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Ten geleide 
Voor u ligt, in bescheiden woestijn-oker, de eerste aflevering 
van 'Van Horen Zeggen' in 1 9 9 1 ; een nieuw jaar dat ons in 
aanvang al veel onrust heeft gebracht. 
De politieke internationale situatie noopt ons tot fronsen en na
denken; een gevoel van onzekerheid kan ons bekruipen . . . , 
maar EEN zekerheid tenminste blijft overeind: 'Van Horen Zeg
gen' bedient u dit jaar, tot zolang de voorraad drukinkt strekt, 
met maar liefst 112 pagina's druk!! 
W i j zijn van plan deze bedrukte bladzijden te verdelen over 
vier afleveringen. Deze vier afleveringen houden u op de 
hoogte van de nieuwste inzichten en de laatste ontwikkelingen 
binnen onze vak-, inclusief aanpalende-, gebieden. 
W i j starten deze aflevering met Harry Knoors, die enthousiast 
verslag geeft van het Internationale Gebarentaalcongres te 
Hamburg. 
Dan biedt mevrouw G.van der Lem Erica Terpstra 'Opgroeien 
in een horende wereld' aan. 
Vervolgens verwoordt Bernard T.Tervoort door het oog en de 
pen van de taalwetenschapper een mini-symposium bij Bor
deaux. 
In kleine lettertjes pijnigt 'Van Horen Zeggen' uw ogen met de 
'Richtlijnen voor het indienen . . .' (zie blz. 14 en blz. 32). 
R.Hedel van Grinsven en drs. L.Vermeulen gaan geheel verant
woord om met een audio-cassette-recorder, terwijl T.Th.van 
Eldik, ingaat op Gedragsproblemen bij dove kinderen. 
Liesbeth Pijfers springt met pen en al in de houding voor het 
boek. 
Tenslotte worden geluiden uit het buitenland opgevangen door 
onze eigen Hoogeveense redacteur. 

Mocht u na het lezen van deze artikelen besluiten zelf een arti
kel voor het tijdschrift te schrijven, dan verwijzen we u naar de 
kleine lettertjes van bladzijde 14. Daar staat helaas niet ver
meld in welke lettergrootte u uw pennevrucht kunt aanleveren. 
W i j geven de voorkeur aan machineschrift op A4. 
W i j wensen u veel lees- en eventueel schrijfplezier. 

De redactie. 

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 dringende 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 reaaktieleden aktiever betrokken wor
den bij het tot stand komen van het tijdschrift. 
Gerekend moet worden, naast redaktioneel werk (korrektie e.d.) op on
geveer 4 werkvergaderingen per jaar. 

Inlichtingen worden graag gegeven door Theo Laceulle, tel. 0 2 3 - 2 6 0 2 8 3 , of door 
Dick Kuyt, tel. 0 2 5 2 2 - 3 0 0 5 3 . 



Gebarentaal in onderzoek en praktijk 

Een verslag van het internationale gebarentaalcongres te Hamburg 

Harry Knoors 
Rudolf Mees Instituut, Rotterdam 

Inleiding 

Van 23 tot 25 maart 1990 vond te Hamburg 
een groot internationaal congres plaats over ge-
barentaalonderzoek en de (mogelijke) toepassin
gen daarvan. Het congres werd georganiseerd 
door het altijd zeer actieve Zentrum für Deutsche 
Gebardensprache van de Universiteit van Ham
burg. Het congres was niet puur-wetenschap-
pelijk georiënteerd. De wetenschappers waren 
al eerder aan hun trekken gekomen, namelijk bij 
het in de zomer van 1 9 8 9 eveneens te Ham
burg georganiseerde derde congres over Euro
pees aebarentaalonderzoek (S. Prillwitz en T. 
Vollhaber, eds. Current Trends in European Sign 
Language Research. Hamburg: Signum Verlag, 
1990). Deze keer was het juist de bedoeling 
om de resultaten van wetenschappelijk onder
zoek naar gebarentalen voor te leggen aan een 
breed publiek van betrokkenen: dove volwasse
nen, ouders van dove kinderen, medewerkers 
van onderwijsinstellingen voor dove kinderen. 
Ook de implicaties van het gebarentaal-
onderzoek voor de opvoedings- en onderwijs
praktijk zouden uitvoerig belicht worden. 

In deze opzet is men volledig geslaagd. Het 
congres werd bezocht door 1500 deelnemers, 
evenredig verdeeld over de reeds genoemde 
groepen, inclusief de onderzoekers zelf. Weten
schappers van naam en faam brachten resulta
ten van hun onderzoekswerk over het voetlicht. 
De dove volwassenen konden van deze resulta
ten kennis nemen doordat voor hen vele tolken 
aanwezig waren. In maar liefst 15 gebarentalen 
werd getolkt, hetgeen bij binnenkomst van de 
grote congreszaal een imponerend beeld ople
verde. Centraal op het podium stond de lezing
gever. Naast hem stond een tolk voor de Duitse 
gebarentaal. Deze tolk was tevens zeer groot 
zichtbaar op een t.v.-wand achter de lezingge
ver. Aan de andere kant van hem stond een tolk 
voor Duits-met-gebaren. het podium werd verder 
gevuld met tolken voor o.a. Amerikaanse geba
rentaal, Zweedse gebarentaal, Franse gebaren
taal en Nederlandse gebarentaal. De norende 
aanwezigen konden de lezingen beluisteren in 

2 het Duits, Engels, Frans of Nederlands. 

In het nu volgende geef ik kort samengevat de 
hoogtepunten van het congres weer. Hoogtepun
ten en overige lezingen kan men over enige tiid 
nalezen in hef congresverslag dat komende 
herfst in het Engels, Duits en (op video) in Duitse 

ebarentaal verschijnt bij Signum Verlag te Ham-
urg. 

Structuur van gebarentalen 

Penny Boyes Braem (Forschungszentrum für Ge
bardensprache, Basel) vatte ruim dertig jaar on
derzoek naar de structuur van gebarentalen 
samen. Ze ging in op de bouwstenen van geba
ren, te weten de vier aspecten handvorm, 
plaats, palm- en vingeroriëntatie en beweging. 
Ook besteedde ze aandacht aan de rijke morfo
logie van gebarentalen. Zo kan men via veran
deringen in de bewegingen van werkwoordsge-
baren aangeven wat het aspect van dat 
werkwoord is: de duur van een handeling kan 
zo aangegeven worden (duratief aspect, bv. 
geven-regelmatig), maar ook het aantal perso
nen dat een handeling ondergaat (distributief 
aspect, bv. geven-iedereen). Ook het ruimtelijke 
karakter van de morfosyntaxis kwam aan de 
orde. Top van het hoofd en de heupen vormen 
de grenzen van de gebaarruimte, die zich voor 
het lichaam van de gebaarder uitstrekt en die uit 
ontelbare abstracte punten bestaat. Aan die pun
ten kunnen personen of objecten gekoppeld wor
den, bijvoorbeeld door het gebaar voor een per
soon te maken en vervolgens naar een bepaald 

unt te wijzen. Benoemde punten spelen een rol 
ij grammaticale processen als congruentie. 

Britta Bergman (Afdeling Gebarentaal, Universi
teit van Stockholm) besprak delen van de struc
tuur van Zweedse gebarentaal. Ook zij ging in 
op de rijke morfologie van gebarentalen. Zo be
steedde ze aandacht aan bijwoorden in Zweed
se gebarentaal, die kunnen bestaan uit een li-
chaams- en gezichtsexpressie. Een voorbeeld 
hiervan is het verschil tussen 'boos' en 'erg 
boos', een verschil dat in het Nededrlands lexi
caal wordt weergegeven (het woordje 'erg'), 
maar in Zweedse gebarentaal door aspecten 
van de non-manuefe component wordt uitge-



drukt. Deze non-manuele component bestaat uit 
talige tekens in een gebarentaal, die niet met de 
handen geproduceerd worden.. In plaats daar
van komen deze tekens tot stand door gezichts
expressie, mondbewegingen, hoofd- en/of li
chaamshoudingen. 

Ook ging Bergman in op het bestaan van poly-
synthetiscne werkwoorden, de zogenaamde 
dassifierwerkwoorden. Classifiers zijn handvor-
men die door hun vorm verwijzen naar een 

roep personen of objecten. In Nederlandse ge-
arentaal kan de 1-hand (vuist met verticaal ge

strekte wijsvinger) verwijzen naar rechtopstaande 
ersonen. Deze handvormen worden veel ge-
ruikt in werkwoorden van beweging en locatie, 

werkwoorden die naast het cïassifiermorfeem 
een veelheid aan andere, met name bewegings
morfemen kennen. Vandaar dat ze polysynthe-
tisch genoemd worden. Een voorbeeld van zo'n 
werkwoord, afkomstig van Bergman, is: 
twee personen-gelocaliseerd-zittend-naast-elkaar. 

Tenslotte sprak Bergman over de syntaxis van 
Zweedse gebarentaal. De syntactische regels 
van deze taal verschillen van die van het gespro
ken Zweeds. In het verleden heeft dit vaak aan
leiding gegeven tot de uitspraak, dat Zweedse 
gebarentaal niet meer is dan verkort, ongramma
ticaal Zweeds. Een onzinnige uitspraak natuur
lijk, want ook het Duits wijkt grammaticaal sterk 
af van het Zweeds en het voert toch wat ver om 
het Duits slecht Zweeds te noemen. Binnen de 
syntaxis van Zweedse gebarentaal speelt de 
non-manuele component ook een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld ter onderscheiding van bevestigen
de en vragende zinnen of bij het aangeven van 
betrekkelijke bijzinnen. De volgorde van geba
ren in zinnen van de Zweedse gebarentaal is 
weliswaar vrijer dan dat in een aantal gespro
ken talen (waaronder het Nederlands) het geval 
is, maar de mogelijke volgordes zijn geenszins 
ongelimiteerd. 

Beide lezingen gaven niet alleen aan dat geba
rentalen structureel uitermate complex zijn en 
daarin zeker niet onderdoen voor gesproken 
talen, maar ook dat onderzoek naar structurele 
kenmerken van gebarentalen van zeer groot be
lang is voor taalpolitieke keuzes in het onderwijs 
aan doven. 

Verwerking en verwerving van gebarentalen 

Ursula Bellugi (Salk Institute for Biological Studies, 
San Diego) vatte onderzoek van haar en haar 
medewerkers samen dat betrekking heeft op de 
verwerking en verwerving van American Sign 
Language (ASL). Allereerst gaat het dan om on

derzoek naar dove gebarentaalgebruikers (en 
dat met name degenen die ASL als moedertaal 
hebben), die hersenletsel hebben. Uit dit onder
zoek is gebleken, dat een beschadiging van de 
linkerhersenhelft ernstige gevolgen heeft voor ver
werking, begrip en productie van ASL, ondanks 
het feit dat deze taal een sterke ruimtelijke com
ponent heeft en dat normaal gesproken de rech-
terhersenhelft gespecialiseerd is in verwerking 
van ruimtelijke informatie. Bij doven, die een be
schadigde rechterhersenhelft hebben, blijkt de 
verwerking van niet-talige, ruimtelijke informatie 
gestoord. Dit alles houdt in dat ook bij dove ge
barentaalgebruikers de linkerhersenhelft gespeci
aliseerd is voor de verwerking van taal (evenals 
dat bij de meeste horende mensen met betrek
king tot gesproken talen het geval is). Er blijkt 
sprake te zijn van twee soorten ruimtelijke infor
matie, te weten grammaticaal-ruimtelijke en cog-
nitief-ruimtelijke informatie. Beide soorten worden 
in verschillende hersengebieden verwerkt. 

Ook Bellugi's medewerkers Mc Intyre en O'Reilly 
hebben onderzoek gedaan naar gebarentaalver
werking bij dove afasiepatiënten. Ze onderzoch
ten begrip van gezichtsexpressies met een louter 
emotionele affectieve functie en van expressies 
met een talige functie (de al eerder genoemde 
non-manuele component). Patiënten met een be
schadiging van de linkerhersenhelft bleken veel 
moeite te nebben met het begrip van talige ge
zichtsexpressies, terwijl doven met een bescha
digde rechterhersenhelft nu juist problemen had
den met het begrip van affectieve expressies. 
Ook hier weer een indicatie voor het feit dat ge
barentalen met hun ruimtelijke en hun non-
manuele component in de linkerhersenhelft ver
werking ondergaan. 

Bellugi's collega Helen Neville onderzocht de 
hersenactiviteit (gemeten door via electroden ac
tiepotentialen te registreren) bij doven met ASL 
als eerste taal. Haar bleek dat het hersengebied, 
dat bij horenden een grote functie heeft bij de 
verwerking en het begrip van spraak (de auditie
ve cortex), bij doven nu juist sterk geactiveerd 
wordt als hen ASL aangeboden wordt. In feite 
dus een briljante aanpassing van de hersenen. 

Bellugi sprak over de verwervingsonderzoeken 
die op haar instituut plaatsvinden. Zo blijkt de 
verwerving van een gebarentaal de verwerving 
van ruimtelijke cognitie te beïnvloeden. Uit onder
zoek, waarbij dove en horende kinderen onbe
kende Chinese karakters moesten copiëren, 
bleek dat de dove kinderen ruimtelijke informatie 
veel beter konden analyseren. Ook ruimtelijke or
dening bleek dove kinderen met ASL als eerste 
taal beter af te gaan. 3 



Onderzoek naar de verwerving van ASL door 
zogenaamde native signers (dove kinderen met 
dove ouders en ASL als moedertaal) kan als 
volgt samengevat worden: de verwerving van 
een gebarentaal door dove kinderen met dove 
ouders verloopt volgens dezelfde principes en 
kent dezelfde wetmatigheden en mijlpalen als 
normaal verlopende verwerving van een gespro
ken taal. Volgens Bellugi wijst dit op een biolo
gisch bepaalde rijpingskalender. 

Ook Verginnia Volterra (Psychologisch Instituut 
CNR, Rome] sprak in haar lezing over taalver-
wervingsonderzoek bij dove kinderen. Ze be
klemtoonde dat onderzoek naar de verwerving 
van gebarentaal door dove kinderen niet alleen 
van belang is als fundament voor het onderwijs 
aan doven, maar ook voor het opstellen van een 
algemene taaiverwervingstheorie. 

Resultaten van taalverwervingsonderzoek kunnen 
het beste met elkaar vergeleken worden door 
kinderen in vier groepen in te delen: A. horende 
kinderen met horende ouders en een gesproken 
taalaanbod; B. dove kinderen met dove ouders 
en een gebarentaalaanbod; C. horende kinde
ren met dove ouders en gesproken en gebaren
taalaanbod en tenslotte D. dove kinderen met 
horende ouders en een vorm van gesproken taal 
als aanbod. Uit vergelijking van onderzoeksresul
taten komt het volgende beeld naar voren: 

- Tussen de groepen A. en B. is geen verschil 
wat betreft het verloop van het taalverwervings
proces. 

- Het beeldende karakter van gebarentalen 
(iconiciteit) blijkt bij de taalverwerving geen en
kele rol te spelen, ook geen stimulerende. 

- Gesproken en gebarentalen blijken gelijke 
structurele en communicatieve mogelijkheden te 
bezitten. 

- Aanbod van taal is niet zozeer noodzakelijk 
voor het goed ontwikkelen van een symboolbe-
wustzijn, maar juist wel voor het ontwikkelen van 
het vermogen om symbolen met elkaar te combi
neren. Dit blijkt uit vergelijking van groep B. en 
D. 

- Groep C. wordt werkelijk tweetalig. De taal
verwerving van groep D. verloopt zeer proble
matisch. Toch kan ook deze groep werkelijk 
tweetalig worden mits aan een aantal voorwaar
den wordt voldaan. Tot de leeftijd van ongeveer 
drie jaar moet het kind opgevoed worden door 
personen die elk één taal hanteren. Het aanbod 

4 in beide talen moet redelijk in evenwicht zijn 

wat betreft frequentie. Na de leeftijd van drie 
jaar heeft het kind meer contacten nodig met an
dere taalgebruikers, met name leeftijdsgenootjes. 
Het kind moet bovendien gemotiveerd worden 
om beide talen te gebruiken. 

Tweetaligheid 

Als primaire implicatie van het onderzoek naar 

gebarentalen geldt wel, dat dove kinderen ge-
aat lijken te zijn bij tweetalig opgroeien, waar

bij een gebarentaal dan als eerste taal be
schouwd moet worden. 

Els Oksaar (Instituut voor Algemene Taalweten
schap, Universiteit van Hamburg) sprak over 
meertalige opvoeding in het algemeen. Ze 
ageerde tegen het vooroordeel van velen dat 
meertaligheid weliswaar bewonderenswaardig 
is, maar tegelijkertijd moeilijk bereikbaar. Dit 
vooroordeel <an bij ons ontstaan, omdat in ons 
deel van de wereld meertaligheid in landen niet 
de norm is. O p andere plaatsen op onze wereld 
(Zuid-Amerikaanse landen, Afrika, India, China) 
is juist meertaligheid de norm. 

Meertaligheid is de vaardigheid om twee of 
meer talen als communicatiemiddel te kunnen 
hanteren en, indien nodig, ook van taal te kun
nen wisselen. Meertaligheid kan bereikt worden 
ongeacht de leeftijd van de taalleerder. Anders 
gezegd, ook na de puberteit is meertaligheid als 
doel bereikbaar, zij het dat dan (in geval van 
gesproken talen) de taalleerder een accent ver
toont. Ook is de taalleerder op latere leeftijd kriti
scher, staat hij minder onbevangen tegenover de 
te leren taal, is er ook minder lef om de nieuwe 
taal te gebruiken. 

Vroege meertaligheid is niet alleen gemakkelijk 
haalbaar, het is ook het nastreven waard. Vroe
ge meertaligheid biedt kinderen namelijk veel 
meer inzicht in het abstracte verschijnsel taal. 
Het kind vergelijkt namelijk niet alleen het lexi
con van de te leren talen, maar gaat ook de 
grammatica's ervan vergelijken en ontdekt zo al
gemene overeenkomsten en verschillen tussen 
talen. Of in Oksaar's woorden: "In de spiegel 
van de ene taal ziet het kind de eigenaardighe
den van de andere taal en omgekeerd". 

In de voorschoolse periode kan men heel goed 
al meerdere talen aan een kind aanbieden, zij 
het dat men zich moet houden aan het principe 
'1 persoon, 1 taal'. Als het kind ongeveer drie 
jaar oud is, hoeven ouders zich niet meer aan 
dit principe te storen. De taal die ouders onder
ling spreken, is volgens Oksaar volstrekt irrele
vant. 



In Denemarken is vanaf 1982 op bescheiden 
schaal tweetalig dovenonderwijs gerealiseerd. 
Britta Hansen (Centrum voor Totale Communica
tie, Kopenhagen) sprak over een tweetalig on
derwijsproject op de dovenschool van Kopenha
gen. In het begin wilden leerkrachten van deze 
dovenschool van tweetalig dovenonderwijs niets 
weten. Ze waren ervan overtuigd dat Deens-in-

ebaren een beter alternatief was. Hansen en 
aar medewerkers legden productie hiervan 

door de leerkrachten op video vast en toonden 
hen vervolgens deze banden. Het bleek dat leer
krachten hun eigen Deens-in-gebaren maar slecht 
konden begrijpen. Hansen stelt dat Deens-in-
gebaren niet goed te produceren is, de produc
tie blijkt zeer inconsistent. Dove kinderen in een 
dergelijke taalomgeving tenderen naar halftalig-
heid. 

De eerste groep kinderen die voor tweetalig do
venonderwijs in aanmerking kwam, bestond uit 
twee kinderen met dove ouders en zeven met ho
rende ouders. Alle kinderen waren rond de 
zeven jaar oud en pas een half jaar op school. 
De twee kinderen met dove ouders hadden als 
eerste taal Deense gebarentaal verworven, de 
andere kinderen gebruikten varianten van Deens-
in-gebaren of vielen terug op pantomime en zeer 
basale gebaren. Hun horende ouders gebruikten 
inconsistente varianten van Deens-in-gebaren. 
Naarmate het project langer duurde, gingen 
deze ouders meer elementen van Deense geba
rentaal begrijpen en gebruiken. Het feit dat deze 
ouders meer en meer uitingen van hun kinderen 
gingen begrijpen, werkte extra stimulerend om 
Deense gebarentaal te leren. 

Hoewel getracht werd het begrip en de produc
tie van Deense gebarentaal door de horende 
leerkrachten snel op een hoog peil te brengen, 
bleek het toch ook noodzakelijk om dove mede
werkers aan te stellen die ten aanzien van deze 
gebarentaal als volwaardig model voor de kin
deren konden dienen. De eerste twee jaar van 
het project betekenden in feite monolinguaal on
derwijs in Deense gebarentaal. Zo snel mogelijk 
moesten alle leerlingen deze eerste taal op rede
lijk niveau gaan beheersen. Daarna werd meer 
en meer Deens geïntroduceerd, voornamelijk in 
geschreven vorm. 

Evaluatie van het project tot dusver heeft aan het 
licht gebracht, dat op één na alle kinderen op 
leeftijdsniveau Deense gebarentaal gebruiken. 
Het onderwijs in zaakvakken in deze gebaren
taal verloopt goed. De kinderen vergelijken 
steeds uitingen in Deense gebarentaal met die in 
Deens. Veelvuldig wordt de vraag gesteld hoe 
een bepaalde gebarentaaluiting in het Deens 

omgezet moet worden. Hansen meldde zelfs, 
dat zeven leerlingen na zeven jaar in het project 
opgenomen te zijn geweest, op leeftijdsniveau 
lazen. Helaas toonde ze dit niet aan de hand 
van onderzoeksgegevens. Ook de lipleesvaar-
digheid blijkt te zijn toegenomen, met name 
omdat de kennis van het Deens nog steeds meer 
groeit. 

Inmiddels eisen ouders van dove kinderen in De
nemarken, dat alle leerkrachten eerst Deense ge
barentaal leren, voordat hen toegestaan wordt 
les te geven op dovenschoien. In augustus 1990 
start een cursus Deense gebarentaal voor leer
krachten die over een periode van twee jaar 25 
weken in beslag zal nemen. 

Lars Wallin (dove taalkundige, Universiteit van 
Stockholm) spraak in Zweedse gebarentaal over 
de Zweedse ervaringen met tweetalig onderwijs. 
Zijn lezing was imponerend, zowel door de in
houd als door de vorm: vol met humor en volop 
alle communicatieve mogelijkheden van Zweed
se gebarentaal uitbuitend"! 

Zoals Duitsers de val van de muur als een 
'wende' ervaren hebben (immers de Duitse een
heid is binnen handbereik gekomen), zo hebben 
Zweedse doven de officiële erkenning van hun 
taal door de overheid in 1981 als een enorme 
verandering ten goede ervaren. O p dit moment 
zitten er doven in de besturen van alle doven
schoien. In Zweden bezitten doven een eigen vi-
deobedrijf, gericht op overbrenging van Zweed
se gebarentaal en de dovencultuur. Doven zijn 
werkzaam als leerkracht, psycholoog, acteur en 
in nog veel meer beroepen, die tot voor kort als 
ontoegankelijk werden beschouwd. Deze resulta
ten konden alleen maar bereikt worden door 
eendrachtige samenwerking tussen de Zweedse 
Dovenraaa, de organisaties en gebarentaalon
derzoekers. 

In het dovenonderwijs moet volgens Wallin for
meel aandacht komen voor gebarentaal. Met 
deze taal taal moet het onderwijs beginnen. 
Dove kinderen moeten structuren uit die gebaren
taal leren vergelijken met structuren in gesproken 
taal. Het Zweeds moet primair in geschreven 
vorm aan hen overgedragen worden. Doel van 
het onderwijs in het Zweeds moet onder meer 
zijn, dat dove kinderen werkelijk boeken kunnen 
lezen. Spreekonderwijs moet grondig gereorga
niseerd worden en dient niet ten koste van alles 
aan alle dove kinderen gegeven te worden. 
Binnen het spreekonderwijs dient eerst aandacht 
te zijn voor de sociale functies van spraak, zon
der steeds de verstaanbaarheid voorop te stel-



Integraal onderdeel van tweetalig dovenonder-
wijs is aandacht voor de dovencultuur. Naar 
deze cultuur is nog maar weinig onderzoek ge
daan. Jim Kyle (Centrum voor dovenonderzoek, 
Universiteit van Bristol) sprak over dit weinige on
derzoek. 

In Groot-Brittannië vormen dove mensen een ge
meenschap, waarbij hun taal British Sign Langu
age (BSL) een belangrijk bindend element vormt. 
Deze dovengemeenschap omvat dove en slech
thorende mensen, die dezelfde ervaringen delen 
en uitwisselen. Leden van deze gemeenschap 
kennen een gevoel van gehechtheid aan elkaar. 
Ook gevoelens als niet op je tenen te moeten 
lopen en niet langer met anderen (lees horen
den) te moeten onderhandelen over je gedrag, 
kenmerken deze gemeenschap. Uit interviews 
met doven in Groot-Brittannië is Kyle gebleken, 
dat doven trots zijn op hun gemeenschap, die 
gecentreerd is rond de vele dovenclubs. 

Net als iedere gemeenschap kent ook de doven
gemeenschap gedragsregels, gewoontes en tra
dities. Samen met de taaien met kunstzinnige ui
tingen vormen ze de invulling van het begrip 
'Cultuur'. Kyle geeft een aantal voorbeelden van 
gedragsregels en gewoontes binnen de Britse 
dovengemeenschap. Zo noemt hij de specifieke 
manier van aandachttrekken (aantikken of - op 
grotere afstand - zwaaien). Aandachttrekken 
door iemand in de rug te duwen werkt agressie 
op, immers de dove ziet je dan niet. Tijdens een 
gesprek wordt het wegdraaien van het hoofd als 
onbeleefd ervaren. Ook het vasthouden van de 
handen van een gebarende dove wordt niet erg 
gewaardeerd. 
Voor privacy van gesprekken zijn tal van regels, 
juist omdat de productie van gebarentaal erg 
zichtbaar is. 

Onder het hoofdstukje 'gewoontes' rangschikt 
Kyle het uitgebreide afscheidsritueel van doven. 
Ook het zelden op tijd beginnen van bijeen
komsten van doven moet in een cultureel kader 
geplaatst worden. Pas nadat alle deelnemers 
voldoende tijd hebben gehad om bij te praten, 
begint de bijeenkomst. Ook bij feesten spelen al
lerlei, vaak complexe, gewoontes een rol. 

Tot slot benadrukt Kyle dat naar deze aspecten 
van de cultuur van doven veel meer onderzoek 
gedaan moet worden. Niet alleen is dit nodig 
om ook binnen opvoeding en onderwijs deze 
cultuur te kunnen overdragen, maar ook om cul
turele conflicten te vermijden. Deze conflicten 
kunnen met name dan optreden als horenden 
(veelal onbewust) gedragsregels van doven met 

6 voeten treden. 

Gebarentaalcursussen 

Wi l men tweetalig onderwijs realiseren, dan zul
len ook horende ouders en horende leerkrachten 
in staat gesteld moeten worden een gebarentaal 
te leren. Er moeten dus gebarentaalcursussen 
komen. 

Over de Zweedse ervaringen op dit gebied 
sprak Inger Ahlgren (Instituut voor Taalkunde, Uni
versiteit van Stockholm). In Zweden geeft men 
geen cursussen meer in Zweeds-met-gebaren. 
Wel bestaan sedert 1 5 jaar cursussen Zweedse 
gebarentaal. De kwaliteit van deze cursussen be
oordeelt Ahlgren als 'nog niet geweldig goed', 
maar ze is wel van mening dat via deze cursus
sen ouders een redelijke vaardigheid krijgen in 
Zweedse gebarentaal. 

In Zweden gaan dove kinderen eerst naar apar
te kleuterscholen. De helft van de staf van deze 
scholen is tegenwoordig doof. De horende me
dewerkers zijn redelijk vaardig in Zweedse ge
barentaal. 
Als we kijken naar het voortgezet onderwijs aan 
doven in Zweden, dan kan ook daarvoor ge
steld worden, dat de horende medewerkers vaar
dig zijn in Zweedse gebarentaal en dat er vol
doende dove medewerkers zijn. 

De problemen in Zweden concentreren zich vol
gens Ahlgren op de dovenscholen zelf, de scho
len dus die het basisonderwijs verzorgen. Deze 
scholen volgen het wettelijk verplichte leerplan 
voor het Zweedse basisonderwijs met één toe
voeging: Zweedse gebarentaal staat als apart 
vak op het rooster. Het Zweeds is de tweede 
taal. In de praktijk blijkt echter, dat de meeste 
leerkrachten geen Zweedse gebarentaal beheer
sen en dat ze de onderlinge communicatie van 
hun dove leerlingen niet kunnen volgen. De ou
ders zijn hierover zeer bezorgd. Ze gaan ervan 
uit, dat het Zweedse dovenonderwijs officieel 
tweetalig is, maar zien in de praktijk dat 
ééntaligheid de norm is. Ze geven hiervoor de 
schuld aan de leerkrachten. Volgens Ahlgren is 
dit onjuist, omdat leerkrachten van de doven
scholen simpelweg nooit de kans hebben gehad 
om Zweedse gebarentaal te leren. Enkele jaren 
geleden hebben ouders, leerkrachten en doven 
actie ondernomen bij het Zweedse ministerie van 
onderwijs. Deze actie heeft geresulteerd in extra 
overheidsgeld voor het opzetten van cursussen 
Zweedse gebarentaal voor leerkrachten. Vanaf 
januari 1990 worden 20 leerkrachten in de ge
legenheid gesteld met behoud van salaris een 
20-weekse cursus Zweedse gebarentaal te vol
gen aan de Universiteit van Stockholm. Een der
gelijke cursus wordt in de toekomst ieder jaar ge
houden. Helemaal ideaal is dit niet, omdat net 



zo nog tien jaar zal duren voordat alle doven-
onderwijzers aan de beurt zijn geweest. De ko
mende tien jaar zal ook een longitudinale evalu
atie plaatsvinden van de schoolprestatie van 
dove leerlingen. Gehoopt wordt dat de betere 
communicatieve vaardigheden van leerkrachten 
zullen doorwerken in deze resultaten. Want zegt 
Ahlgren: "Lesgeven hangt af van communicatie. 
Als je niet kunt communiceren, dan kun je ook 
geen lesgeven. In het verleden is er dan ook wei
nig onderwezen in de scholen voor dove kinde
ren". 

Clark Denmark (dove docent, Universiteit van 
Durham) ging in op een aan de Universiteit van 
Durham samen met de Britse Dovenraad ontwik
kelde cursus BSL. Deze cursus is afgeleid van 
een op het Vista College te Californië ontwikkel
de ASL-cursus. De cursus duurt 25 weken. Een 
deel van deze tijd verblijven de cursisten met el
kaar op het terrein van de universiteit. Een ander 
deei van de cursus volgen ze in hun eigen woon
plaats. De cursus richt zich zowel op theoretische 
kennis van BSL als op praktische vaardigheden. 
Het afsluitend tentamen bestaat uit vragen in BSL 
op video, terwijl ook de antwoorden van de cur
sisten op video worden opgenomen. Het model 
van de cursus lijkt zeer geschikt voor toekomstige 
cursussen Nederlandse gebarentaal. 

Dergelijke cursussen bestaan nog niet of nauwe
lijks in ons land. Wel wordt er meer en meer ge
bruik gemaakt van gebarentaalelementen in Ne
derlands-met-gebaren (NMG). Over het leren 
van deze elementen aan horende ouders van 
dove kinderen spraken Truus van der Lem en De-
bora Timmerman (NSDSK Amsterdam). Bij deze 
gebarentaalelementen gaat het om het gebruik 
van lichaamsposities om vertellende personen 
weer te geven (rolnemen en body shift), om het 
gebruik van directionele werkwoorden (gebaren 
die gebruikmaken van abstracte punten in de ge
baarruimte om zodoende grammaticale functies 
te realiseren) en mimische expressie voor talige 
functies (vraag, ontkenning e.d.). 

Gebruik van deze gebarentaalelementen wordt 
aan ouders geleerd binnen voorleescursussen. 
Iedereen weet dat voorlezen voor de taalontwik
keling van zeer groot belang is. Wat men nu 
tracht te doen, is ouders tot goede, vloeiend in 
gebaren communicerende voorlezers te maken 
voor hun dove kinderen. Daartoe moeten ze ma
nueel behoorlijk vaardig zijn, maar ook leren 
niet al te zeer aan een tekst vast te houden. De 
manuele vaardigheid van ouders heeft men voor 
en na de voorleescursus geëvalueerd door hen 
een videocamera mee te geven en te vragen 
hun vertelling vast te leggen. Het onderzoek was 

gericht op de wijze waarop ouders de aandacht 
van hun kind vasthielden, de vloeiendheid van 
het gebaren en de aard van de interactiepatro
nen. Het ging hierbij om drie willekeurig geko
zen ouder-kindparen. De kinderen waren allen 
tussen de drie en vier jaar oud. 

Uit het onderzoek bleek, dat de ouders na af
loop van de cursus efficiëntere aandachtstrate-
gieën hanteerden. De vloeiendheid van het ge-

aren, gemeten door te kijken in hoeverre 
ouders gebarentaalelementen wisten te gebrui
ken, was beduidend toegenomen. De ouders 
bleken ook veel minder de gesprekken met hun 
kind te domineren. Zo nam bijvoorbeeld het aan
tal initiatieven van de kinderen beduidend toe. 
Voor Van der Lem en Timmerman alle reden 
door te gaan met de voorleescursussen van de 
NSDSK en te trachten ze zelfs op diverse vaar
digheidsniveaus af te stemmen. 

Afsluitend 

Dit congres mag gerust uniek genoemd worden. 
Nooit eerder waren zoveel wetenschappers van 
naam op het gebied van taal en communicatie 
van doven verenigd met zoveel direct betrokke
nen. Onderzoeksresultaten vers van de pers wer
den overgedragen. Ook dove wetenschappers 
droegen meer dan een steentje bij, waardoor 
eens te meer duidelijk werd wat voor unieke mo
gelijkheden gebarentalen onze dove leerlingen 
te bieden hebben. Daarvoor moeten we dan 
wel tweetalig onderwijs realiseren. Voor al die
genen die ook in ons land dit nastreven was dit 
congres een enorme steun in de rug. 



Persbericht 
Contacten t.a.v. doof-blindenonderwijs tussen Instituut voor Doven Sint-Michielsgestel 
en USSR 

Daartoe uitgenodigd bracht dr. Jan van Dijk, ad
junct-directeur van net Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel, van 21-25 mei 1990 een be
zoek aan het Instituut voor Defectologie te Mos
kou en het Instituut voor Doofblinden te Zagorsk, 
USSR. 

De heer Van Dijk ontving een uitnodiging van de 
Secretaris van de Academie van Wetenschap
pen in de USSR om het werk, dat in Rusland ge
beurt ten aanzien van onderzoek en opvoeding 
van doof-blinden, te komen bestuderen en aan 
de Academie verslag uit te brengen van zijn be
vindingen. 

De Russische wetenschap heeft altijd veel aan
dacht gehad voor de ontwikkeling van doof
blinden, omdat de bereikte resultaten een levend 
bewijs waren voor de kracht van de Russische 
psychologie en opvoedkunde. 
Na jarenlange afwezigheid op de internationale 
doof-blinden-congressen was bij het doof-
blinden-congres in 1 9 8 9 te Warwick, UK, weer 
een Sovjetaelegatie present. Uit de contacten al
daar met de afgevaardigden van het Instituut 
voor Doven te Sint-Michielsgestel bleek, dat de 
Russische collega's zeer goed op de hoogte 
waren van het werk dat in Sint-Michielsgestel 
voor doven, en voor doof-blinden in het bijzon
der, gebeurt. 
Men is bereid de deuren van het Instituut voor 
Defectologie te Moskou, waar men met een 
groot team de problemen van doof-blinden bestu
deert, open te zetten voor de Nederlandse colle
ga's. 
Ook werd dr. Van Dijk in de gelegenheid ge
steld het Instituut voor Doof-blinden te Zagorsk te 
bezoeken en met de begeleiders van gedachten 
te wisselen. Dit was een gelegenheid, die tot 
voor enkele maanden terug ondenkbaar was. 
T.z.t. hopen we meer hierover te publiceren. 

Enige achtergrond-informatie: 

Het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel is 
een landelijk en internationaal centrum voor on
derwijs, opvoeding en begeleiding van prelingu-
ale doven (kinderen, jeugdigen en volwassenen). 
Naast scholen voor dove kinderen heeft het insti
tuut ook scholen voor kinderen die naast hun 
doofheid nog een andere handicap hebben. Zo 

is er een school voor doof-blinde kinderen, voor 
doof-verstandelijk gehandicapte kinderen en 
scholen voor dove kinderen met ernstige leerpro
blemen. Tevens heeft het instituut vormen van 
voortgezet onderwijs, zoals LTS, LHNO, MAVO 
en HAVO. 

In 1 962 werd in het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel een start gemaakt met onderwijs 
en opvoeding van doof-blinde kinderen. Daartoe 
werd de afdeling 'Rafaël' opgericht. Deze afde
ling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
school met internaat voor ca. 55 auditief-visueel 
gehandicapte leerlingen. 
De wijze waarop het onderwijs aan doof-blinde 
kinderen in de afdeling Rafaël gestalte krijgt, ge
niet internationale belangstelling. 

Dr. Jan van Dijk, adjunct-directeur van het Insti
tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel, is vanaf 
het begin bij het onderwijs aan doof-blinden be
trokken geweest. Een groot aantal publicaties 
over onderwijs en opvoeding van doof-blinde 
kinderen zijn van zijn hand verschenen. 
O p verzoek van de regering van de Australische 
deelstaat Victoria verrichtte hij eind zeventiger 
jaren in Australië onderzoek naar het functione
ren van gehoorgestoorde rubella kinderen. Een 
onderzoek dat uitmondde in een dissertatie. Bin
nenkort hoopt hij de resultaten van een vervolg
onderzoek, dat hij tevens in Australië verrichtte, 
te publiceren. 



Psychische hulpverlening aan dove kinderen 
en adolescenten 

GJ.van der Lem 

De erkenning van het ontbreken van psychische 
hulpverlening aan dove kinderen en volwasse
nen is van recente aard. 
In 1984 vestigde de FODOK daar voor de eer
ste maal de aandacht op. Sindsdien zijn belang
rijke ontwikkelingen in gang gezet om te komen 
tot een netwerk voor de Geestelijke Gezond
heidszorg (GGZ) voor dove mensen. Zo is er 
een Platform Psychische Hulpverlening aan 
Doven opgericht met als doelstelling het stimule
ren en coördineren van ontwikkelingen op het 
gebied van de hulpverlening. In dit platform wer
ken het Ministerie van WVC, de Hoofdinspectie, 
de twee koepels in de Geestelijke Gezondheids
zorg: Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en Natio
nale Vereniging voor Ambulante Geestelijke Ge
zondheidszorg (NVAGG), de Dovenraad en de 
vijf instituten voor doven samen. In enkele 
RIAGG's (Regionaal Instituut voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheidszorg) wordt een voor
zichtig begin gemaakt, het Academisch Centrum 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 'Curium' te Oegst-
geest is bezig met de opzet van een behandefkli-
niek voor dove kinderen en het Psychiatrisch 
Centrum Schakenbosch (van de Robert-Fleury 
Stichting) te Leidschendam zal binnenkort begin
nen met de behandeling van dove volwassenen. 
De RINO-Noord-Holland heeft een trainingspro
gramma ontwikkeld t.b.v. toekomstige psychothe
rapeuten. 

De ontwikkeling van genoemde voorzieningen 
impliceert onder andere een peiling naar de De-
staande en de gewenste situatie, naar de be
hoefte aan hulpverlening en een reflectie over de 
te verkiezen organisatorische opzet. Het Natio
naal Ziekenhuisinstituut (NZI) heeft een dergelijk 
onderzoek verricht. Dit leverde een gedegen rap
port op waarin het ontbreken van de hulpverle
ning is bevestigd en waarin beleidsadviezen ge
formuleerd zijn. Maar er was ook behoefte aan 
een inhoudelijke tekst voor de mensen die het 
moeten gaan doen. Gegevens over voorkomen
de problematiek, het mogelijke ontstaan ervan 
en de mogelijkheden en obstakels ten aanzien 
van diagnostiek en behandeling zouden bij el
kaar gebracht moeten worden. Hiervoor was 
een onderzoek nodig. 
Dit werd financieel mogelijk gemaakt door Stich
ting Het Heinsius-Houbolt Fonds en WVC, Staf
bureau Onderzoek. Met dit onderzoek, dat resul

teerde in het boek 'Opgroeien in een horende 
wereld', is voor het eerst vanuit het Nederlandse 
taalgebied dergelijke informatie bij elkaar ge
bracht. Uitgave van het boek werd mogelijk ge
maakt door de Stichting Kinderpostzegels Neder
land. 
'Opgroeien in een horende wereld' heeft gaan
deweg de huidige vorm en inhoud gekregen. Al 
pratend met de leden van de begeleidingscom
missie, die de doelgroepen vertegenwoordigen, 
breidde de inhoud zich allengs uit. Hierdoor ont
stond een boek dat op verschillende manieren te 
gebruiken is, en voor elk wat wils biedt. 
Eén aspect dat in dit boek duidelijk naar voren 
komt, is de ontwikkeling van dove kinderen en 
de vele, vaak complexe krachten en factoren die 
hierop hun invloed doen gelden. 

De ontwikkeling van kinderen kan wel een stoot
je hebben: er zijn veel manieren om een kind 
goed op te voeden. Maar als de omgeving 
langdurig ongunstig is, bijvoorbeeld omdat de 
communicatie voortdurend ernstig te kort schiet, 
wordt de ontwikkeling van kinderen bedreigd. 
Voor dove en horende kinderen geldt dat hun 
functioneren afhankelijk is van de mate waarin 
de eisen van de omgeving, hun eigen karakteri
stieken en mogelijkheden bij elkaar passen, en 
op elkaar worden afgestemd. Het belang van 
een goede communicatie en betekenisvolle inte
ractie met de ouders, broertjes, zusjes en ande
ren uit de omgeving is daarvoor een uiterst be
langrijk instrument. Voor dove kinderen en hun 
ouders schuilt juist hier een groot gevaar. Welke 
gevaren en valkuilen dit kunnen zijn wordt be
schreven in het boek. 

Een ander aspect dat in dit boek duidelijk naar 
voren komt, is de noodzaak om hulpverleners te 
scholen in communicatie met gebaren. In de 
twee RINO-cursussen, die reeds werden gege
ven aan hulpverleners in de psychische hulpverle
ning aan dove kinderen en adolescenten, werd 
ook aandacht besteed aan communicatie 
training. Het is echter zeker dat een enkele cur
sus absoluut onvoldoende is om tot de voor de 
hulpverlening noodzakelijk communicatieve vaar
digheid te komen. In één cursus kan men een ge-
barenschat verwerven, enige kennis van de 
grammatica opdoen en enige vaardigheid in ac
tief en passief taalgebruik krijgen. Maar de voor 9 



hulpverleningscontacten noodzakelijke vloeiend
heid verwerft men pas in het veelvuldig contact 
met dove mensen. 

Een ander aspect dat nadrukkelijk in dit boek 
naar voren komt, is de noodzaak om in veel situ
aties in de hulpverlening aan dove mensen een 
tolk in te schakelen. Deze noodzaak vloeit voort 
uit de vooralsnog ontbrekende communicatieve 
vaardigheden van hulpverleners. Anderzijds zijn 
er hulpverleningssituaties die door hun aard al
tijd om een rolverdeling zullen vragen: een hulp
verlener en iemand die er is om de communica
tie te vergemakkelijken. In groepstherarapieën, 
gezinstherapieën, maar ook bij psychodiagnosti-
sche onderzoeken moet zonder meer met een 
tolk gewerkt worden. Het is wel voorstelbaar 
dat, wanneer hulpverleners eenmaal de Neder
landse Gebarentaal zeer goed beheersen, er 
gewerkt kan worden met een co-therapeut, die 
voornamelijk verantwoordelijk is voor het verge
makkelijken van de communicatie, terwijl de an
dere therapeut zich voornamelijk richt op het the
rapeutisch proces. In Engeland en Amerika is 
met deze vorm al veel goede ervaring opge
daan. 

De inschakeling van een tolk is zeer gewenst, 
maar dit vraagt van de hulpverlener nogal wat 
durf. Immers, niet alleen beïnvloedt de tolk de 
therapeutische relatie, hij beïnvloedt ook de posi
tie van de hulpverlener als de deskundige. 
Zonder tolk loopt de hulpverlener echter zodanig 
grote risico's om met diagnostiek en behande
ling op een verkeerd spoor te geraken, dat hij 
wel zeer ernstige redenen moet bunnen aanvoe
ren om van het inschakelen van een tolk af te 
zien. De tolkenopleiding in Nederland is pas 
sinds enkele jaren van de grond gekomen. In de 
toekomst zal het mogelijk moeten worden voor 
tolken om zich na voltooiing van hun opleiding 
te specialiseren in het tolken in de GGZ. 

Psychische hulpverlening aan dove kinderen, 
adolescenten en volwassenen staat nog in de 
kinderschoenen. De kennis en ervaring van alle 
betrokkenen groeit. Een andere factor waarmee 
sterk rekening moet worden gehouden, is dat er 
door de vele nieuwe ontwikkelingen in het veld 
- denkt u bijvoorbeeld aan de veranderde com
municatie-methode (TC), verbeterde en geïnten
siveerde gezinsbegeleiding, nieuwe leerplannen 
op de scholen - nieuwe generaties dove kinde
ren komen. Kinderen die niet alleen meer kennis 
en vaardigheden tot hun beschikking hebben, 
maar ook een groter zelfbewustzijn hebben. Ze 
weten wat ze waard zijn en zullen dit niet onder 
stoelen of banken steken. Dit alles betekent dat 
niet valt te zeggen hoe de loop van de ontwikke-

10 ling ten aanzien van psychische problemen zal 

zijn. Voor de toekomst lijkt gematigd optimisme 
gerechtvaardigd. Maar vergist u zich niet; op
groeien in een horende wereld blijft een enorme 
klus. 

Al met al gaat het bij de GGZ aan doven om 
een zeer gecompliceerde zaak. In de praktijk 
kan een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds 
een zo goed mogelijke bereikbaarheid van hulp
verleningskanalen voor dove cliënten en ander
zijds een dreigende versnippering van kennis en 
vaardigheden. Ik houd hier dan ook een sterk 
pleidooi voor bundeling van krachten; een plek 
waar alle informatie samenkomt, van waaruit 
knelpunten gesignaleerd, (bij)scholingen ver
zorgd en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet 
worden. Een dergelijke bundeling van krachten 
voorkomt dat hulpverlening aan dove mensen af
hankelijk wordt van individuele interesses van 

eïsoleerde hulpverleners bij een willekeurige 
ulpverlenende instantie. Naast versnippering 

kan op die manier het risico, dat bij het vertrek 
van deze hulpverlener de hulpverlening aan 
dove mensen ook verdwenen is, worden uitge
sloten. Ik kan u verzekeren dat dit niet uit de 
lucht is gegrepen. In recente literatuur worden 
imponerende beschrijvingen gegeven van centra 
op dit gebied. De werkelijkheid blijkt te zijn, dat 
sinds kortere of langere tijd deze niet meer functi
oneren wegens vertrek van de belangrijkste me
dewerker. Bij ons bezoek aan Amerika is ons dit 
verschillende keren overkomen. 

O p het gebied van preventie, vroegtijdige signa
lering en eenvoudige, korte behandelingen bij 
kinderen, lijken de scholen/instituten voor doven 
een belangrijke rol te kunnen spelen. In onder 
andere Amerika blijkt de schoolcounselor op 
deze gebieden een belangrijke functie te vervul
len. De schoolcounselor is gemakkelijk bereik
baar voor de leerlingen, hun ouders èn de leer
krachten en groepsleiding. Juist deze gemakke
lijke bereikbaarheid kan er toe leiden, dat pro
blemen al in een zeer vroeg stadium duidelijk 
kunnen worden. Hierdoor kan behandeling en 
eventueel doorsluizen naar therapie in een vroeg 
stadium plaatsvinden. Dit zal uiteindelijk kosten
besparend werken omdat, als de problemen 
minder ernstig zijn en tegelijk ook in school op-

epakt kunnen worden, de kans op kortdurende 
ehandelingen toeneemt. De schoolcounselor 

kan ook een belangrijke rol spelen in het ontwik
kelen van signalerende vaardigheden bij de leer
krachten en groepsleiding. 

De betekenis die het doof opgroeien in een ho
rende wereld heeft voor een individu, de com
plexe relatie tussen dit opgroeien en het al dan 
niet optreden van psycho-sociale problemen, is 



nog weinig doorgrond. Het is van groot belang 
dat, nu de hulpverlening aan dove mensen van 
de grond gaat komen, voorzieningen worden 
getroffen om de kwaliteit èn continuïteit ervan te 
verzekeren. Dit is, naar onze mening, alleen ma 
gelijk indien 'het vak' serieus wordt genomen en 
kan worden uitgeoefend binnen een sterk kader. 
Het team hulpverleners dat daarin gaat functione
ren, en dat de tijd moet krijgen om tot onderlinge 
afstemming, overleg en evaluatie te komen, kan 
de psychische hulpverlening aan dove mensen in 
Nederland op een kwalitatief hoog niveau bren
gen. Zowel ten aanzien van de behandeling als 
ten aanzien van de preventie en vroegtijdige op
sporing van sociaal-emotionele problematiek bij 
dove Kinderen, adolescenten en volwassenen 
wordt daarmee een gunstige ontwikkeling in 
gang gezet. 

Dames en heren, namens de FODOK, NSDSK 
en de begeleidingscommissie mag ik thans het 
boek 'Opgroeien in een horende wereld - Dove 
kinderen en adolescenten: Ontwikkeling, proble
men, psychische hulpverlening', dat is geschre
ven door Germaine Beek en Evelien de Jong, 
aanbieden aan mevrouw Erica Terpstra. Mev
rouw Terpstra draagt de doven en hun wereld 
een zeer warm hart toe. Vele malen heeft zij de 
belangen van doven verdedigd in de Kamer. 
Ook de GGZ heeft haar oprechte belangstel
ling, getuige haar openingsrede ter gelegenheid 
van het eerste congres van de European Society 
for Mental Health and Deafness te Rotterdam in 
1 988 . Haar belangstelling gaat zelfs zo ver, dat 
zij bij de opening van de Drukkerij Docom de 
genodigden verraste op een openingswoord in 
gebaren! 

Het is mij een eer om u hierbij het boek aan te 
bieden. Ik hoop dat u de tijd zult vinden om het 
te lezen. 

Amsterdam, 14 juni 1990. 

Persbericht 

Prof. drs. J.B.M. Pierik benoemd tot lid van 
de directie van het Instituut voor Doven te 
Sint-Michielsgestel 

De heer prof. drs. J.B.M. Pierik is per 1 decem
ber 1 9 9 0 benoemd tot lid van de directie van 
het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel. 
De heer Pierik zal in de loop van 1991 de heer 
J.J.M, van Eijndhoven pr. (63) opvolgen. De di
rectie zal dan bestaan uit drs. W . N . van den 
Dries en prof. drs. J.B.M. Pierik. 

Het Instituut voor Doven wordt geleid door een 
tweehoofdige directie. Beide directeuren zijn 
zowel gezamenlijk als ieder voor zich verant
woordelijk voor het totale beleid. Binnen de di
rectie bestaat een taakverdeling op basis van de 
aandachtsgebieden Onderwijs en Opvoeding 
enerzijds en Voorwaardenscheppende Zaken an
derzijds. 
De heer Pierik zal als directeur met name het 
aandachtsgebied Onderwijs en Opvoeding voor 
zijn rekening nemen, terwijl de heer drs. W . N . 
van den Dries in het bijzonder de Voorwaarden
scheppende Zaken blijft behartigen. 

Dovenonderwijs en -opvoeding zijn steeds in ont
wikkeling. De wijzen waarop dove kinderen tot 
communicatie worden opgevoed, zijn voortdu
rend onderwerp van studie en onderzoek. Van 
de directie wordt verwacht deze ontwikkelingen 
te onderkennen, te beïnvloeden en te sturen in 
herkenbare vormen van beleid. Tegen deze ach
tergrond zal de heer Pierik zich gedurende het 
komende jaar nationaal en internationaal nader 
oriënteren met betrekking tot de methoden van 
diagnostiek en onderwijs en opvoeding van pre-
linguaal dove kinderen. 

De heer Pierik, geboren te Vreeswijk en woon
achtig te Made, is 5 0 jaar oud, gehuwd en 
vader van drie kinderen. 
Zelf slechthorend heeft hij zijn middelbare school
opleiding gevolgd aan het St. Bonifacius Lyceum 
te Utrecht. Daarna studeerde hij Economie aan 
de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. 
De heer Pierik is momenteel hoofddirecteur Finan
cieel-Economisch Beleid en Onderzoek van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid te Den Haag. Tevens is hij bijzonder hoog
leraar in de Economie van de Sociale Zekerheid 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De 
heer Pierik bekleedt daarnaast diverse functies in 
het maatschappelijk leven; hij is o.a. voorzitter 
van het Ziekenfonds Midden-Brabant. 11 



Persbericht 
Dr. J.P.M, van Dijk benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Onderwijs aan en opvoeding 
van prelinguaal auditief gehandicapten' 

De heer dr. J.P.M, van Dijk, adjunct-directeur 
van het Instituut voor Doven te Sint-Michiels
gestel, is met ingang van 1 september 1990 be
noemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN), met als leerop
dracht 'Onderwijs aan en Opvoeding van Prelin
guaal Auditief Gehandicapten'. 

Door deze benoeming en vestiging van de bij
zondere leerstoel 'Onderwijs aan en Opvoeding 
van Prelinguaal Auditief Gehandicapten' aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen zal studie en 
onderzoek van de specifieke problematiek van 
opvoeding en onderwijs m.b.t. personen met 
een auditieve handicap op het hoogst weten
schappelijke niveau kunnen worden bevorderd. 
Multi-disciplinaire samenwerking met disciplines 
zoals psychologie, KNO-heelkunde, audiologie, 
psycho-linguïstiek en fonetiek wordt hierbij nage
streefd. 

Instituut voor Doven Sint-Michielsgestel 

De heer dr. J.P.M, van Dijk is als adjunct
directeur verbonden aan het Instituut voor Doven 
te Sint-Michielsgestel en geeft daar met name lei
ding aan het Diagnostisch Centrum (omvattend: 
auaiologische dienst, medische dienst, sociaal
wetenschappelijke unit, centrum voor hoorrevali-
datie, visuscentrum, consultatiecentrum voor inci
dentele hulpverlening). 
De heer Van Dijk is sedert 1958 aan het Instituut 
voor Doven verbonden, waar hij achtereenvol
gens de volgende functies vervulde: 
- leraar 
- hoofd der school 
- coördinator van enkele afdelingen voor meer

voudig gehandicapte dove kinderen 
- adjunct-directeur, speciaal belast met multidis

ciplinaire diagnostiek. 
Vanuit het onderzoek naar het scala van proble
men waar dove kinderen en volwassenen mee 
te maken kunnen krijgen, heeft de heer Van Dijk 
inzicht verworven in het uitgebreide gebied van 
dovenopleiding. 

Naast zijn specifieke bekendheid met de proble
men van doof-blinde kinderen, heeft de heer Van 
Dijk eveneens veel onderzoek gedaan naar de 
problematiek van dove kinderen die moeilijk ver-

1 2 staanbaar blijven spreken. Om deze kinderen te 

helpen heeft Van Dijk het gebruik van het spellen 
met de hand (vingerspellen) geïntroduceerd en 
gestimuleerd. 

Docent 'Zintuiglijk Gehandicapten' 

In de periode 1968-1976 was de heer Van 
Dijk part-time wetenschappelijk hoofddocent aan 
de afdeling Orthopedagogiek t.b.v. de toenmali
ge afstudeerrichting 'Zintuiglijk Gehandicapten' 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Sedert 1 9 8 7 verzorgt hij colleges 'Zintuiglijk Ge
handicapten' voor de afdeling Orthopedago
giek van de KUN. 
Tevens is de heer Van Dijk als docent verbonden 
aan de opleiding Speciaal Onderwijs van de 
Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg. 

Internationale ervaring 

De heer Van Dijk heeft ruime internationale erva
ring. Deze is voornamelijk gegroeid uit zijn spe
cialisatie in het onderwijs aan doof-blinde kinde
ren, waar hij vanaf het begin nauw bij 
betrokken was. Hij studeerde een jaar in de 
U.S.A. in het Perkins Institute for the Blind te Bo
ston. 
O p verzoek van de regering van de Australische 
deelstaat Victoria verrichtte de heer Van Dijk 
eind zeventiger jaren in Australië onderzoek 
naar de ontwikkeling van auditief (en visueel) ge
handicapte rubella (rodehond) kinderen. Een on
derzoek dat in 1982 uitmondde in een disserta
tie. 
Binnenkort hoopt de heer Van Dijk de resultaten 
van een vervolgonderzoek te publiceren, dat hij 
in 1988 eveneens in Australië verrichtte. 
De heer Van Dijk is als docent verbonden aan 
de Florida State University (U.S.A.); faculteit 
'Visual Disabilities'. 
Door de Academie van Wetenschappen in de 
USSR werd de heer Van Dijk onlangs nog uitge
nodigd een bezoek te brengen aan het Instituut 
voor Defectologie te Moskou en het Instituut voor 
Doof-blinden te Zagorsk, USSR. Hem is ge
vraagd het werk dat in Rusland gebeurt t.a.v. on
derzoek en opvoeding van doohblinden te bestu
deren en aan de Academie verslag uit te 
brengen van zijn bevindingen. 



Enkele reflecties op het notatie-systeem 
van Paul Jouison 

Bernard T.Tervoort 

Van 13 tot 17 februari 1990 werd bij Bor
deaux een mini-symposium gehouden over de 
analyse en transcriptie van de 'discourse' in de 
Franse gebarentaal. Van de 14 deelnemers 
waren er negen Frans: Jouison, drie van zijn 
dove informanten (van wie twee collega's aan 
de school voor doven te Bordeaux] en vier tol
ken: drie voor de dove deelnemers en een voor 
de vertaling Frans-Engels. Van de vijf niet Franse 
deelnemers kwamen er twee uit Engeland, een 
uit Zweden en een uit Nederland (ondergeteken
de). 

Jouisons notatiesysteem is te gecompliceerd voor 
een korte samenvatting; ik ga die nier dan ook 
niet proberen te geven, evenmin zal ik alle dis
cussies weergeven. Er waren geen lezingen; alle 
bijeenkomsten bestonden uit Jouisons presentatie 
van zijn systeem en de discussies, ik geef de 
voorkeur aan enkele reflecties vanuit de lin
guïstiek. W ie kennis wil nemen van het systeem 
zelf kan de publicaties van Jouison raadplegen 
(1986, 1989, 1990). 
Zijn uitgangspunt is de weergave van het com
municatieve proces tussen dove gesprekspartners 
in een veel vollediger transcriptie-systeem dan tot 
dusver is gebeurd. Zoals blijkt uit de titel van het 
symposium is zijn doel de transcriptie van de vol
ledige 'discourse' (een term die gangbaar is en 
zich moeilijk in het Nederlands laat vertalen). 
Dat omvat niet enkel de taal in zuiver grammati
cale en lexicale betekenis. Als een transcriptie
systeem zich enkel beperkt tot de weergave van 
gebaren met enkele glossen inzake de niet-
manuele markeringen, indexen e.d., gaan te 
veel aspecten verloren. Conditie voor zo'n meer 
uitgebreide analyse van elk aspect van de com
municatie is een volledige kennis van de 
'discourse'; op basis daarvan kan het vermogen 
tot analyse van elk kenmerk van de informatie 
ontwikkeld worden. Jouison gaat er van uit dat 
hij samen met zijn informanten die volledige ken
nis bezit. Hii verwerpt dan ook de vergelijking 
met een veldlinguïst die de analyse van een hem 
onbekende taal begint met voorzichtige ontdek
kingen en vooronderstellingen. 

Jouison maakt onderscheid tussen drie niveaus in 
de 'discourse' die verantwoord moeten worden: 

1. Fysiologisch: inhoudende een accuraat ver
slag van alle lichaamsbewegingen die 

geïntegreerde communicatieve patronen reali
seren. Dit niveau is altijd noodzakelijk van 
nature aanwezig. 

2. Iconisch: inhoudende een verantwoording 
van de pantomimische en mimische expres
sies. (Het weergeven b.v. van 'wandelen' 
door wijs- en middelvinger, of door de han
den die beurtelings naar voren komen, of 
door beweging van romp en schouders, 
enz.). Dit niveau is altijd potentieel aanwezig 
en kan geactiveerd worden. 

3. Linguïstisch: inhoudende een verantwoording 
van dat wat deel is van de grammatica. De 
omvang van dit niveau moet voor een deel 
nog ontdekt worden. 

Deze drie niveaus worden geconditioneerd door 
drie kenmerken die de communicatie tussen 
doven anders maakt dan die tussen horenden: 

a. De communicatie vindt plaats in een wezen
lijke van persoon tot persoon en van gezicht 
tot gezicht conditie. 

b. Het talige deel van de communicatie kan vrij
elijk uitgebreid en verrijkt worden door panto
mimisch gebaren. 

c. De simultaneïteit maakt overlap van de teken-
geving mogelijk. 

Aan vele voorbeelden maakte Jouison duidelijk 
wat hij bedoelde met een volledige verantwoor
ding in analyse en transcriptie; ik herhaal er één 
in mijn eigen woorden. 
Ons werd het communicatieve gedrag getoond 
van een dove verteller die het heeft over een 
man die naar een zwembad toeloopt. Door 
nauwe coördinatie van de vertellers blik, hoofd
bewegingen, de bewegingen van schouders en 
romp, en het doorlopend gebruik van de Franse 
gebarentaal, wordt het duidelijk dat de wande
lende man zijn pas versnelt of vertraagt als reac
tie op zijn rondkijken, herkennen en begroeten 
van iemand anders, wijzigen van zijn mimiek 
naar glimlach en terug naar neutraal, veranderen 
van de looprichting, enz. Elk minimaal aspect 
van bewegingen dat informatie inhoudt, wordt 
gerapporteerd. 
Waar andere notatiesystemen zich in beginsel 
baseren op de verantwoording van de taal in ter
men van morfosyntactische ordening van de te 
kens, daar neemt Jouison dat niet als zijn eerste 
of enkele criterium, zelfs niet als zijn uitgangs
punt. In zijn verslag is een dergelijke hiërarchie 
niet aanwezig; hij maakt a priori geen onder- 13 



scheid tussen wat deel is van grammatica en le
xicon en wat niet. Zijn argument daarvoor is, 
dat dat laatste - het persoonsgemarkeerde, niet 
beregelde pantomimische gedrag - te wezenlijk 
is voor de totale 'discourse' om onvermeld te blij
ven. Als men dan komt met de opmerking dat er 
een overeenkomst is tussen dit soort persoonlijke 
markeringen in gebarentalen en de intonatiepa
tronen (en ongetwijfeld ook het visuele gedrag) 
van spreektalen, en dat die laatste ook niet ver
antwoord worden in transcriptiesystemen of 
schrift, dan zal Jouison eerst wijzen op de ver
schillen tussen de twee soorten talen. Dergelijke 
persoonlijke kenmerken zouden wel eens een 
veel wezenlijker rol kunnen spelen in gebaren-
'discourse', omdat ze meer onmisbaar lijken om 
de volle betekenis over te dragen dan intonatie 
in spraak. Ten tweede zal hij naar voren bren
gen, dat deze persoonlijke kenmerken boven
dien wel eens beregeld zouden kunnen zijn op 
een wijze die verschilt van wat er tot dusver aan 
regels is gevonden. Enkel door een zorgvuldige 
analyse en transcriptie zonder enige a priori's 
kan het systeem, dat ten grondslag ligt aan deze 
kenmerken, ontdekt worden. Gebarentaal-analy
se heeft zich tot dusver in hoofdzaak ontwikkeld 
in het voetspoor van bestaande grammatica's 
voor gesproken talen met hun hoofdstukken over 
klankleer, vormleer en zinsleer. Een parallel aan
vaarden tussen deze grammatica's en die voor 
gebarentalen is alleen aanvaardbaar als men 
een open oog houdt voor verschillen. 

Jouisons systeem is ongetwijfeld knap uitge
dacht, goed gebalanceerd en opmerkelijk vole-
dig; het is daarenboven te ingewikkeld om als 
vlot instrument gebruikt te worden. Het is meer 
een wetenschappelijke rapportage. Als linguïst 
kan men gemakkelijk bezwaar maken tegen 
sommige van zijn uitgangspunten. In het vooraf
gaande heb ik een paar mogelijke discussiepun
ten aangegeven. Bezwaar maken is iets anders 
dan het hele idee verwerpen, natuurlijk. Zo heeft 
bijvoorbeeld sinds Pike (1946) de linguïstiek tot 
dusver vergeefs de regels voor de intonatie pro
beren te formuleren, hoewel ze er zich van 
bewust is hoe belangrijk die zijn. Misschien is 
Jouison op weg naar een meer volledige analy
se van tot dusver onbekende structuren in een an
dere modaliteit en kan zijn werk leiden tot nieu
we ontdekkingen in de taalwetenschap. 

Jousion, P. (1986). The role of the body in the organi
zation of signed espressive discourse. In: B.Tervoort, 
Singns of Life, Amsterdam (Ned. Stichting voor het 
Dove en S.H. kind, enz.). 
(1989) Inconicité et double articulation dans la langue 
des signes. In: Etudes Européennes en Langue des Sig-

14 nes. Bruxelles (Editions Irsa, Collection Surdité, Vol. 2). 

(1990) Lezing op het internationale congres over ge-
barentaalonderzoek (wordt gepubliceerd in de procee
dings). 
Pike, Kenneth J. The Intonation of American English. 
Ann Arbor, Mich. (The U. of Michigan Publ. in Lingui
stics, Vol. 1). 

Richtlijnen voor het indienen van 
een artikel 

Tekst 
De redactie wil in aan te leveren artikelen zoveel mogelijk uni
formiteit brengen. Het is daarom prettig dat in te zenden kopij 
zoveel mogelijk volgens onderstaande regels opgesteld 
wordt. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben, met daaronder vermeld de 
eventuele subtitel. Daaronder de naam van de auteur, eventu
eel met de functie die hij/zij heeft. 
Het artikel moet onderverdeeld worden in niet te lange stukken 
tekst, elk met een kopje en eventuele subkopjes. Zo mogelijk 
wordt een samenvatting vooraf gegeven. 
Aan te bevelen is om deze stukken tekst uit 250 tot 350 woor
den te laten bestaan. 
Indien gewenst wordt aan het einde van het artikel een rele
vante literatuurlijst vermeld of een adres waar meer informatie 
verkregen kan worden. 

Lengte 
Het totale artikel is gebonden aan een maximum aantal woor
den. Uitgaande van ongeveer zes pagina's zijn dat er 4800. 
Bij langere artikelen zal de redactie zich intern beraden over 
de mogelijkheden tot plaatsing. 

Illustraties 
Illustraties moeten duidelijk in zwart getekend zijn. Foto's kun
nen ook in kleur aangeleverd worden. Ze worden wel altijd in 
zwart-wit afgedrukt. 
Schema's e.d. moeten duidelijk ingekaderd en indien nodig 
op juiste wijze ingedeeld en genummerd ingeleverd worden. 
Geschreven tekst hierop moet vermeden worden. 
Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van Van Horen 
Zeggen verkleind moeten worden, moet dit verkleinen geen 
onduidelijkheid in bijv. de tekst teweegbrengen. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal] moeten zodanig bewerkt worden, 
dat de inhoud op juiste wijze kan worden weergegeven. Een
voudige persoonlijke aantekeningen zijn onvoldoende. De 
tekst moet in de voorkeursspelling (het Groene Boekje] gesteld 
zijn. 
Bij wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel mogelijk 
vermeden worden of zodanig verwoord binnen de tekst dat 
deze begrijpelijk is voor het grootste deel van de lezers. 



Het gebruik van de audio-cassetterecorder in 
combinatie met het geschreven woordbeeld bij 
kinderen met een ernstige taalstoornis 
R.van Hedel-van Grinsven, lerares, logopediste 
Drs. L.Vermeulen-van Werde, psychologe, logopediste 

Samenvatting 
Er wordt een werkwijze ten aanzien van overtraining van dagelijks taalgebruik bij dysfatische kinderen 
beschreven, uitgaande van het gesprek. Hierbij wordt de auaio-cassetterecorder op een zeer specifieke 
wijze benut. 
De werkwijze wordt binnen een neuro-psychologisch kader geplaatst. Zo worden de verschillende 
stadia, die doorlopen worden bij het onthouden van informatie, beschreven evenals het geheugenpro
fiel en de talige vermogens van het dysfatische kind. 

1. De doelgroep 

Onderstaande werkwijze is van toepassing op 
horende en slechthorende kinderen met een ern
stige taalstoornis. Zij leren taal uiterst moeizaam 
en alleen dankzij een intensieve en langdurige 
training. 
Hoewel we niet kunnen spreken van het kind met 
een taalstoornis, gezien de enorme spreiding in 
problematiek, hanteren we hier toch de term "het 
dysfatische kind". Daarmee bedoelen we dan 
die kinderen, die een al dan niet verworven ern
stige taalstoornis hebben. Het zijn kinderen, die 
voor hun spontane taal nauwelijks of zelfs niet 
profiteren van het taalaanbod in hun (therapeuti
sche) omgeving. 

2. Geheugen in het algemeen 

Het onthouden van informatie doorloopt verschil
lende stadia of fasen. Iversen (1973, in: Groves 
and Schlesinger, 1982) omschrijft deze fasen als 
volgt: 
1 . Sensorisch register: de informatie wordt 
voor enkele honderden milliseconden binnen dit 
register opgeslagen en gaat vervolgens naar het 
2. Onmiddellijk geheugen, waar ze enkele se
conden wordt vastgehouden. Van hieruit wordt 
de informatie ofwel rechtstreeks naar het lange-
termijn-geheugen getransporteerd ofwel naar het 
3. Korte-termiin-geheugen: Hier wordt de infor
matie gedurende een periode van meerdere tien
tallen seconden, dan wel minuten, opgeslagen. 
4 . Het laatste stadium is dat van net lange-
termijn-geheugen, waar de informatie geduren
de uren, dagen, jaren opgeslagen kan worden. 
Pas dan is opgeslagen taal bruikbaar in de com
municatie. 

Het sensorisch register is een nadere aanduiding 
van het iconisch (visueel) of het echoïsch (audi
tief) geheugen (Broesterhuizen, 1986). Vanuit dit 
sensorisch geheugen komt de informatie voor 
een gedeelte via het onmiddellijk geheugen in 
het korte-termijn-geheugen terecht. Een experi
ment van Hebb in de zestiger jaren (Groves and 
Schlesinger, 1982) demonstreerde, dat informatie, 
die slechts korte tijd opgeslagen was en gerepro
duceerd kon worden vanuit net sensorisch regis
ter (Hebb sprak van korte-termijn-geheugen), D\\ 
regelmatige herhaling met interferentie toch gelei
delijk in het lange-termijn-geheugen terecht 
kwam. Hij zag bij zijn experimentele groep na
melijk een leereffect optreden. Dit zou kunnen be
tekenen, dat het overtrainen van taal, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het echoïsch dan 
wel het iconisch geheugen, opslag in het lange-
termijn-geheugen mogelijk maakt. De taal die we 
overtrainen bestaat uit zinnen, die voortkomen uit 
de praktijk van alledag en dus doorleefd en qua 
betekenis bekend zijn. Overtrainen betekent hier: 
zeer frequent herhalen ofwel automatiseren. 
Goorhuis-Brouwer (1989) geeft aan, dat bij kinde
ren met een zeer ernstige taalstoornis, specifieke 
voor- en nazeg-oefeningen soms nodig zijn. Dit 
omdat het kind met een ernstige taalstoornis op 
spontane wijze te weinig van de therapeut over
neemt in de eigen taalproduktie. Zij spreekt van 
interactieve imitatie, waarbij uitingen van het 
kind door de therapeut geëxpandeerd worden, 
waarna het kind vervolgens uitgenodigd wordt 
deze expansie te herhalen. 
Informatie kan in het lange-termijn-geheugen te
rechtkomen via semantische associaties en ook 
via codering. Bij het overtrainen kiezen we taal 
uit situaties uit de belevingswereld van het kind 
om tot semantische associaties te komen. Door 
het kind een gehoorde zin na te laten spreken, 15 



maken we gebruik van articulatorische (kinetisch-
tactiele) codering. Wanneer we het kind deze 
zin schriftelijk aanbieden en van buiten laten na-
spreken doen we een beroep op het iconisch 
geheugen, waarbij we door het direct spreken 
uit het geheugen eveneens gebruik maken van 
articulatorische codering. 
Bij het naspreken kan Tiet kind vaak, vanwege 
een te zwak geheugen, de gehele zin niet in 
een keer reproduceren. W e kunnen hem dan in
delen in clusters. Deze clusters zouden dan, 
zowel visueel als auditief, als een eenheid aan
geboden moeten worden. Dit is nodig om de ar
ticulatorische codering juist te laten verlopen. 
Het opslaan van woordclusters, ritmische eenhe
den, zou het aantal verbindbaarheden (Van 
Uden) binnen de taal kunnen vergroten, op basis 
waarvan het taaibegrip en de taaiexpressie vlot
ter zouden kunnen verlopen. Daarbij moeten we 
trachten het inslijpen van foutieve motorische pa
tronen te voorkomen, daar deze moeizaam te 
herzien zijn, wanneer ze eenmaal geautomati
seerd zijn. Dat er bij gebruikmaking van het 
echoïsch/iconisch geheugen inderdaad opslag 
in het lange-termiin-geheugen plaatsvindt, is na 
te gaan middels net bijhouden van een leercur
ve. Verder is het, voor het actieve gebruik van 
deze taal door het kind, noodzakelijk te weten 
of het deze ook op het juiste moment op kan 
roepen (retrieval). Met andere woorden, kan het 
kind de zin zelf in een adequate situatie oproe
pen? 

3. Het dysfatische kind 

3.1. De taal 
Kinderen, zowel horend als slechthorend, die 
een dysfatische ontwikkeling doormaken, komen 
zeer laat tot enige vorm van taal. 
Zowel binnen het taaibegrip als binnen de taai
expressie zien we bii het dysfatische kind een 
voorkeur voor inhoudswoorden (werkwoorden, 
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naam
woorden). Het kind begrijpt aangeboden taal 
vooral associatief vanuit de inhoudswoorden en 
gebruikt bij de expressie ook voornamelijk deze 
categorie woorden. Dit zien we zowel bij het 
begrijpen van oraal aangeboden taal als bij het 
begrip voor schriftelijke taal (lezen op woordni
veau). 

Taal op syntactisch niveau blijkt zeer beperkt te 
zijn. De oorzaken hiervan zijn volgens Cromer 
(in: Wyke 1978) te vinden in algemeen cognitie
ve problemen op sequentieel en hiërarchisch or
ganisatorisch vlak. Dit vindt zijn weerslag in de 
werking van het geheugen (Jansonius-Schulfheiss, 
1985, 1986). De volgorde van de woorden in 
een zin is meestal niet correct en de uitingen blij

ven kort en onvolledig. Ook de morfologie, se
mantiek en de fonologie zijn van slechte kwali
teit. Binnen dit bestek echter richten we ons op 
de syntaxis. 

3 .2 . Het geheugenprofiel 

De verwerking van sequentiële informatie is bij 
dysfatische kinderen niet alleen zwak binnen de 
auditieve modaliteit, maar eveneens binnen de 
visuele, kinetische (motorische) en de tactiele mo
daliteit. Dit betekent concreet een slecht spreek-
geheugen, een slecht geheugen voor auditief-
verbale stimuli en ook voor sequentieel aangebo
den visuele c.q. tactiele stimuli. De problemen 
van deze kinderen met het verwerken en repro
duceren van ritmische structuren behoort hier eve
neens toe. Een gehoorstoornis kan deze moeilijk
heden extra versterken. Ondanks het feit, dat bij 
sommige kinderen het visueel simultaan geheu
gen eveneens van slechte kwaliteit kan zijn, is 
dit in een aantal gevallen binnen het leerprofiel 
van het kind nog het meest sterk. Indien dit zo is, 
zal gebruikmaken van het geschreven woord bij 
de taalverwerving van groot belang zijn. 

4. Werkwijze 

4 . 1 . Uitgangspunten 

- W e maken gebruik van het echoïsch geheu
gen. 

- De sterke zijde van het psychologisch leerpro
fiel (d.i. het betere simultaan visueel geheu
gen) wordt zo mogelijk benut. 
Dit wordt gepraktiseerd door gebruik te 
maken van het geschreven woordbeeld. Hier
door wordt het iconisch geheugen ingescha
keld. 

- Om resultaat op langere termijn te behouden 
blijkt overtrainen noodzakelijk. Dit wil dus 
zeggen, dat de geleerde stof regelmatig her
haal moet worden. 

- Door het na laten spreken maken we gebruik 
van articulatorische codering. Soms wordt het 
simultaan articuleren benut om de beste pro
ductie van de leerling op de band te kunnen 
vastleggen. Met simultaan articuleren bedoe
len we, dat de leerling met de therapeut mee
spreekt. 

- W e voorkomen zoveel mogelijk fouten, waar
door foutieve motorische problemen inslijpen. 
Daarom wordt in een aantal gevallen het ge
heel ontleed in delen. Het kleinste deel kan 
een lettergreep zijn. Deze delen worden daar-



na weer geclusterd tot meerlettergrepige woor
den of woordgroepen. 

Dit clusteren van delen is belangrijk om het ge
heel zo groot mogelijk te kunnen maken. W i j 
zijn ons hierbij bewust, dat ritmische eenhe
den het auditief geheugen ondersteunen. 

Integratie van het auditieve en visuele woord
beeld wordt gestimuleerd, waarbij de nadelen 
van het gebruik van het geschrevene - geen 
ritmische clustering - worden gecompenseerd. 
De articulatorische clustering wordt op een 
grafische wijze weergegeven. 

b.v. Hoe laat moet ik naar de klas? 

- De leerling maakt zijn eigen model. Dit geeft 
een gevoel van competentie, dat positief is ten 
aanzien van de motivatie van de leerling. 

~ Dit type kind leert niet van trial and error en 
bewustmaking van zijn fouten. Het bevestigt 
veel eerder zijn negatieve faalangst. 

4 .2 . De keuze van de oefenstof en de voor
bereiding van de opname 

Het is van het grootste belang, dat de oefenstof 
zorgvuldig gekozen wordt: taal waaraan de 
leerling behoefte heeft, om te kunnen communice
ren in de dagelijkse omgang. 
In verband met de juiste betekenisverlening aan 
woorden is het goed de taaiuitbreiding op te 
bouwen vanuit de beleving en door middel van 
semantische velden. In gesprekken met het kind 
wordt zijn taal gevangen en in de juiste zinscon
structie geplaatst (expansie). Met name de taal 
van de leerling wordt geoefend, omdat verwacht 
mag worden, dat deze taal het meest effectief is 
voor zijn communicatie. De lengte van de taalui
ting wordt bepaald door de mogelijkheden van 
het kind. Deze zal als regel nèt boven zijn spon
taan spreekniveau liggen. 

Zo kunnen er bijvoorbeeld rondom de verjaar
dag van een medeleerling vanuit gesprekjes 
vóór, tijdens en na het feest zinnen ontstaan 
zoals: 

Maandag is Jan jarig. 
W i j hebben feest in de klas. 
Komt mama ook op het feest? 
Hoe laat begint het feest? 
Ik koop een cadeau voor Jan. 
Er komen veel kinderen. 
Proficiat, Jan! 
Alsjeblieft, dat is voor jou. 
Mag ik limonade? 
Ik vind cola niet lekker. 

Deze zinnen worden articulatorisch ingeoefend 
met ondersteuning van het schriftelijk woordbeeld 
en eventueel met andere hulpmiddelen. Soms is 
het zinvol om een serie analoge woordgroepen 
of zinnen uit de gesprekken samen te stellen. O p 
grond van dezelfde articulatorische patronen zijn 
dergelijke zinnen gemakkelijker in te oefenen. 
Door het inoefenen van clusters zoals woord
groepen, waaronder voorzetselgroepen, krijgen 
we de kans om steeds langere eenheden aan te 
bieden. 
Bij voldoende articulatorische vaardigheid wordt 
de taal opgenomen op een audio-cassette. De 
leerling heeft dan de kans om deze taaluitingen 
te automatiseren. 

4 . 3 . De audio-opname 

- De geschreven tekst ligt voor de leerling. 

- De therapeut leest zo ritmisch mogelijk met 
overduidelijke pauzes. 

- De leerling volgt de geschreven tekst met zijn 
vinger of ogen en geeft met een streep de 
pauze aan, die hij gehoord heeft. 

- Dan leest de leerling de tekst, rekeninghou
dend met de pauzes. Hierdoor ontstaan cluste
ringen van woorden tot woordgroepen. In het 
begin zal dit globaal lezen zijn. 

- Eventuele moeilijke onderdelen worden afzon
derlijk geoefend. 

- Vervolgens spreekt de therapeut de zin op
nieuw voor, terwijl de leerling de geschreven 
tekst voor zich heeft. 

- De leerling spreekt de tekst na. 
O p dat moment wordt het spreken van de 
leerling opgenomen. 

• Als men een zin in zijn geheel wil opnemen 
en de leerling kan dit geheel nog niet onthou
den, dan kan na elke groep woorden de pauze-
toets gebruikt worden. Het resultaat is toch een 
aaneengesloten zin. O p deze wijze kunnen we 
de leerling trainen in het onthouden van een aan
tal woordgroepen. Voorwaarde daarbij is, dat 
de leerling zich deze afzonderlijke clusteringen 
reeds eigen heeft gemaakt. 

• Er moet voldoende pauze zitten tussen de ver
schillende zinnen, zodat de leerling zich kan in
stellen op hetgeen hij gaat horen. 
• Het is niet noodzakelijk dat de leerling elke 
klank exact kan horen (vergelijk het verstaan 
door de telefoon). 17 



4 .4 . Het inoefenen 

A. Het van buiten leren. 
Dit van buiten leren begint onder leiding van de 
therapeut. W e streven ernaar, dat de leerling dit 
zo spoedig mogelijk zelfstandig kan. 

- De geschreven tekst ligt voor de leerling. 

- De leerling luistert naar zijn tekst, die hij zelf 
heeft ingesproken. 

- Hij probeert de tekst mondeling te herhalen. 
Hij bedekt de geschreven tekst met zijn hand. 
Weet hij het niet, dan schakelt hij zelf het 
schriftbeeld weer in. De leerling daagt hierbij 
zichzelf uit, door pas te kijken als hij dit echt 
nodig vindt. 

- Wanneer de leerling de tekst gesproken 
heeft, controleert hij dit eerst zelf. Pas daarna 
geeft de therapeut zijn oordeel. Deze zelfcon
trole is voor bepaalde leerlingen niet mogelijk 
vanwege een te beperkt geheugen. 

B. Als de leerling het oefenen met ondersteu
ning van de geschreven tekst beheerst 
(mastery learning), kan de volgende stap 
gezet worden. 

- De leerling luistert naar de ingesproken tekst, 
waarna hij deze mondeling herhaalt. 

- Vervolgens schrijft hij deze op. Hij moet hem 
dus langer onthouden. 

- De leerling vergelijkt na afloop het resultaat 
met de originele versie en geeft zo nodig de 
verbeteringen op een zichtbare wijze aan. 

- In laatste instantie wordt het geschreven resul
taat bekeken door de therapeut, die het werk 
beoordeelt als geheel, waarbij de fouten, die 
de leerling zelf heeft opgemerkt, positief ge
duid worden. 

4 .5 . Opval lende verschijnselen 

- De leerling is gemotiveerd om zijn optimale 
prestaties op de band te krijgen en is bereid 
om het eventueel opnieuw te doen. Hij grijpt 
alle hulpmiddelen aan, die hem aangereikt 
worden. 

- Doordat de leerling daadwerkelijk actief in 
het oefenproces betrokken wordt, is hij opti
maal gemotiveerd. De leerling kan bijvoor
beeld zelf de cassete-recorder bedienen, 

18 pauze-strepen in de tekst zetten en zijn hand 

op de tekst leggen. 

- De leerling gaat een competitie aan met zich
zelf: hij valt pas terug op het schriftbeeld als 
hij het echt niet meer weet. Deze mogelijk
heid heeft de leerling, doordat hij zelf met zijn 
hand de tekst bedekt bij het van buiten pra
ten. 

- Het feit dat de leerling op een gegeven mo
ment zelfstandig kan oefenen, bevestigt zijn 
gevoel van eigenwaarde. Bovendien geeft dit 
de mogelijkheid om oefenmomenten te plan
nen, zonder dat de therapeut hierbij aanwe
zig is. 
Dit zelfstandig oefenen kan pas beginnen, 
wanneer er geen ernstige articulatoriscne pro
blemen meer zijn voor het kind. 
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Persbericht 

Van de Stichting Doof-Blinden kwam een folder 
met informatie over de volgende videofilms bin
nen. 

"Als horen en zien vergaan" 

Mensen die doof of slechthorend zijn èn blind of 
slechtziend hebben problemen met de communi
catie, de informatie en de mobiliteit. 
In 'Als horen en zien vergaan" wordt ingegaan 
op de gevolgen van het informatie- en mobiliteits
probleem. Ook wordt duidelijk gemaakt dat het 
voor doof-blinde mensen van belang èn mogelijk 
is om betrokken te blijven bij de wereld. Hierbij 
is hulp van anderen onontbeerlijk. 
De belangrijkste boodschap van deze film is: 
voor doof-blinde mensen is veel mogelijk als an
deren bereid zijn met hun ogen en oren voor hen 
te kijken en te luisteren 

Producent: Hans Koekoek AV prod. BV, Hilver
sum. 
Koopprijs: f 62 ,50 . Huurprijs: f 2 5 , - . 
Duur: 1 8 minuten. 
Ondertitelde versie beschikbaar. 
Copyright: Stichting Doof-Blinden, 1 989 . 

"Anders gezegd" 

Anders gezegd" is de titel van een film over 
communicatie met doof-blinde mensen. 
Communiceren met doof-blinde mensen is niet 
eenvoudig, omdat gebruik gemaakt moet wor
den van het restgehoor, de restvisus of het tastzin-
tuig. In deze film wordt aan de hand van natuur
lijke gesprekssituaties getoond dat het heel goed 
mogelijk is. 
De film is interessant voor iedereen die meer wil 
weten over deze bijzondere vormen van commu
nicatie. 

Producent: Hans Koekoek AV prod. BV, Hilver
sum. 
Koopprijs: f 62 ,50 . Huurprijs: f 25 , - . 
Duur: 15 minuten. 
Ondertitelde versie beschikbaar. 
Copyright: Stichting Doof-Blinden, 1989. 

"Een andere manier van leven" 

Portret van een gewoon ongewoon gezin. 
O p ontroerende en indringende wijze is in deze 
film een episode uit het leven van een gezin met 
een doof-blinde vader in beeld gebracht. 
Behalve dat er ingegaan wordt op de proble

men die doof-blinde mensen en hun relaties in 
het dagelijks leven tegenkomen, laat de film zien 
hoe iemand die doof en blind geworden is, on
danks zijn handicaps een beroep weet uit te oe
fenen en iets van zijn leven weet te maken. 

Producent: Hans Koekoek AV prod. BV, Hilver
sum. 
Koopprijs: f 1 25 , - . Huurprijs: f 2 5 , - . 
Duur: 53 minuten. 
Copyright: Hans Koekoek AV prod. BV, 1988. 

"Ouderdom komt met . . . ." 

Dat oude mensen doof of slechthorend kunnen 
worden weten we allemaal, dat ze blind of 
slechtziend kunnen worden weten we ook, maar 
dat bij dezelfde persoon beide handicaps tege
lijkertijd op kunnen treden, realiseren we ons 
niet. Toch zijn er in Nederland enkele duizenden 
bejaarde mensen praktisch doof en blind. 
In deze film komen drie van hen aan het woord. 
Ze vertellen over hun problemen en het isolement 
waarin ze door hun handicaps terecht zijn geko
men. Ook vertellen ze over een aantal oplossin-
Ben, die ze zelf gevonden hebben, 

e film is van belang voor iedereen die vrijwillig 
of professioneel in aanraking komt met bejaarde 
en hoog-bejaarde mensen. 

Producent: Hans Koekoek AV prod. BV, Hilver
sum. 
Koopprijs: f 62 ,50 . Huurprijs: f 25 , - . 
Duur: 22 minuten. 
Ondertitelde en Engelse versie beschikbaar. 
Copyright: Stichting Doof-Blinden, 1989. 

Bestellingen: 

De in deze folder genoemde videofilms zijn te 
bestellen bij de Stichting Doof-Blinden. 
De prijzen hebben betrekking op VHS-kopieën. 
Betamax en U-matic kopieën zijn voor verhuur 
beschikbaar. 
Bestellingen en reserveringen kunnen schriftelijk 
of telefonisch geschieden. 
Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven. 
Telef. 030 -350604 . Teksttelef.: 030-291884 . 
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Gedragsproblemen bij dove kinderen 
T.Th.van Eldik (medewerker van het Chr. Instituut voor Dove Kinderen 'Effatha') 

Samenvatting: 
In een onderzoek naar gedragsproblemen bij dove kinderen zijn m.b.v. de Child Behavior Checklist 41 
dove jongens van 6-1 1 jaar vergeleken met een grote groep horende leeftijdgenoten. Naar voren 
kwam dat dove kinderen meer gedragsproblemen vertoonden. Zij bleken niet vaker 'gedragsgestoord . 
Als specifieke gedragsproblematiek kwam naar voren internaliserend gedrag. De dove kinderen met een 
andere dan Nederlandse achtergrond en (relatief) jonge dove kinderen hadden de meeste gedragspro
blemen. 

Inleiding 

In Nederland is tot op heden weinig/geen syste
matisch onderzoek gedaan naar gedragsproble
men bij dove kinderen. Algemeen wordt aange
nomen, dat dove kinderen in vergelijking met 
horende kinderen meer gedragsproblemen verto
nen en vaker 'gedragsgestoord' zijn. Ook zou
den dove kinderen specifiek probleemgedrag 
vertonen, met name acting-out gedrag. Gege
vens hierover komen voornamelijk uit buitenlands 
onderzoek. Enkele bevindingen worden nu naar 
voren gebracht. 
Uit de studie van Schlesinger en Meadow 
(1972) komt naar voren, dat bijna 5 maal zo
veel dove als horende kinderen, in de leeftijd 
van ongeveer 4-20 jaar, in ernstige mate emo
tioneel gestoord zijn. Nog eens bijna 2 1 /2 
maal zoveel dove als horende kinderen bleken 
door hun gedrag 'onevenredig veel aandacht' 
van de leerkracht te vragen. 
Reivich en Rothrock (1972) vonden in hun onder
zoek naar gedragsproblemen, dat dove kinde
ren meer gedragsproblemen vertoonden dan ho
rende kinderen. Als specifieke problematiek 
kwam naar voren: gedrag van het type acting-
out gedrag. Het ging hier om kinderen in de 
leeftijd van ongeveer 6-20 jaar. 
In de bekende Isle of Whight studie van Gra
ham en Rutter (1968) en Rutter e.a. (1970) wer
den 1 2 .000 kinderen van 5-15 jaar onderzocht 
op het voorkomen van (aspecten van) lichame
lijke, intellectuele en emotionele problematiek. 
Tot de grote steekproef behoorden 1 3 dove kin
deren. Bij een tweetal van hen werd een psy
chiatrische stoornis vastgesteld. In vergelijking 
met de horende kinderen bleek bij 2 maal zo
veel dove als horende kinderen gedragsproble
matiek voor te komen. 

Een belangrijk onderzoek wordt de Vancouver 
studie van Freeman e.a. (1975) gevonden. De 
steekproef van 120 dove kinderen van 5-15 
jaar wordt een 'almost complete sample of deaf 
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capte dove kinderen werden niet uitgesloten. 
Naar voren kwam, dat een matige en ernstige 
psychiatrische stoornis voorkwam bij resp. 
16.5% en 6 . 1 % van de dove kinderen. Van de 
horende kinderen zijn geen cijfers gegeven. 
Kolvin e.a. (1979) deden onderzoek naar ge
drag en temperament. Zij vonden dat 3 maal 
zoveel dove als horende kinderen een 'stoornis' 
hadden. 
In een studie van Chess en Fernandez (1980) 
werd een viertal symptomen nader onderzocht: 
impulsiviteit, hyperactiviteit, rigiditeit en achter
docht. Bij 75% van de dove (en bij 94% van de 
horende) kinderen kwam geen van de vier symp
tomen voor. Het symptoom impulsiviteit werd va
ker bij dove dan bij horende kinderen gevon
den. 
Jensema en Trybus (1 975) noemen dat 10% van 
de door hen onderzochte dove kinderen (n = 
44.000) 'educationnally significant emotional 
problems' vertoont. 
Meadow en Trybus (1979) vonden op grond 
van hun onderzoeksliteratuur, dat 3-6 maal zo
veel dove als horende kinderen gedragsproble
men vertoont. Greenberg (1987) houdt het op 
3-4 maal zoveel dove als horende kinderen die 
gedragsproblemen hebben. Recent werd in Ne
derland genoemd, dat 10% van de dove kinde
ren psychische problemen heeft (Veentjer en Go
vers, 1988). 
Met name in de onderzoeken van Schlesinger 
en Meadow (1972) en van Freeman e.a. 
(1975) is ook onderzoek gedaan naar discrimi
nerende factoren: zijn er factoren die verschillen 
laten zien tussen dove kinderen wat betreft het 
vóórkomen van gedragsproblemen. De volgen
de factoren bleken van invloed te zijn: ordinale 
positie van het kind (meer eerst-geborenen zijn 
emotioneel gestoord dan later-geborenen, enige 
dove kinderen vertonen meer problemen dan 
niet-enige dove kinderen), oorzaak van doofheid 
(meer kinderen zijn gestoord van wie de oor
zaak onbekend is), sexe (meer meisjes dan jon
gens vertonen gedragsproblemen) en IQ-score 



(meer kinderen met een relatief lage IQ-score ver
tonen gedragsproblemen). 

Op grond van de literatuurgegevens zijn voor 
het in Nederland gedane onderzoek twee onder
zoeksvragen geformuleerd. Dat waren: 
A. Wat is de relatie tussen doofheid en het 

vóórkomen van emotionele en gedragspro
blemen? 

B. Wat onderscheidt dove kinderen van elkaar 
in relatie met het vóórkomen van emotionele 
en gedragsproblemen? 

Op basis van de bevindingen uit de buitenland
se onderzoeksliteratuur zijn de volgende hypothe
sen gesteld: 
A. Dove kinderen vertonen meer en andere emo

tionele en gedragsproblemen dan hun horen
de leeftijdgenoten. 

B. In hoeverre hangen de factoren: sociaal eco
nomische status, etnische achtergrond, leef
tijd van het kind, invloed hulpverlening en on
derwijs, oorzaak van doofheid, ordinale 
positie, gezinsgrootte, communicatieve vaar
digheden, intelligentie en gehoorverlies sa
men met de mate van gedragsproblemen bij 
dove kinderen. 

Alvorens in te gaan op de resultaten van het on
derzoek zullen eerst besproken worden het on
derzoeksinstrument, de onderzoeksgroep en de 
vergelijkingsgroep. 

Methode 

Het onderzoeksinstrument 

Gebruik is gemaakt van de Child Behavior 
Checklist (CBCL) die ontwikkeld is door Achen-
bach (Achenbach, 1966; Achenbach en Edel-
broek, 1983). Met behulp van de CBCL kan op 
gestandaardiseerde wijze van kinderen, in de 
leeftijd van 4-16 jaar, informatie ingewonnen 
worden over de sociale competentie en over 
emotionele en gedragsproblemen (vergelijk Koot, 
1989). In onderhavige studie is alleen verslag 
gedaan van het gedeelte over emotionele- en ge
dragsproblemen. Dit gedeelte bestaat uit 118 
gedragsitems (en twee open vragen), die van kli
nisch belang zijn. Enkele voorbeelden van items 
zijn: allergisch, huilt veel, nachtmerries, is te ang
stig of te bang, verlegen/schuchter. De omschre
ven probleemgedragingen hebben betrekking op 
het half jaar voorafgaand aan de afname van 
de CBCL. De CBCL kent normen voor de afzon
derlijke groepen jongens en meisjes in de leef
tijdsgroepen van 4-5, 6 -11 , 12-16 jaar. Be 
trouwbaarheid en validiteit van de CBCL zijn 
goed te noemen (Verhulst, 1985, 1988; Achen
bach e.a., 1987). 

De onderzoeksgroep 

In het onderzoek is de populatie van dove jon
gens in de leeftijd van 6-1 1 jaar als onderzoeks
groep gekozen. Andere criteria, waaraan de 
groep moest voldoen, waren: er moest sprake 
zijn van prelinguale doofheid, de jongens moe
sten onderwijs volgen aan de Kern-afdeling bin
nen het dovenonderwijs, zij moesten thuiswo
nend zijn, zij moesten de Nederlandse nationali
teit hebben en zij mochten een jaar voorafgaand 
aan het onderzoek niet in aanraking zijn ge
weest met een hulpverleningsinstelling binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. 
Drie van de vijf doveninstituten/scholen hebben 
medewerking verleend aan het onderzoek (het 
Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D.Guyot', het 
Rudolf Mees Instituut en het Christelijk Instituut 
voor Dove Kinderen 'Effatha'). 
De totale populatie-omvang van dove jongens 
die voldoen aan de criteria bedraagt in Neder
land ongeveer 105 (mondelinge navraag bij 
alle vijf doveninstituten/scholen). In totaal kon
den 61 ouders benaderd worden. Hiervan werk
ten 45 mee (73.9%). 

Aan deze ouders werd gevraagd voor hun dove 
zoon de CBCL in te vullen. Dit gebeurde tijdens 
een thuis-interview, in het voorjaar van 1989. 
De CBCL is ingevuld door moeders (75.6%), 
door vaders (7.3%) en door moeders en vaders 
gezamenlijk (17.1%). Het interview duurde tus
sen 20 en 4 0 minuten. 
De onderzoeksgroep telde tenslotte 41 jongens 
nadat er vier afgevallen waren (vanwege speci
fieke redenen konden de data van de vier jon
gens niet verwerkt worden). De gemiddelde leef
tijd was 8; 10 jaar. Het gemiddelde gehoorver
lies was 103 dB; op drie jongens na nad ieder 
een gehoorverlies van 9 0 dB of meer (van de 
drie jongens was het gehoorverlies 80, 82 en 
87 dB). De etnische achtergrond van de onder
zoeksgroep was als volgt: Nederlands 83% (n = 
34) en Surinaams en/of Nederlands-Antilliaans 
17% (n • 7). Het beroepsniveau van de ouders 
was gemiddeld 3.9 (sd = 1.4) (volgens Van 
Westerlaake.a., 1975). 

De vergelijkingsgroep 

Als vergelijkingsgroep is gebruik gemaakt van de 
grote, representatieve 'normale groep' van Ver
huist (1985): met name de subgroep jongens 
van 6-1 1 jaar. Van deze groep waren data van 
de CBCL voorhanden. De gemiddelde leeftijd 
van deze jsongens was 8;6 jaar. De etnische 
achtergrond was als volgt: Nederlands 97% en 
niet-Nederlands 3%. Het beroepsniveau van de 
ouders was gemiddeld 3.6 (sd = 1.6) (volgens 
Van Westerlaake.a., 1975). 21 



Tabel 1. Gemiddelde totaalscores van gedragsproblemen bij de onderzoeksgroep en de vergelijkin gsgroep. 

gedragsschalen 

gemiddelde 
totaalscores 
gedragsproblemen 

onderzoeksgroep vergelijkingsgroep verschil t-waarde siqn 
n = 41 n = 454 

28.4 23.2 5.2 2.10 p<.05 

De resultaten van het onderzoek 

De onderzoeksresultaten zullen aan de hand van 
de twee geformuleerde hypothesen weergege
ven worden. Om te beginnen hypothese A, die 
luidde: Dove kinderen vertonen meer en andere 
emotionele- en gedragsproblemen dan hun ho
rende leeftijdgenoten. 
Om een antwoord te krijgen op deze hypothese 
zijn verschillende ingangen gebruikt. Allereerst is 
gekeken naar de gemiddelde totaalscores van 
gedragsproblemen (som van de scores 0, 1 of 2 
van de gedragsitems). In tabel 1 zijn de gemid
delde totaalscores van de onderzoeksgroep en 
de vergelijkingsgroep weergegeven. 
Te zien is dat de gemiddelde totaalscore bij 
dove kinderen ruim 5 punten hoger ligt dan bij 
de vergelijkingsgroep. Dit verschil is significant (t-
test;t = 2.10, p<.05). De conclusie is hier dat 
dove kinderen meer gedragsproblemen vertonen 
dan hun horende leeftijdgenoten; het 
'totaalbeeld' van de dove jongens ziet er (ge
middeld) minder gunstig uit. 

Vervolgens is de vraag gesteld of zich bij de 
dove kinderen meer 'probleemgevallen' bevin
den. Dit is een tweede ingang om een an
twoord te krijgen op hypothese A. Om te bepa
len of een kind 'normaal' dan wel 'afwijkend' is, 
hanteert de CBCL zgn. cut-off scores. Wanneer 
een kind een score heeft die hoger is dan de 
cut-off score dan wordt aangenomen dat het be
treffende kind 'afwijkend' is (clinical range). Voor 
de totaalscore van gedragsproblemen is de cut
off score bepaald op de P90-score (Achenbach 
e.a., 1981). In tabel 2 is het resultaat weerge
geven van de onderzoeksgroep en de vergelij
kingsgroep wat betreft percentages kinderen die 

in de 'clinical range' vielen. Uitgegaan is hierbij 
van de P90-score die gevonden is in de Neder
landse populatie (Verhuist, 1 985). 
Het verschil in percentages tussen de onder
zoeksgroep en de vergelijkingsgroep (2%) blijkt 
niet significant (X2-toets; 2x2 kruistabel, X = .30, 
p>.50). 

Om te bepalen of dove kinderen andere ge
dragsproblemen hebben dan horende kinderen, 
is een vergelijking gemaakt van de gemiddelde 
scores op de onderscheiden gedragsschalen. 
Deze gedragsschalen vertegenwooraigen syn
dromen die samengesteld zijn door clustering 
van een groot aantal symptomen (de gedrags
items), op bais van factor-analyse. Naast zeven 
syndromen worden nog twee brede-band syn
dromen onderscheiden, namelijk internaliserend 
en externaliserend gedrag (resp. naar binnen ge
keerd, teruggetrokken gedrag en naar buiten ge
keerd, acting-out gedrag). In tabel 3 zijn de on
derzoeksgroep en de vergeliikingsgroep naast 
elkaar gezet voor wat betreft de gemiddelde 
scores op de zeven syndromen en de twee 
brede-band syndromen. 

Af te lezen is uit tabel 3, dat dove kinderen op 
alle gedragsschalen gemiddeld een hogere 
score behaald hebben dan de horende kinde
ren. In een geval is er sprake van een significant 
verschil: internaliserend gedrag (t-test; t = 2.05, 
p<.025 

Evenals voor de gemiddelde totaalscores van 
gedragsproblemen kan ook voor de scores van 
de gedragsschalen nader bekeken worden naar 
het aantal kinderen dat binnen de 'clinical 
range' valt. Dit is de vierde en laatste ingang 
om een antwoord op hypothese A te krijgen. De 

Tabel 2. Percentage kinderen van de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep met een totaalscore van gedrags
problemen boven de cut-off score*. 

gedragsschalen onderzoeksgroep vergelijkingsgroep verschil X2-waarde 
n = 41 n = 4 5 4 

percentage boven 
cut-off score 12% 10% 2% .30 

22 * cut-off score 90e perc. 44 (Verhulst, 1985). 

sign. 

p>.50 



label 3. Gemiddelde scores op de gedragsschalen van de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep. 

gedragsschalen 

agressie 
delinquentie 
depressie 
hyperactiviteit 
niet-communicatief 
sociale-teruggetrokkenheid 
somatische klachten 
internalizing 
externalizing 

onderzoeksgroep 
n =41 

10.2 
1.7 
3.5 
3.9 
2.1 
1.9 
0.9 

10.2 
14.7 

vergelijkingsgroep 
n = 454 

8.8 
1.2 
3.0 
3.6 
1.7 
1.7 
0.7 
8.1 

12.8 

verschil 

1.4 
0.5 
0.5 
0.3 
0.4 
0.2 
0.2 
2.1 
1.9 

t-waarde 

1.45 
1.68 
1.15 
.63 

1.36 
.72 
.95 

2.04 
1.39 

sign. 

0<.10° 
p<.10° 
p>.10 
p>.10 
p>.10 
p>10 
p>.10 
p<.025* 
p<.10° 

significant verschil 
tendens tot verschil 

p<.025 
fx .10 

vraag is hier of er verschillen zijn tussen de on
derzoeksgroep en de vergelijkingsgroep aan
gaande percentages kinderen die als 'afwijkend' 
aangemerkt moet worden voor een bepaalde 
gedragsschaal. Ook hier zijn cut-off scores als 
criterium gesteld. In fabel 4 staan de resultaten. 
Gebruik is gemaakt van de X2-toets, voor zes ge
dragsschalen apart uitgevoerd (zesmaal 2x2 krui
stabel) en van de Fisher-test (driemaal 2x2 krui
stabel; i.v.m. lage celwaarden). 
Er blijken geen significante verschillen tussen de 
onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep wat 
betreft percentages kinderen die in de 'clinical 
range' vallen van de gedragsschalen. De conclu
sie hier is, dat bij dove kinderen niet vaker speci
fieke problemen voorkomen dan bij horende kin
deren. 

De resultaten met betrekking tot hypothese B zijn 
kort weer te geven. Hypothese B luidde: In hoe
verre hangen de factoren: sociaal economische 
status, etnische achtergrond, leeftijd van het kind, 

invloed hulpverlening en onderwijs, oorzaak van 
doofheid, ordinale positie, gezinsgrootte, com
municatieve vaardigheden, intelligentie en ge-
hoorverlies samen met de mate van gedragspro
blemen bij dove kinderen. 
Er werden, op twee uitzonderingen na, voor de 
onderzochte factoren geen verschillen gevonden 
tussen dove kinderen onderling. De twee discri
minerende factoren waren: etnische achtergrond 
en leeftijd van het kind. In tabel 5 en tabel 6 zijn 
de resultaten weergegeven. 
Er blijkt voor de factor etnische achtergrond een 
significant verschil te bestaan (t-tesf; t = 1.81, 
p<.05): dove kinderen van ouders met een an
dere dan Nederlandse achtergrond vertonen 
meer gedragsproblemen (totaalscores van ge
dragsproblemen) dan dove kinderen van ouders 
met een Nederlandse achtergrond. Er moet even
wel gewezen worden op het kleine aantal kinde
ren van eerstgenoemde groep (n = 7). 

Het verschil in gemiddelde scores van gedrags-

Tabel 4. Percentage kinderen van de onderzoeksgroep en de vergelijkingsgroep met een score op de gedrags
schalen boven de cut-off score* 

gedragsschalen onderzoeksg roep 
n = 41 

vergelijkingsgroep 
n = 454 

verschil X -waarde 
Fisher 

sign. 

agressie t 
delinquentie 
depressie 
hyperactiviteit 
niet-communicatief 
sociale-teruggetrokkenheid 
somatische klachten 
internalizing 
externalizing 

2% 
5% 
0% 
5% 
7% 
2% 
2% 

15% 
22% 

9% 
4% 
2% 
4% 
5% 
2% 
2% 
2% 
4% 

7% 
1% 
2% 
1% 
2% 
0% 
0% 
3% 
8% 

.54 
0 

0 
.56 

.25 

.92 

p>.20 
p-1 
p - 4 6 
p-1 
p>.30 
p>.38 
p>.38 
p>.50 
p>.10 

Amerikaanse cut-off scores (Achenbach e.a., 1983): 
zeven gedragsschalen: 98e perc. 
internaliziging-externalizing: 90e perc. 23 



Tabel 5. Gemiddelde totaalscores van gedragsproblemen 

onderzoeksgroep gemiddelde scores 

niet-Nederlandse 
achtergrond n = 7 38.0 

Nederlandse 
achtergrond n = 34 26.5 

Tabel 6. Gemiddelde totaalscores van gedragsproblemen 

onderzoeksgroep gemiddelde scores 

< 8; 10 jaar n= 18 34.2 

>8; 10 jaar n = 23 24.0 

problemen tussen dove kinderen van jonger en 
ouder dan 8; 10 jaar (10.1) is significant (Mest; t 
= 1 .96, p<.05): jongere dove kinderen verto
nen meer gedragsproblemen dan oudere dove 
kinderen. 

Voor de overige genoemde factoren werden 
geen verschillen gevonden tussen dove kinderen 
onderling, zoals hierboven reeds gesteld; ordina
le positie van het dove kind, oorzaak van doof
heid en intelligentie bleken in het gedane onder
zoek geen discriminerende factoren. Dit in 
tegenstelling met gegevens uit het buitenlands 
onderzoek. De factor sexe is niet onderzocht. 

Discussie 

Uit het Nederlands onderzoek bij dove kinderen 
komt naar voren, dat dove kinderen gemiddeld 
meer gedragsproblemen vertonen dan horende 
leeftijdsgenoten. Het gaat hier om een 
'totaalbeeld' van de dove kinderen. Buitenlands 
onderzoek heeft dit gegeven eerder ook opgele
verd. Afwijkend van het buitenlands onderzoek 
is voor de Nederlandse onderzoeksgroep niet 
gebleken dat dove kinderen vaker dan horende 
kinderen 'gestoord' zijn. Ook werd bij de onder
zoeksgroep in tegenstelling met buitenlands on
derzoek als specifiek probleemgedrag niet ac
ting-out gedrag (externaliserend gedrag), maar 
juist internaliserend gedrag vastgesteld. 
Als discriminerende factoren kwamen in het on
derzoek naar voren etnische achtergrond en leef
tijd van het kind. In buitenlands onderzoek werd 
voor de laatste factor wel een tendens gevon
den. Voor de in het buitenlands onderzoek ge
vonden discriminerende factoren werd in het Ne-

24 derlands onderzoek geen steun verkregen; 

n de onderzoeksgroep en etnische achtergrond, 

verschil t-waarde sign. 

11.5 1.81 p<.05 

n de onderzoeksgroep en leeftijd van het kind. 

verschil t-waarde sign. 

10.1 1.96 p<.05 

ordinale positie van het dove kind, oorzaak van 
doofheid en intelligentie bleken niet van invloed 
op de mate van gedragsproblemen bij dove kin
deren. 
Wat kunnen de verklaringen zijn voor de ver
schillen zoals die naar voren komen uit het bui
tenlands en Nederlands onderzoek? Een eerste 
invloed zou geweest kunnen zijn de beperkte 
omvang van de onderzoeksgroep (41 jongens). 
Meer nog dan deze invloed zou de beperkte 
leeftijdsspreiding een verklaring kunnen zijn; in 
buitenlands onderzoek bestonden de onderzoch
te groepen vaak uit kinderen van de lagere 
schoolleeftijd tot adolescenten/jong volwasse
nen. Niet duidelijk is of juist dove schoolkinde
ren of adolescenten over het algemeen meer 
problemen hebben (Green, Mislevy, Litoff en 
Schleiter, via Rayson, 1 987 ; Anderson en Wat
son, 1984; Spronk, 1989). Andere critria van 
de Nederlandse onderzoeksgroep, met name 
de onderwijsachtergrond en het thuiswonend 
zijn kunnen ook een bijdrage geleverd hebben 
aan de verschillen in onderzoeksresultaten. Ten
slotte kan de keuze van de informanten van in
vloed zijn geweest. In buitenlands onderzoek is 
veelal de leerkracht als informant gebruikt. In het 
Nederlands onderzoek daarentegen zijn de ou
ders, als vertegenwoordigers van het eerste op
voedingsmilieu, als informant aangesproken. 
Tot slot, dat uit het Nederlands onderzoek naar 
voren komt dat dove kinderen in vergelijking met 
horende kinderen niet vaker 'gestoord' zijn, wil 
niet zeggen dat het met de toestand van dove 
kinderen 'wel meevalt'. Als groep komen zij er 
niet zo 'ongunstig' uit als uit buitenlands onder
zoek te verwachten zou zijn geweest. 
Nadrukkelijk moet gesteld worden, dat op indivi
dueel niveau, bij een bepaald doof kind, uit de 



gegevens naar voren kwam dat sprake was van 
zorgelijke problematiek. Aandacht hiervoor en 
verder onderzoek naar gedragsproblematiek bij 
dove kinderen blijft noodzakelijk. Het gebruik 
van de CBCL biedt hierbij naar verwachting 
goede mogelijkheden: uitbreiding van onder
zoek met behulp van de CBCL is momenteel in 
voorbereiding. 

Literatuur 

Achenbach, T.M. The classification of children's psy
chiatrie symptoms: a factor-analytic study. Psychologi
cal Monografhs 1966, 80(7), 1-37. 
Archenbach, T.M. en C.S.Edelbrock. Behavioral pro
blems and competencies reported by parents of normal 
and disturbed children aged four through sixteen. Mo
nografhs of the Society of Research Child Develop
ment, 1981, 188. 
Achenbach, T.M. en C.S.Edelbrock. Manual for the 
Child Behavior Checklist and revised child Behavior 
Profile, University of Vermont, 1983. 
Achenbach, T.M., F.C.Verhulst, G.D.Baron, 
M.AIthaus. A comparison of syndroms derived from 
the Child Behavior Checklist for American and Dutch 
boys aged 6-1 1 and 1 2-16./Journal of Child Psycho
logy and Psychiatry 28, 3:437-453, 1987. 
Anderson, G.B. en D.Watson (eds.). The habilitation 
and rehabilitation of deaf adolescents. Proceedings of 
the National Conference on the Habilitation and Reha
bilitation of Deaf Adolescents. The National Academy 
of Gallaudet College, Washington, 1984. 
Chess en Fernandez, P. Do deaf children have typical 
personality? Journal of the American Academy of Child 
Psychiatry, 1980, 19, 654-664. 
Freeman, R.D., S.F.Malkin, J.O.Hastings. Psychosoci
al problems of deaf children and their families: a com-
paritive study American Annals of the Deaf, 1975, 
120: 391-405. 
Kolvin, I., T.Fundudis, H.I.J.van der Spuy, 
E.G.Tweddle, G.S.George. The hearing impaired 
child: behavior and personality. In: T.Fundudis, 
I.Kolvin, R.Garside (eds). Speech retarded and deaf 
children. London, 1979. 
Graham, P.J., en M.Rutter. Organic brain dysfunction 
and child psychiatric disorder. British Med Journal 3: 
695-700. 
Green, B.L., R.Mislevy, S.G.Litoff, M.K.Schleiter. Na
ture and relative rayes of emotional/behavioral distur
bance in hearing impaired school age youth (verschijnt 
binnenkort). 
Greenberg, M. Lezing gehouden op het Symposium 
Dove Kinderen met Psychische Problematiek. In: 
FODOK 1956-1986. Verslag Symposium Dove Kinde
ren met Psychische Problematiek. Utrecht, 1987. 
Jensema, C. en R.J.Trybus. Reported emotional behavi
oral problems among hearing impaired children in spe
cial educational programs: United States, 1972-
1973. Washington, 1975, Series R, 1. 
Koot, H.M. De Child Behavioral Checklist (CBCL): het 
instrument en zijn gebruiksmogelijkheden. Nederlands 
Tijdschrift van Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Vol. 
2, 1989,6, 318-326. 

Meadow, K.P. en R.J.Trybus. Behavioral and emotio
nal problems of deaf children: An overview. In: 
L.J.Bradford en W.G.Hardy (eds.). Hearing and hea
ring impairment. New. York, 1979, 395-403. 
Rayson, B.C. Emotional illness and the deaf. In: 
E D Mindel en M.Vernon. They grow in silence. Bo
ston, 1987, 65-101. 
Reivich, R.S. en I.A.Rothrock. Behavioral problems of 
deaf children and adolescents: A factor-analytic study. 
Journal of Speech and Hearing Research, 1972, 15: 
93-104. 
Rutter, M., J.Tizard, K.Whitemore. Health and Beha
vior. Huntington: Krieber, 1970. 
Schlesinger, H.S. en K.P.Meadow. Sound and Sign: 
Childhood deafness and mental health. Berkely, Los 
Angelos, London, 1972. 
Spronk, C.M. Psycho-therapie aan doven: eindelijk 
van de grand. In: A.P.M.van Hagen en H.Knoors 
(red.). Onderwijs aan doven. Lisse, 1989. 
Veentjer, S. en J.P.Govers. Psychische hulpverlening 
aan doven. Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht, 
1988. Publ. nr. 88552. 
Verhulst, F.C. Mental health in Dutch children. Mep-
pel, 1985. 
Verhulst, F.C., T.M.Achenbach, M.AIthaus, 
G.W.Akkerhuis. Comparisons derived from the Child 
Behavior Checklist for American and Dutch girls aged 
61 1 and 1 2-16. Journal of Child Psychology and Psy
chiatry 1988, 29, 879-895. 
Westerlaak, J.M.van, J.A.Kropman, J.W.M.Collaris. 
Beroepenklapper. Nijmegen, 1975. 

Het onderzoek waarvan verslag is gedaan, is 
terug te vinden in de scriptie 'Gedragsproblemen 
bij dove kinderen, een onderzoek bij dove jon
gens van 6-1 1 jaar, met behulp van de Cnild 
Behavior Checklist' (geschreven in het kader van 
de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek van de 
Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg). 
Binnenkort zullen resultaten Lekend worden van 
een betrouwbaarheidsonderzoek. 
Deze scriptie is te bestellen bij de auteur van dit 
artikel. Het correspondentie-adres is: 
T.Th.van Eldik 
PC.Hooftstraat 1 1 
2741 BA Waddinxveen 
t e l . 0 1 8 2 8 - 12391 

25 



Een goede 'boek-houding' of: 

het belang van voorlezen aan dove en slechthorende kinderen. 

Liesbeth Pijfers, Vakgroep Psychonomie, Rijks
universiteit Utrecht. 

Met dank aan de 'Werkgroep Recht op Communica
tie' die commentaar leverde op een eerdere versie van 
dit artikel, en de voorlees-werkgroep van de J.C. Am-
manschool die de aanzet gaf tot deze versie. 

Inleiding 

Voorlezen aan kinderen is leuk; voorlezen is ook 
heel belangrijk. Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt dat steeds weer benadrukt. Het is ook on
derwerp van wetenschappelijk onderzoek: voor
lezen kan een belangrijke plaats innemen in de 
taalontwikkeling en algemene ontwikkeling van 
het kind. Het blijkt tenslotte een positieve 'boek
houding' aan te kweken die een zeer goede 
voorbereiding is op het zelf leren lezen en ande
re schoolse vaardigheden (Wells, 1987). Voor 
de goedhorende kinderen worden er allerlei initi
atieven ondernomen om het voorlezen door ou
ders te stimuleren. 

Wanneer een kind slechthorend of doof is, stelt 
dat bijzondere eisen aan het voorlezen. Onder
zoek daarnaar is schaars. Toch worden er in 
Nederland sinds enkele jaren ook activteiten on
dernomen om het voorlezen aan slechthorende
en dove kinderen te stimuleren. In een boekje 
van het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Cen
trum over bibliotheekwerk voor doven (Sfarmans-
van Haren, B. Janssen, 1 987) werd een lans ge
broken voor het voorlezen aan dove kinderen 
(Pijfers, 1987). Tijdens het jubileumcongres van 
'Efratha' sprak René van Harten over dit onder
werp. In 1988 verschenen er bij Leopold twee 
voorleesboekjes in gebarentaal, speciaal voor 
dove kinderen. Door de Nederlandse Stichting 
voor het Dove en Slechthorende Kind worden nu 
voorleescursussen verzorgd waarbij ouders leren 
hoe zij kunnen voorlezen aan hun dove kind. Er 
zijn enkele sprookjes op video opgenomen, ver
teld door een dove verteller. 
O p de Ammanschool in Amsterdam bestaat een 
werkgroep die, gestimuleerd door de ideeën 
over voorlezen en vertellen van Peter Blackwell, 
al enige tijd actief is om een voorleesprogramma 
te ontwikkelen. Mogelijk zijn er inmiddels elders 
meer initiatieven op dit gebied ondernomen. 

26 Waarom deze grote interesse voor het voorlezen 

aan auditief gehandicapte kinderen? Wat is er 
zo bijzonder aan voorlezen, dat het zo'n invloed 
heeft op de ontwikkeling van het kind? In dit arti
kel een overzicht van wat zo'n 10 jaar verzame
len heeft opgeleverd aan informatie over voorle
zen in het algemeen, en voorlezen aan dove- en 
slechthorende kinderen in het bijzonder. 

De situatie 

O p de eerste plaats is de voorlees-situatie een 
hele vruchtbare situatie voor communicatie en 
taalgebruik. Bij het voorlezen zitten voorlezer en 
kind dicht bij elkaar en hebben beiden alleen 
aandacht voor het boek en de communicatie 
daarover met elkaar. Bij het voorlezen is moge
lijk wat bij alle dagelijkse activiteiten misschien 
niet altijd zal lukken: het aanpassen van de com
municatie en het taalgebruik aan de mogelijkhe
den van het kind. Dat kan zijn: het gebruik van 
gebaren, het gebruik van Visi-C, of het lang
zaam en duidelijk spreken wanneer gekozen 
wordt voor een orale benadering. 

Door de vaak beperkte communicatie met het 
auditief gehandicapte kind blijven veel dagelijk
se bezigheden voor hem of haar langer een ge
sloten boek dan voor het horende kind. 
Het horende kind hoort de aankondiging van 
wat er komen gaat, hoort de beschrijving tij
dens, en het napraten na afloop, zowel bij acti
viteiten waarin het zelf een actieve rol speelt als 
bij activiteiten waarbij het slechts toeschouwer 
is. Het dove kind mist dat en is voor inzicht in si
tuaties sterker aangewezen op regelmaat en te
rugkomende patronen. Het voorlezen thuis en op 
school gebeurt in een situatie die het kind door 
het sterk routine-matige karakter al snel zal kun
nen gaan doorzien. Bij het voorlezen zal het 
daarom eerder dan in andere situaties een actie
ve rol kunnen innemen en zal het op een accep
tabele manier kunnen experimenteren met het 
'naar eigen hand zetten' van een situatie. Hoe 
duidelijk omschreven de rollen van beide partij
en zijn en hoe vast de routine bij het voorlezen 
is, wordt soms ineens helder wanneer het kind 
de rol van voorlezer overneemt en zelf gaat 
voorlezen aan de ouder, een broertje of zusje, 
of misschien de pop: het kind neemt de hele 
houding en de manieren van de voorlezer over, 
wijst waarschijnlijk naar de plaatjes, en herhaalt 
misschien woordelijk vaste vragen en uitdrukkin-



gen. Ook in de schoolsituatie zie je regelmatig 
dat een kind schooltje speelt en een 'klasje' gaat 
voorlezen. Het is spel, het moet vooral spel blij
ven, maar het kind dat van jongs af aan bekend 
is met de voorlees-routine, dat ervaring heeft met 
de vraag-en-antwoord sequentie, het om beurten 
iets zeggen of iets doen, het bladzijde voor 
bladzijde bekijken van de plaatjes en het volgen 
van het verhaal, heeft daarmee een enorme 
voorbereiding verworven op het zelf leren lezen. 

In de voorlees-situatie kan het kind ervaren dat 
alle dingen een naam hebben en dat mensen 
over alles en nog wat, bestaande en niet be
staande dingen kunnen praten. Natuurlijk is het 
van het allergrootste belang dat dit niet alleen bij 
het voorlezen gebeurt en dat het auditief gehan
dicapte kind, net als het goedhorende kind, al
tijd en overal met iedereen over alles en nog wat 
kan communiceren. Maar: de praktijk leert dat 
dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. De 
voorlees-situatie nu leent zich er bij uitstek voor 
om met. het kind over dingen en het doen van 
dingen te praten. Deze voordelen van de voor
lees-situatie worden voor het horende kind als 
volgt omschreven door Schaerlaekens (1986, 
blz. 90): 

"Het feit dat het om een afbeelding gaat, den
ken we bijvoorbeeld aan een afbeelding van 
een koekje, en dat het niet om een echt ding 
gaat, sluit de competitie uit van andere moge
lijke bezigheden als het 'grijpen' van het ding, 
het 'opeten' van het ding in kwestie, enz. Het 
enig mogelijke dat men met een afbeeling kan 
doen is inderdaad benoemen. | . .) in het echte 
leven zijn activiteiten, voorwerpen, relaties mee
stal in beweging en van voorbijgaande aard, 
en kan het voor net kind moeilijk zijn ze goed te 
bekijken en te analyseren. 
Daarentegen kan het kind de dingen in het pren
tenboek zo lang en zo grondig bekijken en be
studeren als het wil, om essentiële kenmerken te 
ontdekken." 

Ook het laatstgenoemde voordeel geldt eens te 
meer voor het auditief gehandicapte kind. Het 
horende kind kan immers naar iets in de omge
ving kijken en tegelijkertijd horen wat iemand 
daarover te vertellen heeft. Het dove en ernstig 
slechthorende kind kan nooit in diezelfde mate 
het kijken en 'luisteren' combineren. Voor beide 
heeft het immers het ene paar ogen nodig. Al
leen bij het benoemen van tastbare voorwerpen 
en concrete handelingen in de directe, aan te 
raken omgeving, kan de ouder een gebaar zó 
maken dat het kind naam en betekenis gelijktij
dig ziet, bijvoorbeeld door een gebaar 'op' of 
'aan' het voorwerp zelf té maken. Bij het voorle
zen daarentegen kan de ouder de gebaren altijd 

bij, of zelfs op de plaatjes maken. De relatie tus
sen naam en plaatje kan met gebaren misschien 
nog wel duidelijker worden aangegeven dan 
met gesproken woorden. Bij het voorlezen aan 
jonge horende kinderen wordt er niet voor niets 
zo veel gewezen, en worden er 'gebaren' op 
de plaatjes gemaakt: het hondje dat op de 
bladzijde geaaid wordt, de kip die de graankor-
reltjes van de bladzijde oppikt, enz. 

Maxwell (1984, blz. 199) beschrijft hoe een 
Amerikaanse (dove) vader zijn dove dochtertje 
Alice voorleest. Toen Alice nog klein was (2;4 
jaar) maakte hij veel gebaren op de plaatjes: het 
gebaar KAPOT, bijvoorbeeld boven het plaatje 
van het kapotte stoeltje, iets dat Alice direct van 
hem overnam. Toen in een ander verhaal de 
beer het koekemannetje wilde bijten, wees de 
vader naar het plaatje van de beer, maakte het 
gebaar BEER, wees weer naar de beer, en 
maakte toen het gebaar BIJTEN op de tekening 
van het koekemannetje. De Amerikaanse Geba
rentaal maakt onder meer gebruik van richting 
om aan te geven wie onderwerp is, wie lijdend 
voorwerp. Door de gebaren op de tekeningen te 
maken, demonstreerde de vader van Alice op 
een heel duidelijke manier hoe dat gebeurt, en 
ondersteunden de vorm en de inhoud van de 
taaluiting elkaar optimaal. 
Maxwell geeft meer voorbeelden hoe de vader 
zijn taal en zijn manier van voorlezen aanpast 
aan de mogelijkheden van Alice. En ook hoe: 
de inbreng van Alice in de situatie en in het ver
haal steeds groter wordt. 

Inhoud 

Zoals in de voorgaande paragraaf al even 
gezeg is, ontgaat het auditief gehandicapte kind 
veel van de oetekenis van wat er om hem of 
haar heen gebeurt, omdat het het lopende com
mentaar van de omgeving erbij mist.. Het kind 
ziet en ervaart wel wat er gebeurt, maar moet 
door de beperking in de communicatie aan veel 
zaken zelf betekenis hechten. In plaats van dat 
het daarbij geleid wordt door het taalgebruik 
van de omgeving. Wat een horend kind tijdens 
de alledaagse activiteiten in de gewone inter
actie met ouder en anderen oppikt, is heel veel, 
is ons cultuurgoed. Men noemt dit wel het 
'hidden curriculum': het verborgen leerplan. Het 
kind leert terloops hoe dingen heten, hoe dingen 
aangekondigd en besproken worden, het hoort 
waarom dingen wel - of juist niet - gebeuren, 
waarom het iets niet - of juist wel - moet doen, 
het pikt van alles op uit gesprekken tussen ouders 
en anderen, enz. Alleen wanneer ouders van het 
ernstig slechthorende of dove kind te allen tijde 
vloeiend in gebaren communiceren of bij al hun 27 



uitingen tippen*) - ook wanneer ze niet met het 
dove kind praten maar met iemand anders - kan 
het kind op eenzelfde manier profiteren van dit 
verborgen leerplan. 

Schaerlaekens (1986, blz. 91] geeft het volgen
de advies voor het gebruik van voorleesboekjes 
bij horende kinderen: 'Een kind dat voor het 
eerst naar de dierentuin gaat, zal de dieren 
beter kennen en herkennen als het dierenboekje 
voor dit dierentuin-bezoek bekeken wordt'. 
Voor het horende kind geldt dit beter kennen en 
beter herkennen met name wanneer het gaat om 
een geheel nieuwe omgeving zoals de dieren
tuin of het ziekenhuis. Voor het auditief gehandi
capte kind kunnen veel dagelijkse situaties veel 
langer op eenzelfde manier ongekend, onbe
noemd blijven. Boekjes waarin net verborgen 
leerplan aan de orde komt, zijn daarom heel oe-
langrijk. Boekjes over de alledaagse routines van 
het leven: het ontbijten, het winkelen, de werk
zaamheden en activiteiten van de gezinsleden, 
de gang van zaken bij een verjaardagsfeest, de 
voorbereidingen en gevoelens bij feestdagen 
zoals Sinterklaas, Kerstmis, enz. Aan de hand 
van een boekje kan er met het kind over deze 
zaken gepraat worden, kan de relatie gelegd 
worden tussen wat het in het boekje ziet en de 
eigen ervaringen, kan alles bespreekbaar wor
den en daardoor: leren beter te begrijpen en 
beter leren te onthouden. 

De interactie tussen de wereld in het boek en de 
wereld van het kind: Het kind begrijpt de eigen 
wereld beter wanneer het die kan kennen en her
kennen in een boekje, maar het kind zal uit een 
boek ook nieuwe kennis kunnen opdoen. Wan
neer het kind in een boek heeft gezien hoe ou
ders en kinderen met elkaar communiceren - sim
pele dingen zoals het elkaar begroeten, maar 
ook 'het samen' van een geheim delen, grapjes 
bedenken, een brief schrijven naar oma of aan 
Sinterklaas - dan zullen kind en volwassene dit 
in eigen wereld misschien eerder overnemen. 
Naarmate het kind ouder is, kan dit verborgen 
leerplan zich uitbreiden naar onderwerpen die 
minder tastbaar zijn, zoals gevoelens, dromen, 
fantasieën, angsten. Maar ook naar onderwer
pen uit andere landen of uit andere tijden. Veel 
van wat horende kinderen oppikken van de tele
visie, zal het auditief gehandicapte kind immers 
eveneens ontgaan. 

Door de beperking in de communicatie hangen 
veel gebeurtenissen (kleine en grote) in het leven 
van het auditief gehandicapte kind als los zand 
aan elkaar. Het mist de samenhang, de rode 

28 *) 'cuen' - cued-speech 

draad. Wanneer het kinderboekjes voorgelezen 
krijgt, kan het daarin de logische opbouw van 
verhalen gaan leren herkennen. Het kan op 
grond van de regelmatigheden verwachtingen 
opbouwen, en het kan op grond van deze ver
wachtingen voorspellingen gaan doen. Bij het 
voorlezen zullen ouders het kind kunnen stimule
ren om op deze wijze, actief, deel te nemen 
aan het verhaal: "En wat denk je, wat zei de 
beer toen?" (zie ook hieronder). 
Het kind dat bij het voorlezen regelmatigheden 
herkent, verwachtingen opbouwt, voorspellingen 
doet, zal dezelfde strategie misschien ook in zijn 
dagelijkse activiteiten gaan toepassen, in plaats 
van af te wachten, dingen te laten gebeuren, 
zal het kind misschien meer actief de eigen we
reld vorm gaan geven. 

De taal 

"Wanneer volwassene en kind samen boekjes 
bekijken, vertellen, voorlezen, rijmpjes en liedjes 
zingen, zijn ze meer dan gewoon intensief 
bezig met taal, taalaanbod, en is er verhoogde 
concentratie van aandacht voor de taal. Dat feit 
alleen is eigenlijk meer dan voldoende om het 
gunstig effect van het kinderboek op de monde
linge taalverwerving te verklaren". 
(Schaerlaekens, 1986, blz. 93). 

Schaerlaekens schrijft hier weer over het horende 
kind, maar ook dit argument geldt voor het audi
tief gehandicapte kind. 
Bij het samen een boekje lezen ervaart het kind 
dat de plaatjes (en daarmee de dingen in de 
eigen wereld) benoemd kunnen worden. Het 
ontwikkelt symboolbesef, Het kind dat bij het 
plaatjes kijken heeft ervaren dat dingen een 
naam hebben, zal ook in de eigen wereld gaan 
vragen naar de namen van dingen en mensen. 
Steeds zal er een interactie zijn tussen wat het 
kind ervaart bij het boekje lezen en wat het er
vaart in de eigen wereld, Bij het boekje lezen 
merkt het dat het kan zeggen wat er op de vol-

ende bladzijde zal staan, ook al ziet het die 
ladzijde nog niet, in de dagelijkse communica

tie merkt het dat het eveneens woorden of geba
ren kan gebruiken om zaken aan te duiden die 
het niet kan zien. 

Prentenboeken lenen zich bij uitstek voor het uit
breiden van de woordenschat. O p het plaatje 
kan precies worden aangewezen wat er be
doeld wordt, gemakkelijker vaak dan in de wer
kelijkheid. Hoe maak je een kind anders dan 
aan de hand van plaatjes duidelijk wat nu pre
cies 'schoorsteen' is en wat 'antenne', hoe kun 
je het kind anders duidelijk maken wat het ver
schil is tussen 'schuur', een 'garage', en een 



'hut'. De afbeeldingen in prenteboeken voor de 
allerkleinsten stellen meestal zogenaamde proto
types voor: zeer typerende voorbeelden van be
grippen, met alle belangrijke definiërende ken
merken. Huizen hebben allemaal een rood dak, 
een schoorsteen, een of meer ramen met gor
dijntjes ervoor en een deur. Ze staan vrij op een 
grasveld, met misschien een bloemperkje en een 
paadje dat naar de deur leidt. Honden hebben 
altijd een staart, vaak hangende oren, zijn van 
gemiddeld formaat en van een onbestemd ras. 
Zo ook zal een schuur achterin een tuin afge
beeld worden met een enkele deur en een fiets 
erin, een garage waarschijnlijk naast het huis, 
met dubbele deuren of een tuimeldeur en een 
auto erin, enz. Veel woorden en begrippen zal 
het (auditief gehandicapte en horende) kind 
leren kennen in zijn prenteboek, lang voor het er 
in de eigen omgeving mee geconfronteerd 
wordt. Denk maar aan woorden als 'olifant', 
'helicopter', 'brandweer'. 

Een kind dat zijn prototypes uit zijn prenteboek 
kent, zal weinig of geen moeite hebben met de 
vele variaties daarop die het in de eigen omge
ving tegenkomt. Door middel van de taal kunnen 
zowel de overeenkomsten aangegeven worden 
("Dit is een garage, net als in je boek'), maar 
ook de verschillen ("maar kijk, deze garage is 
niet naast, maar onder het huis"). 

Het samen kijken in prenteboeken, woorden-
schafboeken, en alfabetboeken is daarmee een 
optimale gelegenheid om de woordenschat van 
het kind uit te breiden - eerst de woorden die 
belangrijk zijn voor de eigen leefwereld, later 
woorden voor zaken die het kind (nog) niet uit 
eigen ervaring kent. Weer later zal het kind ook 
woorden voor steeds abstracter zaken tegenko
men, tenslotte ook woorden die niet meer in een 
(enkel) plaatje kunnen worden uitgebeeld, maar 
waarvan de betekenis zal moeten blijken uit de 
talige context van het verhaal. 
Bij de eerste prenteboeken zullen ouders en kind 
zich aanvankelijk beperken tot het benoemen 
van de plaatjes:'hond', 'poesje', enz. Al snel zal 
de voorlezer de eigen uitingen en die van het 
kind gaan uitbreiden: 'een lief hondje', 'het 
zwarte poesje', maar ook: 'aai poesje', en 
'poesje drinkt'. 

Bij het voorlezen aan een jong kind vervalt de 
voorlezer bijna automatisch in 'motherese' - het 
taalgebruik dat opvoeders gebruiken in de inte
ractie met een jong kind. Kenmerken hiervan 
zijn: een hoog stemgeluid, korte zinnen, veel her
halingen, veel intonatie. 'Motherese: lijkt inder
daad bijna een automatisme. Ook wanneer een 
kind een jonger broertje of zusje voorleest, zal 
het dit 'motherese' gebruiken.' 
Schaerlaekens over het taalgebruik bij het voorle

zen aan horende kinderen (1986, blz. 91): 
'Het herhaald vertellen van hetzelfde prenteboek 
legt aan de volwassene speciale eisen qua taal
aanbod op. De verteller zal steeds dezelfde in
houd in een eigen zinsopbouw moeten verwoor
den, en dit zal resulteren in een optimale variatie 
daarvan. Na een beurt of toe van hetzelfde 
boek zullen alle mogelijke variaties van de zin
nen die erbij horen aangeboden zijn. De vertel
ler zal dan overgaan tot het progressief verho
gen van de mogelijkheidsgraad van de 
zinsopbouw. Iedereen weet dat op de leeftijd 
van 2 a 3 jaar het kind er een grote voorliefde 
voor heeft steeds hetzelfde boek te bekijken; her
haling is troef. Het steeds opnieuw vertellen van 
dezelfde inhoud zal dan ook resulteren in een 
optimale variatie, samen met een geleidelijke 
complicatie van de aangeboden syntaxis, waar
bij de inhoud vrij stabiel blijft'. 
Horende ouders en leerkrachten zullen - zeker 
wanneer ze gebaren gebruiken - in de interactie 
met een auditief gehandicapt kind waarschijnlijk 
niet met diezelfde natuurlijkheid de kenmerken 
van dit 'motherese' in hun taalgebruik overne
men. In de situatie van het voorlezen kan men dit 
bewust oefenen. 

Twee kanttekeningen daarbij: 
Ten eerste: de voorlezer die gebaren gebruikt 
kan bij het voorlezen zoveel mogelijk de Neder
landse Gebarentaal gebruiken, of kan zoveel 
mogelijk de structuur van de Nederlandse ge
sproken taal weergeven door middel van TC. 
Ten tweede: wanneer de voorlezer de tekst in 
het boekje naar eigen inzicht aanpast, bestaat 
het gevaar dat het taalaanbod te lang van een 
te laag niveau blijft, niet zozeer omdat de taal 
van het kind zich niet verder ontwikkelt, maar 
omdat de gebarenkennis van de voorlezer te kort 
schiet. Beide kwesties spelen echter niet alleen in 
de situatie van het voorlezen en verdienen meer 
ruimte dan ze op deze plaats zouden kunnen 
krijgen. 

Het verhaal 

De situatie van het voorlezen heeft een bepaalde 
structuur die het kind leert doorzien, maar ook in 
de opbouw van ieder goed verhaal zit een struc
tuur. Heel algemeen heeft ieder verhaal een 
begin, een midden en een eind. In het begin 
wordt een bepaalde situatie geschetst ('Er was 
eens . . .') er zal een 'probleem' worden be
schreven ('. . . een lelijk jong eendje'). 
Het middenstuk van het verhaal is gewijd aan 
alles wat er gebeurt om het probleem op te los
sen. De oplossing is dan meestal ook het einde 
van het verhaal ('. . . en ze leefden nog lang en 
gelukkig'). O p deze bassisstructuur zijn allerlei 29 



variaties mogelijk: direct na de oplossing van het 
eerste probleem, kan zich een tweede probleem 
voordoen, en eventueel een derde (stapelver-
haal). Een verhaal kan eindigen met dezelfde si
tuatie als waarmee is begonnen (cirkelverhaal). 
Er kan een verhaal in het verhaal zijn opgeno
men. Deze structuren worden binnen de literatuur
wetenschap beschreven in verhaal-grammatica's 
en worden gebruikt bij het analyseren - maar 
ook het schrijven - van teksten. 
De problemen die in verhalen aan de orde 
komen, blijken bijna altijd variaties op een klein 
aantal steeds terugkerende thema's: bv. iets kwijt
raken; verdwalen; verliefdheid; niet geaccep
teerd worden. Ook de processen met behulp 
waarvan deze problemen worden opgelost, zijn 
onder een aantal algemene noemers te vangen: 
proberen en doorzetten, hulp van buiten, samen
werken, door schade en schande wijzer wor
den, toverkracht enz. 

Een kind dat veel voorgelezen wordt, zal zich -
onbewust - al deze algemene regels eigen 
maken. Bij het begrijpen van een nieuw verhaal, 
heeft het er steun aan; het weet - ongeveer -
wat er kan komen, het begrijpt beter wat er ge
beurt, en het zal de inhoud beter onthouden. 
Wanneer het kind zelf een verhaal vertelt of 
schrijft, zal het beter begrepen worden, wanneer 
het daarbij dezelfde regels toepast. 
Een kind dat veel voorgelezen wordt, zal zich 
deze algemene regels spelenderwijs eigen ma
ken. Later bij het stel- en literatuuronderwijs kan 
men de leerlingen expliciet bewust maken van 
deze regelsystemen. De voorlezer kan rekening 
houden met deze regelsystemen bij de selectie 
van de verhalen: bepaalde structuren, proble
men, en processen zijn eenvoudiger en meer ge
schikt voor jongere kinderen, andere zijn com
plexer en vragen al een bepaalde verhaal-
ervaring. Wanneer een verhaal een geheel 
nieuwe verhaalstructuur heeft, kan men erop let
ten dat het probleem en het oplosproces in ieder 
geval vertrouwd zijn. Door achtereenvolgens een 
aantal verhalen voor te lezen met eenzelfde ver
haalstructuur, zullen de kinderen er sneller ver
trouwd mee raken. Hetzelfde geldt voor het intro
duceren van nieuwe problemen en nieuwe op-
losprocessen. 

In hoeverre de voorlezer zich bij de verhaalkeu-
ze volledig moet laten leiden door deze criteria, 
is natuurlijk de vraag. Net als bij het taalonder
wijs zal men kunnen kiezen voor een natuurlijke 
en zeer gestructureerde opbouw - of voor een 
compromis daartussen. 

Een voorbeeld 

30 Ter afsluiting en ter illustratie een voorbeeld: het 

boekje 'Allemaal appeltaart', geschreven door 
S. Lavell. 
'Mevrouw Mulder heeft een groot gezin. Ze 
moet hard werken om al haar kinderen te verzor
gen. O p een dag koopt ze een appelboompje 
en ze vraagt elk gezinslid afzonderlijk of die wil 
helpen het boompje te planten. Ze zeggen alle
maal 'nee': vader leest net de krant, Jaap en Elly 
moeten hun huiswerk maken, Petra speelt met 
haar pop, kleine Jan is nog te klein,Hans, de 
hond en de poes, ze hebben geen van allen 
tijd. Dus moet mevrouw Mulder het boompje zelf 
planten. 
Het verhaalt herhaalt zich dan: de boom moet 
gesproeid worden, er komen appels aan die ge
plukt moeten worden, van de appels moet een 
taart gebakken worden. Steeds vraagt mevrouw 
Mulder aan iedereen afzonderlijk of deze kan 
helpen. Niemand heeft ooit tijd, steeds moet ze 
alles alleen doen. Totdat ze uiteindelijk een ap
peltaart heeft gebakken en vraagt: 'Wie wil hel
pen de taart op te eten?' Dan zeggen ze ineens 
allemaal 'Ja'. 

Met dit boekje leert het kind hoe verschillende 
personen beschreven worden (prototypes!), hoe 
ieder zijn eigen activiteiten heeft, hoe een groot 
gezin functioneert. 
Het verhaal heeft een chronologische opbouw -
de groei van de appelboom wordt gevolgd. 
Daarbij doen zich steeds 'problemen' voor, 
waarvoor een oplossing moet worden gezocht 
(stapelverhaal). De vraag 'Wi l jij . . .' komt 
steeds terug, met het antwoord: 'Nee, omdat . 
.' Door die herhaling zal het kind misschien ai bij 
de eerste keer voorlezen uitgelokt worden om 
zinnen aan te vullen, zeker bij een tweede of vol
gende keer voorlezen. Tenslotte, het kind doet 
wereldkennis op: het leert waar de appels in de 
appeltaart vandaan komen. 
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1 . American Annals of the Deaf (USA) 
nummer 5, december 1 9 8 9 

Het eerste artikel van dit nogal wetenschappe
lijke tijdschrift gaat in op de moeilijkheden, die 
gehoorgestoorde studenten ervaren in hun po
ging een aanvaardbaar (academisch) niveau te 
bereiken. Dit achterblijven bij de goedhorende 
medestudent - zo stelt een aantal professionals -
zou wel eens deels gelegen kunnen zijn in leer-
defecten. De geïnteresseerde lezer heeft mogelijk 
meer aan de flinke literatuurlijst dan aan het arti
kel zelf. 

Hoe kunnen docenten in reguliere scholen profi
teren van de kennis van collega's uit het speciaal 
onderwijs, ten dienste van de aan hen toever
trouwde slechthorende of dove leerlingen? Het 
artikel 'Collaborative consultation' is hieraan ge
wijd en duidt de elementen aan, die hiervoor in 
de docent allereerst aanwezig moeten zijn. 
Er is nog betrekkelijk weinig empirisch onder
zoek verricht naar de uitwerking van het doof 
worden op latere leeftijd. Het derde artikel is 
een samenvatting en gelijktijdig een evaluatie 
van bestaande literatuur over dit onderwerp. 
W i e interesse heeft in hoe dove ouders met ho
rende kinderen met elkaar omgaan, zou het arti
kel 'Evaluating the success of deaf parents' eens 
moeten lezen. 

Het begrijpend lezen door dove pubers, die niet 
thuiswonend zijn, wordt in een volgend artikel 
bekeken in relatie tot de communicatieve vaar
digheden van hun horende moeders. 
Het laatste artikel, dat ik zou willen noemen, 
gaat over non-verbale I.Q.-tests voor dove leerlin
gen, met name de WISGR PS (= Performance 
Scale). 

2. American Annals of the Deaf (USA) 
nummer 1, voorjaar 1 9 9 0 

Het tijdschrift gaat van start met een bijdrage 
over het onderwerp 'Kunnen kinderen die SEE-2 
(= Signing Exact English) gebruiken volwassenen 
met ASL (= American Sign Language) begrijpen? 
Het antwoord luidt: ja; de schrijfster maakt ons 
niet veel wijzer. 
Hoe verhouden zich het leiden door de leer
kracht van de gesprekken van/door/met dove 
leerlingen die enkel oraal/auraal communiceren, 
Signed English of Cued Speech gebruiken, tot 
het nemen van initiatief door de leerling en de 
lengte van zijn bijdrage in dat gesprek? Naar
mate de regelende rol van de leerkracht toe
neemt, neemt het initiatief van de leerling af en 
neemt het verkeerd begrijpen door de Teerling 
toe, aldus het tweede artikel. 
Het derde heeft als titel: Van 'drill' naar oefe
ning? Een kwestie van generalisatie. 
Het is de beschrijving van een studie betreffende 
de vaardigheid van de gehoorgestoorde om syn
tactisch juiste zinnen te Tormeren (zelfst. naamw. 
+ werkw. + bep. van plaats: bijv. the boy lies 
under the bed; zelfst. naamw. + werkw. + zelfst. 
naamw.: bijv. the girl eats popcorn). 
De overige artikelen zijn specifiek gericht op 
dove studenten in het hoger onderwijs. 

3. The Journal of the British Association of Te
achers of the Deaf (UK) 
nummer 1, januari 1990 

Degene die interesse heeft voor de Engelse 
wijze van het bijhouden van de vorderingen/ 
attidude (Records of Achievement profiling) van 3 ' 



dove/slechthorende leerlingen in het regulier on
derwijs in connectie met wot neergelegd is in het 
Nationaal Leerplan, vindt mogelijk iets van zijn 
of haar gading in het eerste artikel. Eveneens op
genomen twee formulieren (audiologische achter
grond en taal). Het tweede en laatste artikel in 
dit tijdschrift is gewijd aan ontwikkelingsdys-
praxie in spraak bij dove kinderen. Het betreft 
een studie over langere tijd bij drie kinderen, die 
bloedverwanten zijn. Paragrafen zijn gewijd aan 
wat ontwikkelingsdyspraxie is, de fonologische 
ontwikkeling, de klinkers, medeklinkers, de syn
taxis, andere problemen en remediale therapie. 

4. The Journal of the British Association of Te
achers of the Deaf (UK) 
nummer 2, maart 1990 

Dit nummer bevat enkele zeer lezenswaardige 
artikelen; dit geldt vooral voor de eerste twee. 
Het eerste stelt in zijn inleiding, dat ernstig dove 
kinderen zwak scoren in officiële leestests die 
geijkt zijn op goedhorenden. De dove leerling 
komt zelden uit boven het niveau van een negen
jarig goedhorend kind. Het lijkt of er sprake is 
van een ontwikkelings'plafona" als gevolg van 
de specifieke problemen van de dove. W o o d 
en zijn medewerkers in Nottingham hebben on
langs vraagtekens bij deze opvatting gezet. 
Dove en goedhorende kinderen verschillen voo
ral, vinden zij, in de manier waarop zij lezen. 
Belangrijke aspecten van het lezen ontwikkelen 
zich ook nog over de '9 jarige drempel' heen. 
Een verslag met grafieken en te raadplegen lite
ratuur. 

Daniel, zes jaar oud en na een val uit een 
boom, gevolgd door meningitis, doof geworden, 
ontvangt een 'extra cochlear, single channel im
plant'. Het artikel is een uitgebreid verslag van 
het gezamenlijke werk van zijn (spraak)leerkrach-
ten en de specialisten vóór en na de operatie. 
Een verduidelijkende tekening van de 'cochlear 
implant' en schema's die de weldadige werking 
van het apparaatje aangeven, complementeren 
het geheel. 

Het derde artikel heeft als onderwerp: de ge
hoorgestoorde leerling en het Nationaal Leer
plan. 

5. The Journal of the British Association of Te
achers of the Deaf (UK) 
nummer 3, mei 1990 

In het eerste artikel wordt ingegaan op het b e 
lang van een juiste plaatsing van de leerling met 
een auditieve handicap. Deze heeft veelal nogal 
moeite vriendschappen te sluiten met klasgenoten 

32 in een geïntegreerde setting. Dit heeft dan weer 

een negatieve uitstraling op het zelfbeeld en de 
schoolvorderingen. 
In dit en in het komend nummer een verslag over 
dove (?) en slechthorende kinderen in speciale 
units voor deze leerlingen op scholen met een 
geïntegreerde setting. De klemtoon ligt in het eer
ste deel op de pedagogische aspecten van het 
plaatsen in een dergelijke unit. Een twaalftal 
bladzijden tellend artikel met veel cijfertjes. 
En het tijdschrift besluit met een verhandeling 
over het gebruik van CAL (= Computer Aided 
Learning project). Het uitzicht op werk is niet gun
stig voor de gehoorgestoorde schoolverlater, 
voornamelijk een gevolg van het lage niveau 
van elementaire vaardigheden in wiskunde/ 
rekenen en taal. CAL zou hierin verbetering kun
nen brengen. 

Degene die belang stelt in een der genoemde 
artikelen, storte 5 gulden (= eenheidsprijs voor 
een artikel ter bestrijding van kopieer- en porto
kosten) op giro 8 9 9 7 3 3 t.n.v. J.J. Groothand 
o.v.v. het gewenste artikel. Men komt dan onver
wijld in het bezit hiervan. 
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UTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeiliikheden 
3814 TL 
1062CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814CR 
6821 LK 
6573 DP 
4812GE 
4812 GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 

PW 
KE 
KE 
XB 

253 
656 
656 
972 
0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PVV 
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/Ubbergen 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof . Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. 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. de Graafschool-V.SO. 
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 
P.J. 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 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

'062CJ Amsterdam 
1064BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr | 

972 
303 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

WD Groningen 
BA Rotterdam 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool SO. 
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. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21 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 Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

2275 TH 
2716 KS 

Bordewij klaan 1 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertst 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 
Laagstraat 1 
Telerax 
Effathalaan 3 I 
Zalkerbos 330 

7a 

32 

89 

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 
050-41 8476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-43 29377 
070-3943042 
0224a 14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

020-" 
020-' 

78617 
32801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 

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

Voorburg Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Zoetermeer Chr. Inst. voor doven 

'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

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



drukkerij gratax bv - zaandam 


