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Ten geleide
Aflevering 3 van Van Horen Zeggen draagt deze keer de dub-
bele naam: 'nummer 3-4'. Dit betekent dat de derde aflevering
in 1990 gelijktijdig het vierde en laatste nummer van de één
en dertigste jaargang vertegenwoordigt.
De redaktie betreurt dit, te meer omdat er een grote stapel inte-
ressante en waardevolle kopij wacht op publicatie. Een vierde
aflevering van enige omvang zou dit jaar buitengewoon wel-
kom zijn geweest. Helaas zijn we nu sterk gebonden aan een
maximum van 1 1 2 pagina's. Een overschrijding van dit aantal
heeft een financieel te ver reikend gevolg, dat slechts kan wor-
den afgezwakt door het plaatsen van betaalde advertenties.

Dit 'drie-viertje' staat geheel in het teken van de VeBOSS-
conferentie die op 1 5 en 16 maart j.l. te Lunteren werd gehou-
den. In theorie geschoolde en door de praktijk gevormde men-
sen, die het onderwijs aan slechthorende kinderen en aan kin-
deren met spraak/taalproblemen een warm hart toedragen,
probeerden op deze conferentie, rond verscheidene thema's
uit het huidige onderwijsveld, een overzicht van de nieuwste in-
zichten en laatste ontwikkelingen te geven.

Door het vertrek van Dick Kuyt uit de eindredaktie en
door een al enige tijd aanwezige vakature bestaat er
binnen de redaktie van 'Van Horen Zeggen' een drin-
gende behoefte aan een, bij voorkeur vrouwelijk,

R E D A K T I E L I D
uit de VeBOSS-gelederen.
De redaktie is momenteel druk bezig met een nieuwe
verdeling van de werkzaamheden, waardoor alle redak-
tieleden aktiever betrokken worden bij het tot stand
komen van het tijdschrift.
Gerekend moet worden, naast redaktioneel werk (korrek-
tie e.d.) op ongeveer 4 werkvergaderingen per jaar.

Inlichtingen worden'graag ge
door Dick Kuyt, tel. 02522 -

^even door Theo Laceulle, tel. 023 - 260283, of
50053.



Specialiseren en individualiseren

VeBOSS-conferentie 15 maart 1990

H. Nakken

1. Inleiding

Om twee redenen ben ik door uw bestuur uitge-
nodigd om hier een lezing te houden.
a. Als orthopedagoog word ik geacht specialist
te zijn in het analyseren van problemen bij het
opvoeden en in de hulpverlening èn specialist te
zijn in het aandragen van oplossingen voor die
problemen. Nu kun je echter niet bekend zijn
met alle opvoedingsproblemen. Ik heb mij dan
ook vooral als hulpverlener en onderzoeker
bezig gehouden met problemen die in verband
staan met ernstige geestelijke, motorische en
vooral meervoudige Beperkingen van kinderen.
Er zijn echter wel raakpunten met de problemen
in uw vorm van hulpverlening. Mijn manier van
analyseren kan u daarom mogelijk behulpzaam
zijn in uw werk.
b. Ik ben echter ook gevraagd om op te treden
als provocateur of opruier. Volgens uw bestuur
moet er namelijk af en toe een flinke tik uitge-
deeld worden (tegenwoordig mag je dat in de
klas niet meer doen, dus slaan hulpverleners el-
kaar dan maar). U moet nodig, aldus uw be-
stuur, eens per jaar gereanimeerd/geactiveerd
worden, uit uw zelfgenoegzaamheid worden ge-
haald, wakker worden geschud om te constate-
ren, dat heroriëntatie op uw werk steeds nodig
is.

Hoe wil ik nu proberen u wakker te houden?
Ik wil beginnen bij de analyse die in september
werd gemaakt bij het symposium 'Hoe moet ik
het zeggen' in Groningen (V.H.Z. 1 - 1990).
Dat was bij de vraag 'moet ik standaardiseren
of individualiseren' in uw vorm van speciaal on-
derwi s. Als mijn keuze voor individualiseren is
toege icht, kom ik op specialiseren in samen-
hang met individualiseren (Nakken, 1990).
Tot slot wil ik kort met u bekijken hoe planmatig
werken bij kan dragen tot gespecialiseerd indivi-
dueel werken. De nadelen ervan zal ik daarbij
niet verzwijgen.

2. Standaardiseren of individualiseren

Het gaat hier om twee soorten problemen met
standaarden. Het gaat om de problemen van

82 standaarddoelstellingen voor het onderwijs en

standaardoplossingen voor problemen in het on-
derwijs of de hulpverlening.
Ik begin met de vraag of en hoe standaarddoel-
stellingen in het onderwijs werken.

2.1 Standaarddoelstellingen voor het basis-
onderwijs

Het basisonderwijs heeft zijn standaarddoelstel-
ling die is afgeleid van door de maatschappij
vastgestelde opvoedingsnormen (ook onderwijs-
normen dus). Kinderen worden daartoe opge-
voed met behulp van standaardmethoden, maar
soms ook op individueel toegesneden methoden
(en alles wat daar tussen zit). Het meeste is stan-
daard!
Het probleem is dat nu heel veel kinderen uit het
basisonderwijs worden "gedonderd" door het
gestandaardiseerd werken. Daarom wil men
zorgverbreding (zie bijvoorbeeld v.d. Ley,
1985). Dat heeft tot doel beter dan voorheen
op individuele wijze aan de norm te geraken!
Daarbij moet het gewone onderwijs wel worden
geholpen.

Het kind en de opvoeders (dat zijn de onderwij-
zer en de ouders) worden geholpen door de am-
bulante hulpverlener, terwijl rekening moet wor-
den gehouden met de directie omgeving (DO)
en met de samenleving (S) (van buurt- en deel-
raadambtenaar tot Ritzen).
Even wijs ik er op, dat in mijn opvatting onder-
wijzen opvoeden is en dus dat de onderwijzer
een opvoeder is. Uit de krantenkop 'Leraar moet
weer opvoeder worden', afkomstig van Stevens
en Van Werkhoven (Algemeen Dagblad, 10
febr. 1990), blijkt dat ik hierin niet alleen sta.
Op zijn methode om de leerling zelf doelen te
laten stellen in de onderwijssituatie, zal ik straks
terugkomen.
Wanneer hij/zij kiest voor zorgverbreding, dan
blijft voor de leerkracht het probleem (bijvoor-
beeld met de methode Stevens): Hoe kan ik indi-
vidueel toewerken naar een algemene stan-
daard en hoeveel individueel onderwijs kan ik
aan (differentiatiecapaciteitj.
Er is onvoldoende onderzoek gedaan om hierop
een antwoord te geven.
De oplossing om met meer hulpverleners in de
klas te werken, levert ook veel problemen op.
Geprogrammeerde instructie via onderwijs met
behulp van computers is ook zo'n oplossing



waarvan men nog niet weet of het eigenlijk wel
veel beter gaat.

2.2 Standaarddoelstelling voor een school
voor speciaal onderwijs

Als we terugkijken naar 2.1, dan kunnen we het
voorgaande afzetten tegen de situatie in het spe-
ciaalonderwijs.
Er zijn kinderen in het speciaal onderwi s waar-
mee je nastreeft de standaardnorm te ha en. Het
aantal blijkt klein, de stroom van 'speciaal' naar
'basis' is dun. De meeste kinderen halen dit niet
en men streeft naar een individuele norm. Dit lijkt
ook in uw onderwijssector te worden bevestigd.
Zo lees ik bij de heer Spanhoff (1989, 'Van
Horen Zeggen'), dat 'het onderwijs (aan kinde-
ren met hoor- en spraaktaalmoeilijkheden) is ge-
richt op de persoon in zijn omgaan met zichzelf
en met de ander; in een poging om hem te vor-
men tot een creatief mens met een ontwikkeld po-
tentieel'. Daar kunnen we alle kanten mee op.
Als we het eens zijn dat we niet moeten spreken
van de standaard van de school, dan ben ik op
dat punt snel met u klaar en zijn we het eens
over individueel onderwijs gericht op een bij het
kind passende norm. De situatie ziet er dan in-
middels wat anders uit dan in het basisonder-
wijs. Daarbij is de hulpverlening (H) in plaats ge-
komen van de leerkracht in het basisonderwijs.
De hulpverlener is zowel de leerkacht als de the-
rapeut in dit geval. Verder is de standaard van de
samenleving veel minder dwingend aanwezig.
We hebben het tot hier gehad over de vraag of
en hoe standaarddoelstellingen werken in het on-
derwijs en de hulpverlening. We kunnen de stan-
daard m.b.t. het speciaal onderwijs voor een
groot gedeelte vergeten, is mijn conclusie. Nu
moeten we kijken naar de volgende vraag.

2.3 Zijn standaardoplossingen mogelijk om
problemen op te lossen?

Voor het basisonderwijs werd al zorgverbreding
als oplossing genoemd met zijn bezwaren. Nu
wil ik het nog kort met u hebben over het gebruik
van standaardprogramma's (zie ook mijn opmer-
king op het symposium 'Hoe moet ik het zeg-
gen'). Ik wil hier enkele bezwaren noemen die
net gebruik van standaardprogramma's met zich
meebrengt:
- Heel belangrijk is dat standaardprogramma's

zijn gebaseerd op standaardonfwikkelingen
waaraan veel kinderen niet voldoen. Een kind
op de basisschool zal het er misschien al moei-
lijk mee hebben, maar een kind met een ge-
hoorstoornis en een taalspraakprobleem met
cognitieve uitvallen voldoet er helemaal niet
aan.

- Standaardprogramma's met standaardinstruc-
ties blijken nogal eens door de mand te val-
len. In empirisch onderzoek wordt niets aan-
getoond. De relatie tussen de theorie en de
instructie is nauwelijks te leggen en is geba-
seerd op allerlei vage aannames. Het strikt op-
volgen van instructies is meer zogenaamde
deskundigheid en gemakzucht van leerkrach-
ten en therapeuten dan verantwoord werken
van een professional.

- Standaardprogramma's zijn veelal gefixeerd
op een standaard einddoel, hoewel dat niet
altijd wordt uitgesproken. Therapeuten zijn
daar wat brutaler in dan leerkrachten en spre-
ken vaak van normaliseren. Maar heel duide-
lijk is dat nog steeds niet. Gaat het om hele-
maal standaard of toch een standaard voor
het ene kind in de richting van normaal?

Wat dat betreft heb ik een grote hekel aan recla-
meteksten zoals uit een folder van het P.I.-
Rotterdam, waar termen worden gebruikt als 'op
een hoger niveau te brengen' wanneer het gaat
om een programma als Taal in uitvoering (A. de
Blaauw, e.a., 1989). Voor de kinderen in het
speciaal onderwijs is, voor wat mij betreft, maar
één doelstelling geldig, namelijk de eigen norm
en daar zijn standaardeinddoelen niet passend
voor.
Ik kom hier als het gaat over standaard doelstel-
lingen en standaardoplossingen dan tot de vo-
gende stellingname:
Speciaal onderwijs is gericht op individuele
programma's vanuit individuele doelstellingen
gebaseerd op individuele normen.
De kijkrichting is hier veranderd. In plaats van kij-
ken naar de normen van de maatschappij, kijken
we naar de normen van het individu. In plaats
van kijken wat een kind (nog) niet kan (vergele-
ken met een standaard norm), kijken naar wat hij
we! kan.

3. Individualiseren en specialiseren

Langzamerhand denkt u natuurlijk: hij kan mooi
praten, maar het lukt mij nooit alleen maar indivi-
dueel te werken in de klas en ik kan toch moeiiijk
een op ieder kind toegesneden therapie gaan
ontwikkelen, hoeveel tijd denkt die man dat ik
heb? Bovendien vraag ik mij af of al die kinde-
ren wel zo verschillend zijn, dat ik niet veel
groepsgewijs kan doen! En ik mag toch zeker
wel werken met een oog op de algemene norm?
Ho, ho, zeg ik dan terug. Wie heeft er gezegd
dat dat allemaal zo moet? Het enige wat ik u
heb voorgehouden is:
DAT U BIJ HET KIND MOET BEGINNEN EN
NIET BIJ DE SAMENLEVING.
U kunt individualiseren en toch kijken naar geza- 83



84

menlijkheid met de algemene norm in het achter-
hoofd. Ik zou daar het woord specialiseren aan
willen geven en dat begrip met u verkennen om
te kijken naar wat voor oplossingen daar in zit-
ten.

3.1 Toelatingsbeleid

U kunt zich gaan specialiseren in een of slechts
enkele problemen binnen uw werkveld, bijvoor-
beeld: u kiest uitsluitend voor die kinderen die u
voorbereidt op de terugkeer naar hef basisonder-
wijs. Die kinderen lijken op elkaar, streven naar
vergelijkbare norm (misschien nog in verschillend
tempo) en u kunt zich specialiseren in terugkeer-
onderwijs.
U kunt natuurlijk ook andere groepen kiezen,
maar dan moet u weer meer specialismen ont-
wikkelen en maakt u het zich alleen maar moei-
lijk. Even nu niet zeuren over wat er met alle 'uit-
de-bootvallers' moet, maar kijken of we wel be-
leidsmatig goed zitten. Pakken we dus het
ARBO-rapport voor de minister van onderwijs:
'Regulier en Speciaal in Samenhang' (1988). In
dat advies wordt uw speciaal onderwijs inge-
deeld in type 2 onderwijs (type 1 onderwijs is
LOM, MLK, bedreigde kleuters en type 3 is
ZMOK en ZMLK). Voor type 2 scholen is (aldus
het ARBOadvies) 'uitdrukkelijk het doel aanwe-
zig de leerlingen zo spoedig mogelijk naar het
regulier onderwijs, danwei naar de eerste groep
scholen te verwijzen, zonodig onder steun van
ambulante begeleiding'.
U zit dus goed met een keuze voor specialiseren
en kan individueel werken omdat de kinderen
ongeveer op elkaar lijken. De kinderen komen
aan hun trekken. Ik houd echter een paar proble-
men over:
- veel kinderen komen niet in aanmerking voor

uw hulpverlening;
- omdat kinderen op elkaar lijken, bent u sneller

geneigd tot gezamenlijke aanpak zonder de
individuele nuances te zien;

- u kunt maar weinig kinderen vinden die aan
uw sortering voldoen, omdat zich weinig zui-
vere problemen voordoen.

Holtz (1989) meent dat bij ernstige spraakstoor-
nissen er allerlei problemen zijn en dat ge-
isoleerde problemen niet bestaan. In de Bondsre-
publiek heeft men tot nu toe niet gekozen voor
het specialisatiemiddel.

In Baden-Württemberg zien we bi voorbeeld een
enorme stijging in het aantal eerlingen met
ernstige spraakstoornissen (terwijl andere scholen
een dalend aantal kennen).
Ik heb de indruk dat u dezelfde weg volgt en al-
lebei kinderen opneemt die u niet elders kwijt

kunt en daarmee niet voldoet aan het ARBO-
voorstel. Wat betekent dat? Selectie is dus ken-
nelijk niet uw antwoord, hoewel nog steeds kin-
deren niet op uw school worden toegelaten
waarvan verwijzers vinden dat ze daar wel thuis
horen.

3.2 Groeperen

Laten we dan eens kijken naar het maken van al-
lerlei subgroepen in de groep. Om toch nog
wat aan tijdsmanagement te kunnen doen kunt u
kiezen voor het maken van groepen in de groep
of bij de therapie.
Voorop staat dat individualiseren niet in tegen-
spraak is met de groepsaanpak. Heel verschil-
lende kinderen moeten met elkaar leren om-
gaan, met elkaar communiceren en plezier leren
krijgen in het bezig zijn in de groep. Je behoeft
dus niet te denken dat individuele aanpak
(groepsaanpak) dat in de weg staat. Dat moet
samen gaan.
Het maken van groepjes kan een oplossing zijn,
maar kent natuurlijk zijn grenzen. Hoeveel sub-
groepjes moet je maken? Op basis van wat?
Zijn het vaste groepjes of steeds andere, al naar
gelang het onderwerp van hulp? Ik ben ervan
overtuigd, dat hiervoor geen regels kunnen wor-
den gesteld. Afhankelijk van het soort kinderen,
soort school, soort leerkrachten/therapeuten
(hulpverleners) enz., moet men naar de beste op-
lossing zoeken. Uw problemen zijn evengoed in-
dividueel als die van de kinderen! In ieder geval
geldt steeds:
- hoe breder uw opnamebeleid, hoe meer

groepen/individuen u heeft;
- hoe meer subgroepen, hoe meer werk. Soms

is het beter met de hele groep aan één onder-
werp te werken en verder alles individueel af
te handelen, dan in ieder subgroepje met
weer iets anders bezig te zijn of alles op-
nieuw uit te leggen.

3.3 Specialiseren in meervoudig gehandi-
capten

De problemen, zo is al eerder gezegd, van kin-
deren met gehoor- en taal/spraakmoeilijkheden
zijn complex. Op een bepaald moment werden
sommige kinderen meervoudig gehandicapt ge-
noemcT Meestal hangt dit samen met een uit-
spraak over intelligentie die een grens over-
schrijdt. Het lijkt erop dat hef nogal wat voor-
deel oplevert om meervoudig gehandicapten te
hebben. Grofweg krijgen groepsleerkrachten
1,5 maal zoveel tijd per leerling en vakleer-
krachten (?) 4 x zoveel tijd per leerling. En dat
alles omdat een test een puntje minder aangeeft,
terwijl we best weten dat de spreiding minstens



10 IQ-punten is. Dus vooral die kinderen aanne-
men, dan kunnen we aan alle kinderen meer
aandacht besteden!

U neemt misschien, verlokt door de extra toewij-
zing, meer van dit soort kinderen aan. Er wordt
misschien wel druk op u uitgeoefend om deze
kinderen te nemen, omdat u een goede vorm
van onderwijs heeft in kleine klassen. Het kan
zich ecKter ook tegen u keren. U krijgt een
steeds heterogener groep kinderen en de over-
heid moet steeds meer betalen, dus bezint zich
op maatregelen om de groep MG in de hand te
houden. De voortekenen zijn er al.

In een rapport van de interdepartementale stuur-
groep genandicaptenbedleid (januari 1990)
wordt een definitie gegeven, naar aanleiding
waarvan men grenzen wil stellen:

De commissie stelt voor iemand meervoudig
gehandicapt te noemen als hij/zij is aange-
wezen op specifiek toegesneden hulp. Ornaat
hij/zij op grond van complicerende stoornis-
sen geen of geen adequate hulp kan krijgen
in hulpverleningsvormen die zich methodisch
richten op het compenseren van de effecten
van een stoornis.

De angel zit in het methodisch werken: u moet
straks aantonen dat u andere hulp geeft die on-
derscheidbaar is van de hulp aan slechthoren-
den, kinderen met ernstige taal/spraakmoei-
lijkheden en MLK-leerlingen. Kunt u laten zien dat
u met een slechthorend kind met een onduide-
lijke spraak en een IQ van 69 iets anders doet
dan met een kind dat een IQ heeft van 71 (voor-
opgesteld dat we de grens MG - niet MH even
bij 70 leggen)?

Ik heb geen oplossing voor u: uw oplossing is
ook individueel, uw keuze is gebaseerd op
plaatselijke omstandigheden. Uw opnamebeleia,
uw groeperen en uw beleid t.a.v. meervoudig
gehandicapten moet daaraan worden aange-
past.

4. Handelingsplanning

De keuze voor individueel werken met individue-
e doelstellingen zoveel mogelijk in groepsver-
band, is niet een loze kreet. In onderzoek naar
de uitvoerbaarheid daarvan is dit gebleken. Het
ukt mij natuurlijk niet planmatig werken in al zijn
aspecten helemaal met u door te nemen. Toch
wil ik hier aangeven wat men zich er globaal bij
moet denken.
Planmatig werken moet u zich voorstellen op drie
niveaus: leerlingniveau, hulpverlenersniveau en
begeleidersniveau.

Leerlingniveau

Zoals ik u heb verteld zijn Stevens en van Werk-
hoven bezig met experimenten rond planmatig
handelen door leerlingen zelf. De leerling wordt
als het ware verantwoordelijkheid geleerd voor
zijn eigen plan.
Centrale vragen aan de leerling zijn:
- ken je deze taak (die ik je nu gegeven heb)?
- zou je de taak kunnen doen?
- hoelang ga je erover doen tot de taak klaar

is?
Het zelf leren plannen is hier doel. U kunt natuur-
lijk niet met alle kinderen dit altijd doen, maar de
gedachte zou wel eens uitgewerkt kunnen wor-
den.

Hulpverlenersniveau

De hulpverlener (leerkracht, therapeut) moet ge-
leerd worden beter dan voorheen voor elk kind
te plannen en te evalueren. In ons onderzoek
gaan we ervan uit, dat plannen samenhangt met
de volgende aspecten:

In Mytyl- en Tyltyl-scholen en ook in gezinnen
werd geëxperimenteerd met doelgericht werken
vanuit handelingsplannen. Handelingsplannen
kunnen over al het handelen gaan in de groep,
maar er kunnen ook voor kleine delen individuele
plannen worden gemaakt (omdat voor de rest
net groepsplan opgaat). De groep is dus steeds
referentiepunt voor aanvullende individuele plan-
nen.

Je kunt één doel kiezen en daarna een nieuw
doel kiezen als het oude is bereikt; of je kunt
meerdere doelen tegelijk opstellen en aanpak-
ken.

Begeleidersniveau

Laat ik u niets voorspiegelen. Het is niet gemak-
kelijk individueel doelgericht te werken als de
leerkrachten en therapeuten niet begeleid wor-
den. Dat begeleiden moet door iemand die bui-
ten de groep staat gedaan worden (school-
hoofd, plaatsvervangend schoolhoofd, orthope-
dagoog/psycholoog bijvoorbeeld). De begelei-
der vertegenwoordigt als het ware het school
(werk)plan. De begeleider kan zich tot taak stel-
len het doelgericht werken in te voeren in de
school. Daar Komt wel wat bij kijken.

Details over hoe begeleid kan worden en hoe
geëvalueerd, kunnen hier verder niet aan de
orde komen, doch er zijn werkwijzen voor ont-
wikkeld. Voor de evaluatie zijn bijvoorbeeld spe-
ciale methoden ontwikkeld, die door de leer- 85



kracht of therapeut zelf kunnen worden gehan-
teerd.

Ik heb u via mijn verhaal proberen te interesse-
ren voor aspecten van hef onderwijs waar niet
dagelijks veel aandacht aan wordt geschonken.
Wanneer u nu ideeën heeft gekregen over het
veranderen van uw eigen onderwijs of therapie,
dan ben ik in mijn opzet geslaagd. Ook als u
meent dat het nog heel anders moet dan wat
hier werd voorgesteld. Wie meent dat hij of zij
alle aspecten van planmatig handelen allang
onder de knie heeft, zou er goed aan doen eens
na te lezen wat er allemaal bij komt kijken. U
zult er zeker van op uw neus kijken.
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Ademloos
Harm van den Berg

Hoe is het om geabonneerd te zijn op De Schild-
klierkranfê Wat zijn de gevolgen voor de kinde-
ren in een gezin waar zo'n blad vier keer per
jaar op de deurmat ploft?
Wie bladert in de driehonderd bladzijden dikke
GIDS (f 34,50) van het Landelijk Patiënten/
Consumentenplatform in Utrecht begrijpt dit soort
vragen. Hef naslagwerk laat zich ademloos uitle-
zen. De GIDS bevat onder meer informatie over
vrijwel alle organisaties van en voor patiënten en
gehandicapten in ons land, waarbij ook de uit-
gave van een eigen blad wordt vermeld.
De Vereniging van Migrainepatiënten bedacht
voor haar publicatie de titel Hoofdzaken. Vrijwil-
ligers die zich druk maken voor lijders aan nar-
colepsie (een neurologische slaapziekte) gaven
hun kwartaalblad de naam In Morfeus' Armen.
De kontaktgroep van Kahlerpatiënten, opkomend
voor mensen die Ijden aan een bepaalde vorm
van kanker, noemde het kwartaalblad Merg en
Been.

Het blad van de stichting Anorexia Nervosa heet
Antenne en dat slaat niet op de omvang van de
slachtoffers. Een van de verenigingen van reuma-
patiënten komt met het blad Rechtop. Een zuster-
organisatie geeft In Beweging uit. Het bestuur
van de Astma Patiëntenvereniging in Huissen gaf
het tweemaandelijks tijdschrift de naam Adem-
loos. De Vereniging van Vaatpatiënten was min-
der geïnspireerd: Nieuwsvat.
Lotgenoten ontzien elkaar niet. Het blad van de
Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht-
zienden heet Anders bekeken en verschijnt acht
keer per jaar. Het blad De Ketting van de stich-
ting 'De Schakel' schenkt aandacht aan mensen
met een gebroken rug. De Nederlandse Vereni-
ging Belangenbehartiging Verpleeghuisbewoners
geeft het blad De Wekker uit. Misschien niet zo
bedreigend als het Vitamine-bulletin van het Vita-
mine Informatie Bureau. De Vereniging Keizer-
snee-Ouders spant de kroon waar het de jolige
namen betreft met het kwartaalblad De Nooduit-
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Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling

VeBOSS-conferentie 15 maart 1990 te Lunteren

J.H. Wuite, T.Kriens, J.C. Everwijn, J. Oldolphi

J.H. Wuite-Wiegman

Inleiding

In deze inleiding zal ik samenvattend uitgangs-
punten belichten van het schoolwerkplan sociaal-
emotionele ontwikkeling van de Burgemeester de
Wildeschool.

De kinderen van ons schooltype hebben als ge-
meenschappelijke noemer, dat ze communicatie-
ve problemen, c.q. belemmeringen hebben.
Ze zijn communicatief gehandicapt en wij bie-
den in ons onderwijsaanbod training van basale
communicatieve vaardigheden (o.a. gespeciali-
seerde spraak-/taal behandeling, interaktieve
training, praktische taalvaardigheden èn m.b.t.
de leervakken o.a. gespecialiseerde taaldidac-
tiek).
Echter, de communicatieve handicap impliceert
óók een verstoord, niet vanzelfsprekend verloop
van de sociaal-emotionele ontwikkeling, hetgeen
eveneens een specifiek, aangepast handelings-
aanbod vraagt. Wij menen dan ook, dat dit spe-
cifiek handelingsaanbod (= schoolwerkplan soci-
aal-emotionele ontwikkeling) een essentieel as-
pect is in de profilering van óns schooltype t.o.v.
de andere schooltypen binnen het Speciaal On-
derwijs.

Ontwikkeling is een proces, te zien als een wis-
selwerking tussen kind en omgeving.
Om tot ontwikkeling te kunnen komen is deze
wisselwerking een voorwaarde. Het werkterrein
van het schoolwerkplan sociaal-emotionele ont-
wikkeling is de wisselwerking (interaktie) tussen

kind

Schema 1

ander

ander

ander

het kind met zijn aanleg èn zijn sociale omge-
ving (de ander[en]).

Deze sociale interactie ( <~* ) is het werkterrein.
Deze interactie is een voorwaarde tot ontwikke-
ling, maar wordt belemmerd door de communi-
catieve problematiek. Derhalve kan de sociaal-
emotionele ontwikkeling niet vanzelfsprekend ver-
lopen.

Uitgaande van het schema kind —> ander kan
gewerkt worden op twee fronten. Enerzijds de
toerusting van het kind (kindaspecten) en ander-
zijds de toerusting van de anderjenj, i.c. reacties
en gedrag van o.a. opvoeders en leeftijdsgeno-
ten.

ANDER

Belichten we eerst de 'toerusting van de an-
der(en)', dan beperk ik mij nu tot de opvoeder,
i.c. de teerkracht.
M.b.t. het 'algemeen pedagogisch klimaat' zal
het opvoedkundig handelen bewust en planma-
tig aangepast dienen te zijn op basis van de be-
lemmeringen in de interactie.
Het bewust en planmatig handelen is gebaseerd
op o.a. affectiviteit, responsiviteit, structurering,
sociaal-leren. Deze aspecten worden toegelicht
door collega Kriens (zie verder).
Bovendien zal de leerkracht 'lesplanmatig' be-
wust handelen; hij zal situaties aanbieden, zoda-
nig dat het kind leert sociale situaties te beoorde-
len en gedragskeuzen te maken.

Het planmatig handelen kent twee doelen:
- het ontwikkelen, stimuleren van de sociaal-

emotionele ontwikkeling (preventie) en/of
- het reduceren en opheffen van sociaal pro-

bleemgedrag, het verwerken van traumatische
ervaringen (remediering).

De 'toerusting van de ander' vraagt dus een
grondhouding, gespecialiseerd in vaardigheden,
aeels trainbaar en deels persoonlijkheidsfactoren
en ook gespecialiseerd in kennis. Kennis over de
algemene sociaal-emotionele ontwikkelingslijn en
kennis over de specifieke belemmeringen en
moeilijkheden van het communicatief gehandi-
capte kind in deze ontwikkeling. 87



KIND

Belichten we vervolgens de 'toerusting van het
kind', dan formuleren we samengevat als kind-
doel: "Je redden in een sociale situatie, in de
omgang met anderen".
Meer gespecificeerde doelen zullen verduide-
lijkt worden na kennisname van het volgende
schema.

Schema 2

A. Basale
communicatieve
vaardigheden

\ C.

B. Emotionele
ontwikkeling

Sociale cognitie

D. Praktische/sociale
vaardigheden

Schema 2 presenteert de vier te onderscheiden
ambtsgebieden/deelgebieden in ons schoolwerk-
plan. Elk deelgebied kent een onderverdeling in
deelaspecten en ontwikkelingsfasen.

Schema 2 presenteert de vier te onderschei-
den aandachtsgebieden/deelgebieden in ons
schoolwerkplan. Elk deelgebied kent een onder-
verdeling in deelaspecten en ontwikkelingsfasen.

Ik beperk me in deze inleiding tot een korte, niet
volledige kennismaking met de inhoud van deze
deelgeoieden aan de hand van een voorbeeld,
i.c. een gesprekssituatie:
Twee mensen zijn in gesprek. Een slechthorend
kind heeft een emotioneel gekleurde medede-
ling. Vaak gebeurt het, dat het kind niet het juiste
moment aanvoelt, niet kan wachten en onmiddel-
lijk invalt in een lopend gesprek en vervolgens
krijgt het kind reacties van de sprekende mensen
op zijn gedrag: ofwel geïrriteerd, ofwel wijzen
op even wachten, ofwel direct reactief ingaan
op.
Bij analyse van deze gesprekssituatie onderschei-
den we de vier inhoudelijke deelgebieden van
schema 2 (verwijzing codes A - B - C - D).

Om je ais s.h.-kind sociaal vaardig te kunnen
redden in een dergelijke situatie, doorlopen we
drie momenten:

a. Beheersingsmoment: egocontrole (B), het
voorkomen van primair reageren.
Hef onder controle brengen, beheersen van de
emoties, die gekoppeld zijn aan de mededeling.

b. Beschouwend moment: sociaal gevoel en be-
grip, sociale cognitie (C). Hef beschouwend mo-
ment, waarin je moet aanvoelen en bedenken,
dat de ander bijv. irritatie kan ervaren; je bewust
worden dat dit (emotionele) reacties veroor-
zaakt, dus het gevolg van je eigen gedrag on-
derkennen (als . . . dan, causaliteit); probleem-
oplossend bedenken hoe je eigen gedrag kunt
afstemmen op de emoties, verwachtingen, e.d.
van de ander.
Kortom: de sociaal-cognitieve vaardigheid (C en
B, v.v.).

c. Uitvoeringsmoment: hef willen en kunnen uit-
voeren van het afgestemde gedrag.
Hierbij onderscheiden we:
1. affectieve stemmingsaspecten en motivatione-

le aspecten (B en B —> C, o.a. reëel zelf-
beeld).

2. basale communicatieve vaardigheden als uit-
voeringsinstrument, o.a. taalvaardigheid, uit-
drukkingsvaardigheid (A) en het hanteren van
sociale routines (A en D), zoals 'sorry etc'.

Op basis van schema 2 komen we bij onze
scnoolwerkplanplanning dan ook tot meer ge-
specificeerde doelen, bijvoorbeeld:
- leer ze omgaan met hun emoties;
- leer ze emoties hanteren;
- leer ze sociaal-cognitieve vaardigheden;
- leer ze een reëel verwachtingspatroon t.a.v.

hun omgeving;
- leer ze rekening te houden met de mogelijkhe-

den en onmogelijkheden van hun blijvende
handicap;

- leer ze een assertieve attitude.
Tof slot:
De twee besproken schema's staan op onze
school centraal bij de planning van sociaal-
emotionele doelen, die worden vastgelegd in
een groepsplan.
We maken daarbij keuzen. Deze keuzen komen
voort ofwel vanuit het kindaspect ofwel vanuit
het leerkrachtaspect ofwel vanuit beide. De keu-
zen worden gemaakt in overleg met de leer-
kracht, en worden nooit opgelegd. De keuzen
zijn afhankelijk van de mogelijkheden en/of on-
mogelijkheden van de leerkracht, en dus afhan-
kelijk van zijn kennis en vaardigheden, waaron-
der persoonlijkheidsfactoren.
Belangrijk uitgangspunt: de leerkracht moét zich-
zelf kunnen blijven.

Een aantal van de keuzen kunnen o.a. zijn:
• sociale cognitie (toelichting collega Odolphi,

zie verder), ofwel
• het PAD leerplan (toelichting collega Everwijn,

zie verder); ofwel
• het bewust omgaan met reacties in de klas.



Deze laatste keuze zal veelal het startpunt zijn
wanneer het jonge kind op school komt; dit be-
wust handelen zal in het volgende toegelicht
worden door collega Kriens.

T. Kriens

Sociaal leren

Nu collega Wuite een algemeen kader heeft ge-
geven om te kijken naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling op school, zal ik vooral ingaan op
de manier waarop de ander, w.o. ouder, leer-
kracht, klasgenoot, invloed heeft op deze ontwik-
keling van een kind.
Ik zal eerst kort ingaan op de wisselwerking tus-
sen het kind en de ander, en bekijken wat be-
langrijke factoren zijn voor de ontwikkeling van
een kind. Daarna zal ik bespreken wat dit kan
betekenen voor school en in schema brengen op
wat voor manieren in de klas gewerkt wordt aan
deze factoren. Dit verhaal heeft overigens niet
specifiek betrekking op de kinderen op onze
scholen, maar geldt in net algemeen.

Het schema wat ik nu geef, is een vereenvoudig-
de versie van het schema in een artikel van Rik-
sen Walraven in het tijdschrift van orthopedago-
giek van januari 1989.

Schema 3

KIND

aangeboren
kenmerken

ANDER

mate van
responsiteitu

verwachting m.b.t. w .

1. beschikbaarheid van anderen

2. eigen effectiviteit

I

gedrag van een kind bij het
oplossen van ontwikkelingsopgaven

Schema naar Transactioneel model voor de ontwik-
keling van verwachtingen en veerkracht in relatie tot
sociale ondersteuning.
J.M.A. Riksen Walraven
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, januari 1989

De aangeboren kenmerken van het kind kunnen
bijv. zijn: regelmatig/onregelmatig, vaak ziek,
een aantrekkelijk kind om te zien, etc.
De mate van responsiviteit is de mate van reage-
ren op de signalen en behoeften van het kind.
Voor de ene ouder is het gemakkelijker respon-
sief te zijn dan voor de andere ouder. Daarnaast
is responsiviteit ook afhankelijk van bijv. spannin-
gen bij de ouder of de manier van reageren of
signalen uitzenden van het kind.
Deze twee factoren bepalen de verwachtingen
van het kind. De ouder heeft zeker in de eerste
levensjaren een heel grote invloed, vandaar de
dikkere pijl (in het schema). De verwachtingen
hebben betrekking op: de beschikbaarheid van
anderen; wat verwacht je van anderen en op de
eigen effectiviteit; dus het zelfvertrouwen. Deze
verwachtingen bepalen in grote mate het ge-
drag. Hoe gedraagt een kind zich bij het oplos-
sen van de ontwikkelingsopgaven zoals bijv. het
verkrijgen van een veilige gehechtheid, het ont-
wikkelen van autonomie, effectieve omgang met
leeftijdsgenoten?

T.a.v. de verwachtingen wil ik twee dingen zeg-
gen.
Ten eerste worden de verwachtingen van een
kind, naarmate het ouder wordt, steeds minder
bepaald door de mate van responsiviteit van de
ander. Het krijgt zelf steeds meer inbreng in hoe
met hem wordt omgegaan, bijv. door de manier
waarop het zich gedraagt (denk maar aan zich
afsluiten voor anderen of juist actief naar mensen
toegaan) en door een grotere keuzemogelijkheid
naar wie het toe wil qaan.
Ten tweede worden bepaalde verwachtingen, of
ze nu positief of negatief zijn, door zichzelf ver-
sterkt. Dit hangt met het eerste punt samen. Een
kind dat verwacht dat een ander responsief op
hem of haar zal reageren, zal opener of vasthou-
dender gedrag vertonen. Daardoor heeft de
ander meer de mogelijkheid om responsief te
zijn en hierdoor krijgt het kind sneller de bevesti-
ging dat de ander inderdaad responsief is. Dit
gelat ook voor het omgekeerde geval dat een
kind de verwachting heeft dat de ander zeker
niet zal letten op zijn of haar signalen.
De invloed van het ind op de manier waarop
met hem wordt omgegaan, wordt dus steeds gro-
ter. Daarnaast zijn de verwachtingen tamelijk sta-
biel, ze versterken zichzelf.

Voor de kinderen die op onze scholen zitten is
het relatief moeilijker om positieve verwachtingen
op te bouwen. Door veelal aangeboren kenmer-
ken is het bij hen moeilijker voor de ouders of
verzorgers responsief te zijn en voor het kind om
positieve ervaringen op te doen t.a.v. eigen ef-
fectiviteit. Denk hierbij maar aan een kind dat
iets wil zeggen, maar niet begrepen wordt. 89



Als de kinderen op school komen, hebben ze al
bepaalde verwachtingen t.a.v. zichzelf en de
ander. Ook al zijn deze verwachtingen tamelijk
stabiel, als leerkracht heb je er nog wel invloed
op.
Je hoopt te bereiken dat de verwachtingen zo
positief mogelijk zijn, dit werkt immers door in
hun gedrag en dus ook op hoe er met hen om-
gegaan wordt.

Op school probeer je aan beide aspecten van
de verwachtingen te werken:
- door het kind vaardigheden te leren en door

het te vertellen wat het kan en niet kan, werk
je aan de verwachtingen m.b.t. eigen effecti-
viteit. Vooral bij jonge kinderen is het aanle-
ren van sociale routines als: alsjeblieft, dank
je wel, dag, goedemorgen en andere dingen
waarvan je kunt zeggen 'zo doe je dat', heel
belangrijk;

- door zelf responsief te reageren op de signa-
len van het kind werk je aan de verwachtin-
gen t.a.v. anderen.

Op wat voor manier wordt hier nu in de klas
aan gewerkt? Ik heb geprobeerd dat, wat in
een klas gebeurt, in schema te zetten en te rela-
teren aan de aspecten die ik genoemd heb.
Bij elk aspect wat hier genoemd wordt, zal ik
één of meer voorbeelden geven. (Schema 3)

Voorbeeldgedrag

Door de dingen die in de klas gebeuren, zowel
het bewuste als het onbewuste voorbeeldge-

drag, kri gen kinderen heel veel informatie. Dit
heeft vee invloed op het gedrag.
Toevallig voorbeeldgedrag is eigenlijk voortdu-
rend aanwezig. Vaak ben je je er niet bewust
van dat een kind naar je kijkt, maar dat gebeurt
wel. Dit toevallige, onbewuste voorbeeldgedrag
kan zowel gunstige als ongunstige effecten heb-
ben.
Een voorbeeld van een ongunstig effect op onze
scholen is, dat we een beschermde omgeving
bieden. Hierdoor verwacht een kind van de om-
geving dat deze zich aanpast aan zijn handi-
cap. Dit is in feite strijdig met wat we willen: een
weerbaar kind.

Vaak heeft toevallig voorbeeldgedrag echter ook
een gunstig effect. De ongevraagde informatie
die kinderen opdoen werkt dan juist positief op
hun gedrag. Je kunt hier denken aan hoe leer-
krachten met elkaar omgaan, hoe ze zich bewe-
gen, hoe iemand doet die de klas binnen komt.

• Bewust voorbeeldgedrag:
- bewust letten op een aantal dingen waarvan

je wilt dat de kinderen ze overnemen.
- sociale routines: alsjeblieft, dank je wel, goe-

demorgen, dag: de dingen waarvan je als
mensen onder elkaar verwacht dat ze op een
bepaalde manier gebeuren. Zo doe je dat.
Je kunt ook bewust steeds het voorbeeld
geven van iets wat je op een later moment
wilt aanleren. Ze zijn er hierdoor alvast mee
bekend. Het PAD-curriculum maakt hiervan ge-
bruik, maar daar zaljoline straks verder op in-
gaan.

90
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Schema 4: SOCIALE ONDERSTEUNING DOOR OF VIA DE LEERKRACHT

^ _ ^ - gewenst

— ongewenst

gepland gewenst

gewenst

ongewenst

— gepland gewenst

ruim gezien: responsiviteit

toevallig

invloed van gedrag van kinderen op elkaar

effectiviteit en responsiviteit — gepland gewenst

VOORBEELDGEDRAG: voorleven hoe het zou kunnen

effectiviteit

^ toevallig ZZ^

sociaal reïnforcement

gewenst

ongewenst



Toevallige reïnforcement van gewenst gedrag:
je geniet van een kind dat vrolijk is, dit is aan
je te zien.
je deelt toevallig net een snoepje uit als een
kind rustig zit.
je geeft in het voorbijgaan een kind een aai
over de bol als het rustig zit te rekenen.

Toevallige reïnforcement van ongewenst ge-
drag:
als een kind zit te niksen kan je vragen of je
kunt helpen, maar als het doorwerkt kom je
niet.
als een kind onderbreekt zonder te vragen, ga
je toch in op storend gedrag,
als een kind lastig is, geef je het aandacht.

Bewust gepland versterken van gewenst ge-
drag:
lovend te reageren op iets wat goed gaat.
krullen of zonnetjes, of stempels te zetten,
euke karweitjes laten doen als een kind rustig
was of goed doorwerkte o.i.d.

Invloed van kinderen op elkaar:
Deze invloed wordt belangrijker naarmate kin-
deren ouder worden. Vanaf 7 a 8 jaar nemen
ze sneller van elkaar iets over dan van een
volwassene. Als leerkracht heb je hier ook in-
vloed op.

Toevallig:
door een kind een compliment te geven denkt
een ander kind: 'ik doe het zoals hij of zij het
doet'.
het schreeuwerige gedrag van een kind levert
een leuke reactie op waardoor een ander
kind het sneller na zal doen.

• Gepland:
- door het gedrag van een kind als voorbeeld

te stellen aan de klas.
~ door de klas te stimuleren enthousiast of afkeu-

rend te reageren op bepaald gedrag van een
klasgenoot. (Pas op!)

- door kinderen de opdracht te geven elkaar te
helpen.

In een klas staat vooral het bewust aanleren cen-
traal. Ik zie dit als een combinatie van voorbeeld
geven en sociale reïnforcement.
Dit staat ook centraal bij sociaal-emotionele vaar-
digheden.
Vaak ook bevind je je in een compromissituatie
als je dingen wilt aanleren. Je kiest dan de ene
keer voor net ene en de andere keer voor het an-
dere.

Het bewust kunnen handelen in de wisselwer-

king tussen kind en leerkracht vergt vaardighe-
den van de leerkracht. Juist het feit, dat onze leer-
lingen problemen hebben met sociale vaardighe-
den, betekent dat de leerkracht zich moet af-
stemmen op het sociaal cognitieve niveau van
het kind. Deze afstemming is eigenlijk steeds
nodig in de interactie met het kind, bijv. in kring-
gesprekken, themagesprekken etc.
Om die afstemming te leren kun je bijv. gebruik
maken van een leerplan van Gerris e.a. 'Denken
over jezelf en de ander'.
Collega Odolphi zal hier verder op ingaan.

J. Odolphi

Denken over jezelf en de ander

Ik ga u iets vertellen over de achtergronden van
de stappenstrategie, beschreven in het boek
'Denken over jezelf en de ander'.
Auteur: J. Gerris e.a.

Wil je gaan werken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling dan zul je eerst kennis moeten heb-
ben van de sociaal-cognitieve ontwikkeling.
Met sociale cognities worden in het algemeen
bedoeld het denken over de sociale werkelijk-
heid, dus kennis hebben over het doen en laten
van andere mensen.

Het begrip sociale cognitie omvat:
1 e. kennis en ideeën over uiterlijk waarneemba-

re kenmerken van mensen en waarneem-
baar gedrag.

2e. kennis en afleiding van innerlijke, niet waar-
neembare processen van hemzelf of de
ander (b.v. gedachten, gevoelens, intenties
van de ander, waarden en normen).

3e. kennis en afleiding van relaties en kwalitei-
ten van relaties tussen mensen (b.v. vriend-
schap, liefde, macht, samenwerking, be-
invloeding).

Dit alles wordt ondergebracht onder de noemer
perspectieven.

Gerris onderscheidt vier beheersingsniveaus op
het gebied van de sociaal-cognitieve ontwikke-
ling:

het eerste beheersingsniveau:
Geen onderscheid tussen ik en de ander, het
egocentrisch niveau. Het kind is dan ± 4 jaar.

het tweede beheersingsniveau:
Het kind is er zich van bewust dat twee verschil-
lende personen niet dezelfde gedachten of ge-
voelens behoeven te hebben. Het kind is dan
+ 6 jaar. 91



het derde beheersingsniveau:
Verschillende mensen hebben verschillende ge-
dachten en gevoelens - het kind is in staat eigen
gevoelens en gedachten en die van de ander
na elkaar af te leiden.
Dit niveau wordt gekenmerkt door een vorm van
zich verplaatsen, waarbij het perspectief van de
ander los van dat van wat anderen denken
wordt afgeleid. Dit betekent dat het kind zich er
nog niet van bewust is, dat er een wederzijdse
relatie tussen het ene en het andere perspectief
mogelijk is. We spreken hier dan ook van
éénzijdig of niet-wederkerig perspectief nemen,
ook wel genoemd verplaatsen.
Het kind is dan + 8 jaar.

het vierde beheersingsniveau:
Het kind begint te ontdekken dat elk van de be-
trokken personen eikaars perspectieven kunnen
afleiden. Het kind verplaatst zich a.h.w. buiten
zichzelf en ontdekt de wederzijdse betrokken-
heid van perspectieven op elkaar.
Het kind is dan + 10 jaar.

Gerris onderscheidt acht sociaal-cognitieve vaar-
digheden. De leerkracht zal kennis moeten heb-
ben van bovengenoemde ontwikkelingsniveaus
en van de interactie met het kind. De leerkracht
moet zich bewust zijn van de ontwikkelingsnive-
aus van de leerlingen in zijn groep. Hij moet
zijn vragen en antwoorden daarop kunnen af-
stellen.

De acht sociaal-cognitieve vaardigheden zijn:
1. identificeren: a. onderkennen

b. herkennen
c. benoemen

2. discrimineren
3. differentiëren
4. vergelijken
5. zich verplaatsen
6. relateren
7. coördineren
8. verdisconteren

Deze acht vaardigheden willen we de kinderen
aanleren. De vragen die wij aan de kinderen
stellen, zijn rechtstreeks afgeleid van de vaardig-
heden die we willen aanleren.

Bij identificeren zijn de vragen gericht op het on-
derkennen, herkennen en benoemen van per-
spectieven. Bijvoorbeeld: 'Wie van deze jon-
gens is blij?'.

Bij discrimineren informeren de vragen naar het
feit of er overeenkomsten of verschillen bestaan
tussen perspectieven. Bijvoorbeeld: zien ze het-
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Bij differentiëren/vergelijken zijn de vragen ge-
richt op het aangeven van verschillen of overeen-
komsten tussen perspectieven. Bijvoorbeeld:
Wat is er anders, wat is hetzelfde?

Bij zich verplaatsen zijn de vragen gericht op
het aangeven van perspectieven die personen
kunnen hebben in een bepaalde situatie, zonder
dat deze perspectieven gegeven zijn. Bijvoor-
beeld: Wat zal hij ervan denken?

Bij relateren informeren de vragen naar de oor-
zaken of gevolgen van verschillen of overeen-
komsten tussen perspectieven.

Bij coördineren zijn de vragen gericht op het
aangeven van het feit, dat perspectieven met el-
kaar in verband staan en ook op de verklaring
van deze relatie. Bijvoorbeeld: Als je weet dat
de ander (A) boos is, hoe zal dan de ander (B)
zich voelen?

Bij verdisconteren zijn de vragen gericht op het
aangeven van het feit, dat handelingen geba-
seerd kunnen zi n op relaties tussen perspectie-
ven. Bijvoorbeed: Wat ga je zeggen als je
weet dat hij iets ziet en jij niet?

Belangrijk is de manier van vragenstellen bij jui-
ste of onjuiste leerlingantwoorden.
Een voorbeeld: Twee kinderen hebben ruzie, het
ene kind geeft de ander een stomp. Vaak wordt
dan de vraag gesteld: 'Waarom doe je dat?'.
Als antwoora wordt dan onmiddellijk gegeven:
'Hij begon'. Zo weet je nog niets, je vraagstel-
ling is van een te hoog niveau. Het is een 'rela-
teervraag'. Is deze vorm van vraagstelling van
een te hoog niveau, dan kun je het best terug-
sfappen naar een vorm van vergelijkende vraag-
stelling. Het geheel zou er als volgt kunnen uit-
zien: 'Ik zie dat hij huilt en dat jij boos bent.
Wat is er precies gebeurd?'

Gerris heeft de volgende vraagstrategieën ont-
wikkeld, een afstemming op vraag en antwoord:

- Vraagstrategieën bij juiste leerlingantwoor-
den:
a. stijgen. De volgende vraag is een

stapje moeilijker dan de vo-
rige.

b. sterk stijgen. De volgende vraag is twee
stapjes moeilijker dan de vo-
rige.

c. blijven. De vragen blijven op hetzelf-
de niveau.

- De vraagstrategieën bij onjuiste leerlingant-
woorden zijn:



a. blijven. Vragen blijven van hetzelfde
niveau.

b. dalen. De volgende vraag is één
stapje gemakkelijker.

c. sterk dalen. De volgende vraag is twee
stapjes gemakkelijker.

Dit leerplan, waarover ik in het kort iets heb ver-
teld, geeft de leerkracht vaardigheden op het ge-
bied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het gaat niet gepaard met ingrijpen op persoon-
lijk gebied, je noeft jezelf niet bloot te geven, dit
in tegenstelling tot het PAD-leerplan, waarover Jo-
line Everwijn u zal inlichten.

J.C. Everwijn

Het PAD-leerplan

Mijn taak is het u kort te informeren over één van
de mogelijkheden van bewuste activiteiten-plan-
ning op het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling: net PAD-leerplan.
Dit is een leerplan, dat is ontwikkeld in Amerika,
om sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove kin-
deren te stimuleren, met name om ze alternatieve
denkstrategieën in sociale probleemsituaties aan
te leren.
PAD betekent dan ook: Programma Alternatieve
Denkstrategieën, of wat meer richting kinderen
vertaald: Probeer Anders te Denken.
Het programma geeft in 100 uitgewerkte lessen
een geïntegreerde opbouw vanuit de vier deel-
aspecten die al toegelicht zijn door de andere
collega's.
Het programma is zodanig gedegen van opzet,
dat we u er graag enthousiast voor willen maken
om er met onze slechthorende en spraaktaalge-
stoorde kinderen gebruik van te maken.
De inhoud en achtergronden worden puntsge-
wijs besproken, voorwaarden voor gebruik -
zoals wij die ervaren - gesteld, waarna we u
een korte tijd willen geven om aan den lijve het
probleem-oplossen van een sociaal conflict te er-
varen.

Het PAD-programma is gericht op de vier deel-
aspecten:
- gedrag (impulscontrole);
- emoties;
- sociale cognitie;
- het ontwikkelen van een denkstrategie.
Het uiteindelijke doel is het leren oplossen van
sociale probleemsituaties. Het stimuleert systema-
tisch tot zelfstandig denken en zelfverantwoorde-
lijkheid.
De opbouw van het lesplan is zodanig, dat het
proces dat zich afspeelt bij het ontstaan en ver-

loop van een bepaalde sociale (probleem)-
situatie in geanalyseerde ministapjes wordt aan-
geboden .
Als een zeer belangrijk werkprincipe stelt het
leerplan, dat wat in de lessen aangeboden
wordt, wordt gegeneraliseerd naar allerlei zich
in het dagelijks leven afspelende sociale conflic-
ten, de hele dag door.
Dit vraagt nogal wat van de instelling van de be-
trokken Teerkracht of begeleider. Vooral omdat
de inhoud, met name in het begin, nogal kunst-
matig overkomt en we vaak niet gewend zijn om
op een dergelijke manier met conflicten om te
gaan. Het kost dus heel veel tijd, juist vooral bui-
ten de geplande lessen om.
Een ander uitgangspunt is, dat al aan het begin
van het lesplan de leerkracht in probleemsitua-
ties, d.m.v. voorbeeldgedrag in het voeren van
dialogen al voordoet wat in een later stadium
pas in de lessen aan de orde komt. Wat ie voor
de kinderen als einddoel hebt, moet je zelf al be-
heersen.
In verband met het zelfstandig omgaan met con-
flictsituaties moet bijvoorbeeld bewust worden
voorgedaan dat d.m.v. innerlijke spraak zelf-
reflexie mogelijk is. Daar sta je dan hardop con-
flicten te overdenken en oplossingen te zoeken,
terwijl alle oogjes op jou gericht zijn!

Inhoud:
Het programma omvat in grote lijnen drie delen:
- zelfbeheersing / impulscontrole;
- omgaan met gevoelens;
- probleem oplossen.

Als in het dagelijks leven een sociaal conflict
zich afspeelt, wordt er vaak gereageerd vanuit
de eerste emotie; het zgn. 'primair reageren".
Door opkomende woede is de stomp al uitge-
deeld, pas daarna komt de schrik om de pijn
van de ander!
De eerste stap die PAD neemt is te zorgen, dat
het primair reageren vermindert, dat een moment
van zelfcontrole wordt ingebouwd. Stop en
Denk.
Dit wordt aangeleerd via de schildpad-methode.

Als er negatieve emoties opkomen, trek je je
even terug in jezelf en denk je na wat je voelt en
wat je nu moet gaan doen.
Dit heeft een tweeledig effect.
Ie. Je krijgt greep op het gedrag dat door

jouw emotie veroorzaakt wordt. Je stopt.
2e. De ander ziet jouw reactie, wat een sig-

naal voor hem is dat er iets aan de hand
is.

Via een systeem van sociaal reïnforcement wordt
dit 'stop en denk'-principe aangeleerd. 93
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Dan komen er een groot aantal lessen over emo-
ties. Ze worden benoemd en doorvoeld. Kinde-
ren moeten ze leren herkennen bij zichzelf en bij
anderen en oorzaken en situaties aangeven
waarin die gevoelens voorkomen.
Zo leren ze ook dat één situatie bij verschillende
mensen heel veel verschillende gevoelens op
kan roepen.
Verder leren de kinderen, dat ze met anderen en
hun gevoelens rekening moeten houden en dat
je met je gedrag invloed uit kunt oefenen op de
gevoelens van anderen.
(Er is bijvoorbeeld een serie lessen 'manieren'
opgenomen.)

De gevoelens worden aangeleerd in tegenstellin-
gen vanuit de vier basisgevoelens: boos, blij,
bang en verdrietig, met veel visuele ondersteu-
ning. Ze worden onderscheiden in licht en don-
ker (prettig en niet-prettig).
De gevoelens worden verder getest op intensi-
teit: zo zijn geïrriteerd, boos en haat, gevoelens
die oplopen in intensiteit.
Geen expliciete aandacht wordt besteed aan
het niveau waarop gevoelens besproken wor-
den. In één les stijgt en daalt het van identifice-
ren naar verplaatsen en verdisconteren.
Het gebodene in Gerris kan hier zeker een aan-
vulling geven op de manier van vragenstellen bij
de leerkracht.
De keten gedrag - gevoel - gedrag komt uitge-
breid aan bod en hoe het een het ander uitlokt.
Zo wordt duidelijk aangeboden dat alle gevoe-
lens mogen, zelfs de meest negatieve, maar niet
alle gedrag kan en mag. Gedrag wordt zo on-
derscheiden in acceptabel en niet acceptabel.
Verder wordt aangeleerd, dat de intentie achter
gedrag van belang is in de uitwerking op de
ander. Een verdere nuancering naar expres - per
ongeluk en eerlijk / oneerlijk gedrag wordt aan-
geboden. (Zie schema 5)
Stel: een kind is jaloers en pakt een appel weg
van het kind waarop het ja oers is, om het te pla-
gen. Het gevoel is donker (niet prettig). Het ge-
drag dat erop volgt is expres oneerlijk en niet
geaccepteerd.

Een sterk punt in deze gevoelslessen is ook, dat
alle emoties visueel, verbaal en gevoelsmatig ge-
labeld worden voor de kinderen.
Straks krijgt u een overzicht van alle aangebo-
den gevoelens.
Daarna start de procedure van probleemoplos-
sen in een 16-tal lessen. Er zijn een 1 1-tal stap-
pen te maken, waarbij het kind de eerste drie al
uitgebreid heeft leren nemen.
Stop - Wat is het probleem? en Welke gevoe-
lens roept het op?!
Met de vervolgstappen heeft het kind al druk
voorgeoefend in spontane situaties d.m.v. voor-
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^ —
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per ongeluk
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. —.

gedrag
-— _

kan
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• — ^ _ ^

slecht

niet geaccepteerd

expres

oneerlijk

beeldgedrag van de leerkracht, maar er is geen
bewuste aanbieding geweest.
Nu leren de kinderen die stappen gesystemati-
seerd nemen.
Er moet een doel gesteld worden en oplossingen
worden bedacht, consequenties overdacht en
het beste gekozen en uitgeprobeerd. Om die
stappen te laten verinnerlijken, is een 'ezels-
bruggetje' bedacht:
'Nadenken over problemen gebeurt dagelijks.
Oplossingen vinden betekent plannen uitprobe-
ren. Kijk eens Aan!'

Zeer genuanceerd, gestructureerd wordt dit aan-
geboden met veel visuele ondersteuning.
D.m.v. werkwijzen als rollenspel, toneel e.d.,
wordt voorgeoefend of evaluerend nagespeeld
wat in de situatie van alle dag soms razendsnel
verloopt.

Zoals u ziet heeft het PAD-leerplan alle vier de
aspecten in zich die uitgangspunt moeten zijn in
de sociale omgang met onze kinderen.
Een goed gebruik vraagt zeer veel voorberei-
ding, ook op persoonlijk gebied bij 'de ander'.
Je kunt er als leerkracht niet buiten blijven staan.
Je bent zélf betrokken. Ook jouw emoties en ge-
drag in het conflict-oplossen komen confronte-
rend aan bod. U als leerkracht zult d.m.v. voor-
beeldgedrag de kinderen moeten laten zien wat
Anders Denken inhoudt. We noemen het PAD
voor de grap we eens 'a hot program'. 'Hot'
omdat je zelf je vingers brandt. Het feit dat u
zelf als persoonlijkheid niet buiten schot blijft,
moet u zichzelf goed realiseren. Het heeft een
enorme invloed op mensen. Ondersteuning van



het proces is dan ook van essentieel belang!
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen zich
onecht en gedwongen op moet gaan stellen.
Nee, je kunt zeker jezelf blijven, maar met de
nodige confrontaties!

Na deze kennismaking willen we u er nog op at-
tenderen, dat welk middel of programma geko-
zen wordt afhankelijk is van de persoonlijkheid
van de leerkracht. 'De ander' moet de hem-
meest-eigen-vorm zoeken om de kinderen te sti-
muleren.
Gewaakt zal moeten worden voor waarde-
oordelen.
Er zijn vele kleine en grote wegen die naar so-
ciaal-emotioneel zelfstandig probleemoplossen
leiden. Een aantal gladde wegen hebben we u
getoond, vele andere gladde en oneffen wegen
zijn er ook en u kunt er altijd nog wel eentje bij-
maken!

Tot slot:
We hopen dat u overtuigd bent geraakt van de
bittere noodzaak om de hinderen op onze scho-
len door hun communicatieve handicap sociaal-
emotioneel een specifiek onderwijsaanbod te
geven.
Juist dit specifieke aanbod op sociaal-emotioneel
gebied moet ons inziens de profilering van onze
scholen bepalen.

Litteratuur:

Denken over jezelf en de ander
J.R.M. Gerris, Frans J. Jansen, Carlo R. Bladel
Uitg. Malmberg, Den Bosch

Het PAD-curriculum
M.T. Greenberg e.a., vertaling: M.J. Elzer
Utrecht FODOK.
ISBN 9070662167.

Persbericht
Kijk en kies, nieuw educatief computerprogramma

Kijk en kies" is een oefenprogramma waarmee diverse aspecten van de visuele waarneming (visuele
discriminatie, analyse, synthese, oriëntatie, geheugen) kunnen worden geoefend. Er kan een keuze wor-
den gemaakt uit concrete plaatjes, (geometrische) figuren, letters en cijfers. De oefeningen sluiten aan op
de bekende functietrainingsprogramma's (Forstig, Zwolse programma klapper, kleuterwerkbladen, etc).
De concrete plaatjes kunnen gedraaid worden weergegeven en bij de geheugenoefeningen kan de do-
cent zelf het aantal opdrachten en afbeeldingen, de snelheid en de projectietijd instellen.

Kijk en kies" is in kleur, is eenvoudig te bedienen en draait op MS-DOS (niet onder Windows)
Het programma is bestemd voor het Speciaal Onderwijs, onderbouw Basisonderwijs en zorgverbreding.
Voor nadere informatie: Stichting NIAM, Postbus 97734, 2509 GC Den Haag telefoon 070-
3143595.
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Kan het nog beter?

Kan het onderwijsresultaat van het onderwijs aan slechthorende kinderen en
kinderen met spraak/taalontwikkelingsproblemen vergroot worden?

VeBOSS-conferentie 15 maart 1990 te Lunteren

Luc Koning

1. Studiedag

Het VeBOSS-bestuur heeft mij verzocht op 15
maart een lezing te houden over geheugentrai-
ning. De directe aanleiding daarvoor was het
verschijnen van het Curriculum Schoolrijpheid
deel 5 'Geheugentraining'.
In de lezing op de studiedag is 10% van de in-
houd gewijd aan 'Geheugentraining' en heb ik
de nadruk gelegd op de uitleg van een leermo-
del. Van geheugentraining los van het totale on-
derwijs mag men niet te veel verwachten. In het
nu volgende zal de inhoud van de lezing in het
kort worden weergegeven.

2. Curriculum Geheugentraining

In 1 989 is het vijfde deel verschenen in de serie
Curriculum schoolrijpheid onder de titel Geheu-
gentraining onder supervisie van prof. Dumont.
In tegenstelling tot wat de titel suggereert wordt
er niet vanuit gegaan dat het geheugen ge-
isoleerd te trainen is, maar wordt de geheugen-
functie als een onderdeel gezien van het totale
leerproces.
Het boek bevat:
- achtergronden over de geïntegreerde visie;
- allerlei zoekwijzers;
- allerlei soorten programma's, bijvoorbeeld

over het leren van feiten, het aanleren van de
klasseregels, het leren van de tafels, het leren
van sommen tot 10, het leren van de kleuren,
etc;

- allerlei oefeningen op het gebied van het visu-
ele, auditieve, motorische en tactiele geheu-
gen. Die oefeningen kan men aan laten slui-
ten bij waar het kind didactisch mee bezig is,
maar men kan ze ook beschouwen als oefe-
ningen om kinderen ervaringen op te laten
doen met het geconcentreerd werken.

3. Een leermodel; een noodzaak voor iedere
school voor speciaal onderwijs

96 In het voorafgaande is reeds aangegeven, dat

de huidiqe visie op geheugen het geheugen ziet
als een dee van het leerproces. Geïsoleerd be-
kijken van het geheugen is een simplistische visie
die geen recht doet aan de complexiteit van het
leerproces.
In het speciaal onderwijs zitten kinderen waarbij
het onderwijsaanbod van het basisonderwijs on-
toereikend is.
Voor deze kinderen is er een andere didactiek
nodig, en dat is de orthodidactiek.
ledere vorm van speciaal onderwijs vraagt weer
een andere didactiek. Dat betekent dat ae scho-
len voor slechthorende kinderen en kinderen met
spraak/taalstoornissen een eigen orthodidactiek
moeten hebben. Die didactiek moet voor iedere
medewerker duidelijk zijn. En dat betekent dat
iedere school een expliciete didactiek moet heb-
ben.
Voor iedereen moet niet alleen duidelijk zijn
WAT men de kinderen wil leren, maar vooral
HOE men die kinderen wat wil leren.
De noodzaak van die expliciete didactiek is des-
temeer aanwezig omdat er steeds meer scholen
zijn die zeggen dat ze evenveel te bieden heb-
ben als de scholen voor slechthorende kinderen
en kinderen met spraak/taalontwikkelings-moei-
lijkheden.
De vraag is: wat is het speciale van het onder-
wijsaanbod van de scholen voor slechthorende
kinderen en kinderen met spraak/taalstoornis-
sen.
In het nu volgende zullen we een mogelijk leer-
model bieden. Het is aan te bevelen aat iedere
school een eigen model heeft en op die manier
ook aan inhoudelijke schoolontwikkeling kan
doen.

4. Een aanzet tot het ontwikkelen van een or-
thodidactisch leermodel

In het nu volgende zullen we een mogelijk
model presenteren. U kunt dat model hanteren
bij de discussies bij u op school en daarmee uw
eigen model ontwikkelen.

Binnen dit artikel kunnen de inhouden slechts
aangestipt worden. We zullen dan ook regelma-
tig verwijzen naar bronnen.



Binnen dit model zijn er vier momenten:
f-1 Hoe zorg ie ervoor dat de informatie en
vaardigheden, die je de kinderen wilt laten ver-
werven, voor dit type kind zo optimaal mogelijk
is samengesteld?
t-2 Hoe zorg je ervoor dat het opnemen van in-
formatie en het verwerven van vaardigheden zo
goed mogelijk gebeurt?
t-3 Hoe zorg je ervoor dat, wat kinderen opge-
nomen hebben, ook zo goed mogelijk bewaard
blijft?
'•4 Hoe zorg je ervoor dat datgene wat het
kind bewaard heeft, breed toepasbaar wordt?

ledere school zal op die vier vragen antwoorden
moeten zoeken.
In de lezing hebben we per moment in het leer-
proces een aanzet gegeven tot antwoorden op
deze vragen.

f-1 Wanneer zijn informatie en vaardigheden opti-
maal samengesteld?
Enkele mogelijkheden zijn:
1.1 .a Er moet sprake zijn van een goede leer-
gang. De onderdelen moeten op een goede ma-
nier zijn opgebouwd.
Voorbeelden van leergangtechnieken zijn:
~ zo klein mogelijke stappen;
~ na iets nieuws steeds het voorafgaande herha-

len;
~ zie het Praktijkboek orthodidactische technie-

ken (Orthovisies 28, Wolters-Noordhoff).
f-1 -b Kinderen moeten dingen leren vanuit bele-
ving, ervaring en omgaan met materialen. The-
matisch onderwijs kan die context (en voor kinde-
ren houvast) bieden.
f-1 c Alle denkprocessen moeten voor kinderen
gevisualiseerd worden. In de lezing hebben we
daar diverse voorbeelden van laten zien in de
vorm van stripverhalen, waarin denkstappen bij
het rekenen en lezen zichtbaar gemaakt zijn.
f-1 .d Nieuwe dingen moeten geïsoleerd aan-
geboden worden en er moeten niet te veel din-
gen tegelijkertijd aan de orde komen,
f-1 .e Vaak is het nodig leerstof en materialen te
veranderen zodat er meer structuur en duidelijk-
heid voor de kinderen in zit. In de lezing hebben
we laten zien hoe ontwikkelingsmaterialen veran-
derd kunnen worden om ze voor kinderen beter
hanteerbaar te maken.

Zie ook Praxis 4 1 , het Ideeënboek ontwikkelings-
materialen.

t-2 Hoe bevorder je de opname van informatie en
de verwerving van vaardigheden?
t.2.a Voor dit aspect zou men meer gebruik
moeten maken van gegevens uit de cognitieve
benadering. Bij deze aanpak gaat het om het
volgende:

- kinderen bewust maken van wat ze gaan
leren, waar ze moeite mee hebben;

- kinderen bewust maken waarom ze iets leren;
- kinderen zelf zoveel mogelijk vast laten stellen

wat ze geleerd hebben;
- kinderen vooral leren HOE ze iets moeten

doen.
In de lezing hebben we dat laten zien bij het be-
grijpend lezen. We moeten kinderen niet alleen
zeggen wat ze moeten doen, maar vooral ook
hoe ze het moeten doen.
t.2.b ledere school zal na moeten denken over
een goede uitleg- en instructiekunde. Hoe leggen
we onze kinderen het beste uit wat ze moeten
doen. Zie ook weer Orthovisies 28.
Van belang is hier de uitleg van het HOE en het
gebruik van wekkers (kinderen op je richten als
je iets zegt).
t.2.c Bruikbaar zijn ook:
- de verbale zelfinstructiemethode;
- de geheugenoefeningen uit het Curriculum

schoolrijpheid Geheuqentraininq, omdat kin-
i J • i i

deren dan ervaringen op kunnen doen gecon-
centreerd te werken.

t.2.d Kinderen moeten actief bij het leerproces
betrokken worden. Dat kan door:
- ze regelmatig iets na te laten zeggen;
- ze iets wat ze geleerd hebben aan anderen

uit te laten leggen;
- ze bij te laten houden wat ze aan het doen

zijn;
- ze regelmatig voor keuzen te stellen.

t.3 Hoe bewaart het kind het geleerde het beste?
t.3.a Eerst iets bekends herhalen en dan iets
nieuws daaraan koppelen.
t.3.b Gemengd oefenen. Dat wil zeggen dat
als een kind iets nieuws heeft geleerd, net daar-
na samen met 'oude' kennis door elkaar moet
oefenen.
t.3 c Herhalingen inbouwen.

t.4 Hoe kan het geleerde wendbaar en toepas-
baar gemaakt worden?
t.4.a Door allerlei toepassingssituaties. Dat wil
zeggen dat binnen realistische contexten kinde-
ren leren kennis en vaardigheden toe te passen.
Schoolse kennis die niet breed toepasbaar is, is
zinloze kennis. Dat betekent dat men kinderen
moet leren vaardigheden toe te passen. Dat
gaat niet vanzelf. Hoe doet u dat op uw school?
t.4.b Reflectieve momenten. Reflectieve momen-
ten zijn momenten waarop kinderen binnen het
leerproces worden aangezet om na te denken.
Veel kinderen handelen zonder na te denken.
Het lijkt er dan op, dat ze het geleerde vergeten
zijn, maar de oorzaak ligt eigenlijk in het feit dat
ze niet geleerd hebben na te denken alvorens
iets te doen. 97



In de lezing hebben we voorbeelden van spel-
ling gegeven, waarbij kinderen bij het leren van
woorden geleerd wordt waar ze aan moeten
denken. Als ze die woorden op moeten schrij-
ven, krijgen ze een denkpauze.
t.4.c Bij jonge kinderen hanteert men wel de
aanpak van net aanvullen van materialen. Ze
hebben geleerd iets uit te voeren met een be-
perkte hoeveelheid materiaal en krijgen daarna
extra materiaal om het geleerde breed toe te
passen.
De aanpak van 'Speciale spelbegeleiding'
(Bosch, uitg. Zwijsen) is op dat principe geba-
seerd. Men leert kinderen spelen met een be-
perkte hoeveelheid materialen.
De kinderen bouwen dan in termen van Piaget
een 'schema' op en ze passen dat schema toe
bij meer en ander materiaal.

5. Algemene en specifieke technieken

In het voorafgaande hebben we per moment in
het model algemeen bruikbare technieken en be-
naderingen gegeven, die scholen uit kunnen
werken of aan kunnen vullen.
Er zijn echter ook specifieke technieken. In het
Praxis-bulletin van april 1989 hebben we bij-
voorbeeld 20 technieken gegeven om het mon-
deling taalgebruik te vergroten.

ledere school zal het technieken- en benaderin-
genbestand kunnen aanvullen.

6. Een voorstel

Aan het eind van de lezing hebben we voorge-
steld om per school tot een (of meer) onderwijs/
leermodel(len) te komen, omdat:
- men dan pas aan schoolontwikkeling kan

doen;
- daarmee het onderwijsrendement vergroot

kan worden;
- daarmee het bestaansrecht van dit type scho-

len aanwezig blijft.
Laat maar eens zien wat u precies meer kunt
dan een LOM- of MLK-school.
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Fysiotherapie in de praktijk op onze scholen
R. van Waarden

Ik dacht aan de volgende opbouw voor deze
ochtend:
1 • De normale motorische ontwikkeling van kin-

deren.
2. Specifieke problemen op motorisch gebied

bij 'onze kinderen'.
3. Het stagneren van motorische functiestoornis-

sen en motorische retardatie. Hierbij zullen
dia's het een en ander verduidelijken.

4. Aandacht voor de schrijfproblematiek.
Dit onderdeel valt in twee delen uiteen. Eerst
een verhaal over de problemen bij het schrij-
ven en dan een aantal oefeningen om zelf
mee te doen, als warming-up voor het schrij-
ven.

5. Het aanpakken van de motorische proble-
men in het algemeen en de schrijfproblemen.
Hierbij vormen we dan een aantal groepjes,
die een paar opdrachten moeten uitwerken,
naar wij hopen gevolgd door een vruchtbare
dicussie.

De normale motorische ontwikkeling

A. Motorische fase.
B. Motorisch-zintuiglijke fase.
(-• Perceptueelmotorische fase.
D. Perceptuele fase.

ad A. Motorische fase
Eerst is er een beweging op zich. De baby ziet
net niet, dan komt toevallig zijn bewegende
handje in zijn gezichtsveld, daarna zoekt hij
weer naar zijn handje, zo ontdekt hij ook zijn
andere handje.
Dit is het allereerste begin van de oog-hand-
coördinatie. Daarna ziet hij toevallig een beentje
angs komen, zo ontwikkelt hij geleidelijk zijn
lichaamsbesef.
Een baby weet eerst niet, dat hij een lijfje heeft,
dan ziet hij handjes, voetjes en leert zichzelf,
maar ook de buitenwereld ervaren. Hij leert ook
de verschillende kwaliteiten van die buitenwe-
reld, zoals: hard, zacht, licht, zwaar. Eerst stoot
het kind toevallig met zijn handje tegen een ram-
melaar en hoort geluid. Daarna zoekt hij zelf dat
geluid weer terug.

ad B. Motorisch-zintuiglijke fase
Na de eerste maanden komt de baby in de mo-

torisch-zintuiglijke fase. Hij weet nog niet als hij
iets ziet, hoe het eruit ziet. Hij moet net eerst voe-
len. In die fase zijn de motoriek, tast en diepere
spierzin van belang.
Dit is echt de fase van sensomotorisch ondervin-
den. Alles wordt betast, geproefd, bewogen (om
te horen of het rinkelt) en langzamerhandontwik-
kelen zich de betekenis van hard-zacht, scherp,
eetbaar en niet-eetbaar. Ook komen de begrip-
pen achter, boven, onder, tussen erbij.
Het kind kan die begrippen nog niet benoemen,
maar wel begrijpen. Hij plaatst autootjes achter
elkaar en krijgt veel lol in spelletjes als kiekeboe
en dingetjes verstoppen.

ad C. Perceptueel-motorische fase
De volgende fase is de perceptueel-motorische
fase. Nu worden de zintuigen steeds belangrij-
ker Alles hoeft niet meer bevoeld en afgetast te
worden. Een kind ervaart dan hoe iets eruit ziet
of wat het is, zonder het eerst betast te hebben.
Het krijgt dan door, dat iets wat je waarneemt
en iets wat je motorisch ervaart, hetzelfde voor-
werp kan zijn. Hij weet dat een bal rond is en
hoert de bal niet per se te betasten. Iets doen en
iets horen of zien of voelen worden tot een een-
heid en door het een weet je dat het ander zo is.

ad D. De perceptuele fase

In deze fase kan het kind door gebruik van zijn
zintuigen alleen zijn omgeving verkennen. Hij
hoeft niet meer alles af te tasten of zelf bewe-
gingen te maken. Wat natuurlijk niet wil zeggen,
dat bewegen dan juist niet vreselijk belangrijk is.
Als* een kind deze fase nog niet aan kan, stimule
ren wij hem juist extra met bewegingen en hou-
dingen om alles wel te ervaren.

Dit hele verhaal over die verschillende motori-
sche fasen heb ik verteld om het volgende begrij-
pelijker te maken.
Als een kind in een bepaalde fase blijft steken,
terwijl het er qua leeftijd al doorheen had moe-
ten zijn, stimuleren wij net extra sterk in die fase,
zodat het daarna makkelijker de overstap naar
de volgende fase neemt. Nu moet u ook weer
niet denken, dat het kind geheel van de ene ont-
wikkelingsfase in één keer in de volgende terecht
komt. Dat gaat heel geleidelijk en over een lan-
gere periode. 99
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Heel begrijpelijk is bij dit alles, dat woorden in-
houd hebben. Echt begrepen worden.
Als je niet voelt wat boven, onder e.d. is, kun je
die begrippen ook niet goed hanteren.
Dat je dan nog rare dingen meemaakt, is wel lo-
gisch. Eens gaf ik een kind de opdracht op zijn
tenen te gaan staan. Hij deed dat letterlijk en
ging met de ene voet op de andere staan. Feite-
lijk goed begrepen, maar anders door mij be-
doeld.

Na deze normale en algemene motorische ont-
wikkeling zal ik doorgaan met de specifieke pro-
blemen.
De soort fysiotherapie die ik op school geef, is
sensomotorische training, d.w.z. zowel de moto-
riek als ook de zintuigen worden geoefend.

De definitie van sensomotoriek

Onder sensomotoriek wordt verstaan: het ade-
quaat reageren op een aangeboden beweg-
ingsprikkel, door juiste waarneming van die prik-
kel en daaruit resorterend een passende motori-
sche handeling.

Dit is een hele mond vol. Ik zal het verduidelij-
ken. De aangeboden prikkel is b.v. het gooien
van een bal. Het kind ziet de bal aankomen (=
de juiste waarneming] en reageert met de han-
den uit te strekken om de bal te vangen (= pas-
sende motorische handeling).

Aan de sensomotorische training zitten veel as-
pecten :

1. Grove motoriek
2. Fijne motoriek
3. Oog-handcoördinatie
4. Jjchaamsplan
5. Lichaamsbesef
6. Lichaamsidee
7. Balans
8. Concentratie
9. Houding

10. Lateralisatie
1 1. Dominantie
1 2. Ervaren van ruimte en tijd.

1. Grove motoriek is de motoriek van de
benen.
De benen hebben natuurlijk een belangrijke stati-
sche functie, je moet er stevig op kunnen staan.
Verder gebruik je je benen vooral om te lopen,
hollen, rennen, springen. Veel nadruk in de the-
rapie leggen we dan ook op allerlei vormen van
voortbewegen. Zoals: op de tenen lopen, op de
hakken lopen, voetje voor voetje lopen, met
grote passen, met twee benen springen, hinke-
len, huppelen etc.

2. De fijne motoriek is de motoriek van de
handen. Deze is heel belangrijk bij alle schoolse
dingen. Dit is veelal een voorbereiding om te
kunnen schrijven, kleien, verven, tekenen, kleu-
ren, prikken, krassen.

3. De oog-handcoördinatie sluit hier heel
dicht bij aan. Al kunnen de handen en de
vingers goed functioneren, zonder de oogcontro-
le heb je er nog weinig aan. De ogen sturen de
bewegingen van de vingers. Een ongeconcen-
treerd kind, dat alle kanten op kijkt, zal veel slor-
diger werken dan een kind dat goed kijkt wat
het doet.

4. Lichaamsplan. Dank zij ons lichaamsplan
kunnen we veel dagelijkse bewegingen uitvoe-
ren, zonder erbij na te denken. We gaan op
een stoel zitten en niet ernaast. We openen en
sluiten de deur. We gaan naar buiten en sprin-
gen van een stoepje. Als bij een kind zijn li-
chaamsplan niet volledig opgebouwd is, gaan
dit soort dingen regelmatig mis.
Als hij een bal wil schoppen, schopt hij er naast
of er bovenop, in plaats van ertegen, niet omdat
hij de bal niet goed ziet, maar omdat de organi-
satie van de bewegingen niet correct verloopt.
Het lichaamsplan ontwikkelt zich al voor de ge-
boorte en komt eigenlijk nooit helemaal af. B.v.
als u gaat verhuizen en de trap in uw nieuwe
huis is heel anders, dan neemt u na een tijdje
toch automatisch de nieuwe trap. Bij een puber
zie je soms, dat zijn lichaamsplan zijn lengte-
groei niet bij kan houden. Zijn automatismen zijn
nog op een kleinere maat ingesteld, en zijn be-
wegingen komen heel klungelig over.
Iedereen heeft ook wel eens iemand een hand
gegeven, en dan de hand net gemist of half
vastgepakt. Dat is een heel vervelende ervaring,
maar dan schiet ons automatisme te kort.

5. Lichaamsbesef, Door ons lichaamsbesef
weten we hoe lang onze armen zijn en of we
onder een bepaala poortje door kunnen, zonder
ons hoofd te stoten. Als we met onze benen ge-
kruist zitten, weten we ook zonder te kijken welk
been boven en welk been onder is.
Dit is voor kinderen een hele ontwikkeling. Een
kind is steeds bezig met de ontwikkeling van zijn
lichaamsbesef. Dit is vooral ook heel Belangrijk
bij kinderen met taalproblemen. Zo kunnen ze
aan den lijve leren voelen wat op, onder, naast
e.d. is.
Iets besef je beter als je het ook echt voelt, echt
begrijpt. Een voorbeeld: ik oefende een kind
met een bal aan een touwtje. Ze moest met haar
hoofd onder de bal gaan liggen. Dat lukte aar-
dig. Controle door bal te laten zakken. Dan de
volgende opdracht: Buik onder de bal. Ze ging



niet zichzelf van plaats veranderen, maar duwde
haar buik omhoog. Hiermee zijn we heel lang
doorgegaan, tot ze echt voelde wat ze moest
doen. Als je het echt gevoeld hebt, kun je het
ook beter onthouden.

6. Lichaamsidee. Bij het lichaamsidee speelt
de eigen waardering een grote rol. Een kind
heeft een bepaald idee over zichzelf. Hij vindt
zichzelf groot of klein, dik of dun. Hij denkt dat
hij bepaalde bewegingen wel of juist niet kan
uitvoeren. Een kind kan ook soms voelen, dat hij
niet geaccepteerd wordt door zijn uiterlijk of ma-
nier van bewegen.
Voor de opbouw van ons lichaamsbesef is heel
ons handelen en doen en laten van belang.
Tastindrukken: Begint heel jong, in de wieg al.
Gevoelsindrukken: Het kind leert dat het pijn
doet als hij zich aan iets hards stoot, maar een
teddybeer is zacht.
Visuele indrukken: Door te zien kunnen we ons
een nauwkeurig beeld vormen van ons lichaam.
Daarbij spelen de ogen een heel belangrijke rol
bij het sturen van de bewegingen.
Gehoorindrukken: Het horen bewegen (b.v.
neerzetten van de voeten), het geluia van een
hand die op tafel slaat helpt ook mee tot de op-
bouw van het lichaamsbesef.

/ . De balans is een belangrijke coördinatie
van het hele lichaam. Als we niet goed stil rech-
top kunnen staan, worden de dingen veel moei-
lijker. Als je niet stil op je stoel kan zitten, wordt
schrijven haast onmogelijk. Denk er maar eens
aan hoe moeilijk het is in een rijdende trein een
kopje koffie netjes te drinken.

8- Concentratie. Hangt heel nauw samen met
de balans. Als je steeds beweegt, kun je je ook
moeilijk concentreren. Als je door alles in je om-
geving afgeleid wordt, elk geluid, voorbij rijden-
de auto's, een kind dat door de klas loopt, is het
moeilijk goed te doen wat je moet doen.

9. Houding. In ons vakgebied is de houding
natuurlijk heel belangrijk. Voor de ontwikkeling
van elk kind is een goede houding noodzakelijk.
Een kind dat heel erg in elkaar loopt, zal minder
diep kunnen ademhalen en sneller vermoeid zijn.
Elk kind heeft zijn eigen specifieke houding. De
een heeft een holle rug, de ander een bolle rug,
de derde een vlakke rug. Je moet niet proberen
alle mensen een zelfde houding te geven, leder
heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden.

' 0. Lateralisatie. Dit is de voorkeur voor een
bepaalde lichaamshelft, dus links of rechts.

Een opgroeiend kind wisselt nog van voorkeur,

maar op de lagere school-leeftijd moet het geko-
zen hebben, om goed te leren schrijven. Kinde-
ren die dan nog geen voorkeur hebben, krijgen
vaak problemen met de b_en d, de 3_en É_en
1 2 en 21 (omkeringen).

1 1. Dominantie is de voorkeur voor de linker-
of rechterhand, maar ook voor het linker- of rech-
teroog. Bij een sterke oogdominantie zie je vaak
een awangscheefstand van het hoofd.
In de ontwikkeling gaat een kind van tweehan-
dig naar éénhandig. Pas dan is hij in staat om te
schrijven. De functie van de niet-scnrijvende hand
wordt als het ware overgenomen door de duim.
Daarom is de duimoppositie essentieel om te
kunnen schrijven.

12. Ervaren van ruimte en tijd. Dit sluit ook
nauw aan bij wat ik daarnet vertelde over die
bal aan het touwtje. Ruimte en tijd moeten lijfelijk
ervaren worden. Als je in een grote zaal ver
weg gaat staan, moet een bal verder
worden. Het duurt ook langer voor
Zo ervaar je de ruimte en de tijd.

ver
iegooid

je is.

Al deze punten, die ik net beschreven heb, kun-
nen aanleiding geven tot stoornissen, minder ern-
stig of behoorlijk ernstig. In dit verband wordt
vaak de term M.B.D. gebruikt.
M.B.D. is een omstreden begrip geworden, het
staat voor Minimal Brain Dysrunction (een heel
kleine hersenfunctiestoornis). Op een gegeven
moment was de medische wereld zo blij met
deze term, dat het etiketje M.B.D. op allerlei kin-
deren werd geplakt. Nu is men voorzichtiger met
de term M.B.D., maar hij wordt nog wel ge-
bruikt, omdat hij nu ingeburgerd is.
Ik zal nu een aantal symptomen opnoemen die
we zien bij M.B.D.-kinderen (dit dan tussen aan-
halingstekens).
- Hyperactiviteit
- Snel afgeleid
- Driftig
- Soms moeilijk contact makend met leeftijdge-

noten
- Onhandig
- Vergeetachtig
- Moeite hebbend met iets natekenen
- Slecht maat/ritme gevoel
- Overbeweeglijk
- Ongeremd
- Agressief gedrag
- Slaapstoornissen, moeite om in slaap te vallen
- Meebewegingen van tong en mond

Als ik dit allemaal zo opsom, denk ik dat ieder-
een wel dingen herkent in kinderen uit de eigen
klas.
Maar als erg veel van deze symptomen bij een 101



kind voorkomen, is het wenselijk eens goed ver-
der te kijken.

Het schrijven

De schrijfproblematiek valt uiteen in 2 delen:
1. De werkhouding en de zithouding.
2. De penvatting en het schrijven zeïf.

ad. 1. De werk/zithouding

Een goede werk/zithouding is essentieel om
goed te kunnen schrijven. Hoe moet je zitten?
- Goed stevig op de stoel. Met twee billen op

de stoel.
- Niet scheef onderuit hangen.
- Voeten naast elkaar stevig op de grond.
- Recht achter de tafel.
- De sfoelhoogte en de tafelhoogte moeten

goed op elkaar afgestemd zijn.
D.w.z.: Als een kind op zijn stoel zit, moeten de
knieën en de heupen onder 90° gebogen zijn.
Als hij rechtop zit, moeten zijn onderarmen op
de tafel steunen en de ellebogen onder 90° ge-
bogen zijn.

De werkhouding moet goed geconcentreerd
zijn. Het kind moet zoveel mogelijk in rust zitten.
Als je je constant beweegt, kun je geen fijne be-
wegingen maken. De schrijfbeweging komt uit
de pols. De schouder moet zo ontspannen mo-
gelijk zijn. De pen of het potlood moeten losjes
vastgehouden worden, niet knijpen in de pen.
Als je te hard in de pen knijpt, komt er ook te-
veel druk op het papier.

ad. 2. De penvatting

Zoals gezegd: de pen losjes vasthouden. Niet
te ver van de punt, maar ook niet te dichtbij.
De pen wordt vastgehouden met de duim en
wijsvinger en hij ligt gesteund op de middelvin-
ger.

De voorbereiding tot het schrijven.
- Eerst oefeningen om de vinger en pols los te

maken (een aantal oefeningen zullen we hier-
na doen).

- Dan bewust de zithouding corrigeren.
- Papier goed neerleggen.
- Als schrijfgerei een potlood, fineliner of vul-

pen. Een ballpoint is lastiger.
- Eventueel kan de penvatting gecorrigeerd

worden met een schrijfhulpje of een speciaal
driehoekig potlood.

Het schrijven zelf
Opbouw van groot naar klein, van globaal naar

102 gedetailleerd.

Dan voorbereidende schrijfoefeningen, patro-
nen. Op alle scholen is voldoende oefenstof
aanwezig. Nooit te lang achter elkaar laten
schrijven. Tussendoor zo nu en dan de pols los
rollen en de schouders ontspannen. Onder het
schrijven steeds de zithouding corrigeren.
Het is belangrijk, dat het kind goed met twee
ogen kijkt. De stand van het hoofd moet zo
rechtop mogelijk zijn. De niet-schrijvende hand-
moet het papier ondersteunen. De druk op het
papier mag niet te hard zijn (dit geeft weer meer
spanning).
In theorie is er geen essentieel verschil tussen
links- en rechtshandig schrijven.

Het is van het grootste belang, dat het kind be-
wust met het schrijven bezig is.
Tijdens het schrijven moet het zich regelmatig af-
vragen:
- Zit ik goed (stevig op mijn stoel)?
- Zit ik rustig?
- Houd ik mijn pen goed vast?
- Ligt mijn papier goed?
- Schrijf ik echt uit mijn pols?
- Kijk ik wel goed met twee ogen?
- Druk ik niet te hard op het papier?
- Knijp ik niet te hard in mijn pen?
- Ondersteunt mijn andere hand het papier?

Als het een gewoonte wordt zichzelf steeds te
corrigeren en heel bewust te schrijven, wordt het
schrijven steeds gemakkelijker en netter.

Enkele voorbereidende oefeningen

1. Knijp je handen hard samen en open ze
weer. Open - sluit - open - sluit - enz.

2. Steek de handen naar voren. Spreid de
vingers. Draai de handen in de polsen.
Naar binnen - naar buiten - enz.

3. Maak een vuist en draai die rond. Een be-
weging als koffiemolen.

4. Armen allebei uitsteken. De handen slap
houden. Wapper ermee op en neer. Als
een vogeltje.

5. Raak met je duim één voor één alle vingers
aan. Eerst rechts, dan links, dan allebei de
handen samen.

6. Steek je handen uit. Buig en strek de vin-
gers.

7. Leg je pols op de tafelrond. Om beurten
de vingers op tafel leggen. Vinger voor vin-
ger. Dan steeds vlugger.

8. Leg de handen en armen plat op tafel.
Draai de handen om en om. Rugzijde
hand en palmzijde hand.

9. Leg de handen plof op tafel. Til één vinger
tegelijk op. Goed vinger voor vinger.

10. Leg je hand op tafel. Spreid de wijs- en



middelvinger, dan middelvinger en ringvin-
ger, dan ringvinger en pink.

1 1 • Doe net alsof je je handen weggooit. Eerst
links, dan rechts, dan allebei tegelijk.

12. Steek je armen helemaal uit. Maak er krin-
gen mee. Eerst grote kringen, dan steeds
kleiner. Zowel aan de ene kant als aan de
andere.

13. Draai je schouders los. Zowel naar voren
als naar achter.

Zo, nu is alles los. We kunnen gaan schrijven!

Uit: Gebaa ren nieuws II

Promotie Trude Schermer

Op 27 augustus j.l. promoveerde Trude Scher-
mer in Amsterdam op haar dissertatie In search
of a Language. Influences hom spoken Dutch on
S/gn Language of the Netherlands (te koop in de
boekhandel, ISBN 90-5166- 155-X).
Hoofdstuk 1 van de dissertatie biedt een algeme-
ne inleiding op het terrein van gebarentaalonder-
zoek, zowel internationaal als met betrekking tot
NGT, en besteedt tevens aandacht aan de do-
vengemeenschap en het onderwijs aan doven in
Nederland.
Hoofdstuk 2 gaat in op aspecten van het lexicon
van NGT. De verschillende parameters van
NGT-gebaren worden besproken; met name
wordt uitgebreid ingegaan op de handvorm en
de niet-manuele component. De lexicale functies
van de gesproken component en de orale com-
ponent worden beschreven; bij deze laatste gaat
net om bewegingen van mond en lippen die niet
verwijzen naar een (deel van een) lexicaal item
uit het gesproken Nederlands.
Hoofdstuk 3 handelt over lexicale variatie in

NGT tussen de vijf verschillende regio's in Ne-
derland, gebaseerd op de plaatsen waar een in-
stituut voor doven is gevestigd.
In hoofdstuk 4 bespreekt Schermer een door
haar uitgevoerd onderzoek met betrekking tot de
vraag of er bij communicatie tussen dove men-
sen onderling gebruik wordt gemaakt van een
gebarentaal of van een gebaarsysteem (Neder-
lands-in-gebaren). Een tweede onderzoek van
Schermer heeft betrekking op de vorm en functie
van de orale component en de gesproken com-
ponent bij communicatie in NGT.
in hoofdstuk 5 vinden we, behalve de gegevens
over opzet en uitvoering van de studie, de resul-
taten met betrekking tot de orale component. Bij
deze studie is zowel spontaan als uitgelokt taal-
materiaal verzameld. De orale component blijkt
in beide situaties voor te komen, zowel verplicht
als optioneel.

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de re-
sultaten wat betreft de gesproken component.
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met ge-
gevens uit onderzoek naar de gebarentalen van
Noorwegen en het Duitstalige deel van Zwitser-
land. Ook de gesproken component komt zowel
voor in de spontane taai-samples als in het uitge-
lokte materiaal. Schermer onderscheidt drie
typen gesproken componenten in NGT: volledi-
ge Nederlandse woorden, die worden gebruikt
zonder een manueel deel; gedeelten van Neder-
landse woorden, die niet herkenbaar zijn zonder
het bijbehorende manuele deel; en volledige Ne-
derlandse woorden die vergezeld gaan van een
manueel deel. Schermer analyseert twee functies
van de gesproken component: enerzijds het dis-
ambigueren van minimale paren (bijvoorbeeld
het gebaar HUIS met de gesproken component
'boerderij'), anderzijds het specificeren of aanvul-
len van gebaren (bijvoorbeeld het gebaar HAAR
met de gesproken component 'blond'). Zij con-
cludeert tevens, dat het merendeel van de ge-
sproken componenten in NGT geen duidelijke
semantische of syntactische functie heeft.
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de resulta-
ten van de in de voorafgaande hoofdstukken be-
sproken studies.

In een volqend nummer van Gebaarennieuws
wat uitvoeriger worden ingegaan op hetza

proefschrift van Trude Schermer.

Proficiat

namens de redactie V.H.Z.
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Klasse-apparatuur voor het onderwijs
aan slechthorende kinderen
VeBOSS conferentie 1990
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T.S. Kapteyn en M.H.P. Stollman
Klinische Audiologie
Academisch Ziekenhuis VU
Amsterdam

Slechthorendheid als beperking van de
spraakcommunicatie

In het onderwijs aan slechthorende kinderen zal
in de eerste plaats aandacht besteed worden
aan het reduceren van de belemmeringen ten
gevolge van het niet goed horen. Daarvoor zal
net auditieve signaal meestal aangepast en ver-
sterkt moeten worden. Welke veranderingen van
het geluid nodig zijn hangt uiteraard af van de
eigenschappen van het te ondersteunen oor. In
grote lijnen zijn verschillende facetten aan slecht-
horend neid te onderscheiden:

A. Een ongevoeligheid van het oor voor gelui-
den. Dit aspect van slechthorendheid kan door
versterking van het geluid door een hoortoestel,
al dan niet met toonregeling, ondervangen wor-
den.

B. Een verminderde gevoeligheid voor zachte
geluiden kan gepaard gaan met een overgevoe-
ligheid voor harde geluiden. In feite is dat een
samentrekking van de hoorspan, zijnde het inter-
val tussen de hoordrempel en het niveau van on-
aangename luidheid. Het kan nodig zijn om
naast versterking van de spraak ook de dyna-
miek ervan te reduceren. Hiervoor kan gebruik
gemaakt worden van een hoortoestel met een
zogenaamde compressiefaciliteit- Ter bescher-
ming van het oor tegen plotselinge harde gelui-
den kan een begrenzing van pieken in het ge-
luidsniveau worden ingesteld door piekafsnijding
(Peak-Clipping of PC).

C. Het is van belang dat de gehoorde geluiden
ook kunnen worden onderscheiden en herkend.
De instelmogelijkheden van een geschikt hoor-
toestel kunnen zo gebruikt worden, dat het
spraakverstaan zo gunstig mogelijk wordt en dat
zal vaak inhouden, dat de hoge tonen wat extra
versterkt moeten worden.

D. Veel slechthorenden blijken van achtergrond-
awaai veel meer hinder te ondervinden dan

goedhorenden. We spreken dan van een on-
gunstige critische signaal-ruisverhouding. Dit be-
hoeft niet naar voren te komen in de resultaten
van het toon- en spraakaudiogram, omdat deze
metingen in een geluidarme omgeving worden
verricht. Een hoortoestel is niet in staat onder-
scheid te maken tussen geluiden die men wil
horen, het signaal, en geluiden die men liever
niet wil horen, het stoorlawaai of ruis. Daardoor
zal dit hulpmiddel over het algemeen slechts in
zeer beperkte mate problemen van het slecht
kunnen verstaan in lawaai kunnen ondervangen.
Omdat dus het individuele hoortoestel op dit
punt weinig verbetering kan bewerkstelligen,
dient hier naar een andere oplossing gezocht te
worden. In de onderwijssituatie kan het gebruik
van klasse-apparatuur zo'n verbetering bewerk-
stelligen.

De geluidssituatie in de klas

Alvorens in te gaan op de mogelijkheden en
beperkingen van klasse-apparatuur, is het nuttig
eerst na te gaan wat de oorzaken zijn van het
stoorgeluid in een klas.
Een eerste bron van stoorlawaai in de klas be-
treft de aanwezigheid van de kinderen, die door
hoesten en praten, voetgeschuifel en verplaatsen
van boeken, schriften, pennen e.d., storend ge-
luid of ook wel achtergrondlawaai veroorzaken.
Door geschikte maatregelen en voorzieningen
kan het stoorlawaai gereduceerd worden. Zo
kan door het handhaven van wat strakke ge-
dragsregels de geluidsproductie in de klas vaak
wel beperkt worden en het geluid van voetge-
schuifel kan teruggebracht worden door het aan-
brengen van een geschikte vloerbedekking.
Een tweede stoorbron is het van buiten komende
geluid. Een goede geluidsisolatie en bij voor-
beeld dubbele beglazing kunnen hier een zeer
gunstig effect hebben.
Een derde, zeer hinderlijke vorm van stoorla-
waai wordt veroorzaakt door de spreker zelf,
wanneer het in het lokaal geproduceerde geluid
teveel blijft naklinken door zogenaamde galm.
Een geluid breidt zich namelijk vanaf de bron in
alle richtingen bolvormig uit. Daardoor wordt het
geluidsniveau gehalveerd per verdubbeling van
de afstand tot de bron. Het inmiddels wat afge-
zwakte geluid zal aankomen bij de wanden, de
vloer en het plafond en daar weliswaar gedeel-



Geluidsniveau vs. afstand
in een gesloten ruimte
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„ De afname van het geluidsniveau met de
afstand tot de geluidsbron in een gesloten ruimte.

lelijk worden geabsoreerd, maar dus ook ge-
deeltelijk worden teruggekaatst. Hierdoor ont-
staat een indirect geluidsveld. Het niveau daar-
van zal hoger liggen naarmate er minder geluid
wordt geabsorbeerd, het geluid blijft dan als het
ware naklinken. We spreken dan van galm in
het lokaal. Een karakteristieke grootheid voor de
acoustiek in een ruimte is de galmstraal. Dit is de
afstand tot de bron waaropTiet niveau van het
directe geluidsveld gelijk is aan het niveau van
het indirecte geluidsveld (fig. 1).

Nu heeft het weerkaatste geluid niet alleen onge-
veer hetzelfde geluidsspectrum als het directe ge-
luid, maar ook hetzelfde verloop in de tijd; het
ijlt echter iets na. Dit betekent dat de wisselingen
in toonhoogte en geluidsniveau, die de spreker
tijdens het praten maakt, worden afgevlakt en
versmeerd door het weerkaatste geluia Dit is de
reden dat galm het meest hinderlijke stoorlawaai
voor de luisteraar is. Door in het klaslokaal
goede geluidabsorberende materialen aan te
brengen op de vloer, de wanden of het plafond,
kan deze bijdrage gereduceerd worden.
Voor de leerkracht heeft het geluidabsorberende
materiaal nog een effect, want de eigen spraak
wordt gedempter teruggehoord. Dit kan het ge-
voel geven dat men harder moet praten om ge-
hoord te worden.

Concluderend kan gezegd worden, dat er in de
eerste plaats gezorgd moet worden voor goede
acoustische voorzieningen in het klaslokaal om
net onderwijs aan slechthorende kinderen goed
•e doen verlopen. Daarnaast kan dan gebruik
gemaakt worden van klasse-apparatuur.

Klasse-apparatuur

Klasse-apparatuur is er op gericht het geluid dat
gehoord moet worden, het signaal, zo goed mo-

gelijk over te brengen naar het oor van het luiste-
rende (slechthorende) kind. Hiervoor zijn verschil-
lende systemen beschikbaar. De mogelijkheden
zijn op technische eigenschappen te onderschei-
den:

1. Overbrenging van het signaal door middel
van een draad van de microfoon bij de signaa-
bron (de spreker) naar het hoortoestel of de
hoofdtelefoon van de leerling (het draadgebon-
den-, lijn- of Semibavo-systeem).

2. Overbrenging van het signaal door middel
van radiogolven met een microfoon en FM-
zender bij de signaalbron naar de ontvanger
van de leerling.

3. Overbrenging van het signaal door middel
van infrarood licht met een infrarood-systeem dat
op soortgelijke wijze functioneerd als het FM-
systeem.

4. Overbrenging van het signaal vanaf de mi-
crofoon bij de signaalbron door middel van een
magnetisch veld dat is opgebouwd door een
ringleidingsysteem in het lokaal naar de hoortoe-
steïlen of de ontvangers van de leerlingen.

Het overgebrachte signaal kan de leerling wor-
den aangeboden door gebruik te maken van het
eigen hoortoestel of via een kleine versterker met
een hoofdtelefoon of met kleine insert telefoontjes
in hef oor. Omdat het geluid vaak wel moet wor-
den aangepast aan het te ondersteunen oor, kan
overwogen worden hierbij het individuele hoor-
toestel te benutten. Er zijn echter ook deskundi-
gen die de voorkeur geven aan een geluidstech-
nisch optimale signaaloverdracht en daarom dan
ook het gebruik van een kwaliteitsversterker met
goede hoofdtelefoon adviseren.
De bovengenoemde systemen voor signaalover-
dracht hebben elk hun eigen voor- en nadelen,
die in deze beschouwing nader worden bespro-
ken. Het gewicht van deze te onderscheiden fac-
toren wordt vooral ook bepaald door het onder-
wijsdoel en de wijze van onderwijsgeven,
waarvoor gekozen wordt binnen de onderwijs-
instelling. De relatie van dit basisgegeven met de
keus voor klasse-apparatuur willen we in het kort
toelichten.

Onderwijsdoel

Als extremen kunnen twee doelstellingen van on-
derwijs worden onderscheiden:

A Een exclusieve gerichtheid op kennisover-
dracht.

Wanneer het onderwijsdoel is aan de kinderen 105



op efficiënte wijze zoveel mogelijk kennis over
te dragen, ligt het voor de hand daarvoor klas-
se-apparatuur te kiezen die dit doel zo goed mo-
gelijk kan ondersteunen. Het accent ligt dan bij
een storingsvrije signaaloverdracht van spreker
naar luisteraar. Het contact met medeleerlingen
is van ondergeschikt belang en de kwaliteit van
de voorziening mag best beter zijn dan wat bui-
ten de klassesituatie te realiseren is.

B. Een exclusieve gerichtheid op het zich opti-
maal kunnen handhaven in de samenle-
ving

Wanneer dit aspect centraal wordt gesteld als
onderwijsdoel, zal vooral aandacht besteed
worden aan het weerbaar zijn, het ontwikkelen
van een goede assertiviteit en een groot aanpas-
singsvermogen aan de alledaagse omstandighe-
den.Er zal dan in de school veel aandacht be-
steed worden aan het omgaan met elkaar, het
samen praten over onderwerpen en aan discus-
sies tussen de leerlingen. Het ligt voor de hand
dat in deze benadering het eigen hoortoestel zo-
veel mogelijk gebruikt en geïntegreerd zal wor-
den in het onderwijs. Immers het eigen hoortoe-
stel kan gezien worden als aanvullend
onderdeel van het gehoor om in alle voorkomen-
de situaties het aanwezige geluid zo goed mo-
gelijk te gebruiken.

Uiteraard zal geen enkele school één van deze
twee extreme benaderingen kiezen, maar er zul-
len tussen de diverse scholen wel accentverschil-
len zijn. Daardoor kan de nadruk in de ene
school wat meer vallen op groepsdiscussies en
het toepassen van het eigen toestel, terwijl in
een andere school het accent meer gelegd
wordt op het gebruik van optimale apparatuur,
waardoor het kind in die schoolsituaties mogelijk
wel iets 'verwend' wordt.
Door middel van betrekkelijk eenvoudige klasse-
apparatuur kan het geluid van de leerkracht vrij-
wel zonder storing overgebracht worden naar
het gehoor van de leerling. De complicaties ont-
staan indien ook het geluid van anderen in de
klas voor alle leerlingen goed verstaanbaar moet
zijn. Dit is het geval wanneer de leerkracht op
interactieve wijze met de leerlingen zijn onder-
wijs wil verzorgen met het stellen van vragen en
beantwoording in een groepsoverleg en het uit-
lokken van discussies in de klas. In dit geval is
voor alle leerlingen een terugspreekmogelijkheid
vereist.

De terugspreekmogelijkheid

Hieronder wordt een aantal verschillende terug-
spreekmogelijkheden besproken. Bij alle vormen

106 is steeds van belang hoe de gevoeligheden van

de terugspreekmogelijkheid en de leerkrachtmi-
crofoon zich verhouden. Voorkomen moet wor-
den dat de gevoeligheid van de terugspreekmo-
gelijkheid veel groter is dan die van de
leerkrachtmicrofoon, omdat in dat geval de leer-
kracht zich niet verstaanbaar zal kunnen maken
via de klasse-apparatuur wanneer de terug-
spreekmogelijkheid ingeschakeld is.

Terugspreekmogelijkheid:
1. Via één (of meer) centraal in de klas opge-

stelde microfoon(s).
2. Via een set (openstaande) tafelmicrofoons

die dicht voor de monden van de leerlingen
zijn geplaatst.

3. Via een set (gesloten) tafelmicrofoons die
dicht voor de monden van de leerlingen zijn
geplaatst. Een leerling die zichzelf verstaan-
baar wil maken via de klasse-apparatuur
moet dan zijn microfoon inschakelen.

4. Via de acoustische weg, waarbij de micro-
foon van het eigen hoortoestel of de eigen
FM- of Infra-roodontvanger het geluid in de
klas opvangt en voegt bij het geluid dat de
verbinding met de leerkracht aanbiedt.

In het kort enkele opmerkingen over elk van
deze mogelijkheden:

ad 1. Met centraal in de klas geplaatste micro-
foons zullen alle medeleerlingen op vrijwel ge-
lijke sterkte hoorbaar zijn. Het bezwaar is echter
dat op deze wijze ook al het soorgeluid in het
lokaal wordt opgevangen. Er is dus een vrij
hoog stoorgeluidniveau ontstaan, waardoor de
voordelen van de klasse-apparatuur worden ge-
reduceerd. Soms wordt een set zogenaamde ste-
reo-microfoons toegepast om het richting-horen
te handhaven. Voor alle luisterende leerlingen
komt de sprekende leerling dan echter uit de
richting die deze heeft ten opzichte van de mi-
crofoons. Meestal is dat niet de richting waarin
de luisterende leerling moet kijken om de spre-
kende leerling te kunnen zien.

ad 2. Wanneer alle leerlingen beschikken over
een microfoon die dicht bij nun mond geplaatst
is, zal het opvangen van lawaai in het lokaal
wel enigszins gereduceerd worden, maar zullen
alle (storende) spraakgeluiden van elk van de
leerlingen relatief hard door de klasse-
apparatuur opgevangen worden.

ad 3. Het bezwaar dat alle stoorgeluiden van
alle leerlingen via de klasse-apparatuur worden
opgevangen als genoemd onder 2., kan onder-
vangen worden door de bij de mond geplaatste
microfoons uit te schakelen wanneer de leer-



kracht praat. De leerling die iets wil zeggen
moet dan de knop indrukken om via de klasse-
apparatuur verstaanbaar te zijn. Hierdoor wordt
het stoorlawaai wel effectief gereduceerd t.o.v.
de onder 2. genoemde mogelijkheid, maar de
spontaniteit in de klassesituatie wordt vermin-
derd. Onderwijs in de vorm van een groepsge-
sprek kan op deze wijze niet soepel verlopen.

ad 4. Wanneer de leerlingen in de klas met het
eigen hoortoestel luisteren en de leerkracht via
FM-zender of ringleiding en luisterspoel wordt
ontvangen, kan de pratende medeleerling opge-
vangen worden door de microfoon van het hoor-
toestel of de FM-ontvanger in te schakelen. Het
hoortoestel moet dan wel een M-T stand hebben.
In deze situatie wordt het geluid van een mede-
eerling die vlakbij zit wel veel luider waargeno-
men aan het geluid van een verder weg zittende
eerling. Dit bezwaar geldt ook bij toepassing
van FM- of Infrarood-zendapparatuur, waarbij
het gesprokene van de medeleerling ontvangen
wordt via een extra microfoon in de ontvanger.

De conclusie van bovenstaande beschouwing is,
dat de school dan wel het schoolteam een keuze
zal moeten maken voor zowel wat betreft onder-
wijsdoel als wijze van lesgeven. Van de audio-
oog mag dan een advies verwacht worden be-
treffende de apparatuur die in die omstandig-
heden het meest van dienst kan zijn.

Het bepalen van de eigenschappen van de
verschillende systemen

Teneinde de resultaten vast te stellen die met ver-
schillende soorten klasse-apparatuur te bereiken
zijn, werden door ons metingen verricht in drie
scholen voor slechthorende kinderen. In school 1
wordt gebruik gemaakt van een FM-systeem, in
school 2 van een lijnsysteem en in school 3 van
een ringleidingsysteem. De eigenschappen van
het in de scholen in gebruik zijnde systeem zijn
gemeten in een aantal testcondities die steeds zo
veel mogelijk gelijk gehouden zijn.
In elke testconditie zat een leerling als proefper-
soon op de plaats recht tegenover de leerkracht
(fig. 2: O).
De opdracht van de luister-leerling was om elke
aangeboden korte zin zo precies mogelijk na te
zeggen. De zinnen werden vanaf een compact
disc via een luidspreker in het lokaal hoorbaar
gemaakt. De luidspreker stond in de verschillen-
de testcondities op verschillende plekken in het
lokaal (zie fig. 2), namelijk op de tafel van de
leerkracht (M), op de plaats van de buurleerling
IU op 0,7 m van de luisterleerling en op de
plaats van een op 3,0 m zittende medeleerlinq
(N2).

In alle situaties is een blok van 1 3 zinnen aange-
boden. Totaal waren er 10 blokken beschikbaar
die gelijkwaardig waren en per proefpersoon
gebruikt werden in de 10 testcondities.
In het lokaal was door middel van vier verschi -
lende ruisbronnen (fig. 2: D) een diffuse stoorruis
opgebouwd, waarvan het geluidspectrum over-
eenstemde met het gemiddelde spectrum van de
gesproken zinnen die als signaal werden aange-
boden. Het niveau van de ruis van elk der luid-
sprekers op de plaats van de luister-leerling was
49 dB(A).-Tesamen leverde dat dus 55 dB(A).
Naast de vier luidsprekers die de stationaire ruis
presenteerden, is door een vijfde luidspreker een
in sterkte wisselende versie van deze spraakruis
hoorbaar gemaakt, dit om een storende leerling
na te bootsen. Deze luidspreker werd gezet op
de plaats van de andere buurleerling (fig. 2:
NI) op een afstand van 0,7 m. De ruissterkte
werd zo ingesteld, dat die op de plaats van de
luister-leerling 58 dB(A) was.
Gecombineerd met het diffuse ruisveld kwam het
stoorniveau op de plaats van de luister-leerling
dan op 59 dB(A). In enkele meetcondities is de
luidspreker op de plaats van een verre leerling
gezet (fig. 2: N2); in die situatie was het totale
stoorniveau op de plaats van de luisteraar vrijwel
gelijk aan dat van de diffuse ruis alleen.
De 10 testcondities zijn vermeld in tabel 1. In
elke conditie werd de eerste zin van het blok
van 1 3 eerst zacht aangeboden en daarna her-
haald op een 4 dB hoger niveau, totdat de luis-
ter-leerling de zin geheel goed herhaalde. Ver-
volgens werd de volgende zin op een 2 dB
lager niveau aangeboden. Wanneer deze zin
volledig correct werd nagezegd, werd de dan
volgende zin weer op een 2 dB lager niveau
aangeboden, maar wanneer de zin niet geheel
correct was nagesproken werd de dan volgende
zin op een 2 dB hoger niveau aangeboden. Op
deze wijze is per testconditie de drempel voor
zinsverstaanbaarheid in ruis of ook wel de criti-

Figuur 2: De meetopstelling in de klas.

107



Tabel 1: De 10 meetcondities waarin het zinsverstaan in ruis is gemeten.

Test Plaats spraakbron Ontvanger

De standaardtest voor zinsverstaan in ruis
Luidspreker op 1 m hoortoestellen

Acoustische overdracht
2. Leerkracht
3. Buurleerling
4. Buurleerling

hoortoestellen
hoortoestellen
hoortoestellen

Overdracht met de klasse-apparatuur
5. Leerkracht zender
6. Buurleerling microfoon
7. Leerkracht zender + 1 microfoon
8. Buurleerling zender + 1 microfoon
9. Verre leerling zender + 1 microfoon

10. Buurleerling zender + 5 microfoons

Stoorruis

luidspreker

diffuus
diffuus
diffuus +

diffuus
diffuus
diffuus +
diffuus +
diffuus +
diffuus +

stil

stil
stil
stil
stil

sche signaal-ruisverhouding gemeten. De 10
blokken van 1 3 zinnetjes zijn voor de 10 proef-
personen volgens een latijns vierkant verwisseld
over de 10 testcondities, en om vermoeidheids-
effecten te voorkomen zijn die in twee series af-
genomen.

Per school zijn 1 0 leerlingen uit de groepen 7
en 8 proefpersoon geweest. Bij de selectie zijn
enkele criteria gehanteerd. De leerlingen dien-
den een gehoorverlies aan hef beste oor te heb-
ben van meer dan 35 dB in het spraakgebied
waarvoor op dat oor een hoortoestel werd ge-
dragen. De leerlingen moesten de Nederlandse
taal voldoende goed beheersen om de aange-
boden zinnetjes te kunnen begrijpen en reprodu-
ceren. De kinderen dienden ook voldoende vrij-
moedig te zijn om de test te durven doen. Voor
zover mogelijk zijn dragers van twee hoortoestel-
len geselecteerd. Enkele kinderen waren aan
één oor duidelijk ernstiger slechthorend en dan
is steeds de meetopstelling zó aangepast, dat
de 'spraakleerling' aan de zijde van het betere
oor was gesitueerd.

Het lukte in eerste instantie in elke school 10
leerlingen te recruteren. Tijdens de metingen ble-
ken in school 1 drie en in school 2 vier van de
geselecteerde leerlingen toch niet te voldoen

aan de gestelde criteria, vaak omdat het spraak-
verstaan te slecht was of omdat de beheersing
van de Nederlandse taal te kort schoot.

Bespreking van de meetresultaten

a. De testsituaties met acoustische overdracht

In tabel 2 staan de meetresultaten vermeld, die
in de drie scholen verkregen zijn in de meetcon-
dities, waarin het signaal via acoustische weg
de luister-leerling bereikt. In de tabel staat steeds
de vereiste spraaksterkte plus standaarddeviatie
in dB(A) vermeld.

Test 1 . Om te toetsen of in de drie scholen de
geteste populaties van leerlingen gelijkwaardig
geacht mogen worden, is bij alle proefpersonen
de standaardtest op zinsverstaanvaardigheid in
ruis afgenomen. Uit één luidspreker worden dan
zowel de stoorruis van 55 dB(A) als de testzin-
netjes aangeboden. De critische signaal-ruisver-
houding is voor de drie groepen slechthorende
kinderen gemiddeld gelijk en wel ca. 0 dB; dat
is ca. 6 dB ongunstiger dan bij goedhorende
personen het geval is. Dit betekent dat deze kin-
deren, om de leerkracht of een medeleerling net
te kunnen verstaan, het gesprokene 6 dB harder
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Tabel 2: Meetcondities zonder

Test

1.
2.
3.
4.

Kritische S/N
Leerkracht (3,5 m)
Buurleerling (0,7 m]
Buurleerling (0,7 m(

gebruik van de

Ruis

55 dB(A)
D + N

D
D + N

klasse-apparatuur.

School 1

54.4
68.0
52.1
54.3

2.5
2.4
3.2
3.0

Schoo

54.4
69.8
52.6
54.5

2

2.
1
2.
1

4
6
5
8

Schoo

55.3
69.8
50.7
53.4

3

2.0
3.5
2.0
2.3



boven het omgevingslawaai aangeboden moet
krijgen dan het geval zou zijn bij goedhorende
kinderen.

Test 2. Wanneer deze slechthorende kinderen
nun eigen hoortoestel gebruiken, moet de leer-
kracht vanaf een afstand van 3,5 m in alle drie
de scholen op een niveau van ca. 70 dB(A)
spreken om verstaanbaar te zijn op de plaats
van de luisterende leerling in het diffuse ruisni-
veau van 55 dB(A).

Test 3. Bij toepassing van het hoortoestel moet
een leerling op 0,7 m afstand praten op een ni-
veau van ca. 52 dB(A). Deze leerling dichtbij
wordt dus ongeveer 1 8 dB beter gehoord dan
de leerkracht of een medeleerling op een af-
stand van 3,5 m. Op grond van dit verschil in af-
stand zou in een vrije veld-situatie een verschil
van ca. 16 dB te verwachten zijn.

Test 4. Wanneer een storende leerling lawaai
maakt aan de andere kant van de luisteraar op
0,7 m afstand, waardoor de ruissterkte op de
plaats van de luisterende leerling stijgt met 4 dB,
behoeft de sprekende leerling niet helemaal 4
dB doch ongeveer 2 dB harder te praten. Dit is
inzichtelijk omdat bij luisteren met twee oren het
oor aan de kant van de spreker voor het signaal
wél goed bereikbaar is, maar voor de ruis niet
vanwege de geluidsschaduwwerking van het
hoofd.

b. De testsituaties met gebruik van de klasse-
apparatuur

Vanwege de verschillen in de terugspreekmoge-
lijkheid, zijn de verschillende testcondities niet he-
lemaal gelijk en dus zijn de meetresultaten ook
niet direct vergelijkbaar.
In school 1, met het FM-systeem, wordt het ge-
luid van de medeleerling opgevangen met de mi-
crofoon in de ontvang-unit van de luisterende
leerling. Hierdoor wordt aan het signaal van de
'eerkrachtzender het geluid uit de klas toege-

voegd. De afstand van de sprekende leerling tot
de ontvangende leerling heeft echter een belang-
rijke invloed op de geluidssterkte waarmee ae
laatste de eerste kan horen. De leerlingen dra-
gen de FM-ontvanger als een kasthoortoestel op
de borst met aansluiting op de oren via inserttele-
foonties en oorstukjes.
In scnool 2, met het draadgebonden systeem,
worden op de leerlingtafels gemonteerde micro-
foons gebruikt die op een afstand van ca. 0,3 m
van de mond van de leerling zijn geplaatst. De
leerling die iets wil zeggen, moet de knop van
de microfoon indrukken om deze in te schakelen
op de klasse-apparatuur. De leerlingen dragen
een hoofdtelefoon.
School 3, met het ringleidingsysteem, maakt
voor het terugspreken gebruik van drie sterk rich-
tinggevoelige, centraal in de klas opgehangen
microfoons op een afstand van 1,2 m, gericht
op de mond van de leerlingen. Het signaal van
deze microfoons wordt in de ringleidingverster-
ker gemengd met het signaal van de zender van
de leerkracht. De leerlingen dragen hun hoortoe-
stellen geschakeld in de T-stand.

In tabel 3 staan de meetresultaten die in de drie
scholen verkregen zijn in de meetcondities, waa-
rin het signaal via de klasse-apparatuur de luister-
leerling bereikt. In de tabel staat steeds de verei-
ste spraaksterkte plus standaarddeviatie in dB(A|
vermeld.

Test 5. Wanneer de spraak van de leerkracht
door middel van een draagbare zendmicrofoon
op 0,1 m van de mond via de klasse-apparatuur
wordt overgebracht naar de leerlingen, mag de
leerkracht ca. 25 dB zachter gaan praten dan in
de acoustische situatie (test 1). Omdat er geen
terugspreekmogelijkheid is ingeschakeld, heeft
het lawaai van de storende buurleerling hoege-
naamd geen invloed op het meetresultaat aange-
zien hij op 3,5 m van de leerkrachtmicrofoon zit.
In vrije veld-omstandigheden zou een reductie
van 3,5 m tot 0,1 m een effect van ca. 30 dB
opleveren.

Tabel 3: Meetcondities met gebruik van

Klasse-apparatuur:
Terugspreek microfoon:

Test

5. Leerkracht met zender
6. Buurleerling
7. Als 5 met terugspraak
8. Buurleerling met storing
9. Verre leerling (3,0 m)

10. Vijf leerlingen

klasse-apparatuur.

Ruis

D
D

D + N
D + N
D + N
D + N

FM
in ontvanger

Schoo

43.0
55.3
46.4
59.0
67.4
67.4

]

1.3
3.9
2.3
4.2
3.4
3.4

LIJN
op tafel

School 2

40.3 1.
51.8 2.
43.6 2.
60.2 2.
60.2 2.
62.2 1.

7
2
7
2
2
6

RINGLEIDING
centraal

School 3

46.0
64.6
61.3
68.6
68.6
68.6

2.8
6.0
3.1
6.0
6.0
6.0
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Test 6. Wanneer de buurleerling via de klasse-
apparatuur wordt beluisterd, heeft hij een nadeel
van ca. 1 2 dB ten opzichte van de leerkracht in
school 1 en 2, en van ca. 1 8 dB in school 3.
Ten opzichte van test 3, waar bij acousfische
signaaloverdracht de luisterende leerling twee
hoortoestellen gebruikt, moet de sprekende buur-
leerling in school 1 nu ca. 3 dB en in school 3
zelfs 14 dB harder praten.
Voor alle drie de scholen is een deel van dit ver-
schil verklaarbaar uit het feit, dat de luisterende
leerling nu slechts één microfoon voor beide oren
gebruikt en dus de stereo-faciliteit van het luiste-
ren met twee hoortoestellen verliest. Bovendien is
in school 1 de nu gebruikte microfoon op de
borst in de ontvanger geplaatst en niet bij de
oorschelp. In school 3 speelt nog mee, dat de
microfoon nu op 1,2 m afstand staat en niet op
0,7 m; dit alleen al verklaart een effect van ca.
5 dB.

Test 7. In deze situatie wordt naast de zender
van de leerkracht, ook de terugspreekmogelijk-
heid van de luisterende leerling doorverbonden.
Hierdoor zal de door de stoorleerling veroor-
zaakte toename van het ruisniveau ter plaatse
van de luisterende leerling van 4 dB doorwerken
in het vereiste spraakniveau van de leerkracht. In
de scholen 1 en 2 kloppen de meetresultaten
daar wel mee, de leerkracht moet 3,5 dB harder
praten. Dit duidt erop, dat de gevoeligheid van
de leerkrachtmicrofoon en de terugspreekmoge-
lijkheid (vrijwel) gelijk ingesteld waren. In school
3 wordt een beduidend grotere toename van 15
dB gemeten. Toen bij een tweede meting de ge-
voeligheid van de terugspreekmogelijkheid 8 dB
weraverlaagd, daalde deze toename tot 4 dB.

Test 8. Bij gebruik van de terugspreekmicrofoon
bij het FM-systeem, veroorzaakt de stoorleerling
een ongunstig effect op het kunnen verstaan van
de sprelcende buurleerling van ca. 3 dB (net als
bij het ontvangen van de leerkrachtzender in test

Bij het draadgebonden systeem in school 2
spreekt de stoorleerling in de op 0,3 m van zijn
mond staande tafelmicrofoon. Dit geeft een extra
toename van het stoorlawaai via de klasse-
apparatuur. De door de stoorleerling geprodu-
ceerde ruis is immers zo afgesteld, dat die op
0,7 m het diffuse ruisveld met 4 dB verhoogde.
Deze storing van de buurleerling zal nu op
0,3 m ca. 7 dB harder zijn, zodat het gesom-
meerde effect van het inschakelen van deze mi-
crofoon ca. 10 dB zou moeten bedragen. Het
gemeten verschil van 8,4 dB wijkt hier niet signifi-
cant van af.
In school 3 zijn in deze situatie alle drie de cen-
trale richtinggevoelige microfoons ingeschakeld.

Naast de diffuse ruis wordt de sprekende leer-
ling door één van de drie arrays opgevangen,
de stoorleerling door één van de andere twee.
De derde array vangt effectief alleen het diffuse
ruisveld op. De stoorleerling stond recht voor een
array, de sprekende leerling straalde 'zijn' array
echter onder een hoek van ca. 60° aan. De rich-
tinggevoeligheid van de centrale microfoons
pakt in dit geval dus negatief uit. Uit tabel 3
blijkt dat het 'aanzetten' van de stoorleerling in
dit geval een effect van ca. 4 dB veroorzaakt.

Test 9. Wanneer een leerling in school 1 op
grote afstand praat, heeft dit voor het kunnen ver-
staan via de FM klasse-apparatuur een ongunstig
effect. De afstand tussen hem en de microfoon
van de ontvanger van de luisterende leerling is
immers niet 0,7, maar 3,0 m. Dit zou in een
vrije veld-situatie een effect van ca. 1 3 dB ople-
veren, maar aangezien de galmstraal kleiner is
dan 3,0 m valt te verwachten, dat het effect klei-
ner is. De meetgegevens laten een effect zien
van ruim 8 dB.
Voor het lijnsysteem in school 2, met de tafelmi-
crofoons, worden alle leerlingen met gelijke ge-
voeligheid opgevangen door de klasse-
apparatuur, omdat alle leerlingen even ver weg
zitten van hun (eigen) tafelmicrofoon.
In school 3, met het ringleidingsysteem en de
centrale microfoons, zitten alle leerlingen onge-
veer even ver weg van de microfoons, maar is
een effect ten gevolge van de combinatie van
deze kleine afstandsverschillen èn de richtingge-
voeligheid van de microfoons niet te verwaarlo-
zen. We hebben dan ook bij test 8 welbewust
de meest ongunstige situatie gekozen, waarbij
de stoorleerling ten opzichte van de sprekende
leerling maximaal profiteert van de richtinggevoe-
ligheid van de centrale microfoons.

Test 10. Met deze test is gemeten hoe de ge-
luidsoverdracht in het lokaal is als de eis gesteld
wordt, dat een aantal leerlingen tegelijkertijd in
de gelegenheid is om terug te spreken zonder
daarvoor een knop in te drukken. Dit veroorzaakt
in de situatie in school 1, met het FM-systeem,
waar alle leerlingen worden opgevangen met de
microfoon van de ontvanger, geen extra compli-
caties. Wel zal de afstand van de leerlingen een
rol spelen.
In school 2, met gebruik van een tafelmicrofoon
voor elke leerling, betekent het openzetten van
bij voorbeeld vijf microfoons, dat het diffuse
stoorgeruis ook vijf keer wordt opgevangen. De
toevoeging van vier maal 55 dB(A) doet het al
aanwezige ruisniveau in de klasse-apparatuur,
dat goeaaeels bepaald wordt door de stoorleer-
ling met zijn microfoon, toch wel iets toenemen.
Het meetresultaat toont een stijging van de verei-



ste spraaksterkte van de spraakleerling met ca. 2

In school 3 is de klasse-apparatuur juist gekozen
om in deze luistersituatie optimaal te functione-
ren. De waarde in tabel 3 is dan ook gelijk aan
de waarde bij test 9. Ook hier dient weer opge-
merkt dat dit de meest ongunstige situatie weer-
geeft.

Discussie en conclusies

In deze beschouwing is aandacht besteed aan
de beperkingen die slechthorende kinderen erva-
ren in de schoolsituatie, met name ten gevolge
van het rumoer in de klas. Tijdens de metingen
viel op dat de leerlingen van groep 7 en 8 uit
de afdelingen van het slechthorenden-onderwijs
over het algemeen vrij veel moeite hebben om
korte zinnetjes, die met stoorlawaai worden aan-
geboden, goed te reproduceren. Gemiddeld
bleken de leerlingen de zinnetjes ca. 6 dB har-
der te moeten horen dan goeahorenden om ze
goed te kunnen nazeggen. Naast de slechtho-
rendheid hebben velen een tweede beperking,
zoals het beheersen van het Nederlands als een
tweede taal, een zwak auditief geheugen of ook
een verminderd concentratievermogen, hetgeen
naar voren komt als een extra ongunstige sig-
naal-ruisverhouding.

Het benutten van de eigen hoortoestellen kan de
signaal-ruisverhouding niet verbeteren. Boven-
dien is het dan ongunstig dat een dichtbij zitten-
de medeleerling veel harder wordt gehoord dan
een verderaf zittende leerling of leerkracht. Door
in de schoolsituatie klasse-apparatuur toe te pas-
sen, kan de geluidsoverdracht van de leerkracht
naar de leerlingen aanzienlijk verbeterd worden.
Zolang er geen terugspreekmogelijkheid voor de
eerlingen wordt geëist, maakt het niet veel uit
welk van de drie besproken systemen toegepast
wordt.
Als wèl vereist wordt dat een leerling in een rusti-
ge klassesituatie een medeleerling kan verstaan,
biedt het gebruik van een opstelling van tafelmi-
crofoons het gunstigste resultaat. Een microfoon
in de ontvanger op de borst van de leerling
geeft te veel verschil tussen het kunnen verstaan
van een leerling dichtbij en veraf. Een set cen-
traal opgestelde microfoons heeft als grote na-
deel, dat de leerlingen er vrij ver vandaan zitten
en dat mede daardoor alle stoorgeluiden relatief
sterk opgevangen worden.
Ook wanneer alle leerlingen aan een discussie
moeten kunnen deelnemen zonder daarvoor een
knop in te drukken, biedt een set openstaande
tafelmicrofoons een voordeel van max. 6,5 dB
(zie tabel 3) boven een opstelling met centrale
microfoons. Voor een microfoon in de ontvanger

op de borst geldt ook in deze situatie, dat ver-
schillen in afstand tussen de luisteraar en de di-
verse sprekers zeer hinderlijk zijn, omdat een
leerling dichtbij beter opgevangen wordt dan
een leerling veraf.

Een fraaie microfoonopstelling werd ons ter be-
oordeling aangeboden door de firma Danavox.
Het door Knowles ontwikkelde systeem omvat
een aantal (6) microfoons die met instelbare ge-
voeligheid zijn aangesloten op een versterker.
Het bijzondere is dat de microfoon die het sterk-
ste signaal aan de versterker levert, alle andere
microfoons ca. 7 tot 15 dB (afhankelijk van de
per microfoon ingestelde gevoeligheid) ongevoe-
liger drukt. Als nu één van de andere microfoons
een sterk geluid opvangt en het niveau van de
dominerende microfoon overschrijdt, zal deze de
'hoofdrol' gaan vervullen mits de overschrijding
een minimum tijd voortduurt. Een korte tik doet
de 'hoofdrol' dus niet wisselen, evenmin als een
korte pauze in het signaal dat de dominerende
microfoon aan de versterker aanbiedt. Door de
gevoeligheden van de diverse microfoons goed
in te stellen, kan de leerkracht of een bepaalde
leerling bevoordeeld worden ten opzichte van
bij voorbeeld een rumoerig kind met een harde
stem. Hef behoeft geen betoog, dat dit systeem
de voordelen van de set tafelmicrofoons goed-
deels combineert met de voordelen van de set
centrale microfoons.

De conclusie van deze studie is, dat de keus
voor de meest geschikte klasse-apparatuur + te-
rugspreekmogelijkheid gemaakt moet worden in
relatie tot de wijze van lesgeven, waarvoor bin-
nen de school is gekozen.
Bij het bepalen van het onderwijsdoel en de on-
derwijsbenadering zal rekening moeten worden
gehouden met de eigenschappen van de school-
populatie. Met name in het kader van het gaan
functioneren in de maatschappij zal de emotione-
le vorming veel nadruk vereisen, ook al zou dit
gaan tenlcoste van een zekere mate van kennis-
overdracht. In dit kader kan gewezen worden
op een opmerking van Van der Horst, dat veel
auditief gehandicapte kinderen qua kennis wel
goed gevormd zijn, maar emotioneel sterk ach-
tergeleven zijn.

Van de audioloog die aan de school verbonden
is mag verwacht worden, dat deze adviseert bij
het maken van een keuze voor die klasse-
apparatuur die het beste ondersteuning kan
geven voor het realiseren van het onderwijsdoel
waarvoor het schoolteam gekozen heeft.

De auteurs wensen dr. A. Clemens te bedanken
voor zijn op- en aanmmerkingen bij de realisatie
van dit artikel. 11
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Het eerste artikel in dit niet zo gemakkelijk lees-
bare tijdschrift gaat in op het vóórkomen van de-
pressieve gevoelens bij dove studenten. Men
ging na of er verband bestaat tussen de sympto-
men van depressiviteit, de karakterstructuur en de
wijze waarop de ouders van deze studenten de
handicap hanteren.
Hoe reageren ouders op het constateren van een
gehoorverlies bij hun kind?
Het tweede artikel stelt, dat de voorstellingswij-
ze, die een vergelijking maakt met de stadia in
een rouwproces (schok, erkenning, en woede)
een te simpele is. Men hanteert in dit artikel een
nieuw model, dat een handvat moet zijn bij ver-
dere studie.
Het derde artikel is getiteld 'Het vóórkomen en
de kenmerken van tinnitus aurium bij mensen (met
name kinderen) met een zware sensori-neurale
auditieve handicap'. Het gaat hier om een ge-
luidsgewaarwording van interne origine, welke
door anderen zelden wordt waargenomen. Men
ontdekte, dat in genoemde groep één op de
drie kinderen er last van had en dat het redelijk
is te stellen, dat hier op medisch en onderwijs-
kundig terrein nog wel enig werk te verzetten is.
Met wie gaan dove jongelui het liefst om als ze
kunnen kiezen uit leeftijdsgenoten van verschi-
lend geslacht en ras?; het vierde artikel probeert
een antwoord te vinden. Een sociometrisch on-
derzoek wees uit, dat meisjes bij beide geslach-
ten het best 'in de markt liggen' en dat bij blanke
adolescenten pas op de tweede plaats naar het
ras wordt gekeken.
Iedereen Kent - mag ik aannemen — de
WISC/R test. Voluit: de Wechsler Intelligence
Scale for Children Revised. Maar kent u ook de
K-ABC? Deze nieuwe testbatterij (Kaufman-
Assessment Battery for Children) werd met de

WISC/R vergeleken in het gebruik bij kinderen
met een gehoorstoornis. Het laatste artikel in dit
tijdschrift verhaalt over de geringe verschillen tus-
sen beide tests.

2. The Journal of the B.A.T.O.D. (UK)
nummer 5, november 1989
(ISSN 0040-0459)

Een ieder die geïnteresseerd is in alles waf sa-
menhangt met de introductie van een nationaal
leerplan in Engeland en in wat de uitwerking kan
zijn op de scholen voor speciaal (voortgezet) on-
derwijs, met name voor dove en slechthorende
leerlingen, vindt in dit tijdschrift een artikel, dat
wil aanzetten tot verdere discussie. Waar audi-
tief gehandicapte leerlingen in reguliere scholen
onderwijs krijgen, zal het nodig zijn dat deze
gebruik kunnen maken van deugdelijke (!) appa-
ratuur en dat leerkrachten ondersteuning krijgen
van hun collega's van de dovenscholen.
Het tweede artikel geeft een globaal overzicht
van de betekenis van CDT (Craft, Design, Tech-
nology) in het nationaal leerplan voor de dove
leerling. Een zeer uitgebreid artikel is gewijd
aan het leren lezen door ernstig dove kinderen.
Dit is nimmer gemakkelijk verlopen, maar een on-
derzoek heeft aangetoond, dat specifieke leer-
methoden het leren lezen beduidend kunnen ver-
beteren. Het artikel bevat schema's, tabellen en
grafieken en een uitqebreide lijst met aanbevo-
len literatuur.
Het laatste artikel is korter, maar voor menigeen
niet minder interessant: het handelt over de be-
kende horende psycholoog Harlan Lane, die
zich al vele jaren inzet voor de dove mens. Er
bestaat een hernieuwde belangstelling voor zijn
zienswijze, dat een doof kind eerst gebarentaal
dient te leren vóór het het Engels als tweede taa
gaat leren, want 'het blijkt dat TC niet de ver-
wachting heeft verwerkelijkt, die men er in de
jaren '70 van had'.
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden

3814 TL
1062 CZ
1067 EZ
1062 BK
1062 BK
6814CR
6821 LK
6573 DP
4812 GE
481 2 GG
9207 BK
5629 CH
5629 CC
5629 CC
5629 CC
7522 AN
7522 AN
4461 DS
2531 PW
6561 KE
6561 KE
9721 XB
0737 HK
2015 KN
6432 CC
2332 KV
2324 VN
6531 PL
6531 RR
6533 BL
301 1 CN
3078 PE
3067 PW
3076 EB
2287 EE
1740AK
1741 MC
3523 CL
3563 VJ
3563 EN
3563 EP
801 2 VA

Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Arnhem
Beek/Ubberqen
Breda
Breda
Drachten
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Enschede
Enschede
Goes
's-Gravenhage
Groesbeek
Groesbeek
Groningen
Groningen
Haarlem
Hoensbroek
Leiden
Leiden
Nijmegen
Nijmegen
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INSTITUUT en SCHOLEN voor

1062CJ Amsterdam
1064 BX Amsterdam
9752 AC Haren (Gr)

9721 WD Groningen
3031 BA Rotterdam
3067 XG Rotterdam
6271 GD Sint-Michielsqestel
5 263 EE Vught
5261 LB Vught

2275 TH Voorburg
2716 KS Zoetermeer

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

dove kinderen

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

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

Kortenaerstraat 10
J. Jongkindstraat 6
Aalbersestraat 57
Jan Tooropstraat 1 3
Jan Tooropstraat 1 1
Brantsenstraat 1
Hommelseweg 403
De Geest 29
Dirk Hartogstraat 10
Jacob Edelstraat 19
Wefterwille 70
Castiliëlaan 8
Toledolaan 3
Toledolaan 1
Toledolaan 5
Maatmanweg 15
Maatman weg 17
Tiendendreef 5-7
Twickelstraat 5
Nijmeegsebaan 2 1 a
Nijmeegsebaan 21
Ina Bouaierplantsoen 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
Agavedreef 92
Boadreef 2
Enkstraat 69

J. Sluyterstraat 9
Herman de Manstraat
Rijksstraatweg 63

Bordewijklaan 1 17a
Ammanplein 2-4
Cornelis Danckertstr. 32
Theerestraat 42
Helvoirtseweg 1 89
Laagstraat 1
Telefax
Effathalaan 31
Zalkerbos 330

033-720938
020-158547
020-131133
020-153340
020-179696
085-423293
085-454497
08895-41790
076-132352
076-212352

05120-14974
040-413515
040-429402
040-424255
040-423355
053-333767
053-335382
01 100-13407
070-3948994

08895-42547
050-255190
050-418476
023-246150
045-219850
071-765149
071-761990
080-559584
080-567765
080-551217

010-4135651
010-4821088
010-4552318
010-4329377
070-3943042
02240-14896
02240-14071
030-510041
03O612404
030-660875
030-621227
038-212959

02a 178617
020-1 32801

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

010-4132280
010-4552417
04105-88111
04105-88111
04105-88111
04105-12157
070-3992021
079-511151

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



drukkerij grafax bv - zaandam


