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Ten geleide 
Programma en overzichten Jubi
leumcongres VEDON 
dhr. P.L. van Dijk: 
Open i ngstoespraa k 
A.J. Hermes: 
Speech, uil te spreken tijdens het 
jubileumcongres 
Prof. Dr. D.G. Wood: 
"Communication with deaf chil
dren: Teacher's style and chil
dren's conltribution" 
Prof. Dr. D.G. Wood: 
"Gesprekken in school: gesprek
ken met dove kinderen" 
Rectificatie 
Ton Hobo: 
"Stage voor dove leerlingen van 
Effatha" 
A.P.M. van Hagen: 
Aanbieding VEDON-bundel "On
derwijs aan Doven" 
Harry Knoors: 
"De gebaarruimte benoemen" 
Nini Hoiting, Adde Woest: 
"Van kijken tot lezen" 
J. Walvis en H. Krijnen: 
Lezing over "Het Kleurensysteem" 
Han Alferink: 
"Buitengewoon computergebruik" 
Rita Bruning-de Bruijn: 
Ontwikkeling psychische hulpver
lening aan doven" 
Truus van der Lem en Debora 
Timmerman: 
"Voorleescursussen voor ouders 
van jonge dove kinderen" 
Irene Wenting e.a.: 
"Veelzijdigheid en inzet", Pop-
penparade en Talkshow 

. Dank! 

Ten geleide 
In aflevering 3 - 1 9 8 9 kondigden we aan dat aflevering 4 
van de dertigste jaargang, hoe ongebruikelijk ook, in 1990 
zou worden gepubliceerd. Het is zover! Van genoemde afle
vering, die geheel in het kader staat van het Feestcongres ter 
gelegenheicT van het 75-jarig bestaan van de VEDON, hebt u 
zojuist het eerste blad omgeslagen. 

Het jubileumcongres werd gehouden op 3 november 1989 in 
'De Hanzehof van Zutphen' te Zutphen onder de titel: 
"75-iaar, VEDON 'Up-to-date', 
Pluriformiteit, Betrokkenheid en Samenwerking". 

Uitspraken over de gang van zaken, die we tijdens het con
gres door een redelijk aantal congresgangers bij monde kre
gen geformuleerd, waren over het algemeen vriendelijk en be
moedigend voor de VEDON. De VEDON leeft onder de 
mensen. Ons inziens kan ze terugblikken op een zeer ge
slaagd congres. 
Hier willen wij proberen u in woord en beeld een indruk te 
geven van deze, zeker voor de VEDON, unieke gebeurtenis. 
In alle bescheidenheid denken wij hiermee de congres
gangers van toen en de lezers van nu een dienst te bewijzen. 

De redactie. 
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Jubileum-congres VEDON 
3 november 1989 

PROGRAMMA 

0 9 . 3 0 uur Ontvangst deelnemers. 

10.30 uur Openingswoord door de heer P.L. van Dijk, voorzitter van de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in Nederland (VEDON). 

10.50 uur Rede door de heer A.J. Hermes, voormalig Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschap
pen. 

1 1.10 uur "Communication with deaf children: Teacher's style and children's contribution", lezing 
door prof. dr. D.G. W o o d , Department of Psychology, University of Nottingham, U.K. 

1 2 .10 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de lezinq qehouden door 
prof. dr. D.G. W o o d . 

1 2.45 uur Lunch in de Buitensoos. 

1 3 .30 uur Lezingen en marktpresentaties. 

Tussen 15.30 en 16.30 uur kunnen de leden van de VEDON de jubileumbundel en de 
uitgave "Speciaal Facet" aan de balie bij de ingang in ontvangst nemen tegen inleve
ring van de daarvoor bestemde bon. 

1 7 .30 uur Feestelijke afsluiting in de Buitensoos. 

2 0 . 0 0 uur Einde. 

OVERZICHT LEZINGEN 

tijd zaal verdie
ping 

Onderzoek ontwikkeling Nederlandse gebarentaal: H. Knoors 13.30 Gilde 1 

Videopresentatie onderwijshulpmiddelen: N. Hoiting 13.30 IJssel 1 

Kleurensysteem: J.Walvis en H. Krijnen 13.30 Schild 2 

Groepsgrafische apparatuur: H. Alferink 13.30 Art. foyer 1 

De ontwikkeling in het vertellen en het schrijven van verhalen 

bij dove kinderen: D.G. W o o d 14.15 Kogge b.g. 

Ontwikkeling psychische hulpverlening aan doven: R. Bruning 14.15 Schild 2 

Voorleescursus: G. van der Lem 14.15 Nobel 2 

Begeleiding driejarigen op school en thuis: J. van den Heuvel 1 5 .00 Gilde 1 

Toepassing computers in het onderwijs: F. Coninx 15.00 IJssel 1 

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove kinderen: 
128 M. Broesterhuizen 15.00 Nobel 2 



OVERZICHT MARKTPRESENTATIES 
1 3 . 3 0 - 16 .00 uur 

De M.G. talkshow 

De M.G. leef/leergroep 

Liplezen 

Computers in het onderwijs 

Goed gebruik restgehoor 

Onderwijs aan doofblinden 

Psychotherapie 

Internaatsmedewerkers 

Kleurensysteem 

CeGoBo / Tolken in het onder
wijs 

Oriëntatie beroepsonderwijs 

Integratie in het regulier onder
wijs 

Onderzoek beeldwoordenboek 

Taalleerplan Ammanschool 
(voorheen Blackwell) 

PAD-curriculum 

verdieping 

b.g. (kegel
baan) 

b.g. 

b.g. 

b.g. 

b.g. 

b.g. 

1 

l 
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D O N 

JUBILEUM-CONGRES 

3 november 1989 

Hanzehof te Zutphen 

Dit congres werd mede mogelijk gemaakt door: 

Siemens Nederland nv 
Nuso - Utrecht 
Schuurmans hoortechniek - Gouda 
Geervliet bv - Amsterdam 
Auditech bv - Amsterdam 
Jager bv - Amsterdam 
J.C. Olland bv 
Beter Horen bv - Dongen 
Goedhart bv - Amersfoort 
Bernafon bv - Zwolle 
Elmed - Doesburg 
Rabobank - Utrecht 
Struyk Optiek - Papendrecht 
Pestman bv - Zwolle 
Viennatone-Nederland - Dordrecht 
Veenhuis Medical Audio - Gouda 
Strating hoortoestellen bv - Katwijk 
Kaasschieter brillen bv - Terschuur 
Brisco electronics bv - Voorschoten 
Sennheiser Nederland - Amsterdam 
Schoonenberg hoortoestellen bv - Dordrecht 
P.C. van Gent hoortoestellen bv - Vlaardingen 
Kooij optiek-hoortoestellen - Nijmegen 
Peek & Cloppenburg nv - Amsterdam-Osdorp 129 
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VEDON-Jubileumcongres 

3 november 1989, Hanzehof, Zutphen 

75 jaar 

VEDON Up-to-date 

D O N 

32 

Openingstoespraak door de voorzitter van de 
VEDON, dhr. P.L.van Dijk 

Dames en heren, 

O p dit jubileumcongres van de Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland heet ik u allen, leden van onze 
vereniging en vertegenwoordigers van de 
VEBOSS, FODOK en Dovenraad, van harte wel
kom. 
Ook heet ik hierbij welkom dhr. Hermes, onder-
wijsspecialist in de Tweede Kamer, die dit con
gres officieel zal openen. 
A special word of welcome to our foreign gu
ests, attendants of the FEAPDA-congress in Rotter
dam. Two guests from abroad I would like to 
welcome in particular: Dr. W o o d from England 
who is going to give a lecture this morning and, 
all the way from the United States, Peter Black-
well. Gentlemen, welcome! 

Het zal u allen duidelijk zijn uit de vooraankon
diging van dit congres, uit net programma ervan 
èn bij de aankomst hier in de Hanzehof, dat het 
vandaag geen gewoon VEDON-congres zal 
worden: het is een feestelijk congres, zelfs een 
jubileumcongres, want onze vereniging bestaat 
75 jaar. Het is een goed gebruik, dat bij een 
dergelijke festiviteit teruggeblikt wordt, het heden 
enige aandacht krijgt en dat we onze blik rich
ten op de toekomst. 

Laat ik beginnen met een terugblik in kwart
eeuwen. 
Toen onze vereniging in 1914 werd opgericht, 
was er een duidelijke doelstelling: 
- het bevorderen van de samenwerking tussen 

de instituten; 
- hef verzamelen en doorgeven van relevante 

informatie ten behoeve van de leden. 

Hoewel er ook in die tijd al meningsverschillen 
waren over het onderwijs aan doven, zij het 
toen meer over de te volgen lesmethodiek dan 
over de basisfilosofie, valt uit de eerste jaarver
slagen toch op te maken, dat het met het vervul
len van die doelstelling goed zat. Ronduit ver
heugend was het toen in januari 1928 het 
eerste nummer van het Tijdschrift voor Doofstom-
menonderwijs kon verschijnen, waarbij de twee
de doelstelling, namelijk net verschaffen van in
formatie, meer reliëf kreeg. 
De redactie schreef dan ook (en ik citeer): 
"Het (blad) moet zijn kolommen openstellen voor 
mededelingen en beschouwingen het onderwijs 
betreffende. Verschillende methoden -zo goed 
oude als nieuwe- zullen, indien zij daarvoor in 
aanmerking komen, moeten worden besproken; 
het voor en tegen ervan zal moeten worden be
licht." 

U ziet het, een blad en een vereniging waarbin
nen uitdrukkelijk plaats werd ingeruimd voor plu
riformiteit van opvatting. Ik zal daar nog op te
rugkomen. 

In 1939 werd de eerste 25 jaar van onze ver
eniging afgesloten. Een onrustige tijd, zo vlak 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoor
log. Een tijd ook waarin onze vereniging een 
succes boekte dat wellicht iets buiten de gefor
muleerde doelstellingen lag, maar dat zeker 
alles van doen had met de bevordering van het 
onderwijs aan doven. Namelijk: in de Wet op 
het buitengewoon Onderwijs werd het onder
wijs aan Zeer Jeugdigen officieel geregeld. 

In 1 9 6 4 vierde onze vereniging onder het voor
zitterschap van de heer van der Have haar 50-
jarig jubileum. Dit jubileum werd opgeluisterd 
met een feestbundel "Het Doofzijn Beluisterd". 
Een bundel met, zeker in die tijd, belangwekken
de opstellen over onderwijs aan doven. Een bun
del óók die nog lang gebruikt zou worden bin
nen interne en externe opleidingen. 



Het jubileum vond plaats in een tijd en wellicht 
sloot het die zelfs een beetje af, waarin sprake 
was van een enorme ontwikkeling op het ge
bied van de electro-acoustische hulpmiddelen en 
de toepassing daarvan binnen de zorg voor 
doven. Menige school baseerde filosofie en me
thode mede op deze ontwikkelingen. Een ge
deeltelijke doorbreking van het isolement van 
veel doven werd hiermee zeker bereikt. 

En dan nu het 75-jarig jubileum. Een jubileum 
aan het eind wederom van een kwart eeuw, die 
zich gekenmerkt heeft door een aantal ontwikke
lingen. Eén daarvan is zeker de grotere samen
werking tussen wetenschap en onderwijs aan 
doven; denk hierbij aan de aandacht van en 
voor de taalwetenschap, maar vergeet dan niet 
de psychologie en de orthopedagogiek in al 
haar facetten. Deze wederzijdse kruisbestuiving 
is een goede zaak. Voor het onderwijs betekent 
het in ieder geval een minder vrijblijvende, meer 
gecontroleerde en geëvalueerde wijze van wer
ken met alle stimulansen die daarvan uitgaat. 

Een tweede ontwikkeling mag gerust kortweg sa
mengevat worden met de emancipatie van 
doven in Nederland. Niet alleen vorm gekregen 
in een Dovenraad met nieuw elan, niet alleen 
vorm gekregen middels het bevechten van facili
teiten als teksttelefoon, tolkendienst en eigen 
maatschappelijk werk, Madido, maar ook door 
een steeds meer aandacht vragen voor eigen 
taal, eigen cultuur en een plaats daarvoor bin
nen ons onderwijs. 

Een ontwikkeling, die met dat onderwijs ook de 
VEDON niet onberoerd heeft gelaten en in de 
toekomst niet zal laten. 

En tenslotte, zonder ook maar enigszins de pre
tentie te hebben volledig te zijn geweest, de 
groeiende betrokkenheid van ouders bij het on
derwijs. 

Laat ik het belang, dat de VEDON ook aan 
deze ontwikeling hecht, illustreren met een citaat 
van mijn voorganger, de heer van Hagen. 
Woorden die hij sprak tijdens het 8e FEAPDA-
congres in Sigtuna, Zweden: 
"Een doof kind is geen eigendomsrecht van een 
school of instituut en die instellingen zijn dan ook 
niet gerechtigd te bepalen waartoe een kind 
moet worden opgevoed; noch is het dove kind 
bezit van een vereniging van doven. Aan een 
dergelijke vereniging is het niet opgedragen te 
bepalen in welke richting het dove kind moet 
worden opgevoed. Dit recht is en blijft aan de 
ouders en aan niemand anders." 
14En dan anno-nu: een bloeiende VEDON te 

midden van zich snel ontwikkelend onderwijs 
aan doven. Een bloeiende VEDON gezien het 
aantal leden, maar liefst 4 6 0 ! Verdere groei 
wordt uiteraard gestimuleerd. 
Een bloeiende vereniging, ook gezien de talloze 
activiteiten die ontplooid worden. Denkt u aan 
onze vrijwel jaarlijkse congressen rond zeer wis
selende, altijd in de aandacht staande thema's. 
Denk ook aan de Themadagen die vaak grote 
belangstelling kennen. 
De activiteiten van de commissies zoals die van 
de Meervoudig Gehandicapten, de Commissie 
V.S.O., Commissie Spreekonderwijs, de Com
missie Handalfabet en de Werkgroep Maat
schappelijk Werk mogen niet ongenoemd blij
ven. 
Een tijdschrift 'Van Horen Zeggen', niet alleen 
uiterlijk in een nieuw jasje, maar ook qua inhoud 
boeiend als zelden te voren. 
En tenslotte een Jubileumcongres, dat u leden, 
maar ook u buitenlandse gasten een omvattend 
beeld zal geven van al het goede dat het Ne
derlandse onderwijs aan doven momenteel te 
bieden heeft. 
Voeg daarbij de zojuist bij Swets en Zeitlinger 
verschenen bundel over actuele ontwikkelingen 
en onderzoeken binnen of gelieerd aan dat on
derwijs èn het Historisch Overzicht van onze ver
eniging, samengesteld door zr. Mariëlla, en het 
zal u duidelijk zijn, dat we als VEDON niet on
tevreden hoeven te zijn. Als herinnering aan dit 
congres zullen beide uitgaven vanmiddag aan u 
overhandigd worden. 

In de toekomst willen we dat positieve gevoel 
graag zo houden; we willen onze doelstellingen 
zeker zo goed waarmaken als we dat menen nu 
te doen. En natuurlijk: het liefst nog beter. 
Dat zal niet eenvoudig zijn. 
Enerzijds ligt er het feit, dat het onderwijs aan 
doven in Nederland tegenwoordig niet alleen 
verdeeld is over lesmethodieken of facetten daar
van, we zijn het op een aantal punten ook niet 
eens over de basisfilosofie van dat onderwijs. 
Anderszins is er ook het gegeven dat het onder
wijs aan doven steeds sneller verandert en dat 
de materie steeds complexer wordt en dus ook 
de problematiek van de zorg voor dove kinde
ren. 

Beide ontwikkelingen roepen enerzijds om een 
VEDON, maar kunnen die ook bedreigen. 
Ze roepen erom omdat het juist nu van belang is 
elkaar te blijven informeren over eikaars opvattin
gen; over de argumenten voor bepaalde visies, 
maar ook over allerlei onderzoeken op ons ter
rein dan wel relevant daarvoor. 
Onderzoek dat er wellicht voor kan zorgen, dat 1 33 



we geen al te simpele antwoorden gaan beden
ken voor zeer complexe problemen, maar dat 
we nog meer goede vragen gaan stellen. 
Ik spralc over genoemde ontwikkelingen óók in 
de zin van een mogelijke bedreiging. Dat kan 
gebeuren als de VEDON gedoemd zou zijn 
zich te ontwikkelen tot een club waar uniformiteit 
de norm is, waar andere meningen niet meer 
gehoord kunnen worden en waar het zoeken 

34 

naar simpele antwoorden voorop staat. 
Het zal u duidelijk zijn dat dat niet de VEDON 
is die wij voorstaan. 
W i j alleen kunnen er niet voor zorgen dat onze 
doelstellingen in de toekomst nog beter waarge
maakt worden. Dat kunnen wij alleen met de 
steun van u, leden. 
W i j rekenen op die steun, óók in de komende 
25 jaar. 

Ik dank u voor uw aandacht. 



Speech 

uit te spreken tijdens het jubileumcongres, te houden bij gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs 
aan Doven in Nederland (VEDON) _ 

vrijdag 3 november 1 9 8 9 

A.J. Hermes, 
lid Tweede Kamer der Statén-Generaal 

V E D O N 

Allereerst wil ik beginnen met uw Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland van harte te feliciteren met het 75-
jarig jubileum. 
Aan alle betrokkenen bij deze vereniging mijn 
hartelijke en diepgemeende gelukwensen, waar
bij ik de hoop en de wens uitspreek dat u met 
uw vereniging nog veel goed werk zuit weten te 
verrichten. 
Veel succes op weg naar het volgende jubileum. 

Dames en Heren, 
Ik zal hier geen uitspraak doen over de verschil
lende methodes, die voor het dovenonderwijs 
gebruikt kunnen worden. Ik acht mij daartoe niet 
bevoegd en ook niet competent, al heb ik daar 
zo welmi jn eigen ideeën over. 
Wat ik wel wil stellen is, dat de overheid hier 
geen taak heeft. Het is niet aan de overheid op 
dit terrein regelgevend op te treden. 
W i j kennen immers de vrijheid van onderwijs, 
zoals die is verankerd in artikel 23 van de 
Grondwet. En deze vrijheid is niet alleen een 
vrijheid van richting, de keuze tussen openbaar, 
protestant christelijk, katholiek of ander onder
wijs, maar ook een vrijheid van inrichting. De 
Grondwet zegt immers over het openbaar onder
wijs in het derde lid van artikel 23 van de 
Grondwet: 

"Het openbaar onderwijs wordt, met eerbie
diging van ieders godsdienstige begrippen, 
bij de wet geregeld". 

Dat staat er niet voor het bijzonder onderwijs. Er 
staat niet dat het bijzonder onderwijs bij de wet 
geregeld moet worden. 
De Grondwet kent voor de bekostiging van het 
bijzonder onderwijs slechts eisen van deugdelijk
heid en bekostigingsvoorwaarden. En dat geeft 
aan, dat het bijzonder onderwijs een grote vrij
heid heeft tot eigen inrichting van zijn onderwijs. 
Artikel 23 van de Grondwet zegt verder in het 
zesde lid: "Deze eisen (en dat zijn de eisen van 

deugdelijkheid, vermeld in het vijfde lid) worden 
voor het algemeen vormend lager onderwijs zo
danig geregeld, dat de deugdelijkheid van het 
geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder 
onderwijs en van het openbaar onderwijs even 
afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling 
wordt met name de vrijheid van het bijzonder 
onderwijs betreffende de keuze der leermidde
len en de aanstelling der onderwijzers ge
ëerbiedigd." 
Welnu, de keuze der leermiddelen houdt ook 
de keuze der methodes in. 
O p grond van die vrijheid van inrichting van 
keuze der leermiddelen, kan dus zonder meer 
gesteld worden, dat deze onderwijsmethodes, 
waaronder uiteraard ook de pedagogische en 
didactische methodes gerekend moeten worden, 
niet kunnen vallen onder de bevoegdheid van 
de overheid om hiervoor voorschriften te geven. 
En dat is maar goed ook. 
Om vele redenen kan het van belang zijn, dat 
verschillende methodes hun recht van bestaan 
hebben. De samenleving is nu eenmaal pluri
form, en de verschillen in de samenleving veroor
zaken ook verschillende behoeften. Ook een ge
zonde concurrentie kan van betekenis zijn. 
Als heel belangrijk hierbij vind ik, dat de ouders 
de mogelijkheid hebben voor hun kind te kunnen 
kiezen. Het is immers een onvervreemdbaar 
recht van de ouders, dat zij de vrijheid hebben 
om dat onderwijs voor hun kinderen te kiezen, 
dat zij wensen. Welnu, dat recht en die keuze 
hebben niet alleen betrekking op de richting van 
een instelling of onderwijsvoorziening. 
Het gaat niet alleen om een keuze tussen open
baar, katholiek, protestant-christelijk of ander 
soort onderwijs. De keuzevrijheid heeft ook be
trekking op de aard en het karakter van een on
derwijsvoorziening. 

Het kan ook betrekking hebben op de aard en 
de toestand van de materiële voorzieningen van 
een onderwijsinstelling. 35 



Dat betekent, dat het eveneens betrekking kan 
hebben op welke methodes er bij de desbetref
fende onderwijsvoorziening worden gebruikt. 
Maar dat houdt dan wel tegelijkertijd in, dat het 
goed is dat er iets te kiezen valt. 
Geen eenheidsworst. Niet één systeem. 
Het is goed dat ons dovenonderwijs in Neder
land verschillende mogelijkheden kent. Dan is er 
ook een mogelijkheid voor de ouders om te kie
zen. 

Daarom is het juist eveneens van belang om het 
dovenonderwijs met een landelijke scope te be
kijken. Niet alleen vanwege het openbaar, alge
meen, katholiek of protestant-christelijk onder
wijs, maar eveneens vanwege een andere 
verscheidenheid, die de ouders tot een echte 
keuze kan brengen. 

Dames en Heren, 
Bij deze gelegenheid wil ik graag nog eens 
mijn grote instemming betuigen met de toe
spraak, die mevrouw L. Dasberg, professor in de 
andragogiek en pedagogiek te Jeruzalem, heeft 
gehouden op het symposium ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van Effatha. 
Terecht heeft zij een pleidooi gehouden voor de 
gelijke positie van de gehandicapten met de 
niet-gehandicapten, voor gelijke normen, voor 
gelijke rechten, en daarbij de positieve discrimi
natie volstrekt van de hand gewezen. 
Enkele citaten van haar haal ik hier met genoe
gen aan: 

"Mij lijkt de toepassing van gelijke normen 
de hoogste vorm van respect, de erkenning 
van gelijkwaardigheid, ondanks de ongelijk
heid." 

En voor hen die andere normen voor gehandi
capten willen stellen, het volgende citaat: 

"De strijders tegen het normbegrip beschuldi
gen degenen die de norm wèf hanteren met 
te zeggen, dat zij het gehandicapte kind wil
len moduleren tegen de natuur in, dat ze iets 
onnatuurlijks, iets tegennatuurlijks aan het 
doen zijn als ze het willen laten passen in de 
mal van het niet-gehandicapte kind. W i e dat 
zegt, heeft volkomen gelijk, hij vergeet alleen 
dat opvoeden altijd een ingreep in en tegen 
de natuur is! Een kind laat van nature zijn De-
hoeften lopen en eet met zijn handen en wil 
graag naakt blijven en als we het zindelijk 
maken en met mes en vork leren eten en aan
kleden, dan gaan we tegen de natuur in. Ik 
denk, dat we dat terecht doen, omdat natuur 
maar één element is van het menselijk be
staan, sterker, dat het bestaan pas menselijk 
wordt door de toevoeging van het element 
cultuur. 
In ons tijdsbestek van milieubeweging, re

formkeuken, homeopathische geneeskunde, 
biologisch-dynamische landbouw, zijn we 
wel eens geneigd de natuur als alleenzalig
makend te beschouwen en als de enige 
waarachtige norm, waarnaar we ons leven 
mogen inrichten. Ik heb er elders al eens op 
gewezen hoe gevaarlijk dat is (Dasberg, 
1980) en ik zou bijna willen zeggen: hoe 
heidens! W e sluiten dan alle afwijkingen van 
de natuur, en daarmee alle gehandicapten, 
buiten ons systeem. W e vergeten dan, dat 
de natuur in wezen wreed is en dat haar 
norm is het recht van de sterkste. Daarentegen 
is aan de mens de gave gegeven de blind 
selecterende meedogenloosheid van de na
tuur te beteugelen, te corrigeren en te beheer
sen. Dat is de gave van de cultuur en in te
genstelling tot de natuur is zij in staat tot het 
distribueren van gelijke rechten. 

En tot slot voor alle duidelijkheid nog eens me
vrouw Dasberg: 

"Te zeggen, dat hef niet tot het eigen wezen 
van de lamme behoort om te lopen en niet tot 
het eigen wezen van de dove om oraal te 
zijn en dat dat eigen wezen gerespecteerd 
moet worden als waarde in zich en dat het 
onderdrukking is gehandicapten op te voe
den volgens de normen van de lopende en 
de ziende en de horende, is onweerlegbaar 
tegen de wensen van de gehandicapten zelf 
(Dasberg, 1987). Wat de gehandicapte wil 
is totale deelname aan de samenleving der 
niet-gehandicapten - en ik zeg nu opzettelijk: 
aan de normale samenleving - en daar geac
cepteerd te worden, niet als een variëteit en 
niet als een rariteit met andere normen, maar 
als een normaal medemens." 

Ook hieruit blijkt, dat onderwijs aan gehandi
capten gericht dient te zijn op integratie in de 
samenleving. Iets wat wij reeds sinds lange tijd 
onderschrijven, maar waar de laatste tijd toch 
weer andere suggesties de kop opsteken. 
Het speciaal onderwijs dient er op gericht te 
zijn, dat de leerlingen weer zo spoedig mogelijk 
kunnen gaan deelnemen aan het regulier onder
wijs, en als dat niet kan, en dat is niet uitgeslo
ten, dan toch een voorbereiding op een integra
tie in de normale samenleving. 
Daarom dienen ontwikkelingen in de richting 
van een blijvend isolement vermeden te worden. 
Helaas zijn er tendensen, die er op wijzen, dat 
men plannen of concepties of systemen wil be
vorderen, die een zeker isolerend karakter heb
ben. 

Ook bij het onderwijs aan doven zijn deze 
symptomen te bespeuren. Onder hef mom van 
emancipatie worden dan geen goede construe-



ties bedacht en aanbevolen. 
Echte emancipatie bereikt juist zijn hoogtepunt, 
zijn culminatie in de doorbraak en in de integra
tie met de gehele normale samenleving na wel
licht een tijdelijke periode (en die kan variëren) 
van een zeker isolement. 
Er mag geen aparte dovenwereld ontstaan, dat 
is niet in het belang van de doven en niet in het 
belang van de samenleving. 
Aan een zeker isolement valt echter niet te ontko
men. Soms zijn aparte voorzieningen voor zorg, 
opvoeding en onderwijs noodzakelijk. Maar ae 
aard van deze voorzieningen zal gericht moeten 
zijn op een integratie in ae samenleving. Alleen 
een dergelijk isolement valt te verdedigen, 
omdat het in zijn aard, in zijn karakter, in zijn 
werkwijze gericht is op die integratie. 
Een isolement daarentegen, dat zich zelf zoekt, 
zich zelf tot doel stelt, zal leiden tot een eilands
positie met eigen normen, met eigen regels, met 
afwijkingen van de normale samenleving. Ook 
positieve discriminatie en een ongunstig werken
de bescherming van de gehandicapten zijn dan 
het gevolg. 

En zei mevrouw Dasberg niet: 
"Zoek niet de beschermende pedagoog, 
want hij discrimineert, maar kies de strenge, 
want hij respecteert". 

Aan een zeker isolement, het is reeds gesteld, 
valt niet te ontkomen, al mag de bescherming en 
de beschutting niet gericht zijn op isolement. 
Daarom zal ook het speciaal onderwijs noodza
kelijk blijven. Echter ook om andere redenen, 
zoals: 
a. om een noodzakelijke know how te kunnen 

bewaren; 
b. voor een goede ontwikkeling is een zekere 

periode van gerichte aanpak vereist; 
c. de reeds direct of vrij spoedig plaatsbaren in 

een reguliere omgeving behoeven ondersteu
ning die alleen vanuit het stelsel van speciaal 
onderwijs is te geven. 

Helaas ziet het er naar uit, dat de oude dis
cussie uit de jaren '70 rond de Contourennota 
weer gaat terugkeren. 
Een aanwijzing is reeds te vinden in het concept 
beleidsplan speciaal en voortgezet speciaal on
derwijs van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. Heel voorzichtig via de achter
deur van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
probeert men de gedachte van het geheel of 
grotendeels laten verdwijnen van het speciaal 
onderwijs weer aan de orde te stellen. De inde
ling van het voortgezet speciaal onderwijs in 
slechts vier groepen, waarbij de handicaps 
geen enkel criterium meer vormen, is tekenend. 
IK vind deze ontwikkeling zeer bedenkelijk. In 
het buitenland, waar men in het verleden die 
weg is opgegaan, heeft men daar nu spijt van. 
Daar heeft men moeten constateren dat een be
langrijk stuk deskundigheid op het gebied van 
de handicaps verloren is gegaan. 
In dit verband zijn ook de opleidingen voor het 
speciaal onderwijs van groot belang. Echter, de 
voorstellen van de vorige minister met betrekking 
tot deze opleidingen, gedaan per brief d.d. 1 3 
september jl. aan de Tweede Kamer, zijn zeer 
teleurstellend. 
Met name het ontbreken van de mogelijkheid 
voor de leraren uit het reguliere onderwijs en 
voor de reeds zittende leraren in het speciaal on
derwijs om deze opleidingen volledig te kunnen 
volgen, hetgeen bij de huidige opleidingen wel 
kan, is zeer te betreuren. En het moet vervolgens 
als een groot gemis worden ervaren, dat geen 
recht wordt gedaan aan de wenselijkheid, nee 
de noodzaak van verdere differentiatie en speci
alisatie in deze opleidingen. 
De enige specialisatie die wordt genoemd be
treft de auditief gehandicapten. Dat moge u een 
troost zijn, maar het is een schrale troost, want 
inderdaad het wordt alléén genoemd. 
De beroemde f 7 5 . 0 0 0 , - op jaarbasis is een 
nauwelijks tastbare of zichtbare bekostiging van 
een zeer belangrijke specialisatie. 
Deze voorstellen en resultaten overziende, kan ik 
geen andere conclusie trekken dan dat het beter 
is de bestaande opleidingen met daarbij beho
rende regelingen te handhaven en dus geen ge
volg te geven aan deze plannen in de brief van 
1 3 september jl. van de vorige minister. 
Hopelijk is het parlement zo verstandig. U wens 
ik in ieder geval een prettige jubileumaag toe. 

Ik dank u voor uw aandacht. 1 
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Schooltalk 

If one looks at writings on child language pub
lished twenty years ago and measures them 
against what is now written in standard text
books in child development, the dramatic 
progress made in our knowledge about the 
course of language development over the past 
two decades is obvious. Detailed observations 
of children learning to talk, experimental investi
gations of language comprehension and produc
tion together with analyses of children's writing 
and reading all add up to a considerable body 
of detailed and well-grounded facts about the 
routes that children take to linguistic competance 
and literacy. Although considerable debate still 
exists about the proper theoretical interpretation 
of these findings, debate which will concern us 
in this paper, the body of facts which now exist 
to constrain our theory making is impressive. 

Shadowing our growing knowledge of lan
guage development in normally hearing children 
has been a similar broadening and deepening 
in the evidence available to us about the devel
opment of spoken and written language in chil
dren with hearing impairment. Though most of 
this evidence still comes from the analysis of 
deaf children's writing and reading or from for
mal tests rather than from observations of their 
communication in natural settings, we do know 
a good deal about the specific features of some 
spoken languages that create particular prob
lems for children who are severely or profoundly 
deaf. 

The growth of knowledge in this area has led 
students of the deaf chilas language to draw up 
guide-lines, recommendations and various lan
guage 'schemes' for the education of the deaf. 
Quigley and Paul (), to take a particularly impor
tant example, not only argue that teachers of the 
deaf must become as knowledgeable about lan
guage and its acquisition as Oiemistry teachers 

are about their subject matter, but go on to pro
vide recommendations for teachers as to how 
they should approach the teaching of spoken 
and written language. In so doing, they join 
ranks with leading pedagogues, like Father van 
Uden in Holland and Morag Clark in the U.K., 
who have drawn upon their own considerable 
experience, observation and success in practice 
to otter guidance to teachers on the promotion 
of language development in deaf children. 

I will not try, here, to present or comment upon 
the similarities and differences between the ap
proaches to education offered by these and oth
er leading figures in our field. Rather, I mention 
them to make a sharp contrast with the work I 
will be discussing here. The approach taken by 
me and my colleagues in Nottingham in attempt
ing to understand the demands, rewards and 
frustrations of those who try to rear and educate 
deaf children is quite different to those adopted 
by the people I have juist mentioned. I am not 
claiming that our approach is better, however. 
Rather, I think that our more naturalistic studies, 
which look at what parents and teachers actually 
do when communicating with deaf children, 
complement the other approaches whether these 
are based on generalisations from theory or on 
recommendations derived from personal experi
ence. 

W e began our research with a series of ques
tions. Seeking answers to these took us inside 
classrooms to observe not only deaf children's 
experiences of communication, but also the prac
tices of their teachers. W e asked "What is the 
impact of a child's communication disability on 
the language and communication of those who 
try to communicate with that child?". How do 
parents and teachers go about the task of com
municating with and to their deaf children? 
What problems do they experience and what 
impact do any such problems have on their ap
proach to communication? 



Why, you might ask, should one bother to ask 
and to try to answer such questions? Wel l , our 
motivation for doing so lay in exciting develop
ments that, in the late 1 960's and the 1 970's, 
were taking place in studies of communication 
between adults and normally hearing children. 
Work by Bruner and his colleagues, for exam
ple, and by Catherine Snow and others was 
shedding new light onto the processes of adult 
infant and adult-child interactions. Such pioneers 
led a generation of students of child language to 
theorise about the possible role of adult talk in 
the child's mastery of his or her mother tongue. 
Although we have no time to consider the theo
retical debates generated by this work here, it 
was the idea that the nature of communication 
between adults and children might play a signi
ficant role in language development that lea us 
to ask our questions about the impact of deaf
ness on the communication of parents and teach
ers. If, for example, Bruner is right in his thesis 
that adults play a necessary part in helping a 
child to learn how to communicate and in laying 
the foundations for children's mastery of their 
monther tongue, what happens when the child 
does not reciprocate as a normally hearing child 
does by starting to talk and understand? Is the 
adult led to 'special' ways of communicating 
with the child? If so, is what they do effective or 
might it prove counter productive? 

That, briefly, was the source of our motivation for 
studying adults in communication with hearing-
impaired and deaf children. W e have focused 
on interactions between parents and children 
and between teachers and pupils, looking at 
various 'oral' approaches and at communication 
with involves the parallel use of both speech and 
sign. Today, I will be talking about our school-
based work and neglecting work with parents. 
Although there are many important questions to 
be considered about the relationship between 
communication at home and in school, time is 
too short to permit me to address these here. 

Conversations in the classroom 

A further limitation on the focus of my talk today 
will be a concentration on conversations be
tween teachers and their pupils. Again, time lim
itations inhibit me from talking about our work in 
other areas such as reading, writing, story telling 
and mathematics instruction. I will also have little 
time to justify my emphasis on the study of con
versation. Let me simply say that a very strong 
case can be made for the argument that conver
sation between the developing child and those 
around him or her provides a vital point of ac

cess not only to competence in communication 
(Wells) but also to the moral and social val
ues of society in general (Wardaugh). I will 
touch upon some more detailed claims about the 
role that conversation plays in the socialisation 
of the child as we go along (see W o o d —» for a 
more detailed justification). 

Conversation - the notions of power, repair 
and pace 

Now we come to the 'meat' of my presentation. 
Imagine yourself as a fly on a classroom wall. In
side the classroom is a teacher of the deaf and, 
say, five children aged about six or seven years 
of age. Each child has a very significant hearing 
loss. They are discussing events that took place 
outside of school. Perhaps the conversation re
volves around a school-visit to a farm, or holi
days, a birthday party or a forthcoming festival. 
How does one begin to describe and evaluate 
what one sees ana hears? Suppose one moves 
into a different classroom. One notices that 
whilst the children are of similar age and hea
ring loss to those observed in the first, the 
'atmosphere' in this class is very different. In one 
group, the children are active and forthcoming. 
They ask questions, offers points of view freely, 
discuss ideas with each other and have a great 
deal to say and/or to sign. In the second group, 
however, the cildren seem passive . They say 
little, always address the teacher, never ask a 
question and seldom talk to each other. 

This imaginary scenario was basically what con
fronted me and my colleagues when we first be
gan working in 16 different classrooms. The 
classes were drawn from a variety of school-
settings. Some children were in small units at
tached to a school for hearing children, others 
were in residential schools for the deaf and yet 
others in special day-schools attended only by 
children with hearing problems. In the face of 
this variety, how does one begin to try to under
stand and to describe what one observes? 

W e record (on video-tape), transcribe and ana
lyse teacher child interactions in four main ways. 
First, we look at what we term patterns of control 
or as we sometimes say, the distribution of con
versational 'power'. 

Each of the utterances represents what we term 
a conversational 'move' made by a teacher. Af
ter the first move, an enforced repetition, the 
child's next offering is almost fully determined. If 
the child is compliant and tries to meet the teach
ers demands, which they usually are and do, 1 39 



then his or her response is already specified. Af
ter a two-choice question, children may and usu
ally do respond with a single word or non-verbal 
response. Here too, the nature and content of 
the child's next offering is already specified in 
what the teacher has said. After a 'Wh-type' 
question (what, where, when?), the child is left 
to provide a sementically appropriate answer. 
However, whilst he or she has to choose their 
own words and form of expression, the semantic 
focus of what they will say is pre-ordained. 

After a contribution by the teacher, children can, 
in theory and in practice, respond in a number 
of ways. They may continue the conversation by 
offering a contribution of their own. Alternatively, 
they might ask the teacher a question or simply 
acknowledge what has been said. Utterances 
which acknowledge, what we term 'phatic' com
munication, form our final major category. 
When the teacher offers such a conversational 
move, children are again left with several op
tions. If they also make a phatic response, then 
this serves a signal that the current topic of con
versation may be drawing to a close. In which 
case, the conversational floor is left open to the 
introduction of new topics. Children may choose 
to continue the topic under discussion or to ask a 
question. Since they are not responding to a di
rect question, they are also free to address what 
they have to say to any person present. 

W e have looked at many, many examples of 
talk between teachers and children using an 
elaborated version of these categories and Tiave 
always found the same pattern. The relationship 
between teacher moves and children's responses 
are common, at least in our kind of society. 
More important than children's immediate re
sponses to teacher moves is the way in which 
the overall management of conversation affects 
the 'tone' of interaction. 

Let me summarise a story: Teachers who ask chil
dren to repeat utterances and/or who ask 2-
choice and Wh-questions frequently are termed 
high in 'control' or 'power'. The more power a 
teacher exerts, the less initiative children display. 
By this we mean that teachers high in control 
have groups of children who (a) almost never 
ask questions (b) seldom take up opportunities to 
contribute to the topic at hand (c) seldom go be
yond an answer to a teacher's question in order 
to elaborate or to add new information and (d) 
seldom address their peers. Another factor asso
ciated with high teacher power is (e) child misun
derstanding. Greater power leads to more fre-

140 quent signs of confusion, bewilderment and 

incomprehension for the children. Finally, chil
dren's utterances, in speech and/or sign, are 
short - seldom more than two or three words in 
length on average. 

Teachers high in power also find themselves in
volved in a style of interaction which is quite dif
ferent from those experienced by teachers who 
made more contributions and/or phatic com
ments. High control teachers tend to repair a lot. 
By this we mean that they are often heard to 'go 
back' over what a child has to say. They may re
peat a demand or request that has not been 
met, or ask questions to clarify what a child has 
tried to communicate. They may also be heard 
to try to correct the sense of what a child has 
said or to seek clearer or better-formed utteranc
es from the child. Finally, this style of interaction 
also leads to a fast pace of lesson. Because chil
dren offer little, their turns in the conversation are 
short and the number of times the teacher gets to 
speak increases. 

Putting all these details together, we can say that 
power, repair and pace go hand in hand. They 
form a 'style' of interacting with children. When 
power is high, repair is frequent and lesson 
pace is fast. Children's contributions to the direc
tion or content of talk are rare, their participation 
is minimal and the unfolding of topics is almost 
entirely teacher-directed. 

Our studies have schown that a teachers style of 
communication and its effects on children have 
little or nothing to do with the method of commu
nication being employed. In terms of the style or 
manner of conversation, some oral teachers are 
more similar to some using speech and sign than 
they are to their oral colleagues in the next class
room. Put another way, the style of interaction 
does not depend upon method of communica
tion. You are just as likely to find high control, re
pair and pace in classrooms using Signed Eng
lish as in those using sign support for English or 
oral-only methods ofcommunication. Because of 
the dynamics of communication, it follows that 
whether children are forthcoming in conversa
tion, whether they produce long stretches of nar
rative or show frequent misunderstanding, de
pends more on their teacher's style of 
management than on his or her approach to 
communication. 

So what? 

When we played back our recordings and pre
sented our analyses to teachers who cooperated 
in these studies, many were disturbed by what 



they found. A common reaction was that they 
had not realised how many questions they fired 
at children, how little time they left for children to 
respond, how much they dictated the course of 
communication and how often they had 'missed' 
what children had tried to contribute. 

Let me underline the fact that these interactions 
were meant to be 'heart to heart' conversations, 
not formal lessons in speech or grammar. W e 
could, no doubt, become embroiled here in ar
guments about the relative importance of repair 
or question-asking when talking to deaf children. 
Indeed, there may also be cultural differences 
between us in our attitudes towards the impor
tance of providing space for child initiative in 
classrom talk. Some teachers who have worked 
with us argue that simply providing opportunities 
for children to chat is an abrogation of the 
teaching role. Rather, they contend, making sure 
that children listen and understand questions and 
that they utter well-formed signed or spoken utter
ances should be a major role of so called con
versations with deaf children. 

N o w I disagree fundamentally with this point of 
view. And since I think the issue is of central im
portance pedagoically, I will spend some time 
presenting my arguments and evidence for the 
view that encouraging communicative initiative 
from children is vital i f w e are to help them real
ise their linguistic and personal potential. I am 
not arauing that formal instruction or lessons 
about language and speech have no place in 
education. But it is important to ensure that we 
do not try to achieve all these things in the con
text of what should be conversations with chil
dren. However, avoiding control and repair, 
even when a teacher agrees that normal conver
sation is an important goal, is far from easy. I 
believe that when we try to share ideas, discuss 
views, reconstruct memories, imagine the future 
and generally share the world with deaf chil
dren, we are likely to find ourselves drawn into 
high control and repair by the effect of the 
child's communication-problems on us. Before I 
go on to give my own views on how we might 
avoid the pitfalls of control and repair, let me 
spell out what I believe to be some of the longer 
term effects on children's language and general 
development of frequent exposure to control, re
pair and fastpaced interactions. 

Conversation and its consequences 

Some years ago, Father van Uden introduced us 
to the notion of 'baked sentences'. He argued 
that the rigid teaching of language and speech 

results in children who learn or overborn a few 
stereotypical utterance forms which they are un
able to use generatively. When exposed to natu
ral, free-flowing interactions, such children simply 
lack the receptive and expressive resources to 
communicate effectively. 

I would add to the concept of 'baked sentences' 
that of 'baked exchanges'. By this I mean the 
sort of interaction which typically starts with a 
question from the teacher and leads on, in time, 
to more and more specific questions resulting, 
eventually, in a one or two word response from 
a child. The teacher might ask "What did you 
do when you went to town?" Children fail to re
spond or look amused. The teacher proceeds 
"Did you go shopping?" "Did you buy some 
shoes . . . or a new dress . . . or . . ." and so 
on. Eventually, a child says "yes" to one of the 
two choice questions and the teacher might then 
continue "Oh, you bought some new shoes?" 
"Who went with you when you went shopping?" 
"Was it your daddy or your mummy ?. . .". And 
so on. 

Although this is a fictional example, the structure 
of the exchange in terms of the types of moves 
made and responses received is quite common. 
The child's role is minimised to waiting for a 
question which he or she thinks they can answer 
with a word or two. Each teacher's question 
specifies the next step in constructing a coherent 
sequence of ideas. Any structure to the narrative 
arises from the teachers control. One would not 
be surprised to find, perhaps, then when such 
children are asked to sit down and construct 
their own written narratives that they display 
'sequencing' problems or highly stereotypea se
quences orsimple utterances perhaps joined by 
'and then . . .'. One should not be surprised be
cause they have been essentially taught to build 
up narrative in this way. They have not been 
provided with the sorts of experiences in commu
nication which form the basis for discovering 
how to engage, entertain and inform a listener. 
Lacking normal conversational experiences, their 
development is stunted. What they eventually 
come to say and write is simply a reflection of 
what they have learned in face to face communi
cation. Let me elaborate by considering some of 
the benefits that, in time, should emerge from 
more natural styles of conversational exchange. 

Problems with pronouns and related words 

The problems that deaf children face with the 
pronoun system of English are well documented. 
What is not so clear are the precise reasons for 141 



their difficulties. If they were not deaf, of course, 
they would overhear who knows how many con
versational exchanges involving the use of pro
nouns -to make reference to people and things. 
Consider, for example, how the simple word T 
behaves in conversation. In a two person conver
sation, T can be defined as 'the current speak
er' whilst 'you' is the person being addressed. 
When turn-taking occurs, T becomes 'you' and 
'you' becomes ' I ' . The situation is complicated 
when a third person, let us say, 'a man ', be
comes involved. ' I ' might be talking to 'you' 
about 'him'. When 'you' reply, 'you' becomes T 
and T becomes 'you' in the normal way. 'He' is 
still 'him', the third person masculine. However, 
should he decide to speak, 'him', the third per
son, object masculine, becomes T: the first per
son, gender unmarked, speaker. Meanwhile, 
both the previous T and 'you' become 'you' 
since, in English, we do not distinguish between 
second person singular and plural. However, 
should a fourth person be around, and 'him' 
talks to 'her' about 'you' and T (is 'us') then 
when 'him' becomes ' I ' , 'her' becomes 'you' 
and the previous 'I and you' or 'us' becomes 
'them'. In English we do have a plural third per
son form. 

To bring ' I , you, him, her, us and them' to life in 
all their variety and complexity demands at least 
a four person situation. Hearing children are 
able to overhear talk in such group contexts, 
able to develop an intuitive understanding about 
how pronouns work in the con text of talk. 

The problems that deaf children face with pro
nouns (in any language) should not be seen sim
ply as an issue to do with grammar or percep
tion. To be sure, pronouns in English are often 
short and probably difficult to lip read. But sim-

ly making them more perceptually salient, say 
y signing them or by writing them down, can 

only, at best, be a short step in providing the 
context for their understanding and acquisition 
by children. Only when the child has a proper, 
intuitive grasp of the functional bases for pro
noun use, the way in which they serve to mark 
out speakers, hearers, groups and the like in the 
course of conversation can we expect them to 
start to understand and use them. Most English 
deaf children, I am sure, have words like T and 
'them' in their vocabulary and can use them for 
a limited range of purposes. However, the way 
in which such words figure so dynamically in ac
tual talk clearly eludes many if not most deaf chil
dren's understanding. 
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rience insuperable problems with many other sys
tems of English words. For example, suppose we 
start with a simple and only partially accurate 
definition of the English word 'here' as 'that re
gion of space occupied by the current'l". In two 
person situations, 'you' is likely to be 'there'. 
When turn taking occurs, 'here' moves to 'there' 
and 'there' to 'here'. When 'him' comes on the 
scene, the situation becomes complicated, be
cause when he starts to speak, 'here' is where 
'he' is and 'there' is probably where 'you', the 
previous T' and 'you', are. 
I could go on. How do you understand verbs 
like 'come and go' if you don't know where 
'here and there' are? If ' I ' am addressing 'you' 
and say "Come with me to see him", then T am 
saying, implicitly "Let 'us' cease being objects in 
the current 'here' to occupy space closer to the 
current 'him' is 'over there' ". When we get 
'there' we will have to re-negotiate where 'here 
and there' are, which, of course, will depend 
upon who T and all the other pronouns turn out 
to be. 

I have used these and other examples of the 
pragmatic underpinnings of pronouns and relat
ed systems of words many times in an attempt to 
illustrate how the meaning of such words cannot 
be defined by simple illustration or example. 
They do not refer to fixed 'things' but do ever 
changing 'positions' in discourse. It follows, I be
lieve, that without exposure to discourse in all its 
variety and complexity, children will not be able 
to develop the intuitive grasp of such functions 
out of which linguistic competence emerges. 
I have often heard teachers trying to 'define' 
words like 'him' and 'it'. Not surprisingly, they 
succeeded only in illustrating a few conventions 
for using the word in a given context. Such 
words are defined by multiple use in many per
son's discourse. 

When you start to think seriously about language 
not simply as a system of words whose meaning 
resides in fixed references to things or a systems 
of grammatical rules which specify utterance-
construction but as a means of realising dis
course you can find many other examples of lan
guage meaning which can only be acquired 
through exposure to language in use. Consider, 
for example, the articles of English like 'a ' and 
'the' function. The general 'rule' in English is that 
one uses the non-determinate form 'a' to intro
duce new characters or things into conversation. 
So, we say "A man came to Holland". Later, if 
we want to talk about the same man we say 
"The man travelled by plane". But such rules are 
not hard and fast. For example, it is quite ac-



ceptable in English to say "I went into a shop 
and the shopkeeper asked me what I wanted". 
Because it can be supposed, implicitly, that a 
shop may have a shopkeeper, we do not have 
use the non-determinate form 'a' . So, discovering 
just some of the conventions for understanding 
and use the article system of English requires 
knowledge of what can be pre-supposed in dis
course together with the 'rules' for using 'a' and 
'the' over utterance boundaries. I would argue 
that only through exposure to sustained conversa
tional narrative can children, unable to overhear 
easily, be provided with the basis for language 
acquisition. 

When teachers continually dictate the course of 
conversation through questions, the chances for 
developing the kinds of sustained narrative 
which embody living examples of such pro
cesses, are remote. I could extend the same line 
of argument to grammatical features of lan
guage. For example, English deaf children face 
well documented problems when they try to read 
and understand utterances like "The man who 
was sitting behind the boy was smoking". The 
co-referential pronoun 'who' signals, to a compe
tent English speaker, the fact that the verb 

hrase 'was moking' is 'dominated' not by 'the 
oy' (which is what most deaf children under

stand) but by 'the man'. W e know from our re
search that adults talking to hearing children use 
words like 'who' for such complex grammatical 
purposes much more often with older children 
than they do with younger ones. The same, we 
have found, was not true for a sample of teach
ers talking to deaf children. Typically, words like 
'who' are used to old and young deaf children 
alike in questions like "Who was that?" not as a 
part of a complex utterance. English deaf chil
dren acquire the word 'who' and use it in both 
speaking and writing. However, they usually 
learn only its 'simple' functions. As researcn 
shows, few master its use as a relative pronoun 
in a complex sentence. However, since they sel
dom have exposure to its use as a relative pro
noun and have difficulty in overhearing talk be
tween others, one must ask if their problems do 
not stem, at least in part, from linguistic depriva
tion caused both by their disability and their ex
periences in discourse. 

Earlier I said that we have looked at four fea
tures of teacher talk to deaf children. I have al
ready discussed power, repair and pace. An
other finding, which I find deaply disturbing, is 
that high power goes hand in hand with gram
matically simple language. Thus teachers who 
ask more questions etc etc use the most simple 

grammatical register. On the other hand, tea
chers who use and encourage more contribu
tions show the most complex language in gram
matical terms and have children who show least 
misunderstanding. As we have said before, 
'simple' in grammatical terms does not necessar
ily mean 'easy to understand'. Indeed, our evi
dence suggests that the opposite may prove to 
be the case. 

When we examined the language of teachers 
using both speech and sign we found very simi
lar results. Here too, power goes hand in hand 
with less complex language and with more child 
misunderstanding. Teachers using sign and 
speech, like their oral colleagues, did not show 
evidence of more complex language with older 
children. Indeed, in our sample, the simultaneous 
use of sign and speech went hand in hand with 
simpler teacher's language for reasons I have no 
time to explore. 

Methods of Communication 

A great deal of energy and emotion has gone 
into the 'methods of communication' issue. 
I have avoided reference to it in this paper quite 
deliberately. This is because I want my energies 
to lead to movement in a different direction. 
I have been trying to understand how the well-
documented problems with written and spoken 
language that deaf children face effect the 
course of everyday communication. I want to 
see how different teachers, whatever their com
munication methods, respond to such problems. 
A common response, I believe, is to try to help 
the process of communication along by increas
ing control over the child and by explicit at
tempts to repair children's perceived expressive 
deficiencies. These effects of childhood deafness 
on the communication of hearing adults have 
emerged in our observations of oral, Signed 
English and sign-support for English classrooms. 
W e have shown, both with oral and total com
munication groups, that teachers can change 
their style ofinteraction to become less control
ling. When they do, the pace of lessons slows 
down as children say and/or sign more. Less re
pair is in evidence and children take over re
sponsibility for introducing and developing 
themes of talk. They also ask more questions and 
show fewer signs of misunderstanding. 

These classroom-intervention studies show that 
what I have been portraying as essentially nega
tive features of teacher child conversation are 
not inevitable. Children can be led to ask ques
tions, elaborate on their responses to teacher 143 



questions, make contributions and discuss ideas 
with each other by the semingly simple expedi-
ant of asking fewer questions and demanding 
less repetition. This sounds easy but it is not. To
lerating ambiguity in what children have to say, 
giving them time to think and respond and pro
viding them with space for initiative is both intel
lectually and emotionally demanding. 

Our current research is concerned with the long-
term effects of such changes in control and re
pair on the language development of 29 hear
ing-impaired children. Working with the teachers 
of these children, we have ensured that, at least 
once every week, each is exposed to long 
stretches of relatively uninterrupted teacher narra
tive: mainly stories. Each child is then asked to 
re-tell and, if old anough, to re-write the story to 
another person or group. By choosing material 
carefully, we can ensure that children are ex
posed to whatever linguistic structures we be
lieve they are currently working on. Although our 
results are not yet finalised, we know that each 
child is showing measurable changes in expres
sive language on several fronts. The older ones, 
aged 10 to 1 1 , are using complex constructions 
which involve subordination. They are also using 
a wide range of verb processes to express com
plex time relations sucn as 'talking about the fu
ture in the past'. The younger children are show

ing mastery of basic verb processes and pro
nominal reference. 

No child has ever been corrected in their at
tempts to re-tell, though the older children have 
been encouraged to edit and correct their writ
ten work. 
I will end, if I have time, by showing you an 
'early' and 'late' recording of the narrative of 
one child. 

This work and the observational and intervention 
studies which preceded, it represent small steps 
in our endeavour to understand everyday com
munication with deaf children. Our aim is to 
work with teachers, whatever method of commu
nication they subscribe to, to see how far we 
can go in perfecting their communication with 
their pupils. At the end of what is doubtless pro
ving a long and difficult road, we may eventual
ly be in a position to make pronouncements 
about which method being studied, if any, best 
meets the needs of some or all of the children in
volved. At the present time, whilst impressed in 
many ways by the cases put forwara by orals, 
total communicators and tnose avocating a bi
lingual approach to the education to (all?) deaf 
children, I feel that some energy must be applied 
to issues surrounding not only the methoa but 
also the quality of communication. 
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Gesprekken in school: 
gesprekken met dove kinderen 

Prof. Dr. D.G. W o o d , 
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V E D O N 

Inleiding 

Dr. W o o d begint zijn lezing met de signalering 
dat gedurende de laatste twintig jaar een enor
me groei in kennis over het verloop van de taal
ontwikkeling heeft plaats gevonden. Gedetail
leerde observaties over hoe kinderen leren 
spreken, experimentele onderzoekingen over ver
staan en produceren van taal en analyses van 
schrijfproducten en lezen, hebben gevoerd tot 
een aanzienlijk kennisbestand over de routes die 
kinderen bewandelen bij het verwerven van taal
vaardigheid met inbegrip van het vaardig kun
nen lezen. 
In de schaduw van deze ontwikkeling groeide 
weliswaar ook onze kennis over de ontwikkeling 
van gesproken en geschreven taal bij auditief 
gehandicapten. Deze kennis werd vooral ver
worven via het analyseren van schrijfproducten 
van deze kinderen en van hun lezen, doch voo
ral door gebruikmaking van tests. W e hebben 
nu zicht op waar voor kinderen met een ernstig 
hoorverlies in de gesproken taal de moei
lijkheden schuilen. 
Deze kennis resulteerde in richtlijnen, aanbevelin
gen en taaischema's voor het onderwijzen van 
dove kinderen. Dr. W o o d verwijst in dit verb-
vand naar o.a. Quigley and Paul, Van Uden en 
Clark. De richtlijnen en aanbevelingen die zij 
gaven, kwamen voort uit generalisaties uit theo
rie of uit persoonlijke ervaringen. 
Dr. W o o d kiest deze weg niet, maar wil zijn in
formatie en inzichten baseren op wat hij noemt 
natuurlijke studies, dus door het observeren en 
bekijken wat ouders en leerkrachten feitelijk 
doen wanneer zij met dove kinderen communi
ceren. 

Deze benadering was vooral geïnspireerd door 
de studies over de communicatie tussen volwas
senen en normaal horende kinderen (Bruner, 
Snow) en waaruit bleek dat de aard van com
municeren tussen volwassenen en kinderen een 
belangrijke rol vervult in de taalontwikkeling. 

In het vervolg van zijn inleiding beperkt dr. 
W o o d zich tot de resultaten van zijn studies die 
hij deed in schoolklassen en gaat hij niet in op 
de resultaten van zijn observaties waarbij ouders 
in communicatie zijn met dove kinderen. De be
perkte tijd die hem ter beschikking staat, hebben 
nem deze keuze doen maken. 
Dr. Wood deed observaties in schoolklassen 
waar 'oraal' werd gewerkt en in schoolklassen 
waar een gecombineerd systeem van spraak en 
gebaren werd benut. 

Gesprekken in de schoolklas 

Dr. Wood neemt vooral het gesprek tussen leer
kracht en leerling onder de loupe en gaat niet in 
op het onderzoek dat hij deed aangaande het 
lezen, het schrijven, het vertellen van verhalen en 
het rekenonderwijs. 
Het gesprek is cruciaal voor het verwerven van 
de competentie tot commmuniceren, maar ook 
voor het verwerven van de morele en sociale 
waarden van de maatschappij. 

Het gesprek: De begrippen van macht, her
stel en voortgang 

In 1 6 schoolklassen binnen verschillende school
organisaties werden gesprekken geobserveerd, 
geregistreerd op video, getranscribeerd en gea
nalyseerd. 
Een eerste analyse-aspect was dat van controle 
of macht binnen een gesprekssituatie. Het code
ringsschema dat hiervoor werd gebruikt, rang
schikt een aantal interactiehandelingen tussen 
leerkracht en leerlingen. Deze handelingen 
noemt dr. W o o d 'moves'. W e onderscheiden 
handelingen met een sterke bepaling van de 
wijze waarop een kind heeft te reageren, met 
een sterke controle dus van de kant van de leer
kracht (b.v. de gedwongen herhaling - 'enforced 
repetitions'), maar van de andere kant ook ge
dragswijzen die een grote ruimte laten aan 145 



de wijze waarop kinderen kunnen reageren 
(uitingen die een informatie ondersteunen, ver
sterken of bevestigen - 'phatics'). 
Er blijkt een nauw verband te bestaan tussen in
teractiehandelingen van de leerkracht en de re
acties van de kinderen. Dit is ook gebleken uit 
onderzoek dat verricht werd in Australië, Cana
da, V.S. en België. Leerkrachten die kinderen 
vaak verzoeken iets te herhalen, nogal wat vra
gen stellen (ja/neen-vragen of vragen begin
nend met vraagwoorden als wie, wat, waar, 
wanneer, waarom, hoe], zijn sterk in controle! 
Hoe meer controle een leerkracht uitoefend, des 
te minder initiatief tonen de kinderen. Ze stellen 
minder vragen, leveren geen bijdragen aan het 
gesprek, komen nauwelijks met een eigen toe
voeging wanneer ze een vraag beantwoord 
hebben, en richten zich zelden tof hun leeftijdge
nootjes. 

Situaties met een sterke leerkrachtcontröle ken
nen nog al wat momenten waarbij de kinderen 
de zaken verkeerd begrijpen. De uitingen van 
de leerlingen zijn kort en zelden langer dan 
twee of drie woorden. 

Leerkrachten met een sterk controlerend gedrag 
hebben de neiging om op uitlatingen van kinde
ren vaak verbeterend te reageren, b.v. door het 
verzoeken iets te herhalen of door heel gerichte 
vragen te stellen. Deze stijl van interactie voert 
tot fessen met een snelle voortgang, waarbij de 
kinderen zelf weinig aandragen en hun beurten 
erg kort zijn. De tijd dat de leerkracht aan het 
woord is neemt alsmaar toe. Deze verschijnselen 
van controle, van verbeterend reageren en van 
toename in de snelheid van de voortgang van 
de lessen, gaan hand in hand. 

De studies die dr. W o o d en zijn medewerkers 
verrichtten hebben uitgewezen dat de stijl van 
interacteren van de leerkracht met de kinderen 
onafhankelijk is van de methode van communi
ceren. 

Leerkrachten met een controlerende interactiestijl 
werden aangetroffen in orale klassen, in klassen 
waar een gebarensysteem werd gebruikt en in 
klassen waar leerkrachten gebruik maakten van 
spreken met ondersteuning van gebaren. Dat kin
deren zich vrij in een gesprek uiten, dat ze met 
lange verhalen voor de dag komen of dat er 
veel misverstand is, is meer afhankelijk van de in
teractiestijl van de leerkracht dan van de com
municatiemethode. 

W a t betekent dit? 

Naar de mening van dr. W o o d is de stijl van in
teracteren met de kinderen een centraal pedago-

146 gisch vraagstuk. Willen we dove kinderen hel

pen hun persoonlijke mogelijkheden en hun taal-
mogelijkheden te ontwikkelen, dan is het van vi
taal belang dat we hen bemoedigen in hef 
nemen van communicatieve initiatieven. Maar 
juist vanwege hef communicatieprobleem met 
dove kinderen vervallen leerkrachten in een con
trolerend gedrag. 
Hoe aan deze valkuil te ontkomen? 

Het gesprek en zijn consequenties 

Van Uden introduceerde het begrip van metsel-
zinnen, zinnen waarvan de elementen volgens 
een vaste structuur aaneengeregen worden 
('baked sentences'), uitingen dus die gebouwd 
zijn volgens een vaste stereotype structuur. Kin
deren die zo zijn onderwezen ontbreekt het aan 
bronnen om receptief en expressief effectief te 
kunnen communiceren. Dr. W o o d wil aan dit 
begrip toevoegen de notie van 'baked exchan
ges', gedachtenuitwisselingen die steeds vol
gens een vast patroon verlopen. Die soort van 
interactie die typisch start met een vraag van de 
kant van de leerkracht en die uitloopt op steeds 
meer specifieke vragen, waarbij de kinderen 
nog slechts met een of twee woorden antwoor
den. (B.v.: De leerkracht start met de vraag: 
"Wat deed je toen je naar de stad ging?" De 
kinderen weten hierop geen antwoorden kijken 
verbijsterd rond. De leerkracht gaat dan verder 
en vraagt: "Ging je naar de winkel?" "Ging je 
schoenen kopen?", "Een nieuwe jurk?" enz. Bij 
toeval zegt een kind dan "Ja" op een van de 
vragen en de leerkracht vervolgt dan met: "Oh, 
je hebt nieuwe schoenen aekocht!" "Wie ging 
met jou mee naar de winkel?" "Je vader of je 
moeder?".) In dit soort van gedachtenuitwisselin
gen is de rol van het kind beperkt tot het wach
ten op een vraag die ze menen te kunnen beant
woorden met een of twee woorden. Heel de 
structuur van het verhaal wordt gecontroleerd 
door de leerkracht, ledere vraag van de leer
kracht specificeert de volgende stap en op die 
manier wordt een samenhangende sequentie 
van ideeën opgebouwd. 

Vraagt men aan kinderen die op die wijze door 
een Leerkracht tegemoet zijn getreden, om een 
verhaal te vertellen of te schrijven, dan zullen zij 
in hun verhaal of beschrijving op eenzelfde sequ
entiële wijze te werk gaan. Zij zijn immers on
derwezen op die manier een verhaal op te bou
wen. Zij zijn niet voorzien van die soort van 
ervaringen in het communiceren die hen hebben 
geleerd hoe een gesprek te openen en gaande 
te houden. Het ontbreekt hen aan normale ge-
sprekservaringen, hun ontwikkeling is in deze 
niet volgroeid. 



Wat zijn de voordelen van een meer natuurlijke 
stijl van gedachtenuitwisseling? 

Problemen met voornaamwoorden en ver
wante woorden 

De betekenis van woorden als 'ik, jij, hem, 
haar, wij en jullie' kan slechts verworven worden 
in de functionele context van een gesprek. De 
betekenis van deze woorden is niet enkel een 

rammaticaal probleem of een waarnemingspro-
leem. De functionele basis van deze woorden 

moet worden begrepen en daarvoor is de 
plaats: het gesprek. Ook voor de betekenis van 
de woorden 'hier' en voor 'komen en gaan' 
geldt hetzelfde. Kenmerkend van al deze woor
den is dat deze geen gefixeerde betekenis ken
nen, maar steeds veranderen, afhankelijk van de 
posities in een gesprek. Zonder blootstelling van 
het kind aan het gesprek in al zijn variatie en 
complexiteit, zullen deze kinderen niet in staat 
zijn tot het ontwikkelen van een intuïtief begrip 
van deze functies van waaruit taaicompetentie 
opbloeit. 
Wanneer men taal serieus gaat beschouwen als 
niet slechts een systeem van woorden, waarvan 
de betekenis bestaat uit gefixeerde verwijzingen 
naar dingen, of als een systeem van grammati
cale regels, die de constructie van een uiting 
specificeren, maar als een middel om gesprek
ken te realiseren, dan zijn er veel andere voor
beelden van taalbefekenis te vinden, die alleen 
verworven kunnen worden door een blootstelling 
aan taal in gebruik. Gewezen kan b.v. worden 
op het gebruik van de lidwoorden 'de', 'het' en 
'een'. Slechts door blootstelling aan gaande ge
houden gesprekken kunnen Kinderen voorzien 
worden van de basis tot taalontwikkeling. Wan
neer leerkrachten het verloop van een gesprek 
voortdurend bepalen door vragen, dan wordt 
de kans ontnomen tot een ontwikkeling van het 
vertellen van langere en samenhangende verha
len en wordt de ontwikkeling geschaad voor het 
verwerven van de grammaticale kenmerken van 
de taal. 
Dove kinderen hebben moeite met het verwerven 
van de betekenis van het betrekkelijk voornaam
woord in een zin als: "De man, die achter de 
jongen zat, zat te roken". Onderzoek wees uit 
dat dove kinderen slechts zelden worden bloot
gesteld aan het gebruik van het betrekkelijk voor
naamwoord en dat de problemen die dove kin
deren dus hebben met het begrijpen van zinnen 
met een dergelijk voornaamwoord, voortkomen 
uit taaldeprivatie, veroorzaakt door hun belem
mering en hun ervaring in het gesprek. 
Onderzoek maakte duidelijk, dat hoge controle 
aan de kant van de leerkracht gepaard gaat 

met taalgebruik van een eenvoudige grammati
cale structuur. Leerkrachten die veel vragen stel
len, maken gebruik van het meest eenvoudige 
grammaticale register. Leerkrachten die bijdra
gen van hun leerlingen aanmoedigen, gebruiken 
complexere grammaticale structuren en bij de 
leerlingen van deze leerkrachten bestaat ook 
voor minder kans op misverstand. Dus eenvou
digheid in grammaticale structuur garandeert 
nog geen gemakkelijk begrijpen. 

De hierboven beschreven verschijnselen werden 
aangetroffen bij orale klassen, maar ook in klas
sen die gebruik maakten van een gecombineerd 
systeem van spreken en gebaren. Uit het onder
zoeksmateriaal van dr. W o o d bleek, dat het si
multaan gebruik van gebaren en spreken ge
paard ging met nog eenvoudiger taalgebruik. 
Het ontbrak dr. W o o d echter aan tijd om op de 
redenen hiervoor nader in te gaan. 

Methoden van communicatie 

Een groot stuk energie en emotie is gaan zitten 
in het vraagstuk van de communicatie-methode. 
Dr. W o o d neeft dit probleem met opzet verme
den. Hij heeft zijn energie willen aanwenden in 
een andere richting en is nagegaan hoe leer
krachten communiceren met dove kinderen. Dit 
communicatieproces blijkt gekenmerkt te worden 
door een controlerend gedrag van de kant van 
de leerkracht. 

Maar experimenten hebben ook uitgewezen, 
dat deze vorm van gedrag te veranderen is en 
dat leerkrachten geoefend kunnen worden in het 
realiseren van minder controlerend gedrag. De 
voortgang van de les krijgt dan wat meer vertra
ging, deleerkracht manifesteert minder correctie-
gedrag en de kinderen nemen meer verantwoor
delijkheid voor het introduceren en het 
ontwikkelen van gespreksthema's. Zij stellen 
meer vragen en tonen minder tekenen van mis
verstand. 
Dit klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het to
lereren van ambiguiteit in wat kinderen hebben 
te zeggen, hen tijd geven tot nadenken en ant
woorden en ruimte geven aan initiatief stelt intel
lectueel en emotioneel nog al wat eisen. 

Het huidig onderzoek van dr. W o o d is gericht 
op de lange termijn effecten van veranderingen 
in controle-gedrag op de taalontwikkeling bij g e 
hoorgestoorde kinderen. Kinderen worden hier
bij geconfronteerd met relatief ononderbroken 
verhalen, gehouden door de leerkracht. Kinde
ren wordt daarna gevraagd deze verhalen na te 
vertellen en oudere kinderen wordt verzocht de 147 



verhalen op te schrijven. De voorlopige indruk
ken hiervan zijn erg gunstig en de kinderen 
maken aanmerkelijke vorderingen in hun expres
sieve taal. De wat oudere kinderen, in de leef
tijd van 10 en 11 jaar, maken gebruik van com
plexe zinnen met onderschikkend zinsverband. 

Het onderzoekswerk van dr. W o o d tracht licht 
te werpen op het begrijpen van de communica
tie met dove kinderen. Hoe kunnen we leerkrach-

hun communicatie met ten perfectioneren in 
dove kinderen? 
Er is nog een lange en moeilijke weg te gaan 
om uitspraken te doen over welke van de bestu
deerde methoden het beste zal blijken overeen 
te stemmen met de behoeften van de kinderen. 
Maar hoe dan ook, energie zal gestoken 
moeten worden niet alleen in het onderzoeken 
van de methode van communiceren, maar ook 
in de kwaliteit van de communicatie. 

Rectificatie 
O p de bladzijden 105, 106 en 107 van de dertigste jaar
gang, nummer 3 - december 1989, drukten wij een boekbe
spreking af door Bernard T. Tervoort. 
Moeilijk te ontdekken welk boek onderwerp van bespreking 
was, werd ook de titel van het boek verbasterd weergegeven. 
Geheel achter het degelijke werk van Tervoort verscheen 
onder een apart hoofdje zoal: 

Stephen P. Quinley: 
Language Learning Practies with Deaf Children. 

Dit dient volledig te zijn met: 
Patricia L. Mc.Anally, Susan Rose & Stephen P. Quigley: 
Language Learning Practices with Deaf Children 
Boston, Mass.: College Hill Press 1987, IX, 238 bladzijden 
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Stage voor dove leerlingen van Effatha 

Ton Hobo, 
stage-coördinator Effatha 

Inleiding 

Sinds het in werking treden van de Interimwet 
(ISOVSO), wordt in het onderwijs een groot aan
tal nieuwe termen gebruikt. Een kleine selectie le
vert op: ambulante begeleiding, handelingsplan, 
formatie, schoolwerkplanontwikkeling, activitei
tenplan. 
Na ruim 4 jaar ISOVSO zijn deze termen bij 
mensen die in het speciaal onderwijs werken, in
geburgerd. Voor veel ouders en buitenstaanders 
is echter niet altijd duidelijk wat er met de ge
bruikte terminologie wordt bedoeld. 
Dat er in het onderwijs wel degelijk een speci
aal jargon wordt gebruikt, blijkt onder andere uit 
de spellingcontrole van de computer waarmee 
dit artikel is geschreven. Bij bovengenoemde ter
men geeft de machine een piepje en schrijft op 
het scherm: Niet gevonden! (Dit woord ken ik 
niet.) 
Dit is niet het geval bij het begrip 'stage', of 
zoals de wet het omschrijft: praktijktijd. Zowel in 
als buiten het onderwijs is zonder meer duidelijk 
wat met stage wordt bedoeld. 

Stage op Effatha 

Het Instituut voor doven 'Effatha' kent het begrip 
stage vanaf het allereerste begin van het be
staan. 
Als in 1 899 was er sprake van 'Voorbereiding 
op het Groote Leeven' door de oudste leerlingen 
's morgens naar een baas te sturen, 's middags 
naar school. Het woord stage werd nog niet ge
bruikt, maar met de omschrijving 'Voorbereiding 
op het Groote Leeven' werd kort maar krachtig 
aangegeven welk doel men zich toen stelde in 
opvoeding en onderwijs. 

Gaan we eens verder kijken in de historie van 
het instituut, dan blijkt dat stage verdwijnt van 
het programma en pas in het recente verleden 
weer opduikt. In 1 9 8 7 is er een begin gemaakt 
met een stageprogramma, dat sindsdien niet 
meer is weg te denken uit het onderwijsprogram
ma. Het aantal leerlingen dat stage loopt en het 
aantal stage-adressen is de laatste jaren flink ge
groeid. 

D O N 

Doel van stage 

Onder stage wordt verstaan de praktijktijd die 
een leerling doorbrengt in een stage-biedende 
organisatie teneinde onder begeleiding werker
varing op te doen op basis van het onderwijs
programma van de school. 
De school stelt als doel de optimale ontplooiing 
van de persoonlijkheid opdat de leerling zo zelf
standig mogelijk kan functioneren in huidige en 
in toekomstige maatschappelijke verbanden. 
Voor VSO-leerlingen is de overgang van school 
naar maatschappij vaak bijzonder moeilijk. De 
doorsnee VSO-schoolverlater heeft niet de kennis 
en de vaardigheden die verwacht worden aan
wezig te zijn op deze leeftijd. Voor dove leerlin-
gen komen daar nog communicatieproblemen 

ij. Anders dan op het instituut bevinden ze zich 
in hun werksituatie in een uitzonderingspositie. 
Vaak begrijpen zij de horende collega's niet en 
omgekeerd heeft menig horende collega of 
werkgever problemen de moeilijk sprekende 
dove te begrijpen. Het 'stage'mes snijdt voor 
onze leerlingen dan ook aan méér dan twee 
kanten. 

De dove stagiair leert hoe het toegaat in een be
drijf en wat werken inhoudt. In de stageperiode 
wordt gewerkt aan allerlei praktische vaardighe
den die een zeer nauwe relatie hebben met een 
mogelijk beroep in de toekomst. Daarnaast leert 
de stagiair allerlei sociale vaardigheden. Wat 
doe je als je iemand, die tot je spreekt, niet ver
staat? Wat doe je als je (horende] collega's 
samen dikke pret hebben en je weet niet waar
over het gaat? De collega's leren hoe je dient 
om te gaan met een dove leerling, ze leren een 
aantal vuistregels voor communicatie met doven 
(elkaar aankijken, niet luid maar duidelijk spre- 149 



ken, goed articuleren en, indien gewenst en mo
gelijk, gebaren gebruiken). 

Stage-organisatie op Effatha 

O p ouderdagen werd door ouders regelmatig 
gesproken over de wenselijkheid van het 
opdoen van ervaring in het bedrijfsleven door 
de (bijna) schoolverlaters. Ook leerkrachten on
derstreepten de noodzaak van het opdoen van 
ervaringen buiten de vier muren van de school. 
Niet alleen de 'gewone' dove leerlingen zijn ge
diend met een praktijktiid; voor leerlingen met 
leer- en gedragsmoeilijkheden is een lespro
gramma waarin handelen in niet gesimuleerde 
situaties vereiste is, een belangrijk hulpmiddeld. 
Een en ander heeft geresulteerd in de opzet van 
een stageprogramma. 

In dit programma wordt onderscheid gemaakt 
tussen: arbeidsoriëntatie, arbeidservaringsleren 
en beroepsgerichte stage. 

Arbeidsoriëntatie:: 

doelgroep: Leerlingen van het tweede jaar 
brugklassen 

doel: - Kennismaking met het werk en 
met de mens achter het werk 

- Kennen van de vereisten van 
dat werk 

- Hulp bij keuzebepalingen 3e 
leerjaar L.B.O. 

werkwijze: - De kennismaking wordt voorbe 
reid en geëvalueerd tijdens de 
lessen 

- Verschillende bedrijven en instel
lingen worden bezocht 

duur: Dagdeel. 

De eerste keer dat VSOIeerlingen in het lespro
gramma kennismaken met allerlei werksituaties is 
in het tweede brugjaar. Het vroege tijdstip 
houdt verband met de keus die de leerling dit 
jaar moet maken in het Lager Beroeps Onder
wijs (LBO). Er moet een keus worden gemaakt 
uit de verschillende opleidingsmogelijkheden 
binnen het LBO. Er kan worden gekozen uit 
LHNO, LEAO, LTS (hout of metaal). Om deze 
keus enigszins te vergemakkelijken krijgt de leer
ling de mogelijkheid zich te oriënteren in een 
aantal bedrijven. De werkzaamheden die in 
deze bedrijven worden verricht, dienen de op
leidingsmogelijkheden waaruit de leerling kan 
kiezen, min of meer te 'illustreren'. Het spreekt 
vanzelf dat leerlingen niet zomaar een bedrijf 
gaan bezoeken. In de klas wordt de arbeidso
riëntatie terdege voorbereid. Na afloop van de 

1 5 0 arbeidsoriëntatie wordt het bezoek geëvalueerd. 

Enkele conclusies en aanbevelingen:: 

Na twee jaar arbeidsoriëntatie kunnen o.a. de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan worden: 
- De arbeidsoriëntatie wordt zowel door leer

krachten, leerlingen als begeleiders van de 
diverse bedrijven als positiefervaren; 

- Het inschakelen van de leerlingen in het ar
beidsproces is een rijke ervaring voor hen; 

- Om de concentratie van de leerlingen vast te 
houden, is het aan te raden de bezoeken 
niet langer dan een dagdeel te laten plaats
vinden; 

- Dove leerlingen steken meer op van een 
dove rondleider/ster dan van een horende; 

- Vanwege zijn vakgebied is het noodzakelijk 
dat een LBÖ-leerkracht meegaat en desge
wenst uitlegt; 

- Het is zinvol een leergang beroepenoriëntatie 
te ontwikkelen. De eerste aanzet daartoe is 
gedaan; 

- De leerlingen weten over het algemeen een 
juiste houding aan te nemen tijdens de be
zoeken. 

Arbeidsoriëntatie biedende bedrijven:: 

Bedrijven die bezocht werden, waren: Bronovo 
ziekenhuis te 's-Gravenhage, 't Seghewaert ver
zorgingshuis te Zoetermeer, Sijthoff Pers te Rijs
wijk, AMRO-bank te Zoetermeer, Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij te Rotterdam, Lamboo 
carrosseriebedrijf te Zoetermeer, VIOS timmer
en trappenfabriek te Driebruggen en 'de Stoof' 
ambachtelijke meubelmakerij te Leidschendam. 
Bovenstaande keuze werd gemaakt door de 
leerkrachten van de tweede brugklassen. De be
zoeken werden afgelegd in de periode van ok-
tober-maart vanwege de beroepen-interesse test 
begin maart. 

Arbeidservaringsleren 

doelgroep: Leerlingen van de vierde klassen. 
doel: - Oriëntatie op de arbeidsmarkt 

met het accent op zelfwerk
zaamheid 

- Het geleerde in praktijk brengen 
- De bevordering van de sociale 

ontwikkeling 
- Vergroting van kansen op de ar

beidsmarkt 
- Arbeid leren waarderen 
- Vergemakkelijken van de over

gang van school naar de werk
situatie 

werkwijze: - De stage wordt voorbereid en 



duur 

geëvalueerd tijdens de lessen 
- In verschillende bedrijven en in

stellingen wordt stage gelopen 
Twee weken (tof op heden). 

Leerlingen van de vierde klas worden in de gele
genheid gesteld gedurende twee weken, meest
al in april, arbeidservaring op te doen in ver
schillende bedrijven. Uiteraard wordt gezocht 
naar bedrijven waar leerlingen werk moeten 
doen dat in het verlengde ligt van de gevolgde 
opleiding. Voordat de leerling op het bedrijf 
komt, is er al heel wat gebeurd. De bedrijven 
zijn uitgenodigd een bezoek aan het instituut te 
brengen om kennis te maken en te zien waar de 
stagiair vandaan komt. Leerlingen moeten een 
sollicitatiebrief schrijven. Van de leerling wordt 
verwacht dat elke avond van de stageperiode 
een 'stageschrift' wordt bijgehouden. Aan de 
hand van dit verslag wordt er op school na de 
stageperiode ingegaan op de ervaringen van 
de leerlingen. 

Enkele conclusies en aanbevelingen:: 

- Het eindresultaat van de stageweken wordt 
in zijn algemeen heid positief ontvangen 
door de verschillende geledingen; 

- Afhankelijk van het type leerling kan het be
zwaarlijk of juist gewenst zijn de stagiair(e) 
stage te laten lopen in een bedrijf/instelling 
met dove werknemers; 

- Gedacht wordt aan twee keer twee weken 
stage lopen op verschillende stageplaatsen; 

- Het is zinvol de ontwikkelingen binnen het 
bedrijfsleven te volgen en eventueel het on
derwijsprogramma dienaangaande bij te stu
ren; 

- De leerling in een andere (= praktijk) situatie 
ontmoeten, is ook zinvol; hi j /z i j wordt dan 
eens door een andere 'bril' bekeken; 

- Nauwe samenwerking tussen LBO-
leerkrachten en VSO-leerkrachten is onont
beerlijk; 

- Wellicht is het aan te bevelen ouders in te 
schakelen bij het zoeken van stage-adressen. 

Stagebiedende bedrijven:: 

In enkele gevallen wordt niet uitgegaan van de 
opleiding die de leerlingen op Effatha volgen. 
Met name leerlingen die de LHNO-richting vol
gen, geven wel eens te kennen stage te willen 
lopen in een kledingatelier, kapsalon, dieren
pension of bij een pedicure. Indien mogelijk pro
beren we aan deze verzoeken te voldoen. Het 
zal duidelijk zijn dat er een grote variëteit van 
bedrijven in het adressenbestand moet zijn. 

werkwijze: 

Beroepsgerichte stage 

doelgroep: Leerlingen van de vormingsklas en 
de leerlingen van de VSO-MG 
school 

doel: - Bevorderen van de sociale ont
wikkeling en dientengevolge 
van het sociaal functioneren 

- Hulp bij beroepskeuze 
- Leren waarderen van en kennis

maken met arbeid 
- Vergroten van de kans op de ar

beidsmarkt 
- Vergemakkelijken van de over

gang van school naar de werk
situatie, of van de DSW Zoeter-
meer naar de DWS in eigen 
omgeving 

- Leren zaken zelf te regelen (vor
mingsjaar) 
Er is een duidelijke terugkoppe
ling naar school: stage wordt 
voorbereid en geëvalueerd tij
dens de lessen 

- In verschillende bedri jven/ 
instellingen wordt stage gelopen 

- Leerlingen van de VSO-MG 
school lopen stage in twee a 
drie verschillende bedrijven/ 
instellingen per cursusjaar 
Leerlingen van het vormingson
derwijs in vijf verschillende be
drijven/instellingen per cursus
jaar 

duur: - VSO-MG: één a twee dagen 
per week 

- Vormingsklas: twee dagen per 
week. 

Hef instituut biedt schoolverlaters, die na het be
halen van een diploma zich beter wensen voor 
te bereiden op een plaats in de samenleving, de 
mogelijkheid een jaar deel te nemen aan de 
zgn. vormingsklas. In het programma van dit 
jaar is een grote plaats ingeruimd voor stage. 
De vormingsklas heeft een eigen leerkracht. 
Voor leerlingen van het VSO-MG zijn er verschil
lende mogelijkheden wat betreft de beroepsge
richte stage. Een paar van hen loopt stage in 
DSW-verband (Dienst Sociale Werkvoorzie
ning). In dat geval gaan de leerlingen 's mor
gens naar de DSW en 's middags naar school. 
De meeste VSO-MG leerlingen echter lopen 
stage in het bedrijfsleven of in een instelling. 
Voor zowel de leerlingen in het vormingsjaar als 
leerlingen in het VSO-MG geldt dat er na de sta
geperiode een stagerapport wordt ingevuld 
door alle betrokkenen: de stagebieder, de sta
giair en de stagebegeleider van school. 15 ' 



Enkele conclusies en aanbevelingen:: 

- Bij de VSO-MG leerlingen staat het sociaal
emotioneel functioneren primair. Het blijkt dat 
sfagiair(e)s een werkopdracht praktisch altijd 
kunnen uitvoeren. Het omgaan met anderen, 
met onbekende vreemde situaties, geeft vaak 
problemen. 

- Het blijkt dat sommige leerlingen zich beter 
manifesteren op een stageplaats dan op 
school werd verwacht. 

- Zinvol is de leerlingen een verklaring uit te 
reiken na iedere stageperiode. Bij latere solli
citatie kan deze dan overlegd worden en 
wellicht helpen bij het vinden van werk. 

- Hoewel dit niet de opzet is komt het hoe 
langer hoe meer voor dat bedri iven/ 
instellingen na een stageperiode een dienst
verband met de betrokkene willen aangaan. 
Dit geldt zowel voor de leerlingen van de vor
mingsklas als voor de VSO-MG leerlingen. 

- De vormingsklassers hebben na een vijftal ver
schillende stages een beter zicht gekregen 
op de richting die ze na het schooljaar uit 
willen. Zij kunnen dit aangeven. 

- Zowel de vormingsklassers als de VSO 
MG'ers zijn weerbaarder geworden. 

Stagebiedende bedrijven:: 

Het aantal adressen waar stagiaires geplaatst 
kunnen worden, is in de loop der jaren enorm 
toegenomen. De school beschikt nu over een be
stand van tachtig adressen. Het zijn adressen 
van zowel grote als kleine bedrijven en instellin
gen. 

Een aantal voorbeelden van grote bedrijven, 
waar dove stagiaires kunnen worden geplaatst: 
de PTT, NMB bank, Ministerie van Financiën, 
Rijkswaterstaat, Siithoff Pers, Miss Etam , McDo-
nalds, Linnaeushor, Nord aandrijvingen. 
Als voorbeelden van kleinere bedrijven zijn te 
noemen: 'Marleentje' kindermode, EHAGE vitra
ges, een supermarkt, diverse bejaardencentra, 
Kinderboerderij, Interko metaal, Pretec metaal. 
Aan het einde van een schooljaar hebben onge
veer zestig leerlingen deelgenomen aan één 
van de genoemde stagevormen. Het stagege-
beuren is volop in ontwikkeling en wordt waar 
nodig bijgesteld. 

Ervaringen van een stagebieder 

Voor ervaring opgedaan met een dove stagiair, 
kunnen we het beste een begeleider zelf aan 
het woord laten. Hierna volgt de reactie van de 
heer Ben Fackler, bibliothecaris S O W O G . In 
de bibliotheek van deze organisatie hebben 

1 52 twee leerlingen stage gelopen. 

"Soms was het voor collega's wel even schrik
ken. Na drie keer 'hallo' of 'goedemorgen' rea

eerde de persoon achter de computer in de bi-
liotheek nog niet. Lekker vriendelijk figuur! Een 

nader onderzoek leverde een verbaasd glim
lachende middelbare scholier op, die je vra
gend aankeek. Verdere vraagstelling maakte 
zelfs voor de minst begrijpende medewerker dui
delijk dat ze doof was. 
In april 1988 deed de eerste stagiaire van het 
doveninstituut Effatha haar intrede bij S O W O G . 
Ze zou beginnen met het invoeren van de door 
de S O W O G uitgegeven Sociale Gids voor 
Den Haag in het zoekprogramma Freebase van 
de bibliotheek. Een eerste kennismaking met 
haar en de stagebegeleider had de eerste be-

ginselen van communicatie met doven bijge-
racht. En na wat geduld van beide kanten 

bleek dat op de hele afdeling prima te functio
neren. Sheila, en later Stephanie en Tina, 
konden het al snel prima vinden en voor de af
deling Voorlichting was het soms wel even 
lachen als een collega weer keihard zijn of 
haar naam begon te roepen in plaats van 
gewoon duidelijk te spreken, zodat de dove 
kan liplezen. Natuurlijk zijn er wel eens momen
ten van onbegrip van beide kanten, maar heb 
je die niet met horenden? 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de 
stage in Effatha is de communicatie met horen
den en met name het nemen van eigen initiatief 
hiertoe door de stagiaire. Ik heb me soms wel 
eens verbaasd over de moeite die zij zich hier
voor moeten getroosten. Hoe makkelijk is het 
even in het voorbijgaan iets tegen iemand te 
zeggen, terwijl er een dove bij is. Die weet dan 
dus niet waar het over gaat. Daar leer je op te 
letten. Gelukkig blijken veel collega's best wat 
moeite te willen nemen, zoals bijvoorbeeld 
bleek op de Sportdag 1988 waar Sheila en 
Stephanie leuk hebben meegedaan. 
Hoewel het overtypen van adressen, telefoon
nummers e.d. nu niet het meest interessante werk 
is, bleek de inzet van de stagiaires prima. Hun 
begrip voor het omgaan met computer en pro
gramma en de snelheid van invoeren was, erg 
goed. Zo zelfs, dat een van hen gevraagd 
werd dit twee weken betaald te gaan doen in 
de zomervakantie. In het laatste halfjaar ver
werkte Tina alle binnengekomen wijzigingen, 
zodat twee lijsten met mutaties op de Sociale 
Gids konden worden uitgegeven en het Cen
traal Informatiepunt voor Ouderen nu snel kan 
zoeken naar willekeurige adressen, instellingen 
en telefoonnummers. Eventuele problemen of 
misverstanden van zowel de stagiaire als de be
geleiding konden altijd worden besproken tij
dens het regelmatig bezoek van de stagebege-



leider, die al snel kind aan huis was. 
Voor mij zijn de afgelopen stages een plezierige 
en leerzame ervaring geweest en ik hoop dat 
meer mensen de moeite willen nemen om deze 
stages te begeleiden, waarvan ze zeker geen 
spijt zullen krijgen." 

Ervaringen van een stagiaire 

Na de stagebieder laten we tot slot de stagiaire 
aan het woord. Tina beschreef haar ervaringen 
als volgt: 
"Ik heet Tina Malay en ben de derde dove sta
giaire. Ik studeer nu nog aan de LEAO voor 1 
jaar, daarna doe ik de volgende opleiding 
ECABO. Voor het eerst begon ik drie maanden 
geleden, in september t /m december, stage te 
lopen bij de S O W O G . Dus dat is mijn eerste 

stageplaats. 
Waarom is stage heel belangrijk voor mij? Door 
de voorbereiding op mijn werk in de toekomst, 
kan ik nu wel goede ervaring krijgen. In de bibli
otheek werd IK begeleid door Ben Fackler. Ik 
moest werken met de computer: invoeren, con
troleren, verbeteren en afdrukken. Soms etiketten 
opplakken en opschrijven en de brieven tikken 
en in de enveloppen doen. Mijn mening over dit 
werk is: het is wel interessant; net invoeren in de 
computer en de etiketten opplakken. Het contro
leren en verbeteren duren een hele tijd. Maar ik 
ben tevreden over mijn ervaringen. 
De communicatie met de collega's is heel goed. 
In het begin konden de collega's mij heel moei
lijk verstaan. Ze waren er soms niet aan 
gewend. Andersom was ik ook niet gewend 
aan de horende werkmaatschappij. Later kwam 
dat toch wel goed. Ik vond het heel fijn bij de 
S O W O G om stage te lopen. O p de laatste 
werkdag bedankte ik Ben heel erg voor de 
goede ervaringen." 

Stage, een oud begrip op Effatha in een nieuw 
organisatie-jasje. De summiere wet-tekst: "Het on
derwijs kan een praktiiktijd omvangen" (art. 16) 
is in het belang van de dove leerling op ruime 
wijze gestalte gegeven als onmisbaar vormings
middel in het onderwijsprogramma. 

Niet alleen de gehandicapte leerling dient bege-
'eid te worden tot participatie in het maatschap
pelijk proces, ook de maatschappij dient te ver
anderen, opdat participatie van elk van haar 
leden mogelijk wordt. 

Met bewondering voor de 
doventolk. 

153 



154 



Aanbieding VEDON-bundel 
''Onderwijs aan Doven" 

VEDON-jubileum, 3 november 1989 

A.P.M, van Hagen 

De jubileumcommissie was van het begin af aan 
de overtuiging toegedaan dat het diamanten ju
bileum van VEDON een fonkelende uitstraling 
verdiende en we hebben gedacht dit te doen in 
de vorm van een jubileum-bundel. 
Uit alle vijf de locaties waar het onderwijs aan 
doven zich heeft geconcentreerd, doen auteurs 
verslag van verricht onderzoek. 
W e hebben met deze bundel een aantal actue
le ontwikkelingen willen signaleren die zich in 
het onderwijs aan doven voordoen. Een signaal
functie van actuele ontwikkelingen aan scholen 
en instituten voor doven in Nederland. In die zin 
hebben we willen handelen in de geest waarin 
de VEDON wil bestaan: open staan voor de 
pluriformiteit die in het onderwijs aan doven is 
ontstaan en de bewegingen die uit deze plurifor
miteit voorkomen, aan naar leden presenteren 
ter overdenking en afweging. Dat deed deze 
vereniging in het verleden, dat doet ze heden 
ook tijdens dit congres en hopelijk zal dat ook 
het streven zijn in de toekomst. 
Hadden we meer tijd gehad voor de voorberei
ding dan hadden we best een publicatie uit 
kunnen brengen van een nog grotere omvang. 
Het onderwijs aan doven is danig in beweging 
en een tendens van de laatste 25 jaar is de 
steeds grotere invloed die het wetenschappelijk 
denken ook op dit terrein heeft verworven. We
tenschappelijk denken dat exploreert, analyseert, 
ordeningen tracht te ontldekken en verklaringen 
tracht te achterhalen om hierdoor leerkrachten, 
groepsopvoeders, spreekleerkrachten en ouders 
te steunen en het werk dat zij doen te onderbou
wen. Wetenschap als dienstbaar onderzoek. 
Wat wetenschap ook vermag, nooit zal ze in 
staat zijn in de plaats te treden van de opvoe
der. Opvoeden, onderwijzen zal enkel kunnen 
gedijen in een relationeel klimaat, waar mense
lijke personen uit interesse voor elkaar en uit 
liefde voor elkaar een degelijke zorg voor 
elkaar hebben. Opvoeden en onderwijzen blijft 
een handelen van personen. 
In deze bundel wordt de zorg voor wetenschap
pelijkheid gepaard aan de zorg voor de dove 
medemens. De bundel "Onderwijs aan Doven" 
verschijnt bij uitgeverij Swets en Zeitlinger als 

een handelsuitgave en zal in de boekwinkels 
van Nederland verkrijgbaar zijn. Ik hoop dat de 
bundel een goede belangstelling krijgt; de royal
ties die uit de verkoop van deze bundel zullen 
voortvloeien, worden overgemaakt aan de 
VEDON. 
Mijn bijzondere erkentelijkheid wil ik uitdrukken 
voor de Stichting voor Publieksvoorlichting over 
Wetenschap en Techniek, gevestigd te Utrecht, 
die door een financiële bijdrage deze bundel 
binnen het bereik bracht van de leden van 
VEDON. 
Het is een bijzonder genoegen dat we heden 
het eerste exemplaar van deze bundel aan u, 
voorzitter van de VEDON, kunnen overhandi
gen. Persoonlijk vind ik het ook een eer dat ik dit 
als oud-voorzitter van de VEDON kan doen en 
dit kan doen aan u, mijnheer Van Dijk, of liever 
Peter van Dijk, omdat ik weet dat u de VEDON 
een warm en zorgzaam hart toedraagt. 
Namens alle auteurs en collega Harrie Knoors, 
die mede de redactie voerde over deze bundel: 
Proficiat met dit 75-jarig jubileum. 
Lang leve de VEDON. 
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Inleiding 

Kijkend naar de gebarentaalverwerving van 
dove kinderen kunnen we hen in drie groepen 
verdelen. Een eerste groep betreft die dove kin
deren, waarvan de (horende) ouders en leer
krachten besloten hebben alleen maar sprekend 
met hen te communiceren. Onderzoek naar taal
verwerving van deze zuiver-oraal opgevoede 
groep heeft het bestaan van zogenaamde thuis-
gebaren aan het licht gebracht. Dove kinderen 
in een strikt-orale omgeving blijken zelf gebaren 
te bedenken c.q. af te leiden uit motorische 
handelingen van hun ouders en deze gebaren 
zelfs te combineren met elkaar op een wijze, 
vergelijkbaar met de semantische relaties zoals 
die in de twee-woordsfase bij jonge, normaal
horende kinderen worden teruggevonden (Feld-
man, Goldin-Meadow en Gleitman 1978" 
Goldin-Meadow, 1979). 

Een andere groep wordt gevormd door dove 
kinderen met dove ouders (DKDO), die met hun 
kinderen in een gebarentaal communiceren. 
Deze kinderen verwerven dus als moedertaal 
een gebarentaal. Deze verwerving verloopt in 
eenzelfde tempo en langs vergelijkbare stadia 
als de verwerving van gesproken talen onder 
identieke omstandigheden. De verwerving van 
een gebarentaal is het meest uitvoerig gedocu
menteerd voor American Sign Language, ASL; 
Newport en Meier (1985) geven een uitstekend 
overzicht. 

Verreweg de grootste groep dove kinderen heeft 
horende ouders en leerkrachten, die in verschil
lende mate in hun communicatie gebaren gebrui
ken, maar daarbij toch het grammaticaal skelet 
van de gesproken taal zoveel mogelijk intact 
willen laten. Deze opvoeders gebruiken dus 
geen gebarentaal, met zijn van de gesproken 
faal afwijkende grammatica. Zij gebruiken meer 
of minder volledig en effectief een van de vele 
gebaarsystemen. 
Lange tijd is deze groep kinderen enigszins ver
waarloosd door gebarentaalonderzoekers, maar 
momenteel is de interesse in het taalgebruik van 

V E D O N 

deze groep groeiende. In het voor u liggende 
artikel wordt over een onderzoek gerapporteerd, 
deel uitmakend van een groter project, dat tot 
doel heeft vast te stellen in hoeverre dove kinde
ren met horende ouders in een omgeving waarin 
een vrije vorm van Nederlands-met-gebaren 
voertaal is, toch structuren uit Nederlandse geba
rentaal verwerven (Knoors, 1987, 1989). Het 
onderzoek vindt plaats op het Rudolf Mees Insti
tuut te Rotterdam. Het deelonderzoek richt zich 
met name op frequentie en vorm van benoeming 
van punten in de gebaarruimte. 

Benoeming van plaatspunten in gebarentalen 

De ruimte vanaf de top van het hoofd van een 
gebaarder en in een driehoek uitlopend naar 
punten ter weerszijden van het middel van die
zelfde gebaarder, noemen we de gebaarruimte. 
Deze ruimte bestaat uit ontelbare punten. In ge
barentalen wordt van deze punten onder meer 
gebruik gemaakt in morfosyntactische processen 
als congruentie, locatieve overeenstemming en 
anaforische referentie. 

Tijdens het vertellen van een verhaal of van het 
voeren van een gesprek in een gebarentaal kan 
een bepaald punt ter rechterzijde van het li
chaam, een punt dat we hier voor het gemak 
'3a' noemen., staan voor een bepaalde per
soon, een referent. En een zelfde punt ter linker
zijde van het lichaam, '3b', staat bijvoorbeeld 
voor een dier, ook een referent. Een bepaalde 
groep werkwoordsgebaren kan nu met een of 
beide punten congruentie vertonen, waarmee in 
een uiting duidelijk wordt wat het onderwerp en 
wat het lijdend of meewerkend voorwerp van de 
uiting wordt. Gebaart iemand bijvoorbeeld: 

(1) 3aGEVEN3b2 

dan wordt hiermee uitgedrukt dat de persoon, 



gekoppeld aan punt '3a' eten geeft aan het dier 
(de dieren), gekoppeld aan punt '3b'. 

Nemen we nu aan dat punt '3b' niet staat voor 
een dier, maar voor een plaats, een stad, bij
voorbeeld Rotterdam. De uiting 

(2) 3aLOPEN3b 

betekent nu dat een persoon naar Rotterdam 
loopt. Locatieve overeenstemming drukt dus uit 
wat in het gesproken Nederlands door middel 
van een plaatsbepaling gerealiseerd wordt. 

Tenslotte handhaven we alleen de persoon en 
punt '3a ' . Wordt er nu gebaard: 

(3) INDEX3a MAKEN ETEN 

dan houdt dit in dat de genoemde persoon eten 
maakt. Door te wijzen (de INDEX) naar punt '3a' 
wordt verwezen naar een persoon, anaforische 
referentie. 

De genoemde morfosyntactische processen zijn 
min of meer volledig beschreven voor diverse 
gebarentalen, waaronder ASL (samenvattende 
overzichten onder meer in Klima en Bellugi, 
1979 en Wilbur, 1987), British Sign Language 
(BSL) (Deuchar, 1984; Kyle en Wo l I, 1985) en 
Nederlandse Gebarentaal (NGT) (Bos et.al., 
1988; Bos, 1989). 

Aan de punten in de gebaarruimte kunnen dus 
referenten gekoppeld worden: personen, dieren, 
objecten or plaatsen. De vraag is nu hoe dat 
koppelen, ook wel benoemen genaamd, ge
beurt. Daarvoor moeten we eerst een onder
scheid maken tussen concreet aanwezige refe
renten en afwezige referenten. 

Als men tijdens communicatie in een gebaren
taal wil verwijzen naar concreet aanwezige refe
renten, dan verwijst men naar de punten in de 
gebaarruimte, die door die referenten daadwer
kelijk worden ingenomen. Anders gezegd, men 
wijst of kijkt naar de aanwezige referent (prono
minale referentie) of men laat een werkwoords
gebaar naar de referent toe of er vanaf bewe
gen (congruentie, locatieve overeenstemming). 

In het geval van referenten die niet aanwezig 
zijn (en over dit soort benoeming gaat het verde
re artikel), gaat een en ander anders in zijn 
werk. Deze referenten moeten dan eerst gekop
peld worden aan abstracte punten in de gebaar
ruimte. Dit benoemen van punten kan op een 
vijftal manieren in zijn werk gaan: 

1. een gebaar voor een referentie wordt ge
maakt, bijvoorbeeld MEISJE, voorafgegaan of 

gevolgd door het wijzen (INDEX) naar een be
paald punt. 
2. hetzelfde gebaar MEISJE wordt gemaakt, nu 
begeleid door een nadrukkelijke blik naar een 
specifiek punt. 
3. een gebaar zelf, bijvoorbeeld HUIS, wordt 
op een specifiek punt gemaakt. 
4 . de gebaarder gebruikt een werkwoord van 
locatie, waarin een classifier geïncorporeerd is 
(onder meer Padden, 1983). In gebarentalen, 
waaronder ASL, bestaan werkwoorden van be
weging en locatie (Newport, 1982; Supalla, 
1982). Deze werkwoorden bestaan uit combi
naties van een aantal morfemen, waarvan het 
bewegingsmorfeem door velen als stammorfeem 
gezien wordt. In deze gebaren kan als hand-
vorm een 'classifier' geïncorporeerd worden, 
een handvorm die naar semantische karakteris
tieken van een grotere groep referenten verwijst. 
Zo verwijst in NGT de 1-classifier (hand tot vuist, 
de wijsvinger wijst omhoog) naar personen; de 
constructie: 

M A N l-CL-VERB3a 

betekent dat de man zich op punt '3a' bevindt, 
het gebaar ' 1 -CL-VERB' moet als een werkwoord 
van locatie gezien worden, waarin het bewe
gingsmorfeem een zogenaamde 'hold' is (er is 
geen beweging) en waarvan de handvorm (1) 
verwijst naar personen. 
5. de volgende constructie om een abstract punt 
te benoemen is evenzeer mogelijk: 

(5) POSSa MOEDER ETEN 3aGEVENa 

Deze uiting betekent 'mijn moeder geeft mij 
eten', het gebaar MOEDER gevolgd door het 
werkwoord GEVEN zorgt ervoor dat de referent 
'moeder' aan punt '3a' gekoppeld wordt (Lillo-
Martin, 1985, 1986). 

Verwerving van puntbenoeming in gebaren
talen 

Onderzoek naar verwerving van de morfosynta-
xis van gebarentalen, en hiervan maakt onder
zoek naar verwerving van plaatspuntbenoeming 
deel uit, heeft zich tot op heden voornamelijk be
perkt tot ASL. Het blijkt dat dove kinderen met 
dove, ASL-gebruikende ouders (Dove Kinderen 
Dove Ouders, hierna DKDO), het principe van 
het benoemen van abstracte punten in de ge
baarruimte al begrijpen als ze drie jaar oud 
zijn. Als een onderzoeker gebaart: 

(6) INDEX3aPOP 

en vervolgens vraagt: 

(7) POP / WAAR ? of (8) INDEX3a/ WAT? 

dan beantwoorden ze deze vragen merendeels 157 



correct (Lillo-Martin et.al., 1985; Petitto en Bellu-
gi, 1988). 

Zelf actief abstracte punten in de gebaarruimte 
benoemen gebeurt bij DKDO vanaf de leeftijd 
van vier en een half jaar, zij het vaak nog niet 
correct. Veelal worden verschillende referenten 
aan een en hetzelfde punt gekoppeld. Benoe
ming van plaatspunten op zinsniveau gebeurt 
foutloos als DKDO de leeftijd van zes jaar be
reikt hebben (Bellugi et.al., 1987; Petitto en Bel-
lugi, 1988). 

Zowel in geval van begrip als van productie van 
plaatspuntbenoeming is in bovenstaande ge
vallen met name het gebruik van de INDEX on
derzocht. 

Dove kinderen met horende ouders (Dove Kinde
ren Horende Ouders, hierna DKHO) zitten voor 
wat betreft hun gebarentaalverwerving in een 
lastig parket. De meesten worden tegenwoordig 
opgevoed met en onderwezen middels een 
voertaal, gevormd door de gesproken landstaal, 
min of meer volledig ondersteund met gebaren. 
Een gebarentaal kent men in deze Totale Com
municatieprogramma's (nog) geen plaats toe. 
Vele variabelen zijn van invloed op hun taalver
werving. W a t betreft het taalaanbod gaat het 
daarbij onder meer om de mate van manuele 
ondersteuning van de spraak door ouders en 
leer-krachten, de consistentie van deze simultane 
communicatie, de mate waarin de uiting gram
maticaal correct is en of en op welk tijdstip 
DKHO met gebarentaalgebruikende kinderen 
en/of volwassenen in aanraking komen. Daar
naast speelt wat betreft taaiwaarneming een rol 
in hoeverre DKHO bij de waarneming van vaak 
onvolledig met gebaren ondersteunende gespro
ken uitingen op spraakafzien kunnen terugvallen. 
Zoveel is in ieder geval wel duidelijk, dat bij 
deze grote groep kinderen inter- en intra-
individuele variatie in aanbod en waarneming 
als kernbegrip voor hun taalverwerving gezien 
moet worden en dat vrijwel allen in meer of in 
mindere mate gebarentaal(achtige) mechanis
men gebruiken (Livingston, 1983; Supalla 
1986; Loncke et.al., 1986, 1988; Knoors' 
1989). 

Dat ook dove kinderen met horende ouders 
(DKHO) als ze geplaatst worden in een omge
ving waarin men een gebaarsysteem gebruikt, 
abstracte punten benoemen, werd duidelijk door 
het onderzoek van Livingston (1983). Ze ontdek
te dat deze DKHO abstracte punten gingen be
noemen als ze tien, elf jaar oud waren. Als me
chanismen hierbij noemt ze met name de INDEX 
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derzoeken is komen vast te staan, dat DKHO 
plaatspunten benoemen. Localisatie, zoals dit 
principe in deze onderzoeken genoemd wordt, 
rekent men tot die gebarentaalmechanismen, die 
vrij eenvoudig toegankelijk zijn voor DKHO. Een 
uitsplitsing naar wijze van benoeming heeft men 
niet gemaakt. Uiteraard is het wel zo dat deze 
DKHO dit localisatieprincipe later blijken te ver
werven dan DKDO gezien hun zeer atypische 
wijze van (gebaren)faalverwerving. (Loncke 
et.al., 1986; Loncke et.al., 1989). 

Doel en opzet van het deelonderzoek naar 
plaatspuntbenoeming 

Doel van het deelonderzoek is te beschrijven in 
hoeverre en op welke wijze Nederlandse 
DKHO abstracte plaatspunten benoemen. 
Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de 
wijze waarop een vroege (vanaf de geboorte) 
verwerver van Nederlandse Gebarentaal refe
renten aan abstracte punten koppelt. 
De DKHO zijn allen leerlingen van het Rudolf 
Mees Instituut te Rotterdam. Alle achttien proef
personen zijn prelinguaal doof en hebben geen 
meervoudige handicaps. Hun ouders zijn ho
rend en de primaire thuistaal is het Nederlands. 
In meer of mindere mate ondersteunen deze 
ouders hun spraak met gebaren. Net als het 
geval is bij de leerkrachten gaat het in dit geval 
om vrije ondersteuning. Met name de inhouds
woorden worden ook door een gebaar weerge
geven, van gebruik van gebaren voor de meeste 
functiewoorden en gebonden morfemen (meer
voudsuitgangen, werkwoordsvervoeging) wordt 
afgezien. Ten tijde van het verzamelen van de 
data, waarop dit deelonderzoek betrekking 
heeft, waren zes leerlingen tussen 7.0 en 8.0 
jaar oud, zes anderen tussen 10.0 en 1 1.0 en 
weer zes anderen tussen 13.0 en 14.0. De 
dove, vroege Nederlandse Gebarentaalverwer-
ver is een twintigjarige oud-leerling van het 
Rudolf Mees Instituut. 

De proefpersonen bekeken een tekenfilmpje. Ze 
vertelden de inhoud hiervan aan een mede
leerling. Een volwassen dove vrouw, zelf moe
der van een doof en een ernsfig-slechthorend 
kind, fungeerde als proefleidster. De dove oud-
leerling vertelde de inhoud van het filmpje aan 
een andere oud-leerling. Alle verhalen werden 
op video opgenomen en alle uitingen werden 
uitgeschreven. Analyse richtte zich op alle instan
ties, waarin een abstract punt benoemd wordt, 
dus inclusief eventuele herbenoemingen als de 
afstand tussen de oorspronkelijke benoeming en 
een eventuele verwijzing te groot dreigde te 
worden. Statistische verwerking van de resulta
ten gebeurde met SPSS-X. 



Resultaten 

Groep 1 bestaat uit de jongste proefpersonen, 
groep 2 uit de proefpersonen tussen 10.0 en 
1 1.00 jaar, terwijl groep 3 uit de oudste proef

personen bestaat, tot 14.0. De dove volwasse
ne is apart in iedere tabel aangegeven met D.V. 
Uit tabel 1 blijkt dat het aantal uitingen dat ver
tellers nodig hebben voor het navertellen van het 
tekenfilmpje, toeneemt met de leeftijd. 

tabel 1 - Aantal 

D.V. 

1 
II 
III 

uitingen, aantal benoemingen, 

uitingen 

51 

gem. (s.d.) 

14.67 ( 4.63) 
23,17 ( 8.13) 
45.00 (18.14) 

ratio be loeming/uitingen. 

benoemde 
punten 

23 

gem. (s.d.) 

2.00 (1.55) 
7.00 (7.07) 

15.33 (4.80) 

ratio 

45.10 

gem. (s.d.) 

16.81 (15.05) 
26.26 (22.48) 
35.85 ( 8.73) 

Deze toename blijkt significant als we de leef
tijdsgroepen vergelijken X 2 = 10.2679, 
p<0.01). Het aantal uitingen van de dove vol
wassene ligt niet ver boven het gemiddelde van 
de oudste groep. Het absolute aantal benoem
de abstracte punten blijkt significant toe te 
nemen met de leeftijd X 2 = 9 .4769 , p<0.01); 
de dove volwassene koppelt aanzienlijk vaker 
een referent aan een plaatspunt, dan dat de 
proefpersonen uit de oudste groep dat doen. De 
jongste groep benoemt nog vrijwel geen plaats-
punten. Een vertroebelende factor hierbij is uiter

aard het sterk verschillende aantal uitingen van 
de verschillende groepen. Kijken we naar de 
ratio van het aantal benoemde plaatspunten en 
het aantal uitingen (ook tabel 1), dan blijkt het 
verschil in ratio tussen de drie groepen welis
waar aanzienlijk, maar net niet significant X2 = 
4 . 7183 , p<0.05). Het verschil tussen de jong
ste en de oudste groep bereikt wel significantie 
(U = 5,0, p<0.05), ae ratio van de dove vol
wassene ligt aanzienlijk boven de gemiddelde 
ratio van de oudste groep. 

tabel 2 - Wijze van benoeming van plaatspunten 
(uitgedrukt in percentages van het totaal aantal benoemde punten) 

D.V. 

1 

II 

III 

INDEX 

39.13 

gem. 
(s.d.) 

1 1.67 
(16.25) 

29.21 
(16.25) 

35.16 
(24.40) 

BLIK 

4.35 

gem. 
(s.d.) 

13.33 
(29.81) 

10.71 
(20.08) 

18.77 
(15.50) 

GEBAAR 

8.70 

gem. 
(s.d.) 

53.33 
(50.55) 

36.89 
(38.58) 

12.78 
(10.13) 

Toelichting: 
CLAS.V: werkwoord van locatie met classifier. 
CONGR.: benoeming als uitvloeisel van congruentie. 

CLAS.V 

21.74 

gem. 
(s.d.) 

5.00 
(1118) 

0.00 
(0.00) 

2.80 
(4.54) 

CONGR. 

26.09 

gem. 
(s.d.) 

16.67 
(23.57) 

23.19 
(27.21) 

30.50 
(12.19) 
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Uit tabel 2 valt af te leiden op welke wijze de 
proefpersonen abstracte punten benoemden. 
Naarmate de groep ouder is, is er sprake van 
meer benoeming door een INDEX (wijsgebaar). 
Hetzelfde geldt voor benoeming als uitvloeisel 
van congruentie. Benoeming door een gebaar 
te maken op een plaatspunt neemt juist af met 
het vorderen van de leeftijd, terwijl gebruik van 
blikrichting alleen vrij constant blijft. Opvallend, 
zeker gezien het gedrag van de dove volwasse
ne, is net grotendeels ontbreken van werkwoor
den van localisatie met incorporatie van een 

classifier. Overigens is geen der groepsverschil-
len significant, waaraan de grote standaard
deviaties zeker (mede) debet zijn. Dit duidt uiter
aard op grote inter-individuele variatie. 

In tabel 3 is weergegeven of het bij de koppe
ling aan abstracte punten gaat om levende (per
sonen en dieren), dan wel om niet-levende ob
jecten. Koppeling van een plaats aan een punt 
is buiten beschouwing gelaten, vandaar dat de 
percentages opgeteldniet altijd tot 100 reiken. 

Tabel 3 - Categorie aon punten gekoppelde referenten (percentages> 

levende objecten 

D.V. 78.26 

gem. (s.d.) 

I 30.00 (44.72) 
26.83 (17.37) 

Hl 35.72 (16.11) 

Toelichting: levende objecten: mensen en dieren. 

niet-leven 

21 

gem. 

70.00 
65.91 
56.40 

Je objecten 

.74 

(s.d.) 

(44.72) 
(17.96) 
(15.62) 

Uit deze tabel blijkt dat de DKHO vrij constant 
ongeveer een derde van alle benoemingen re
serveren voor het koppelen van levende wezens 
aan abstracte punten, terwijl ze veel vaker ob
jecten aan deze punten koppelen. Analyse van 
de individuele scores laat zien dat 16 proefper
sonen dit beeld volgen en dat twee oudere leer
lingen een beeld vertonen dat meer lijkt op dat 
van de dove volwassene, die exact het omge
keerde patroon te zien geeft. De groepsverschil-

len blijken na toetsing niet significant. 

Al eerder werd aangegeven dat het benoemen 
van abstracte punten deel uitmaakt van andere 
morfosyntactische processen, met name van con
gruentie en locatieve overeenstemming en van 
anaforische referentie. In tabel 4 is uitgesplitst 
hoe vaak een benoemd punt in een van beide 
processen gebruikt werd en om welk proces het 
dan gaat. 
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Tabel 4 - (Wijze van) gebruik van benoemde punten (percentages) 

D.V. 

gebruik 

69.57 

gem. (s.d.; 

werkwoord
systeem. 

60.87 

gem. (s.d.) 

anaf.ref. 

39.13 

gem. (s.d.; 

30.00 
47.83 
59.74 

(29.81) 
(40.15) 
(17.98) 

30.00 (29.81) 
47.83 (40.83) 
49.89 (15.73) 

6.67 (14.91) 
8.10 (12.83) 

19.56 (13.78) 

Toelichting: Een gebruikt punt kan zowel voor het werkwoordssysteem als voor anaforische 
referentie gebruikt zijn. In dat geval is het bij beide meegeteld, vandaar dat de percentages 
van de twee laatste kolommen opgeteld niet gelijk zijn aan het percentaqe van de eerste 
kolom. 



W e zien dat het gebruik toeneemt naarmate de 
groepen ouder zijn, hoewel het verschil tussen 
het gemiddelde van de oudste groep en het ge
bruikerspercentage van de dove volwassene 
aanzienlijk blijft. De drie groepen en de dove 
volwassene blijken zich identiek te gedragen 
waar het gaat om incorporatie van benoemde 
Punten in de werkwoordsprocessen (congruentie 
en locatieve overeenstemming) en in anaforische 
referentie. In alle gevallen gebeurt dit laatste het 
minst. Opvallend is het grote verschil op dit punt 
tussen groep 2 en groep 3 in het voordeel van 
de laatste. Het gemiddelde percentage 'gebruik 
voor anaforische referentie' van groep 3 blijft vrij 
ver verwijderd van dat van de dove volwassene, 
veel meer dan het geval is bij incorporatie in de 
werkwoordsprocessen. Slechts een leerling uit 
deze groep vertoont niet zo'n duidelijk beeld; hij 
gebruikt benoemde punten ongeveer even vaak 
voor werkwoordsovereenstemming als voor refe
rentie. De groepsverschillen blijken geen van 
alle significant, waarbij de grote standaard
deviaties ook nu weer een rol spelen: binnen de 
leeftijdsgroepen zijn aanzienlijke individuele ver
schillen aanwezig. 

Discussie en conclusies 

De gegevens uit dit onderzoek lijken Livingston's 
bevinding te bevestigen dat DKHO pas vanaf 
een jaar of tien daadwerkelijk referenten gaat 
koppelen aan abstracte punten. Immers, uit de 
tabellen 1 en 2 blijkt dat de groep zevenjarigen 
nog maar zeer incidenteel een abstract punt t e -
noemt. Gezien de wijze waarop dat meestal ge
beurt, een gebaar maken op de plaats van zo'n 
punt, is het niet onwaarschijnlijk dat deze inci
dentele benoemingen als toevalstreffers gezien 
moeten worden, nog niet deel uitmakend van 
een beregeld systeem. De tienjarigen lijken zo'n 
systeem wel te gebruiken, althans ze proberen 
het. Niet alleen neemt het aantal benoemde 
plaatspsunten toe, zowel absoluut als relatief, 
maar er treedt ook een verschuiving op in de 
middelen. De tienjarigen gebruiken meer INDEX 
voor benoeming, terwijl de koppeling ook vaker 
voortvloeit uit congruentie. Dit laatste is niet 
vreemd, omdat uit eerder onderzoek bij dezelf
de groep gebleken is dat congruentie met name 
meer gerealiseerd wordt door de groep tienjari
gen (Knoors, 1989a). De genoemde tendensen 
zetten zich bij de oudste groep alleen maar 
voort. Meer benoemde punten, wederom abso
luut en relatief, een verdere verschuiving in de 
richting van INDEX en congruentie. Opvallend is 
dat in vergelijking met de dove volwassene 
meer blikrichting aangewend wordt om benoe
ming te realiseren, terwijl werkwoorden van lo

catie met classifiers amper voorkomen. 
Het relatief frequente gebruik van blikrichting 
duidt eens te meer op een grote vertraging in 
het leren benoemen van plaatspunten door 
DKHO ten opzichte van vroege gebarentaalver-
wervers. Het blijkt namelijk een middel te zijn 
dat ook DKDO tijdelijk hanteren als ze het be-
noemsysteem proberen te leren; met name tussen 
4 .0 en 4 .6 blijken ASL-verwervende DKDO een 
naamwoordelijk gebaar vergezeld te laten gaan 
van expliciete blikrichting om benoeming te reali
seren (Newport en Meier, 1985). 

Classifiers vormen geïncorporeerd in werkwoor
den een complex systeem. Deze handvormen 
worden niet als afzonderlijke lexicale gebaren 
verworven, maar als onderdeel van een veel 
complexer systeem. Kinderen, die dit systeem 
aan het verwerven zijn, moeten leren wanneer 
classifiërincorporatie gewenst is, wat de semanti
sche karakteristieken van het bijbehorende 
naamwoord zijn en wat de fonologische en syn
tactische kenmerken van het werkwoord van be
weging en locatie zijn. Uit onderzoek naar de 
verwerving van classifiers in ASL door vroege 
verwervers (Kantor, 1980) blijkt dan ook dat 
classifiers zo rond de leeftijd van drie jaar voor 
het eerst gebruikt worden, maar dat verwerving 
van het gehele systeem pas op acht- a negenjari
ge leeftijd haar beslag krijgt. Het is dus geen 
wonder dat de onderzochte DKHO moeite heb
ben met de productie van classifiërconstructies. 

Ze hebben dat echter niet in evenredige mate 
met alle werkwoordsconstructies, waarin classi
fiers gebruikt worden; net als bij DKDO het 
geval is (Schick, 1985 en Wilbur, 1987) lijkt 
classifiërincorporatie in werkwoorden van bewe
ging eenvoudiger voor deze DKHO. De zeven
jarigen gebruiken in dergelijke gevallen zelden 
een classifier, maar de tien- en de dertienjarigen 
doen dat veel vaker. Opgeteld per groep gaat 
het om respectievelijk 4 , 1 9 en 28 werkwoor
den van beweging met classifiërincorporatie. De 
bijbehorende percentages, berekend over het 
aantal uitingen, zijn respectievelijk 4 .55 , 13.67 
en 10.37. Hierbij moet nog opgemerkt worden, 
dat in de groep tienjarigen het classifiërgebruik 
in werkwoorden van beweging toe te schrijven 
is aan drie leerlingen, terwijl het in de groep 
dertien jarigen over alle leerlingen gespreid is. 
De constatering dat voor DKHO classifiërgebruik 
in werkwoorden van locatie langer moeilijk 
blijft, dan classifiërgebruik in werkwoorden van 
beweging, lijkt gerechtvaardigd. 

Opvallend is dat de meeste DKHO met name 
niet-levende objecten als referent koppelen aan 161 



niet-levende objecten als referent koppelen aan 
abstracte punten en in veel mindere mate perso
nen of dieren. Een mogelijke verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn, dat DKHO de ruimte meer ge
bruiken als representatie van ruimte en minder 
voor min of meer abstract-syntactische doelein
den (Loncke et.al., 1989). In dat geval zouden 
objecten aan punten in de ruimte gekoppeld 
kunnen worden, om de samenstelling van de in 
het tekenfilmpje waargenomen ruimte te beschrij
ven. Deze punten zouden in een aantal geval
len toch een syntactische functie kunnen krijgen. 
Het onderscheid tussen een meer syntactisch en 
een meer topografisch gebruik van de ruimte is 
echter omstreden (Liddeïl, 1989). Een alternatie
ve verklaring zou gelegen kunnen zijn in een 
verschillende stijl van vertellen. Het is mogelijk 
dat de gefilmde dove volwassene het verhaal 
meer vertelt vanuit vertellersperspectief, terwijl de 
DKHO meer kiezen voor vertelling vanuit het 
perspectief van handelende personen. In dat 
laatste geval nemen ze vaak de rol van een per
soon. Nader onderzoek zal moeten uitmaken of 
deze laatste verklaring hout snijdt. 

Het meest opvallende in tabel 4 zijn de relatief 
grotere problemen die alle groepen blijken te 
hebben met incorporatie van benoemde punten 
in het proces van anaforische referentie, dan in 
het proces van congruentie en locatieve over
eenstemming. Dit wordt eens te meer duidelijk 
als we kijken naar het percentage punten dat de 
dove volwassene (ook) gebruikt voor anafori
sche referentie. Het verschil als zodanig vindt 
geen parallel in de gebarentaalverwerving van 
DKDO. Een plausibele verklaring kan wederom 
gelegen zijn in een mogelijk stijlverschil. Een 
dove volwassene, die vanuit vertellersperpectief 
het verhaal weergeeft, moet uiteraard veel meer 
verwijzen naar de handelende personen, dan 
degene die de rol neemt van deze personen, 
deze als het ware personificeert. Dit zou echter 
ook repercussies kunnen hebben voor de fre
quenties van congruentie met abstracte plaats-
punten en daar zijn vooralsnog minder aanwij
zingen voor. 

Met de nodige voorzichtigheid, gezien het feit 
dat de vergelijking met de volwassen taalgebrui
kers slechts een persoon betreft, vallen uit dit 
deelonderzoek de volgende conclusies te trek
ken: 

1. Verwerving van benoeming van plaatspunten 
vindt weliswaar plaats bij de onderzochte 
Nederlandse DKHO, maar verloopt sterk ver
traagd. 

162 2. Gebruik van werkwoorden van locatie met 

classifierincorporatie komt nauwelijks voor. 
Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een voor 
late gebarentaalverwervers moeilijk toeganke
lijke constructie. 

3. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de 
geconstateerde verschillen tussen de DKHO 
en de dove volwassene met betrekking tot 
koppeling van levende objecten aan abstrac
te punten en met betrekking tot anaforische 
refentie toe te schrijven zijn aan verschillen in 
verteltrant, dan wel elders hun oorzaak vin
den. 

Indirect vloeit hieruit voort, dat dit onderzoek 
eens te meer aantoont dat DKHO weliswaar 
aspecten van een gebarentaal verwerven, maar 
dan zeer vertraagd, terwijl er aanwijzingen in 
besloten liggen, dat deze verwerving nooit tot 
volledige beheersing zal leiden. Voeg dit bij de 
bekende overwegend matig tot slechte beheer
sing van een gesproken taal en de kwalificatie 
'haïftalig' voor DKHO is zeker op zijn plaats 
(Knoors, 1 989b). In deze zin is ook het hier ge
rapporteerde deelonderzoek een verder argu
ment om binnen Totale Communicatieprogram
ma's te opteren voor tweetalig onderwijs met 
een gebarentaal als eerste taal, teneinde mini
maal de nadelige effecten van halftaligheid te 
vermijden. 
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1. De opnames van dit onderzoek werden 
gemaakt met een Philips Explorer Cam
corder, beschikaar gesteld door Philips. 
Greet Bon was proefleidster en hielp bij 
transcriptie en analyse. 

2. Gebaren worden in dit artikel steeds 
weergegeven door middel van glossen, 
Nederlandse in kapitaal geschreven 
woorden. 

3. Voor toetsing van significantie van ver
schillen tussen gemiddelden van drie 
groepen is gebruik gemaakt van de 
Kruskal-Wallis-test. Gaat het om toetsing 
van verschillen tussen twee groepen, dan 
is dat gedaan met de Mann-Whitney-test. 
In beide gevallen werd gecorrigeerd 
voor ties. Het significantieniveau werd 
vooraf gesteld op een p-waarde, kleiner 
dan 0 .05. 
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Er was eens een meisje . . 

. . . maar grootmoeder, 
wat hebt u grote oren . . . 

Gelukkig kwam de jager 
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Inleiding 

net zal de meeste Westeuropese lezers geen 
moeite kosten om in de verminkte regels hierbo
ven het verhaal van Roodkapje te herkennen. 
Roodkapje is het meisje dat te onbevangen de 
gereld tegemoet gaat en als prijs voor goedge
lovigheid een verblijf moet doorstaan in de buik 
van een monsterlijke wolf. Een tijdelijk verblijf, 
vvant zoals dat in sprookjes 'hoort', verschijnt, 
nog voor het verteringsproces op gang is geko
men, de bevrijdende jager. 

Functies van vertellen 

Hoe komt het dat wij met slechts vijf woorden zo 
snel weten om welk verhaal het hier gaat en wat 
voor soort verhaal dat is? 
Veel mensen zullen antwoorden, dat iedereen 
dat verhaal in zijn vroege jeugd heeft gelezen 
en dat is ongetwijfeld juist. Waarschijnlijker is 
echter, dat dit verhaal in de eerste plaats door 
luisteren in onze beleving is gekomen en pas in 
de tweede plaats door het te lezen. 
Luisteren en lezen dienen veelal dezelfde 
doelen, zoals informatie opnemen, communice
ren, worden onderwezen of op aangename 
W | jze onderhouden worden. Luisteren en lezen 
2i|n beide receptieve psycholinguïstische proces
sen, die op veel punten overeenkomsten verto
nen. Een van de belangrijkste overeenkomsten is 
het proces van betekenisvorming. O p basis van 
eigen betekenisbestand' kan een consument 
nieuwe betekenissen vormen en daarmee zijn er
varingen en kennis op diverse gebieden herorde

nen. Voorwaarde is dan natuurlijk, dat de vorm 
waarin een boodschap wordt overgedragen, 
geen decoderingsproblemen oplevert. Een luiste
raar moet beschikken over de taal waarin hij 
wordt toegesproken, pas dan kan een verhaal 
als smakelijk of spannend worden ervaren, zelfs 
al is niet alles voor 100% duidelijk. W i e zich 
niet meer hoeft te bekommeren om de vorm, kan 
meer energie overhouden om zich aan gebeurte
nissen in een verhaal over te geven en zich te 
identificeren met verhaalpersonen. Al naar be
hoefte kan iemand zich Roodkapje, grootmoe
der, boze wolf of snelle jager wanen. En wie 
zich te verwijderd voelt van deze beleving, kan 
zich de verhalencyclus "The Storyteller", met Jim 
Henson als verteller, voor de geest halen of, 
voor wie dat kon volgen, de amusante vertellin
gen uit Gebarenwinkel van de VPRO. 

Voor veel dove kinderen blijft deze eerste kennis
making met de functies van verhalen vertellen on
bekend, terwijl ook bekend is dat voor veel 
dove kinderen leesboeken beperkt of zelfs niet 
toegankelijk zijn. Mede om die reden bepleitte 
M.le Grand in 1986 op het VEDON-congres 
het voorlezen aan dove kinderen. Voor ons een 
reden om te bekijken hoe vertellingen in het taai
en leesonderwijs aan dove kinderen gebruikt 
kunnen worden: een overzicht van het daaruit 
ontstane project KIJK-BIBLIOTHEEK, vooraf gegaan 
door onze overwegingen daartoe. 

Functies van lezen 

Lezen is een van de middelen om je te ontspan
nen, om te denken, om iets te weten komen, om 
iets te leren, om te communiceren. Kortom: even
als vertellen heeft lezen vele functies. Dit geldt 
echter alleen als je hebt leren lezen. 
Leren lezen is een uitzonderlijk complex leerpro
ces waaraan diverse vaardigheden te pas 
komen. Een goede ontwikkeling van deze vaar
digheden vereist bovendien de beschikking over 165 



een aantal basisvoorwaarden. Leren lezen 
zonder de beschikking over deze basisvoor
waarden, maakt het onder de knie krijgen van 
die vaardigheden tot een uitzonderlijk moeilijke 
en vaak ontmoedigende activiteit. 
Dove kinderen behoren tot die groepen kinde
ren, die niet over deze basisvoorwaarden be
schikken en dus grote problemen zullen krijgen 
bij het leren lezen. 

Toch willen wij in deze bijdrage eens niet de 
aandacht vestigen op al die vaardigheden 
waarover dove kinderen niet of te weinig be
schikken en waardoor het lezen voor hen een 
meestal onaantrekkelijke bezigheid is (gewor
den). Daarom zullen we aspecten van het lees
proces zelf hier niet aan de orde stellen. W i j 
wilden op zoek naar hulpmiddelen ten behoeve 
van het leesonderwijs, waarbij de beleving van 
vertellen het uitgangspunt zou vormen voor de 
heractivering van een onvoldoende ontwikkelde 
leesbeleving. 

Ons uitgangspunt bij deze wens werd gevormd 
door de vraag: wat kunnen dove kinderen wel 
in relatie tot lezen? 
Het antwoord op die vraag is verdacht eenvou
dig, namelijk: dove kinaeren kunnen goed 
kijken. Toch hebben we dat antwoord als uit
gangspunt genomen voor een primair visuele in
valshoek op de leesproblemen van dove kinde
ren. 

Van kijken tot lezen? 

In het kort kwam onze bedoeling op het volgen
de neer: het toegankelijk maken van verhalende 
teksten (fictie) voor dove kinderen, door deze 
verhalen via video te vertellen en te visualiseren. 
Primair doel was verhalen kijken en begrijpen, te 
vergelijken met het stillezen of lezen voor ont
spanning. Voorwaarde daarbij zou zijn deze 
verhalen te vertellen door middel van 
communicatiemiddelen, waarover deze kinderen 
ook zelf beschikken, namelijk Nederlands met 
gebaren (NMG) en indien gewenst/mogelijk in 
gebarentaal. Zoals Turkse leesboekjes voor Turk
se kinderen, Friese boeken voor Friese mensen, 
of zoals Braille-boeken voor blinde mensen wor
den gemaakt, zo kunnen 'kijk'-boeken voor dove 
kinderen worden gemaakt. Naar onze mening 
konden op deze wijze vertelde verhalen niet 
alleen zelf als hulpmiddelen bij het leesonderwijs 
dienen, van daaruit konden ook meer specifieke 
didactische middelen worden ontwikkeld. 
Voordat we echter nader ingaan op de realise
ring van de KIJK-BIBUOTHEEK, een korte toelich
ting op het belang van ontspanning in relatie tot 
lezen. 

Motivationele aspecten bij lezen 

Lezen is om te beginnen vooral een kijk-activiteit. 
En eigenlijk begint het leer-leesproces ook vooral 
met kijken. Jonge kinderen beginnen met plaat
jes kijken, waarbij in veel gevallen een volwas
sene, kleine verhaaltjes vertelt. Door die activiteit 
wordt bij horende kinderen een voor de ontwik
keling van gesproken en geschreven taal, onont
beerlijk (klank)-symbolisatieproces geactiveerd: 
het plaatje wordt immers in spraakklanken omge
zet. 
Daarnaast, en niet minder belangrijk, maar wel 
even onzichtbaar, wordt het voorstellingsvermo
gen van een kind geprikkeld: het kan gaan fan
taseren, nieuwe betekenissen vormen. Deze 
beide processen zijn voor elke vorm van leren 
van onschatbaar groot belang: ze wekken de 
wil of motivatie om er meer van te weten. Of 
zoals Goodman het ooit uitdrukte: "Intrinsic moti
vation in reading is simply a matter of wanting 
to get to the meaning" (Goodman, 1970, p. 
82). Bij dit type vertellingen geldt die motivatie 
niet alleen personen of gebeurtenissen, na ver
loop van enige tijd geldt dat ook voor de 
(schrift)tekens, die, in de ogen van een kind, de 
kennelijke toegang vormen tot de vertellingen. 
Motivatie is, zoals bekend mag worden veron
dersteld, de sterkste leerbron. 
Bij voorbereidend lezen kan door vertellingen 
die inspelen op de behoefte tot betekenisvor
ming, de wil ontstaan om geschreven taal te be
grijpen. Zo ontstaat ook leesmotivatie. Deze 
feesmotivatie kan worden beschouwd als een 
van de belangrijkste grondslagen van het lees
proces zelf, immers de wil om te leren lezen. 

Kijk-Bibliotheek: vraagstelling en doelen 

Bij ons is de vraag ontstaan in hoeverre het mo
gelijk is om dit grondbeginsel van het (leren) 
lézen weer tot een aanknopingspunt te maken 
voor leesmotivatie bij pubers. Anders gezegd en 
zoals in de titel in vraagvorm is gesteld: van 
kijken tot lezen? 

De veronderstelling bij deze vraag is, dat wan
neer dove leerlingen een verhaal verteld zien op 
video, zij via deze voorafgaande conceptualise
ring, makkelijker de geschreven variant zullen 
begrijpen. Zowel verhaalstructuur als -inhoud zul
len sneller aan kinderen duidelijk zijn, wanneer 
dat verhaal in een voor hen begrijpelijker visuele 
taalvariant wordt verteld. Dat betekent dat niet 
het leer-leesproces zélf gemakkelijker zal wor
den, maar de weg er naar toe wordt aantrekke
lijker en daarmee wordt mogelijk de wil om 
(beter) te kunnen lezen groter. Daarnaast bood 
een kijk-verhaal de gelegenheid om tekstvragen 



te ontwikkelen, gekoppeld aan zo'n verhaal. 
LJaarbij dachten we aan vragen, zoals die ook 
bij tekstbehandeling voorkomen: een uitwerking 
daarvan wordt gegeven in de bijbespreking van 
resultaten. Met name op dit punt leek het aan
trekkelijk onderwijshulpmiddelen te ontwikkelen. 

hierbij gingen wij er vanuit dat er om te begin
nen bij video-vertellingen belangrijke voordelen 
voor leerling en leerkracht waren. 
In de eerste plaats is er sprake van tijdwinst, 
omdat zowel verhaalstructuur en de inhoud van 
het verhaal sneller aan leerlingen duidelijk zullen 
Z l jn. Ook mag verondersteld worden dat deze 
vvijze van tekstbehandeling de aandacht van 
leerlingen beter vasthoudt. Immers, tijdens de 
vertoning van de tekst wordt de gang van het 
verhaal niet gestoord door al dan niet noodza-
keijke begripscontroleprocedures of nadere 
U|tleg, tijdens het voorlezen. Deze procedures 
kunnen nu in een nabespreking volgen en doen 
door die volgorde meer recht aan gangbare 
Processen bij leesonderwijs. Voor de Teerkracht 
betekent dat een gerichter en gedetailleerder be
handeling van teksten op inhoudelijke aspecten, 
maar o o i op (taal-)vormkenmerken. De leerlin
gen kunnen zich makkelijker aan het verhaal 
overgeven, waardoor de beoogde functies van 
vertellen beter tot hun recht kunnen komen. 

Met dit punt komen we tevens op een tweede 
belangrijke doelstelling, die vooral voor dove 
hinderen van groot belang is, namelijk de active
ring van hun taalcodebewustzijn. Voor dove kin
deren die in een TC-setting opgroeien, is het be-
langrijk om te begrijpen dat cle communicatie
middelen die zij zelf gebruiken en die in hun om
geving worden gebruikt, afkomstig zijn uit twee 
talen: Nederlands en Nederlandse gebarentaal. 
Voor een goed onderscheid wat tot welke taal 
behoort, is het belangrijk om beide talen in 
natura en via onderwijs aangeboden te krijgen. 
In gebarentaal vertelde verhalen of in N M G ge
visualiseerde verhalen kunnen een vorm van taal
reflectie bewerkstelligen, die dit onderscheid ge
makkelijker bespreekbaar kunnen maken. Anders 
gezegd: door deze vertelwijze en de daarbij 
9ebruikte taalmiddelen, kan bij leerlingen een 
^eeta l ig bewustzijn worden geprikkeld dat mo-
gehjkheden biedt om het denken over talen, taal
gebruik en taalvormen, passief of actief te active
ren. 

Hoewel deze veronderstellingen wat speculatie
ver zijn dan de eerder genoemde, lijken zij niet 
, ,e 'e maal ongegrond: binnen het tweetalig 
ieids)-onderwijs is de onderlinge afhankelijk

heid 
1986) 

van leerprocessen aangetoond (Teunissen, 

Samenvattend: vertellen en lezen verschillen van 
vorm, met alle vormkenmerken van dien, maar 
naar functies zijn er belangrijke overeenkomsten. 
Die overeenkomsten bieden aanknopingspunten 
om motivationele aspecten in taal-leesontwik-
kelingsprocessen van dove kinderen effectiever 
te gebruiken. Hiertoe is het project 'KIJK-
BIBLIOTHEEK' ontwikkeld dat beoogt onderwijs
hulpmiddelen te vervaardigen met de volgende 
doelen: ontwikkeling van leesmotivafie, ontwik
keling van taal- en tekstbegrip. 

Werkwijze Kijk-Bibliotheek 

Een door leerlingen en/of leerkracht gekozen 
verhaal wordt door een van de dove vertellers 
op video verteld en waar mogelijk geïllustreerd 
met afbeeldingen uit het boek. 
Daarbij zijn er twee mogelijkheden om een oor
spronkelijk geschreven verhaal weer te geven: In 
Nederlands met Gebaren (NMG) of in de Ne
derlandse gebarentaal. In het eerste geval gaat 
het om voorlezen, in het tweede geval om naver
tellen. De keuze voor voorlezen of navertellen 
hangt samen met hef primaire doel, dat de op
drachtgevers beogen, waarvoor de video-band 
wordt gebruikt. 

gebarentaalbanden 

Wanneer het verhaal uitsluitend wordt gebruikt 
ter ontspanning, dan kan het verhaal worden na
verteld in gebarentaal. Dat is de gemakkelijkste 
taal voor de meeste dove leerlingen van het 
VSO. Daarnaast is de meest toegankelijke taal 
natuurlijk ook het beste om identificatieprocessen 
te bewerkstelligen. Immers zoiets kan alleen 
wanneer je je niet voortdurend moet afvragen, 
wat er nu eigenlijk wordt verteld. 
Aan deze vertelmodaliteit kunnen tekstvragen 
worden gekoppeld. In dat geval is de band te
vens als onderwijshulpmiddel bruikbaar, immers 
er kunnen nu diverse vragen worden gesteld met 
betrekking tot de inhoud van het verhaal, de ka
rakters van de verhaalpersonen, de gebeurtenis
sen die zich voordoen, kortom via tekststructuur 
kan aan de hand van verschillende soorten 
vragen worden gediscussieerd. 
Behalve deze funcies vormen de gebarentaal-
verhalen natuurlijk ook een bron van tweetalig-
heidslessen. Daarmee bedoelen wij dat bepaal
de grammaticale verschijnselen in de gebaren
taal, vergeleken kunnen worden met grammati
cale verschijnselen in het geschreven of gespro
ken Nederlands. Daarbij valt te denken aan 
werkwoordvervoeging of aan het gebruik van 
voornaamwoorden in het Nederlands tegenover 
persoonslocolisering in de Nederlandse geba- 167 



rentaal. Het zal geen verbazing wekken dat dit, 
puur taalkundig gebruiksdoel, wat didactische 
ontwikkeling betreft, nog maar in de kinder
schoenen staat. 
In deze gevallen functioneert zo'n verhaal niet 
meer als pure ontspanning, maar kan het als 
een onderwijshulpmiddel worden ingezet. 

Banden in Nederlands met gebaren 

Wanneer een vertelling in N M G wordt opgeno
men, zijn didactische doelen voor het taal-
leesonderwijs meestal primair. Immers bij deze 
taalmodaliteit wordt de Nederlandse woordvol
gorde gebruikt en worden meer kleine, belangrij
ke woorden of woorddelen gevingerspeld. O p 
die manier lijkt het gebarensysteem het meest op 
het gesproken en geschreven Nederlands. 
In grote lijnen kunnen de bovenbeschreven func
ties hier uiteraard ook voldoen, echter hier is een 
zekere kennis van het Nederlands toch een ster
kere voorwaarde gebleken dan wij aanvankelijk 
hadden vermoed. Om dat duidelijk te maken 
zullen we tenslotte een aantal ervaringsgegevens 
vermelden. 

Uit hiervoor beschreven gegevens zal duidelijk 
zijn, dat voorafgaand aan een opname het ge
kozen verhaal intensief wordt bestudeerd door 
de verteller. Ook moet hi j /z i j op de hoogte zijn 
van de gewenste modaliteit en kennis nebben 
van doel en doelgroep. Bij voorbereiding op ge
bruik van het gebarensysteem wordt een verhaal 
vrij letterlijk voor-gelezen Wordt het verhaal 
echter in gebarentaal naverteld, dan wordt het 
gebeuren vooraf (per fragment) goed ingeprent 
en in eigen tekst naverteld! 
Ook hier heeft de ervaring geleerd, dat vele va
riaties mogelijk zijn en soms zelfs noodzakelijk, 
daarom een blik op onze eerste ervaringen. 

Ervaringsgegevens 

Het eerste opgenomen verhaal is geschreven 
door Liesbeth Klop en is getiteld: DE TENT MET 
DE RODE Z O N . 
Die vertelling gaat over twee meisjes die samen 
voor het eerst alleen, zonder ouders, gaan kam
peren en die natuurlijk allerlei avonturen bele
ven. Ze zijn nieuwsgierig, ze zijn bang en ze 
worden dapper. Ze beleven kortom allemaal er
varingen die veel mensen kennen. Het boek is 
geschreven in de serie 'Zoeklicht' en doelt op 
een leeftijdsgroep van ongeveer vijftien jaar. 
Voor deze opnames is het verhaal in Neder
lands met gebaren verteld, soms met wat uitleg 
in gebarentaal. Dat laatste bleek nodig, omdat 

168 ". . . het gebarensysteem soms onvoldoende 

kan weergeven wat het emotionele belang is 
van een bepaalde situatie" (Adde Woest). 

De eerste groep leerlingen met wie wij op deze 
manier hebben gewerkt, was een VSO-groep 
van meisjes in de leeftijd van 12-14 jaar. Drie 
van deze meisjes zijn redelijke lezers en de 
andere drie hebben erg veel moeite met ge
schreven Nederlands. 
Het verhaal werd in de klas op video vertoond 
en de interviewvragen, die bij deze eerste gele
genheid op video werden opgenomen, zijn 
door de dove verteller en de horende leerkracht 
gesteld. 

Resultaten: 

Uit het inverview bleek duidelijk een zeer grote 
waardering van de leerlingen voor deze manier 
van vertellen. Alle kinderen bleven de vertelling 
zonder een spoor van verveling volgen. Het is 
mogelijk dat die belangstelling deels wordt ver
oorzaakt door het nieuwe, het ongewone en 
ook is mogelijk dat de persoonlijke aanwezig
heid van de verteller/interviewer een extra di
mensie aan het gebeuren verleende. Dit bleek 
bijvoorbeeld heel duidelijk uit het gegeven, dat 
de leerlingen meer bereid bleken de verhaaler-
varingen te toetsen aan hun eigen persoonlijke 
ervaringen of juist het ontbreken daarvan. De 
verteller verklaarde dit als ". . . meer gebruikelijk 
bij dove mensen onderling" (Adde Woest). 
Hoewel de grote lijn van het verhaal bleek over
gekomen, was er tussen de ervaringen van de 
redelijke en de matige lezers wel verschil. Dit 
verschil kwam vooral tot uitdrukking in antwoor
den over het verhaal zelf. Het bleek dat meisjes 
die ook matig lezen, bepaalde details niet goed 
hadden begrepen. Voor deze meisjes riep het 
gebarensysteem meer moeilijkheden op dan we 
zelf verwacht hadden. Misschien niet zo onbe
grijpelijk, omdat de onderliggende taal bij ge
bruik van een gebarensysteem het geschreven 
Nederlands is. 
Als bij het vragen stellen later een toelichting 
werd gegeven, of een bepaald gedeelte werd 
wat anders verteld, dan leken de problemen op
gelost. Bij die andere manier van vertellen 
werden vereenvoudigingsprocedures toegepast, 
maar uitsluitend in gebarentaal. Daarmee sluit 
onze ervaring aan bij ervaringen elders, waar 
meer wordt geëxperimenteerd met tweetalig-
heidsstrategieën. 

In tweetaligheidsklassen van de "Doveskolen" 
in Kopenhagen wordt een geschreven tekst, 
of een gebarentaalverhaal, eerst toegelicht in 
gebarentaal. Die toelichting kan van een vol
wassene komen, maar bij begripscontrole-



procedures vertellen kinderen aan de volwas
sene ook in gebarentaal. De garantie, dat 
een nieuw begrip op deze wijze beter be
klijft, wordt groter geacht, (persoonlijk com
mentaar - Nini Hoiting.) 

O p grond van de evaluatie van het interview 
hebben we een aantal vraagtypen onderschei
den, die samenhangen met doelen van KIJK-
BIBLIOTHEEK. De vragen zijn als volgt gerubri
ceerd: 

• waarderingsvragen, zoals: 
Wat vind je van deze manier van vertellen? 
Vind je dit een leuk spannend verhaal? 
Waardeer je een dove verteller meer dan 
een horende? Vind je die meisjes moedig? 

• tekstbegripvragen, zoals: 
Waarom gaan die meisjes alleen kamperen? 
Wat willen die jongens? Waarom helpen ze 
die hond? Wat vind je belangrijker, dat de 
meisjes die hond helpen of dat ze hun tent 
opzetten? Waarom doen ze dat in die volg
orde? 

• taaibegripsvragen, zoals: 
Wat betekent 'stroper'? Hebben jullie daar 
een gebaar voor? Kun je het woord opschrij
ven? Wat doe je in gebarentaal om aan te 
geven dat een gesprek tussen twee mensen 
plaatsvindt? 

Vind je dit Voorlopig tot slot 

een leuk Zoals te verwachten viel, werden problemen 
spannend zichtbaar bij de interactie tussen tekst- en taalbe-
verhaal? g r jp. Bepaalde woorden die in de N M G -

vertelling aanvankelijk waren gevingerspeld, 
gaven voor een aantal leerlingen problemen. 
Hoe deze situatie voor verschillende doelgroe
pen moet worden opgelost, is niet op voorhand 
duidelijk, de verschillen in taalvaardigheden 
tussen leerlingen zijn zoals bekend vrij groot. 
Desalniettemin zijn de voorlopige resultaten veel
belovend genoeg om er mee door te gaan, 
hoewel het maken van deze vertellingen een tij
drovende zaak is. In dit verslag hebben we de 
aandacht vooral gericht op motivationele aspec
ten voor het leesonderwijs; in een tweede ver
slag hopen we duidelijk te maken hoe onze er
varingen met betrekking tot meer specifieke 
tweetaligheidsdoelen zijn verlopen. 



Zr. Mariëlla van den Hoven 

Geachte voorzitter, 

Bij een jubileum hoort een historisch overzicht. 
Enige tijd geleden vroeg de heer Van Hagen 
(lid van het feestcomité) mij alle artikelen van het 
Tijdschrift vanaf het bestaan te categoriseren. 
Toen die klus geklaard was, vroeg nij, of ik alles 
op een diskette wilde zetten. Dit betekende, dat 
ik een tekstverwerker zou moeten hanteren en 
dat op mijn leeftijd. 

Maar als de heer Van Hagen iets van je ge
daan wil krijgen, lukt hem dat meestal. Het ge
beurde dus. 
In alle vriendelijkheid kwam toen de vraag: 
'Wat denk je van een historisch overzicht van 
de VEDON? Je krijgt het hele arsenaal van het 
archief tot je beschikking.' 
Stelt u zich voor: bijna een kleine vrachtauto vol 
kisten en dozen, vergeelde papieren, stoffige en
veloppen en wat dies meer zij. 
Maar het is er gekomen. 

Het is geen lijvig boekdeel geworden. Ik ben nu 
eenmaal een vrouw van weinig woorden. 
Ongetwijfeld vinden de lezers drukfouten. Ik zou 
ze het advies willen geven: neem er een rode 
stift bij en streep aan. Dat doen wij immers zo 
graag. En ik ben er dan zeker van dat het gele
zen wordt. 
W ie kritiek heeft op het boekje (en dat mag) zou 
ik willen vragen: probeert u het ook eens? 
Mijnheer Van Dijk, ik heb dit graag gedaan, 
omdat het welzijn van het dove kind mij ter harte 
gaat, maar ook omdat ik respect heb voor al de
genen die zich in hef verleden voor het dove 
kind hebben ingezet en voor hen voor wie dit 
momenteel nog een grote zorg is. 
Bij deze overhandig ik u het brochuurtje. 

% 

Een "bloem 
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Opmerking redactie: 
Korte toespraak van zr. drs. Mariëlla van den Hoven gericht aan de heer P.L. van Dijk, voorzitter van 
de VEDON, voorafgaande aan de overhandiging van het eerste exemplaar 
"Speciaal Facet 3 . 1 , 75 jaar VEDON". 



Lezing over 'Het Kleurensysteem' 

zoals dit is ontwikkeld en wordt gebruikt op de Joh.C. Ammanschool 
te Amsterdam 

J- Walvis en H. Krijnen 

Inleiding 

Ongeveer acht jaar geleden werd op de Am
manschool een nieuwe afdeling in het leven ge
roepen voor leerlingen die ondanks normale in
telligentie de Nederlandse cultuurtaal zeer 
moeizaam verwierven. Deze groep leerlingen 
dwong ons ertoe de tot dan toe gehanteerde 
methodiek tegen het licht te houden en waar 
noodzakelijk te veranderen en daarbij leermid
delen te ontwikkelen die de taal inzichtelijker 
maken en tevens het correct gebruik van die taal 
°P gang brengen. 

Jarenlang analyseren en experimenteren leidde 
'of een aanpak die uitgaat van een sterk gestruc
tureerd taalaanbod, waarbij de hulpmiddelen 
zijn gebaseerd op visualiteit en het zelf hande-
ten van de leerling. Deze werkwijze noemen we 
net kleurensysteem. Met ingang van het cursus
laar ' 8 9 / ' 9 0 werkt men door de hele school 
met kinderen vanaf vijf jaar met dit systeem. 
I n deze korte lezing zullen we globaal uitleggen 
w a t het kleurensysteem behelst. W e vertellen iets 
over taaibegrip via het schrift en taaiproductie 
met behulp van carriers. 

enslotte geven we twee praktijkvoorbeelden ter 
'"ustratie van de manier van invoeren en verschil
len in niveau. 

Taaibegrip via het schrift 

voor het begrijpen van onze taal hebben we 
vastgehouden aan een indeling van die taal in 
vraagcategorieën. Aangezien taal terugvragen 
met taal voor veel leerlingen moeilijk is, kozen 
w e voor een visueel hulpmiddel. Elke vraagcate-
gorie kreeg zijn eigen kleurcodering (zie bijlage 
onder nr. I I . 

W ie 
Wat 
Wat doe (werkwoord) 
Wanneer 
Waar (naar toe) 
Hoe/waarmee 
Waarom 
"est (niet terug te vragen) 

geel 
bruin 
rood 
oranje 
paars 

groen 
lauw 

zwart 

Een ander uitgangspunt bij taalverwerving en 
taaibegrip was, dat de kinderen als het ware 
ondergedompeld moesten worden in een 
'taaibad'. Overeenkomsten tussen verschillende 
taalstructuren werden op deze manier niet expli
ciet behandeld. W i j zochten naar een systeem 
waarbinnen het mogelijk was syntactische regels 
aan te bieden, te bespreken en te oefenen. 
De semantiek van een zin vertoont andere 
aspecten dan die van een woord of woord
groep. Door de woorden te groeperen komt de 
zinsinhoud bovendrijven. 
Het onderkennen van kleine inhoudsverschillen 
proberen we te ondersteunen, o.a. d.m.v. het 
aangeven van oppervlakte- en dieptestructuren. 
O p die manier komt er meer structuur in de 
woordenbrij en ontstaat er meer begrip bij de 
leerling van die taal. 

Een voorbeeld: (zie bijlage onder nr. 2) 

Ik zit op de bank en wacht. 
Ik zit op de bank te wachten. 

Duidelijk gemaakt moet worden, wat het verschil 
is tussen ergens werkelijk aanwezig zijn en een 
tijdje wachten tot iets komt.. 
Waar zit ik? . . . op de bank. 
Waarop wacht ik? . . . op de bank. 
Het feit dat er in de eerste zin ook nog sprake is 
van deletie, maakt zo'n bericht nog moeilijker. 
In dit voorbeeld zouden we het verschil van con
creet en het veel abstracter taalgebruik aange
ven door bij 'op de bank' in zin twee boven de 
paarse onderstreping onder 'op' een rode punt 
te zetten ter illustratie van het gegeven, dat hier 
niet echt sprake is van een plaatsbepaling, maar 
dat het woordje 'op' hoort bij 'wachten'; wach
ten op heeft een andere betekenis dan ergens 
wachten. 
Zulke kleine verschillen in woordgebruik met een 
totaal andere betekenis brachten ons ertoe te 
kiezen voor een stapsgewijze aanbieding van 
de Nederlandse taal. Een ordening en ODDOUW 
die het mogelijk maakt de leerling aan de hand 
te nemen door taalland en te wijzen op verschil
len en overeenkomsten in betekenis en structuur. 
W i j verwachten dat de leerling zelf ook nadenkt 
over taal. 
Vanzelfsprekend begint de wandeling voor de 171 



leerling bij rechte zinnen waarin wij de verschil
lende categorieën aanbieden. Tevens maken 
we duidelijk welke verschillende posities de ge
kleurde stukjes in een zin kunnen innemen. De 
inhoud van de taal blijft in beginsel nog con
creet. 
In een later stadium confronteren we de leerling 
pas met syntactisch- en inhoudelijk gezien com
plexere taal, die meer abstracfievermogen ver
eist. 
W e hebben de taalopbouw stap voor stap per 
kleurcategorie geordend in een schema voor de 
leerkracht. Wanneer we het schema inzien, ont
dekken we een opbouw van concreet naar ab
stract taalgebruik en van eenvoudige naar 
steeds complexere zinsconstructies, zodanig ge
ordend, dat we zoveel mogelijk gebruik maken 
van overeenkomsten dwars door de kleurencate-
gorieën heen. 
Daarnaast heeft de leerkracht een lijst van taai-
gevallen om te zien hoe verschillende taalgeval
len binnen dit systeem worden onderstreept. Van 
Mierlo's taalgevallenlijsten waren ons daarbij 
zeer van dienst, evenzo artikelen van D.van der 
Vliet en P.Oud. W e kunnen in dit korte tijdsbe
stek de verbanden die we hebben gelegd tussen 
taalstructuren en taaibegrip en de daaruit voort
vloeiende keuzes m.b.t. de taalopbouw, niet 
verder uitdiepen. 

Taaiproductie 

Natuurlijk is inzicht in en begrip van de taal 
voor de leerling niet voldoende om zelf tot een 
goede taaiproductie te kunnen komen. Voor het 
op gang brengen van die productie hebben we 
enkele hulpmiddelen ontwikkeld die aansluiten 
bij het taalaanbod: 

- individuele kleurendoosjes en grondkaarten 
- wandkaarten met extra informatie 
- markers 
- een werkwoordenboek 
- carriers en kleurencarriërs. 

Eén daarvan, de carriers, zullen we nader bekij
ken. 

Carriers: 

Dit zijn voorgestructureerde zinspatronen, waar
bij alleen de essentiële informatie is aangege
ven. Te denken valt aan de plaats van een werk
woord, de mogelijk volgende kleurcategorieën, 
inversie, afhankelijkheid, de plaats van voeg
woorden e.d. Het zijn als het ware kapstokken 
waaraan de leerling datgene wat hij of zij wil 
mededelen kan hangen. Het zijn dus geen voor-

172 beeldzinnen! De leerling weet meestal wel wat 

hij wil vertellen, maar hij weet vaak niet hoe. Te 
veel informatie komt in een zin, woorden wor
den geregen, elke structuur ontbreekt. Werken 
met carriers helpt de leerling ordening aan te 
brengen en zelfstandiger te oefenen, te bouwen 
met die taal. Structuur en beperking biedt hou
vast en maakt minder afhankelijk van de leer
kracht. De leerkracht is minder de goed- of af
keurende partij, maar kan zich vragend, sturend 
opstellen. Het aanbieden van nieuwe carriers 
gaat gelijk op met het aanbieden van nieuwe 
taalgevallen. Na aanbieding volgt de oefenfase 
van nieuwe taalgevallen. Na aanbieding volgt 
de oefenfase om met gebruik van de hulpmidde
len tot zelfstandige productie van goede Neder
landse zinnen te Komen. 

De carriers hangen op een voor iedereen zicht
bare plek in de Klas voor het grijpen. De carriers 
die oefening behoeven, heeft de leerling in het 
eigen kleurendoosje bij zich op tafel samen met 
gekleurde kaartjes en markers. 

Een voorbeeld: (zie bijlage onder nr. 3) 
Allereerst een carrier van een eenvoudige rechte 
zin. 

Je kan iets willen, 
ergens naar toe willen, 
iets willen doen. 

Dit zijn de basisbegrippen bij 'willen'. Later kan 
zo'n rechte zin natuurlijk uitgebreid tot bijvoor
beeld: 
'ik wil straks samen met jou naar oma in Zaan
dam', of 
'ik wil naar het land van mijn dromen' en 
'ik wil, wat ik aan mama heb gevraagd', enz. 

Nu een voorbeeld van een carrier met al wat 
complexere inhoud en vorm. O p zo'n strook pa
pier zijn alleen die woorden geschreven die een 
speciale verhouding tussen twee taaluitingen 
weergeven. Hierbij wordt de plaats van onder
werp en persoonsvorm ook aangegeven, de 
daarbij behorende zinsstructuur. 

Twee praktijkvoorbeelden: 

In dit deel willen we laten zien hoe leerlingen in 
het systeem worden ingevoerd en hoe één en 
hetzelfde bericht is te verwerken op twee ver
schillende niveaus. 

1 . voorbeeld invoering: 

Eenvoudige zeer concrete taal is vaak nog te te
kenen. Naast zo'n tekening schrijven we de bij
passende zin. In de tekening kleuren we de be
schreven zinsdelen in (zie bijlage onder nr. 5] 



Personen worden geel gekleurd. 
Handelingen geven we met rood aan (pak le
vert rode handen op, sta rode voeten, wil 
een rode hand, ben een rood hart, enz.), 
Dingen krijgen een bruine kleur, 
Verplaatsing krijgt een paarse pijl tot onder 
de dingen of personen waarnaar wordt ver
wezen, enz. 

Dan pas worden de zinnen zelf ingekleurd. 
Om jonge kinderen bewust te maken van de ver
schillende categorieën, maak je b.v. collages 
van personen, dingen, doe je spelletjes als 'we 
gaan op reis en nemen mee', verstoppertje, wat 
is weg, wie heeft de bal, wie speel ik, enz. Tij
dens een spelletje legt men voordurend hef ver
band met de grote gekleurde grondkaart die als 
categorie bij het spel past. 

2. voorbeeld niveaus (zie bijlage onder nr. 4) 

ten situatie door een leerling aangedragen kan 
° p verschillende niveaus in taal worden omqe-
zet: y 

Vandaag regent het. 
W i j gaan naar Artis. 

Iedereen is lief, maar Jan is vervelend. 
Hij zegt: Ik wil niet, want het regent. 
Meneer B. antwoordt: W i j gaan toch. 
W i j rijden een uur lang met de tram. 

Hoewel het vandaag hard regent, gaan we 
toch naar Artis. Behalve Jan wil iedereen 
graag mee. 
"Als net zo regent, blijf ik liever op school om 
te werken", zegt hij. Meneer B. antwoordt, 

dat hij daar niets mee te maken heeft. 
De reis naar Artis duurt een uur. 

De verschillen in moeilijkheidsgraad worden dui
delijk bij het onderstrepen. Enkele verschillen tus
sen de hier gehanteerde niveaus zijn: 

rechte zinnen en in
versie met wanneer
stukje vooraan 
concrete taal 

directe rede 
eenduidig kleurge
bruik 

samengestelde zinnen 
met inversie, afhanke
lijkheid, deletie 
abstractie, uitdrukkin
gen 
indirecte rede 
dieptestructuur (de reis 
naar Artis) 

In memoriam 
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BIJLAGE 

1. WIE?/ /WANNEER?/ HOE? / WAAR NAAR TOE?/ 
*k s%* morgen met de'auto naar oma. 

Ik ga morgen met de auto naar oma. 

2 . I k _ ^ i t op d e b a n k e n . w a c h t . 

I k z i t op d e bank. t e w a c h t e n 
^ * ^ ^ * ' * ^ — > . I I i' ijTi ftp ^ -

3 . 

• K » 

Ik wi 

n i e t a l l e e n .maar 

4 . A . Vand laag r e g e n t h e t . 

-^):22ii . . . . . 

W i j q a a n ^ n a a r ^ A r t i s . 

Iedereen is lie-f , maar Jan is vervelend. 

H i j . z e c i | : I k j w i j n i e t J war f l h e t r e g e n t . | 

Meneer B.antwoordt: Wij gaan toch. 

Wij rijden eer» uur lang net.de tram. 

4.B. [Hoewel^ het vandaag hard regentJ gaan we toch naar Artis. 

Behalve Jan wil iedereen graag mee. j-'Alŝ  het @ regent I %~\ 

bl_iJf ik liever op school om te werken",zegt hij. 

Meneer B. antwoordt, dat hij .daar niets mee te maken 
• » i • — • 1 — — — > _ ' i » >> 

6. 

ik v/LL brood 

ik qa naar huis 

http://net.de


Buitengewoon computergebruik 

Han Alferink, docent aan het Instituut voor Doven, 
afdeling Eikenheuvel te Vught 

V E D O N 

Inleiding 

Een jaar of acht geleden kon ik me bij de kreet 
computers in het onderwijs" niet veel meer voor

stellen dan een berg dure apparatuur, die wel
dra zou worden bijgezet in de kelder naast de 
reeds bestofte berg 'audio - visuele hulpmidde
len in het onderwijs'. 
Nu, november 1988, kan ik me nog nauwelijks 
voorstellen, hoe ik zonder het speciaal voor 
onze school geschreven 'communicatienetwerk-
orogramma' adequaat zou kunnen werken aan 
de doelstellingen van onze school, Eikenheuvel 
te Vught, een afdeling van het Instituut voor 
Doven te St. Michielsgestel. 

Deze lezing wil duidelijk maken, dat er echt 
sprake kan zijn van computer ondersteund onder
wijs. 
Die ondersteuning gaat niet automatisch in bij 
het plaatsen van een hoop hardware met kant 
en klare software. Die ondersteuning kon tot 
stand komen omdat: 

op ons Instituut de onderwijsmethodiek en -
filosofie helder beschreven is, zodat we ge
richte en gefundeerde hulpvragen konden op
stellen; 
we konden participeren in het luxe COI-
project: steeds opnieuw konden we onze vra
gen voorleggen bij de know-how bank van 
het COL In nauw overleg met de software-
en hardware deskundigen van het COI is er 
tenslotte een programma ontwikkeld, dat 
kwalitatief gezien zelfs meer inhoud heeft 
dan we aanvankelijk in onze eerste hulp
vraag wenselijk achtten. 

Beschrijving van de doelgroep 

De 6 leerlingen (gemiddelde leeftijd was ruim 
• ' jaar) die nebben deelgenomen aan het pro
leet, zijn doof: het gemiddelde hoorverlies in het 
gebied dat belangrijk is voor het verstaan van 
spraak, bedraagt meer dan 91 decibel. Ze zit
ten op Eikenheuvel te Vught, een afdeling van 
het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel 
tikenheuvel is in 1 973 opgericht voor dove kin
deren, die niet of zeer moeilijk in staat zijn om 

taal via spraakafzien (= liplezen plus het uitbui
ten van het restgehoor met gebruikmaking van 
geavanceerde geluidsapparatuur) te verwerven 
en zich oraal (= sprekend) te uiten, in tegenstel
ling tot de dove leerlingen op de kernardeling 
van het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel. 
Dyspraxie kan bij deze Eikenheuvel-kinderen 
steeds worden aangewezen als de grondstoor-
nis van alle leermoeilijkheden. Deze grondstoor-
nis, de dyspraxie, laat zich het best omschrijven 
als een stoornis, waarbij het plannen, sturen, 
vasthouden, produceren en reproduceren van 
bewegingen problematisch verlopen. 
Dit uit zich met name in het spreken. Juist het 
spreken is een activiteit die een beroep doet op 
een goed ritmisch functioneren van de articulatie
organen en op een goed geheugen voor volg
orde, omdat tijdens het spreken de klanken na 
elkaar (= successief) gevormd en gepresenteerd 
worden. 

Het spraakafzien doet eveneens een beroep op 
dit successief geheugen. Dit successief geheugen 
nu is bij kinderen die lijden aan dyspraxie, 
zwak. 
In de meeste gevallen beschikt dit kind over een 
goed geheugen voor kleuren, plaatjes en het 
schriftbeeld. Deze beelden worden tegelijkertijd 
(= simultaan) gepresenteerd. In dit verband 
spreekt men van een sterk simultaan geheugen. 

Het onderwijs op Eikenheuvel richt zich op de 
sterkste zijde van dit syndroom: het simultaan ge
heugen. 
Omdat het schriftbeeld een beroep doet op dat 
simultaan geheugen, starten we op Eikenheuvel 
met het grafisch (= schriftelijk) gesprek. 
De leerlingen op Eikenheuvel worden verder om
schreven als de zgn. dactylkinderen: kinderen 
die gebruik maken van de vingerspelling. Voor 
elke letter bestaat een bepaalde handconfigura-
tie. Vingerspelling is dus eigenlijk een 'schrijven 
in de lucht'. 

Vier van de zes leerlingen hebben naast hun au
ditieve stoornis visusproblemen. 
De leerlingen hebben, zoals alle leerlingen op 175 
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Eikenheuvel, een normaal tot goed ontwikkelde 
intelligentie. 
De groep leerlingen, die geselecteerd is voor 
het project, is een zeer sociale groep. 

Beschrijving van het groepsgrafisch netwerk 

Hardware: 

Het communicatienetwerk bestaat uit: 
- een MS-DOS gestuurde computer, voorzien 

van een harddisk; 
- een printer; 
- een individuele monitor voor de leerkracht; 
- een individuele monitor voor de leerling met 

visusproblemen; 
- een centraal opgestelde monitor; 
- een computergestuurde schakelaar met 5 toet

senborden (1 voor de leerkracht en 4 voor 
de leerlingen). 

De leerlingen zitten in een halve cirkel voor de 
centraal opgestelde monitor. Via zijn toetsen
bord kan de leerkracht een leerling de beurt 
geven. De leerling kan vervolgens zijn gespreks-

ijdrage typen en de tekst verschijnt op het 
beeldscherm en op de individuele monitoren. De 
andere leerlingen lezen ondertussen de bijdrage 
van hun klasgenoot en zij kunnen hierop weer 
reageren door de beurt te vragen aan de ge
spreksleider/leerkracht. 

Software: 

De software bestaat uit een 4-tal hoofddelen: 
1. Gesprekssysteem. 
2. Taalhulpsysteem. 
3. Gespreksgroepsysteem 
4 . Onderhoud van systeemgegevens. 

Afb. 2 

nummmauMHUHuimiMiMiuniniMHiiMt 
Kringgesprek Registratie Systeem 

6esprekgroepSystee« Nog elijkneden 

'MIMMMtlMMSMHMflinffMIMIIMfMfMMN 

1 Toevoegen van een Gesprekgroep 

2 Wijziging van Gesprekgroepen 

3 Veraijderen van Gesprekgroepen 

( Afdrukken van Groepsoverzicht 

5 Afdrukken van Gesprekkenoverzicht 

6 Einde Gesprekgroepeoduie 

mmffMMftffftMffiritftMXftffMfffiififflflffffflflftflfi tn»un 
> ! < < > > ! << RETURN >> « neea deze keuze 

Ei k » n H » u ^ » l 

O v t n i c h t Inqtvotrdff S u p n k t q r o i p t n 

1 I l n lii i /Sl.l u„ i S l „ 
Su» inolj h m , Soph,, cHrntil Hinh.ii Jorn Viraidt 

< I l n I n l l f t f i» t urjs k,„ uitruil 
E l» r l l . „ Stil. Jl.rjol.u, M M „ ,„„ , „ Jo„lrl , 

5 EHtli .moun »m lu ium 
M » U i sudi jM,ih i i„„ U m j . 

I D»l«ftMoOtKi«,t»il fu\ l,llnfn 
JoJun tv p«it nirjoliin nKtvi 

' i K i ' ^ l r m Hin MtarM 
Etiirt,. f,tor Slid » Judith Hariolijn J a » , , I„„ 

T M M M H litwr J*l 

10 Ea»li 'i«i'M W« 1 

11 ^ • t f ( M . 1 i a M \nm 

£q»#ft j*e|tf-nif 

11 Uy M kw 

2 «it M M 
EfHTtii/Siirfj 

• MKhirtMii | rnt 
Judith M I M I 

Kin Alftrint 

UW rl.n iHtrint 

Hin «Htrint 

Hui Mftrink 

nittltiji/Mfni» 

HM *1 Itf, nk 
Eftwtji M JWM 6r 

Rrrnir ..n tJrn Uk*, 

nirtfl Appilhof 

Hire*, en Judith 

JM-ith/Nvcil 

J M M t i t. • ferm 

Johin BroikiH 

Jofltn t* l'rfif 

Inti fn Joh» t« P 

Kit? d« Linf 

J M M / I M I 

N-fCll Apptlhof 

Afb. 3 
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ad 3: Gespreksgroepsysteem 
Op dit moment werken 2 LBO-klassen regelma
tig met het netwerk. De klas met de 6 leerlingen, 
die voor dit project geselecteerd zijn, en een 
parallelklas. Elke leerling volgt zijn eigen pro
gramma op het LHNO of LTS. Voor de AVO-
vakken worden omwille van roostertechnische, 
organisatorische en onderwijskundige redenen 
wisselende gespreksgroepen geformeerd. Hier 
volgt een overzicht van de mogelijkheden van 
het gespreksgroepbeheer en een overzicht van 
olie gespreksgroepen die wekelijks met het com
municatienetwerk werken (zie afb. 2). 

Ook tijdens de geschiedenis-, aardrijkskunde- en 
Engelse les staat het gesprek steeds centraal. De 
leerkracht kan, afhankelijk van de doelstellingen 
voor die les, kiezen voor het communicatienet
werk. Ik kom hier nog op terug. 
Van elke gespreksgroep kan een overzicht ge
vaagd worden van alle gevoerde gesprekken 
van die groep. In totaal kunnen 255 verschillen
de gespreksgroepen worden ingevoerd. Van 
elke gespreksgroep kan worden aangegeven 
wie er tijdens het gesprek aanwezig waren. 

Qd 2: Taalhulpsysteem 
Het taalhulpsysteem kan het best vergeleken wor
den met een soort losbladig taalboek, dat 
samen met de leerlingen tot stand komt volgens 
de didactische leergang van de Reflecterende 
Moedertaal Methode (de methode van het Insti
tuut voor Doven). Het taalhulpsysteem kan tijdens 
net gesprek zowel door de leerlingen als door 
de leerkracht worden opgeroepen. De inhoud 
van de taalhulp kan geprint worden. 

ad 1 : Gespreksregistratie 
Dit zijn de mogelijkheden: 
' • Voeren van een gesprek. 

2. Afdrukken van een gesprek. 
3. Verwijderen oude gesprekken. 
4. Wisselen gespreksgroep. 
5. Einde gespreksmodule. 

Hoe kan nu zo'n gesprek via dit communicatie
netwerk verlopen? 

Een voorbeeld: 
Het is maandagochtend en nadat ik de compu
ter heb gestart kan ik de datum en de tijd contro-
teren. Dit hoeft maar 2 keer per jaar, aan het 
begin en aan het einde van de zomertijd, veran
derd te worden. 
Het hoofdmenu verschijnt nu op het scherm. Ik 
wil een gesprek gaan voeren, dus ik kies voor 
module 1: Gesprekssysteem. 
vervolgens mag ik een keuze maken uit alle in
gevoerde gespreksgroepen (zie afb. 3). Dit 

Htn ftlferink 29480 9 1 
. . . Hin AH er ink / / / 

Hit uilde het «oord hebben? 

. . . Hir jol i jn / / / 

Hoelut gut Judith opereren? 

. . . Hjn Al f eri nk / / / 

Is Judith plotseling chirurg gewrden? 

. . . Htrjolijn / / / 

Hoeliit «ordt Judith opereren 

Afb. 4 

wordt gespreksgroep 7: de maandagochtend-
groep. 
O p de monitor verschijnt nu de presentielijst van 
de maandagochtendgroep. 
Vervolgens vraagt de computer, of ik een ge
sprek wil vervolgen, of dat ik een nieuw gesprek 
wil beginnen. W e kiezen voor 'het beginnen 
van een nieuw gesprek'. 
Nog even voor de mensen die denken, dat nu 
al een halve les voorbij is: tussen het moment 
van inschakelen van de computer en het moment 
dat het gesprek kan starten, zit 15 seconden! 
Het gesprek startte zó: (zie afb. 4). 
Zoals u ziet heeft Marjolijn de onveranderde 
vorm (infinitief vorm) gebruikt i.p.v. het deel
woord. 
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mmmmmmmmmmmmmnmmmm 

Kringgesprek Registratie Systeei 
Selekteer Tulhulp(en) 

mmmmmmmmnmmnmmnmmmm 
Het Koordje er 

heenerkend vooroerp 
Koppel «erkwiorden 
Het «erknoord lijn 
Siitngestelde zin 

Meervoud 
Verbuiging bijv.«oord 

Stoffelijke bijv.n.a.-en 
Betrekkelijke v.n.n. 

Hulpnerknoorden 

tmmnmmmmmmmmmmmmnmm 
. / i . / i . RETURN / • Neet deze I. End / • Eind 

mnmmmnnmmmmmmmmmmmm» 



Hui poertmoorden 

immmmmmtmmmmmmt; 
'• Status: Been aijziging : 

iMmmmmmmmmmmmmi 
•• Blad: 1 Regel: 1 Kolro: t : 

ummmmmmmmmtmmmm 
Er zijn verschillende soorten hulp-
aerkaoorden. 

l.Hulpaerkaoord • deelaoord 
Deze hulpaerkaoorden zijn: 

J)«ÜRDEN (bijv. Ik aord GESLAGEN) 
blZIJN ( bijv.Hij zijn naar de 

stad GENEEST ) 
dHEBBEN (bijv.:Hij heeft een (iets 

GEKREGEN.) 

Mmmmmmmmmmrmmmu 

Afb. 7 Afb. 6 

Hulpaerkaoorden 

mmmmmmmmmmmmm-, 
: Status: Geen a i j z i g i ng 

iMiMmmiimmmmmiimmiiiiw 
I Blad: 2 Regel: 1 Koloa: l • 

I M M k V H M H b V H M H H I 
ll.HULPaERKKOORD «ONVERANDERDE VORN 
alaogen,bl toeten clzullen dlgaan 
elkunnen fJaillen glkoaen 

mmmmmtHmtummmmuti 

W e zijn nu aangekomen bij een zeer belangrijk 
aspect uit de taai-didactische leergang van het 
Instituut voor Doven, nl. 'het geleid, zelf ontdekken
de leren'. 

De leerling kan nu zelf de taalhulp inschakelen, 
op een aanwijzing van mij, of van een mede
leerling: bijv. ik ben het niet eens met de onver
anderde vorm. Waar moet je gaan zoeken? 
Als de leerling de taalhulp heeft ingeschakeld, 
komt er een overzicht van alle taalhulpen op het 
beeldscherm (zie afb. 5). 

Door de cursorbalk op 'Hulpwerkwoorden' te 
zetten krijgt de leerling toegang tot de taalhulp 
(zie afb. 6 en afb. 7). 

Hoe komen die taalhulpen nu in het taalhulp-
178 systeem? 

Het is dus niet zo, dat ik op een avond achter 
de computer ga zitten en een half taalboek ga 
invoeren in het netwerk. 
Hoe de didactische leergang er uitziet, wil ik u 
graag duidelijk maken aan cfe hand van de taal
hulp: KOPPELWERKWOORDEN (zie afb. 5). 
In eerste instantie worden taaluitingen van de 
leerlingen uit een gesprek verzameld op een 
taalhulp. 
Bijvoorbeeld: 
(uit een gesprek:) 
Je moet voorkomen dat je zakt. 
(uit de aardrijkskundeles:) 
De Deltawerken moeten een ramp als in '53 
voorkomen. 

Tijdens de leesles werd een krantenartikel be
handeld. Er ontstond onbegrip over de volgende 
zin: "Ir. E. uit Landsmeer moet in juli voorko
men". 

In de reflecterende taalles werd de taalhulp met 
deze verzamelde zinnen op het beeldscherm ge
bracht en de verschillende betekenissen van het 
werkwoord voorkomen en voorkomen werden 
aan de orde gesteld. 

In de loop van de week kon de taalhulp worden 
aangevuld met: 

Afb. 8 

E i k » n h - u y y 1 

1 K ö p p a J l w i r f k w o o f - d B n 

> P P * l « * r i t a r - h u w t l t J 
> p p i l t i k t n - Z . - » * r i k 

• * t u i t . • k a p p w l w . r - k w o a 
•' ' - . , , , , , ,i - , , , d , ( n i * t x 
. M n „ r , v o o i - k o m a n i n d a 

. E . m a a t 
c a n t op» V O O R 1 

1 * » n t mr, v c 

I J * . H i j h i e f t • > • 

Z I J h f i t t ' n 

E a n m'mr- l i j k 

- rt mr U 1 • 
E N , B L I J V E N , a n Z I J N i l j r 

» l + « t « n d t g a w a i - k w o o r d a n . 
" i » ' g a a n 



E i k B i i l i e u v n l 

Kri nqqtsprck R t q i i t n t i * Progri 

M « « n d » q o r h t i » n d g r o e p 
H « n A l f i * r - i n k 
1 E q b u r t j i F a b • r-
2 ' • -• • -i •• .- . , J u d i t h 
3 M a r j o l i J n 
4 J o h « n » n 1 • > • • .-
1 4 N o v a r m b s t r 1 < 7 B B 
O*? i 3 0 

G^bruikti Ualhulpen : G • 

< < < H - n Al*»rink >_>> 
Wie Mild» het woord hebben^* 
<<< Mir jol i in >>> 
Hoe I a a t gaal Judith operïren? 
<<< H a n A l f » r l n l e >>> 
I» Judith plotseling chirurg q»Hardtn? 
,;<< Narjoli jn >> , 
Hoel a a t w o r d t J u d i t h g e o p e r e e r d " 1 

•:<< Joh an en I n e z > >~> 
<B> I k v e r m o e d d a t J u d i t h nu b u i t en 
w e s t e n i s . 
<<< Han Al *er ink >>> 
Hoelaat Judith precies geholpen wordt. 
Neet ir oor niet. Judith wist het 
afgelopen vrijdag ook nog niet. 
Ze Moest in ieder geval gister en middag 
naar het ziet-enhuis. 
Vanmorgen moest ze nuchter blijven. 
Waarom mogen operatie patiënten tien 
uur voor een operatie n i I: s meer eten 7 

<<•: Mar Jol i Jn >>> 
Anders moet ze tijdens het oper eren 
•vergeven 
<<< Man Al f er ink >>> 
Wanneer wordt ze ontslagen uit het 
r i ekenhut n"> 
Ik dacht op het eind van deze week. 
<<< Joh an en Intz >>> 
De operatie is niet zo zwaar als twee 
jaar ge I eden. 
<<< Han Al f er ink >>> 
Deze operatie is lang niet zo zwaar. 
<<< Egbert je Faber >>> 
Ik hoop, dat het lukt. 
<<< Mar jol i Jn >>> 
Wanneer mag Judith naar school'1 

•:<< Joh an en Inez >>> 
Judith is drie weken afwez i g en ze komt 
12 dec. op school. 
<<< Han Al f er Ink >>> 
Ik geloof, dat Inez niet kan 
tellen,want als ze drie weken weg 
blijft ,dan komt ze 7 dec. al weer op 
school. 
<<< Har jol 1 jn >>> 
Judith kan niet mee naar de 
computerdemonstrat 1 e in Utrecht. 
<<< Han Al f er Ink >>> 
Oei, oei, dan moeten we een vervangster 

Afb. 9 

riaal uit de gesprekken en andere lessen. Deze 
taalhulpen kunnen dus per definitie niet worden 
gebruikt voor een andere klas. 
Zo'n verzameling taalhulpen kan gezien worden 
als een taalboek, tot stand gekomen via de di
dactische leergang van het Instituut voor Doven: 
het geleid (de leerkracht leidt) zelf ontdekkende 
leren. 

O p afb. 8 ziet u een voorbeeld van hoe de taai-
hulp er nu uiteindelijk uit kan komen te zien. 

W e gaan terug naar ons gesprek van de maan-
dagochtendgroep op 14 november 1988. 
Bij de * maakte een leerling de opmerking: 'Bui
ten westen' is dat hetzelfde als 'onder het mes'? 

Nu kon even de kladblokfunctie worden inge
schakeld om alles even op een rijtje te zetten. 

Het kladblok: 
Tijdens het gesprek kunnen alle gespreksdeelne
mers via de functietoets F3 het kladblok oproe
pen. Het kladblok kan echt heel letterlijk gezien 
worden: een kladblok. 
Als een leerling tijdens het gesprek onzeker is 
over een bepaalde grammaticale structuur, over 
de spelling of over de vervoeging van een werk
woord, kan de leerling het kladblok oproepen 
om even te 'krabbelen'. Dikwijls lokken deze 
kladjes interessante taaidiscussies uit. 
Behoudens via de functietoets 'print screen' kan 
de inhoud van het kladblok niet geprint en opge
slagen worden. 

Als we stoppen met het gesprek kan het gesprek 
worden opgeslagen en eventueel geprint wor
den. 

Het kwam de politie verdacht voor. 
'n Afrika komen olifanten voor. 
Zijn voorkomen bevalt me niet. 

De taalhulp werd steeds opnieuw aangevuld en 
opnieuw gerangschikt. 
Toen de leerlingen de verschillende betekenissen 
van het werkwoord en zelfstandig naamwoord 
voorkomen globaal vanuit de context konden dui
den, was het moment rijp om een totaaloverzicht 
te maken. 
Uiteindelijk heb ik de verschillende betekenissen 
van het werkwoord, afhankelijk van het accent 
binnen het woord, korf en bondig (want daartoe 
dwingt de taalhulp je!) ondergebracht bij de 
taalhulp 'KOPPELWERKWOORDEN'. 

Fundamenteel is, dat de taalhulpen langzaam
aan ontstaan samen met de leerlingen met mate-

Afb. 

6..pr 
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• — • • 

10 

• hioratp. 

ktf fMll 

K<-i«t,.tprtk R«9iitrttia h ey | — | 

H a n A 1 * e r 1 n k 

4 J a h « n t e P e w 1 e 
I S N o v e m b e r 1 9 8 8 

ui Rii 1 O e e n 

bi l .37. 
beside - naast 
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f 1ong> 1anq 
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Afb. 11 

Aanvullend hulpmiddel 

Het netwerk schakelen we ook in tijdens andere 
lessen. Bijvoorbeeld tijdens de Engelse les (afb. 
10), omdat het vingerspellen en net teruglezen 
van de gevingerspeïde Engelse taal veel proble
men oplevert vanwege het grote verschil tussen 
het Engelse schrift (woordbeeld] en de uitspraak. 
Bovendien werkt het ook heel prettig bij het 
maken van een oefening uit het Engelse taai-
boek. 

Nog een fijn hulpmiddel is het bij de leesles (zie 
afb. 11). De moeilijke woorden kunnen op een 
praktische manier verzameld en besproken wor
den. Vragen en opdrachten kunnen overzichtelijk 
bij elkaar gezet worden en . . . . na afloop kan 
alles weer opgeslagen en geprint worden. 

Samenvattende praktijkervaringen en conclu
sies 

Voorwaarden 

De leerlingen die met het communicatienetwerk 
werken, moeten over bepaalde vaardigheden 
beschikken . 

* De typvaardigheid 
Dit levert nooit zoveel problemen op, omdat de 
meeste leerlingen rond hun veertiende typles krij
gen. 
* De leerlingen moeten beschikken over vol
doende taalvaardigheid. Het zal duidelijk zijn, 
dat wanneer de leerlingen niet in staat zijn zich 

1 8 0 redelijk in taal uit te drukken, het groepsgrafisch 

apparaat (g.g.a.) niet kan functioneren ter onder
steuning van het klassegesprek. Van een ge
sprek kan geen sprake meer zijn, als bij elke ge
spreksbijdrage van de leerling te lang moet 
worden stilgestaan om een correcte Nederland
se zin op het beeldscherm te krijgen. 
* Wat misschien nog wel het belangrijkste is, is 
de taaiattitude, de taaihouding. 
De leerlingen moeten een attitude hebben, dat 
ze in correct Nederlands met elkaar willen com
municeren; dat ze gecorrigeerd willen worden; 
dat ze hef geduld op kunnen brengen om te luis
teren naar de gespreksbijdrage van de ander. 
Met andere woorden: een goede luisterhouding 
is voorwaarde. 

Problematisch is echter de keuze van het mo
ment waarop je besluit met het communicatienet
werk te starten. 
Of een leerling nu wel of niet op voldoende ni
veau over alle vaardigheden (typvaardigheid, 
taalvaardigheid en taaiattitude) beschikt, is moei
lijk te zeggen. 
Uit eigen ervaring heb ik kunnen constateren, 
dat dit communicatienetwerk juist een middel bij 
uitstek kan zijn om op voldoende niveau te 
komen. Het kan bijdragen tot het vergroten van 
de taalvaardigheid, tot een kwalitatief betere 
zinsproductie en tot een betere taaihouding. Met 
andere woorden: 
je moet ook weer niet te lang wachten om het com-
municatienetwerkk in je klas te gebruiken. 

Voordelen 

Primair: het vergroten van de taalontwikkeling, 
zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. 
Het communicatienetwerk blijkt een uitstekend in
strument te zijn om de kwaliteit van de taalont
wikkeling te vergroten. De taal verschijnt in cor
rect Nederlands op het scherm, zodat het 
woordbeeld en de zinsstructuren goed ingeprent 
kunnen worden. De leerlingen raken steeds meer 
gemotiveerd om hun gespreksbijdragen in cor
recte taal te formuleren en de spraakkunst, ge
leerd tijdens de reflecterende taallessen, in prak
tijk te brengen. 

Als een leerling zijn bijdrage formuleert op de 
monitor, zijn de andere leerlingen actief bezig 
om die inbreng te begrijpen en eventueel van 
het nodige taalkundige commentaar te voorzien. 
De taal die zó op de monitor verschijnt, leent 
zich uitstekend tot onmiddellijke taalreflectie. 

De taalhulpen spelen hierbij een belangrijke en 
interessante rol: de taalhulpen stellen de leerlin
gen in de gelegenheid om documentatiemateri-



aal op te roepen over syntaxis, semantiek en 
morfologie, zodat ze zelf actief kunnen werken 
dan een goed taaiproduct. 
Op die manier past het communicatienetwerk 
ook uitstekend binnen onze R.M.M, (de Reflecte
rende Moedertaal Methode). Het communicatie
netwerk sluit mooi aan bij het zgn. geleid, zelf 
ontdekkende leren: onder leiding van de leraar 
ontdekt de leerling zelf de structuren van de Ne
derlandse taal. De relatie tussen grammatica-
onderwijs, taalgebruik en taalverstaan wordt zo 
onmiddellijk duidelijk. De leerlingen ontdekken 
net praktische nut van het taalonderricht voor hun 
taalgebruik en taalverstaan. 

De gesprekken via het communicatienetwerk 
hebben dan ook meer het karakter van een zgn. 
taalgesprek' dan van een 'van hart tot hart' ge

sprek. 
Het spreekt voor zich, dat wanneer we met de 
9 roep over een emotioneel beladen onderwerp 
praten, we ons niet gaan concentreren op de 
tangconstructie in de onderschikkende bijzin. De 
boodschap heeft dan alle voorrang. 

Een bijzonder voordeel is, dat je het gesprek 
meteen kunt printen. Het gesprek kan, heet van 
de print, meegegeven worden aan de groepslei
ding op het internaat of aan de ouders. De leer
kracht kan een afdruk van het gesprek meene
men naar huis, om er een leesles van te maken. 

Nadelen 

Het 'vangen' van de taaluitingen kan bemoei
lijkt worden omdat extra-linguïstische elementen 
als bodylanguage, aanwijsgebaren, mimiek en 
oogcontact niet altijd waargenomen kunnen wor
den tijdens het werken met het communicatienet
werk. 

Te intensief gebruik van het groepsgrafisch ap-
araat kan de ontwikkeling van het spraakafzien 
elemmeren . 

Met te intensief gebruik bedoelen we dat het 
trainen van de orale vaardigheden (spreken en 
spraakafzien) geen of onvoldoende aandacht 
meer krijgt. Anderzijds moet worden opgemerkt, 

dat het taalniveau van de dove leerling een be
palende factor is bij de lipleesvaardigheid. Door 
net communicatienetwerk wordt er flink aan dat 
taalniveau gewerkt, dus indirect wordt wel aan 
het spraakafzien gewerkt. 
* Het spontane karakter van het klassikale ge
sprek kan in gevaar komen. Dit wordt mede be
paald door de soort gesprekken die gevoerd 
worden. 
* Het spreken, met name ook van de kinderen, 
moet de belangrijkste communicatiecode blij
ven. Het grafisch werken mag niet ten nadele 
van het spreken gaan. 
* De communicatie tussen de kinderen onderling 
is erg belangrijk. Het rechtstreekse, onderlinge 
contact mag niet in gevaar komen door te veel 
'via' de monitor met elkaar te praten. 

Wat vinden de leerlingen van het communicatienet
werk? 

Als ik hen laat kiezen tussen een bordgesprek, 
een gesprek met vingerspelling en spreken of 
een gesprek via het communicatienetwerk, wordt 
er steevast voor het werken met het communica
tienetwerk gekozen. 
Ik denk dat het g.g.a. daarom zo in trek is, 
omdat ze meer houvast hebben. Alles verschijnt 
keurig op het scherm. Ze kunnen zodoende alles 
goea volgen en missen de rode draad van het 
gesprek niet. Bovendien zijn deze leerlingen erg 
gemotiveerd om zich in correcte taal uit te druk
ken. Hoe meer de laatste schooldag nadert, des 
te groter voelen de leerlingen de noodzaak van 
een goede communicatievaardigheid. Blijkbaar 
zien ze m.b.v. het communicatienetwerk meer 
mogelijkheden om aan hun taalontwikkeling te 
werken. 

Slot 

Ik hoop dat het doel van deze lezing, zoals ik 
dat in de inleiding heb verwoord, bereikt is: u 
moet het communicatienetwerk nu een schitte
rend ondersteunend hulpmiddel voor ons onder
wijs vinden. 



Ontwikkeling psychische hulpverlening aan doven 
Rita Bruning-de Bruijn 

Iedereen die geregeld in contact komt met dove 
kinderen, kent jongens en meisjes die afwijkend 
gedrag vertonen. Dat kan teruggetrokken g e 
drag zijn. Een voor het kind gevaarlijke vorm, 
omdat er niet snel aandacht aan besteed zal 
worden. Het kan ook storend gedrag zijn van 
verschillende aard, waarbij impulsiviteit en 
agressiviteit het meest genoemd wordt. 
W i e zich verdiept in de literatuur ontdekt dat 
een ongehoord groot aantal dove kinderen emo
tionele- en gedragsstoornissen blijkt te hebben. 
De schattingen lopen uiteen van 10 - 25%. In 
elk geval mag worden aangenomen, dat er 
sprake is van een factor 4 a 5 ten opzichte van 
horende kinderen. 
In het verleden werd er binnen de doveninsti-
tuten weinig aandacht besteed aan het 
vóórkomen van deze problematiek. Althans niet 
in de zin dat systematisch gekeken werd naar 
de mogelijke oorzaken, preventie en behande
ling. Er waren 'lastige kinderen' en niet zelden 
werd de schuld daarvan bij de ouders gelegd, 
net zoals dat het geval is geweest bij autisme of 
MBD (wat deze term ook mag inhouden). 
Was het maar zo eenvoudig . . . 
Ik wil hier niet ingaan op de complexiteit van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de risicofac
toren die bij dove kinderen aanwezig zijn. Het 
is mijn vak niet en Germaine Beek en Evelien de 
Jong hebben daarover een goed artikel geschre
ven dat u in de congresbundel *) vindt. 
Als ik zeg: "Was het maar zo eenvoudig", dan 
ben ik me er heel wel van bewust dat ouders na
tuurlijk een belangrijke invloed hebben op de so
ciaal-emotionele ontwikkeling van een kind. 
Maar voor het opvoeden van een doof kind heb 
je kennis en ervaring nodig. En daar ontbreekt 
het ouders gewoonlijk aan, omdat ze meestal 
volkomen onvoorbereid zijn op het hebben van 
een doof kind. Het kost veel tijd om de ingewik
kelde en ingrijpende gevolgen van doofheid te 
doorgronden. Dat gelat voor mensen die zich 
professioneel met dove kinderen bezighouden 
zowel als voor ouders. En tijd heeft een ouder 
niet. De cruciale eerste levensjaren van het kind 
zijn heel snel voorbij. En vaak realiseren ouders 
zich pas, terugijkend op die periode, wat ze an
ders hadden kunnen doen en waarom. Tegelij
kertijd zie je dan vaak dat ouders tijdens zo'n 

1 82 bewustwordingsproces voelen dat ze met de rug 

tegen de muur staan. Ze zien dat hun kind zich 
anders ontwikkelt dan ze gewenst hadden. Ze 
zien b.v. een tekort aan empathie bij het kind, 
gebrekkige sociale vaardigheden, misschien rigi
diteit. Dan zoeken ze naar mogelijkheden om 
die ontwikkeling bij te sturen, maar hoe inventief 
ouders ook zijn, ze hebben onvoldoende moge
lijkheden en middelen om de situatie recht te 
trekken. 

Dus als iemand opmerkt dat een ouder onvol
doende competent is om zijn of haar dove kind 
op te voeden, dan kan ik in het algemeen zeg
gen: "U hebt volkomen gelijk". Maar met die 
constatering zijn we er niet. Het is noodzakelijk 
dat er steunstructuren ontwikkeld worden. Steun-
structuren die niet gebaseerd zijn op onderwijs
kundige doelen, maar die uitgaan van de be
hoeften van kind en gezin. D.w.z. dat er vanaf 
het begin een breed en flexibel hulpaanbod 
dient te zijn, dat inzichtgevend gericht is en 
praktische ondersteuning biedt. 
Gelukkig zijn er de laatste jaren al belangrijke 
vernieuwingen doorgevoerd. Hometraining is 
Gezinsbegeleiding geworden en alleen de be
naming geeft al aan hoezeer deze vroege hulp
verlening in positieve zin ontwikkeld is (en 
wordt). Het feit dat de meeste ouders nu d.m.v. 
communicatiecursussen in staat gesteld worden 
al vroeg werkelijk met hun kind in contact te 
komen, is vanzelfsprekend een doorbraak die 
van onschatbare waarde is voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling van het kind èn het zelf
vertrouwen van de ouder. 
Hoe blij we ook zijn met deze vooruitgang, er is 
méér nodig. Het opvoeden van een doof kind 
blijft een opgave, ook na het derde jaar, als de 
bezinsbegeleiding stopt en óók met Totale Com
municatie. Dove kinderen blijven een risicogroep 
waar het emotionele- en gedragsproblemen be
treft. 

Het valt op dat als er door onderzoekers of hulp 
verleners gekeken wordt naar omgevingsfacto
ren die te maken hebben met de sociaal-
emotionele ontwikkeling, er gewoonlijk een ana
lyse gemaakt wordt van de thuissituatie. Terecht, 

*) uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig be
staan van de VEDON; uitgereikt aan elk VEDON-lid. 



maar ook school en internaat liggen in belangrij
ke mate in de invloedssfeer. Daarin zijn 2 ni
veaus te onderscheiden: 

Het onderwijs en het internaat, als systemen. 
Het is duidelijk dat management, heersende 
opvoedingsvisies, gekozen onderwijsstrate
gieën en religie van grote invloed kunnen zijn 
op het kind. 

• Daarnaast heeft het kind dagelijks, direct, te 
maken met de individuele leerkracht en 
groepsleider (als het in een internaat is). De 
verantwoordelijkheid van die leerkracht en 

roepsleider is groot en de eisen die aan 
em of haar worden gesteld zijn hoog. 

Hoger dan velen van u wellicht vermoed heb
ben toen u voor het dovenonderwijs koos. 

Er zal altijd sprake zijn van positieve en negatie
ve omgevingsfactoren. De ideale situatie bestaat 
niet. Toch verwachten ouders een optimale pres
tatie van de doveninstituten. De FODOK heeft 
daar nog een schepje bovenop gedaan door 
de instituten aan te spreken op de verantwoorde
lijkheid m.b.t. preventie van emotionele- en ge
dragsproblemen. Dat is verdedigbaar op grond 
van de moeilijke situatie die ik kort geschetst 
neb: - de onmacht van vrijwel elk nieuw ouder
paar dat een doof kind blijkt te hebben. 
Tegelijkertijd is het duidelijk dat ook het instituut, 
in casu de leerkracht en internaatswerker vol
doende bagage en instrumentarium moet heb
ben, als van hen verwacht wordt dat zij deze 
preventieve taken op zich nemen. Zo'n instru
mentarium menen wij gevonden te hebben in het 
PAD-leerplan (het Programma voor Alternatieve 
Denkstrategieën), dat wij uit het Amerikaans heb
ben vertaald, hebben aangepast aan de Neder
landse situatie en waarvoor wij enkele work
shops en leerkrachtentrainingen hebben georga
niseerd. PAD is waarschijnlijk bij u allen bekend 
en ik wil er, mede gezien de tijd, dan ook niet 
verder op in gaan. 

rot nu toe heb ik alleen gesproken over opvoe-
dings- en ontwikkelingsproblematiek die samen
hangt met het doof zijn . Daarbij heb ik de posi
tie van de ouders laten zien, die weliswaar de 
eerstverantwoordelijken zijn voor de opvoeding 
van hun kinderen, maar die, zeker in de eerste 
jaren, een steun in de rug nodig hebben. 
Daarnaast onderscheiden we stoornissen die 
nog ingrijpender zijn, bijvoorbeeld die veroor
zaakt zijn door hersenbeschadigingen. De hulp
verlening binnen de reguliere geestelijke ge
zondheidszorg is nooit toegerust geweest voor 
diagnostiek en behandeling m.b.t. dove kinde
ren. 

Hetzelfde geldt voor volwassenen. Terwijl uit de 
literatuur blijkt dat ook voor hen een factor 4 van 

toepassing is wat de incidentie betreft ten op
zichte van horenden, ontbreekt de hulpverlening 
voor hen vrijwel geheel; d.w.z. dat diegenen 
die hulp nodig hebben, deze niet kunnen vin
den, terwijl anderen tientallen jaren in psychiatri
sche ziekenhuizen verblijven waar ze niet thuis
horen. 
De voorkomende problemen zijn niet in het kort 
te beschrijven. Ze lopen, net als dat het geval is 
bij dove kinderen, uiteen van gebrekkige sociale 
vaardigheden en (andere) problemen die samen
hangen met (de oorzaak van) de doofheid, tot 
ernstige prychiatrische ziekten. 
Alles overziend is het duidelijk, dat er een slui
tend netwerk van voorzieningen dient te komen, 
met minimaal het hulpaanbod dat voor horen
den beschikbaar is, aangevuld met gespeciali
seerde know-how en mankracht, op het gebied 
van preventie, tijdige diagnostiek en behande
ling. De hulpverlening dient zich te richten op 
het hele scala van dreigende ontwikkelingsstoor
nissen tot en met psychiatrische ziekten. 
Dat is niet gering. Zeker niet in een tijd waarin 
op bestaande voorzieningen al fors bezuinigd 
moet worden. Desondanks is er vooruitgang ge
boekt. Zowel op het politieke vlak als bij het mi
nisterie van WVC hebben we medewerking ge
vonden, terwijl ook een aantal hulpverlenende 
instanties gemotiveerd zijn geraakt. 

De eerste stap die enkele jaren geleden door de 
FODOK werd genomen, was net uitgeven van 
het dagboek van een moeder. Haar dove zoon 
kreeg ernstige psychische problemen en na een 
half jaar vergeefs zoeken naar deskundige hulp 
overleed de jongen op tragische wijze. Een fout
je van de psychiater . . . maar wel een fout die 
alles te maken had met zijn doofheid. 
Het boekje, getiteld "En niemand heeft geluis
terd" is officieel aangeboden aan de Directeur-
Generaal van de Volksgezondheid, die zelf psy
chiater is en verder hebben we overheid en 
GGZ ermee bestookt om aandacht te vragen 
voor het probleem. 
Vervolgens hebben we de meest relevante orga
nisaties bijeengeroepen en gezamenlijk het Plat
form Psychische Hulpverlening aan Doven opge
richt. Erin vertegenwoordigd zijn: 
- de hoofdinspectie voor de Geestelijke Volks

gezondheid; 
- het ministerie van W V C ; 
- de Nationale Ziekenhuisraad (NZR); 
- de NVAGG (de koepel van de RIAGG'S); 
- de Doven raad; 
- de directeuren van de doveninstituten' 
- de FODOK. 
In het Platform participeren ook twee psychiaters 
als adviseurs, een kinderpsychiatei, een psychia- 183 



ter voor volwassenen. 
De doelen van het Platform zijn kortweg samen 
te vatten in: het stimuleren van ontwikkelingen op 
het gebied van psychische hulpverlening aan 
doven en het coördineren daarvan. 

Als eerste stap na het instellen van het Platform is 
opdracht gegeven aan het Nationaal Ziekenhuis 
Instituut om onderzoek te doen naar de toen be
staande situatie en de gewenste. Het onderzoek 
heeft geresulteerd in het rapport "Psychische 
hulpverlening aan doven", waarin organisatori
sche en beleidsadviezen beschreven zijn. 
Overigens was het opvallend, dat de RIAGG's 
en psychiatrische ziekenhuizen, die bij het on
derzoek betrokken waren, heel vaak aangaven 
te denken dat de psychische hulpverlening aan 
doven wèl geregeld was en dat die bij de 
doveninstituten zou zijn ondergebracht. O p zich 
misschien niet eens zo'n vreemde gedachte. De 
'zorg' voor dove mensen was immers tot voor 
kort geconcentreerd onder de paraplu van de 
instituten. De reguliere voorzieningen werden 
slechts zelden aangesproken op hun verantwoor
delijkheid en deskundigheidsbevordering buiten 
het eigen onderwijscircuit werd niet ter hand ge
nomen. Dat is historische zo gegroeid, maar te
genwoordig is het de mening van velen dat, als 
het streven is dove mensen zo goed mogelijk te 
laten participeren in de horende maatschappij, 
die maatschappij mét zijn voorzieningen ook 
toegankelijk gemaakt moet worden. 

Nog voor het NZI-rapport verscheen hebben wij 
de directie van de Kinder- en Jeugdpsychiatri
sche Inrichting Curium te Oegstgeest verzocht 
een afdeling te willen opzetten voor doven. (Er 
is in Nederland geen enkele instellingen van die 
aard die dove Kinderen opneemt. Zij mogen 
patiënten weigeren, in tegenstelling tot psychia
trische ziekenhuizen voor volwassenen.) 
De directie van Curium reageerde positief; de 
benodigde goedkeuringen zijn inmiddels verkre
gen en wij hebben het ministerie van W V C be
reid gevonden deze nieuwe voorzieningen, on
danks het plafond dat voor een dergelijke 
financiering is ingesteld, met voorrang te laten 
starten. Met de bouw wordt binnenkort begon
nen. 

Uit contacten met Effatha heeft het psychiatrisch 
ziekenhuis Schakenbosch te Leidschendam het 
initiatief genomen om een afdeling voor dove 
volwassenen te openen met een supraregionale 
functie. Het Platform ondersteunt het initiatief van 
harte, omdat het past in het netwerk dat we voor 
ogen hebben. Onze enige zorg is dat de hulp 
vraag vele malen groter zal blijken te zijn dan 

1 84 waaraan voldaan zal kunnen worden, zeker in 

de eerste jaren als de toeloop niet gering zal 
zijn. 

Gelukkig zal een groot deel van de potentiële 
cliënten ambulant geholpen kunnen worden. 
Curium en Schakenbosch kunnen dat tot op ze
kere hoogte doen. Daarnaast zal een aantal 
RIAGG's toegerust moeten worden met extra 
deskundigheid. W e zijn daarover met een aan
tal RIAGG's in gesprek. 

Een recent initiatief vanuit de doveninstituten is 
het opzetten van een voorziening voor gedrags
gestoorde dove jongeren, waarvoor, mede 
onder druk van de publiciteit, waarschijnlijk op 
korte termijn middelen beschikbaar zullen 
komen. Ook zo'n voorziening past in het net
werk. 

Bij al deze ontwikkelingen, of ze door ons zijn 
geïnitieerd of door anderen, staan voor ons 
twee zaken voorop: deskundigheidsontwikkeling 
en samenwerking. Vrijwel onveranderlijk wordt 
de complexiteit van diagnostiek en behandeling 
in aanvang onderschat als het dove cliënten be
treft. Ervaren psychiaters voor doven in het bui
tenland benadrukken dit gevaar voortdurend. 
Het is de oorzaak van vele gemaakte fouten. En 
zelfs zij die jarenlang op alt terrein werkzaam 
zijn en de gewenste communicatieve vaardighe
den bezitten (d.w.z. op tolkniveau), zeggen in 
een bepaald aantal gevallen niet tot een diag
nose te kunnen komen. 
Om een begin te maken met de deskundig
heidsontwikkeling, heeft de RINO N.-H. (Regio
nale Instelling voor Nascholing en Opvoeding) 
in samenwerking met een ons een nascholings
cursus georganiseerd voor psychiaters en psy
chologen (een tweede is in voorbereiding). Hier
uit is een intervisiegroep ontstaan, waardoor de 
oud-cursisten met elkaar contact onderhouden. 
Dit is van buitengewoon belang. Het voorkomt 
dat er geïsoleerde centra ontstaan met deskundi
gen, die onderling niet samenwerken. 
De onderhavige problematiek is zo ingewikkeld, 
de behandeling over het algemeen zo moeilijk, 
dat niemand het werk op een eilandje zal kun
nen doen. Een open wijze van samenwerken en 
de moed om het eigen handelen voortdurend ter 
discussie te stellen, is een noodzaak. Een hulp
verlener die dat niet kan, dient om te zien naar 
eenvoudiger bezigheden. 

Ik wil u nog een interessant onderzoek noemen 
dat op verzoek van de FODOK bij de NSDSK 
wordt uitgevoerd. Het richt zich in eerste instan
tie inhoudelijk op de voorkomende psychische 
problematiek van dove kinderen en adolescen-



ten en op wat in binnen- en buitenland bekend 
is m.b.t. de hulpverlening. Al werkend bleek die 
opdracht wat smal te zijn. Het doel van het on
derzoek is te komen tot een handreiking aan po
tentiële hulpverleners. Terwijl de beide onder
zoeksters, Germaine Beek en Evelien de Jong, 
hun bevindingen opschreven, ontstond de be
hoefte om een gedegen toelichting op te nemen 
m-b.t. de ontwikkelingsgang van dove kinderen, 
de communicatiemoeilijkheden en -mogelijk
heden, enz. enz. 

Kortom: er is een handboek geproduceerd dat 
binnenkort zal verschijnen en dat ik bij voorbaat 
kan aanbevelen aan iedereen die op de een of 
andere wijze betrokken is bij de hulpverlening 
aan dove kinderen, in of buiten de instituten. 

Niet ongenoemd mag blijven het Europese sa
menwerkingsverband dat wij samen met enkele 
landen hebben opgericht: De European Society 
for Mental Health and Deafness. Behalve Neder
land zijn daarin vertegenwoordigd: België, 
Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, Zweden, 
Denemarken en Finland. Vorig jaar november 
hebben wij vanuit de Society, in Rotterdam, een 
internationaal congres georganiseerd. Er is nog 
een beperkt aantal verslagboekjes verkrijgbaar. 
Overigens zijn ook nog verslagen verkrijgbaar 
van het FODOK-symposium "Psychische proble
matiek bij dove kinderen". Sprekers waren o.a. 
prof. M.T. Greenberg (U.S.), Dr. J. Denmark 
(G.B.)en Dr.J. van Dijk. 
Verslagen van bovengenoemd congres en symposium 
zijn tebestellen via Postbus 754, 3500 AT Utrecht. 

Ik heb u in vogelvlucht laten zien waar wij naar 
toe werken: een netwerk van deskundige hulp
verlening voor doven, van jong tot oud, t.a.v. 
preventie en lichte problematiek tot en met zeer 
ernstige. Ik heb geprobeerd te schetsen op 
welke plekken op de witte kaart zich iets aan 
het aftekenen is. 
Voorlopig zal de FODOK zich nog onvermin
derd blijven inzetten voor de realisering van de 
plannen. Maar tegelijkertijd hopen wij dat wij 
ons binnen afzienbare tijd wat kunnen terugtrek
ken van dit terrein en dat de verantwoordelijkhe
den daar komen te liggen waar ze thuishoren: 
bij de geestelijke gezondheidszorg, de overheid 
en, zij net voor een beperkt deel, bij de doven-
instituten. 

FODOK - Federatie van Ouders van Dove Kinderen. 
NSDSK - Nederlandse Stichting (t.b.v.) het Dove- en 
Slechthorende Kind. 
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Voorleescursussen voor ouders 
van jonge dove kinderen 
Truus van der Lem 
Debora Timmerman 

V E D O N 

Inleiding 

Voorlezen aan jonge kinderen is een stimuleren
de bezigheid voor de taalontwikkeling van een 
kind. Onderzoek heeft aangetoond, dat voorge
lezen worden de grootte van de woordenschat 
en syntaxis van een kind positief beïnvloedt. Bo
vendien verwerft een kind door samen met de 
ouder boekjes te kijken en voorgelezen te wor
den een aantal vaardigheden die een kind 
nodig heeft om te leren lezen. Zo leert het kind 
hoe het met boeken om moet gaan, het leert let
ters te herkennen, het kind leert dat een boek 
een begin en een einde heeft en dat verhalen 
een bepaalde structuur hebben. Maar het leert 
ook plezier te hebben in boekjes. Dit zijn alle
maal belangrijke vaardigheden, zeker ook voor 
dove kinderen. 

Ouders van dove kinderen vinden echter vaak 
voorlezen aan hun dove kind heel moeilijk. Ze 
hebben problemen met het richten en vasthou
den van de aandacht van hun kind. Het actief 
betrekken van hun kind bij het samen boekje kij
ken en voorlezen vraagt een vaardigheid die 
ook geleerd moet worden. 
Het is daarom belangrijk om in een TG 
begeleidingsprogramma, naast alle andere acti
viteiten, OOK. aandacht te besteden aan de vaar
digheden die een ouder nodig heeft om voor te 
lezen in gebaren aan zijn dove kind. 

Opbouw voorleescursussen 

De NSDSK ontwikkelt voorleescursussen voor 
ouders van dove kinderen in de leeftijd 
variërend tussen 1 ' / 2 en 6 jaar. Deze voorlees
cursussen hebben de volgende doelstellingen: 
- De ouders inzicht geven in het belang van 

voorlezen en samen boekjes kijken voor dove 
kinderen. 

- De ouders geschikte boekjes leren kiezen. 
- De ouders leren hoe ze een verhaal in geba

ren kunnen vertellen. 
- De ouders leren hoe ze de interactie bij het 

voorlezen goed kunnen laten verlopen door 
middel van gezamenlijke aandacht en hun 
kind actief betrekken bij het samen boekje-

86 lezen. 

De voorleescursussen worden gegeven door een 
dove en een horende medewerker aan een 
groep van vier of vijf ouder-paren met kinderen 
van ongeveer dezelfde leeftijd. De cursussen be
staan uit vier bijeenkomsten, ledere bijeenkomst 
heeft een informatief- en een oefen-gedeelte. 
In het informatieve gedeelte wordt aandacht be
steed aan: 
- Het algemeen belang van boeken en voorle

zen in de taalontwikkeling. 
- Hoe een boekje te kiezen voor een kind door 

uit te gaan van de leeftijd en de belangstel
ling van het kind. 

- Structuren, routines en scripts in verhalen. 
- Welk taalaanbod belangrijk is en hoe taal 

kan worden ontlokt bij een kind. 
- Hoe gezamenlijke aandacht kan worden ge

vestigd . 
- Hoe het voorlezen van een boekje in geba

ren voorbereid kan worden. 
- Praktische tips voor voorlezen aan een doof 

kind. 

Aan dit informatieve gedeelte wordt ongeveer 
drie kwartier besteed. Het grootste deel van de 
bijeenkomst wordt besteed aan het zelf oefenen 
in verhaaltjes voorlezen. Door het kijken naar 
hoe een doof persoon een verhaal vertelt ('live' 
en op video), door het zelf oefenen en door het 
kijken naar hoe andere ouders het doen, leren 
de ouders wat belangrijk is bij het vertellend 
voorlezen in gebaren aan een doof kind. Er zijn 
oefeningen ontwikkeld waarin het vertellen van 
een verhaal in gebaren langzaam opgebouwd 
wordt, ledere les wordt er speciale aandacht 
besteed aan een bepaald aspect van voorlezen 
in gebaren, zoals het gebruik van mimiek, locali-
satie en rol-nemen. 
Elke les wordt er geoefend aan de hand van 
een boekje dat past bij de leeftijd van de kinde
ren. Bij het oefenen wordt er de nadruk op ge
legd dat de ouders de geschreven tekst van net 
verhaal zo veel mogelijk los laten. Het gaat 
erom de inhoud van het verhaal over te dragen 
en daarvoor hoeft de tekst niet letterlijk gevolgd 
te worden. 



De problemen waar de ouders tijdens het oefe
nen in de les op stuiten, maar ook de problemen 
die ze thuis tegenkomen, worden besproken. 

Er zijn ondertussen vijf voorleescursussen gege
ven aan verschillende oudergroepen met kinde
ren tussen 1 ' / 2 en 6 jaar oud. Het is de be
doeling verschillende typen cursussen beschik
baar te maken: 
1. basiscursussen voor ouders met kinderen in 

de leeftijd van 1 - 1 ' / 2 jaar, 2 ]/2 - 4 jaar 
en 4 - 6 jaar oud; 

2. vervolgcursussen. 

De laatste twee cursussen werden bijgewoond 
door medewerkers van andere begeleidings
diensten. Het ligt in de bedoeling dat ook bij 
volgende cursussen anderen worden betrokken. 
Verwacht wordt dat eind 1990 een aantal van 
de cursussen beschikbaar komt voor derden. 
Voordat de voorleescursussen beschikbaar kun
nen komen voor andere gezins-begeleidings-
diensten in Nederland is het van belang de ge
geven cursussen grondig te evalueren. 

Evaluatie van de voorleescursussen 

De cursussen zijn op twee manier geëvalueerd. 
In de eerste plaats hebben we de ouders ge
vraagd, nadat ze een cursus hebben gevolgd, 
een evaluatie-formulier in te vullen. 
In de tweede plaats hebben we de ouders ge
vraagd om een video-opname van een voorlees
situatie met hun dove kind vóór het begin van de 
cursus en na afloop van de cursus. Deze video-
opnamen zijn getranscribeerd en geanalyseerd. 
O p basis van deze analyse zijn de twee video-
opnamen van ieder ouder-kind-paar vergeleken. 
Er zijn twee redenen om de cursussen met be
hulp van video-opnamen te evalueren. 
Ten eerste kunnen de ouders dan zelf zien op 
welke punten ze vooruit zijn gegaan en aan 
welke vaardigheden ze nog aandacht moeten 
besteden. Het blijkt dat de ouders het heel leer
zaam vinden om aanwijzingen te krijgen aan 
de hand van video-opnamen van zichzelf. 
Ten tweede kan door het analyseren van video-
opnamen de opbouw van de cursus 
geëvalueerd worden. Er wordt bekeken of de 
doelstellingen van de cursus behaald zijn, en op 
welke punten de cursus nog wijziging behoeft. 

Bij de analyse van de video-opnamen wordt ge
keken naar hef interactie-patroon tussen ouder en 
kind, naar het taalaanbod van de ouder en naar 
de taaiproductie van het kind. 
Uit de analyses die tot nu toe zijn gemaakt, blijkt 
dat na de voorleescursus de interactie tussen 

ouder en kind rijker is geworden. De ouder is na 
de cursus beter in staat om het kind te steunen in 
het verdelen van de aandacht tussen het boekje 
en het verhaal dat de ouder vertelt. Bovendien 
gaat de ouder na de cursus beter in op het ge
drag van het kind, waardoor het kind meer be
trokken wordt bij het voorlezen. Nadat de ouder 
de cursus heeft gevolgd, blijkt het kind actiever 
en neemt meer initiatieven. Na de cursus gebrui
ken de ouders vaker elementen uit de Neder
landse Gebarentaal, zoals mimiek, localisatie 
en rol-nemen. het verhaal wordt hierdoor span
nender en duidelijker voor het kind. 

Deze conclusie is in overeenstemming met de 
evaluatie van de ouders. Alle ouders geven aan 
dat ze op een andere manier zijn gaan voorle
zen aan hun kind. Ze bereiden zich beter voor 
op het voorlezen van een boekje en ze kunnen 
daardor de tekst gemakkelijker loslaten. De 
ouders zeggen dat ze in staat zijn meer gebruik 
te maken van elementen uit NGT, zoals mimiek, 
localisatie en rol-nemen. Ook noemen alle 
ouders dat ze zich zelfverzekerder en vrijer voe
len in het vertellen van een verhaal in gebaren 
na het volgen van de cursus. Ouders en kinde
ren blijken meer plezier te hebben in het samen 
boekjes lezen. 

Conclusie 

De voorleescursus komt de kwaliteit van de inte
ractie tussen ouder en doof kind bij het voorle
zen ten goede. De ouder leert in de voorleescur
sus een aantal belangrijke vaardigheden, die 
een positieve invloed hebben op het taalgedrag 
van net kind. Bovendien krijgen zowel ouder als 
kind plezier in het boekjes lezen. 
Hiermee zijn de belangrijkste doelstellingen van 
de voorleescursussen bereikt. W i j hopen hier
mee ook een bijdrage te leveren aan een guns
tig verloop van het taalverwervingsproces van 
dove kinderen. 



Veelzijdigheid en inzet 
Poppen pa rade en Talkshow 
Verslag van de M.G.-commissie VEDON 

Irene Wenting e.a D O N 

Inleiding 

Onze bijdrage bestond uit twee onderdelen: 
1. een permanente weergave van informatie 

over alle M.G.-afdelingen en hun kinderen; 
2. een tweetal talkshows waarbij M.G.-leer

krachten door I.Wenting geïnterviewd wer
den over hun werk. 

1. De info over de kinderen was in de vorm van 
een reeks poppen met daaromheen teksten 
die de specifieke hulpvragen van de kinderen 
weergaven. De vijf poppen symboliseerden 
de vijf gedifferentieerde vraagstellingstypen: 
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2. De talkshows verliepen zeer geanimeerd; het 
was weer eens een andere wijze om over je 
werk te praten en om eens positief aan de 
weg te timmeren. 

Samenvatting van de gesprekken: 

Leerkrachten komen of blijven werken op een 
M.G.-afdeling, omdat het uitdagend werk is: 
zoekend naar eigen mogelijkheden en naar die 
van de kinderen, telkens iets nieuws, onvoorspel
baar, met 'vreemde' kinderen en 'vreemde' leer
krachten. Het diagnostisch werk is boeiend. Dat 
soort werk trekt blijkbaar een bepaald soort men
sen aan. Je moet het ook leuk vinden als leer
kracht, anders red je het niet op zo'n afdeling; 
óf je doet de kinderen te kort, óf je maakt jezelf 
echt gek! 

De leerkracht kan het echter niet alleen; dat is 
duidelijk gebleken: de meeste mensen hebben 
veel steun nodig. In sommige instituten is dat in
gebouwd in de werksituatie: altijd werken met 
koppels, mogelijkheden tot intervisie, overleg 
met ouders of begeleiders en als het erg proble
matisch wordt een staf, waar je bij kunt aanklop
pen. Een klankbord hebben, binnen en buiten 
de school is echt noodzakeliik. Echter niet overal 
is de begeleiding structureel. Erg gewenst zou 
zijn: een vaste orthopedagoog op een vaste tijd 
voor coaching één keer in de paar weken, na-
bezoeken in de klas. Veel problemen zouden 
dan kunnen worden voorkómen. De hulp kan 
dan ook beter op het individuele kind en leer
kracht worden afgestemd. Via het doorspreken 
wordt de complexe problematiek helder, met als 
gevolg betere mogelijkheden tot oplossen en 
een duidelijker uitleg ervan naar de Ouders. 

Andere noodzakelijke voorwaarden om goed te 
kunnen werken zijn: 
- voeling kunnen houden met intelligente kinde

ren, met volwassen doven, met horende kin
deren. 

- bijvoorbeeld een bezoek af kunnen leggen 
bij een Z.M.L.K.-school, sociale werkplaats 
of andere instituten en stichtingen. 

- een goede opleiding; over de bestaande 
scholing wordt wisselend positief/negatief 
geoordeeld. Blijvende deskundigheidsbevor
dering is wel gewenst. 

- beschikken over bepaalde eigenschappen: 
* creatief kunnen zijn (niet zozeer een duizend

poot zijn alswel mogelijkheden zien); 
* geduld hebben en niet prestatiegericht zijn; 
* flexibel zijn, want soms is geduld bv. juist niet 
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humor hebben en dat ook naar voren weten 
te halen bij de kinderen! 

- je werk uit kunnen dragen naar collega's van 
de andere afdelingen; zij moeten weten wat 
ie doet en waarom, zodat er meer begrip 
komt voor de leerlingen. 

- uit kunnen wisselen van kennis en kunde 
(Vedon?) Bv. materialen- of themadagen, 
waarop gelegenheid is om dieper op de 
zaken in te gaan. 

- op de hoogte blijven van nieuwe ontwik
kelingen: onze leerlingen moeten geen afge
schreven spullen krijgen, maar het aller
nieuwste. 

- niet te romantisch denken of alleen in pro-
bleemdenken vervallen; gewoon met de prak
tijk bezig blijven. 

Als men spreekt over M.G.-leerkracht-zijn, maar 
je ook therapeut voelen: waar ligt dan de 
grens? 
Die moet de school goed afbakenen. Echter de 
leerling zelf is ook een norm; een kind moet nog 
wel plezier beleven aan leren van schoolse vaar
digheden. Het moet niet zo zijn, dat het toela
tingsteam de leerkracht opscheept met kinderen 
die zij niet op kunnen vangen. Dus de schoollei
ding moet heel goed weten welke leerkrachten 
bepaalde kennis en kunde in huis hebben. 

Ouders van M.G.-leerlingen moeten zo vroeg 
mogelijk al op de hoogte gebracht worden van 
de nevenhandicaps. Doordat ouders niet be
kend zijn met het doofzijn, worden alle proble
men ook daaraan toegeschreven. Bij te late in
formatie komt de klap - dat het kind ook nog 
leer- en/of spreekproblemen heeft - als een don
derslag bij heldere hemel. 
De vraag is ook: hoe moet je omgaan met de 
huisbezoeken en het andere kontakt met ouders? 
Taakverwarring met het maatschappelijk werk, 
het onvoldoende getraind-zijn in omgang met 
ouders, die niet doen wat jij zo graag zou wil
len. 
Dat soort zaken kun je niet zomaar veranderen 
en hoever moet de leerkracht gaan met bepaal
de eisen? 
Angst, drempelvrees en acceptatieproblemafiek 
spelen hierbij ook een rol. 
Het is moeilijk om als leerkracht niet meteen met 
kant en klare oplossingen te komen; de ouders 
zijn er niet aan toe of hebben gewoon een an
dere mening. Zij geven ook het tempo van ge
dragsveranderingen aan. 
Leerkrachten moeten dus ook dingen kunnen 
laten of juist laten gebeuren; niet altijd maar in 
willen grijpen en willen beleren. (Vaak een twee-
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Voornemens 

Uit deze gegevens heeft de M.G.-commissie 
een paar belangrijke punten genomen om daar
mee het komende jaar aan het werk te gaan. 
Dat zijn: het steun krijgen via je collega's (team-
teaching); behoefte om je werk uit te dragen om 
meer begrip voor de M.G.-afdelingen te kwe
ken; opleiding en deskundigheidsbevordering. 

Ideeën na brainstorming door de commissiele
den zijn: 
~ themadagen organiseren; 
- een leesmap samenstellen; 
- uitwisseling van leerkrachten; 
- commissieleden gaan zich oriënteren op de 

afdelingen; 
- meer publicaties in 'Van Horen Zeggen'; 
- voorstel aan het VEDON-bestuur: een van de 

twee congresdagen besteden aan afdelings
gebonden bijeenkomsten, die elk instituut om 
de beurt organiseert. W e denken aan toege
spitste discussies, video's, tentoonstellingen 
en lezingen. 

De commissie wil op deze wijze meer gaan be
tekenen voor de werkers in het veld. 
W e hopen op een vruchtbaar jaar. 

Commissieleden: Henk de Snoo, Joop Storm, 
Harrie Brouwer, Fred Saan, Frans v.d. 
Bosch, Irene Wenting. 

JUBILEUM-CONGRES 

3 november 1989 

Hanzehof te Zutphen 



Dank! 

Uit de vele reakties, die het bestuur van de 
VEDON mocht ontvangen, is wel gebleken, daf 
het jubileumcongres een groot succes is gewor
den. 

Een succes dat te danken is geweest aan de 
grote inzet van de leden van onze vereniging. 
Deze grote inzet bleek o.a. uit de vele spontane 
aanmeldingen voor de Marktpresentaties en 
voor het houden van lezingen gedurende het 
middagprogramma. 
Het was een genoegen te ervaren hoeveel colle
ga's er in het land intensief bezig zijn met het 
ontwikkelen van allerlei (hulp)middelen om het 
onderwijs aan doven zo optimaal te doen zijn. 

Het bestuur heeft heel bewust voor Marktpresen
taties gekozen: zeker ook in verband met het 

root aantal buitenlanders dat in het kader van 
et 1 Ie FEAPDA-congres deze dag bijwoonde. 

Zij konden d.m.v. informele contacten een goed 
overzicht krijgen van het onderwijs aan doven in 
Nederland. Ook zij waren zeer te spreken over 
de jubileumdag. 
Dat de organisatie van twee congressen tegelij
kertijd vele hoofdbrekens heeft gekost, mag dui
delijk zijn. 

Voor het eerst is het congresgebeuren in de op-
richte "Stichting Congres Organisatie VEDON" 
ondergebracht. Het is een goede greep geble
ken en gaf tevens de mogelijkheid om de finan
ciën strikt gescheiden te houden. 

Eveneens was het de eerste keer dat het congres 
met behulp van financiële hulp van sponsors ge
realiseerd werd. U treft de namen van de firma's 
elders in dit jubileumnummer aan. Zij maakten 
o.m. het feestelijk aspect van deze dag, dat 
door zovelen gewaardeerd is, mogelijk. 

Tot slot mogen de vele bijdragen niet onvermeld 
blijven die geleid hebben tot de samenstelling 
van de actuele bundel: "Het onderwijs aan 
doven" en het "Historisch overzicht van de Ver
eniging". 

Veel dank is dan ook verschuldigd aan de sa
menstellers van de beide bundels. 
De prettige samenwerking met de "Stichting Pu
blieksvoorlichting voor Wetenschap en Tech
niek" (PWT) maakte de uitgave van "Het onder
wijs aan doven" mogelijk. 

Het is niet de bedoeling dat alle medewerkers 
aan het jubileumcongres afzonderlijk bedankt 
worden; uit het bovenstaande mag de waarde
ring van het bestuur voor hen en de dank voor 
hun werkzaamheden blijken. 

O p 15 en 16 november 1990 hoopt het be
stuur u allen weer te zien op het congres dat in 
St.Michielsgestel gehouden zal worden. 

Namens het bestuur, P.L. van Dijk, voorzitter. 

Takk, Dank, Thanks . 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

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

1062 BK Amsterdam Mgr. Hermusschool 
6814 CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
6821 LK Arnhem V.S.O. De Stijgbeugel 
6573 DP Beek/Ubbergen Mgr. Terwindtschool 
481 2 GE Breda De Spreekhoorn 
4o I 2 GG Breda Dependance de Spreekhoorn 
9207 BK Drachten De Skelp 
•5629 CH Eindhoven Instituut Sint-Marie 
5629 CC Eindhoven School 'De Horst' 
•5629 CC Eindhoven School 'De Beemden' 
5629 CC Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek' 
/ 5 2 2 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
7522 AN Enschede V.S.O. school Het Maatman 
4461 DS Goes De Kring 
•o31 pyy 's-Gravenhage Cor Emousschool 
Ö561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
^721XB Groningen Dr. J. de Graafschool-V.S.O. 
0 / 3 7 HK Groningen Tine Marcusschool 
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool 
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
2332 KV Leiden De Weerklank 
2324 VN Leiden V.S.O. De Weerklank 
6531 PL Nijmegen Mgr. Martinus van Beekschool 
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
6533 BL Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
301 1 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
3067 PW Rotterdam PJ. Evertseschool-V.S.O. 
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool 
2287 EE Rijswijk De Voorde 
1740 AK Schagen Burg. de Wildeschool 
'741 MC Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
3523 CL Utrecht Het Rotsoord SO/VS) 
3563 VJ Utrecht Bertha Mullerschool 1 
3554 GJ Utrecht Bertha Mullerschool 2 
3563 ET Utrecht Bertha Mullerschool V.S.O. 
801 2 VA Zwolle Enkschool 

INSTITUUT 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 LVD. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Gruzdreef 30 
Pr. Margrietrstraat 1 24 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158547 
020-131133 
020-153340 
02a 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 
080559584 
080-567765 
080-551217 
0104135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-943042 
02240-14896 
0224a 14071 
03a510041 
03O612404 
03a442882 
030621227 
038-212959 

02a 178617 
02ai 32801 

05a343941 
05a343711 
05a343622 
05a270840 
Oia4132280 
0ia4552417 
04105-8111 
04105-8111 
04105-8111 
07a992021 
079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef 
aan de eindredaktie. 

'ijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door 



drukkerij grafax bv - zaandam 


