

Schoolverlating kan geschieden: 
- Indien de thuissituatie voldoende uitzicht 

geeft op de leefwereld en de stimulans van 
het kind. 

- Indien er een contactbereidheid van de 
ouders is. 

- Indien leer- en leefwereld van het kind op 
elkaar afgestemd worden. 

- Indien de volgende zaken in acht genomen 
worden: 

• de nodige rust voor het kind; 
• niet te veel overbescherming; 
• open stellen voor sociale contacten; 
• ook de beperkingen van het kind onder ogen 

kunnen zien; 
• goed om kunnen gaan met beperkingen; 
• bereidheid tot samenwerking met de Ambu

lant Begeleider. 

E. De werkverhouding: 

- Indien het kind voldoende flexibel is om ver
schillende structuren te hanteren en de lijnen 
in de leerstof te doorzien en taken zelf kan 
verdelen (zelfstandigheid). 

- Indien er een niet te grote discrepantie is tus
sen tempo van de groep en eigen tempo. 

- Indien concentratie aanleiding geeft tot 
extra hulp. 

Integrale begeleiding 

De A.B. die gegeven wordt, is een zich ontwik
kelende vorm van integrale begeleiding. 
Het is een samenwerkingsvorm tussen indivi
duele ambulante begeleiders (A.B.-ers) en 
(systeem) begeleiders. (Nog hoofdzakelijk van 
de S.A.D. Nijmegen). 
Deze begeleiding strekt zich uit naar indivi
duele leerlingen, hun ouders en hun leraren. 
Er wordt gestreefd naar een nauw contact met 
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bij het veranderingsproces van het hele school
systeem. 
Dit is geen modieuze kreet. Het is in de afge
lopen jaren wel gebleken, dat los van elkaar 
aangeboden hulp niet efficiënt is in tijd, maar 
ook dat het rendement niet optimaal is. Het 
blijkt dat de ambulante hulp aan één leerling 
gegeven tevens zijn effect kan hebben op de 
klas waar die leerling in zit. Samen met de be
geleider van de S.A.D. kunnen de verworven
heden ook geïnitieerd worden in de hele 
school. 
Het team van de school vraagt ook om één 
lijn, daar de leerling met verschillende leraren 
in contact komt. De ontwikkeling en uitwerking 
van deze gedachte vindt u in Tiet andere ar
tikel in dit b lad van de hand van drs. H. van 
Gent. 
Natuurlijk zijn daarbi j problemen te signaleren: 
- door beperkte tijd en vaak overbelasting van 

de medewerkers in de driehoek A.B.-er, 
leraar basisonderwijs en begeleider S.A.D. 
is voor grondig overleg weinig tijd beschik
baar. 

- de visie en de werkverdeling tussen A.B.-er 
en systeembegeleider is zich nog aan het uit
kristalliseren. 

- de inhoud en de evaluatie van het handi-
capgebonden behandelingsprogramma van 
de begeleide leerling moet niet losstaan van 
het gangbare onderwijs in de klas of de 
school. 

- de door de basisschool gewenste begelei
ding strookt niet met de mogelijkheden van 
de begeleiders. 

- door meer open te staan voor eikaars werk 
kan beter geprofiteerd worden van eikaars 
opleiding en specifieke ervaringen. Hierbij 
spelen aspecten als persoonskenmerken van 
de leerling, handicap (of restverschijnselen 
daarvan), hiaten bij of aansluiting van de 
leerling bij het leerproces van de groep in 
het basisonderwijs een belangrijke rol. Pro
blemen bij de ambulant begeleide leerling 
kunnen namelijk betrekking hebben op de 
afstemming tussen de leerling en de leer
stof, maar ook op groepering van leerlingen, 
taakverdelingen binnen de groep, verwach
tingen m.b.t. zelfredzaamheid van de leer
ling e.d. Integrale begeleiding is dus meer 
dan organisatorische maatregels nemen, het 
vraagt om een voortdurende feedback. 

Feedback op eigen werk 

Uitwisseling van ervaringen van de verschil
lende individuele ambulante begeleiders ge
schiedt o.a. in een gezamenlijke vergadering 
eens in de veertien dagen op de eigen school. 



de thuisbasis. 
Onder leiding van de directeur, die als coör
dinator deze vergaderingen voorzit, wordt 
naast het behandelen van actuele zaken met 
elkaar gereflecteerd op: 
- De algemene doelstelling van de ambulant 

begele id ing- Visie op ons speciale onder-/ 
wi js /opvoeding en de ontwikkelingen binnen 
het reguliere basis en voortgezet onderwijs 
(de ambulante begeleider van het V.S.O. 
Martinus van Beek wordt hierbij zo mogelijk 
ook betrokken). 

- Welke veranderingsstrategieën kan ik of had 
ik moeten hanteren bij de vragen of proble
men die ik ben tegengekomen? 
Welk beroep kan ik doen op de commissie 
van onderzoek en begeleiding van onze 
school voor specifieke vragen of onder
zoeken? 
(De hiermee gepaard gaande tijd gaat weer 
af van de leerlingen die op onze school zit
ten.) 

- Hoe en met welke middelen kan ik mijn 
(ortho)didactische vaardigheden het beste 
vertalen naar het b.o. (zorgverbreding)? 
De orthotheek van onze school speelt hier
bij een steeds belangrijker rol. 

- W a t hebben de contacten en ervaringen 
in het reguliere onderwijs mij (ons) geleerd? 

- Stroken de opvatt ingen van het b.o. en van 
de leraar of het team van het b.o. nog met 
onze voorstellen van behandeling? 
Denk hierbij b.v. aan tijd voor de individuele 
leerling en tijd voor de leraar voor bespre
king e.d. 

- W a t is relevant om uit de verkregen erva
ringsfeiten door te geven van het eigen team 
op de Martinus van Beekschool? 
Naast het bespreken van organisatorische 
aspecten wordt dit overleg over praktijk
situaties als waardevol ervaren. 

Feedback naar het eigen team 

Naast bespreking van het schoolwerkplan 
"schoolverlating" en "ambulante begeleiding" 
en de "functie-omschrijving van de ambulante 
begeleider" blijkt dat er vragen genoeg over
blijven m.b.t.: 
- de leerling die je een aantal jaren in de 

groep hebt begeleid; 
- de resultaten die de leerling boekt op sociaal, 

emotioneel en schoolvorderingengebied; 
- het feit of de voorbereiding op de school

verlating voldoende en juist is geweest. 
De volgende aspecten zijn in een algemene 
teamvergadering aan de orde geweest: 
a. Introductie van een uniform eindverslag. 

Vanuit eigen ervaringen en vragen vanuit 

het b.o. zijn hoofdpunten met betrekking 
tot het kind en de schoolse vorderingen in 
een logische volgorde gezet. 
Daarnaast zijn aspecten genoemd die deze 
hoofdpunten verder concretiseren. 
De leraren van onze school gebruiken de 
lijst als leidraad bij het opstellen van hun 
verslag, 

b. Hoe kan de leraar van het s.o. van te voren 
- dus preventief - het laatste jaar al inspelen 
op de vragen c.q. eisen die het b.o. stelt? 
Vanuit de praktijk van de ambulante bege
leiding blijkt dat een drietal aspecten, t.w.: 
- weerbaarheid 
- bescherming 
- tijd 
voortdurend in allerlei vormen en situaties 
een rol spelen. 

Het kind is binnen het s.o. wel op weg gezet. 
De sfeer van het s.o., waarin dit gebeurt, en de 
kracht die van de leerlingen wordt gevraagd 
deze aspecten in het b.o. toe te passen, blijken 
toch een andere ' inhoud' te hebben. 
De vanzelfsprekendheid in het basisonderwijs 
kleurt de aandacht die daarom gegeven wordt 
in het s.o. m.b.t. deze 3 punten toch anders 
- breder - in. 
Zo blijkt dat het s.o. kan leren van de ervarin
gen van de Ambulante Begeleiders, waardoor 
het kind nog beter toegerust de stap naar het 
b.o. kan moleen. 
Aan de hand van een paar voorbeelden wil ik 
proberen het bovenstaande te verduidelijken. 
1. Het kringgesprek is een didactische werk

vorm die zowel in het b.o. als het s.o. wordt 
toegepast. 
W a t valt daarbij op? 
- De frequentie van het kringgesprek binnen 

het s.o. ligt veel hoger (op onze school 
meerdere malen per dag). 

- Binnen een kortere tijd moeten in het b.o. 
en v.o. veel meer leerlingen aan bod ko
men. 

- Is het kringgesprek op onze school zeker 
ook een middel om de bestaande spreek
angst te overwinnen, binnen het b.o. moet 
je 'to the point' op het juiste moment je 
woordje kunnen doen. 

- Voor het bevorderen van het positieve 
zelfbeeld en het uit durven komen van je 
handicap is binnen het b.o. en v.o. veel 
minder gelegenheid. 
Het vaak met veel moeite opgebouwde 
zelfvertrouwen wankelt nogal eens. 

2. - Bij een mondeling gegeven les moet je 
vragen durven (blijven) stellen. 

- O p een gestelde vraag moet je vaak me
teen een antwoord hebben, anders is je 



beurt voorbi j . 
- Als de leerling iets vraagt, is en blijft het 

an twoord - de uitleg - bijna altijd ver
baal . 
Er wordt veel minder snel en anders ge
bruik gemaakt van middelen. 

- De kans actief bij de les betrokken te wor
den is kleiner vanwege het grote aantal 
leerlingen in de klas. Je wordt minder op
gemerkt. Constant 'bij de les zijn' is voor 
veel kinderen een grote opgave. 
Onze leerlingen hebben aan een half 
woord niet genoeg. 

3. Binnen onze school wordt aan zaken, die 
gespeeld hebben in de pauzes, ruim aan
dacht besteed. Samen wordt besproken 
hoe tot oplossingen en resultaten gekomen 
kan worden. 
O p de basisscholen zie je toch dat de kin
deren naar binnen gaan, de les weer begint 
en de leerlingen het al of niet stilletjes met 
elkaar uitvechten. 

4. Ten gevolge van formatieproblemen zien 
wij dat op een aantal scholen de groepen 
in het b.o. in de morgenuren gedifferen
tieerd werken. 
Bij de middagstof, vaak wereldoriëntatie en 
expressievakken, worden groepen gecom
bineerd. 
De lossere structuur binnen dergelijke groe
pen, de zelfwerkzaamheid (ondanks ouder-
nulp), het bezig zijn met abstracte lesstof 
vragen nog meer van het attentie- en het 
incasseringsvermogen van de leerlingen. Ze 
hebben minder houvast. 

5. Vaak worden tussendoor of aan het eind 
van de dag in het b.o. en v.o. nog wat be
richtjes of huiswerk doorgegeven. 
Het gebeurt nog te vaak o.i. dat onze leer
lingen dit maar half of onjuist oppakken. 
Attentie op dit soort zaken blijft geboden, 
maar misschien kunnen wij de potentiële 
schoolverlaters daar meer op trainen. 

Feedback van de ouders 

Zoals in het begin van dit artikel al is aangege
ven, wordt ook met de ouders regelmatig con
tact gehouden. 
De veranderingen in het leef- en leermilieu van 
het kind zijn zeker na een langduriger verblijf 
in het s.o. groot. 
Niet meer zo vroeg op; geen dagelijkse reizen 
(tot ruim een uur enkele reis); tussen de middag 
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zin; nieuwe sociale contacten in de buurt en 
op school, enz. 
De ouders hebben weer de volle (of een an
dere) verantwoordelijkheid t.o.v. hun kind. 
Opmerkzaamheid en vragen m.b.t. medische, 
technische en sociaal-emotionele vragen lig
gen weer volledig bij hen. 
Samenspraak met de nieuwe school (b.o.) ver
loopt vaak heel anders dan in de tijd dat hun 
kind nog op de Martinus van Beekschool zat. 
De ambulante begeleider is zeker het eerste 
jaar vaak een praatpaal en een adviseur m.b.t. 
de nieuw ontstane situatie. In het bijzonder in 
de relatie met de nieuwe school. 
Tijdens de vergaderingen van de ambulante 
begeleiders komen de vragen en opmerkingen 
van de ouders ook aan bod . 
Toch waren wij als ambulante begeleiders be
nieuwd naar de ervaringen van de ouders, 
waarvan een kind in de ambulante begelei
ding was opgenomen. 

Dat leidde tot nu toe tot een tweetal vergade
ringen die de volgende uitnodigingstekst had: 

"Beste ouders, 
Vanuit de ambulante begeleiding van de Mar
tinus van Beekschool hebben we de afgelo
pen jaren contacten onderhouden met u en 
de huidige school van uw kind. 
Wi j vinden het zinvol om een ouderavond te 
houden, waa rop wij samen onze ervaringen 
kunnen uitwisselen. 
Hierbij denken we b.v. aan ervaringen zoals: 
- Hoe vindt u dat de schoolverlatingsproce-

dure verlopen is? 
Heeft u suggesties voor veranderingen of 
aanvullingen? 

- Hoe verliep de aanpassing van uw kind op 
de nieuwe school? 
W a t viel erg mee? W a t viel juist tegen? 
Heeft u suggesties m.b.t. de voorbereiding 
van de kinderen op de terugplaatsing? 

- Hoe ervaart uw kind de terugplaatsing? 
W a t zijn de positieve ervaringen en wat de 
negatieve? 

- Is de A.B. zinvol geweest voor u? 
Deze vragen en nog een aantal andere pun
ten willen we g raag samen met u bespreken. 
Uw inbreng daarbij is erg belangrijk. 
Deze uitnodiging is bedoeld voor ouders van 
oud-leerlingen, alsmede ouders van de 'direc
te instromers', welke ook onder de ambulante 
begeleiding val len." 

De opkomst voor deze avonden was verras
send hoog en het waren niet alleen positieve 
punten die door de ouders naar voren werden 
gebracht. 



Hieronder een inventarisatie/samenvatting van 
vragen en opmerkingen: 

Hoe verliep de schoolverlatingsprocedure? 
- W e waren verbaasd, hadden het nog niet 

verwacht. 
- Het was de moeite waa rd om het te probe

ren. 
- W e wilden het zelf al langer. De school (s.o.) 

zag het nog niet zo zitten. 
- Overplaatsing houdt risico's in - je schat in. 
- Je krijgt het gevoel dat je hef als ouder meer 

(of weer) moet gaan maken. 
- De aanvankelijke onduidelijkheid - alles was 

nog niet precies bepaald - maakt onzeker. 
- Laat het laatste jaar het kind meer los, het 

wat minder beschermend. 
- De introductiedagen in het b.o. moeten uit

gebreid worden. 
- De procedure loopt te lang. 
- De procedure vanaf december gaf ons alle 

rust en tijd. 

Hoe verliep de aanpassing? 
- De aansluiting op leerstofgebied was oké. 
- Het kind is nu veel vrijer. Het knokt voor zich

zelf. 
- In het begin bleef hij veel bij huis, nu heeft 

hij weer iedere dag vriendjes. 
- In zijn club gaat het goed , daarna is hij al

leen, ook de ouders staan meer alleen. 
- Mijn kind zoekt zelf vertier, maar in zijn eentje, 

hij heeft alleen contact met volwassenen. 
- Er is een verschil in instap midden in het b.o. 

of aan het begin van het v.o. (reeds bestaan
de groep t.o.v. nieuw te vormen groep). 

- Het ging goed omdat ook de ambulante be
geleiding veel verteld heeft over de slecht
horendheid. 

- Hij deed op de Martinus van Beekschool 
mee, werkte harder dan nu op de basis
school. 

- Hij heeft niets gezegd over zijn problemen, 
de ambulant begeleider mocht niet in zijn 
klas komen. 

- De klassen zijn zo groot, dankzij de ambu
lant begeleider krijgt hij nog voldoende aan
dacht. 

- Hij wist zich geen raad bij zoveel leerlingen 
(v.o.). 

- Het tempo ligt veel hoger - de stof moet af. 
- Ze missen het (kring)gesprek. 
- In het b.o. wordt meer eigen initiatief en zelf

standigheid geëist. 
- Lag het wel aan de ambulant begeleider dat 

het zo goed ging? 

Hoe heeft het kind de terugplaatsing erva
ren? 

- De nieuwe school lijkt op de Martinus van 
Beekschool. 

- De introductie was erg belangrijk, de éérste 
stap terug. 

- Hij wist niet meer waar hij bij hoorde. 
- Ze kunnen hun verhaal niet meer kwijt. 
- Blij met vriendjes en vriendinnetjes. 

Je kunt iedere dag met ze spelen. 
- Ze wil nog wel eens terug om lekker geknuf

feld te worden. 
- Hij is blij dat hij niet meer in de taxi hoeft. 
- Het is niet dat ik mag praten, de juffrouw 

praat. 
- Hij vond het zelf vervelend, hij moest veel 

meer zelf oplossen. 

Hoe hebt u zelf de overplaatsing ervaren? 
- Een heel fijne en prettige ondersteuning. 
- Je leeft veel bewuster met het onderwijs mee. 
- Als ouder wist je waar je over praatte, je 

werd deskundiger ten voordele van je eigen 
kind. 

- Alle leraren in de basisschool waren op de 
hoogte. 

- De ambulant begeleider maakt duidelijker 
waarin je kind nog gehandicapt is. 

- Samen een proces doormaken en bewaken. 
- Vooraf meer informatie geven. 

Opmerkingen 
De aparte vragen en opmerkingen m.b.t. de 
directe instromers in de ambulante begelei
ding zullen in een volgend artikeltje behandeld 
worden. 
Samenvatting van de veelal letterlijk aange
haalde uitspraken zou m.i. de kracht eruit ha
len. 
N a af loop van de avonden was een dank
woord voor de openheid en eerlijkheid dan 
ook op zijn plaats. 

Feedback van leraren van het b.o. 

Naast de voornoemde vormen van feedback, 
naar de schoolbegeleidingsdiensten, tussen 
de ambulant begeleiders zelf, het team op de 
eigen school voor s.o. en de ouders van de 
ambulant begeleide leerlingen, kennen we 
sinds de officiële invoering van de A.B. een 
avond voor de leraren, al of niet vergezeld 
door collega's, waar de kinderen bij zijn 
teruggeplaatst. Deze avond vindt plaats vlak 
voor de herfstvakantie. 
De procedure van de schoolverlating, de faci
liteiten en mogelijke invulling van de A.B. wor
den nog eens besproken. De mogelijkheden 
van het D.O. en het gepast gebruik maken van 
extra faciliteiten, de samenwerking met een 
S.A.D. e.d. worden dan toegelicht. 



Consequenties van de handicap van de leer
lingen worden in het algemeen aan de hand 
van video en/of geluidsband toegelicht. 
Verder staat de Martinus van Beekschool, met 
zijn aparte voorzieningen en ruimten, open 
ter bezichtiging. 
Hierdoor kunnen de leraren b.o./v.o. zich een 
beter beeld vormen van de school waar hun 
leerling vandaan is gekomen. 

Feedback naar de Commissie van Onder
zoek 

Sinds kort zijn we gestart met een terugkoppe
ling naar de C v . O . Hoewel dit (nog) niet ge
regeld c.q. gehonoreerd wordt, is de behoef
te wel degelijk aanwezig. Het is mogelijk dat 
de ambulant begeleider te veel op zijn eentje 
gaat werken. Uiteindelijk heeft de C v . O . be
paald of de leerling de school al of niet kan 
verlaten. 
Niet alle leden van de commissie nemen daar
aan deel. Door goede samenwerking met 
K.N.O.-artsen met de Universiteit in Nijmegen, 
m.n. de afdelingen Stem en Spraak en het 
Kinder-audiologisch centrum, worden vragen 
op medisch gebied en op het gebied van 
hoorapparaataanpassing, solo-apparatuur, 
controle van gehoorverliezen e.d. niet meer 
op onze school besproken. De ouders regelen 
dit weer zelf, evenals het contact met de 
audicien (eventueel i.o.m. de A.B.-er). 
Logopedische aspecten in relatie tot didacti
sche vragen, vragen op sociaal-emotioneel 
terrein en vragen naar specifieke herhalings
onderzoeken blijven echter voor de logopedis
te, de maatschappelijk werker en de psycho
loog over. 

Als Klankbord en vraagbaak heeft de C.v.O. 
zeker ook nog een taak. Veranderingen m.b.t. 
de inhoud, de intensiteit, maar ook het stopzet
ten van de A.B. kunnen niet altijd alleen door 
de A.B.-er worden genomen. Prognoses kun
nen worden bijgesteld. 
Leden van de C.v.O. houden zo ook een 
beter zicht op resultaten van een eerder door 
hen genomen beslissing. Deze terugkoppe
ling vindt tweemaal per jaar voor iedere am
bulante begeleider plaats. Uitwerking van dit 
aspect is zeker nog nodig. 

Uit de opsomming blijkt dat naast het werk 
voor het kind zelf er een grote afwisseling zit 
in het werk. Dit vraagt naar toenemende vaar
digheid en deskundigheid. 
Aanvankelijk door medewerkers van de eigen 
school, later in samenwerking met de Hoge
school Katholieke Leergangen, zijn al een vier-
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Met collega's, ook uit andere vormen van spe
ciaal onderwijs, worden ervaringen uitgewis
seld en thema's besproken die de kwaliteit van 
de ambulant begeleider vergroten. 
Aparte studiedagen - georganiseerd door de 
landelijke stuurgroep Ambulante Begeleiding 
van de VeBOSS (Vereniging tot bevordering 
van het onderwijs van slechthorende en 
spraak-/taalgestoorde leerlingen in Neder
land) dragen ook daartoe bij. 
Het beleid op de Martinus van Beekschool 
heeft ook al lang voor de invoering van de 
I.S.O.V.S.O. begeleiding van leerlingen in het 
basis en voortgezet onderwijs voorgestaan. 
Door invoering van faciliteiten zijn de moge
lijkheden van vervroegd uitplaatsen vergroot, 
wat stabilisering van het aantal leerlingen op 
de school mede als gevolg heeft gehad. 

De uitwisseling tussen speciaal onderwijs, ba
sisonderwijs en S.A.D. heeft al resultaat opge
leverd, maar zal verder uitgewerkt moeten 
worden. 
Suggesties en mededelingen van ervaringen 
elders worden graag ingewacht door de 
auteur van dit artikel, 
p.a. Martinus van Beekschool 

Ijsbeerstraat 31 
6531 PL Nijmegen. 



Hoe auditief zijn spraak-taalstoornissen bepaald? 
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Centrum voor Stem-, Spraak- en Taalstoornis
sen 
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Inleiding: Gehoor en spraak-taalontwikke-
ling 

De relatie tussen horen en spreken is al heel 
lang bekend. Eén van de eersten die op deze 
relatie wees, was de arts Cardanus (1501-
1576). Hij verklaarde het niet spreken van be
paalde mensen vanuit hun doofheid en wees 
op het belang hen te leren lezen en schrijven. 
Petro Ponce de Léon (1500-1584), een Benedic
tijner monnik in Spanje, onderwees voor het 
eerst in de geschiedenis, althans voor zover 
bekend, een doofstomme leerling en leerde 
hem spreken via een vingeralfabet (Schilling 
1956). Vanuit Spanje, waar ook andere mon
niken zich met de taalopvoedinq van doven 
gingen bemoeien, breidde de behandel ing 
van doofstommen zich uit naar Engeland, 
Zwitserland (o.a. Amman 1669-1724, die later 
naar Neder land verhuisde), Duitsland, Frank
rijk (o.a. Abbé de l'Epée 1712-1789) en Ne
derland (Guyot 1753-1828). Sindsdien heeft de 
revalidatie van gehoorgestoorden, evenals 
de daarbij behorende spraak- en taaiopvoe
ding, veel aandacht gekregen. 

Naarmate de diagnostiek zich kon verfijnen 
en men onderscheid begon te maken tussen 
doofheid en slechthorendheid, ging men ook 
verschillende graden van gehoorverlies on
derscheiden: 
licht - tot 30 dB HL 
matig - 3 0 - 6 0 dB HL 
ernstig - 6 0 - 9 0 dB HL 
doof - meer dan 90 dB HL 

Van een normaal gehoor wordt gewoonlijk 
gesproken wanneer de drempel van het toon-
audiogram voor de frequenties tussen 250 en 
8000 Hz boven het 25 dB HL niveau ligt 
- ANSI reference 1961 - of boven het 16 dB HL 
niveau ligt - ASA reference 1951 - (Katz 1978). 
Men gaat er van uit dat een gehoorverlies tus
sen 35 en 50 dB HL in het Trequentiegebied 
van 500 tot 4000 Hz al een vertraagde spraak-
en taalontwikkeling met zich mee kan brengen 
(Böhme 1983, Pascher en Bauer 1984). Ook 
wordt wel aangegeven dat een verlies van 

15 tot 25 dB HL van invloed kan zijn (Maran 
en Wilson 1986). 
O m de taalontwikkeling te kunnen beïnvloe
den moet het gehoorverlies echter tweezijdig 
aanwezig zijn. Een verminderde gehoorscherp-
te aan één oor heeft meestal geen invloed op 
de spraak- en taalontwikkeling (Van der Laan 
1984, Pascher en Bauer 1984). Zowel percep-
tieve, geleidings-, als gemengde verliezen 
kunnen aanleiding geven tot spraak- en taal
problemen (Lewis 1976, Ling 1978, Biesalski 
e.a. 1973, Manders en Tyberghein 1984). 
Perceptieve verliezen, althans bij kinderen, 
zijn meestal pre- of perinataal ontstaan. Een 
enkele maal kunnen ze na de geboorte pro
gressief zijn, of ontstaan ten gevolge van in
fecties, als bi jvoorbeeld rubella, meningitis, 
encephalitis. 

Geleidingsverliezen kunnen verschillende oor
zaken hebben. Hierbij valt te denken aan 
otitis media serosa, otitis media acuta of 
chronica. 

De kennis omtrent de invloed van het gehoor 
op de spraak- en taalontwikkeling leidde ertoe 
dat veel kinderen met spraak- en taalproble
men voor nadere diagnostiek naar Audiologi-
sche Centra werden gestuurd. Het feit deed 
zich echter voor, dat niet alle spraak- en taai-
gestoorde kinderen slechthorend bleken te 
zijn. Sommige kinderen hadden prima gehoor-
drempels. 

Hoe nu de spreek-taalproblemen te verklaren? 
Tolk (1962) voerde de slecht-luisterende kin
deren in, de kinderen met een normale ge-
hoordrempel die toch slecht-horen en daar
door een gestoorde spraak- en taalontwikke
ling hebben. De redenen voor een 'slecht ge
hoor' bij een normale gehoordrempel werd 
gezocht in: 
- onvoldoende auditieve discriminatie (klank

analysevermogen). 
Hoe nauwkeurig kan het oor geluid ontle
den in zuivere tonen? Het gaat om het 'dif
ference Limen voor de frequentie'. Bij een 
eennormaal gehoor zijn diverse fijnheidsgren-
zen in de analyse waar te nemen. Het gaat 
hier in feite om het verschil tussen horen en 
luisteren, ongeveer hetzelfde verschil als 
tussen wijn drinken en wijn proeven. 

- vertraagde snelheid van klankanalyse. 
Iemand die met de snelheid van klankanalyse 99 



problemen heeft, kan de spraak alleen goed 
verstaan, wanneer deze zeer langzaam en 
nadrukkelijk gesproken wordt. 

- problemen met de centrale selectie. 
De problemen met de centrale selectie han -
gen samen met begrippen als herinnering, 
aandacht en figuurachtergrondrelatie. Het 
gaat erom dat men zich onvoldoende kan 
concentreren op geluid, welke redenen 
daarvoor ook zijn. 

Tolk stelde in 1962 dat het 'bovendrempelig 
gehooronderzoek' nog maar in de kinder
schoenen staat. W e kunnen ons anno 1989 af
vragen of we die kinderschoenen al ontgroeid 
zijn. N o g steeds spreken we over auditieve 
discriminatie, vertraagde reactiesnelheid en 
onvoldoende prikkelselectie, zonder dat er 
objectieve maten zijn om dit vast te stellen. 
Onderzoek met spraak-audiogrammen en 
triplet-audiometrie heeft wat dit betreft ook 
weinig opgeleverd. Toch durft men te stellen 
(o.a. Tolk 1962 en Van Uden 1973) dat bij 
spraak- en taalgestoorde kinderen voor alle 
audiologische analyse-elementen afwijkende 
resultaten worden gevonden. 

Neurologische benadering 

De audiologische discipline lijkt, bij de verkla
ring van het ontstaan van spraak- en taal
stoornissen, op de neurologische discipline. 
De overeenkomst in het verklaringsmodel is 
opval lend. 
In de neurologie staat de relatie tussen een 
hersenbeschadiging en spraak-taalproblemen 
centraal. Een vroegkinderlijke hersenbescha
diging wordt vaak beschouwd als oorzaak van 
een spraak-taalontwikkelingsstoornis. Aan de 
causale relatie wordt nauwelijks getwijfeld. 
Basis van de spraak- en taalproblemen zijn 
min of meer diffuse centrale laesies die pre-, 
peri- of postnataal verworven zijn. De spraak-
taalsymptomen betreffen meestal niet alleen 
de taalontwikkeling en de articulatie, maar 
ook de stemgeving en de resonansbeheersing 
(Crickmay 1966, Darley e.a. 1969a,b, Pascher 
en Bauer 1984). 

Zelfs lichte organisch-cerebrale stoornissen 
kunnen van invloed zijn op de taalverwerving 
(Lenneberg 1967, Kalverboer 1974, Schain 
1977). De spraak-taalstoornissen op basis van 
licht tot zware hersenbeschadiging worden 
benoemd met 'dysarthrie' en 'afasie'. 

Wanneer men eenmaal de invloed van licht 
organisch cerebrale stoornissen op de spraak-
taalontwikkeling aanneemt, is de stap niet 
meer ver om veel spraak-taalstoornissen naar 

100 dit neurologische model te verklaren: spraak-

taalstoornissen kunnen ook aanwezig zijn zon
der dat een neurologisch defect aantoonbaar 
is. Men spreekt van Minimal Brain Damage 
(MBD), ontwikkelingsafasie en Attention Deficit 
Disorder. Ook nu worden problemen met de 
centrale selectie verondersteld, met als gevolg 
geheugenstoornissen, onvoldoende aandacht 
en gestoorde figuurachtergrond relatie. Men 
veronderstelt beschadigingen in het centrale 
auditieve systeem (Chase 1972, Tallal 1987). 
Net als binnen de Audiologie heeft men bin
nen de Neurologie en Neuropsychologie nog 
geen objectieve meetmethoden voor het vast
stellen van de 'vermeende' gestoorde cen
trale prikkelselectie. 

Psycholinguïstische benadering 

Hoe kijken de linguïstiek en de psychologie te
gen spraak-taalstoornissen aan? 
In de jaren '70 werd de omgeving verant
woordelijk gesteld voor het ontstaan van 
spraak- en taalstoornissen: 
"Taal wordt geleerd in interactie met de omge
ving en in verschillende milieus wordt verschil
lend taalgebruik geleerd" (o.a. Snow e.a. 
1976, Kohnstamm 1973). 
Tevens wordt de relatie met cognitie gelegd. 
Hoe de relatie tussen denken, taalontwikke
ling en omgeving precies ligt, is nog steeds niet 
duidelijk. Het enige dat bekend is, is dat het 
kind zowel taal als denken moet leren, mede 
op basis van de sociale interactie met de om
geving. De intellectuele ontwikkeling en de 
taalontwikkeling zijn beide op een bepaa ld 
moment de resultante van de interactie tussen 
het kind en het milieu waar het kind opgroeit. 
De intellectuele ontwikkeling en de taalont
wikkeling zijn daarbij echter ook afhankelijk 
van de aanleg van het kind. 
Sommige kinderen zullen zich ondanks een 
stimulerend milieu, op cognitief terrein trager 
ontwikkelen dan leeftijdgenootjes. Dit zijn de 
kinderen die uiteindelijk mentaal geretardeerd 
worden genoemd. Bij kinderen met een men
tale retardatie zal de taalontwikkeling als on
derdeel van een totaal tragere ontwikkeling 
trager verlopen en vaak niet optimaal tot 
stand komen. 

Het is ook mogelijk dat kinderen wel een vol
doende denkaanleg hebben, maar een on
voldoende taalaanleg. Dit zijn de kinderen 
die zich ondanks een taalstimulerend milieu in 
de taal vertraagd ontwikkelen, maar bij wie 
het overige (non-verbale) cognitieve func
tioneren niet persé vertraagd hoeft te zijn. 
De vraag is waar deze zwakke taalaanleg uit 
voort komt. Het is een tamelijk ongri jpbare 
materie. Soms wordt in dit verband van een 



gestoorde pragmatische ontwikkeling gespro
ken (Wanner en Gleitman 1982). Chomsky 
(1957) spreekt van competence. Competence 
of taalvermogen is de beheersing van een 
abstract linguïstisch systeem waaruit de spre
ker put wanneer hij zijn taal gebruikt. W a a r dit 
taalvermogen' precies gelokaliseerd is en 
hoe het onderzocht moet worden, is tot op 
heden niet duidelijk. 

Intermezzo 

N a de audiologische, de neurologische en de 
psycholinguïstische benadering te hebben 
toegelicht, kunnen we ons afvragen of audi
tieve aandachtsstoornissen, gestoorde cen
trale prikkelselectie en een zwak taalvermo
gen nu drie begrippen zijn vanuit verschillende 
disciplines, die hetzelfde betekenen, nl. een 
ongri jpbare, niet nader te objectiveren term 
die de onderzoeker gebruikt om taalstoornis
sen te kunnen verklaren. 
W e kunnen ons ook de vraag stellen of naast 
de zojuist besproken factoren, te weten ge
hoor, neurologische ontwikkeling, omgeving 
en intelligentie, nog andere factoren te vinden 
zijn die van invloed zijn op de spraak- en taal
ontwikkeling, zonder direct in auditieve aan
dachtsstoornissen, centrale prikkelselectie, taal
vermogen en gestoorde pragmatische ont
wikkeling terug te vallen. 
In de, met name medische literatuur, zijn we 
nog de volgende beïnvloedende factoren te
gen gekomen: 

Afwijkingen aan de spraakorganen 

Afwijkingen aan lippen, kaak en/of gehemelte 
kunnen invloed hebben op de spraak-taal-
ontwikkeling. Hierbij valt bi jvoorbeeld te den
ken aan het volgende. 

a. Lip-, kaak- en gehemeltespleet 
(cheilo-gnato-palato-schisis) 

Soms zal een lip-, kaak- en gehemeltespleet 
tot een spraak-taalontwikkelingsstoornis leiden, 
maar zeker niet in alle gevallen. Mede ten ge
volge van de verbeterde operatietechnieken 
kunnen we bij schisiskinderen soms ook een ver
rassend goede spraak-taalontwikkeling vast
stellen. 

Hoekstra (1985) stelt, op basis van een litera
tuurstudie over de periode 1958-1985, dat 
ten aanzien van spraak- en taalstoornissen bij 
schisiskinderen een ontwikkeling valt waar te 
nemen. In de jaren vijftig wordt bij schisiskinde
ren steeds een duidelijke retardatie gevonden 
in de spraak- en taalontwikkeling. In de jaren 

zestig blijkt dat deze achterstand geringer is 
geworden. De onderzoeken van de laatste 
tien tot vijftien jaar leveren tegenstrijdige re
sultaten op. Vooral ten gevolge van methodo
logische verschillen is het moeilijk om verge
lijkingen te maken tussen de verschillende on
derzoeksresultaten. Hoekstra concludeert dat 
bij schisiskinderen niet zonder meer een cau
sale relatie aangetoond kan worden tussen 
de schisisproblematiek en spraak-taalontwik-
kelingsachterstanden. Schisiskinderen hebben 
echter wel een verhoogde kans op spraak- en 
taalontwikkelingsstoornissen, vooral als gevolg 
van de verhoogde kans op verminderde ge-
hoorscherpte en de grotere kans op een min
der goede articulomotorische ontwikkeling. 
Daarnaast spelen ook psychosociale factoren 
nog een rol (acceptatie door ouders, frequen
tie van ziekenhuisopnames, etc). 

b. Congenitaal te kort verhemelte 

Wanneer er op basis van een te kort verhemel
te bij kinderen een onvoldoende velopharyn-
geaal afsluitingsmechanisme is, kan dit gevol
gen hebben voor de spraak-taalontwikkeling. 
Bij een congenitaal te kort verhemelte kan ae 
neusholte akoestisch niet afgesloten worden 
van de mondholte. Het produceren van de 
verschillende orale spraakklanken (alle klan
ken, uitgezonderd de / m / , / n / , en /ng/ ) komt 
daardoor in de verdrukking. Door de blijvende 
opening tussen mondholte en neusholte is 
tijdens het spreken continu een extra resonan
tieholte aanwezig, die aan de spraakklanken 
een typisch nasaal timbre geeft (Schutte 1984). 
In ernstige gevallen kan de neusklank (rhino
lalia aperta) sterk overheersen en de verstaan
baarheid van het spreken negatief beïnvloe
den. Naast de voortdurend aanwezige nasale 
dreun worden ook de fijnere verschillen tussen 
de spraakklanken onderling genivelleerd. 
Wanneer de verstaanbaarheid van het spre
ken negatief wordt beïnvloed, kan dit voor de 
kinderen zo frustrerend werken dat ze van 
verder oefenen af zien en hun mond gaan 
houden (Waar 1980). 

c. Ankyloglossie 

Onder ankyloglossie verstaat men een te ver 
naar voren vastzittend tongriempje, waardoor 
de bewegingsmogelijkheden van de tongpunt 
beperkt worden. De invloed van deze afwij
king op de spraak-taalontwikkeling is over het 
algemeen gering te noemen (Böhme 1983). 
Het verhindert slechts het uitspreken van de 
tongpunt hl. Deze klank wordt thans in het 
Nederlands ook vaak vervangen door de huig 101 



hl. De huig hl en de tongpunt hl verschillen 
alleen in uitspraak, niet in betekenis. 

d. Microglossie of macroglossie 

Onder microglossie wordt een te kleine en 
onder macroglossie wordt een te grote tong 
verstaan. Net als bij de ankyloglossie staat de 
invloed op de spraak-taalontwikkeling niet 
zonder meer vast. De microglossie en macro
glossie komen ook zelden als geïsoleerd pro
bleem voor, veelal zijn er ook andere afwij
kingen die van invloed kunnen zijn op het 
spreken (Böhme 1983). 

Onvoldoende motorische beheersing over 
de spraakorganen 

De ontwikkeling van de motoriek van de 
spraakorganen speelt een belangrijke rol bij 
het spraak- en taalverwervingsproces. Er 
bestaat een nauw verband tussen articulo-
motorische vaardigheden en verstaanbaar
heid (Beiboer e.a. 1970, Barrett en Hanson 
1978). De motorische beheersing kan vertraagd 
zijn door een vertraagde neurologische rijping 
of door onvoldoende oefening via zuigen, 
slikken, blazen en kauwen (Njiokiktjien en 
Gob in 1981, Schutte 1985). 

Emotionele ontwikkeling 

De lust tot spreken, als basis voor de commu
nicatieve ontwikkeling, is bij kinderen sterk 
afhankelijk van de emotionele ontwikkeling. 
Voor het op gang brengen van de communica
tieve ontwikkeling moeten ouders en kind po
sitief op elkaar betrokken zijn. Zowel van de 
kant van het kind als van de ouders kan de 
lust tot communicatie ontbreken. In oudere 
literatuur wordt in dit verband gesproken van 
gebrek aan spreekdrang of spreeklust ('Sprech-
lust') (Gutzmann 1912, Nadoleczny 1926). 
Meestal signaleert men een verminderde 
spreeklust bij het kind. In moderne literatuur 
wordt van interactie tussen ouder en kind 
gesproken, een interactie die de behoefte 
aan communicatie zowel bij het kind als bij 
de ouders aanwakkert (Bullowa 1979) en die 
tevens de basis is voor, dan wel in wisselwer
king staat met, de emotionele ontwikkeling. 
De emotionele ontwikkeling kan om verschil
lende redenen verstoord raken. Het is moge
lijk dat een kind vanuit zichzelf niet of nauwe
lijks contact met de omgeving aangaat . In dat 
geval spreken we van een autistische of autisti-
torme ontwikkeling. Van autistische kinderen 
is bekend dat taalontwikkelingsstoornissen bij 
het totale ziektebeeld horen (Kanner 1946, 

Ricks en W ing 1973, Baltaxe en Simmons 1975, 
Menuyk 1976, Rutter 1978, W i n g 1976). 
Het kan ook zijn dat door de ouders or opvoe
ders ernstige opvoedingsfouten worden ge
maakt. Door ernstige pedagogische verwen
ning of verwaarlozing (inclusief mishandeling, 
the "battered child syndrome") kan een emo
tionele ontwikkelingsstoornis optreden, die 
zich o.a. kan uiten in een taalontwikkelings
stoornis (VTO 1986). De emotionele ontwikke
ling van een kind kan sterk samenhangen met 
omgevingsfactoren, maar het hoeft niet per sé. 

Genetische factoren 

Bij genetische factoren wordt met name ge
dacht aan een aangeboren zwak taalgevoel, 
dat erfelijk bepaa ld kan zijn (Seeman 1937, 
Luchsinger 1959, 1961, Arnold 1961, Weiss 
1964). Deze erfelijke constitutionele taalzwakte 
is een tamelijk ongri jpbare materie, omdat ze 
niet zonder meer vastgesteld kan worden. Er 
zou desalniettemin een erfelijke constitutie be
staan inzake handvoorkeur, muzikaliteit en 
taalgevoel (Arnold 1961). In de literatuur wordt 
'central language imbalance' (Weiss 1964), 
'specific language disability' of 'kongenitale 
allgemeine Sprachschwache' (Luchsinger en 
Arnold 1959, 1970) aangenomen om een ver
minderd of een minder goed vermogen tot 
het leren van taal te verklaren. Luchsinger en 
Arnold (1970) zeggen hiervan: 
" Innerhalb der weiten Grenzen der sozial an-
nehmbaren 'Normaliteit' findet man den po
laren Gegensatz der verschiedenen Begabung 
auf sprachlichem Gebiete. Damit sind die 
entgegen gesetzen konstitutionellen Typen der 
a) Sprachgewandheit und b) Sprachschwache 
gemeint, wie sie Luchsinger (1941) beschrieben 
nat. lm Gegensatz zur Sprachgewandheit ent-
springt der Sprachschwachetypus aus einer 
Gruppe von ongeborenen Störungen der 
Sprachentwicklung und der Ausbildung der 
ungehemmten Redefahigkeit" (p. 730). 
Er bestaan dus blijkbaar mensen die meer en 
die minder gevoelig zijn voor taal en ook men
sen die zo'n geringe gevoeligheid hebben 
voor taal dat het taalgevoel zwak of gestoord 
te noemen is. Een aangeboren zwak taal
gevoel kan leiden tot een afwijkend taalver
mogen, dat wil zeggen een afwijkende kennis 
van de systematiek van de taal. Zo'n taal
zwakte, die bij jonge kinderen ook tot taalont
wikkelingsstoornissen kan leiden, wordt vaak 
via de lijn van de vader overgeërfd (Luchsinger 
en Arnold 1959, 1970). 

Vrij recent werd er door Damsté (1987) nog 
op gewezen, dat biologische, genetische fac
toren een rol spelen bij het ontstaan van 



taalontwikkelingsstoornissen. Het vermoeden 
van die relatie baseert hij op het feit, dat drie 
tot vijf maal meer jongens spraak- en taalpro
blemen hebben dan meisjes, dat bij mensen 
met spraak- en taalstoornissen vaker een 
familiaire atopische aanleg aanwezig is (d.w.z. 
een verhoogde neiging tot het ontwikkelen 
van een bepaalde vorm van allergie) en dat 
velen ook opvallen door een bijzondere wis-

J kundige en/of muzikale begaafdheid. 

) Algeheel lichamelijke conditie 

Naast dit alles speelt ook de algeheel lichame
lijke conditie nog een rol. Kinderen die veel 
ziek zijn, zijn snel moe e tc , hebben vaak de 
tut niet om zich te kunnen ontwikkelen. Dit 
leidt vaak tot een algeheel wat tragere ont
wikkeling, waarvan de taalontwikkeling deel 
uitmaakt. 

Integratie 

Naast gehoor, intelligentie, omgevjng en neu
rologische ontwikkeling spelen dus ook het 
aspect van, en de motorische beheersing over 
de spraakorganen een belangrijke rol, evenals 
de algeheel lichamelijke conditie. 
De genoemde genetische factoren lijken weer 
meer in de richting te gaan van taalvermogen, 
auditieve aandacht, centrale prikkelselectie 
en pragmatische ontwikkeling, omdat ook 
hier de 'aantoonbaarheid ' ter discussie staat. 

O p basis van de gegevens uit de literatuur 
zien wij spraak-taalgedrag als resultante van 
organisch-fysiologische en psycho-sociale om
standigheden. 

Tabe Basis van spraak-taalgedrag 

Medische factoren Pedagogisch-psychologische factoren 

- aspect van de spraakorganen 
- functionele mogelijkheden van de 

spraakorganen 
- gehoor 
- motorische ontwikkeling 
- neurologische rijping 
- psychische ontwikkeling 
- algeheel lichamelijke conditie 

omgeving 
intelligentie 

emotionele instelling en ontwikkeling 
taalgevoeligheid 

) 

I Alleen wanneer normale uitgangspunten wor
den gevonden wat betreft fitheid, gehoor, in
telligentie, spraakorganen, neurologische ont
wikkeling, motivationele ontwikkeling en om
geving, lean wat betreft 'oorzaken' nog wor
den gedacht aan: 
onvoldoende (auditieve) centrale prikkelselec
tie, verminderde taalgevoeligheid, of gestoor
de pragmatische ontwikkeling. 

Dit betekent dat naast gehooronderzoek en 
naast neurologisch onderzoek, bredere diag
nostiek nodig is, teneinde de achtergrond van 
spraak- en taalproblemen te verklaren. Naar 
onze mening bestaat een diagnostisch onder
zoek van de spraak-taalontwikkeling uit een 
medisch, een pedagogisch-psychologisch en 
een logopedisch-linguïstisch gedeelte. 
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Medisch onderzoek 

- aspect trommelvliezen; gehoor 
- aspect en functie van de spraakorganen 
- spraakmotoriek 
- algeheel lichamelijke conditie 
- algehele indruk 

Pedagogisch-psychologisch onderzoek 

- ouder-kind interactie 
- totale ontwikkelingsbeeld van het kind 

Logopedisch-linguïstisch onderzoek 

- taaibegrip 
- taalproduktie 
- communicatieve ontwikkeling 

Pas na een dergelijk multidisciplinair onder
zoek kan beoordeeld worden or een bepaald 
kind therapie nodig heeft en zo ja, welke vorm 
van therapie. 
Wi j maken onderscheid tussen: 
- medische therapie, bi jvoorbeeld gehoorver-

beterende maatregelen, operatie aan de 
spraakorganen, medicatie of kinderpsychia
trische hulp. 

- pedagogische therapie, bi jvoorbeeld sug
gesties voor extra taalstimulatie of totale 
ontwikkelingsstimulatie thuis, gerichte op
voedingshulp, plaatsing binnen het speciale 
onderwijs. 

- spraak- en/of taaitherapie. 
- combinaties. 

Met het noemen van de verschillende vormen 
van therapie zijn we tevens gekomen tot een 
vraag die ook vanuit uw vereniging (VeBOSS) 
is gesteld, namelijk: 
W a t zijn de verwijzingscriteria voor scholen 
voor spraakgestoorden bij taalgestoorde kin
deren met een normaal gehoor? 

Criteria voor plaatsing S.G.-scholen 

Kinderen die slecht spreken maar een goed 
gehoor hebben, kunnen op een S.G.-school 
geplaatst worden wanneer: 
1. De ouders geen bezwaar hebben tegen 
plaatsing. 
Er kunnen vele redenen zijn om, ook wanneer 
het de beste oplossing lijkt, toch af te zien van 
een S.G. plaatsing, bi jvoorbeeld: woonaf-
stand, godsdienstige overtuiging, sociale si
tuatie van het gezin. 
2. Het kind een gemiddelde of boven-gemid-
delde non-verbale intelligentie heeft. 
Wanneer kinderen spraak-taalproblemen heb

ben, maar daarnaast zwakke of onvoldoende 
non-verbale prestaties, zal de spraak-taal-
problematiek in relatie tot het totale functione
ren moeten worden gebracht. Soms zal de 
keuze dan bij voorkeur vallen op een MLK- of 
ZMLK-school. 
Een S.G.-school is het meest gebaat bij kin
deren die leerbaar zijn wat betreft de speci
fieke spraak- en taalproblemen. 
3. De algemene gezondheidstoestand van het 
kind goed is. 
Zo niet, dan kan soms ook afgewogen worden 
of plaatsing op een Buitenschool niet méér 
geschikt is. 
4. De motorische mogelijkheden van het kind, 
op basis van neurologische problemen, niet 
sterk beperkt zijn. 
Wanneer dit wel het geval is, moet afgewogen 
worden of een Mythylschool niet eerder aan
gewezen is. 
5. De emotionele ontwikkeling van het kind 
niet ernstig gestoord is. 
Bij kinderen met een autistische of sterk autis-
tiforme ontwikkeling zal mogelijk naar andere 
vormen van hulpverlening moeten worden ge
zocht. Dit geldt ook voor kinderen met achter
standen van ernstige pedagogische verwaar
lozing. 
6. De spraakproblemen niet door een even
tuele operatie op te lossen zijn, bi jvoorbeeld 
door een pharynxplastiek bij een aanwezige 
rhinolalia aperta. 
7. Het kind onvoldoende gebaat is bij 2x per 
week spraakles door een logopediste in de 
buurt van de woonplaats. 
Wanneer 2x per week spraakles ook effect 
zou kunnen sorteren, hoeft het kind niet naar 
het speciale onderwijs. Hoe goed speciaal 
onderwijs voor bepaalde kinderen ook is, we 
moeten ons ook altijd realiseren dat het, al
thans in de ogen van veel mensen, een stem
pel op de kinderen drukt. Bij 'lichtere' taalpro
blemen moeten we hierop bedacht zijn. 
Wanneer ze niet naar een 'gewone' school 
kunnen, zijn ze anders dan anders. Wanneer 
ze wel naar een 'gewone' school kunnen, 
hebben ze alleen een beetje extra aandacht 
nodig. 

Ik hoop dat de S.G.-scholen de auditieve kant 
van de diagnostiek van spraak- en taalge
stoorde kinderen blijven behartigen, maar dat 
men daarnaast ook een open oog en oor 
gaat ontwikkelen voor alle factoren die daar
naast nog een rol kunnen spelen. 
Het zal de begeleiding van spraak- en taai-
gestoorde kinderen ten goede komen. 



Literatuur 

Biesalski, P., Bophme, G. , Frank, F., Luchsinger, R. 
1973 - Phoniatrie und Padaudiologie. George Thieme 
Verlag Stuutgart. 
Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, 2e gewijzigde druk. 
Chase, R.A., 1972 - Neurological aspects of language 
disorders in children. In: Principles of childhood 
language disabilities, Irwin J.V., Marge, M. (ed.). 
Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
Chomsky, N., 1957 - Syntactic Structures, Mouton, 
The Hague. 
Chrickmay, M.C., 1966 - Speech therapy and the 
Bobath approach to cerebral palsey. Charles C. 
Thomas, Illinois. 
Darley, F.L., Aronson, A.E., Brown, J.R., 1969a -
Differential diagnostic patterns of dysarthria. JSHR 12, 
246-269. 
Darley, F.L., Aronson, A.E., Brown, J.R., 1969b -
Clusters of deviant speech dimensions in the dysarthrias. 
JSHR 12,462-496. 
Goorhuis-Brouwer, S.M., de Boer, G.H.A., 1989' -
Gezegd en Gezwegen. Uitgangspunten voor de 
therapie bij spraak- en taalgestoorde kinderen. Acco, 
Amersfoort. 
Kalverboer, A.F., 1974 - De betekenis van licht orga
nisch cerebrale stoornissen voor de kinderlijke ontwik
keling in het bijzonder voor de taalverwerving. In: 
Preventie van spraakstoornissen en taalachterstand. 
NVLF, 5e Nat.Congr. 
Katz, J., 1978 - Handbook of clinical audiology, 2nd 
edition. The William and Wilkins Company, Baltimore. 
Kohnstamm, G.A., 1973 - Een persoonlijke visie op 
vijf jaar onderzoek naar milieuverschillen in taalont
wikkeling en op pogingen om die verschillen te verge
lijken. Ned. Tijdschr. Psychol. 28, 155-165. 

Boekbespreking 
Bernard T. Tervoort 

Wie zo nu en dan de Engelstalige literatuur 
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ten doel hebben (toekomstige) leerkrachten de 
fundamentele uitgangspunten en de praktische 
toepassingen daarvan op taal- en leesonder
wijs aan dove kinderen bij te brengen. Ik zou 
dit boek hier uitvoerig kunnen gaan samen
vatten, maar dat is net zo min het doel van 
een korte bespreking als een continue lofzang 
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Zo op het eerste gezicht en zelfs halverwege 
krijgt de lezer de indruk dat er in beginsel 
niet zo veel nieuws onder de zon is. Toen ik 
in 1950 begon aan de lessen voor de oplei
ding, bestonden die naast een inleiding over 
de primaire taalverwerving van het horende 
tegenover het dove kind ook al uit de twee 
thema's: (1) de natuurlijke, op het gesprek ge
baseerde tegenover de structurele, op zins
patronen gebaseerde taalmethode, en (2) de 
orale tegenover de simultane vorm van com
municatie. Ik had die eveneens al in mijn proef
schrift aan de orde gesteld, en heb ze daarna 
uitgebreid in toepassing gezien in Amerika, 
tussen 1957 en 1965. Tenslotte ben ik ze blij
ven doceren tot ik daar in 1975 mee ophield. 
Nu, op het einde der tachtiger jaren, geven 
de eerste vijf hoofdstukken, oftewel ruim 60% 
van dit boek, eigenlijk nog steeds hetzelfde: 
zelfde thema's, zelfde volgorde. Natuurlijk 
zijn er enige nieuwe inzichten: de literatuur 105 



over de primaire taalverwerving is thans het 
honderdvoud van wat ze veertig jaar geleden 
was (hoewel ze toen wel degelijk bestond 
voor wie wist waar je zoeken moest); de na
tuurlijke gespreksmethode heeft veel steun ge
kregen van ontwikkelingspsychologisch en 
psycholinguïistisch onderzoek (hoewel ze meer 
dan een halve eeuw geleden al goed in prak
tijk gebracht werd); en behalve de klassieke 
structuurmethodes zijn er tegenwoordig hele 
goede syntheses van natuur en structuur, zoals 
het Rhode Island Curriculum - welbekend in 
Neder land en in dit boek uitvoerig besproken 
- om maar enkele van de detalvernieuwingen 
te noemen. Maar in de hoofdlijnen is geen 
verandering gekomen. Tot aan het zesde 
hoofdstuk is het boek niet meer dan een inven-
tarisering - en een hele goede, daar niet van -
van wat het taalonderwijs aan dove kinderen 
in al zijn aspecten heden ten dage inhoudt. 
De auteurs zijn uitermate volledig - zeker voor 
de Amerikaanse situatie - , ze laten geen eigen 
voorkeur blijken, maar zetten alle voor- en 
nadelen van de verschillende benaderingen 
zodanig gebalanceerd uiteen dat er ruim 
plaats blijft voor het maken van eigen keuzes. 
Ik weet niet of dat een verdienste of een tekort 
moet heten; wie voldoende geïnteresseerd is 
oordele zelf. 

Maar vanaf hoofdstuk zes ga je plotseling 
rechtop zitten, want wat daar aan de orde 
wordt gesteld zou veertig jaar geleden onge
hoord, ja onaanvaardbaar geweest zijn, zeker 
hier in Neder land, maar zelfs in Amerika. Wan t 
de titel van dit hoofdstuk (dat Quigley samen 
met een vierde auteur, Peter V. Paul, geschre
ven heeft) luidt: 'Using American Sign Language 
to Teach English'! Een tekst als van dit hoofd
stuk kon zelfs tien jaar geleden nog niet ge
schreven worden, dat blijkt alleen al uit de re
cente datum van de aangehaalde literatuur. 
Toen ik in 1977 bij Quig ley op bezoek was, 
hebben we uitvoerig over het dilemma zuiver 
spreekonderwijs of totale communicatie gedis
cussieerd, en we waren het er over eens dat 
TC enerzijds de betere keuze, anderzijds toch 
een compromis tussen twee talen was, maar 
dat de echte gebarentaal als uitgangspunt en 
grondslag voor het onderwijs een onuitvoer
baar idee was. En hier durft diezelfde Quigley 
- ongetwijfeld man met groot gezag - met de 
eerste aanzetten in praktijk op basis van con
sequente uitgangspunten te rapporteren. 
De cruciale vraag voor een recensent op een 
dergelijk keerpunt van het boek is, of wat hier 
aan de orde gesteld wordt niet de kernvraag 
van het hele boek had dienen te zijn. Immers 
wat in dit hoofdstuk uitgewerkt wordt, heeft 

106 op zeer fundamentele wijze zijn repercussies 

op het onderwijs over de hele breedte. Als 
ASL een natuurlijke taal is, als de dovenge-
meenschap er recht op heeft als een essentieel 
deel van haar eigen identiteit, en - vooral -
als ASL zowel de beste als enige adequate 
eerste taal blijkt voor prelinguaal dove kin
deren, waarom zou men dan niet de enig zin
nige conclusie trekken, alle moeilijkheden over
komen, en die taal gebruiken voor de eerste 
cruciale jaren van verwerving, door de voor-
school en de basisschool heen, tot aan het 
volwassen leven toe? Wan t ASL blijkt enorme 
mogelijkheden in zich te bergen voor het har
monisch ontwikkelen van geest en persoon
lijkheid van dove kinderen, en zou er zelf cul
tureel wel bij varen. De dove mens zijn eigen 
taal onderrichten klinkt zinvol genoeg op zich
zelf, niet om die daarna door Engels te ver
vangen, maar om betere wegen te vinden 
Engels als tweede taal te onderwijzen: voila 
de nieuwste theorie. 

Ongetwi j feld zullen de auteurs zelf de eersten 
zijn om toe te geven dat een dergelijke radi
caal andere aanpak op zich geheel verant
woord binnen de literatuur over eerste- en 
tweede-taalverwerving ingebed had kunnen 
worden, maar ze zullen er dan tevens op wij
zen - zoals ze in feite al door het hele boek 
heen doen - hoe gigantisch groot de moei
lijkheden zijn. O m er maar een paar te noe
men: de meeste dove kinderen komen als een 
onverwachte schok voor horende ouders, die 
niets van gebaren weten, - op enkele pogin
gen na kan zelfs ASL nog niet gedrukt en ge
lezen worden, - en de kloof tussen een taal 
gebaseerd op kijken en een gebaseerd op 
horen is zo fundamenteel, dat zelfs een volle
dige competentie in de eerste nog geen ga
rantie biedt voor het bereiken van een redelijk 
hoog niveau van vaardigheid in de laatste, 
vooral wat het lezen betreft; en dat is dan geen 
opsomming van mij, maar van Quigley c.s. 
Bij aanvaarding van alle consequenties die 
dit hoofdstuk zes impliceert, als uitgangspunt 
voor de hele tekst zouden de auteurs met een 
heel ander boek gekomen zijn. Niet langer 
een inventarisering van wat traditioneel en 
aanvaard is in het taalonderwijs aan dove 
kinderen, maar een schets van een mogelijke 
of waarschijnlijke richting waarin datzelfde 
onderwijs zich aan het bewegen is, met alle 
onzekerhden van nog niet opgeloste proble
men die daar bij horen. 

Is het zesde hoofdstuk, over het gebruik van 
de authentieke gebarentaal bij het onderwijs 
in de landstaal, dan een soort infiltratie van 
buiten af binnen een totaal van uitgebalan
ceerde en al lang aanvaarde theorieën en 



methodes, en brengt het dus het hele boek 
plotseling uit balans? Ik denk van niet. Ten 
eerste suggereert alleen al het feit dat auteurs 
met een dergelijke terecht gevestigde autori
teit het noodzakelijk vonden om het erin op te 
nemen het tegendeel. Er zijn inderdaad al 
geruime tijd te veel confrontaties geweest 
tussen gesproken talen en gebaren, getuige 
het gebruik van de simultane methode over 
meer dan een eeuw, de totale communicatie, 
en de vele grammaticale compromissen, als 
SEE (Signing Exact English) of MCE (Manually 
Coded English), - alfemaal uitvoerig in het 
boek besproken - om het niet evident te ma
ken dat op een of andere wijze een oplossing 
die het maken van gebaren benut gevonden 
moet worden. De evidentie ten gunste van het 
benutten van ASL (en andere authentieke ge
barentalen) is in toenemende mate te dwin
gend om onbesproken te laten. Die evidentie 
komt dan meer van psycholinguïstisch onder
zoek dan van de praktijk van het onderwijs: 
vanzelfsprekend de kant waar de grootste 
moeilijkheden liggen. Maar er blijkt nu al 
volop pionierswerk gedaan te worden. Pio
nierswerk dat aandurft wat niet zo lang ge
leden nog op onoverkomelijke problemen leek 
te moeten stuiten. Dit werk hoort bij een vol
ledige inventarisering, en daarom wordt er 
hier over gerapporteerd. 

Hoofdstuk zes is dus geen vreemde indringer 
in een zich vlot ontwikkelend verslag, omdat 
het deel is van de huidige overgangssituatie. 

Het geeft een uitstekend overzicht van wat er 
nu al bij het onderwijs in het Engels door het 
gebruik van ASL bereikt kan worden. (Ik heb 
daar in VHZ 30, 1, 2-7, ook al iets over ge
schreven). Een ieder die - als ikzelf - uit de 
tekst van dit hoofdstuk kennis kan nemen van 
de wegen die men zoekt om deze nieuwe be
nadering te verbeteren en in het onderwijs te 
integreren, kan wel blijven vragen om een 
boek dat meer een synthese brengt tussen 
hoofdstuk zes en de voorgaande hoofdstuk
ken, maar moet voor lopig tevreden zijn met de 
realiteit zoals die nu is, en zoals die hier ge
presenteerd wordt, want daar gaat dit boek 
over. 

Natuurlijk hadden de auteuis meer kunnen 
zeggen over de toekomst, natuurlijk hadden 
ze een meer uitgesproken voorkeur aan de 
dag kunnen leggen voor wat meer en meer 
dwingend duidelijk wordt, maar dat zij dit 
niet gedaan hebben zou best eens kunnen 
getuigen van wijsheid en diplomatie. Hoewel 
ik betwijfel of we dat over nog eens tien jaar 
nog zullen vinden. Wan t dat we dan een stuk 
verder op de goede weg zullen zijn, is iets 
dat zeker is. 

Besproken boek: 
Patricia L. McAnally, Susan Rose & Stephen 
P. Quigley: Language Learning Practies with 
Deaf Children. Boston, Mass.: Col lege Hill 
Press, 1987, IX & 238 biz. 
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Symposium 

'Beleving van auditief gehandicapten' 
georganiseerd door de faculteit PAOW, vakgroep Orthopedagogiek, Univer
siteit van Amsterdam, ter gelegenheid van het afscheid van 
Dr. A.P.J.M. (Anton) van den Horst, IJsbaanpad, 10 maart 1989, Amsterdam 

B.G. Hofman, lid van de redactie 

"Van de pers? . . . neemt u maar contact op 
met de heer Twilt, hij zal u verder helpen" . . . 
"Dit telefonisch contact behoeft niet schrifte
lijk te worden bevestigd. U noemt uw naam 
maar bij de balie en dan komt het voor elkaar. 
Inderdaad, zo eenvoudig ging het. Daar stond 
Anton, niets veranderd sinds de oliecrisis. " W a t 
heb je nou meegenomen?", doelend op mijn 
bedaagde foto-apparatuur. "Ik wil erbij zijn 
wanneer je opstapt en ik zal een verhaaltje 
over je schrijven." "Eh, Bert, was het niet?" 
"Ja, Anton, nogal een tijd geleden!" 

Het gebeurt een hoogst enkele keer dat een 
symposium op tijd begint. Zo is het nu. N a de 
'welkomstkoffie' zakken we af naar de zaal 
waarin we die dag het langst zullen vertoeven. 
Dove- en slechthorer.de mensen beschikken 
hier vanzelfsprekend over een tolk, die zich 
strategisch links van de spreker heeft opge
steld. De gesproken tekst valt in de meeste 
gevallen te lezen vanaf monitoren. 

Drs. T. Mous verricht het openingsritueel met 
de these dat afscheid nemen een rite is. "De 
betekenis van deze handeling wordt ontleend 
aan de context waarin zij plaatsvindt, de men
sen en hun omgeving." Aansluitend biedt de 
heer Mous ons in genuanceerde kleurstelling 
een toepasselijk chronologisch overzicht van 
gebeurtenissen met de daaraan verbonden 
herinneringen; iets dat Anton goed neerzet 
als 'Kunstenaar' in alle aspecten van zijn 
leven. Mous besluit met: "Een bijzonder af
scheid . . ." 

Mevr. Drs. I. Brouwer staat stil bij het "Zelf
beeld van Slechthorenden". De kern van haar 
lezing is gegeven in de discrepantie, die de 
aangepaste opvoeding van de slechthorende 
te weeg brengt (kan brengen) tussen 'ver
wacht ing' en 'realiteit' te concipiëren vanuit 
het gegeven 'slechthorendheid' en de frustra
ties, die daaruit (kunnen) voortkomen. 
Mevrouw Brouwer besluit: "W i l een slecht
horende komen tot een reëel zelfbeeld in de 
vorm van zelfaanvaarding en zelfwaardering, 
(dan) heeft hij de nodige hindernissen te over

winnen." " W a t hij volgens mij moet doen, 
naast het vragen van de omgeving rekening 
te houden met hem, naast het begrip hebben 
voor de 'vergeetachtigheid' van de omge
ving, is vooral het leren rekening houden met 
zichzelf, met zijn mogelijkheden en onmogelijk
heden." 

"Zelfbeeld van Doven" door Johan B. W e -
semann, directeur Stichting MaDiDo. 
Heel toepasselijk, eigenlijk voor de hand lig
gend, laat de heer Wesemann het spreken, 
hoewel hij dit als dove uitstekend beheerst, 
over aan een doventolk. Hij spreekt hier de 
eigen taal voor eigen gehoor. De tekst van zijn 
lezing komt helaas niet duidelijk op de monitor, 
zodat een aanwezige slechthorende vraagt 
de tolk iets meer in het licht te komen, opdat 
zij en de hunnen in staat zullen zijn de lezing 
'bij monde' te volgen. 

Een en ander wordt gerealiseerd en de heer 
Wesemann kan beginnen. Naast mij klinkt 
besmuikt: "Word t de tekst straks ook nog in 
Braille uitgereikt?" 

Wesemann schetst ons een beeld aan de 
hand van de emancipatoire ontwikkeling van 
doven doorheen de tijd. In de loop van zijn 
betoog onderkennen we momenten waarop 
hij meer expliciet ingaat op de ontwikkeling 
van het zelfbeeld van de dove tegen de ach
tergrond van nauwkeuriger bepaalde maat
schappelijke gegevenheden zoals een vrijwel 
algemeen gebrek aan kennis onder horenden 
betreffende de gevolgen van doofheid, die 
meer behelzen dan een louter doof-zijn; voor
ingenomenheid der horenden o.m. vanuit ge
brek aan wetenschap (kennis en ervaring). 
"De doofheid werd vaker bekeken als patho
logisch verschijnsel dan als sociaal fenomeen." 
"Er was in het onderwijs sprake van een een
richtingsverkeer naar doven toe en wel vol
gens het identificatiemodel van de horenden." 
Wesemann staat terecht stil bij de sociaal-
pedagogische bijdragen van Anton van den 
Horst aan het bewustwordingsproces zowel 
bij doven t.a.v. de horenden als bij horenden 
t.a.v. de doven, maar meer nog bij een be
wustwordingsproces vanuit de dovengemeen-
schap zelf, - het zoeken naar een eigen iden-
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titeit, het creëren van een eigen zelfbeeld, 
niet los van de wereld der horenden, maar 
ook niet geïsoleerd in een wereld van doven. 

EU uur, tijd voor koffie met de gelegenheid 
even de benen te strekken en korte gesprek
ken met vage bekenden en minder vage onbe
kenden aan te knopen. Je zet je kopje weg als 
de klok weer oproept gehoorzaam plaats te 
nemen. 

11.30 uur: Bert Nijman, een nieuweling in de 
wereld van auditief gehandicapten, zoals hij 
zelf zegt. - Een plots-dove. - Van de proble
matiek der plots-doven is relatief weinig be
kend. De plots-dove is een min of meer 'verse' 
ex-horende en dit alleen al bestempelt hem 
in de ogen van veel 'gevestigde' doven als 
een ambigue figuur. Binnen de wereld der ho
renden verwordt hij in korte tijd van volwaar
dig lid tot simulant, querulant, non-valent; 
kortom hij manifesteert zich als een lastpak, 
die zich in maatschappelijke termen moeilijk 
laat vangen binnen een bestaande rubriek. 
Nijman vertelt op indringende manier over zijn 
ervaringen. Hij spreekt goed verstaanbaar. 
De ervaringen rond zijn plots-doof-zijn heeft 
hij gevat onder de titel: "Doof . . . maar niet 
al leen". "Ik ben in mijn doofheid niet al leen." 
"Mijn vrouw en kinderen zijn horend en juist 
daarom kunnen we niet echt met elkaar pra-
'en." " leder voor zich probeert het verdriet 
zelf te verwerken." 

Rond 12.00 uur: "Dove ouders" door mw. dr. 
D. Swaans-Joha. 
Ouders kunnen bij het zo goed mogelijk laten 
opgroeien van hun kind een aantal bronnen 
raadplegen. Voor dove ouders zijn deze bron
nen moeilijker of in het geheel niet te bereiken 
of ze zijn te beperkt aanwezig. 
Een extra drempel voor een dove ouder is al 
het verkrijgen van informatie over opvoeding 
in het algemeen; daarenboven komt nog de 
informatie, die een dove opvoeder behoeft, 
maar in veel van de gevallen zal moeten ont
beren zoals: 
- het niet kunnen horen van de stem van de 

kinderen; 
- de diepe omgang met horenden van buiten 

het gezin binnen net gezin w.o. de horende 
vrienden en vriendinnen van de kinderen, 
de arts en andere hulpverleners; 

- de omgang met horenden in relatie tot het 
horende kind in het 'dove' gezin, waarbi j het 
kind communicatie-medium is. 

Veel dove ouders hebben vaak moeite toe te 
geven dat er bij hen ergens een stille hoop 
heeft geleefd een doof kind te ontvangen. Het 

dove kind is dan 'onder ons', het is hetzelfde, 
het wijkt niet af. 
Ook denkt menig dove ouder dat een horend 
kind het bij horende ouders gemakkelijker zal 
hebben, hetgeen hier impliciet schijnt te be
tekenen, dat een horend kind het bij dove 
ouders moeilijk heeft. 
Voor de dove ouder kan een horend kind in 
het 'dove' gezin een grote rol spelen in het 
leggen van contacten met de horende buiten
wereld. Zo'n kind kan al vroeg worden op
gezadeld met een verantwoordeli jkheid, die 
het maar moet kunnen dragen. "Toen hij twee 
jaar was, moest hij al de telefoon aanpakken 
en leren dat niet hij besliste, maar ik." 
Voor dove ouders blijkt het erg moeilijk zich 
in de situatie van hun (horend) kind in te leven. 
Het aantal bronnen van kennis betreffende 
de alledaagse opvoeding, waarover dove 
ouders kunnen beschikken, is beperkt. 
Het is belangrijk dat doven elkaar hun op
voedingsstrategieën doorgeven, opdat deze 
zeer specifieke zaken een grotere groep 
ter beschikking zullen staan. 

Lunch: "Al lemaal in de rij voor de 'koude 
tafel' . . . Bonnen inleveren!". 
Buiten sta je niet in de rij. De temperatuur laat 
het toe korte tijd zonder jas te lopen. N u is 
het zaak op tijd weer binnen te geraken; niet 
te laat, zodat de tafelgarnituren slechts je deel 
zullen zijn, maar vooral niet te vroeg, opdat je 
niet tussen lijven met daaraanvast te volle 
borden klem komt te staan. 

O m ongeveer half twee begint dr. J. van Dijk 
met zijn bi jdrage "Emotionele beleving van 
doof-bl inden". 
Eigenlijk heet de lezing van Van Dijk: "Zelf
beeld en locus of control bij een congenitaal 
doofbl inde vrouw". 
Van Dijk staat stil bij verbanden die aantoon
baar zijn tussen de kwaliteiten van locus of 
control en de mate van gehechtheid, sociale 
competentie bij dubbel-zintuiglijk gehandicap 
ten. Hij toetst zijn thesen aan de werkelijkheid 
van een doofbl inde vrouw - hier aangegeven 
met G . - . In samenwerking met de dagelijkse 
begeleidster van G . en met toestemming van 
G . zijn video-opnamen gemaakt, die hier 
worden vertoond. Vragen van de AGAS, een 
praktische psychologische 'test' met behulp 
waarvan kan worden nagegaan hoe visueel 
gehandicapten hun handicap beleven, wor
den door G . beantwoord. 
Uit de video-opnamen lijkt G . niet te leven 
vanuit een negatief zelfbeeld. De eigen voor
stelling van persoonlijke mogelijkheden en 
onmogelijkheden, gezien langs een t i jdpad, is, 



no 

zo komt het tenminste over, reëel. 
W e krijgen te horen dat G . harmonieus door 
voornamelijk haar grootmoeder is opgevoed, 
die de sterk-beperkte interactiemogelijkheden 
tot het uiterste heeft uitgebuit. Naast aanvan
kelijk het gebruik van de TADOMA-methode, 
waarbi j spraak van de lippen wordt afgevoeld, 
heeft deze grootmoeder er naar gestreefd het 
kind zoveel mogelijk te laten deelnemen aan 
de al ledaagse dingen. Als kind kreeg G . op
drachten te vervuilen, waarbi j ze werd be
loond en gecorrigeerd. 

F. van Lierop: "De beleving van plots-horen-
den na cochleaire implantatie". 
Van Lierop relativeert de titel van zijn lezing. 
Toch blijft hij erbii, omdat deze titel heel dui
delijk de kern van de gedachtengang van de 
omgeving verwoordt, ledere dove met nog 
minimaal profitabele gehoorresten, is beter 
af met een goed hoortoestel dan met een 
cochleaire implant. Alleen zij, die echt hele
maal niets horen, kunnen baat hebben bij een 
implant. N.B. Kunnen is niet gelijk aan zullen. 
Wild-west verhalen over ex-doven mogen 
doven niet stimuleren zonder gedegen zelf-
overleg een operatie voor te staan. Aan de 
andere kant zijn er doven, uitermate geschikt 
voor chochleaire implant, die er niet aan den
ken zich te laten opereren. Meestal ligt on
wetendheid betreffende de cochleaire im
plant aan deze houding ten grondslag. 
Van Lierop bespreekt hierna de verschillende 
methoden van cochleaire implant die interna
tionaal worden toegepast. Zijn eigen Hoch-
mayer-aanpassing kan revolutionair worden 
genoemd, omdat de ene (enige) electrode 
aan de buitenkant van de cochlea zit gelijmd. 
Vervanging is altijd mogelijk, omdat er geen 
chochleair weefsel wordt vernield tijdens de 
operatie. 

ledere gebruiker zal moeten leren iets te doen 
met hetgeen hij waarneemt. Zij die ooit hebben 
gehoord, zullen krampachtig zoeken naar ver
gelijkbare geluidsensatie. Deze blijkt er niet 
te zijn. 
De cochleaire implant is voor iedere gebruiker 
een uitdaging. G p ieder miniem geluidje zal 
hij een fysiek beeldje proberen te projecteren. 
Het doet er niet toe wat voor beeldje dat is, 
want aan de werkelijke vorm van het betref
fende geluid hebben de cochleaire implant-
gebruikers geen boodschap. ( — ) 

Thee, een kort gebeuren deze keer. De tijd 
vliegt; het schema wordt aangepast. Terug 
in de zaal zitten de sprekers al in forumopstel-
linq vooraan. Er is gelegenheid vragen te 
stellen. Er zijn gelukkig vragen. 

Ruimschoot voorbij half vier begin Anton van 
den Horst aan zijn "Terugblik". 
"Vijf en zestig jaar worden . . . afscheid moeten 
nemen van mijn universitaire loopbaan. " 
"Het houdt me allemaal erg bezig." "N ie t uit 
zorg, maar uit dankbaarheid." "Dit durfde ik 
na mijn herseninfarct niet te hopen." 
Anton memoreert het feit, dat hij vandaag 
jarig is en beweert hier dat geen enkele ver
jaardag in zijn leven zoveel aandacht heeft 
gekregen. 
Zoals gebruikelijk in een afscheidsrede worden 
er heel wat aardige persoonlijke woorden 
gericht en bedankjes geformuleerd. Als dit 
heeft plaatsgegrepen, komt de eigenlijke terug
blik op het werkveld. Anton illustreert ontwik
kelingen over een periode van 40 jaar. Een 
treffende uitspraak: "De gehandicapten in 
het algemeen zullen zich meer moeten eman
ciperen!" "Zij weten beter dan de niet-gehan-
dicapten wat hun handicap inhoudt." "Een 
gehandicapte verschilt niet in mens-zijn." 
Anton borduurt nog wat door op dit thema en 
besluit dan zijn lezing met: "Het begrip 'ge
handicapte' zal dan een positievere oT andere 
betekenis krijgen, zoniet verdwijnen." "Er 
blijven dan alleen nog maar mensen met be
perkingen in hun mogelijkheden over." "Dat 
wè l ! " 

P R O G R A M M A 
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Ontvangst met koffie 
Opening door drs. T. Mous 
Mw. drs. I. Brouwer: "Zelfbeeld van 
slechthorenden" 
Dhr. J. Weseman: "Zelfbeeld van 
doven" 
Koffie 
Dhr. B. Nijman: "Emotionele pro
blemen /zelfbeeld van plotseling doof 
gewordenen" 
Mw. dr. D. Swaans-Joha: "Dove 
ouders" 
Lunch 
Dr. J. van Dijk: "Emotionele beleving 
van doof-blinden" 
Dhr. F. van Lierop: "Beleving van piots
horenden na cochleaire implantatie" 
Thee 
Gelegenheid tot vragen stellen aan de 
inleiders 
Dr. A. van den Horst: "Terugblik" 
Voorstelling door Jean Couprie, een 
dove mime-speler 
Receptie 
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Cued Speech / Visi-C op papier en in praktijk 
L Pijfers, Vakgroep Psychonomie Rijksuniversiteit Utrecht 

1 . De ontwikkeling van het systeem 

In 1965 werd dr. R.O. Comett, toentertijd 
werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs in 
de Verenigde Staten, voor het eerst geconfron
teerd met de problematiek van doofheid. Hij 
was op dat moment betrokken bij een evaluatie 
van het onderwijs op Gal laudet Col lege in 
Washington D.C., en merkte tot zijn ontstelte
nis hoe Faag het leesniveau van de leerlingen 
van deze universiteit was. Van deze elitegroep 
van Amerikaanse dove jongeren las 80% nooit 
voor het plezier; van de 20% die dat wel deed, 
bleek driekwart niet prelinguaal doof te zijn. 
In de daarop volgende jaren nam Comett de 
taak op zich om een systeem te ontwikkelen 
met behulp waarvan dove mensen vrij toe
gang kunnen krijgen tot de taal van de spre
kende gemeenschap, de klanktaal en daar
mee ook de schrifttaai. Hij koos voor een sy
steem dat qua opzet overeen komt met het 
Mond-hand systeem van Forchhammer (zie §5) 
en publiceerde in 1967 in The American Annals 
of the Deaf het resultaat van zijn inspanningen: 
Cued Speech. 

2. De uitgangspunten 

Met Cued Speech meent Comett een systeem 
te hebben ontwikkeld waarmee het dove en 
ernstig slechthorende kind spelenderwijs de 
klanktaal kan leren, direct als moedertaal of 
later als tweede taal. 
Bij Cued Speech worden alle klanken die uit
gesproken worden, met een handsingaal ver
duidelijkt. In het Engels spreekt men dan over 
'cuen', in Neder land wordt in plaats daarvan 
de term 't ippen' gebruikt. Het systeem kent 
hiervoor 8 handvormen waarmee de mede
klinkers worden aangeduid, en 5 plaatsen op 
en om het gezicht waar deze handvormen 
worden gemaakt om de klinkers aan te duiden. 
Met één handsignaal, een handvorm op een 
bepaalde plaats gemaakt, wordt tegelijkertijd 
een medeklinker én de daaropvolgende klin
ker aangegeven ('mama' verduidelijk je dus 
met twee handsignalen, nl. / m a / /ma/) . Klan
ken met eenzelfde mondbeeld worden onder
steund met verschillende handsignalen, terwijl 
ieder handsignaal bij meerdere klanken ge
bruikt wordt, die dan echter onderling een 
sterk verschillend mondbeeld hebben. De in
formatie van de hand alleen is daarom niet 

1 12 voldoende om te weten welke klank wordt 

uitgesproken; alleen de combinatie van mond
beeld en handsignaal geeft ondubbelzinnig 
aan om welke klank het gaat. 
Met de handsignalen wordt de klankvorm 
van woorden weergegeven, niet de schrijf
wijze (vergelijk het vingeralfabet). De laatste 
klank van 'bed ' , tip je als / t / ; 'wat is dat?' snel 
uitgesproken, kun je als /t isdat/ t ippen. Door 
de manier van tippen kan ook suprasegmen-
tale informatie werden weergegeven.- het 
spreektempo, de zinsmelodie, en de klemtoon. 
Een ervaren tipper kan bij een rustig spreek
tempo het t ippen onbeperkt volhouden. Het 
vraagt echter wat tijd vóór men een ervaren 
tipper is. Een goedhorende volwassene kan 
het hele systeem in zo'n 20 uur onder de knie 
krijgen; het t ippen vraagt dan nog wel aan
dacht, maar men kan in principe alles wat men 
zegt met de handsignalen verduidelijken. 
Automatisering (het volledig onbewust kunnen 
tippen) vraagt waarschijnlijk een periode van 
een half tot een jaar van intensief gebruik. Hoe 
lang het duurt voor een auditief gehandicapte 
volwassene, scholier of peuter de handsigna
len leert gebruiken (aflezen en/of zelf tippen) 
wordt in de literatuur niet vermeld. 

3. Cued Speech: op papier 

Sinds Comett's eerste publicatie in 1967 is er 
in de internationale literatuur betrekkelijk wei
nig aandacht besteed aan zijn vinding. De 
meeste publicaties die verschenen zijn, zijn 
van de hand van Corneft zelf. Hij beschrijft 
o.a. hoe er voor Cued Speech binnen iedere 
methode van dovenonderwijs een plaats is: 
binnen het strikt orale onderwijs om kinderen 
de klanktaal als moedertaal te leren aflezen en 
spreken, en binnen het Totale Communicatie-
onderwijs om de kinderen de klanktaal als 
tweede taal aan te leren, naast de communi
catie door middel van gebaren. Cornett zelf 
is van mening, dat horende ouders er beter 
aan doen hun dove kind direct met behulp van 
Cued Speech de klanktaal te leren. Horende 
ouders beheersen het gebruik van gebaren 
immers minder goed dan de gesproken taal en 
kunnen hun kind daarin een minder goed taai-
voorbeeld stellen. Het kind zou de gebaren
taal beter op een wat latere leeftijd van dove 
volwassenen kunnen leren. 
Voor het dove kind van dove ouders zou het 
omgekeerde gelden: de ouders beheersen 
de gebarentaal waarschijnlijk beter dan de 



klanktaal, en zouden met het kind dus beter 
gebarentaal gebruiken. De klanktaal zou het 
kind later van horende volwassenen kunnen 
leren. 
De situatie van het dove kind van horende 
ouders stelt Cornett zich als volgt voor: zodra 
de ouders bevestigd krijgen dat hun kind doof 
is, leren zij het Cued Speech systeem. Binnen 
een maand zullen ze alles wat ze zeggen met 
handsignalen kunnen begeleiden, zowel de 
dingen die ze tegen het kind zeggen, als de 
gesprekken met elkaar en met anderen. Zo 
ontvangt het dove kind - langs visuele weg -
exact dezelfde informatie als ieder horend kind. 
Het horende kind leert op grond van deze in
formatie spelenderwijs de klanktaal: de fono
logie, de pragmatiek, de semantiek en de 
syntaxis. Voor het dove kind verwacht Cornett 
dus hetzelfde: spelenderwijs leert het op na
tuurlijke wijze de functie en de structuur van 
de klanktaal. Daarmee wil Cornett niet be
weren dat het dove kind ook als vanzelf zal 
gaan spreken. Wanneer de ouders al tijdens 
de eerste levensjaren van het kind actief met 
Cued Speech aan de gang gaan, veronder
stelt hij dat het kind zal gaan spreken. De 
ouders moeten dan alle vocalisaties van het 
kind 'vangen' , teruggeven ondersteund met 
handsignalen en koppelen aan begrippen. 
Wanneer het tippen op een later moment ge
ïntroduceerd wordt en het kind is al 'verstomd', 
zal het expliciete spraak- en hoortraining no
dig hebben om tot spreken te komen. Voordat 
het reeds verstomde kind zover is dat het ook 
verstaanbaar kan spreken, heeft het weinig 
uitingsmogelijkheden. Cornett schrijft dat een 
kind minstens twee jaar oud moet zijn voor het 
motorisch in staat is tot het maken van de hand
signalen. Ook daarna zal het nog lange tijd 
veel van het interpretatie-vermogen van de 
ouders vragen om 'gebrabbelde' handsigna
len van het kind ('baby-cues') juist te inter
preteren. 

Wanneer het kind dan gaat leren spreken, 
heeft het in vergelijking tot het oraal-auraal 
opgevoede dove kind het voordeel dat het 
de begrippen van de klanktaal al kent, en al 
een juist beeld heeft van de klankvorm van 
woorden en de structuur van de klanktaal. 
Het moet nu alleen leren hoe het de klanken 
zelf kan produceren, het heeft dus articulatie-
les nodig, geen taai-instructie op jonge leef
tijd. 

Zodra het kind de klanken van de klanktaal 
kan produceren, kan het alle woorden die het 
voordien alleen als mondbeelden plus hand
signalen kende, zelf uitspreken. Ook onbe
kende woorden kan het uitspreken, zodra het 
deze een keer met de handsignalen onder

steund uitgesproken heeft gezien. De uit
spraak van woorden zou het kind beter ont
houden wanneer het daarbij ook zelf tipt; 
kennelijk fungeren de handsignalen als geheu
gensteuntjes bij de uitspraak. Omdat het kind 
met de handsignalen een beeld heeft gekre
gen van het spreektempo, de intonatie en be
klemtoning van de klanktaal, zou het gevaar 
van de kenmerkende 'dovenspraak' kleiner 
zijn. 
Met de handsignalen maakt het kind zich de 
fonologische opbouw van woorden eigen. 
Dat zou betekenen dat het op dezelfde manier 
als horende kinderen zou kunnen leren lezen: 
door schriftvormen om te zetten in de klank-
vorm van woorden en zinnen. Zodra het de 
'code' van het schriftsysteem doorziet (weet 
welke klanken bij welke letters horen) kan het 
ieder onbekend schriftbeeld verklanken in een 
reeds bekende klankvorm en kan het zelfstan
dig lezen. 

Met behulp van Cued Speech zou het dove 
kind tenslotte later in het voortgezet onder
wijs ook les kunnen krijgen in de vreemde talen. 

3. Cued Speech: de praktijk 

Cornett meldt dat Cued Speech door onge
veer 2500 mensen gebruikt wordt in de Ver
enigde Staten (Cornett, 1982). In de meeste 
gevallen is het systeem opgenomen in een 
orale onderwijsmethode, maar er zijn ook en
kele Totale Communicatie-klassen die Cued 
Speech gebruiken om de kinderen de klank
taal te leren. 
Behalve in de Verenigde Staten wordt het 
systeem ook op meer of minder grote schaal 
toegepast in Australië, Groot Brittanië, Frank
rijk, Zwitserland, België en Neder land. Over 
het gebruik in Neder land straks meer. 
Onderzoek naar de effecten van Cued Speech 
zijn echter schaars. Er zijn (voor zover bekend) 
vier wetenschappelijke studies verricht naar de 
effecten van Cued Speech, voornamelijk bij 
oudere kinderen. Daarnaast zijn er twee vrij 
volledige gevalsbeschrijvingen gepubliceerd 
van kinderen die al voor hun tweede jaar 
Cued Speech aangeboden hebben gekregen 
door hun ouders. De eerste daarvan is het 
door Cornett zelf geschreven verhaal van 
Janette, een Australisch meisje dat door mid
del van Cued Speech heeft leren spreken en 
een goede taalvaardigheid heeft ontwikkeld. 
Het tweede is van Mare (Nash, 1973), een 
jongetje bij wie Cued Speech te weinig resul
taat liet zien, zodat zijn ouders toen hij 3 jaar 
oud was, zijn overgestapt op het gebruik van 
gebaren. 



3 . 1 . Janetfe: 

Janette was 31 weken oud toen haar ouders 
Cued Speech leerden. Vanaf het eerste begin 
hebben de ouders, die in Australië wonen, 
haar vorderingen regelmatig genoteerd en 
op cassette opgenomen en aan dr. Cornett 
gestuurd. Toen Janette 12 maanden oud was, 
kon zij 19 woorden aflezen (zonder steun van
uit de situatie) en 1 woord spreken; toen zij 
17 maanden was kon zij al 112 woorden af
lezen en 8 of 9 woorden spreken. Deze aan
tallen stijgen daarna zo snel, dat zij op 2-jarige 
leeftijd zoveel woorden afleest dat haar 
ouders gestopt zijn met tellen, en zo'n 300 
woorden kan spreken. Janette zelf gebruikte 
handsignalen niet. Cornett citeert als conclusie 
de woorden van Janeftes vader: 
"There is evidence to suggest that the use of Cued 
Speech with a very young child permits the maintenance 
of a normal sequence of development of speech and 
language, despite the existence of a significant hearing 
impairment." (Cornett, 1973). 

3.2. Marc: 

De resultaten bij de tweede beschreven Cued 
Speech-baby, Marc, waren minder onver
deeld gunstig. De conclusie van Nash, de 
auteur van de gevalsbeschrijving, is tegenge
steld aan die van Janettes vader en Cornett: 
"The principal finding is that Cued Speech apparently 
does not have sufficient properties of language to 
allow its acquisition in a natural and spontaneous 
foushion." (Nash, 1973.) 

Marcs ouders begonnen met Cued Speech 
toen hij 36 weken oud was. Toen hij een jaar 
oud was beheersten zij het systeem zo goed, 
dat ze voortdurend goedgevormde zinnen 
tegen hem konden praten en t ippen. Ze gaven 
Mare verder geen expliciete taaiinstructie. 
W e l deed zijn moeder de schriftelijke John 
Tracy-cursus met hem, gebruik makend van 
het tippen. Ze konden de hele cursus in enkele 
maanden tijd afronden. 
Mare ontwikkelde een goede vaardigheid in 
het aflezen, zowel van losse woorden als van 
zinnen. Ook zonder handsignalen kon hij veel 
woorden begri jpen. Toen hij 3 jaar oud was 
begreep hij alles wat er door de d a g tegen 
hem gezegd werd, op het niveau van een 
horend kind. Zijn produktie bleef echter ver 
achter bij zijn begrip. Toen hij 16 maanden 
was kon hij pas 3 woorden duidelijk zeggen. 
Met 18 maanden kon hij 4 woorden zelf t ippen 
en met 3 jaar 6 woorden. Daarnaast sprak hij 
3 woorden verstaanbaar uit. Zijn ouders ver
stonden zonder informatie uit de situatie nog 
7 woorden meer, en met steun vanuit de con

text nog eens 15 woorden extra, dus in totaal 
28 woorden. 
Kennelijk was dat voor Mare niet genoeg. In 
een brief aan Cornett uit die tijd schreven de 
ouders: 
"It seems that he (at age two years plus) is becoming 
a little frustrated with the primitive methods he uses to 
communicate his desires to us." (In: Cornett, 1973.) 
Vóór Marc 3 jaar oud was had hij zelf al 
25 gebaren verzonnen. Zijn ouders besloten 
daarom om te proberen of het gebruik van 
gebaren een oplossing bood voor Marcs com-
municatiedrang en gingen een gebarencursus 
volgen. Alle gebaren die zij thuis maakten, 
nam Mare onmiddellijk over. Binnen twee 
maanden produceerde hij 2-gebarenzinnen, 
weer enkele maanden later zinnen van wel 
8 gebaren lang. Kennelijk had Mare in geba
ren een medium gevonden waarin hij zijn 
wensen wél duidelijk kon maken. 
Cornett schrijft het volgende commentaar bij 
het geval 'Mare': 
"Marc learned Cued Speech between one and two 
years, when he was not capable of cueing. His only 
chance for appropriate expressive development (re
lated to Cued Speech) at that age was through speech. 
Since he is profoundly deaf, whereas Janette has a 
severe impairment, the methods that have worked with 
her may not have worked with Marc in eliciting speech, 
even though he was ahead of her in speech develop
ment at 16 months." (Cornett, 1973.) 

Het zou dus kunnen zijn dat het verschil tussen 
de twee kinderen veroorzaakt wordt door een 
verschil in de ernst van de auditieve handicap. 
Ter vergelijking een overzicht van de mate van 
gehoorverlies van de twee kinderen: 

250 Hz 500 1000 2000 3000 

Janette 67 80 92 93 70 
Mare 75 85 70 105 -

3.3. Simon 

Tenslotte zijn er vanuit België enkele gegevens 
beschikbaar over een doofjongefje - 'Simon' -
wiens ouders besloten om hem zowel Cued 
Speech (met name de moeder) als gebaren 
('Signed French', met name de vader) aan te 
bieden (Périer, Bochner-Wuidar, z.j.). Ze de
den dit vanuit de overweging dat hun kind 
van alles het beste' moest kunnen krijgen. 
Hoewel de school (het 'Centre Comprendre et 
Parier' in Brussel) aanvankelijk bedenkingen 
had tegen het aanbieden van zo'n 'mengel
moes' van systemen, waren de resultaten zo 
gunstig dat de combinatie van Cued Speech 
en Signed French nu op alle niveaus van de 
school wordt toegepast (zie ook § 3.5). 



Simon (op het moment dat het artikel geschre
ven werd ongeveer 3 jaar en 2 maanden oud) 
begreep alles wat er tegen hem gezegd werd; 
zijn taaibegrip was zeker zo goed als dat van 
een horend kind van die leertijd. Zelf uitte hij 
zich afwisselend of tegelijkertijd door middel 
van Signed French, spraak, en baby-cues. Zijn 
produktie was van hetzelfde hoge niveau als 
zijn taaibegrip. Drie voorbeelden uit het ar
tikel van Périer en Bochner-Wuidar (z.j.): 
" 1 . When he was less than 3, he had learned the 
expression 'tu es casse-pied' which is literally 'you're a 
toot-breaker', meaning something like 'you're a pain in 
the neck'. Seeing that Simon was being bothered by the 
dog, his mother tells him: 'Snoopy est casse-pied'. 
Simon corrects: 'Non, pas casse-pied, casse-pattes'. 
meaning 'paw-breaker'. 
2. Also a little before he was 3, he tells his mother 
about his little sister: 'Caroline n'entends pas. Tu dois 
lui acheter une petite prothese.' (/Caroline/ was cued, 
the rest signed.) 
3. Recently (at 3 years 2 months), as Simon was dis
playing a wounded knee, the psychologist asked hem 
wat happened and he answered: 'Je suis tombe a 
cause de Snoopy', (I fell down because of Snoopy), the 
/a / and /Snoopy/ being cued, the rest signed." 

Naarmate Simons woordenschat toeneemt, zo 
melden de auteurs, moeten de ouders steeds 
meer gebruik gaan maken van Cued Speech, 
omdat hun kennis van gebaren tekort schiet. 
O p school krijgt Simon nog steeds beide aan
geboden. 

3.4. Australië 

Mohay (zonder jaartal) beschrijft de commu
nicatieve ontwikkeling van drie dove kinde
ren vóór en na hun overplaatsing naar een 
Cued Speech programma in Australië. De 
kinderen hadden aanvankelijk een oraal pro
gramma gevolgd en waren op het moment 
van de overplaatsing 13, 31 en 39 maanden 
oud. 
Mohay nam de kinderen één keer per maand 
op video op en analyseerde alle uitingen wan 
de kinderen. Vóór de overplaatsing naar het 
Cued Speech programma communiceerden 
zij voornamelijk door middel van natuurlijke 
gebaren. N a de overstap gingen de twee 
oudere kinderen iets vaker spreken, maar het 
totale aantal communicatieve uitingen (ge
baren + spraak) nam af. Het jongstelcind, dat 
geobserveerd werd in de periode tussen 13 en 
38 maanden, kwam tijdens het onderzoek na
genoeg niet tot spreken. 
Alleen l i e t oudste kind (39-48 maanden) ging 
zelf wel eens cue-achtige gebaren maken. Ze 
gebruikte de handsignalen altijd in combinatie 
met spraak en leek ze voornamelijk te gebrui

ken als teken dat zij aan het spreken was. De 
handsignalen werden altijd incorrect gebruikt. 
De expressieve woordenschat van de oudste 
twee kinderen steeg even snel voor als na 
de overstap op Cued Speech. Het jongste kind 
had aan het eind van het onderzoek een ex
pressieve woordenschat van 25 woorden, het 
tweede kind van 110 woorden. De receptieve 
woordenschat werd niet gemeten. Evenmin 
vermeldt Mohay hoe ervaren de leerkrachten 
waren in het gebruik van de handsignalen 
(het ging om een nieuw opgezet programma), 
en o r d e ouders thuis ook gebruik maakten van 
Cued Speech. Ook de ernst van de hoorstoor-
nis van de kinderen wordt niet vermeld. Deze 
factoren maken het moeilijk de waarde van 
dit onderzoek te bepalen. 

3.5. Experimenteel onderzoek 

Gunstiger resultaten worden gevonden in 
twee onderzoeken bij oudere kinderen. In 
1975 testten Ling en Clarke (1975) een twaalf
tal dove scholieren (7-11 jaar) die gedurende 
één jaar onderwijs hadden gevolgd onder
steund met Cued Speech. Deze kinderen ble
ken met de handsignalen significant meer zin
nen te kunnen aflezen dan zonder, maar hun 
prestaties waren ook met handsignalen slecht 
(gemiddeld werd met handsignalen 12.1% van 
de zinnen goed afgelezen). Het jaar daarop 
werden 8 van deze 12 scholieren nogmaals 
getest. Het percentage volledig goed afgele
zen zinnen was gestegen tot gemiddeld 23% 
zonder handsignalen (was 5.8%) en 62.7% met 
handsignalen (was 12.1%) (Clarke en Ling, 
1976). De kinderen, die beschreven worden 
als 'oral failures', hadden in twee jaar tijd hun 
aflees-vaardigheid dus aanzienlijk weten te 
verbeteren. 

Pas in 1982 werd er weer een onderzoek ge
daan naar het effect van Cued Speech bij 
schoolkinderen. Nicholls en Ling (1982) test
ten 18 Australische schoolkinderen in de leef
tijd van 9.2 tot 16.6 jaar die allen doof waren 
(gemiddeld gehoorverlies in het beste oor: 
97-122 dB). De leeftijd waarop deze leerlingen 
met Cued Speech in aanraking waren ge
komen, varieerde van 2.0 tot 9.7 jaar (gemid
deld: 6.4 jaar). 
De aflees-vaardigheid van deze kinderen werd 
gemeten met losse lettergrepen en met (al of 
niet hoog-waarschijnlijke) woorden in zinnen. 
Daarnaast werd de spreek- en taalvaardig
heid onderzocht. 
De leerlingen konden zonder handsignalen ge
middeld 45% van de woorden goed aflezen, 
met handsignalen meer dan 95%. Ook in an- 115 



dere onderzoeken naar het spraakafzien door 
dove proefpersonen wordt een percentage 
van 45% goed afgelezen woorden gevonden. 
Hoewel de leerlingen in dit onderzoek ge
wend waren aan ondersteuning met Cued 
Speech, konden zij zonder handsignalen dus 
even goed liplezen als de doorsnee dove. 
Wanneer het mondbeeld ondersteund werd 
met handsignalen waren hun prestaties van 
een ongekend hoog niveau. 
Nichols en Ling concluderen: 
"The subjects responses under the LC (lipreading and 
cues) condition were outstandingly and uniformly 
good and merit considerable attention. They strongly 
support the claims for Cued Speech made by Cornett 
(1967). The system enabled all of the subjects to receive 
precise phonemic and linguistic information both at 
a syllabic level and in running speech. Speech reception 
at an equally high level of accuracy by profoundly and 
totally hearing-impaired children has not previously 
been reported. The children's average scores of over 
80% for the reception of syllables and 95% for the 
perception of key words in sentences in within the range 
of normal-hearing listeners' reception of similar materials 
through audition (Fletcher, 1953)." (Nichols en Ling 

De produktie van de kinderen werd op drie 
niveaus gescoord: fonetisch, fonologisch en 
inhoudeli jk De fonetische en fonologische 
scores van de kinderen correleerden niet met 
hy n Cued Speech-score, wel met hun vaar
digheid in liplezen en de mate waarin zij nog 
van hoorresten profiteerden. De schrijvers 
zeggen hierover het volgende: 
"Thus, ability to hear and lipread rather than skill 
involving Cued Speech appears to determine how well 
these children learned to produce speech. Cued Speech 
is essentially a phonologically based system; hence, 
one would expect it to enhance speech production 
skills. However, such enhancement might be expected 
to occur only when effective daily training in speech 
production is proveded. At the time of this study, these 
children had not been given such training." (Nicholls 
en Ling, 1982.) 

Inhoudelijk is het taalgebruik van de kinderen 
uitstekend: de zinnen die zij spraken waren 
"pragmatically appropriate, semantically ac
ceptable, and syntactically correct". De on
gekende goede taalvaardigheden willen de 
onderzoekers echter niet zonder meer aan 
het gebruik van Cued Speech toeschrijven: 
"The exceptionally high standards of linguistic skill 
may have been due to several factors: excellent 
teaching, consistent use of a language program, the 
use of Cued Speech, or a combination of these " 
(Nichols en Ling, 1982.) 

In 1987 verscheen in de American Annals of 
the Deaf een verslag van een onderzoek bij 
11 volwassen dove en ernstig slechthorende 

116 Cued Speech-gebruikers. Allen hadden al en

kele jaren (gemiddeld 4.3) Cued Speech aan
geboden gekregen. Zij kregen 2 PB (fonetisch 
gebalanceerde) woorden lijsten aangeboden, 
een lijst met en een lijst zonder het gebruik 
van de handsignalen. De proefpersonen za
gen de stimuli op video, en schreven de ant
woorden zelf op . Het gemiddeld percentage 
goed gereproduceerde woorden was met 
handsignalen 7 1 % en zonder handsignalen 
42%, een verschil dat statistisch significant 
was (9 < .01) (Gregory, 1987). 

Dichter bij huis, en wel in het 'Centre Com-
prender et Parier' in Brussel, wordt eveneens 
onderzoek gedaan naar het gebruik van Cued 
Speech. Hierbove.i werd al melding gemaakt 
van de case-study van 'Simon'. Simon was de 
aanleiding voor de invoering in het school
jaar 1980 van zowel Cued Speech als Frans 
met ondersteunende gebaren in alle klassen 
van de school, van voorschool tot voortgezet 
onderwijs. 

Momenteel wordt Frans met ondersteunende 
gebaren voornamelijk in de voorschool ge
bruikt, in combinatie met Cued Speech. Het 
gebruik van Cued Speech wordt steeds ver
der uitgebreid, en men streeft ernaar dat de 
leerlingen bij het begin van de basisschool 
alle gesproken uitingen met Cued Speech 
kunnen begrijpen. Een tussentijds verslag van 
een nog voortdurend onderzoek werd gepre
senteerd tijdens het International Congress 
for Teachers of the Deaf, in 1985 in Manchester. 
Het onderzoek betrof 35 leerlingen in de leef
tijd van 5 tot 14 jaar. De leerlingen waren ver
deeld over twee groepen: 24 leerlingen ont
vingen gedurende 4 jaar al Cued Speech, 
maar alleen in de schoolsituatie, 11 leerlingen 
kregen het systeem voornamelijk thuis systema
tisch aangeboden, en daarnaast soms ook op 
school, het gehoorverlies van de leerlingen 
varieerde van licht slechthorend (1 leerling, 
20-40 dB Fletcher Index) tot zeer ernstig 
(29 leerlingen met een gemiddeld verlies van 
90 dB of meer). 

De leerlingen kregen met behulp van een 
video-recorder zinnen aangeboden, waarbi j 
zij steeds uit 4 plaatjes het correcte moesten 
aanwijzen. Alle zinnen hadden dezelfde ba
sisstructuur. De mate waar in de afleidings
plaatjes overeenkwamen met de doelzin va
rieerde van niet of nauwelijks tot zeer veel 
overeenkomst (een voorbeeld van de moei
lijkste conditie: La fermière porte la poire - La 
fermière porte l'armoire - L'infirmière porte la 
poire - L'infirmière porte l'armoire. De doelzin 
was 'La fermière porte l'armoire'). In totaal 
werden 78 zinnen aangeboden: 3 groepen 
van 26 zinnen van in totaal 3 verschillende 



moeilijkheidsgraden. 
De helft van de zinnen werd zonder handsig
nalen aangeboden, de andere helft met hand
signalen. In de conditie met handsignalen 
werden significant meer zinnen correct afge
lezen, een verschil dat toenam met de moei
lijkheidsgraad van de zinnen. De groep die 
thuis Cued Speech kreeg aangeboden, bleek 
bovendien significant beter te presteren dan 
de school-groep. Binnen de schoolgroep ble
ken enkele leerlingen zelfs in het geheel niet 
van de handsignalen te profiteren. De onder
zoekers zullen in het vervolg van het onder
zoek nagaan welke factoren bepalend zijn of 
een leerling wel of niet profiteert van de hand
signalen. Eveneens zal het gebruik van Cued 
Speech bij het lezen en schrijven nader onder
zocht worden (Périer, Charlier, Hage, Alégria, 
1985). 

4. De introductie van Cued Speech in Neder
land 

Cued Speech is in Neder land geïntroduceerd 
door dhr. en mevr. Brüggemann, ouders van 
een dove zoon. Naar aanleiding van een ar
tikel over computerondersteunde spraakvisua-
'isering bezochten zij een instituut in Parijs waar 
zij ook Cued Speech in gebruik zagen. Geïnte
resseerd in de mogelijkheden van dit systeem 
verzamelden zij meer informatie, en bezochten 
zij later ook het Cued Speech Centre in Londen. 
Dankzij hun inspanningen kon in september 
1982 dhr. Cornett in Amsterdam verschijnen 
om voor een aantal vertegenwoordigers van 
de Nederlandse dovenwereld en het doven-
onderwijs zijn systeem toe te lichten. Volgend 
op deze studiedag zijn twee werkgroepen 
opgericht in Amsterdam en in Utrecht om het 
systeem nader te bestuderen en de mogelijk
heden er van voor Neder land te onderzoe
ken. Een door Cornett zelf ontwikkelde Ne
derlandse versie van het Cued Speech systeem 
werd door de Utrechtse werkgroep op enkele 
kleine punten herzien. 

In juni 1983 werd vervolgens door dhr. en mevr. 
Brüggemann de stichting Visuele Spraakinfor-
matie Cornett, of kortweg: Visi-C, opgericht 
met als doel meer bekendheid te geven aan 
Cued Speech, en het gebruik van het systeem 
te stimuleren. Sindsdien worden er jaarlijks cur
sussen gegeven in het gebruik van Visi-C en 
verschijnt er een nieuwsbrief. 
Hoewel het systeem incidenteel gebruikt wordt 
door ouders van dove kinderen, is Visi-C (nog) 
niet opgenomen door het Nederlandse doven-
onderwijs. Sinds enkele jaren is er echter inte
resse ontstaan binnen het onderwijs aan slecht
horende en ernstig spraakgestoorde leerlingen. 
Meer hierover in § 6. 

5. Visi-C in vergelijking met andere systemen 

In Neder land wordt al een aantal systemen ge
bruikt om de beperkte informatie van het mond-
beeld voor de auditief gehandicapte ontvan
ger aan te vullen. Zo hanteren de meeste scho
len een (eigen) systeem van klankgebaren. 
Klankgebaren zijn in eerste instantie bedoeld 
voor het articulatie-onderricht aan het jonge 
kind en worden op de tweede plaats ook ge
bruikt om het spraakafzien te ondersteunen. Er 
zijn niet voor alle klanken gebaren, en het is 
niet de opzet van het systeem dat de spreker 
voortdurend gebruik maakt van de klankge
baren. Alleen wanneer er misverstanden rijzen 
ten gevolge van een foutief afgelezen woord , 
kan de spreker het bedoelde woord met behulp 
van een klankgebaar verduidelijken. 

Expliciet ontwikkeld om het mondbeeld te des-
ambigueren is Forchhammer's Mond-hand 
systeem. Dit systeem wordt in Neder land niet 
gehanteerd binnen het onderwijs, maar wordt 
op kleine schaal gebruikt voor volwassenen 
die op latere leeftijd doof of ernstig slechtho
rend zijn geworden. Met het Mond-hand 
systeem worden alleen de medeklinkers ver
duidelijkt met een handgebaar. De klinkers 
moeten afgelezen worden van de mond, of af
geleid worden uit de beschikbare informatie: 
de context, het woordbee ld , enz. De op latere 
leeftijd doof geworden mensen beheersen de 
klanktaal immers: ze kennen de woorden en 
structuur van de taal en zijn op de hoogte van 
de taaigewoontes en -gebruiken. 

Ook het vingeralfabet kan gebruikt worden 
ter ondersteuning van het spraakafzien. De 
handvormen van het vingeralfabet zijn moto
risch en perceptueel echter complexer dan de 
handvormen van Visi-C. Het vingeralfabet be
staat uit 26 verschillende vormen, Visi-C kent 
er slechts 8. Per handbeweging worden bij 
Visi-C over het algemeen twee klanken ver
duidelijkt - een medeklinker (handvorm) en de 
daaropvolgende klinker (plaats). 
De ervaren gebruiker van Visi-C kan daardoor 
een normaal spreektempo bijhouden. W a n 
neer men bij het vingerspellen werkelijk alle 
letters spelt, bereikt men hooguit een snelheid 
die toch nog 2'/2 keer langzamer is dan het 
tempo van normale spraak (Bornstein, 1979). 
Dat betekent dat de informatie van de hand en 
de informatie van de mond niet op elkaar aan
sluiten: de spreker begint bij ieder woord eerder 
met vingerspellen dan met spreken, en eindigt 
er later mee. Hierdoor wordt het normale 
spreektempo steeds onderbroken (Caccamise, 
Hatfield, Brewer, 1978). Wanneer de speller 117 



tóch de normale spreeksnelheid wil aanhou
den, zal hij letters gaan weglaten. 
Een onderzoek in Amerika naar het gebruik van 
het vingeralfabet door een aantal leerkrach
ten die bij hun lessen Visible English (spreken 
+ vingerspellen) gebruikten, toonde aan dat 
gemiddeld 66% van de letters aangegeven 
werd (dat wil zeggen: ze werden gemaakt 
maar waren niet altijd herkenbaar) en dat ge
middeld slechts 56% van de letters leesbaar 
was (Caccamise e.a., 1978). 
Een vergelijkbaar onderzoek naar het gebruik 
van de Visi-C handsignalen is nog niet uitge
voerd. 

6. Het gebruik van Visi-C binnen het onder
wijs aan slechthorende en ernstig spraak-/ 
taalgestoorde leerlingen in Nederland 

In de publicaties van Cornett en anderen wordt 
Cued Speech als regel beschreven als een 
hulpsysteem voor dove leerlingen. Met name 
in de Angelsaksische landen wordt de term 
'doof' echter wijder gebruikt dan in Neder land, 
en verstaat men er ook ernstig slechthorende 
kinderen onder. Zoals uit de case-studies bleek, 
is het zelfs mogelijk dat het systeem beter ge
schikt is voor gebruik met het jonge slechtho
rende kind, omdat dit zich, in tegenstelling tot 
het dove kind, wél sprekend kan gaan uiten. 

In Neder land is binnen het slechthorenden-
onderwijs sinds enkele jaren interesse ontstaan 
voor Visi-C. O p het moment van schrijven wordt 
het systeem op drie scholen binnen één of meer 
groepen systematisch toegepast, en op een 
kinderaudiologisch centrum. Bij één school is 
het initiatief hiertoe uitgegaan van ouders van 
een postlinguaal dove jongen, de twee andere 
scholen zijn overgegaan tot experimenteel ge
bruik van het systeem ten behoeve van met 
name enkele zeer ernstig slechthorende leer
lingen. Alle scholen gebruiken het systeem als 
aanvulling op een orale onderwijsmethode. In 
alle gevallen beperkt het gebruik zich nog tot 
gebruik met jonge kinderen (kleuterafdeling, 
speel-leergroepen). O p één school wordt Visi-C 
ook op proef gebruikt ten behoeve van enkele 
spraak-Aaalgestoorde leerlingen. Alle scho
len hebben het systeem geleerd tijdens cursus
sen van de Stichting Visi-C. Bij één van de scho
len hebben ook ouders deelgenomen aan de 
cursus. 

7. De eerste ervaringen 

Sinds 1987 is een samenwerking ontstaan tus
sen de Vakgroep Psychonomie van de Rijks-
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scholen. O m het effect van Visi-C te evalueren 
wordt informatie verzameld over het gebruik 
van de handsignalen in de klas, onder meer 
door middel van video-opnamen. In de eerste 
school is tevens een pilot-onderzoek uitgevoerd 
naar het effect van de handsignalen op het 
waarnemen van minimale verschillen door de 
leerlingen (bus - mus, tak - dak), en het begrip 
van morfologische achtervoegsels (vogel - vo
geltje - vogels) (van Amerongen, 1988). Bij dit 
pi lot-onderzoek ging het om een klein aantal 
kleuters, deels slechthorend, deels spraak-/ 
taaigestoord. Bij enkelen kon in het eerste jaar 
al een positief effect van de handsignalen op 
het spraakverstaar. worden aangetoond, een 
verschil dat groter was naarmate het gehoor-
verlies van de leerling ernstiger was. 
Het is de opzet deze evaluatie in de komende 
jaren voort te zetten en uit te breiden. De eerste 
ervaringen van de leerkrachten laten zien dat 
het Visi-C systeem inderdaad in korte tijd ge
leerd kan worden. Automatisering vraagt ech
ter meer tijd. Zeker in de eerste periode wordt 
het spreken vertraagd wanneer simultaan de 
handsignalen gebruikt moeten worden. Zeer 
opval lend is met name de vertraging in de uit
spraak van medeklinker-clusters: omdat bij 
iedere medeklinker een handgebaar gemaakt 
wordt, worden de samenstellende medeklin
kers afzonderlijk uitgesproken in plaats van als 
één geïntegreerde cluster, echter zonder dat 
men tot spellen overgaat. Hoewel het hier fei
telijk om een onbedoeld neveneffect gaaf, be
staat de indruk dat het aflezen en het nazeg
gen van clusters door de kinderen erdoor ver
gemakkelijkt wordt. De 't' aan het eind van een 
woord als 'krant', maar ook een 't' bij een derde 
persoon enkelvoud, en een 's' als meervouds
uitgang worden beter gereproduceerd wan
neer bij het voorspreken de handsignalen ge
bruikt worden. Ook dit zal verder onderzocht 
worden. 

De wijze waarop de leerkrachten Visi-C inte
greren in hun communicatie met de kinderen 
varieert tussen leerkrachten, terwijl er per leer
kracht ook veranderingen merkbaar zijn naar
mate de ervaring toeneemt. Aanvankelijk wor
den misschien alleen de belangrijkste woorden 
in een zin getipt, maar allen lijken er met verloop 
van tijd toe over te gaan om alle woorden in 
de zin met de handsignalen te ondersteunen. 
Dit gebeurt het eerst in een situatie als het voor
lezen, vervolgens tijdens gestructureerde taai
instructie, terwijl de snelle tussendoor opmer
kingen het meest resistent blijken. Men heeft 
echter niet de indruk dat men door het gebruik 
van de handsignalen beperkt wordt; weliswaar 
vraagt het gebruik in het begin bewuste aan
dacht en leidt het tot vertraging in het spreek-



tempo, maar daartegenover staat een groter 
vertrouwen dat het kind de uiting zal kunnen 
begrijpen. 

In het algemeen lijkt de gelaatgerichtheid van 
de kinderen te verbeteren door het gebruik, 
van het systeem - in ieder geval in de begin
periode. Daarentegen bestaat er ook de in
druk dat het systeem bij sommige kinderen mo
gelijk een negatief effect heeft op de gelaat
gerichtheid. Of bij deze kinderen de aandacht 
van de mond afgeleid wordt door de bewe
gende hand, of dat er sprake is van een aan
vankelijke aversie voor de 'rare' handsignalen, 
is nog onduidelijk. Enkele leerlingen vragen 
expliciet om het gebruik van de signalen door 
de leerkracht, de meerderheid vraagt er echter 
niet om. Bij enkele kinderen is waargenomen 
dat zij - bi jvoorbeeld bij het naspreken van 
een voorgesproken uiting - zelf ook iets van 
handbewegingen maken ter ondersteuning 
van het spreken. Hoewel de handsignalen niet 
correct gebruikt worden, lijken ze tot een lang
zamer, meer gescandeerd en beter verstaan
baar spreken te leiden. In geen van de scholen 
wordt de jonge kinderen expliciet aangeleerd 
de handsignalen te gebruiken bij het spreken. 
Wel zijn er enkele oudere leerlingen (kern
afdeling) die zelf de cursus Visi-C gevolgd heb
ben. 

In hoeverre Visi-C ook voordelen heeft voor 
spraak-Aaalgestoorde leerlingen, is nog niet 
duidelijk. 

Het onderzoek naar de manier waarop Cued 
Speech in Neder land gebruikt wordt binnen 
het onderwijs aan slechthorende en ernstig 
spraakgestoorde kinderen, en het effect dat 
het heeft op de ontwikkeling van het spraak-
en taalverstaan en -produktie van de kinderen 
zal in de komende jaren worden voortgezet 
en uitgebreid. In een volgende publicatie zul
len wij hierover verder berichten. 
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Lateralisatie-onderzoek bij dove kinderen 
en volwassenen 
Arno Lieftink 

1. Lateralisatie: de asymmetrie van een de
ling in twee 

De cortex van de menselijke hersenen is ver
deeld in twee hersenhelften, de linker en rech
ter hemisfeer. Deze hemisferen staan met het 
lichaam in kontakt via vele zenuwbanen die 
voornamelijk contralateraal verlopen. Dit be
tekent dat de linker hemisfeer vooral motori
sche informatie zendt naar en sensorische in
formatie ontvangt van de rechterzijde van het 
lichaam en dat de rechter hemisfeer vooral 
verantwoordelijk is voor besturing en infor
matieverwerking van de linkerzijde van het 
lichaam. 
Hoewel de hemisferen anatomisch sterk ge
lijkend zijn en in het algemeen beide aktief 
tijdens de uitvoering van cognitieve funkfies, 
is er duidelijk sprake van een funktionele asym
metrie. Het begrip lateralisatie verwijst naar 
deze ongelijke specialisatie van de hersen
helften voor (aspekten van) cognitieve pro
cessen en funkties. Onderzoek naar hersen-
lateralisatie is het onderzoeken van links-
rechts asymmetrieën in het funktioneren van 
de hersenen, de studie van hemisferische spe
cialisatie (Kinsbourne & Hiscock, 1983; Seqa-
lowitz, 1983). 

Het meeste lateralisatie-onderzoek bij horen
den wordt uitgevoerd met volwassen (rechts-
handige) personen, maar studies bij pasge
borenen en kinderen geven aan dat een be
paalde mate van hemisfeer-specialisatie a1 

vanaf de geboorte aanwezig is (voor een 
overzicht: Hahn, 1987). Hoewel de kennis om
trent lateralisatie vooral de laatste twintig jaar 
sterk is toegenomen, blijven nog veel vragen 
onbeantwoord. W e l kunnen enkele meer al
gemene bevindingen worden geconstateerd. 

Bij ruim 90% van de bevolking worden funk
ties van taal en spraak voornamelijk door de 
linker hemisfeer gecontroleerd (d.i. bij 95% 
van rechtshandige personen en 70% van 
linkshandige personen). De rechter hemisfeer 
is echter wel tot een beperkte mate van spraak 
en taaibegrip in staat en lijkt daarnaast vooral 
gespecialiseerd te zijn in nonverbale en vi
sueel/ruimtelijke funkties. Van een dominante 
linker hemisfeer is geen sprake; de uitvoering 
van cognitieve funkties berust in het algemeen 
op aktiviteit en deelname van beide hersen-

120 helften, waarbi j de hemisferen kunnen ver

schillen in specialisatie voor onderdelen en 
aspekten van een funktie of vaardigheid. Een 
strak onderscheid tussen een 'linguïstische' en 
een 'visueel/ruimtelijke' hemisfeer blijkt mede 
daarom onhoudbaar. Zo kan een bepaalde 
niet-linguïstische taak, zoals het bekijken en 
onthouden van foto's van gezichten, meer 
links hemisferisch worden uitgevoerd doordat 
een persoon de gezichten bijvoorbeeld analy
seert en de aandacht richt op bepaalde details. 
De ervaring van een persoon en zijn of haar 
strategie voor het uitvoeren van een taak be
palen in belangrijke mate of meer links, dan 
wel rechts hemisferische aktiviteit zal optreden. 
Een bruikbaarder typering voor het asymme
trisch funktioneren van de hersenen lijkt dan 
de volgende: de linker hemisfeer is meer ge
specialiseerd in analytische, sequentiële ver
werking van informatie en het coderen en 
classificeren ervan, de rechter hemisfeer is 
daarentegen meer gespecialiseerd in relatio
nele, gelijktijdige en holistische verwerking van 
informatie (Mateer, 1983; Kinsbourne & His
cock, 1983; Segalowitz, 1983). 

2. Lateralisatie bij doven: theorie 

Onderzoek naar de lateralisatie bij doven kan 
zijn gebaseerd op twee typen van overwe
gingen. De resultaten uit dergelijke studies 
kunnen mogelijk meer inzicht verschaffen in 
1) het cognitieve en perceptuele funktioneren 
van dove personen, en 2) de faktoren die be
langrijk zijn bij een normale ontwikkeling van 
hemisfeer-specialisatie (Ross, 1983). 
De tweede overweging gaat uit van de aan
name dat lateralisatie van de hemisferen een 
proces van ontwikkeling is en dat deze ont
wikkeling bij dove personen afwijkend kan 
zijn. Lateralisatie-onderzoeken met dove per
sonen lijken tot dusver vooral door deze be
nadering te zijn gemotiveerd. In de meeste 
studies worden de resultaten van doven ver
geleken met horenden en worden afwijkende 
resultaten opgevat als aanwijzingen voor een 
niet-normale hersenlateralisatie bij de dove 
onderzoeksgroep. 

2 . 1 . Ontwikkeling van lateralisatie 

Volgens de 'progressieve lateralisatie hypo
these' van Lenneberg (1967) zijn de hemisferen 
tijdens de eerste levensjaren van een persoon 



in gelijke mate in staat gespecialiseerd te ra
ken voor funkties van taal; de hemisferen zijn 
aanvankelijk equipotentieel. Lateralisatie van 
taal-funkties naar de linker hemisfeer is het 
gevolg van de fysieke volgroeiing, rijping van 
de hersenen en de invloed van een linguïsti
sche omgeving. Er ontstaat zo een ontwikke
ling van symmetrisch naar asymmetrisch funk-
tionerende hersenhelften. Deze ontwikkeling 
is volgens Lenneberg het sterkst tussen 2 en 5-
jarige leeftijd (de kritieke periode voor een 
optimale spraak- en taalontwikkeling), maar 
pas voltooid tegen de puberteit. Bij prelinguaal 
dove kinderen zal, aldus deze hypothese, de 
linker hemisfeer-specialisatie voor taal-funkties 
niet (volledig) tot stand komen, omdat het 
aanbod van taal vooral in de eerste jaren 
nagenoeg onverwerkt blijft en vervolgens be
perkter is en blijft ten opzichte van horende 
kinderen. Het gevolg hiervan zou zijn, dat de 
hersenen bij doven een soort reorganisatie 
ondergaan (o.a. Marcotte & LaBarba, 1987), 
met als resultaat een verminderde, symmetri
sche of zelfs tegengestelde lateralisatie van 
de hemisferen. 

2.2. Ontwikkeling van funkties en strate
gieën 

Lijnrecht tegenover deze opvatt ing staat de 
'developmental invariance hypothesis' van 
Kinsbourne: hersenlateralisatie is vanaf de ge
boorte aanwezig en ondergaat geen ontwik
keling, sensorische deprivatie heeft geen in
vloed op de organisatie van de hersenen van 
dove personen (Kinsbourne & Hiscock, 1983). 
Volgens deze hypothese is hemisfeer-specia
lisatie voor verschillende wijzen van informatie
verwerking onveranderlijk. De lateralisatie van 
de hemisferen ontwikkelt niet. W a t wel ont
wikkelt en tot uitdrukking komt in lateralisatie-
onderzoek zijn de cognitieve funkties en stra
tegieën van informatie-verwerking. Kinsbourne 
stelt dat de (asymmetrische) aktiviteit van de 
hersenhelften tijdens de eerste levensjaren 
vooral het gevolg is van omgevings- en stimu-
lus-faktoren. Met de ontwikkeling van cogni
tieve funkties krijgt een persoon een steeds 
grotere (onbewuste) controle over de hemis-
feer-aktiviteit. Selektieve aandacht, strate
gieën en verwachtingen van de persoon en de 
mate van ervaring met de uit te voeren taak 
bepalen in toenemende mate de asymmetri
sche aktivatie van de hemisferen. Volgens deze 
hypothese zijn de hersenen van doven niet 
anders georganiseerd dan die van horenden, 
maar worden ze door doven anders gebruikt. 
Verschillen in resultaten bij lateralisatie-onder-
zoek met doven en horenden zijn volgens 

Kinsbourne geen aanwijzing voor verschillen 
in hersenlateralisatie, maar voor verschillen 
in strategieën van informatie-verwerking en/of 
verschillen in bekendheid met of betekenis van 
de stimuli en taken in het onderzoek. 

In het hierna volgende wil ik proberen aan te 
geven dat het onderzoek tot dusver geen over
tuigende aanwijzingen voor Lenneberg's hy
pothese heeft opgeleverd en dat, uitgaande 
van de hypothese van Kinsbourne, zinvoller 
lateralisatie-onderzoek bij dove personen 
zou kunnen worden uitgevoerd. 

3. Onderzoeks-resultaten 

3 . 1 . De gevolgen van hersenbeschadi
gingen 

Gegevens omtrent de gevolgen van lokale 
hersenbeschadigingen (lesies) bi j dove perso
nen zijn schaars. De studies die er zijn (bespro
ken in Ross, 1983) maken melding van versto
ringen in het gebarengebruik na links hemis-
ferische lesies, maar de geboden informatie is 
veelal onvolledig en maakt een eenduidige 
interpretatie van de resultaten onmogelijk. In 
een aantal van de onderzoeken lijkt vooral het 
vermogen tot vingerspellen te zijn verstoord, 
wat zou kunnen wijzen op een verminderde 
controle van complexe, sequentiële motoriek, 
een verondersteld specialisme van de linker 
hemisfeer (Mateer, 1983; Ross, 1983). 
Recentelijk deden Poizner e.a. (1987) uitge
breid onderzoek bij zes volwassen doven met 
een hersenlesie. De doven gebruikten geba
rentaal als voornaamste communicatiemiddel 
en Poizner c.s. namen diverse tests af om de 
gevolgen van de lesies voor gebruik en begrip 
van gebaren en visueel/ruimtelijke funkties te 
bepalen. Bij de drie personen met een links-
zijdige lesie was duidelijk sprake van afasie 
voor gebaren: het gebruik bleef beperkt tot 
enkele, losstaande gebaren zonder grammati
cale regels, of het gebruik was vloeiend maar 
met verkeerde grammaticale regels en/of een 
verminderd begrijpen van gebaren. De rechts 
hemisferische lesies bij de drie andere perso
nen hadden geen gevolgen voor het gebruik 
van gebaren. De produktie van gebaren en 
hun ruimtelijke relaties bleef foutloos. Deze 
lesies hadden wel verstoringen van visueel/ 
ruimtelijke funkties tot gevolg, waardoor het 
waarnemen van relaties in de ruimte tussen 
gebaren soms bemoeilijkt werd. De auteurs 
concluderen dat gebarentaal voornamelijk ge
controleerd wordt door linguïstische specia
lisaties van de linker hemisfeer. De visueel/ 
ruimtelijke dimensie van gebarentaal doet 



daarbi j een beroep op funkties van de rechter 
hemisfeer. 
Hoewel deze onderzoeken slechts op indirekte 
wijze informatie geven over hersenlateralisatie 
(omdat niet de lateralisatie van funkties, maar 
de lateralisatie van funktie-uitval wordt onder
zocht), dient opgemerkt te worden, dat er in 
ieder geval geen aanwijzingen werden ge
vonden voor een afwijkende ontwikkeling van 
lateralisatie bij deze dove personen. 

3.2. Onderzoek met 'gedrags'-technieken 

Onder lateralisatie-onderzoek verstaat men in 
het algemeen onderzoek bij gezonde perso
nen met gebruik van zogenaamde 'gedrags'-
technieken. Hierbij wordt (soms samen met 
EEG-metingen van de hersenaktiviteit) een 
bepaalde asymmetrie in gedrag gemeten die 
word* opgevat als aanwijzing voor de latera
lisatie van de uitgevoerde t a a l of vaardigheid. 
Juist omdat het hier gedrags-asymmetrieën be
treft, dient men in dit soort onderzoeken terug
houdend te zijn voor wat betreft interpretaties 
in termen van een 'afwijkende lateralisatie'. 
Een afwijkende asymmetrie-score van bijvoor
beeld een dove groep personen verwijst niet 
in eerste instantie naar een afwijkende orga
nisatie van de hersnen, maar naar ander ge
drag tijdens het uitvoeren van de taak (Hiscock 
&Kinsboume, 1987). 

Niet al het lateralisatie-onderzoek levert af
wijkende resultaten bij dove personen op (zie 
bijvoorbeeld Poizner e.a., 1979; Ashton & 
Beasley, 1982). Daar waar dit wel het geval 
is, lijken verschillen in gedrag, dat wil zeggen 
verschillen in strategieën van informatieverwer
king en/of verschillen in bekendheid met sti
muli en taken, de verkregen resultaten goed te 
kunnen verklaren. Ter illustratie daarvan zul
len drie onderzoeken worden besproken. 

• De visueel halfveld-techniek 

Wanneer iemand de ogen fixeert op een punt 
recht vooruit, wordt informatie links van dit 
fixatiepunt (informatie in het linker visuele veld) 
doorgegeven aan de rechter hemisfeer en in
formatie in het rechter visuele veld aan de lin
ker hemisfeer. In onderzoek kan men op deze 
wijze (en onder specifieke voorwaarden) let
ters, woorden of tekeningen selektief aan een 
van beide hemisferen aanbieden. Vraagt men 
een proefpersoon de stimuli te identificeren of 
te vergelijken met andere stimuli, dan wijzen 
snellere en betere reakties bij stimuli in bijvoor
beeld het rechter visuele veld op een betere 
verwerking door de linker hemisfeer. Een der
gelijk asymmetrisch reaktiepatroon kan een 

direkt gevolg zijn van hersenlateralisatie, maar 
geeft in eerste instantie aan dat de proefper
soon een verwerkingsstrategie toepaste die 
vooral gebruik maakt van linker hemisfeer
specialisaties. 
Kelly & Tomlinson-Keasey (1981) deden onder
zoek bij 30 dove kinderen met een gemiddelde 
leeftijd van bijna 11 jaar en een minimaal ge-
hoorverlies van 85 dB. in het betere oor. De 
kinderen kregen via de visueel halfveld-tech
niek korte woorden of lijntekeningen aangebo
den en moesten na de presentatie aangeven 
of twee woorden of tekeningen gelijk of onge
lijk aan elkaar waren. De vergelijkingsgroep 
van horende kinde ren vertonde snellere reak
ties bij stimuli in het rechter visuele veld en met 
name bij abstrakte woorden. De dove kinde
ren reageerden sneller bij linker visueel veld-
presentatie, bij abstrakte woorden vertoonden 
zij geen asymmetrie. 

De auteurs concludeerden dat bij de dove 
kinderen geen linker hemisfeer-specialisatie 
voor taal en linguïstische informatie tot stand 
was gekomen en dat de rechter hemisfeer 
extra ontwikkeld was, voor visuele informatie
verwerking maar ook voor linguïstische infor
matie. 
Er is geen reden voor deze conclusie wanneer 
gekeken wordt naar mogelijke verschillen in 
strategieën. De horende kinderen hebben 
vermoedelijk een sterk linguïstische/analytische 
strategie toegepast (vooral het resultaat bij de 
abstrakte woorden wijst hierop), met als ge
volg een beter presteren bij linker hemisfeer
verwerking. Een dergelijke strategie is voor de 
taak in het onderzoek echter niet noodzake
lijk. De woorden kunnen ook zonder linguïs
tische analyse worden vergeleken, bijvoor
beeld op basis van de visuele woord-beelden. 
De dove kinderen lijken zo'n globaal-visuele 
strategie te hebben gebruikt, met als gevolg 
een beter presteren bij rechter hemisfeer-ver
werking. Dit voordeel trad niet op bij abstrak
te woorden, mogelijk omdat de woord-beel 
den hiervan minder bekend waren. 
Met deze interpretatie is er dus geen aanlei
ding om een afwijkende hersenlateralisatie bij 
de dove kinderen aan te nemen. 

• Tactiele informatieverwerking 

Wanneer een niet zichtbare vorm (bijvoor
beeld een lettervorm of een driehoek) door de 
vingers van de linkerhand wordt onderzocht, 
bereikt de informatie - in eerste instantie -
voornamelijk de rechter hersenhelft en vice 
versa. In tactiel onderzoek moeten personen 
de vormen ongezien identificeren en wordt 
nagegaan of er asymmetrieën in prestaties op-



treden bij linker- en rechterhand-verwerking. 
Gibson & Bryden (1984) onderzochten op 
deze wijze het gedrag van 16 prelinguaal 
dove kinderen van gemiddeld ruim 10 jaar met 
een gehoorverlies van 90 dB. of meer. De kin
deren moesten 6 lettervormen en 6 random-
vormen identificeren na onderzoek met de 
rechter- of linkerhand. Bij de random-vormen 
werden geen significante asymmetrieën ge
vonden. De horende controlegroep vertoonde 
bij de letters een rechterhand-voordeel. De 
groep dove kinderen vertoonde bij de letters 
daarentegen een linkerhand-voordeel. 
De auteurs geven zelf al aan dat de resultaten 
op twee manieren kunnen worden geïnterpre
teerd. Ofwel is taal bij doven rechts gelatera-
liseerd, ofwel hebben de dove en Tiorende 
kinderen andere strategieën gebruikt bij het 
verwerken van de lettervormen. Voor de ho
rende kinderen betekende dit waarschijnlijk 
vooral een 'verbale' taak, waarbi j de letter
vorm op linguïstische aspekten werd geana
lyseerd. De dove kinderen maakten mogelijk 
meer gebruik van globaal/ruimtelijke aspek
ten van de lettervormen. 
De tweede interpretatie verdient volgens mij 
de voorkeur. Wanneer de mogelijkheid be
staat dat horende en dove personen een an
der gedrag hebben vertoond, mogen de re
sultaten van de doven niet worden opgevat 
als aanwijzingen voor een afwijkende laterali-
satie. De horende kinderen verwerkten de 
lettervormen mogelijk meer linguïstisch ten 
gevolge van het inwendig benoemen van de 
letters. Een dergelijke 'verbale' tactiele ver-
werkingstaak is voor doven en horenden iets 
geheel anders. 

• De dubbeltaak-techniek 

Hierbij voert een persoon twee verschillende 
taken tegelijkertijd uit, bi jvoorbeeld een ma
nuele taak voor een van beide handen (zoals 
het tikken met een vinger op een plankje) en 
een verbale taak (het opzeggen van woor
den). Wanneer de prestatie bij een taak af
neemt tijdens het uitvoeren van een tweede 
taak, kan dit een aanwijzing zijn voor hersen-
lateralisatie. Zo kan bovenvermeld ' tappen' 
met een vinger van de rechterhand verstoord 
worden door het opzeggen van woorden, 
omdat zowel de sturing van de rechterhand 
als de controle van spraak bij de meeste men
sen berusten op aktiviteit van de linker hemis
feer. 
Marcotte & LaBarba (1985) gebruikten deze 
techniek bij 20 dove kinderen (een groep 
5-6 jarigen en een groep 13-14 jarigen) met 
een gehoorverlies van 70 dB. of meer. De kin

deren moesten ' tappen' met de linker- of rech
terhand en daarbij woorden of een kort zin
netje herhalend opzeggen. Bij de horende kin
deren werd telkens net rechterhand-tappen 
verstoord wanneer de kinderen ook spraken. 
Bij de jongste groep horende kinderen (3-4 ja
rigen) werd ook het linkerhand-tappen ver
stoord wanneer zij een zinnetje moesten op
zeggen. De dove kinderen spraken in het al
gemeen minder dan de horende kinderen en 
zowel linkerhand- als rechterhand-tappen 
werd verstoord, vooral het rechterhand-tap
pen. 

Marcotte & LaBarba concludeerden dat 
spraak bij doven niet duidelijk links hemisfe-
risch is gelateraliseerd en dat deze afwijkende 
hersen-organisatie bij doven al op zeer jonge 
leeftijd tot stand komt. 
De resultaten doen vermoeden dat hier, in 
ieder geval voor wat betreft de dove kinderen 
en de jongste groep horende kinderen, niet 
zozeer de lateralisatie van spraak werd ge
meten, maar de spraakvaardigheid. Wanneer 
de verbale taken bijzonder veel aandacht en 
concentratie vragen, is het niet verwonderlijk 
dat het tappen bij beide handen verstoord 
wordt. Verder is het te betwijfelen of de spraak 
van prelinguaal doven zonder meer kan wor
den vergeleken met de spraak van horenden. 
Horenden controleren hun spraak voor een 
belangrijk deel met behulp van auditieve 
feedback, een controle waarvoor de linker 
hemisfeer gespecialiseerd lijkt te zijn (Mateer, 
1983). Als doven geen of minder gebruik ma
ken van deze vorm van spraakcontrole zal 
de aktivatie en betrokkenheid van de linker 
hemisfeer afnemen, maar dat betekent nog 
niet, dat die linker hemisfeer anders georgani
seerd is. De schijnbaar minder duidelijke late
ralisatie geeft dan aan, dat in het onderzoek 
een ander gedrag is gemeten. 

4. Conclusies en suggesties 

In het meeste lateralisatie-onderzoek bij doven 
worden de resultaten vergeleken met die van 
horenden, vanuit de overweging dat hier
door inzicht kan worden verkregen in de fak-
toren die van belang zijn bij een normale of 
afwijkende ontwikkeling van lateralisatie. Deze 
vergelijking heeft tot dusver vooral onduidelijke 
en veelzijdig interpreteerbare resultaten opge
leverd. Naar mijn overtuiging kan het hier be
sproken onderzoek geen antwoord geven op 
de vraag of lateralisatie (eventueel afwijkend) 
ontwikkelt en wordt op deze wijze enkel in
formatie verzameld die geen of nauwelijks uit
sluitsel geeft omtrent het funktioneren van de 
doven tijdens het uitvoeren van de onderzoeks- 123 



taken. De opzet van het onderzoek is geba
seerd op de aanname dat een bepaalde taak 
door doven en horenden op identieke wijze 
wordt uitgevoerd. De aandacht van de on
derzoekers richt zich daarbi j op de behaalde 
eindresultaten en het vergelijken daarvan, de 
wijze waarop deze resultaten bij met name de 
dove onderzoeksgroep tot stand kwamen 
blijft veelal onduidelijk. Ik heb geprobeerd aan 
te geven dat voor afwijkende resultaten bij 
doven een aannemelijke verklaring kan wor
den gevonden door een andere werkwijze en 
andere strategieën te veronderstellen. Hoe 
aannemelijk ook, het blijft veronderstellen en 
het valt te betreuren dat de uitgevoerde on
derzoeken hieromtrent geen zekerheid kunnen 
bieden. 
Er is weinig fantasie voor nodig om te onder
kennen dat doven en horenden in dit type on
derzoek veelal verschillende strategieën van 
informatieverwerking zullen toepassen, dat 
taken en stimuli een verschillende betekenis 
kunnen hebben en dat er verschillen in vaar
digheid en ervaring zullen zijn (Ross, 1983; 
Kinsbourne & Hiscock, 1983). Te denken valt 
hierbij aan de geheel andere (linguïstische) 
omgeving waar in doven zich ontwikkelen, het 
in belangrijke mate aangewezen zijn op vi
sueel/ruimtelijke informatie, de verschillende 
onderwijsmethoden voor doven en het meer 
of minder gebruik maken van vingerspelling 
en/of gebaren. Het is duidelijk dat deze fak-
toren invloed hebben op de wijze waarop 
dove individuen een taak uitvoeren en infor
matie uit hun omgeving verwerken. Wanneer 
deze faktoren worden betrokken bij de analyse 
van de verkregen onderzoeksresultaten, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat de hersen-
lateralisatie bij doven niet afwijkt van die van 
horenden. 

Lateralisatie-onderzoek met dove personen en 
met gebruik van de zogenaamde gedrags
technieken zou informatiever en bruikbaarder 
resultaten kunnen opleveren, wanneer de aan
dacht niet gericht wordt op het vergelijken van 
doven met horenden, maar op het gedrag en 
de werkwijzen van de dove personen zelf. 
Uitgaande van een normale lateralisatie zou 
onderzoek kunnen worden gedaan naar bij
voorbeeld de hemisfeer-betrokkenheid bij be
paalde onderwijstaken en leerprocessen bij 
dove kinderen, de verwerking en produktie 
van vingerspelling, het gebruik van gebaren, 
spraak-afzien en spraak-produktie. De resul
taten uit dergelijke studies zouden meer inzicht 
kunnen verschaffen in de wijze waarop doven 
nieuwe vaardigheden aanleren, verschillende 
strategieën toepassen naarmate een bepaal

de vaardigheid beter wordt uitgevoerd en 
nieuwe kennis integreren met reeds aanwezige 
kennis en ervaring. 
Het spreekt voor zich dat daarbi j de doven-
populat ie niet als eenheid mag worden be
schouwd. Niet alleen dient aandacht te wor
den besteed aan verschillen tussen doven voor 
wat betreft de ernst van het gehoorverlies, 
het type onderwijs, de kennis van en ervaring 
met (gebaren-)taal, enzovoorts, maar ook aan 
individuele verschillen in werkstijlen en bijvoor
beeld het links- of rechtshandig zijn. 
Zoals Kinsbourne & Hiscock (1983) aangeven 
moet in lateralisatie-onderzoek bijzondere 
aandacht worden geschonken aan stimulus-
en taakinvloeden. Wi l men inzicht krijgen in 
de werkwijze en strategieën van een onder
zoeksgroep tijdens het leren van of uitoefenen 
van een bepaalde vaardigheid, dan zal de 
taak in het onderzoek de werkelijke situatie 
zoveel mogelijk moeten benaderen. Omdat 
leerprocessen veelal gekoppeld zijn aan spe
cifiek lesmateriaal, dienen ook de stimuli in het 
onderzoek liefst gelijk te zijn aan het materiaal 
waarmee in de gewone situatie gewerkt wordt. 
Alleen dan is er reden om aan te nemen dat 
de resultaten uit het onderzoek informatie ge
ven over de vaardigheid of het leerproces 
dat men wenste te onderzoeken. 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
6573 DP 
4812 GE 
4812 G G 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3554 GJ 
3563 ET 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek/Ubbergen 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School 'De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Dr. J.de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord SO/VSO 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
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 

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.C.A.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, 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 1 
Rijksstraatweg 63 

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

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

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

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

01100-13407 
070-948994 
08895-41790 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761991 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

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

02240-14896 
02240-14071 

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

020-178617 
020-132801 

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

010-4132280 
010-4552417 
04105-8111 
04105-8111 
04105-8111 
070-992021 
079-511151 

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