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Te gast in Gestel,
VEDON-congres 1990

Een gebaar naar de toekomst,
200 jaar onderwijs aan doven
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Ten geleide
De oplettende lezer - en pretenderen we niet allen dat te zijn?
- zal hebben opgemerkt, dat in - tegenstelling tot beide laat-
ste afleveringen - er op deze bladzijde deze keer geen op
roep staat zich als redaktielid te melden. We zochten immers
een (bij voorkeur vrouwelijke) redakteur uit de VeBOSS-
gelederen. De positief-denkende lezer vermoedt het al direkt:
net is gelukt! Inderdaad de redaktie is versterkt door de komst
van Marjan Bruins (zie redaktie, binnenzijds voorkaft) en we
zijn daar heel blij om. VeBOSS, vrouw en energiek, kon het
mooier? De oproep vermeldde het al: de redaktie is bezig met
een nieuwe verdeling van de werkzaamheden, waardoor alle
redaktieleden aktiever betrokken worden bij het tot stand
komen van het tijdschrift. Dit was noodzakelijk geworden,
omdat het voor één of twee eindredakteur(en) ondoenlijk is de
vele werkzaamheden uit te voeren.
Naast de inhoudelijke redaktievergaderingen zijn de correctie-,
knip-, en plakmiddagen gezellige bijeenkomsten geworden,
waar wij leerkrachten uit net onderwijs aan dove en slechtho-
rende kinderen en kinderen met ernstige spraak/
taalmoeilijkheden elkaar treffen. U merkt het al: toch weer een
beetje reclame voor het (toekomstig) redakteurschap.

In het verleden werd het redigeren van de fekstbijdragen en
het corrigeren van de drukproeven gedaan door de hoofdre-
dakteur, de heer N. Smulders pr., en na zijn vertrek door Her-
mine Boudens, Bert Hofman en Dick Kuyt, die tesamen de
eindredaktie vormden. Zij deden dit werk voortreffelijk. Nu dit
door velen gedeeld wordt - het is even wennen! - is de kans
op foutjes in de aanloopperiode wat groter. De lezer zal hier-
voor vast begrip willen hebben.

Nummer 2 van de 32e jaargang is grotendeel een VEDON-
nummer. Hef brengt u een verslag van het VEDON-congres,
dat eind 1990 werd gehouden in het Instituut voor Doven in
St. Michielsgestel. Openingswoorden uitgesproken door de
heer P.L. van Dijk, VEDON-voorzitter en de heer J.J.M, van
Eijndhoven pr., direkteur van het Instituut. Tijdens dit congres
werd het woord gevoerd door (prof.) dr. J. van Dijk, die het ty-
perende van het onderwijs in St. Michielsgestel beschreef
onder de titel 'Gestels Eigene'.
Ook aandacht voor het afscheid van de heer Van Eijndhoven,
enkele maanden later.
Voorts een terugblik op de viering van het 200-jarig bestaan
van het Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot in Haren
Gr. en 200 jaar dovenonderwijs. Bert Hofman was er bij en
vat een en ander samen.
En tot slot, nieuws van de FEAPDA, enkele aankondigingen en
de rubriek 'Uit Buitenlandse Tijdschriften', waarvoor blijkens de
reakties ruime belangstelling bestaat.
Namens de redaktie,
Joop Groothand
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Openingswoord van de voorzitter

VEDON-congres, 1 5-1 6 november 1990

P.L.van Dijk

Dames en heren,

Ik heet u namens het bestuur van de VEDON
van harte welkom op ons congres, een congres
waarvoor we ditmaal te gast zijn op het Instituut
voor Doven te Sint-Michielsgestel.
Naast u, leden, heet ik van harte welkom verte-
genwoordigers van de VEBOSS, de Nederland-
se Dovenraad en de FODOK.
Een bijzonder woord van welkom aan de nieu-
we directeur van Effatha, de heer Schaart. Voor
u is dit het eerste VEDON-congres en ik hoop
dat u nog vele jaren op onze bijeenkomsten
aanwezig zult zijn. Dat u dan ook lid zult zijn
%. ,:.i de VEDON leidt geen enkele twijfel.
Ten slotte wil ik de neer Van Eijndhoven van
harte welkom heten. Een speciaal woord van
welkom en van dank, omdat u het mogelijk hebt
gemaakt dat de VEDON dit jaar te gast is in
Sint-Michielsgestel. En ook, omdat dit wellicht de
laatste keer is dat u het congres zult bijwonen in
uw functie van directeur van het Instituut voor
Doven.

Toen het bestuur van de VEDON vorig jaar tij-
dens ons jubileumcongres het aanbod werd ge-
daan om dit jaar in Sint-Michielsgestel te con-
gresseren, waren wij verheugd. We zijn dat
uiteraard nog, want het is dit jaar voor het eerst
sinds 1986 weer mogelijk aan het congres een
schoolbezoek te koppelen. Een dergelijk bezoek
aan klassen en overige diensten van een instituut
is, zo weten we uit een enkele jaren terug ge-
houden enquête, de uitdrukkelijke wens van
onze leden. We zijn dan ook blij dat het dit
jaar mogelijk is deze wens te honoreren.
Als Vedon-leden zijn we vandaar en morgen te
gast op het instituut van de reflecterende moeder-
taalmethode. Een methode waaraan nadrukke-
lijk de naam van dr. Van Uden is verbonden.
Een methode waarin communicatie centraal
wordt gesteld en waarin bepaalde inzichten uit
taalverwervingsonderzoek verwerkt zijn. Denkt u
maar aan het accent op het vangen van uitingen
van een kind en het teruggeven van die uitingen
in correct Nederlands. Deze reflecterende moe-
dertaal methode wordt evenzeer gekenmerkt
door een sterke voorkeur voor communicatie in
gesproken taal, voor spreken en spraakafzien

34 dus. Voor kinderen voor wie dit niet of slechts

zeer ten dele mogelijk blijkt, wordt een differen-
tiërende benadering voorgesteld. Enfin, u zult er
deze dagen, te beginnen met de lezing straks
van mijn naamgenoot professor Van Dijk, onge-
twijfeld meer over horen en zien.
Het zal u allen bekend zijn, dat op de overige
vier instituten voor dove kinderen in meer of min-
dere mate andere inzichten en overtuigingen
prevaleren. Inzichten die leiden tot methodieken
waarin bijvoorbeeld veel plaats is ingeruimd
voor gebaren en waarin in toenemende mate
een rol is weggelegd voor dove assistenten,
groepsleiders en Teerkrachten.

Deze verschillende inzichten leiden uiteraard tot
een spanningsveld binnen het onderwijs aan
dove kinderen in Nederland. Dit spanningsveld
bestaat niet pas sinds enkele dagen, het is in
feite al een tiental jaren aanwezig en naar het
zich laat aanzien wordt het nog steeds groter.
Waar aan de ene pool van dit spanningsveld
valt te constateren dat communicatie in gebaren
steeds belangrijker wordt, daar blijkt aan de an-
dere pool de overtuiging te heersen dat indien
maar enigszins mogelijk is gesproken communi-
catie de voorkeur dient te heuben.
Waar enerzijds beklemtoond wordt dat geba-
rentaal de moedertaal van dove kinderen is,
daar merkt men anderzijds op dat Nederlands
die moedertaal is en dient te zijn.
Waar enerzijds de opmerking te beluisteren valt,
gedaan door professor Anderson op het onlangs
gehouden 4e Nationale dovencongres te Gro-
ningen, dat doofheid steeds minder gezien
wordt als een pathologisch gegeven en steeds
meer als iets dat gewoon leidt tot een andere
mensvariëteit, zoals we er zo vele kennen, daar
is men anderzijds de overtuiging toegedaan dat
doven gerevalideerd moeten en kunnen worden
en dat volledige integratie in de horende maat-
schappij een opvoedingsdoel dient te zijn.
Een dergelijk groot spanningsveld bergt het ge-
vaar in zich dat communicatie tussen de polen
niet meer mogelijk is, dat alleen nog maar ge-
zien wordt wat mensen scheidt en niet meer wat
mensen bindt. Tijdens mijn voordracht op ons ju-
bileumcongres afgelopen jaar te Zutphen heb ik
reeds opgemerkt dat net bestuur het als een van
de allerbelangrijkste taken van de VEDON ziet
een brug te slaan tussen polen, communicatie



mogelijk te maken, pluriformiteit in benaderen te
koesteren, kortom een platform te zijn waar over-
leg en discussie mogelijk is en blijft. Dat bij dit
overleg en bij deze discussies ook ouders en
dove volwassenen betrokken dienen te zijn, dat
spreekt voor mij vanzelf.

Het feit dat wij allen, met onze verschillende in-
zichten, overtuigingen en methodieken, vandaag
hier te gast zijn op een instituut dat consequent
vasthoudt aan een bepaalde benadering, ge-
tuigt van het feit dat de VEDON deze brugfunc-

tie daadwerkelijk kan vervullen. Dat u in zo grote
getale aan dit congres hebt willen deelnemen,
interpreteer ik enerzijds als nieuwsgierigheid
naar de werkwijze van het gastinstituut, maar er-
vaar ik anderzijds ook als waardering voor deze
brugfunctie.
Tot u allen zou ik ten slofte willen zeggen: erken
en respecteer verschillen, bezie en bestudeer
ook overeenkomsten.

Ik wens u een vruchtbaar congres toe.

Vooraankondiging

1 2e FEAPDA-congres 1991 Zürich (CH)

Thema: 'Coöperation between schools, parents
and deaf adults in education of deaf children.'
Possibilities and limitations.
Data: donderdag 17 t/m zaterdag 19 oktober
1991.
Plaats: Kantonale Gehörlosenschule te Zürich
(CH.).
Congrestaai: Engels.
Kosten: Congreskosten (incl. 'proceedings'):
f 125,-.
Hotelacc: a) beperkte mogelijkheden in het inter-
naat: SFR. 20,- per nacht;
b) hotelaccommodatie vanaf SFR. 100,- p.n.

Dit uitermate aktuele thema zal vanuit verschillen-
de invalshoeken benaderd worden; inleiders uit
diverse landen zijn gevraagd vanuit:
- ouderorganisaties: mw. R. Bruning (NL)
- leerkrachtenverenigingen: dhr G. Baat (S)
- dovenorganisaties: mw. H. Ephrati (CH)

Ter voorbereiding op dit congres zal de VEDON
in september een extra Themadag over dit onder-
werp organiseren in de Ammanschool te
Amsterdam.

Informatie:
Harry Brouwer, Effatha, Zoetermeer;
Peter L.van Dijk, Rudolf Mees Instituut, R'dam.

Aanmelding: Eind mei is het definitieve program-
ma gereeaen zullen de aanmeldingsformulieren
op de scholen en instituten voor doven aanwe-
zig zijn.
De FtAPDA is de overkoepelende Europese or-
ganisatie van verenigingen van leerkrachten in
net dovenonderwijs, waarin afgevaardigden zit-
ting hebben uit de volgende landen: Zweden,
Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Neder-
land, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland,
en Italië.
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Openingswoord door de heer J J.M.van Eijndhoven
op het VEDON-congres
1 5 november 1990

36

Dames en heren,

Het verheugt mij u van harte welkom te mogen
heten in Sint-Michielsgestel, in het bijzonder in
het Instituut voor Doven.
U weet wellicht hoezeer ik er steeds een voor-
stander van ben geweest om de jaarlijkse
VEDON-bijeenkomst in een van de instituten
voor doven te houden.
En waarom? Het lukt nooit om de wijze van di-
dactisch werken, de methoden van onderwijs
die gevolgd worden, volledig te doorlopen via
voordrachten alleen of via beschrijvingen of via
videobeelden.
Wie wil weten hoe in een bepaalde school do-
venonderwijs wordt gegeven, of hoe hij/zij het
onderwijs van een bepaalde school kan kwalifi-
ceren, moet gaan kijken, gaan zien wat er ge-
beurt; zich bewegen binnen de ruimten waar
mensen of leerkrachten, opvoeders, begeleiders
en vooral leerlingen worstelen met het giganti-
sche probleem van doofheid en zijn gevolgen.
Hij/zij zal de sfeer moeten opsnuiven, de werk-
sfeer; hoe leerkrachten en leerlingen met elkaar
omgaan; hoe zij feitelijk met elkaar commu-
niceren, of zij echt met elkaar in gesprek zijn
door middel van welke communicatiemethode
dan ook.

Het is heel merkwaardig hoe dovenscholen vaak
elkaar weten te beoordelen op afstand, over el-
kaar schrijven zonder elkaar echt te kennen. En
dan kun je alleen maar zuchten: het papier is
weer geduldig.
M.i. is dit de enige manier om elkaar goed te
leren kennen: elkaar bezoeken, de deuren wijd
open zetten en dan met elkaar praten over wat
je gezien en gehoord hebt.

Zo waardeer ik het geweldig, en met mij velen
binnen onze scholen, dat onze inspecteur, de
heer Hermans, onze scholen bezoekt, zijn bevin-
dingen vastlegt, toestuurt en bespreekt met het
schoolteam.
Deze manier van eikaars werk observeren, el-
kaar bevragen en met elkaar discussiëren zou
méér moeten gebeuren tussen de collega's van
de verschillende scholen in Nederland. Nog
beter zou zijn om eens voor eikaars klassen te
gaan staan om aan den lijve te ondervinden of

werkelijk een gesprek kan komen, niet alleen met
jou, maar ook met zijn of haar medeleerlingen.

Het onderwijs aan doven stelt je voor giganti-
sche problemen, maar het is ook een prachtige
uitdaging; je raakt er nooit op uit gestudeerd;
het is steeds weer nieuw.

Beste mensen, de heer Van Dijk - we mogen
voortaan zeggen professor Van Dijk - staat te
popelen om u binnen te leiden in de 'doolhof'
van het Instituut voor Doven. Hij zal u daarbij
ook begeleiden, want anders loopt u gegaran-
deerd verloren. Hij laat u de plattegrond zien en
de wegen waarlangs wij en leerlingen gaan.
Heel verschillende wegen soms binnen één gro-
te organisatie.
Wat hij u gaat overdragen is ons gezamenlijk
bezit - daar staan we met z'n allen achter - dat
hebben we met velen besproken. En straks gaat
u alleen verder; u gaat zien wat u wilt zien en
hopelijk horen we aan nog wel eens iets van u.



Opmerking van de redactie voorafgaande aan 'Gestels Eigene' door
prof. dr. J.van Dijk

Op verzoek van de schrijver wil de redactie nadrukkelijk vermelden, dat het hiernavolgende betoog een
neerslag is van een lezing, die werd gehouden op 15 november 1990 tijdens het VEDON-congres op
het Instituut voor Doven te St.Michielsgestel.
De lezer wordt verzocht deze neerslag niet te beschouwen als een artikel waaraan beweringen kunnen
worden ontleend met de status van literatuurverwijzing in welke vorm dan ook.

'Gestels Eigene'

Een ecologische benadering van het onderwijs aan dove kinderen

Inleiding op het bezoek aan de scholen van het Instituut voor Doven tijdens het VEDON-congres op
15 november 1990 door prof. dr. J.van Dijk

Dames en heren,

Enkele opmerkingen vooraf:
1. De VEDON was vanouds en is nog steeds
op de eerste plaats een vereniging van leer-
krachten werkzaam in het dovenonderwijs. Voor
hen is deze inleiding primair bedoeld.

2. In deze inleiding worden die zaken naar
voren gebracht, waarvan ik denk dat ze u kun-
nen helpen bij het interpreteren van datgene wat
u tijdens het klasse-bezoek zult zien. Als u 'niets'
van de achtergrond weet, zult u ook 'niets' zien.

3. Men kan deze inleiding aanhoren en straks
uw collega's observeren vanuit een vooringeno-
men standpunt, resp. vooroordeel. U zult dan
vandaag en morgen niet veel leren. Ik zou u wil-
len voorstellen de volgende stelregel in acht te
nemen: 'Omdat ik het anders doe, betekent nog
niet dat mijn collega het fout doet'.
In aansluiting hierop: allen, zoals wij hier zitten,
past de nodige bescheidenheid, omdat we er
met z'n allen, na precies 200 jaar dovenonder-
wijs (in Nederland], er nog niet in geslaagd zijn
de meest elementaire problemen van het dove-
nonderwijs op te lossen. Zo weten we nog
steeds niet precies waarom het leesniveau bij
dove kinderen in vergelijking met horende zo
achterblijft en evenmin is het duidelijk waarom
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het dove
kind zich vertraagd ontwikkelt. Ik spreek al hele-
maal niet over de vele onopgeloste problemen
rondom de verschillende communicatie-codes.

4. Ik spreek vandaag over het Instituut voor Do-
ven in Sint-Michielsgestel en wil u wat vertellen

waarom we het onderwijs geven, zoals we het
doen. Sommige uitgangspunten zijn voortgeko-
men uit (empirisch) onderzoek en dus redelijk we-
tenschappelijk onderbouwd, andere principes
berusten op ervaring, intuïtie en traditie of heb-
ben te maken met de filosofie van deze
organisatie.

5. Ik wil proberen die zaken naar voren te bren-
gen, die ik in al die jaren dat ik hier werk, als
wezenlijk voor het Instituut voor Doven ben gaan
beschouwen en die ik zou willen karakteriseren
als 'typisch Gestels'. Dit houdt uiteraard niet in
dat ze exclusief voor deze organisatie gelden.
Bepaalde pedagogische en didactische princi-
pes worden elders ook toegepast, misschien ech-
ter niet in de context zoals dit hier het geval is.
Een voorbeeld hiervan is de leesdidactiek. Het
ideo-visueel lezen, zoals dit door Van Uden ont-
wikkeld is, vormt in de didactiek van het Instituut
voor Doven de eerste fase van de leesmetho-
diek. Via de fase van het vocabulair lezen wordt
het lezen in de structuur-fase bereikt. Deze fases
worden vrij duidelijk van elkaar onderscheiden.
'Normale' leesboeken worden pas aangeboden
als de woordenschat voldoende is om de tekst,
zonder te veel gissen, te begrijpen en wanneer
de structuur van de tekst, zoals de voorkomende
woordgroepen, figuurlijke betekenis e.d., begre-
pen wordt. Op vele plaatsen speelt in het begin-
nend lees-/taalonderwijs het gevisualiseerde ge-
sprek ook wel een rol, maar het onderscheid tus-
sen de daarop volgende fasen wordt niet steeds
aangehouden (zie o.a. Schaper, 1984]. Om
het gebrek aan inzicht in meer complexe syntac-
tische structuren, die vereist zijn voor het 'echte'
begrijpend lezen zoals we dat bij de meeste ho- 37



rende kinderen aantreffen, te ontwijken, worden
door sommige didactici leesboekjes aanbevolen
met een beperkte variatie in de woordenschat
en van eenvoudige syntactische structuur. Deze
werkwijze wordt op het Instituut voor Doven in
het leesonderwijs aan 'normaal' dove kinderen
niet gevolgd. Om een duidelijk inzicht te krijgen
in de didactische principes, die ten grondslag
liggen aan het onderwijskundig handelen op het
Instituut, moet men het totale leerproces, in dit
voorbeeld het proces van de leesontwikkeling,
kunnen overzien. In de discussie is het dus goea
daar uitvoerig naar te informeren.

§ 1. Ecologische opvoeding

Na deze inleidende opmerkingen wil ik nu trach-
ten de theoretische achtergrond van het pedago-
gisch- en didactisch werk op het Instituut voor
Doven te beschrijven. Ik heb deze in de titel van
deze bijdrage aangeduid met het woord 'ecolo-
gisch'. Misschien een wat modieuze term, maar
hij geeft m.i. wel aan dat, zoals in de natuur,
aandacht besteed moet worden zowel aan het
organisme als aan de omgeving waarin dit or-
ganisme leeft en naar wens gedijt. Voor opvoe-
ding en onderwijs is deze term o.a. uitgewerkt
door Smith (1983). Ze beschrijft 'ecologische
opvoeding' als een proces dat zich afspeelt in
een klimaat waarin zowel objectieve (structure-
le), subjectieve als affectieve componenten een
rol spelen. Binnen dit geheel moet het leerge-
drag van het kind beschouwd en bestudeerd
worden.
Met objectieve of structurele componenten wordt
bijv. het schoolgebouw bedoeld, het aanwezige
esmateriaai en het aantal kinderen per groep,
het schoolwerkplan e.d. Uit recent onderzoek
van bijvoorbeeld kantoorgebouwen (Vroom
1990) is gebleken hoe belangrijk bijvoorbeeld
een goede luchtcirculatie is voor het welbevin-
den van de werknemer. Wanneer men de
schoolgebouwen op het terrein in Sint-
Michielsgestel bezoekt en deze gebouwen ver-
gelijkt met de nieuwe Mariëllaschool, kan men
duidelijk vaststellen hoe het inzicht in de loop
van de jaren veranderd is. Met name in de nieu-
we Mariëllaschool ziet men hoe er meer reke-
ning gehouden is met de gedachte dat de mens
zich in voortdurende interactie met zijn omge-
ving bevindt. De kleuren die zijn aangebracht
harmoniëren mooi met de omgeving. De klasjes
doen intiem aan en er is goed gezorgd voor kof-
fie-ruimte voor het personeel (I).
We hopen dat de nieuw te bouwen
Rafaëlschool voor doof-blinden aan de moderne
ecologische inzichten beantwoordt, met name
die van kleur en licht.

38 In deze korte omschrijving van de omgeving

werd het 'welbevinden' van de opvoeder ge-
noemd. Tot de meest belangrijke subjectieve en
affectieve componenten van een ecologisch gun-
stige constellatie behoort de wijze waarop de
mensen hun omgeving beoordelen. Vinden ze
deze autoritair, dan wel democratisch, interes-
sant of saai, goed georganiseerd of chaotisch.
Er is enig onderzoek bekend naar het zoge-
naamde 'burn-out' verschijnsel bij Amerikaanse
leraren. Bij leerkrachten in het dovenonderwijs
was dit zeer sterk. Velen haakten af omdat de
afstand tussen 'administrators' (de directeuren
van de scholen) en het personeel te groot was.
Leidinggevenden stelden weinig belang in dat-
gene wat zich op de werkvloer (= het klaslokaal)
afspeelde. Een tweede belangrijke oorzaak van
het fenomeen was, dat vele leerkrachten de on-
duidelijkheid en verwarring, die spreekwoorde-
lijk schijnt te zijn voor vele dovenscholen, niet
(langer] meer konden verdragen. Het is bekend
dat de bevolkingsgroep, waaruit onderwijsge-
venden in het algemeen voortkomen, behou-
dend van aard is. Het is dan heel begrijpelijk
dat, wanneer men zich binnen één beroepsperi-
ode tweemaal moet oriënteren op een verschil-
lende onderwijsfilosofie, dat wil zeggen van de
orale opvatting via de T.C.-filosofie, naar een
bilinguale opvoeding, het geloof in het vak dat
men gekozen heeft verloren gaat. Dat een der-
gelijke revolutie spanningen binnen het onderwij-
steam oplevert, is natuurlijk een voor de hand lig-
gende zaak. Dit maakt vele leerkrachten
aefaitistisch en pessimistisch.
Wellicht het meest kenmerkende voor déze orga-
nisatie (bedoeld wordt het Instituut voor Doven) is
juist het sterke geloof in de onderwijs- en opvoe-
dingsfilosofie, zoals deze met name gestalte
heeft gekregen in het gedifferentieerde zorgaan-
bod, de geluidsmethode en de Reflecterende
Moedertaal Methode. AnthTopologisch zou men
deze theorie kunnen omschrijven als de pedago-
giek van het optimisme. Aan deze theorie ligt
het principe ten grondslag dat er in de mense-
lijke natuur, c.q. bij het kind, krachten aanwezig
zijn om problemen, die zich in iedere levensfase
aandienen, op te lossen, het is de theorie van
het avontuur, waarbinnen het kind kansen gege-
ven wordt de werkelijkheid met zijn soms 'boos-
aardige' wetten zelf te ontdekken.
Haaks op deze gedachtengang staat de opvat-
ting dat alles in het (kinder)leven gepland en ge-
structureerd moet zijn. Dat men de wereld van
het kind zo organiseert dat zijn gedrag exact
voorspelbaar wordt.
In psychologische termen geformuleerd luidt de
vraag of men in opvoeding en onderwijs meer
uitgaat van een benadering, waarin het kind
centraal staat (child-centered), resp. waarbinnen
het kind zich vrij kan uiten over onderwerpen die



het sterk (emotioneel) bezig houdt, don wel of de
opvoeder bepaalt waarmee het kind zich dient
bezig te houden. Het laatste uitgangspunt vindt
men sterk terug in de op behavioristische princi-
pes gestoelde curricula, waarbij de leerkracht
het materiaal aandraagt, van te voren precies
vaststelt welke begrippen geleerd zullen worden
en voortdurend vragen stelt naar de feitelijke
werkelijkheid. Vaak, zonder dat men er zich van
bewust is, treft men deze houding aan bij doven-
leerkrachten. Van Uden wees hier jaren geleden
al op (Van Uden 1970), Wood deed het aan
de hand van de resultaten van zijn onderzoek
genoemd tijdens het VEDON-jubileumcongres
1989 (Wood 1989).
De opvoeder van dove kinderen, inclusief de ou-
ders, hebben de neiging restrictief te zijn, dat wil
zeggen de uitingen van het kind sterk te sturen
en antwoorden op vragen te krijgen die aan dui-
delijkheid niets te wensen over laten. Vooral de
'W'-vragen zijn hiervoor kenmerkend (Wie?
Wanneer? Waar? Waarmee?).
Hoe sterk het dove kind in een keurslijf kan wor-
den gedwongen, heb ik als leerkracht zelf erva-
ren toen ik meer dan een kwart eeuw geleden
met zinsschema's moest werken, zoals dat nu
nog gebeurt op vele Amerikaanse scholen, waar
men de zogenaamde Fitzgerald Key gebruikt.
Naast het bord had ik zinsschema's opgeplakt,
zoals 'wie?' 'wat doet?', 'wat?', 'wanneer?',
'waar?'. Indien een kind door het raam keek en
een tuinman aan het werk zag en er iets over
wilde vertellen, wees ik meteen naar het sche-
ma, het kind moest dan de 'mooie' zin maken:
'De tuinman harkt de bladeren onder de boom'.
In het Duitse en Amerikaanse dovenonderwijs
ziet men deze sterk structurerende en directieve
benaderingswijze nog steeds terug. Dit heeft
zeker te maken met een bepaald gevoel van pe-
dagogisch pessimisme. Men neemt aan dat
door in te gaan op de spontane uitingen van het
kind er zoveel 'los' komt, dat men er geen raad
meer mee weet. Men durft het vaak ideosyncrati-
sche communicatief gedrag van dove kinderen
niet als uitgangspunt van de interactie te gebrui-
ken. Men interrumpeert het kind voortdurend en
reguleert het door te zeggen: 'Stop, let op' en
de leerkracht neemt het woord over, vaak uit
angst het kind niet meer te kunnen volgen. Dit
moet het kind een gevoel van hulpeloosheid
geven.
Deze dirigistische houding treft men vaak aan in
situaties waarin de opvoeder geplaatst wordt
voor grote groepen. Hij heeft aan de neiging
meer tijd te besteden aan een toestand van orde
houden, dan werkelijk op de uitingen van de kin-
deren in te gaan. In Nederland is het gelukkig
zo gesteld, dat met betrekking tot de dove kinde-
ren, het aantal waaraan les gegeven wordt, het

ideale van 5 bedraagt. Voor de meervoudig ge-
handicapten is dit zelfs 3. Het verkleinen van de
groepsgrootte betekent echter niet automatisch
dat daarmee de onderwijsstijl verandert en de
leerprestatie verbetert. Wel lijkt een kleine groep
voorwaarde te zijn voor intensief taalcontact.
Een vergelijkend onderzoek van verschillende
typen 'nurseries' in Engeland met gezinnen waar-
van de volwassene(n)/kind ratio 1 a 2 was (in
de nurseries bestaande uit 17.6 kinderen was
de ratio 2.4-8.5), toonde aan dat binnen de in-
dividuele relaties van het gezin 7x zoveel taal-
contact was dan in de nurseries. Ook het reage-
ren op de uitingen van het kind was binnen de
dyade of triade (moeder-kind of moeder/oppas-
kind) zeer significant verschillend. Ook was dit
het geval met het uitwisselen van gevoelens. Met
dit laatste wordt bedoeld het naar elkaar glimla-
chen, een aai over de bol geven, het kind een
kusje geven e.d.

§ 2. Het gesprek

De variabelen, taalcontact, responsiviteit en uit-
wisselen van affectiviteit, wordt gezien als we-
zenlijk element van 'goede opvoeding' (Scarr en
Dunn, 1987). Ik ben even op dit recente onder-
zoek ingegaan, omdat de genoemde elementen
volop aanwezig zijn in wat wij hier als 'gesprek'
aanduiden. In net ware gesprek stelt men zich
als opvoeder open voor het kind, men gaat op
zijn uitingen in, probeert te ontdekken wat het
kind bedoelt, men neemt aan zijn wereld deel.
Heel belangrijk is dct men het kind respecteert in
zijn uitingen, het kind laat gesticuleren, dramati-
seren, tekenen of gebaren. De beschrijving, die
Beek en De Jong in hun boek Opgroeien in een
horende werela geven van een oraal gesprek
met dove kinderen, is geen juiste voorstelling van
zaken. In een goede orale omgeving wordt een
'gesprek' met jonge dove kinderen niet louter met
spreken en spraakafzien gevoerd (p. 47). Het is
inderdaad een quasi gesprek als de uitingen van
het kind minimaal zijn en de leerkracht alleen
maar aan het woord is en de kinderen voortdu-
rend corrigeert.
Zoals bij jonge kinderen het geval is, wordt ook
in de conversatie met dove kinderen uitvoerige li-
chaamstaai gebruikt met daarbij de voor de on-
derhavige leeftijdscategorie gesproken taal. Dif
is een heel natuurlijk proces dat waarschijnlijk in
het menselijk soort verankerd is (Rodda 1987).
Wanneer de 'emoties zijn verklonken' wordt het
'gesprek' uitgetekend en de dialoog van plaatjes
en tekst voorzien. Ik vind dit vastleggen van een
'stukje werkelijkheid', die leerkracht en kind sa-
men geëxploreerd hebben, één van de belang-
rijkste en mooiste onderdelen van de taaimetho-
diek. Men kan eigenlijk de kwaliteit van iemands 39



werk beoordelen aan de wijze waarop deze
dag- of logboeken zijn opgebouwd. Ze zijn niet
alleen van belang voor het vastleggen van de
taaluitingen, ze kunnen ook een belangrijke rol
spelen bij het ordenen van het leven van het
kind. Men kan gebeurtenissen uit het verleden
weer oproepen en door middel van eerder op-
getekende ervaringen het kind op soortgelijke
nieuwe ervaringen voorbereiden. Men denke in
dit geval bijv. aan bezoek aan een arts of aan
het ziekenhuis.
Ik denk dat deze dagboeken, waarin de indivi-
duele belevenissen van het kind zijn opgete-
kend, een belangrijke bijdrage vormen tot de
ontwikkeling van een positief zelfgevoel. Immers
er werd tijdens 'het gesprek' echt geluisterd naar
het kind, zijn signalen werden opgevangen en
echt de moeite waard bevonden. Mijns inziens
is dit een vorm van echt responsief gedrag,
waarmee het gevoel van verbondenheid met de
opvoeder sterk samenhangt (zie Broesterhuizen
1990].
Indien het inderdaad zo is dat vele dove adoles-
centen en volwassenen vaak in psychische nood
verkeren, dan zou dit wel eens meer te maken
kunnen hebben met het niet adequaat reageren
op de kinderlijke uitingen, dan met de communi-
catie-code die men hanteert. Binnen iedere vorm
van communicatie kan men immers kinderen niet
of wel uit laten spreken/spellen/gebaren, de
signalen die ze uitzenden negeren of niet
begrijpen.
Het 'gesprek' kan fenomenologisch als een
echte 'ontmoeting' tussen mensen beschouwd
worden. In de ontmoeting worden als het ware
de scheiding tussen 'ik' en 'jij' opgeheven en er
ontstaat, om het op Heideggeriaanse wijze te
zeggen, een wirheit. Deze wirheit komt optimaal
tot zijn recht wanneer verschillende leden van
een groep met elkaar in gesprek zijn. De
barrière tussen de gesprekspartner valt als het
ware weg. Immers degene die een echte vraag
stelt aan de ander, leeft zich al in de wereld van
de partner in. In de vraag, zo zou men kunnen
stellen, is het antwoord van de ander al ingeslo-
ten. Men 'be-vraagt' de ander niet louter naar
zijn feitelijke kennis, dan lijkt het meer op 'onder-
vragen', maar men vraagt-zich-af hoe de ander
de werkelijkheid beleeft.
Als voorwaarde hiervoor geldt, dat de gesprek-
spartners zich naar elkaar toe openstellen. De
bereidheid dit te doen is essentieel voor het type
gesprek dat Van Uden het 'van hart tot hart' ge-
sprek heeft genoemd (Van Uden, 1977, p.
41). In een constructieve taalmethode mist men
een dergelijk anthropologisch fundament.
Wanneer men de principes van het PAD-
curriculum goed bestudeert, probeert men datge-

40 ne 'achteraf' nog te bereiken, wat in het 'echte'

gesprek, dat vanaf hef begin van de opvoeding
van (dove) kinderen gevoerd zou moeten wor-
den, opgesloten ligt: net delen van eikaars ge-
voelens, deze middels gevoelstaal trachten uit te
drukken, het nadenken over de mening van de
ander, en het niet impulsief op eikaars uitingen
reageren.
Men kan de mate waarin de leerkracht deze fun-
damentele principes weet om te zetten binnen
het gesprek, afmeten aan de kwaliteit van zijn
dagboeken. Bestaan deze uit neerslagen van fei-
telijke constateringen en gebeurtenissen of wordt
er ook ruime aandacht geschonken aan de
wijze hoe leerkracht en kind aan eikaars wereld
geparticipeerd hebben.
Onderwijs houdt natuurlijk ook kennisoverdracht
in. Dit kan heel goed in gespreksvorm gebeuren.
Men vermijdt dan het louter doceren, waarbij er
sprake is van een eenzijdig aanbod vanuit de
leraar.
Door 'het gesprek' als uitgangspunt te kiezen, is
daarmee over de inhoud van de lessen nog niets
gezegd. Bestaat er op het Instituut voor Doven,
met name voor de leerlingen van de kernschool,
een curriculum, waarin de leerstof-gebieden be-
schreven worden en de samenhang en de me-
thodische opbouw wordt aangegeven? Uiter-
aard beschikt iedere school over een school-
werkplan, waarin deze zaken beschreven zijn.
het varieert mijns inziens echter wel van leraar
tot leraar in hoeverre het schoolwerkplan inder-
daad de inhoud van zijn lessen bepaalt.
De bedreiging van het onderwijs aan dove kin-
deren is dat vaak de worsteling met de taal op
woord-, zins- en paragraaf-niveau zoveel aan-
dacht vergt, dat het 'waarover' in het gedrang
komt, er te weinig aandacht is voor logisch pro-
bleem-oplossend Teren denken, ervaring opdoen
door het maken van zinvolle excursies e.d.
Sacks (1989) noemt de grootste handicap van
dove kinderen en dove volwassenen dat ze zo
slecht geïnformeerd zijn over belangrijke zaken,
zoals het functioneren van het eigen lichaam,
gezondheid in het algemeen, milieu en cultuur.
Op verschillende plaatsen, ook in Nederland, is
materiaal samengesteld dat tot doel heeft het on-
derwijs in deze belangrijke leerstofgebieden te
verbeteren.
Vooral bij de dove kinderen, waarbij het taalle-
ren zeer vertraagd verloopt, bijvoorbeeld vanwe-
ge ernstige geheugenproblemen, heeft men de
neiging om maar op woordniveau te blijven han-
gen. Men kiest dan hoge-frequentie woorden,
bijvoorbeeld uit de Kohnstamm lijst. Oudere leer-
lingen, bijvoorbeeld van de afdeling meervou-
dig gehandicapten, willen echter over zaken
praten, waarbij het gebruik van 'laag-frequente
woorden' noodzakeli k is. Voor deze leerlingen
wordt op Eikenheuve en op De Vlonder-school



vormen van project-onderwijs georganiseerd. De
inhoudelijke opzet komt vrij goed overeen met
het Rhode Island Curriculum (Blackwell et al.
1978).

§ 3. Grammatica

Inzicht in de taalstructuur. Het leren van de syn-
taxis is misschien wel het mooiste aspect van de
reflecterende moedertaal methode. Velen van u
zullen zich herinneren hoe vervelend de gramma-
ticalessen waren bij het leren van vreemde talen
op de middelbare school. U memoriseerde de
regels, wist ze toe te passen bij de aansluitende
idioom-oefeningen, maar moest u in het buiten-
land een kleine conversatie voeren, dan schoot u
(en ik!) de ene grammaticale bok na de andere.
Hoeveel problemen dove mensen met de gram-
matica hebben, kan iedere medewerker van de
Dienst Maatschappelijk Werk, die regelmatig
brieven van volwassen doven ontvangt, u vertel-
len. Soms worden de woorden, als kralen aan
een ketting, naast elkaar geschreven, zonder
enige verbuiging of vervoeging. (Desondanks
kan de boodschap soms wel duidelijk zijn!)
Ook bij het lezen speelt de syntaxis een zeer be-
langrijke rol. Uitvoerig onderzoek van Quigley
en zijn medewerkers heeft aangetoond, dat
dove kinderen rond een jaar of tien wel de vol-
gende zinnen begrijpen: 'De jongen kuste het
meisje. De jongen liep weg', maar als de zinnen
samen werden getrokken tot: 'de jongen, die het
meisje kuste, rende weg', begrepen de meeste
doven, ook zij die 1 8 - 1 9 jaar waren, dit soort
zinnen niet (Quigley 1982, p. 99).
Gebrek aan grammaticaal inzicht, gemis aan
adequate leerstrategieën en het ontdekken van
verborgen betekenissen in een tekst is misschien
wel de belangrijkste oorzaak dat het leesniveau
bij vele normaal-begaafde doven zo rond dat
van een horend kind van 9 a 10 jaar blijft
steken.

N.B. Als voorbeeld van 'verborgen beteke-
nis' het volgende. Uit de zinnen: 'Het hemd
ligt onder het bed. De kat rolt er zich lekker
in', kan de conclusie getrokken worden dat
ook de kat onder het bed ligt. Wilson
(1 979) vond dat dit ontdekken van verbor-
gen betekenissen uiterst moeilijk was voor
dove kinderen en dat het niet uitmaakte of de
zinnen in gebaren of oraal werden aangebo-
den. Wèf kwam naar voren dat de dove
proefpersonen nog het best presteerden wan-
neer de zinnen schriftelijk werden aange-
boden.

Hoe wordt op het Instituut voor Doven grammati-
ca aan de kinderen geleerd als er geen gebruik

gemaakt wordt van zinsschema's (zie boven)?
Op de eerste plaats, zoals dat ook in de norma-
le taalontwikkeling gebeurt, door de taaluitingen
van het kind te corrigeren. Als het kleine dove
kind in de onderbouw zegt: 'Mama komen', cor-
rigeert de leerkracht, zonder met veel ophef 'fout'
te zeggen: 'Mama komt', en als dat relevant is:
'En papa komt ook. Ze komen samen.' De leer-
kracht biedt keer op keer het goede model aan
en . . . noteert deze in de dagboeken van de
kinderen.
Tal van dit soort zinnetjes worden in de loop van
de jaren genoteerd, voorgesproken/gespeld/
geschreven en herhaald. De leerkracht noudt de
ritmische eenheden van de zin, de zogenaamde
'accent-groep', goed in de gaten.
Ze kwamen met de bus en niet met de auto. Die
(= aanwijswoord) was kapot.
Wanneer de kinderen met tal van deze accent-
groepen hebben kennis gemaakt en een idee
nebben van aanwijswoorden, kan men als oefe-
ning de onderhavige accent-groep onderstrepen
en de kinderen het bijbehorende vraagwoord
laten zoeken (Waarmee? Wat?) etc.
Heel mooi vond ik altijd hoe op een bepaald
moment de kinderen zelf bepaalde syntactische
ontdekkingen doen. Ik herinner me nog dat, toen
ik reeds verschillende malen tijdens het trimester
zinnen met 'aan het' in de gespreks- en leeslesjes
had ingeweven, een timmerman in mijn klas een
raam aan het repareren was. Eén van mijn leer-
lingen haalde zijn dag/leesboek te voorschijn,
legde zijn vingers tussen de bladzijden waarop
zinnen met deze structuur voorkwamen en trots
formuleerde: 'Hij is aan het timmeren'. We gin-
gen toen naar buiten toe en iedereen die wat
aan hef doen was moest er aan geloven: 'Jij
bent aan het harken en de andere man is aan
het snoeien'. Men had zelf de taalvorm ontdekt
en de kinderen hadden er geweldig veel plezier
in ze te gebruiken. 'Zelf-ontdekkena leren' noemt
men dat, de meest actieve vorm van leren, denk
ik.

§ 4. Het speelliedje

Heel uniek voor het Instituut voor Doven is de rit-
mische groeperingen van woorden, die be-
schouwd worden als wezenlijke taalelementen,
muzikaal uit te werken in het zogenaamde
'speelliedje', waarbij zinnetjes uit net dag /
logboek op muziek worden gezet, nadat de kin-
deren ze zelf ritmisch hebben bewerkt.
De ontwikkeling van goede hoorapparatuur heeft
bij deze speciale vorm van muziekonderwijs een
belangrijke stimulerende rol gespeeld.
Ritmisch-muzikale vorming van dove kinderen is
anthropologisch gezien iets heel aparts. Doof-
heid, in de zin van leven in een stem visueel be- 41
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paalde wereld, wordt doorbroken. Fenomenolo-
gisch gezien heeft zien iets 'objectiefs', schept
een zekere distantie tussen het ik-en-de-wereld.
Geluid daarentegen verbindt ons met de din-
gen, voegt door melodie, duur en ritme een be-
langrijke emotionele dimensie aan de wereld
toe. Als horenden ervaren we dit dagelijks. Men
denke maar aan de rol van de muziek bij een
suspense-film.
Sinds het ter beschikking komen van geluidsap-
paratuur heeft men hier getracht deze functioneel
binnen opvoeding en onderwijs toe te passen.
Dit resulteerde in de ontwikkeling van 'De Ge-
luidsmethode' in de vijftiger jaren, waarvan de
principes nog steeds volop worden toegepast.
Geluidsbewuste dove mensen hebben ook soci-
aal ruimere mogelijkheden, omdat ze kunnen ge-
nieten van muziek en dans.

§ 5. Zorg op maat

Zoals in het begin van deze inleiding is opge-
merkt, spelen bij een ecologische benadering
van het opvoedings- en onderwijsproces twee
elementen een rol: net subject en zijn omgeving.
Men hoopt dat beide harmonieus op elkaar zijn
afgesteld in een voortdurende creatieve dialoog.
Binnen de zorg voor (gehandicapte] mensen be-
staat thans de neiging het element 'omgeving'
wat over te accentueren. Een voorbeeld hiervan
is 'integratie', of in het Amerikaans 'mainstrea-
ming'. De beroemde wet 94-142 bepaalde dat
alle gehandicapte kinderen in 'de minst beper-
kende' leeromgeving geplaatst moesten worden.
Dit werd door sommigen uitgelegd als: het kind
moet geplaatst worden binnen het reguliere on-
derwijs. Voor sommige kinderen was dit een uit-
daging, voor anderen een regelrechte ramp
(Kershnam 1984],
Langzaam begint de gedachte veld te winnen,
dat niet alleen de 'omgeving' mainstream-
minded moet zijn, maar dat er ook kind-
eigenschappen zijn, die het meer of minder ge-
schikt maken voor 'integratie'.
Ik heb soms de indruk dat men in het dovenon-
derwijs sterk de neiging heeft om in algemene
oplossingsmodellen te denken.
In 1 880 werd tijdens het congres in Milaan 'be-
paald' dat 'orale opvoeding' voor elk doof kind
de beste manier was om het te humaniseren.
Honderd jaar later wordt het idee van 'Totale
Communicatie' als dè oplossing aanbevolen en
wie het niet volgde werd als 'aoof-onvriendelijk'
geïsoleerd.
Na 20 jaar Totale Communicatie wordt deze
benaderingswijze als een overgangsfase gezien
naar bi-linguale opvoeding; dat wil zeggen:
eerst moet net kind de 'echte' gebarentaal van
de dove zelf leren en op een later tijdstip kan de

landstaal via schrijven en lezen aangeboden
worden. Van de omgeving wordt verlangd dat
ze de gebarentaal leren en als de ouders hier-
mee problemen hebben, dan zullen dove men-
sen wel komen helpen (Van der Lem en Loncke
1990). En het kind, zo vraag ik me af, kan of
wil hij deze gebarentaal wel leren? Wil hij wel
tot de dovencultuur toetreden? Het is niet mijn
bedoeling dit heet hangijzer hier verder te be-
handelen, maar wel als voorbeeld aan te geven
dat steeds generieke opvoedings- en leermodel-
len gebruikt worden, die aan de wensen en mo-
gelijkheden van het kind zelf voorbij gaan.
Als u denkt dat Sint-Michielsgestel een identiek
model hanteert met betrekking tot de opvoeding
van dove kinderen, heeft u het mis. In het Jaar-
verslag 1989 schreef de huidige directeur Van
Eijndhoven nog: Het Instituut voor Doven is geen
oraal, maar een gedifferentieerd instituut. De kin-
deren krijgen zorg op maat. Wij erkennen dat
er verschillen bestaan tussen dove kinderen. Ver-
schil in intelligentie, geheugen, socio-
economische of etnische afkomst. Deze verschil-
len vaststellen betekent niet een vorm van het
één boven het ander plaatsen, als meer- of min-
derwaardig. De diagnostiek - want daar praten
we natuurlijk over - is bedoeld om het kind juist
méér kansen te geven, aangepast aan zijn mo-
gelijkheden. Het kind op mogelijkheden en be-
perkingen niet onderzoeken, zou, om met Ursula
Frith te spreken, hetzelfde zijn als trachten een
blind kind op te voeden zonder dat men zich re-
aliseert dat het blind is. Men zou boos op een
dergelijk kind kunnen worden als het weer tegen
iets opbotst (Frith 1989, p. 183).
We hebben kunnen vaststellen met behulp van
een aantal tests, dat binnen de groep dove kin-
deren er minstens twee te onderscheiden leerpro-
fielen te onderkennen zijn die samenhangen met
het al of niet bezitten van de mogelijkheid senso-
motorische en ritmische vaardigheden over te
nemen, - in het geheugen op te slaan -, te auto-
matiseren en te reproduceren.
De kinderen die matige of ernstige problemen
hiermee hebben, excelleren vaak in het verwer-
ken en vasthouden van visuele gegevens (visuee-
simultane cognitie) en zijn daarom meer geschikt
via schrift en/of vingerspelling taal te leren. De
eerste groep kinderen is het meest gebaat met
spreken/spraakafzien, omdat deze codes het
best aansluiten bij hun mogelijkheden. Bij de
groep De Vlonder/Eikenheuvel wordt het spre-
ken/spraakafzien, voor zover dit mogelijk is,
ontwikkeld door gebruik te maken van het schrift
resp. schrift/vingerspelling. Waarom bij deze
laatste groepen niet gekozen is voor Totale
Communicatie, is gelegen in de overtuiging dat
het effectiever is mono-finguaal te werken dan te-
gelijkertijd een meer visuele simultane taal (= ge



barentaal) en een orale taal (= akoestische/
sequentiële taal) aan te bieden. Ten aanzien van
dit punt lijkt recent onderzoek juist vanuit een To-
tale Communicatie-achtergrond ons in het gelijk
te stellen (Johnson, Liddell en Erting 1989).
Het leerprofiel van de kinderen van de Mariëlla-
school vertoont primair de kenmerken van leerlin-
gen van het MLK-onderwijs. Zowel de abstractie,
de transfer als de geheugenfuncties ontwikkelen
zich langzamer en vertonen een plafond-effect.
De meeste leerlingen bezitten het vermogen een
beperkt lexicon te ontwikkelen, waarbij wordt uit-
gegaan van een 'summatief' geheugenmodel,
dat wil zeggen dat door het aanbieden van het
lexicon, via de gecombineerde codes van geba-
ren, schrift, vingerspelling en spreken, de opslag
in het geheugen beter tot stand komt en dat het
de reproductie van het lexicon vergemakkelijkt.
Bij de meeste van deze leerlingen wordt niet ge-
streefd naar een taalontwikkeling op syntactisch
niveau, hoewel de taal wel in zinnen schriftelijk
wordt vastgelegd.

Op de school voor doofblinden tenslotte zult u
een zeer heterogene populatie aantreffen. Op
grond van uitvoerig, vaak multidisciplinair onder-
zoek wordt de leercapaciteit van het individuele
kind vastgesteld en een individueel handelings-
plan opgesteld. Door zijn sterk op het individuele
kind toegesneden didactiek en didactische werk-
vormen wordt deze school toonaangevend in
zijn soort beschouwd.

Tenslotte: weer terug naar ons uitgangspunt, -de
ecologie. Er wordt getracht voor ieder type kind
een harmonieuze omgeving te creëren, met een
aangepaste infrastructuur, zowel in materiële als
in pedagogisch-didactische zin. De omgeving
van het primair sprekend dove kind biedt dit kind
volop kans zich als zodanig te ontwikkeling. De
soms uitvoerig begeleidende lichaamstaai is hier-
mee niet in tegenspreek. De school De Vlonder
biedt overzicht door de nadruk te leggen op het
schrift, Eikenheuvel door het aanboa van vinger-
spelling en schrift en de Mariëllaschool door net
kind via een visuele code overzicht te geven van
de dagelijkse werkelijkheid.
Door te trachten voor iedere beschreven groep
kinderen een adequate ecologische sfeer te
creëren (in termen van Kok's strategieënleer zou
men dit ook de eerste strategie kunnen noemen),
wordt de basis gelegd voor het realiseren van
optimale ontwikkelingsmogelijkheden. De vraag
blijft in hoeverre ieder kind op 'zijn' ecologie
blijft aangewezen. Met andere woorden, komt
het voor dat kinderen met een bepaald leerpro-
fiel switchen van de ene school naar de andere,
of blijven de meesten hun 'eigen' ontwikkeling
volgen? Er is een aantal leerlingen, waarvan in
de loop van hun schoolcarrière vastgesteld kon

worden dat een andere pedagogische, didacti-
sche sfeer, c.q. school, internaat meer kansen
bood. Een dergelijke leerling moest dan zoveel
mogelijkheden nebben zich Binnen de nieuwe si-
tuatie pedagogisch en didactisch aan te passen.
Wanneer het kind aan vervolgonderwijs toe is
op LTS/LHNO, begeleidt de leerkracht uit de
speciale afdeling zijn leerlingen. De klasse-
leerkrachten kennen de kinderen erg goed en
kunnen de vakdocenten van goede adviezen
voorzien met betrekking tot de leerstof, de aan-
pak van de kinderen en . . . ze kunnen soms als
tolk fungeren. Door dit intensieve contact tussen
de leerkrachten LTS/LHNO en de leraren van de
betreffende afdelingen, kan het weekprogramma
van de leerlingen samengesmolten worden tot
een harmonieus geheel, zodat voorbereiding,
verwerking van de diverse leerstofgebieden kan
geschieden.

Nog een enkel woord over het VSO. Lange pe-
rioaes in mijn carrière heb ik op vele plaatsen in
de wereld op de 'dovenproblematiek' mogen stu-
deren. Ik hoorde maar steeds: de dove kan niet
echt vlot leren spreken, integratie met de horen-
den is schijn, toegang tot de verbale cultuur is
onmogelijk etc. etc. Als ik dan met mijn studen-
ten weer de VSO-school mocht bezoeken en ik
hen in de gelegenheid stelde met hun dove leef-
tijdsgenoten in contact te treden, dan kwam
steeds het gevoel bij me terug: de pessimisten
hebben ongelijk, het kan wel, niet voor de
happy few, maar voor een vrij aanzienlijke
groep dove mensen: echt samen zijn met ons no-
renden, samen dezelfde taal spreken, toegang
hebben tot het beste van onze cultuur . . . Het
kan.

Laten de wetenschappers onder ons zich ook op
deze groep richten en trachten te ontdekken,
waarom het (soms) kan. Maatschappelijk heb-
ben zij de verplichting met elkaar samen te wer-
ken, om gezamenlijk te trachten de grondslag te
leggen voor een hecht wetenschappelijk funda-
ment waarop de praktijk van opvoeding en on-
derwijs kan worden gebouwd. Dit tot zegen van
de dove mens, waarvan het geluk ons allen zo
ter harte gaat.
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Een Gebaar naar de Toekomst

200 jaar Dovenonderwijs

B.G. Hofman

In 1990 bestond het Koninklijk Instituut voor
Doven 'H.D. Guyot' te Haren 200 jaar. Men
nam zich voor ter gelegenheid hiervan een jubi-
leumcongres te organiseren. De Stichting Neder-
landse Dovenraad te Utrecht programmeerde
hetzelfde jaar het vierde Nationale Dovencon-
gres. 'Guyot' en S.N.D. besloten een gezamen-
lijk congres te realiseren onder het motto:

Een Gebaar naar de Toekomst,
200 jaar Dovenonderwijs..

Tweehonderd jaar Dovenonderwijs betekent te-
gelijkertijd 200 jaar Speciaal Onderwijs. Het
onderwijs aan doven is de oudstbekende vorm
van Speciaal Onderwijs in ons land.
Het congres werd gehouden op 1 8 en 19 okto-
ber in de Martinihal te Groningen. Het program-
ma bood een waaier aan lezingen, workshops
en een info-markt met wisselende presentaties.
De jubileumactiviteiten werden afgesloten met
een feestrede uitgesproken door de Hamburgse
prof. dr. Siegmund Prillwitz.
Hiermee herstelde het bestuur van 'Guyot' een
traditie uit de vorige eeuw. De gebruikelijke re-
ceptie kwam te vervallen. Een uitgebreid verslag
van dit unieke congres kunt u aantreffen in
'Woord en Gebaar', een uitgave van de Stich-
ting Nederlandse Dovenraad (nov. 1990). Hier
wil ik mij beperken tot wat indrukken.

Donderdag 1 8 oktober

Na de opening en het welkomstwoord door de
congresvoorzitter werd er ruimte gemaakt voor
'Future trends in deaf education' door Yerker
Andersson, voorzitter van de 'World Federation
of the Deaf (W.F.D.).
Andersson probeert in zijn lezing antwoord te
geven op vragen als:
1. Welke zijn de toekomstperspectieven voor

het onderwijs en de opvoeding ten behoeve
van de dove (mede]mens?

2. Zullen scholen/instituten voor doven leeglo-
pen door een (politieke) keuze voor
integratie?

3. Welke keuzen dienen de doven-leerkrachten
te maken in de uitoefening van hun beroep
te zien tegen de achtergrond van te ver-
wachten ontwikkelingen?

44 4. Wat gebeurt er met de 'Dovenwereld' als de

dove kinderen geheel geïntegreerd geraken
in de samenleving?

Andersson voorziet ons hier meer van algemene
informatie over de stand van zaken in Westeuro-
pese landen, dan dat hij mogelijkheden en op-
lossingen in zijn beschouwing aandraagt.
Mijn oren vernamen weinig nieuws; mijn ogen
genoten van het soms wat hoekige gebarenspel.

Na een aperitief, lunch en een loopje over de
informarkt, konden we ons scharen voor de toe-
spraak van dhr. B.W. Elferink, voorzitter van de
S.N.D. Hij feliciteerde het Koninklijk Instituut voor
Doven met het 200-jarig bestaan namens de
Nederlandse dovengemeenschap. Hij memo-
reerde het feit dat de Stichting Ned. Dovenraad
bereid was geweest samen te werken aan de
totstandkoming van dit jubileumcongres op
grond van de overtuiging, dat de 'filosofie van
Haren' dichtbij die van de S.N.D. staat. De ont-
wikkeling naar een Instituut van Doven ziet Elfe-
rink waarschijnlijk het snelst te realiseren vanuit
'het Harense'. De titel van Elferink's lezing: 'Op
weg naar een Instituut van Doven'.
Doveninstituten zijn naar de mening van de Do-
venraad gevoelsmatig niet bij de Dovenwereld
betrokken. Practisch alle medewerkers op derge-
lijke instituten zijn horend. Horenden bepalen
hoe het onderwijs aan doven eruit ziet. Er wordt
dan ook terecht gesproken van Instituten voor
Doven. De Dovenraad zou dit bevoogdende
'voor' graag in het meer op de dovenzaak be-
trokken 'van' veranderd zien. Vandaar de voor
deze lezing gekozen titel.
Kernpunten:

A. Invoering van tweetalig onderwijs zal een
grote verbetering brengen voor dove kinde-
ren (Nederlandse Gebarentaal en de alom
gebruikelijke Nederlandse cultuurtaal).

B. Leerlingen moeten van jongsaf aan in de ge-
legenheid gesteld worden met dove volwas-
senen om te gaan. De school kan hierin bij-
dragen. Men pleit voor aanstelling van dove
leerkrachten, groepsleiders en andere dove
medewerkers.

C. Maatschappelijke vorming als verplicht vak,
niet alleen om de dove mens de gelegen-
heid te geven zich maatschappelijk weer-



baar te maken, maar ook om hem/haar in
staat te stellen kennis te nemen van hetgeen
wel 'dovencultuur' genoemd wordt.

D. Centraal Georganiseerd Beroepsonderwijs
(CeGoBo).

E. Volwassenen-onderwijs in geen geval een
zaak van de (gevestigde] doveninstituten
laten zijn.

Ik denk dat er nog veel werk verzet moet
worden.

Aansluitend op de lezing van de voorzitter van
de S.N.D. volgt die van mevrouw R.B. Bruning-
de Bruyn, voorzitter van de Nederlandse Fede-
ratie van Organisaties van Ouders van Dove Kin-
deren (FODOK). De titel: 'De toekomst zal het
eren, uitroeptekens en vraagtekens van ouders'.
Mevrouw Bruning zet vooraf een kanttekening.
Zij spreekt niet officieel namens de FODOK,
omdat ze zich niet wil aanmatigen namens alle
ouders te spreken. Eventuele zachte werptoma-
ten worden hierdoor uitsluitend gericht op me-
vrouw B. (zie opmerking lezing).
De lezing ontwikkelt zien rond drie thema's, t.w.
- Deskundigheidsbevordering bij het basisonder-

wijs (aan doven).
- Mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs.
- Gebarentaal als eerste taal.

- Deskundigheidsbevordering:
Een woord, simpel maar nadrukkelijk gesteld,
geeft vorm aan alle wensen van de ouders. Dat
woord is: kwaliteit. Aan kwaliteit schort het hier
en daar nog wel eens. Het onderwijs aan doven
vormt hierop geen uitzondering, maar gelukkig
zijn er ook uitzonderingen op genoemde inzon-
derheid. Veel ouders van dove kinderen kennen
uitstekende leerkrachten, toegewijde groepslei-
ders, andere betrokken stafleden en een aantal
goede managers in het onderwijs, maar dat
neemt niet weg dat er veel bezorgdheid bestaat;
bezorgdheid aie zich richt op de toekomst van
het dovenonderwijs. Hierin manifesteren zich de
vraagtekens.
De leerkrachtenopleiding is bijvoorbeeld een van
de zwakke plekken. Veel renovatie en innovatie
binnen het onderwijs wordt niet gedragen door
gedegen (achtergrond)informatie. Vragen naar
de motieven, die aan verantwoord pedagogisch-
didactisch handelen ten grondslag liggen, kun-
nen vaak niet naar benoren worden beant-
woord. Specifieke kennis ontbreekt veelal. Dat
zou alleen maar betreurenswaardig zijn ge-
weest, wanneer dit geen structureel gegeven is.
Nu is het ronduit fnuikend voor de kwaliteit van-
en de kwaliteitsbeheersing binnen het onderwijs.
Het is overigens geen uitgesproken Nederlands
verschijnsel. Scholing, bijscholing en nascholing
kunnen we niet los zien van breed beïnvloede

politieke beslissingen. Er is veel kennis beschik-
baar, maar er kan door velen te weinig over
worden beschikt.
Met het oog op de kwaliteit, die zo noodzakelijk
is, denkt mevrouw Bruning dat er uiterst voorzich-
tig moet worden omgesprongen met ideeën over
volledige integratie in het reguliere onderwijs.
Een zekere versmelting met het Slechthorenden-
onderwijs, - hoe verleidelijk is dit niet m.b.t. een
grotere spreiding van scholen over het land en
net daarmee samenhangend minder voorkomen
van internaatplaatsing - behoort volgens me-
vrouw Bruning ook voorzichtig te worden
meegenomen.

- Mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs
Uitvoering van de CeGoBo-plannen kan zorgen
voor een betere toegankelijkheid van het regulie-
re V.O. met zijn uitgebreide mogelijkheden. Het
kan echter een beknotting inhouden van het aan-
tal leerlingen ten laste van het Voortgezet Doven-
onderwijs. We kunnen niet om de realiteit heen
dat ouders en leerlingen steeds minder genoe-
gen zullen nemen met de beperkte mogelijkhe-
den die het V.D.O. biedt. Het is begrijpelijk dat
sommige doveninstituten een duidelijke afbake-
ning rond CeGoBo voorstaan. Een mening die
hierbij aansluit, is bijvoorbeeld gegeven in de uit-
spraak dat een sterk V.S.O. slechts in de toe-
komst gehandhaafd zal kunnen blijven binnen
een met de huidige toestand vergelijkbare insti-
tuutgebonden opzet.
Mevrouw Bruning deelt deze mening beslist niet.
Zij vindt dat beslist een meer centraal gerichte
aanpak hier ook op zijn plaats is. Er kunnen op
deze manier minstens voorwaarden worden ge-
schapen een soepel, samenhangend en kwalita-
tief goed systeem te realiseren waarbinnen ade-
auaat V.D.O., beter toegankelijk V.O. met
daarnaast een op een bredere groep van slech-
thorenden gerichte vorm van V.S.O., hun plaats
zullen innemen.

- Gebarentaal als eerste taal
Gebarentaal is een mooie en echte taal, die ook
in Nederland erkend zal moeten worden. Geba-
rentaal als eerste taal voor het dove kind?; - dat
zal alleen al op praktische gronden niet meeval-
len. Vijf en negentig procent van de ouders van
dove kinderen zijn horende mensen.

• Je leert als kind de taal van je ouders.
• Doofheid wordt meestal pas ontdekt na ca. 1

jaar, als het kind geen aanstalten maakt te
praten.

• Horende mensen kennen van oorsprong geen
gebarentaal.

Dit zijn maar enkele moeilijkheden/bezwaren,
die het gebruik van gebarentaal als eerste taal in 45



de weg staan. Er zijn er meer, maar daar zullen
we nu niet op ingaan, met nadruk stelt mevr. B.
dat zij niets heert tegen gebarentaal, maar zij
wil ons wel oproepen ervoor te waken 'gebaren-
taal als eerste taal' te verheffen tot een dogma.
Omdat de aspecten: kwaliteit, bewaking van
die kwaliteit en deskundigheidsbevordering, mij
na aan het hart liggen, ben ik in deze samen-
vatting hierop uitgeoreid ingegaan. Ik meende
hiermee de kern van het betoog van mevrouw
Bruning te raken.

Nog twee lezingen te gaan, - het wordt een
lange middag.
F. Bouwen, inspecteur Speciaal Onderwijs, stelt
zichzelf de vraag: 'Zijn er na 2000 nog scholen
voor dove kinderen?'.
Bouwen neemt drie ingangspoorten: a. techniek;
b. informatie; c. financiering.
a. De ontwikkeling van de techniek moet ons,
volgens dhr. Bouwen, aanleiding tot groot opti-
misme geven.
Hij denkt dat medici in samenwerking met na-
tuurkundigen en electronica-specialisten in staat
zullen zijn de hoorfunctie van dove mensen ge-
heel of gedeeltelijk te herstellen. (De doofheid
wordt uitgebannen . . . Hoera!!)
Het zal, zijn inziens, mogelijk worden dat alle
gesproken taal langs kunstmatige weg wordt ge
visualiseerd. (Tekstverwerking zonder toetsen-
bord?) Wat dit betekent voor de uitwisseling van
informatie moge duidelijk zijn. (?|
b. Voor het verkrijgen en vastleggen van infor-
matie bedienen we ons van sleutels. Ons schrift
is zo'n sleutel, maar een "floppy' is dat bijvoor-
beeld ook. De meeste informatie die is vastge-
legd, kan visueel gemaakt worden. Vaak is de-
ze op vrijwel elke plaats oproepbaar. Thuiswer-
ken achter een computerscherm lijkt al geen toe-
komstmuziek meer. Voor de 'reguliere' dove
mens ziet Bouwen dit als een renaissance op ge-
bieden van onderwijs, vorming en vakuitoefe-
ning. Het systeem lost, bij toename van de toe-
passing, op z'n minst het dagelijkse verkeersfile-
probleem op.
c. Speciaal Onderwijs is een dure voorziening.
Er zou meer aandacht moeten worden besteed
aan het voorkómen van problemen, zodat de
kinderen niet 'zomaar' naar het S.O. worden
verwezen. Faciliteiten voor gespecialiseerde leer-
krachten op reguliere scholen bieden op den
duur financieel voordeel tegenover het in stand
houden van een duur S.O.-systeem. Uitsluitend
kinderen met een specifieke hulpvraag zouden
in aanmerking mogen komen voor plaatsing op
het S.O. De functie van deze tak van onderwijs
zal remediërend moeten zijn. Uit-plaatsing resp.
terugplaatsing in het regulier onderwijs dient zo

46 spoedig mogelijk verantwoord te geschieden.

'Met een boodschappenlijstje in de verkeerde
winkel?', door A.S. Oostra, algemeen directeur
van het Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D.
Guyot'.
Het dovenonderwijs is te vergelijken met een
specialiteitenwinkel, waarin veel hoogwaardige
produkten worden aangeboden (niet altijd deli-
catessen). Voor sommige boodschappen is het
de verkeerde winkel en kun je beter terecht in de
'Supermarkt van het Regulier Onderwijs'.
A. Oostra ziet zich hier als exclusieve klein-
grutter staan met een boodschappenlijstje van
drie belangrijke klanten, t.w.: ouders, dovenge-
meenschap en samenleving. Kan dit even wor-
den bezorgd . . . zo ja, wat en hoe dan?
a. Nederlandse Gebarentaal (N.G.T.) op scho-

len voor Doven als eerste taal.
b. Dove medewerkers zullen in principe in alle

functies aangesteld moeten kunnen worden
op scholen voor doven.

c. Centraal Georganiseerd Beroepsonderwijs
behoort een kans te krijgen.

d. In het verlengde van de wens het CeGoBo-
initiatief verwezenlijkt te zien een vraag naar
meer centraal georganiseerd V.S.O.

e. Geëmancipeerde dove mensen verlangen in-
spraak op beleidsniveau.

f. Invoering van het leerplan Maatschappelijke
vorming voor Doven.

g. Het bevoegd gezag wenst meer wederzijd-
se ontvankelijkheid binnen de relatie Regu-
lier- / Speciaal-Onderwijs. De integratiege-
dachte zal niet bij voorbaat worden
uitgebannen.

h. Onderzoek naar de kwaliteit van de
leerkrachtenopleiding.

sub a: N.G.T. is een taal van een minderheid.
Dovenonderwijs is onderwi s aan een minder-
heidsgroep in onze samen eving. De in onze
maatschappij levende sociaal/politieke opvattin-
gen staan de facto niet toe dat wij N.G.T.
doodzwijgen in onze scholen voor doven.
N.G.T. wordt zeker ingevoerd; de vraag is al-
leen: wanneer? Mensen die deze taal moeten
gaan hanteren, moeten deze ook kunnen leren
hanteren. De scholen dienen op zoek te gaan
naar (dove) mensen, die een stimulans kunnen
zijn in de ontwikkeling van N.G.T. als (eerste)
taal binnen het veld van dovenonderwijs. Me-
vrouw Bruning vreest een handelen naar dogma-
tisch beginsel op de scholen zonder dat er
wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor taa-
lontwikkeling. Haar vrees wordt weggewimpeld
noch weggenomen.
sub b: Oostra vindt dat er in alle functies op de
scholen voor doven meer plaats gemaakt moet
worden voor dove medewerkers. De betekenis
van diploma's moeten we voorlopig, misschien



nog meer dan anders, ondergeschikt maken aan
de individuele kwaliteiten en de praktijkervaring
van de (toekomstige) dove medewerker,
sub c en d: Het CeGoBo is, volgens Oostra, ei-
genlijk al geen toekomst meer. Natuurlijk moet er
op organisatorisch gebied nog veel gerealiseerd
worden, maar beleidsmatig ziet hij geen enkel
beletsel.
Het centraal georganiseerd V.S.O., zoals me-
vrouw Bruning dit voor ogen staat, is z.i. een an-
dere zaak. De schaalvergroting, die bij een ge-
centraliseerde opzet zal plaatsvinden, vindt
Oostra juist bij het V.S.O. ongewenst. De kleine
V.S.O.-school zou door zijn flexibeler organisa-
tiestructuur meer 'onderwijs op maat' kunnen
leveren.
sub e en f: De dovengemeenschap in Neder-
land is gedurende lange tijd een minderheids-
groepering geweest, die zich niet wist te profile-
ren. Verenigingen en organisaties uitgaande van
doven, werden niet 'voor vol' aangezien. Men
beschouwde het m.i. eerder als gedoe binnen
een ondoorzichtige sub-cultuur van volgzame ge-
handicapten, die letterlijk haast niet te volgen
waren.
Onder invloed van ontwikkelingen, veelal afkom-
stig uit het buitenland, ontdekten de doven de
betekenis van een eigen volwaardige identiteit.
Deze identiteit wisten ze gestalte te geven in- en
uit te dragen door- verschillende gezaghebben-
de 'eigen' organisaties (S.N.D., MaDiDo, Tol-
kendienst e.a.). Kortom: een 'geëmancipeerde
dove' werd steeds minder een zeldzaamheid.
Om de eigen identiteit te waarborgen en deze
ook ingang te doen vinden bij de opvattingen
van horende mensen, probeert men op scholen
voor doven het vak Maatschappelijke Vorming
voor Doven ingevoerd te krijgen, het leerplan is
reeds ontwikkeld. Oostra zegt ook hier, dat het
er eigenlijk gisteren al had Kunnen zijn. Naast
de instructieve/opvoedkundige waarden voor
de dove en de horende mens, kan het vak te-
vens een informatiekanaal naar de horende we-
reld zijn.

sub g: Inspecteur Bouwen noemde in zijn be-
toog de term 'hulpvraag'. Dit is een vrij algeme-
ne term. Bedoelt hij in dit verband de hulpvraag
vanuit bi voorbeeld de handicap, die doofheid
is, of za de hulpvraag veeleer gesteld worden
vanuit het Regulier Onderwijs, dat moeilijk met
het 'normafwijkende' uit de voeten kan? Dankzij
het Regulier Onderwijs is het Speciaal Onderwijs
groot geworden (opm. red.). Oostra besteedt
aan dit onderwerp beperkte aandacht. Ik denk
dat dit 'politiek gevoelig' ligt.
sub h: De kwaliteit van de leerkrachtenoplei-
ding, zeker die t.a.v. het Speciaal Onderwijs,
schiet tekort. De overheid is zich hiervan blijk-
baar bewust, want er zullen, in 1991 al, drie

adviescommissies worden geïnstalleerd (Walla-
ge). Ze zullen zich gaan bezighouden met het
formuleren van beroepsvereisten. Deze beroeps-
vereisten zijn: 'Kwaliteiten op het gebied van
kennis, inzicht en vaardigheden, waarover lera-
ren bij de aanvang van nun beroepsuitoefening
dienen te beschikken'. Een van de commissies
zal over het basis- en (voortgezet) Speciaal On-
derwijs informeren. In de commissies nemen des-
kundigen zitting.

Voorgaande tekst geeft aan, dat het onderwijs
onder voortdurende zorg van de overheid staat.
De zorgen, die aan deze zorg verbonden zijn,
groeiden de overheid reeds lang boven het
hoofd. In het kader van de Tiuidige 'no-
nonsense'-politiek, die we zeker met betrekking
tot het onderwijs speels kunnen vertalen in een
'Nee, geen cent'-politiek, past een beeld van
commissies die studeren, formuleren en advise-
ren. Geld moet zinvol worden besteed. Daaraan
heeft het, in de optiek van het heden, misschien
weieens ontbroken. Het moge een fout uit het
verleden zijn, maar dat mag m.i. niet op het
heden worden verhaald, (red.)
Er moet veel gebeuren op het gebied van de
leerkrachtenopleiding. Veel pleit voor een speci-
fiek gerichte opleiding vooraf.
Voordat geformuleerde wensen en mogelijkhe-
den worden gerealiseerd, hebben we al heel
wat geduld geoefend.

Buiten schijnt de zon. Het kopen van een nieuwe
rolfilm is een verademing. Om 1 7.00 uur begint
het avondprogramma met aperitief, infomarkt en
buffet. Na het uitreiken van de Schouten Voors-
prijs volgt een optreden van leerlingen van
"Guyot'. Vanaf 20.45 uur vertolkt het Handthea-
ter in Nederlandse Gebarentaal het beroemde
toneelstuk: 'Wie is bang voor Verginia Woolf?'
Vanaf 22.30 uur kunnen we informeel samen
zijn.

Vrijdag 1 9 oktober

Workshopdag. Er waren maar liefst 1 5 verschil-
lende workshops. Voorinschrijving hield zoveel
mogelijk rekening met voorkeur. Ik zal me beper-
ken tot het noemen van de titels van de
workshops.

1. Naar de basisschool - geheel of

?iedeeltelijk.
otale Communicatie en gebarentaal in het

gezin.
3. Ouders en dovencultuur.
4. Dove jongeren in het regulier vervolg-

onderwijs.
5. De doventolk in het regulier onderwijs.
6. Twee culturen - ook een schoolzaak 47



7. Omgaan met je dove kind.
8. Totale Communicatie en taalonderwijs.
9. Praktische vorming - een zelfstandigheids-

programma.
10. Het internaat: een noodzaak?
1 1. O p weg naar een instituut VAN doven.
1 2. Gebarentaal - erkenning - zijn de proble-

men van doof-zijn opgelost?
] 3. Dovencultuur . . . Wa t is dat?
14. Blijven leren - je leven lang.
15. Dove mensen op de arbeidsmarkt.

De Martinihal kent beperkingen als het gaat om
kleine afgeschoten ruimten met enige geluidsiso-
latie. Tijdens het deelnemen aan een van de
workshops betrapte ik mezelf er menigmaal op
geïnteresseerd te luisteren naar het betoog van
een ouder van een doof kind aan de andere
zijde van de schutting.

Elk zichzelf respecterend congres komt met 'eind-
resoluties'. Dergelijke resoluties worden veronder-
steld te zijn samengevat tijdens het congres

Diagonaal linksboven - rechtsonder: R. Bruning-de Bruyn, Y. Andersson, F. Bouwen
Diagonaal linksonder - rechtsboven: M. Koning, B. Elferink, A. Oostra

4 8 Middenboven en middenonder: Doventolk en B. Tervoort



Zo simpel ligt dat . . .
y. Wesemannl

Een bevestiging van deze resoluties houdt, naast
een garantie voor de presentatie van een slotdo-
cument, tegelijkertijd een evaluatie van het con-
gres in. Helaas kon ik me niet aan de indruk ont-
trekken, dat de resoluties behoorlijk waren
'voorgebakken'. Een koekje van eigen deeg?;
letterlijk genomen: 'Eigenlijk niet!'.

Resoluties:
1. Het dovenonderwijs dient tweetalig en bi-

cultureel te zijn. Dit betekent ook, dat de leer-
krachtenopleiding vooraf leerkrachten hiertoe
dient te kwalificeren.

2. In alle geledingen van ieder doveninstituut
moeten dove volwassenen benoembaar en
aanwezig zijn.

3. Het dovenonderwijs is het beste antwoord
op de hulpvraag van dove kinderen, maar
behoeft nog geen eindonderwijs te zijn. Aan-
sluitend dient het regulier onderwijs open te
staan voor doven via: a. ambulante begelei-
ding; b. bolken; c. CeGoBo; d. toegesne-
den volwassenen-educatie.

4. Ouders van dove leerlingen zijn eind-
verantwoordelijk voor de opvoeding en die-
nen zowel in de praktijk als op beleidsniveau
bij het onderwijs betrokken te worden. Ou-
ders en kinderen moeten in de gelegenheid
worden gesteld samen naar de dovenwereld
toe te groeien.

Om 16.00 uur werd het congres afgesloten.
'Een Gebaar naar de Toekomst' is verleden. Een
heildronk op die toekomst is een gebaar, dat nu
meer betekenis heeft gekregen.

Dat maakt ons internaat zo flexibel! (Infomarkt]
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Uit buitenlandse tijdschriften

J.J. Groothand, lid van de redactie

The Volta Review (USA)
nummer 4, mei 1990
ISSN 0042 - 8639

In verband met het 1 OO-jarig bestaan van The
Alexander Graham Bell Association for the Deaf
is dit nummer geheel gewiid aan de terugblik op
een eeuw onderwijs aan de dove mens: A Cen-
tennial Review. Het tijdschrift bevat een zeven-
tal hoofdstukken, welke in dit overzicht de revue
zullen passeren. Het eerste is getiteld: 'De voor-
uitgang van de onderliggende ontwikkeling van
de gesproken taal: een eeuw bouwen op Bell'.
Het wordt aldus ingeleid: 'Alexander Graham
Bell was een zeer gerespecteerd leraar aan
doven, tevens wetenschapsman met internationa-
le faam. Vele van de strategieën die hij propa-
geerde om gehoorgestoorde kinderen de ge
sproken taal aan te bieden, hebben vandaag-
ae-dag nog niet afgedaan. Bell's bijdragen aan
de technologie leidden eveneens tot ontwikkelin-
gen, die op grootse wijze de mogelijkheid tot
het tot ontwikkeling brengen van de gesproken
taal hebben vergroot. In dit hoofdstuk worden
de prestaties van Bell op het terrein van de mon-
delinge instructie en de technologie gesteld te
genover de huidige strategieën en hulpmidde
ten, waarvan vele overigens uit zijn werk
stammen.' Afzonderlijke paragraafjes zijn ge
wiid aan: ontwikkelingen in het meten van het

gehoor bij zeer jeugdige kinderen; keuze en ge
ruik van hoortoestellen; aanvullingen op en al-

ternatieven voor hoorresfen; cochleaire implanta-
ties; integratie van de technologie met het
ontwikkelen van de spraakopname en de
spraakproductie; moderne technologieën en de
ontwikkeling van de gesproken taal.

Het tweede hoofdstuk is geheel gewijd aan het
spraakafzien. Het behandelt: wat is spraakaf-
zien; hoe leer je spraakafzien? Ondermeer door
een twaalftal punten aandacht te schenken; en
hoe wordt het kunnen spraakafzien gemeten? Bij
dit hoofdstuk, zoals bi alle andere, een flinke
lijst met naslagmateriaa .

Het derde hoofdstuk, getiteld 'Het vermogen om
te horen', gaat in op het hoormechanisme;

50 spraakwaarneming via het gehoor; het leren

horen/waarnemen; hoorprotheses (acoustisch,
electrisch en implantatie); instructiewijzen (acous-
tisch, met gebruikmaking van meerdere zintuigen
en de huidige methoden) en manieren om de
vaardigheid om spraak waar te nemen te kun-
nen evalueren. Compleet met vier bladzijden na-
slagboeken en -artikelen.

Hoofdstuk 4 gaat over Taal'. Zoals in de inlei-
ding wordt gezegd, is het doel van dit hoofdstuk
de taal-in-gebruik te bespreken; wat taal is en
wat niet, om vervolgens stil te staan bij hoe taal
werd en hoe het wordt onderwezen en geleerd,
zowel binnen als buiten het klaslokaal. En tot slot
wordt de uitwerking van deze informatie op het
evaluatieproces m.b.t. de taal van de dove leer-
ling beschouwd.

In hoofdstuk 5 lezen we over het effect van de
technologie op het kunnen hanteren van het
doof-zijn. Materiële zaken als de draadloze
techniek, de electronica, de digitale technolo-
gie, de lasertechniek en de transducer vormge-
ving hebben een enorme uitwerking gehad op
onze maatschappij. Enkele van deze ontwikke-
lingen hebben ook hun toepassing gevonden bij
de protetisering van de dove. Dit noofdstuk staat
even stil bij vroegere protheses, draadloze en
richtinggevoelige microfoons en geluidsonder-
drukking, de cochleaire implantatie, tactiele en
visuele hulpmiddelen. Tevens wordt kort inge-
gaan op spraaktraining, computer-ondersteunde
instructie, telecommunicatie (teksttelefoon en fax)
en teletekst.

Het zesde hoofdstuk is getiteld: 'De nalaten-
schap van dr. Bell', en verhaalt over de geschie-
denis van de familie Bell, hun werk en wat daar
uit voortgekomen is (bijv. de A.G. Bell Associa-
tion en dit tijdschrift).

Het laatste korte hoofdstuk behandelt: 'De twee-
de eeuw: onze blik op de toekomst': de medi-
sche vooruitgang, de toenemende rol van de te-
lecommunicatie en de computer, de
veranderende kijk op de dove als mens, het ge-
bruik van de gesproken taal, enz.

Lezers die in het bezit willen komen van deze
bijzondere uitgave van The Volta Review kunnen
trachten een exemplaar te bestellen bij de A.G.
Bell Association, Volta Review Subscription
Department, 3417 Volta Place, NW, Was-



hington DC 200007 - 2778 USA of kunnen
een kopie van het boekje bestellen door overma-
king van f 35,- (voor kopieer(recht)- en portoko-
sten) op giro 899 733 t.n.v. J.J. Groothand.
Ook zijn de afzonderlijke hoofdstukken te bestel-
len door storting van f 5 , - per hoofdstuk en
onder vermelding van welk hoofdstuk bedoeld
wordt.

Doof geboren baby's
brabbelen ook, maar
dan in gebarentaal

Baby's die doof geboren zijn, brabbelen in ge-
barentaal. Ze produceren hun eerste 'echte'
handgebaren op dezelfde leeftijd, zo rond tien
tot twaalf maanden oud, als waarop horende
kleintjes hun eerste woordjes brabbelen. Dat
blijkt uit een onderzoek van twee psychologen
van de McGill Universiteit in Montreal. Zij bestu-
deerden de taalontwikkeling van twee volledig
dove babies, die door hun eveneens dove ou-
ders met gebarentaal werden groot gebracht.
Ter vergelijking dienden drie niet-dove baby'ss
van niet-dove ouders.
Gebrabbel wordt door de meeste taalkundigen
niet als een taal-, maar als een spraakgebonden
fenomeen opgevat, een oefening dus in het leren
omgaan met organen als stembanden en strotte-
hoord. De ontdekking dat dove kinderen op min
of meer dezelfde wijze leren 'brabbelen' met
hun handen, doet echter volgens de Canadese
onderzoekers vermoeden, dat het hier om een
abstract taai-leerproces in de hersenen gaat.
Bij onderzoek naar de taalontwikkeling van klei-
ne kinderen is het gebruikelijk om alle geluiden
die ze voortbrengen systematisch in kaart te bren-
gen; eerst losse Klanken en vanaf zeven tot tien
maanden ook lettergrepen in de trant van 'baba-
baba', 'dadadada' als eerste stap in de ontwik-
keling van een volwassen taalsysteem.
Op dezelfde manier werden in dit onderzoek
alle handgebaren van de vijf baby's in het on-
derzoek geregistreerd aan de hand van video-
opnamen, gemaakt op een leeftijd van 10, 12
en 14 maanden. Elk gebaar, zowel de stand
van de hand als de positie in de ruimte, werd
opgenomen in een computerbestand. Daarbij
werd tevens aangegeven of het gebaar met of

zonder voorwerp in de hand werd gemaakt, een
gebruikelijke betekenis had (bijvoorbeeld arm-
pjes uitstrekken om opgetild te worden| of een
standaard teken was in de Amerikaanse stan-
daard-gebarentaal American Sign Language
(ASL), waarvan de dove ouders zien bedienden.
Hieruit bleek dat dove en niet-dove kinderen
evenveel en vergelijkbare 'gewone' gebaren
maakten. Maar de dove kinderen besteedden
het merendeel van hun bewegingen aan echte
gebarentaal. Daarbij brachten ze 1 3 van de 40
bestaande 'handstanden' (fonetische symbolen]
voort plus 1 3 van de 24 bestaande handbewe-
gingen (lettergrepen].
(Ter vergelijking: de niet-dove kinderen in de con-
trolegroep maakten maar drie fonetische handge-
baren plus een handbeweging).
Verrassend was verder, dat ae dove baby's een
duideli ke voorkeur aan de dag legden voor een
viertal ettergrepen, die ze vanaf een leeftijd van
zeven tot tien maanden ook steeds herhaalden
(precies zoals hun niet-dove leeftijdsgenootjes
dat met klanken doen). Daarna gingen ze gelei-
delijk, rond 1 2 tot 14 maanden, over op patro-
nen vergelijkbaar met het vocale stadium van
niet-dove baby's: in plaats van reeksen geluiden
die klinken als echte zinnen, maar geen beteke-
nis hebben, maakten de dove baby's overtuigen-
de gebaren reeksen, in het juiste ritme en met
speciale nadruk op bepaalde gebaren, maar
zonder echte betekenis. De eerste echte 'woor-
den' in gebarentaal werden gemaakt op dezelf-
de leeftijd waarop de andere kinderen hun eer-
ste echte woordjes zeiden: rond tien tot twaalf
maanden.

Blijkbaar, zo wordt geconcludeerd, gaat het hier
niet om de ontwikkeling van specifieke motori-
sche vaardigheden (die zijn namelijk voor
spraak en gebarentaal zeer verschillend), maar
om het aanleren van abstracte taaipatronen. Het
feit dat beide groepen kinderen zich in hetzelfde
tempo ontwikkelden duidt erop, dat hiervoor in
de hersenen een bepaalde taalcapacteit aanwe-
zig is, onafhankelijk van de spraakorganen.
[Science, 22 maart)

Zonder commentaar. Red.

51



Directeur l.v.D. neemt afscheid
B.G.H., redactielid
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J.J.M, van Eijndhoven pr., directeur van het Insti-
tuut voor Doven te Sint-Michielsgestel, nam op
woensdag 20 maart 1991 officieel afscheid
van het Instituut. De heer Van Eijndhoven gaat
met pensioen.
In schouwburg/theater 'Casino' te 's-Hertogen-
bosch vond het afsluitende gedeelte plaats.
Voorafgaande aan deze voornamelijk voor de
buitenwacht georganiseerde bijeenkomst werd
de heer Van Eijndhoven een ochtendprogramma
aangeboden, waarin de indrukwekkend gecele-
breerde H.-Mis het hoogtepunt vormde.

De officiële middagbijeenkomst in het Casino
begon precies volgens het boekje om half twee.
De Pleinzaal booade gestaag binnendruppelen-
de genodigden de gelegenheid zich informeel
met elkaar te onderhouden. Koffie, thee en cake
waren voldoende voorhanden.

Om kwart over twee, nadat iedereen had plaats-
genomen in de schemerige theaterzaal, sprak
ars. W.N. van den Dries, directeur l.v.D., een
persoonlijk woord van welkom.
Aanvullend gaf deze nieuwe directeur ons een

.overzicht van het programma van die middag.
Geopend werd met de video-film 'Wij horen er
ook bij' (een CORVOS-productie]. Lotte Nouwen
en Danny Ramaekers leiden ons, op een char-
mante wijze, het hedendaagse l.v.D. rond. In
het verloop van de film krijgt de huidige leer- en
opvoedingsfilosofie van het Instituut voor Doven
gestalte vanuit prettig korte interviews, die Lotte
en Danny merendeels de Instituutsmedewerkers
afnamen. Het was een fris geheel dat bleef
boeien.

Om ca. drie uur betrad dr. ir. F. Coninx, hoofd
Methoden en Ontwikkeling, het gestoelte om
een toelichting te geven op het Populatie Onder-
zoek Oud-Leerlingen (P.O.O.L.). Na een grondi-
ge voorbereiding werd in 1989 dit onderzoek
in gang gezet met medewerking van een groot
aantal senior- en nestorteachers. Hoe het een en
ander in zijn werk ging, werd geïllustreerd met
videobeelden, waarop o.m. collega Vermeulen
(R.A.M.) en oud-collega Gerits (B.) waren te
herkennen.
Vergezeld van traag verschijnende dia-plaatjes
ontvouwden Coninx en J. Vermeulen ons het sta-
tistische materiaal, dat uit het onderzoek was
voortgekomen. Interessant was het o.m. een ge-
talsmatige doorsnede gepresenteerd te zien van

de beroepen die dove ex-leerlingen uitoefenen;
verbazingwekkend in mijn ogen waren de resul-
taten die de dove respondenten wisten neer te
leggen op vragen, die de communicatie betrof-
fen. Spreken blijkt een belangrijke plaats te be-
houden in het buitenschoolse, - ook in de com-
municatie tussen de dove mensen onderling.

Ruim na half vier sprak mr. dr. L.G.C.A.M.
Schneider namens het bestuur de heer Van Eijnd-
hoven enige woorden ten afscheid toe. Een
goed gelijkend geschilderd portret van Van
Eijndhoven werd onthuld. De schilder Jan
Cuppen uit Helvoirt heeft het schilderij vervaar-
digd. Het komt te hangen in de bestuurskamer
van het l.v.D. te St.Michielsgestel.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit portret het laatste
portret in de galerij van priester-directeuren
worden.

Burgemeester drs. J. Schink van St.-
Michielsgestel memoreerde het belang van het
l.v.D. voor de gemeente. 'Wie l.v.D. zegt, zegt
Gestel, zoals ook Gestel vaak voor l.v.D. staat.
De heer Van Eijndhoven komt de eer toe het
l.v.D. groot gemaakt te hebben; niet alleen in
de zin van een toegenomen grondoppervlak,
maar vooral ook groot in de betrekenis van -
belangrijk-. Naast een Doveninstituut ontwikkelde
het Instituut voor Doven zich onder zijn leiding te-
vens tot een diagnostisch centrum met de daarbi
behorende wetenschappelijke disciplines. Geste
werd bekend tot ver buiten onze landsgrenzen.'
(vrij naar Schink.)

Aan het eind van het betoog overhandigde de
heer Schink de heer Van Eijndhoven de smelt-
kroes, waarmee het penningontwerp van Jos Re-
niers zal worden omgezet in een herdenkings-
penning opgedragen aan de scheidende
directeur. Ook werd de heer Van Eijndhoven
een oorkonde uitgereikt, waarin zijn verdiensten
met name zijn genoemd.

Na de heer Schink nam prof. dr. J. van Dijk het
woord namens de medewerkenden verbonden
aan het l.v.D.
Van Dijk verleende een nieuwe inhoud aan het
begrip dat de afkorting V.S.O.P. vertegenwoor-
digt. V.S.O.P. betekent in het vervolg: 'Veur 'S-
avos Op de Pasteurie'.

Het formele gedeelte van de middag werd be-
sloten met een dankwoord door de bijna oud-



directeur. Dit dankwoord was meer dan een
dankwoord. Naast vele blijken van dank aan
vele adressen legde het verhaal van Van Eindho-
ven getuigenis af van een arbeidszaam leven,
volledig toegewijd aan het onderwijs ten behoe-
ve van de dove medemens. Het was voor mij
verrassend te vernemen dat Van Eijndhoven in
zijn priesterambt liever pastoraal werk was gaan
doen. Zijn roeping vond hij desondanks ook bin-
nen het onderwijs aan doven. Dit getuigt van ka-
rakter. Niemand, die meneer Van Eijndhoven
heeft leren kennen, zal zeggen dat hij een tekort
aan karakter bezat. Van Eijndhoven is een mar-
kante persoonlijkheid, die zowel binnen als bui-
ten de muren van het l.v.D. niet gauw zal zijn
vergeten.

Na zijn pensionering betrekt meneer Van Eijnd-
hoven een woning te Bergeyk. De aanleg van
de tuin aldaar zal, naar eigen zeggen, in het
begin een groot gedeelte van zijn vrije tijd opei-
sen. Eigenlijk is dit laatste voor hem niets bijzon-
ders. Als directeur van het Instituut voor Doven
kende hij nauwelijks vrije tijd.

Later dan 4 uur 's middags begon de receptie in
de foyer op de eerste verdieping. Het zag er
zwart van de mensen en ik benijdde de heer
Van Eijndhoven niet bij de gedachte dat al deze
mensen ook waren gekomen voor een handdruk
en een vriendelijk woordje zijnerzijds. De stoet
ontmoedigde mij in de rij te gaan staan. Het
leek me Handiger de heer Van Eijndhoven van
achter de tekstverwerker de hand te schudden.

Mede namens de redactie van 'Van Horen Zeg-
gen' wens ik hem vanaf deze plaats veel voor-
spoed, geluk en een goede gezondheid nu en
in de toekomst.

Met dank aan
mevrouw Schakenraad.

Von alle vraaggesprekken met respondenten behoren
die met de vertegenwoordigers van de oudste genera-
tie tot de moeilijkste maar tegelijk tot de meest
informatieve.

Stelling van: Anneke H. van Otterloo
Universiteit van Amsterdam
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De inaugurele rede van prof. dr. J.van Dijk
R.A.M.Vermeulen, St.Michielsgestel

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Op donderdag 7 februari 1991 sprak prof. dr.
J.van Dijk zijn inaugurele oratie uit in het Aula-/
Congresgebouw van de Katholieke Universiteit
te Nijmegen, getiteld: 'Tussen Bilingualisme en
Cochleaire implant: Het spanningsveld van
de doven-pedagogiek'.
Met spanning werd door velen uitgezien naar
deze rede. De aula was dan ook tot de laatste
plaats bezet. Er waren veel coryfeeën uit dove-
nonderwijs en -opvoeding, zowel uit Nederland
als uit België, aanwezig. Veel, doch ik miste er
wel enkelen! Had dat iets te maken met het
spanningsveld? Daar was voor en na de rede
niets van te merken. Men begroette elkaar aller-
hartelijkst. Prof. Van Dijk zei ook in het slot van
zijn rede, dat het goea is meer bij elkaar op de
koffie te gaan of met elkaar een glas wijn te
drinken. In het verleden is dat weieens anders
geweest.
Van Dijk schetste de hele geschiedenis van het
onderwijs aan doven en vertelde daarbij, dat,
toen Abbé de l'Epee bij Heinicke op bezoek
wilde, dat wel kon, maar dat hij eerst moest

54 betalen!

Uit die geschiedenis bleek ook, dat men telkens,
bij onvoldoende resultaat, naar een andere me-
thode (is het alleen maar een methodenstrijd?)
overstapte, zonder te onderzoeken of de nieuwe
methode wel beter zou zijn. En dit laatste ge-
beurt zo tot op de dag van vandaag. Van Dijk
zou graag zijn medewerking willen verlenen om
de verschillende benaderingswijzen objectief te
evalueren.
Hij veroordeelde geen van de tot nu toe gehan-
teerde werkwijzen. Hij pleitte voor een gediffe-
rentieerd aanbod in het onderwijs aan doven.
Dus het dove kind geven wat voor hem mogelijk
is: voor de een zal dit spreken en spraakafzien
zijn, voor de ander schriftbeeld, vingerspelling
of gebaren.
Een van de grootste problemen is de moeite die
doven hebben met begrijpend lezen. Daar za
de nieuwe prof veel aandacht aan gaan schen-
ken. En wat hebben we te verwachten van de
cochleaire implant?
We gaan een spannende tijd tegemoet in het
onderwijs aan doven.



Fédération Européenne des Associations de Professeurs de Déficients Auditifs
The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf
Europaische Föderation von Taubstummenlehrerverbanden

F.E.A.P.D.A. groeit

Tijdens de laatste bijeenkomst van het bestuur van de Europese Federatie van Leerkrachten in het Doven
Onderwijs (FEAPDA) is een aantal belangrijke beslissingen genomen. De bekende 'talenkwestie' is voor-
lopig geregeld. Een aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld. Het feit dat FEAPDA groeit, is het be-
wijs dat de organisatie voldoende levenskracht bezit.

In het weekend van 6 oktober 1990 zijn de ge
delegeerden van de aangesloten landen in een
zgn. Council-meeting bijeen geweest in Luxem-
burg. Deze vergadering is namens de VEDON
bijgewoond door Peter L. van Dijk en Harry
Brouwer.
Een belangrijk agendapunt vormde de door de
Nederlandse afgevaardigden geformuleerde
suggesties inzake veranderingen in de organisa-
tie van de FEAPDA. Deze suggesties zijn ge-
daan naar aanleiding van de uitkomsten van de
binnen de bestuursvergadering van de VEDON
gevoerde discussie over het functioneren van en
de deelname aan de Europese Federatie.
De leden van het FEAPDA-bestuur ontvingen ter
voorbereiding op de in Luxemburg te voeren dis-
cussie een samenvatting van deze VEDON
standpunten.
Tot ons genoegen heeft de vergadering vrijwel
al onze voorstellen overgenomen, wat resulteer-
de in de volgende besluiten:
- De congrestaai zal (voorlopig als proef) En-

gels zijn. Hierdoor kan er flink worden bezui-
nigd op de anders noodzakelijke huur van
kostbare vertaalapparatuur en de reis- en ver-
blijfkosten van tolken. De gang van zaken op
een congres zal aanzienlijk vlotter verlopen nu
een vertaling in drie talen niet meer nodig is.
Discussie kan, zoals tot nu toe de gewoonte
was, worden gevoerd in de zgn. taalgroe-
pen. Wel zal de FEAPDA in haar publicaties
blijven gebruik maken van de drie statutair
voorgeschreven talen Frans, Duits en Engels.

- In de organisatiestructuur werden op ons voor-
stel een aantal wijzigingen aangebracht. Het
aantal leden van het dagelijks bestuur wordt
van ó naar 4 teruggebracht. De taken van de
congres-secretaris neemt de vice-president in
portefeuille.

FEAPDA stelt zich als hoofddoel leerkrachten de
mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten, van

gedachten te wisselen, ervaring en ideeën uit te
wisselen. De vraag of het tot op heden gebruike-
lijke middel - een driedaags congres - het
meest geschikt is om deze doelstelling te realise-
ren, is tijdens de vergadering in Luxemburg niet
naar tevredenheid beantwoord.

Vast angendapunt op een Committee-vergade-
ring is de vaststelling van het congresthema en
de plaats waar dit congres zal worden gehou-
den. België was aan de beurt het congres te
organiseren.
Problemen in de nationale vereniging (WAP] zijn
er de oorzaak van dat de Belgen verzochten
van deze taak te mogen worden ontheven.
De Zwitsers boden aan de organisatie van het
komende 1 2e congres op zich te nemen:

Thema: 'Coöperation between schools, parents
and deaf adults in education of deaf children.'
Possibilities and limitations.
Plaats: Zürich (CH).
Data: donderdag 1 7 t/m zaterdag 10 oktober
1991.
Congrestaai: Engels.

Binnen de VEDON wordt overlegd welke bijdra-
ge Nederland kan leveren aan dit congres. Het
instellen van een werkgroep zal deze Keer niet
plaatsvinden: gekozen is nu voor een VEDON-
themadag, waar inleiders van de FODOK, de
Dovenraad en de VEDON voor uitgenodigd
zijn.
Deze dag zal september a.s. georganiseerd
worden. Het verslag hiervan vormt het nationaal
rapport dat op net bovenstaande FEAPDA-
congres zal worden gepresenteerd.

Op de - gezien de genomen besluiten - zeer
belangrijke vergadering in Luxemburg werd nog
een aantal verheugende mededelingen gedaan
over nieuwe (landen|leden. 55



De verenigingen van Italië (AIES) en Noorwegen
(NAF) sluiten zich aan bij de FEAPDA.
Engeland (BATOD) is voornemens (weer) toe te
treden.

Op de agenda stond verder nog de bespreking
van het onderwerp 'Leerplanontwikkeling' in de
aangesloten landen. Door de intensieve en dus
tijdrovende discussie over de organisatie was er
voor dit agendapunt geen tijd meer.
Gezien de resultaten van de vergadering was
dit voor de aanwezigen geen probleem.
Met het gevoel succes behaald te hebben, werd

er 's avonds informeel nagepraat in een restau-
rant, genietend van de uitstekende Luxemburgse
keuken.

Peter L. van Dijk (Rudolf Mees Instituut, Rotterdam)
Harry Brouwer (Effatha, Zoetereer)

N.B.: In de FEAPDA hebben afgevaardigden
van verenigingen van leerkrachten in het onder-
wijs aan doven van de volgende landen zitting:
Zweden - Noorwegen - Denemarken - Duits-
land - Nederland - België - Frankrijk - Luxem-
burg - Zwitserland - Italië - (Groot Brittannië).

Volkshogeschool Allardsoog - 't Oldörp

organiseert een

Sollicitatietraining voor doven

van 28 oktober- 1 november 1991

Informatie over deze training

- Vaststellen wat u kunt en wat u wilt:
• welke kennis, welke capaciteiten en welke

ervaring hebt u;
• waar wilt u die kennis, capaciteiten en er-

varing gebruiken.
- Werk zoeken

(welke manieren zijn er om werk te vinden).
- Sollicitatiebrieven schrijven.
- Sollicitatiegesprekken voeren.

Voor wie

- Mensen die gewerkt hebben, maar nu werk-
loos zijn.

- Mensen die net van school zijn en nog geen
werk gevonden hebben.

- Mensen die nog op school zitten en komend
jaar aan het werk willen.

- Mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard,
maar op een ander terrein weer aan het werk
willen.

- Mensen die nu werken, maar ander werk zoe-
ken, dat meer past bij hun behoeften, moge-
lijkheden en ervaring.

- Vrouwen die na de gezinstaak weer buitens-
huis willen werken (herintredende vrouwen).

Voor nadere informatie kunt u terecht bij onder-
staande adressen en telefoonnummers:

Postadres:
Jarig van der Wielenwei 32,
9243 SH Bakkeveen
Telefoon 05169 - 1 166
Teksttelefoon 051 69 - 1888
Giro 883969

Bezoekadressen:
Allardsoog /Jarig van der Wielenwei 32
9243 SH Bakkeveen
't Oldörp / Oldörpsterweg 3
9981 NL Uithuizen
Telefoon 05953 - 1857
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden

3814 TL Amersfoort Prof . Groenschool
1062 CZ Amsterdam Prof. H. Burgerschool
1063 EX Amsterdam Alex. G . Beïischool
1 0 6 2 BK Amsterdam Alex. Roozendaalschool
1 0 6 2 BK Amsterdam Mgr . Hermusschool
6814CR Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool
6821 LK Arnhem VS.O. De Stijgbeugel
481 2 GE Breda De Spreekhoorn
481 2 GG Breda Dependance de Spreekhoorn
9207 BK Drachten De Skelp
5629 CH Eindhoven Instituut Sint-Marie
5629 CC Eindhoven School 'De Horst'
5629 CC Eindhoven School 'De Beemden'
5629 CC Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek'
7522 AN Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool
7522 AN Enschede V.S.O. school Het Maatman
4461 DS Goes De Kring
2531 PW 's-Gravenhage Cor Emousschool
6561 KE Groesbeek Mgr. Terwindtschool
6561 KE Groesbeek De Wylerberg
9721 XB Groningen Dr. J. de Graafschool-V.S.O.
0737 HK Groningen Tine Marcusschool
2015 KN Haarlem Prof. van Gilseschool
6432 CC Hoensbroek Mgr. Hanssenschool
2332 KV Leiden De Weerklank
2324 VN Leiden V.S.O. De Weerklank
6531 PL Nijmegen Martinus van Beekschool
6531 RR Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek
6533 BC Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat
301 1 CN Rotterdam L.W. Hildernisseschool
3078 PE Rotterdam Dr. F. Hogewindschool
3067 PW Rotterdam P.J. Evertseschool-V.S.O.
3076 EB Rotterdam S. Jonkerenschool
2287 EE Rijswijk De Voorde
1 740 AK Schagen Burg. de Wildeschool
1741 MC Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol
3523 CL Utrecht Het Rotsoord SO/VS)
3563 VJ Utrecht Bertha Mullerschool
3563 EN Utrecht De Taaikring
3563 EP Utrecht Alfonso Corti School
8012 VA Zwolle Enkschool

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen

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

9721 WD Groningen
3031 BA Rotterdam
3067 XG Rotterdam
5271 GD Sint-Michielsgestel
5263 EE Vught
5261 LB Vught

2275 TH Voorburg
2716 KS Zoetermeer

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

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

Kortenaerstraat 10
J. Jongkindstraat 6
Burg. Eliasstraat 76
Jan Tooropstraat 1 3
Jan Tooropstraat 1 1
Brantsenstraat 1
Hommelseweg 403
Dirk Hartogstraat 10
Jacob Edelstraat 19
Wetterwille 70
Castiliëlaan 8
Toledolaan 3
Toledolaan 1
Toledolaan 5
Maatmanweg 1 5
Maatmanweg 17
Tiendendreef 5-7
Twickelstraat 5
Nijmeegsebaan 21a
Nijmeegsebaan 21
Ina Bouaierplantsoen 9
Jaltadaheerd 163
Daslookweg 2
Zandbergseweg 1 15
Robijnstraat 100
Obrechtstraat 4
IJsbeerstraat 3 1
Niilpaardstraat 4
Akkerpad 4
Pierre Baylestraat 2
Kraayeveldstraat 2
Malmöpad 60
Guido Gezelleweg 1 2
Bozuinlaan 2a
Meerkoet 25, P.B. 430
Hoep 28
Rotsoord 36
Santa Cruzdreef 30
Ayavedreef 92
Boadreef 2
Enkstraat 69

J. Sluyterstraat 9
Herman de Manstraat
Rijksstraatweg 63

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

033-720938
020-6158547
0206131133
020-6153340
020-6179696
085-423293
085-454497
076-132352
076-212352
0512014974
040-413515
040429402
040424255
040423355
053-333767
053-335382
01 10013407
0703948994
08895-41790
08895-42547
050255190
05O418476
023-246150
045-219850
071-765149
071-761990
080559584
080567765
08O551217
0104135651
0104821088
0104552318
0104329377
0703943042
0224014896
0224014071
030510041
03O612404
030660875
030621227
038-212959

0206178617
0206132801

050343941
050343711
050343622
050270840

0104132280
0104552417
04105-88111
04105-881 11
04105-881 11
04105-12157
0703992021

079-511151

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



drukkerij grafax bv - zaandam


