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Ten geleide 
Voor u ligt nummer 3 van jaargang 32. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is dit derde num
mer geheel gewijd aan de VeBOSS-studieconferentie, 
die werd gehouden op 28 februari en 1 maart jl. te 
Lunteren. Het programma was weer zeer uitgebreid èn 
breed van opzet. 
Naast de algemene inleidingen van de voorzitter en 
professor Doornbos, treft u theoretische artikelen op me
disch en audiologisch gebied aan. Ook de praktijk is 
niet vergeten met enkele inleidingen over spel- en ergo
therapie, en een verslag van de workshop over TC en 
Visi-C. 
Door het grote aanbod van kopij van deze conferentie 
en gezien het feit, dat de redaktie slechts een beperkt 
aantal pagina's ter beschikking heeft, hebben we ons 
genoodzaakt gezien de lezing van dr. Wei l over 'Een 
kind met schisis' te verplaatsen naar het vierde nummer 
en de lezing van professor Dumont alleen in kopie aan 
geïnteresseerden ter beschikking te stellen. Verderop in 
dit nummer vindt u hierover een mededeling. 

Tijdens de afgelopen redaktievergadering ontvingen 
wij het bericht dat Jan Odolphi door zijn drukke werk
zaamheden elders, afziet van zijn redaktielidmaat-
schap. W i j zoeken dus wéér een redakteur uit de Ve-
BOSS-gelederen! Meldt u zich op het redaktie-adres. 

Theo H.Laceulle 



Openingswoord VeBOSS-conferentie 1991 
R.S.v.d.Veen, voorzitter 

Dames en heren, 

Een paar weken geleden hoorde ik staatssecreta
ris Wal lage zeggen: Ik wil liever duidelijkheid 
scheppen dan steeds maar weer opnieuw op al
lerlei zaken bezuinigen. Het was eigenlijk één 
van de eerste keren tijdens zijn staatssecretariaat 
dat hij sprak over bezuinigingen bij het onder
wijs. Hij maakte deze opmerking n.a.v. vragen 
over de minimum stichtingsnormen voor Basis
scholen. Deze normen worden, zoals u bekend 
is, naar alle waarschijnlijkheid opgetrokken van 
75 leerlingen naar 180 leerlingen. Het gevolg 
van deze maatregel zal zijn dat er zo'n 3 0 0 0 
scholen zullen moeten sluiten. W e hebben dan 
te maken met schoolvergroting; de duidelijkheid 
van de staatssecretaris. 

Uit deze opmerking is af te leiden, dat het finan
ciële aspect wellicht het belangrijkste argument is 
bij deze maatregel. Verontrustend is het dat er 
over kwaliteit niet gerept wordt. Wel worden in 
dit verband opmerkingen gemaakt dat er in 
grote scholen meer differentiatie-mogelijkheden 
zijn, maar dat zegt nog niets over de kwaliteit 
van het onderwijs. 
Ondanks deze uitspraak van de staatssecretaris 
zullen er toch bezuinigingen worden doorge
voerd. In de Tussenbalans van het Kabinet wordt 
het onderwijs aangeslagen voor 3 5 0 miljoen 
gulden aan bezuinigingen tussen nu en 1 994 . 
Dit geld moet gevonden worden in de sfeer van 
de studiefinanciering, efficiëntiemaatregelen en 
het beperken van een aantal projecten. 

Toen ik de uitspraak van de staatssecretaris hoor
de moest ik denken aan de gesprekken die in 
VeBOSS-verband met de ARBO (de adviesraad 
voor het basis- en speciaal onderwijs) gehouden 
worden over de tweede groep van het speciaal 
onderwijs, waartoe ook het onderwijs voor 
slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden wordt gerekend. 
De ARBO bereidt een advies voor over deze 
tweede groep van het speciaal onderwijs. 
De ARBÖ ziet dit advies als een noodzakelijk 
vervolg op het advies 'Opmaat tot samenspel' 
en de nota van de staatssecretaris van Onder
wijs 'Weer samen naar school'. In deze laatste 
nota worden een aantal mogelijkheden ge
noemd voor samenwerking tussen basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs en scholen 

58 voor SO en VSO uit de eerste groep. Tot die eer

ste groep speciaal onderwijs behoren scholen 
voor LOM en MLK. Bij de samenwerking wordt 
gedacht aan bestuurlijke samenwerking, aan be
stuurlijke eenheden van ± 2 0 0 0 leerlingen. De 
schoolbesturen krijgen de financiële middelen 
(het geld). Ze krijgen daarmee ook de vrijheid 
om binnen de grenzen van de doelstellingen van 
het onderwijs de middelen in te zetten. Het 
wordt dan mogelijk om personeel te 'poolen' 
voor bepaalde taken, zoals voor schoolleiding, 
extra taalonderwijs of orthopedagogische hulp. 
Als je deze zaken tot je door laat dringen, krijg 
je het angstige gevoel dat koste wat kost zoveel 
mogelijk kinderen bij elkaar geveegd moeten 
worden om alles maar zo goedkoop mogelijk te 
maken. En dit angstige gevoel wordt nog ver
sterkt door een zin uit de nota: Eén van de con
sequenties is dat de beslissing over de inzet van 
middelen voor kinderen met leermoeilijkheden 
niet meer wordt genomen op basis van een voor
geschreven toelatingsprocedure, maar op basis 
van een prioriteitenstelling binnen het budget 
voor de onder het bestuur ressorterende scholen. 
Het betekent dat schoolbesturen kunnen gaan uit
maken waar het geld aan besteed wordt. Over 
het recht op passend onderwijs gesproken; is dit 
dus zorg op maat? 

U zult zeggen: Dat gaat onze scholen niet aan, 
want onze scholen zijn er niet in de eerste plaats 
voor kinderen met leerproblemen. Laat mij dan 
eerst het ARBO-verhaal vervolgen. In haar optiek 
houdt de ARBO rekening met de volgende ont
wikkelingen; we hebben te maken met: 
1. De basisschool nieuwe stijl. Wa t dat is, is nog 

totaal onduidelijk. Het zal wel te maken heb
ben met schaalvergroting en bestuurlijke sa
menwerking, waarbij (en ik herhaal) minder 
geld, ik wil niet zeggen een allesoverheersen
de rol speelt, maar wel een belangrijke. 

2. Voor de eerste groep scholen speciaal onder
wijs zal geleidelijk een nieuwe situatie ont
staan. 'Weer samen naar school.' 

Tegen deze achtergrond moet er een advies ont
staan voor de groep II scholen. 

De ARBO denkt daarbij aan de volgende 
hoofdlijnen: 
a. Opvang van leerlingen met problemen in de 

groep (in het basisonderwijs) met ondersteu
ning van extra uren en/of een extra leraar. 
(Opmerking van mij: Dit kan dus alleen als het 



budget van het bestuur van de school het 
toelaat.) 

b. Verschillende vormen van opvang buiten de 
groep, afhankelijk van de aard van de proble
men en het integratievermogen van de basis
school. Er kan gedacht worden aan korte op
vang in 'resource rooms' en aan langdurige 
opvang in speciale klassen of units, ook weer 
in de basisschool nieuwe stijl. 

c. Een speciale school die deel uitmaakt van een 
samenwerkingsverband van scholen en die 
naast speciaal onderwijs ook ambulante be
geleiding verzorgt. 

De ARBO gaat ervan uit dat er naast deze vor
men van min of meer geïntegreerd speciaal on
derwijs hooggekwalificeerde scholen voor groe
pen van Teerlingen met specifiek ernstige 
handicaps nodig zijn. Men denkt die verschillen
de handicaps in één school te kunnen helpen. 
De ARBO ziet dit als perspectief voor een ver
nieuwd speciaal onderwijs. 

Graag wil ik bij dit perspectief een paar kantte
keningen plaatsen, maar voorop stellen dat we 
er van overtuigd zijn dat de nota en de adviezen 
ingegeven zijn door de zorg voor de ontwikke
ling en de groei van het Speciaal Onderwijs. 
Het moet ook onze zorg zijn hoe de onderwijs-
gemeenschapsgelden zo eerlijk mogelijk worden 
verdeeld. 

Evenwel is het ook ons goed recht om op te 
komen voor kinderen (en hun ouders), die van 
ons onderwijs afhankelijk zijn tijdens hun school-
periode en dus voor het behoud van onze onder
wijsvoorziening. Want het ziet er naar uit, dat 
steeds meer kinderen ons onderwijs nodig heb
ben. Door beleidsmakers en anderen wordt ons 
regelmatig gevraagd: Hoe verklaart u de groei 
van uw type? Twee jaar geleden heb ik reeds 
opgemerkt, dat niet wij aanmelden, maar dat 
we geconfronteerd worden met een toename 
van het aantal aanmeldingen. En daarin is nog 
steeds geen verandering gekomen. Er is zelfs 
sprake van uitbreiding van het scholental voor 
S.O. van 25 naar 26 . En hoe kan dat? Er zijn 
steeds meer heel jonge kinderen die op onze 
scholen worden aangemeld. Tweeëneenhalf- en 
drie-jarigen, om nog maar niet te spreken van 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Wat is er mis in het bestaande onderwijs? W e 
vinden met beleidsmakers, dat in feite zoveel mo
gelijk kinderen recht hebben op- en thuishoren in 
gewoon regulier onderwijs. Laat daar geen mis
verstand over bestaan. Maar hoe kan het dan 
dat zoveel kinderen in het reguliere onderwijs uit 
de boot vallen? Professor Doornbos heeft samen 
met zijn collega Stevens t.b.v. een antwoord op 

de vraag hoe het komt dat de gewenste zorg
breedte niet is bereikt, een aantal oorzaken op 
een rij gezet. Daar ga ik nu niet nader op in. 
Deze kunt u nalezen in de AGSO-studie. Dezer 
dagen zal er een boek verschijnen van prof. 
Doornbos met de titel: Samen naar school, en 
als ondertitel: Aangepast onderwijs in gewone 
scholen. Blijkens berichten wordt in het boek ge
steld, dat gewone scholen onderwijs op maat 
moeten gaan leveren met zorgverbreding als 
doel en (ortho)pedago-gische hulp voor kinderen 
die het moeilijk hebben. In dit onderwijs van de 
toekomst staat 'speciaal onderwijs' niet voor on
derwijs in een zelfstandig schooltype, maar voor 
specifieke orthopedagogische werkvormen, toe
pasbaar in gewone scholen. Tot zover de 
informatie. 

Vraag: Wat is dan de toekomst van het onder
wijs op scholen die kinderen toelaten die niet in 
de eerste plaats met een orthopedagogische 
hulpvraag binnenkomen, maar met een communi
catieve? W e kennen de inhoud van het boek 
nog niet, maar misschien kan prof. Doornbos 
straks ook op deze vraag ingaan. 
In het voorgaande heb ik u duidelijk proberen te 
maken, dat men om tot die gewenste zorgverbre
ding te komen, allerlei plannen heeft. Je kunt dan 
wef plannen maken om het Speciaal Onderwijs 
te herschikken, zoals de ARBÖ voorstelt, maar is 
dat dé oplossing? Betekenen deze voorgestelde 
maatregelen een beter inspelen op de steeds in
gewikkelder wordende hulpvraag van het kind? 
Wi j geloven van niet. Dat is dan ook de reden 
dat we vechten voor behoud van goed onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak-/taalproblemen. Daar staan wij voor! 

Een tweede punt is de vraag of onze school een 
zelfstandige plaats houdt in dit vernieuwd spe
ciaal onderwijs. Uitgaande van het perspectief 
voor vernieuwd speciaal onderwijs lijkt het er 
naar, dat die zelfstandigheid aan een zijden 
draad hangt. Hoopvol is wel, dat de ARBO 
plaats laat voor hooggekwalificeerde scholen 
voor groepen van leerlingen met specifieke ernsti
ge handicaps. De leerlingen van onze scholen 
zijn ernstig gehandicapt, doordat ze in de com
municatie bedreigd of ernstig belemmerd zijn. 
Ons onderwijs is daarom zo specifiek en heeft 
vooralsnog geen behoefte aan integratie met an
dere vormen van speciaal onderwijs. Vergelijkin
gen van integratie met andere schooltypen, 
zoals die zich in andere landen voordoen, zijn 
gevaarlijk. W e weten wel dat in een aantal 
Westerse landen geïntegreerde vormen van spe
ciaal onderwijs bestaan voor groepen van slecht
horende kinaeren en kinderen met spraak-/ 
taalmoeilijkheden, maar er zijn ook Westerse 
landen te noemen waar dit absoluut niet het 5 9 



geval is en waar deze integratie doelbewust 
wordt tegengehouden. Gebleken is daar, dat 
die integratie niet werkt. Vergelijkingen met an
dere schooltypen voor zintuigelijk gehandicapten 
in ons land, bijv. voor blinden en slechtzienden, 
gaan volledig mank omdat er van een geheel 
andere problematiek sprake is. Het leren van 
braille is niet te vergelijken met het leren van 
communicatieve vaardigheden, zoals spreken, 
het gebruik maken- en het begrijpen van taal. 

Een volgend punt is dat het onderbrengen van 
leerlingen met problemen in bestaande of in 
aparte groepen van het basisonderwijs, de klok 
jaren terug zet. Zo'n 30 jaar geleden was het 
heel gewoon dat je in je klas met meer dan 4 0 
leerlingen er een paar bij had met problemen. 
Het kwam helaas te vaak voor dat deze kinde
ren bezig gehouden werden met allerlei huishou
delijke taakjes, zoals de deur open doen, de 
plantjes water geven, koffie zetten enz. Voor hun 
vorming zeker belangrijke dingen, maar ze wer
den niet adeauaat geholpen. Er werd niet inge
gaan op hun hulpvraag. Kinderen bezig houden 
kunnen we allemaal, maar ze adequaat helpen 
is een voorrecht dat voor het basisonderwijs 
steeds minder kan gelden en waarvoor terecht in 
zeer veel gevallen de hulp van het speciaal on
derwijs wordt ingeroepen: plaatsing op een 
school voor speciaal onderwijs of ambulante b e 
geleiding. Dertig jaar geleden waren het die kin
deren die er voor spek en bonen bij zaten. Van 
integratie was in die gevallen dan ook geen 
sprake. En nu dit weer! 

Een vierde en laatste punt is dat men, om het 
speciaal onderwijs in de hand te houden, zoekt 
naar mogelijkheden in de sfeer van organisatie 
(betere bestuurlijke voorwaarden voor onderwijs 
op maat), financiële middelen (bestuur = eenheid 
van bekostiging) en de inzet daarvan. Waarom 
wordt er in de voorstellen niet gesproken over 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? 
Het gaat wel over de inzet van deskundigheden, 
maar onvoldoende over de inzet, de mentaliteit 
en de deskundigheidsbevordering van de man 

of de vrouw vóór de klas. Die bepaalt voor het 
grootste deel toch de kwaliteit van het onderwijs 
en dus ook de zorg voor de aan hem of haar 
toevertrouwde kinderen. Daarover zouden we 
graag meer willen horen. 

Over deze punten zouden we nog lang door 
kunnen praten uit bezorgdheid over de ontwikke
ling van het speciaal onderwijs en met name ons 
onderwijs. Regelmatia hoort men dat het onder
wijs op maat gesneden moet worden. Onze se
cretaris pleegt dan de vraag te stellen: En hoe zit 
het dan met de zorg op tijd? leder jaar is er wel 
weer iets waarover we ons kunnen opwinden. 
Daarvoor komen we hier niet bijeen, maar voor 
zaken die ons verder helpen in ons werk. 

Daarom, dames en heren, heet ik u hartelijk wel
kom op deze tweedaagse conferentie 1991 . 
W e hopen dat het effect van deze conferentie 
zal zijn, dat hetgeen we horen over vernieuwde 
aanpak en ontwikkelingen zo goed mogelijk in 
ons onderwijs ingebed kan worden. W e hopen 
dat daarvoor voldoende aanknopingspunten 
zijn. 

Een speciaal welkom wil ik richten tot onze gas
ten. 

W e hebben geprobeerd om u deze dagen een 
zo aantrekkelijk mogelijk programma te bieden. 
Verschillende personen en groepen zijn intensief 
bezig geweest met de voorbereiding. Ik noem 
de conferentie-commissie VeBOSS, de groepen 
die de workshops hebben voorbereid en dege
nen die het vakgroepoverleg VSO organiseer
den. Hen wil ik nu alvast van harte bedanken. 
Bijzonder voor deze conferentie is wel de speci
fieke aandacht die geschonken wordt aan klas
se-assistentes, voor wie een speciaal programma 
is samengesteld. Ze zijn het waardl 

Hiermee open ik de conferentie 1991 en hoop 
dat we vruchtbare en leerzame dagen mogen 
beleven. 

6 0 



Wat rest er van het speciaal onderwijs? 

K. Doornbos, Universiteit van Amsterdam 

De ontwikkeling van het speciaal onderwijs 
wordt gekenmerkt door een intrigerende twee
slachtigheid. 
Enerzijds is en wordt er nog steeds energiek ge
streefd naar verdere uitbouw van dit onderwijs 
en naar intensivering van de orthopedagogische 
aanpak. O p dat gebied is veel bereikt, niet in 
het laatst door de van oudsher intensieve samen
werking met toegewijde specialisten uit andere 
vakgebieden. Dat hoef ik zeker in deze kring 
niet nader toe te lichten. 
Anderzijds is er voortdurend bezorgdheid over 
de aanhoudende groei van deze sector van ons 
schoolsysteem. De achtergronden van die be
zorgdheid variëren nogal. Er zijn zwaarwegen
de ethische, antropologische en sociaal-filoso
fische overwegingen, er zijn niet weg te cijferen 
resultaten van vakwetenschappelijk evaluatie
onderzoek en er zijn zoals altijd ook financieel-
politieke argumenten. Al deze grondmotieven 
spelen in de bezinning op de meest wenselijke 
omvang en inrichting van zorgsystemen door el
kaar heen. Zelfs waar ze op ons overkomen als 
nogal pragmatisch of misschien wel materia-
istisch, kunnen ze m.i. toch niet als kwaadaar
dig worden bestempeld en als zodanig worden 
afgedaan. 

Er wordt in ons land immers niet getwijfeld aan 
het bestaansrecht of de betekenis van het spe
ciaal onderwijs. Het S.O. en V.S.O. worden vol
uit erkend als orthopedagogische basisvoorzie
ning voor kinderen, die daar klaarblijkelijk op 
zijn aangewezen. 
Wel is men er meer en meer van overtuigd ge
raakt - overigens op zeer verschillende gronden 
- dat het goed is niet te veel van dit onderwijs in 
het leven te roepen door te veel kinderen in scho
len voor speciaal onderwijs op te vangen. 
De tweeslachtigheid, waarop ik doelde, komt 
ieder jaar opnieuw in de belangstelling zodra 
het komt tot publicatie van de jaarlijkse cijfers 
over de groei van het speciaal onderwijs. De 
laatste (nog informele) gegevens wijzen alweer 
op groei. 

Bezorgdheid over de groei van lovenswaardige 
hulp. Die paradoxale situatie is al heel lang gele
den aan de orde gesteld door niemand minder 
dan dr. N.Y. Vlietstra, die als hoofdinspecteur 
van wat nu het speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs heet, met succes ijverde voor uitbrei
ding van dit onderwijs - en tegelijkertijd in talrij

ke voordrachten en artikelen over het speciaal 
onderwijs de mede door hemzelf gestimuleerde 
ontwikkeling al in de jaren '50 scherpzinnig ana
lyseerde en kritiseerde. Vlietstra was een zeer 
welsprekend pleitbezorger voor kwalitatief hoog
staand speciaal onderwijs, een scherp waarne
mer en een actief publicist. Voor zijn verdiensten 
voor de ontwikkeling van het speciaal onderwijs 
en het orthopedagogisch denken verleende de 
Universiteit van Amsterdam hem in het midden 
van de jaren '70 een ere-doctoraat in de sociale 
wetenschappen. 

Precies dertig jaar geleden, in 1 9 6 1 , schreef hij 
een opzienbarend artikel in Pedagogische 
Studiën over De toekomst van het B.L.O. %. kan 
niet nalaten daaruit enkele zinsneden te citeren, 
temeer omdat hij na een nogal optimisch getoon
zette inleiding zijn eigenlijke thema inleidt met 
een verwijzing naar het onderwijs aan slechtho
rende kinderen: 

'Waar groeit het B.L.O. naar toe is een be
nauwende vraag als men de statistische cijfers 
van I960 vergelijkt met die van 1950. Als 
men ziet dat het aantal leerkrachten bij het on
derwijs aan slechthorenden met 250% is toe
genomen, stemt dat tot verheuging. De ontwik
keling van de audiologie heeft het gehoorge
stoorde kind midden in de belangstelling ge
bracht en voorshands bestaat niet de indruk 
dat men bezig is ieder slechthorend kind naar 
een school voor slechthorenden te brengen.' 

Na een soortgelijke opmerking over het onder
wijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen -
die groei 'noopt evenmin tot ongerustheid'; men 
behoeft niet te vrezen dat men 'aanstuurt' op ver
wijzing van alle lichamelijk gebrekkige kinderen 
- gaat hij verder als volgt: 

'Gans anders is het echter als men de groei 
van de scholen voor kinderen met leer- en op
voedingsmoeilijkheden beziet. In grootte vor
men zij reeds de tweede soort en als men tot 
deze groep wil rekenen alle kinderen die in 
het G.L.O. niet goed reilen en zeilen, is het 
einde van de ontwikkeling nog niet in zicht. 
Dit einde moet met schrik worden afgewacht 
als men leest dat deskundigen 8% van de 
G.L.O. -bevolking in aanmerking acht te 
komen voor buitengewoon lager onderwijs in 61 



één of andere vorm, als men hoort dat van 
psychologische zijde het aantal kinderen op 
de lagere school, dat met ernstige leermoeilijk
heden worstelt, op 5% wordt geschat. Het be
tekent dat het B.L.O.s naar 1 15.000 leerlin
gen moet groeien en dat 70.000 daarvan op 
de scholen voor kinderen met leer- en opvoe
dingsmoeilijkheden zullen plaats nemen. Dit 
toekomstbeeld is beangstigend, temeer omdat 
niemand zich vleit met de hoop dat met de 
plaatsing van 70.000 kinderen op de scho
len voor kinderen met leer- en opvoedings
moeilijkheden, de zaak is opgelost. Het ge
woon lager onderwijs zal inmiddels nieuwe 
lagen aan het B.L.O. presenteren.' 11961 p 
519). 

Honderdvijftienduizend leerlingen, voorspeld in 
1 9 6 1 . Niemand leek het te geloven en zo werd 
het geleidelijk werkelijkheid. Dezer dagen werd 
bekend, dat het er nu al 109 .000 zijn. W e zijn 
er bijna - nog niet helemaal, maar we halen het 
nog wel voor de ISOVSO in 1995 onder de 
hamer komt. 
Vlietstra's artikel maakte indertijd diepe indruk op 
me. Het was dan ook een van de eerste teksten 
die ik heb herlezen met het oog op de histori
sche schets van de groei van het speciaal onder
wijs, die is opgenomen in de studie, die Stevens 
en ik publiceerden in 1987. In dat jaar werd 
overigens juist de magische grens van honderd
duizend leerlingen gepasseerd. Onlangs heb ik 
Vlietstra's betoog nóg eens gelezen en daarbij 
werd ik getroffen door twee zinnen, die direct 
op de zoeven geciteerde passage volgen. Ze 
luiden als volgt: 

'Als we ergens de oude principes van het on
derwijs aan zwakzinnigen over boord moeten 
zetten, dan is het in deze sector. Het buitenge
woon onderwijs moet niet alle leerlingen met 
leerstrubbelingen uit het CL.O. halen en 
voorts diene men zich te realiseren dat de acti
viteit naar het terrein van de preventie moet 
worden verlegd.' (1961, p. 519). 

Korter en duidelijker is de bedoeling van het hui
dige overheidsbeleid haast niet te omschrijven. 
Dat beleid mikt op de vorming van bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden van scholen voor regu
lier en speciaal onderwijs om de hulpverlening in 
het gewone onderwijs te kunnen intensiveren. 
Het accent moet inderdaad - in de woorden 
van Vlietstra - worden verlegd naar het terrein 
van de preventie. 
Het citaat bevat echter ook een indicatie voor 
het antwoord op de vraag wat er van het speci
aal onderwijs resteren zal als het beleid, dat in 
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digd, ook ooit zou worden uitgevoerd. Dat ant
woord ligt besloten in het onderscheiden van 
sectoren jc.q. groepen scholen) in het speciaal 
onderwijs, zoals de ARBO dat enige jaren gele
den deed. De ARBO deed dat eigenlijk ook in 
het voetspoor van Vlietstra die het onderwijs aan 
zwakzinnigen en de hulp aan kinderen met leer
strubbelingen als verschillende en dus te onder
scheiden vormen van speciaal onderwijs tegen
over elkaar plaatste. O p het karakter van dit on
derscheid kom ik nog terug. 

Het is tekenend voor het verantwoordelijkheids
besef in en rond het speciaal onderwijs, dat de 
ideeën achter de nota Weer samen naar school 
goeddeels afkomstig zijn uit het speciaal onder
wijs zelf. 
De constantie van de groei maakt een ingreep 
onvermijdelijk. Dat wordt algemeen erkend. Vliet
stra dacht indertijd aan een numerus clausus van 
1% voor het lom-onderwijs im combinatie met re
medial teaching in het gewone onderwijs. 
Zijn stellingname zou ik als volgt willen samen
vatten: Speciaal onderwijs is een groot goed, 
maar het is niet goed dat het zo groot is. 
Ik ben het daarmee eens en ik heb dat de afge
lopen decennia niet onder stoelen of banken 
gestoken. 

O p grond van onderzoek naar de achtergron
den van de groei van het speciaal onderwijs en 
nadere doordrenking van de consequenties van 
de uitkomsten van die analyses, ben ik tot de 
slotsom gekomen, dat het streven naar integratie! 
funderend onderwijs geen bedreiging vormt, 
doch juist een voorwaarde is voor het voortbe
staan en floreren van het speciaal onderwijs 
voor wie daar werkelijk op zijn aangewezen. 
Dit is dan ook de centrale stelling in een nieuw 
boek, dat ik samen met enige collega's naar 
aanleiding van de eerste reacties op de nota 
Weer samen naar school heb geschreven en dat 
de volgende week zal verschijnen. 
Deze stelling wil ik hier nader toelichten. Daartoe 
vat ik eerst de kern van Weer samen naar 
school nog eens samen. Daarna is de weg vrij 
voor wat ik zelf zie als een gunstig toekomstper
spectief voor het speciaal onderwijs. Voor nade
re details en een schets van de context van de 
ideeën moet ik verwijzen naar het boek dat ik 
net noemde. 

De nota Weer samen naar school. Blijkens de 
ondertitel is hef beleid er op gericht leerlingen 
ook in reguliere scholen onderwijs op maat te 
bieden. Wal lage omschrijft zijn uitgangspunt als 
volgt: 

'Dat een groot aantal leerlingen is aangewe
zen op een apart systeem verdraagt zich niet 



met de algemeen maatschappelijke wenselijk
heid om alle leerlingen, ook leerlingen met hand
icaps, zo mogelijk van reguliere voorzieningen 
gebruik te laten maken.' 

Dit streven staat internationaal bekend als main-
streaming. Mainstreaming betekent: terugleiden 
in de hoofdstroom. In dit geval: weer opnemen 
in de hoofdstroom van het regulier onderwijs. 
Dus gewoon weer samen naar school. 

Het geleid mikt op vernieuwing van het onder
wijs in basisscholen en in het voortgezet onder
wijs, doch concentreert zich op het primair on
derwijs. Mainstreaming wordt bereikbaar geacht 
via uitbreiding van de pedagogisch-didactische 
mogelijkheden van gewone scholen. Die uitbrei
ding betreft in elk geval vormen van orthopeda
gogische hulpverlening aan kinderen met speci
fieke onderwijsbehoeften. 
Uitbreiding van de zorg wordt echter terecht niet 
voldoende geacht: het gaat om onderwijs-op-
maat in gewone scholen voor zo mogelijk alle 
kinderen. De nota beoogt veranderingen, die 
ertoe leiden dat in de toekomst (haast alle) leer
lingen weer met elkaar naar school zullen gaan. 
Naar gewone, maar veel beter op hun taak toe
geruste scholen. 

Weer samen naar school spreekt vooral de 
schoolbesturen aan op hun verantwoordelijkheid. 
Dat is nieuw en opzienbarend, omdat het op het 
eerste gezicht om praktisch-onderwijskundige 
vormgeving lijkt te gaan. Dat is echter niet het 
gevaL 
Principieel niet, en ook praktisch niet. Schoolbe
sturen zijn gehouden de wettelijke voorschriften 
te respecteren en te bevorderen dat scholen over
eenkomstig het doel functioneren. Het wettelijk 
vastgelegde doel is leerlingen een ononderbro
ken ontwikkeling te bieden in een school die re
kening houdt met verschillen in hun ontwikkeling 
en voortgang. Dat valt niet te rijmen met de hui
dige verwijzingspraktijk. Dat is de principiële 
kant. 
Besturen zijn echter ook rechtstreeks verantwoor
delijk voor de bloei van de scholen die zij bestu
ren. Zij behartigen belangen, samen met het 
schoolmanagement. Het gaat daarbij of effectief 
beheer, om zorg voor het voortbestaan van de 
school en instandhouding van de werkgelegen
heid, enzovoort. 

In de praktijk spelen de instroom van leerlingen 
en te verwerven faciliteiten daarbij een grote rol. 

De principiële overwegingen staat in Weer 
samen naar school voorop. De Wet op het 
basisonderwijs (WBO) is het kader waarbinnen 
wordt geopereerd. Die wet schrijft voor dat het 

onderwijs zo wordt ingericht dat de leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen. Een breuk in een schoolloopbaan is 
slechts toegestaan voor leerlingen, die overwe
gend op een orthopedagogische benadering 
zijn aangewezen: zozeer dat plaatsing in een 
speciale school nodig is. 

Groei van het speciaal onderwijs is een harde 
indicatie voor het niet onder controle hebben 
van processen, die op gespannen voer staan 
met de strekking van de wetgeving en het 
beleid. 
Weer samen naar school spreekt de schoolbestu
ren aan als instanties die via overheidsbeleid ge
holpen moeten worden de controle over de 
eigen situatie te herwinnen. 'Leerlingen horen zo 
veel mogelijk in hun woonomgeving naar een 
gewone school te gaan.' (p. 5). Daar komt het 
op aan. 
Het kan worden bereikt via bundeling van perso
nele en materiële middelen. Ik vind dat, onder
wijspolitiek gezien, een buitengewoon moeidig 
standpunt, ook al heeft de nota slechts betrekking 
op kinderen die thans in lom- en mlk-scholen en 
in iobk-afdelingen worden opgevangen: de leer
lingen van de scholen van groep 1 in de ARBO-
inaeling. 

Alle beschikbare extra middelen (met uitzonde
ring van die voor het overige speciaal onderwijs) 
komen voor herschikking in aanmerking: 
a. het 'extra' aan financiering en expertise in 

lom- en mlk-scholen; 
b. de extra uitgaven in het kader van het onder-

wijsvoorrangs- en vorgverbredingsbeleid 
(leerlinggewichten, projecten e.d.) en 

c. de leerlingerichte expertise in de verzorgings
structuur, in het bijzonder in de onderwijs
begeleidingsdiensten. 

De reikwijdte van Weer samen naar school is 
dus groter dan de tekst soms suggereert. Het 
gaat niet langer om beleid voor diverse doel
groepen, doch om een integrale benadering van 
de problematiek met betrekking tot kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 

De voorgestelde bundeling van inspanningen 
(personeel en materieel) heeft tot achtergrond, 
dat een betere spreiding van middelen en hulp 
ten goede komt aan alle kinderen om wie het 
hier gaat: zowel zij die nu in voltijds speciaal on
derwijs worden geholpen als zij die nu niet aan 
hun trekken komen, omdat de expertise en facili
teiten niet in het bereik van het regulier onderwijs 
liggen. 'Met andere woorden: het volume aan fi
nanciële middelen voor speciale hulp aan leer
lingen met problemen blijft beschikbaar, maar 63 



moet mede gebruikt worden voor toerusting van 
de basisschool' (p. 7). 

Schaalvergroting in bestuurlijk opzicht - dus niet: 
schaalvergroting van de scholen zelf - wordt ge
zien als het middel bij uitstek om scholen in staat 
te stellen zelf de nodige preventieve en reme
diërende voorzieningen te treffen. Het financiële 
kader, dat dit mogelijk maakt, ontstaat via sa
menvoeging van de huidige meerkosten van lom-
, mik-, iobk- ]) en ovb 2)-voorzieningen. Dat vergt 
samenwerking van scholen voor regulier en spe
ciaal onderwijs met als doel: afslanking van af
zonderlijke speciale voorzieningen (lom, mik en 
iobk) onder gelijktijdige uitbouw van hulpverle
ning in de gewone scholen. 

Het gaat, samenvattend, in Weer samen naar 
school om de volgende kernpunten: 
- erkenning van de maatschappelijke wenselijk

heid van integratie (mainstreaming); 
- oriëntatie op specifieke pedagogische behoef

ten in plaats van op onderscheiden handi
caps; 

- bundeling van de her en der in het systeem 
voorhanden ervaring en expertise; 

- samenvoeging van de huidige meerkosten van 
lom-, mik-, iobk-en ovb-voorzieningen; 

- plaatselijke afweging van de dosering van de 
hulpverlening via inzet van extra middelen (in
tern danwei extern); 

- inzet van expertise en faciliteiten daar waar 
de moeilijkheden ontstaan of zich voor het 
eerst openbaren; 

- onderwijs op maat en tijdige hulp ter plekke 
om escalatie van problemen te voorkomen; 

- integrale benadering van tot nu toe vaak af
zonderlijk toegemoet getreden doelgroepen 
(bestuurlijk/organisatorisch, onderwijskundig/ 
orthopedagogisch); 

- bestuurlijke schaalvergroting in plaats van 
schaalvergroting van scholen, en 

- samenwerking tussen reguliere scholen onder
ling en met scholen voor speciaal onderwijs in 
samenwerkingsverbanden waarbij ook onder
wijsbegeleidingsdiensten worden betrokken. 

Uit dit overzicht blijkt dat er aan de voorstellen in 
Weer samen naar school zowel beleidsmatige 
als onderwijskundige en orthopedagogische uit
gangspunten ten grondslag liggen. Ik lean daar 
nu niet nader op ingaan. Het is meer iets voor 
een cursus of om eens rustig na te lezen. 
Liever richt ik me op de consequenties van Weer 
samen naar school voor het resterend speciaal 
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onderwijs. Die zijn in mijn ogen weliswaar niet 
gering, maar toch minder ingrijpend dan velen 
vermoeden. 

Die consequenties wil ik inleiden door eerst iets 
nader in te gaan op een van de uitgangspunten 
voor integratief onderwijs, die ik net op het oog 
had. Het is het principe, dat scholen voor kinde
ren in de leerplichtige leeftijd verantwoordelijk 
zijn en verantwoordelijk blijven voor de leerlin
gen, die zij hebben toegelaten. Het is een uit
gangspunt met vergaande consequenties, ook 
voor het speciaal onderwijs. 
De mate waarin een school of schoolsysteem er 
in slaagt toegelaten leerlingen te behouden, 
wordt de retentiviteit van dat schoolsysteem resp. 
die school genoemd. Zorgverbreding in het regu
lier onderwijs en integratie van kinderen met een 
handicap impliceren dus een streven naar reten-
tief onderwijs. In dat streven liggen minstens drie 
consequenties besloten. Twee ervan betreffen het 
regulier onderwijs, de derde is een rechtvaardi
ging van afzonderlijk speciaal onderwijs. 

De eerste consequentie ligt voor de hand. Scho
len moeten hun onderwijs aanpassen aan de 
mogelijkheden en behoeften van de kinderen. 
Ze moeten hun doelen, werkwijze en eisen af
stemmen op wat kinderen aankunnen en reke
ning houden met bijzondere pedagogische om
standigheden. Deze consequentie is uitstekend 
verwoord in de W B O . Het gaat om wat tegen
woordig in de onderwijskundige en orthopeda
gogische literatuur adaptief onderwijs wordt 
genoemd. 

De tweede consequentie is dat scholen in staat 
moeten worden gesteld bij moeilijkheden zelf 
naar oplossingen te streven. Zij moeten daartoe 
in de eigen school hulp in kunnen roepen van 
deskundigen. 
Een kind kan tijdelijk danwei voor onderdelen 
van het programma speciaal onderwijs krijgen, 
doch in principe niet worden verwezen naar een 
voorziening, die niet onder hetzelfde bevoegd 
gezag valt. 

Op dit punt gaat Weer samen naar school dui
delijk een stap verder dan de W B O . Voorzienin
gen voor specifieke hulp moeten in de eigen 
school worden getroffen door het eigen be-
voegd gezag, dat daartoe moet gaan samen
werken met andere besturen. 
Eigenlijk wordt hier een onderscheid geïntrodu
ceerd tussen speciaal onderwijs als orthopeda
gogische werkvorm en het speciaal onderwijs 
als min of meer zelfstandige institutie. Weer 
samen naar school mikt op het meer in het gewo
ne onderwijs realiseren van werkvormen, die uit
val en doorverwijzing kunnen voorkomen. 



Nu nog de derde consequentie: de rechtvaardi
ging van zelfstandig speciaal onderwijs. Zelfstan
dige speciale scholen zijn in principe bedoeld 
voor kinderen die al vóór de schoolgaande leef
tijd (vóór het begin van de leerplicht) zijn onder
kend als op gespecialiseerde zorg aangewe
zen. In het tijdig (voorschools) onderkennen van 
specifieke hulpvragen ligt een rechtvaardiging 
van afzonderlijk speciaal onderwijs - tijdelijk, of 
gedurende de gehele jeugd. Het gaat om onder
wijs dat er eenvoudigweg hoort te zijn als ou
ders dat verkiezen boven opvang in een gewo
ne school of als opvang in regulier onderwijs bij 
de aanvang al op bezwaren stuit. 
Het al heel jong aangewezen zijn op orthopeda
gogische hulp is het cruciale criterium. Kinderen 
en jongeren, die op latere leeftijd - bijvoorbeeld 
door ziekte of ongeval - ernstig gehandicapt 
raken, kunnen er uiteraard ook gebruik van 
maken. Essentieel is dat de oorzaak van de 
moeilijkheden buiten de school ligt. Dat is met 
veel kinderen, die in lom- en mlk-scholen worden 
opgevangen niet of niet in die mate het geval, 
dat in al die gevallen jarenlang afzonderlijk on
derwijs nodig is. 

Voor mijn betoog is het van belang het onder
scheid tussen speciaal onderwijs als werkvorm 
en 'het' speciaal onderwijs als afzonderlijke insti
tutie goed in het oog te houden. Toch kan niet 
met deze eenvoudige tweedeling worden vol
staan. Uiteindelijk ligt de toekomst van (het) spe
ciaal onderwijs in een geleding in drieën. 
Ten eerste: in het regulier onderwijs wordt een 
belangrijk deel van de leerlingen niet meer ver
wezen, doch met realistische doelstellingen in de 
eigen school geholpen. 
Ten tweede: de mate van afzonderlijke opvang 
- min of meer naast het regulier onderwijs - is af
hankelijk van de besluitvorming in het bestuurlijke 
samenwerkingsverband van de betrokken regulie
re en speciale scholen. Daarbij gaat de voorkeur 
uit naar opvang in een voorziening voor ge
ïntegreerd speciaal onderwijs, m.n. voor kinde
ren die totnutoe tot mik- en lom-scholen worden 
toegelaten. Deze voorziening kan per samenwer
kingsverband verschillen, afhankelijk van de re-
tentiviteit van de gewone scholen in dat ver
band. 

Ten derde is er - in principe voor een gehele 
regio - geschakeerd zelfstandig speciaal onder
wijs. Dit resterend speciaal onderwijs omvat het 
huidige speciaal onderwijs met uitzondering van 
de voorzieningen voor iobk, mik en lom. Ook de 
scholen voor slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak/taalproblemen behoren hiertoe. 

Laat ik eerst globaal aangeven waar dit in de 
praktijk toe leidt. 

Uitgaande van ± 5 0 OBD'(-regio's met gemid
deld + 160 basisscholen kunnen per regio 8 a 
1 2 districten of richtingsgewijs georganiseerde 
samenwerkingsverbanden van 12 a 20 basis
scholen en 1 a 2 scholen voor speciaal onder
wijs worden gevormd. Er zijn in totaal ongeveer 
8 5 0 0 basis- en 5 0 0 so-scholen (lom, mik en 
iobk) bij deze operatie betrokken. Het gaat om 
clusters van 2 0 0 0 a 3000 kinderen, inclusief 
die van de genoemde so-scholen. 
Landelijk gezien kan integratief basisonderwijs 
op middellange termijn leiden tot een situatie 
waarin - naast de opvang in het regulier onder
wijs - voor ten hoogste 2 5 . 0 0 0 a 30 .000 kin
deren voltijds speciaal onderwijs nodig zal zijn 
gedurende een vooraf voor elke leerling gespeci
ficeerde periode. Dit komt neer op halvering van 
het voltijdse speciaal onderwijs in de secctoren 
lom, mik en iobk, waarbij er per sector verschil
len kunnen optreden. Halvering lijkt mij een ac
ceptabel beleidsdoel, óók om het regulier onder
wijs een idee te geven van de middelen, die 
langs deze weg voor onderwijs op maat in ge
wone scholen beschikbaar komen. Duidelijkheid 
op dit punt stelt mik- en lom-scholen in staat zich 
te heroriënteren op de nieuwe situatie. Enerzijds 
op samenspel met een assistentie in het regulier 
onderwijs, anderzijds ook op de lang gekoester
de wens tot intensivering van het voltijdse onder
wijs. Dat is nodig omdat dit onderwijs in de 
nieuwe situatie te maken krijgt met een verdich
ting van probleemsituaties. 

Nu is de weg vrij voor een schets van wat mij 
voor ogen staat voor het resterende speciaal on
derwijs, de sector waartoe ook de scholen voor 
slechthorende kinderen en kinderen met spraak/ 
taalproblemen behoren. 
Om uiteenlopende redenen zou dit resterend 
speciaal onderwijs zich per OBD-regio moeten 
hergroeperen in regionale orthopedagogische in
stituten (RIOB), om te beginnen op bestuurlijk ni
veau. Om maar meteen een mogelijk misver
stand weg te nemen: dit houdt niet in dat al 
deze scholen op één hoop geveegd worden, 
zeker niet. Er blijven 'op leefniveau' (daar waar 
het op de omgang met de leerlingen aankomt) 
relatief zelfstandige scholen en werkeenheden 
bestaan. Het bestuur van een RIOB heeft dit zelf 
in de hand. 

Bestuurlijke bundeling van voorzieningen zou er 
toe moeten leiden, dat voor ieder zorgenkind -
ongeacht handicap of hulpvraag - in elke regio 
geschikte orthopedagogische opvang voorhan
den is. Thans zijn de categoriale voorzieningen 
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zeer onevenwichtig over het land gespreid. Dat 
leidt tot rechtsongelijkheid van burgers en tot al
lerlei vreemde consequenties, onder andere bij 
de toelating en de regionale deelnamepercenta
ges. Bestuurlijke bundeling en praktische coördi
natie zou er ook toe moeten leiden, dat beter ge
bruik wordt gemaakt van in beginsel wel aan
wezige deskundigheid. Die is thans te veel ver
snipperd en werkt mede daardoor te geïsoleerd. 
Dat doet zich vooral gevoelen bij meervoudig 
gehandicapte kinderen (waarbij niet uitsluitend 
aan de ernstiger gehandicapten hoeft te worden 
gedacht). 

Voorts moet rekening worden gehouden met de 
maatschappelijke ontwikkeling. Die noopt tot 
grotere efficiency. Hierbij dienen we bedacht te 
zijn op behoud van kleinschaligheid waar dat 
essentieel is en op andere eisen met betrekking 
tot de leefwereld van kinderen en de werksituatie 
van degenen die in die wereld met kinderen wer
ken. Waarborgen op dit punt zijn buitengewoon 
belangrijk. Toch mogen we onze ogen niet slui
ten voor wat onlangs kort en krachtig door de se
cretaris van de Raad van State als volgt werd sa
mengevat: " . . . het structureel drukkende pro
bleem van de bekostiging (dwingt) zeker daar 
waar bijzondere voorzieningen nodig zijn, tot 
schaalvergroting of tenminste samenwerking. Dat 
verschijnsel doet zich voor bij alle onderwijs: het 
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en niet 
in de laatste splaats bij het speciaal onderwijs' 
(Van der Ven 1990, p. 90). 
Wat is nu in dit klimaat het op lange termijn 
gunstigste perspectief voor het resterend speciaal 
onderwijs? 

De toekomst ligt naar mijn inschatting in een net
werk van regionale instituten (tenminste één per 
OBD-regio) waarin en van waaruit een ge
varieerd geheel van orthopedagogische werk
zaamheden worden uitgevoera of gecoördi
neerd (onderwijs, advisering, begeleiding, hulp
verlening). 
Bij een andere gelegenheid heb ik deze institu
ten RIOB's genoemd: Regionale Instellingen voor 
orthopedagogisch Onderwijs en ambulante Be
geleiding. Naast praktische en maatschappelijke 
overwegingen liggen aan deze suggestie ook 
een wetenschappelijke argumentatie ten grond
slag. Die heeft van doen met de gedachte, dat 
we ons bij de institutionalisering van het orthope
dagogische werkterrein meer moeten laten lei
den door (ortho)pedagogische behoeften dan 
door onderscheiden handicaps. 
Een RIOB is een overkoepelende (deels geïnte
greerde) orthopedagogische basisvoorziening 
voor leerplichte kinderen met low incidence con-

6 6 ditions (kinderen met relatief weinig voorkomen

de handicaps). Voor sommige groepen kinderen 
(bijv. dove en blinde kinderen) zijn er alleen 
landelijke instellingen met regionaal werkzame 
consulenten. Die landelijke voorzieningen blijven 
in principe buiten de regionale bundeling van de 
voorzieningen voor het resterende speciaal on
derwijs, zij het dat de regionaal werkzame con
sulenten van landelijke instituten aan RIOB's zou
den kunnen worden verbonden (niet rechts
positioneel, maar functioneel). Dat kan de inte
gratie van de betrokken groepen leerlingen b e 
vorderen, vooral indien de ouders een beroep 
op de landelijke voorziening op gezinspedago-
gische gronden tot een minimum wensen te 
Beperken. 

De so-scholen voor andere groepen kinderen 
(zoals ziekelijke kinderen, kinderen met spraak/ 
taalproblemen, lichamelijk gehandicapte kinde
ren) zijn wel regionaal gespreid, maar door het 
relatief geringe aantal kinderen in elke categorie 
is er vaak geen sprake van opvang in een 
school in de eigen leefomgeving. Dat kan an
ders met tal van voordelen. Realisering van het 
integratieprogramma van Weer samen naar 
school biedt m.i. een goede gelegenheid daar 
eens diep over na te denken. De tijd dringt, 
mede in verband met het expireren van de gel
digheidsduur van de Interimwet (ISOVSO) in 
1995. 

Regionale centra zijn niet alleen voor een inte
grale orthopedagogische benadering in goed 
geëquipeerde scholen voor speciaaf onderwijs 
van belang, doch ook voor tijdige mainstrea-
ming van deze kinderen en voor de daarbij 
noodzakelijke ambulante dienstverlening. 
Via in de regio gesitueerde ambulante begelei
ding kan beter worden ingespeeld op de wen
sen (en rechten) van ouders, die voor hun kind 
plaatsing in een reguliere school prefereren. 
Bundeling van krachten is overigens niet het 
enige motief. Aan onze studie naar achtergron
den van de groei van het speciaal onderwijs 
kunnen ook andere argumenten worden 
ontleend. 

Eliminatie van de concurrentieverhoudingen tus
sen scholen voor speciaal onderwijs is eveneens 
van groot belang. Bovendien moet worden voor
komen dat de resterende voorzieningen als uit-
wijkplaats gaan dienen. 
Bestuurlijke schaalvergroting en oriëntatie op 
(ortho)pedagogische hulpvragen kan onder be
paalde voorwaarden groei als uitvloeisel van on
derlinge competitie voorkomen. 
Overigens zouden ook de instanties met een 
taak op het gebied van de individuele toewij
zing van voorzieningen voor speciaal onderwijs 
regionaal en onafhankelijk moeten worden opge
zet. Dit facet komt eveneens terug in de tekst, 



waarmee ik deze uiteenzetting afsluit: een para
frase van een advies, dat ik vorig jaar over de 
wenselijkheid van totstandkoming van RIOB's 
heb uitgebracht, het vat het voorafgaande als 
een soort perspectief op de toekomst samen. 

Vanuit orthopedagogisch oogpunt is regionale 
bundeling van krachten en integratie voorzienin
gen voor speciaal onderwijs gewenst uit een 
oogpunt van effectiviteit en ontstigmatisering. 
Met effectiviteit wordt hier niet in eerste instantie 
de effectiviteit van het onderwijs bedoeld, doch 
de doelmatigheid van de inzet van de her en 
der aanwezige deskundigheid. Daarbij denk ik 
onder meer aan sommige groepen medewerkers 
van OBD's (leerlingbegeleiders), aan de direc
teuren van so-scholen en andere leden van de 
commissies van onderzoek, met name orthope
dagogen en psychologen. 
W e moeten m.i. echt alles in het werk stellen om 
de aandacht van de hoogst opgeleide functiona
rissen in het onderwijs te verleggen van het door
verwijzen resp. binnenhalen van (voldoende) 
leerlingen naar het tijdig en deskundig helpen 
van leerlingen. Daarbij doet het er niet toe of 
deze leerlingen in het speciaal danwei regulier 
onderwijs verblijven. 

Tegelijkertijd moeten we proberen een halt toe te 
roepen aan de stigmatisering, die onvermijdelijk 
verbonden is met de opvang en hulp in afzon
derlijke, handicap-specifieke hulpverleningsinstel
lingen, hoe goed dit ook is bedoeld en hoe ef
fectief dit overigens ook mag zijn. W e moeten 
proberen af te komen van etikettering van leerlin
gen: een proces dat onherroepelijk op gang 
komt bij een denken dat een handicap relateert 
aan het schooltype waarvoor het kind wordt ge
acht in aanmerking te kunnen komen. 'Labeling' 
is nadelig voor kinderen. 
Bovendien zet de denktrant, die er achter schuil 
gaat, professioneel gezien de wereld op de 
kop. Voorzieningen horen zich te schikken naar 
de hulpvragen. Kinderen hebben recht op een 
adequate schoolopvang in hun leefomgeving. 
Daar moet zo enigszins mogelijk aan worden 
voldaan. Scholen voor speciaal onderwijs zor
gen daar nu ook al vaak voor, o.a. door situatief 
of verbreed toe te laten. Maar ze zouden dit 
veel meer principieel en zonder schuldgevoelens 
moeten kunnen doen. 

Dat vereist een daarop afgestemde organisatie
vorm van het speciaal onderwijs. Die gaat tot op 
zekere hoogte in de richting van geïntegreerd 
speciaal onderwijs. Echter, dat lijkt een te grote 
stap ineens, zelfs in die gevallen waarin er prin
cipieel geen onoverkomelijke bezwaren zijn. 
Bestuurlijke bundeling van in een regio aanwezi
ge of resterende voorzieningen voor speciaal on
derwijs lijkt een praktisch alternatief voor een ont

wikkeling, die rechtstreeks afstevent op ge
ïntegreerd speciaal onderwijs. De mate van inter
ne integratie op het uitvoerend niveau is een 
zaak die per regio moet worden bezien. 

Er zou naar kunnen worden gestreefd per regio 
één RIOB op te richten op basis van een over
eenkomst waarin aan kwaliteit en differentiatie 
van de orthopedagogische zorg prioriteit wordt 
gegeven boven differentiatie naar levensbeschou
wing. Daarnaast kunnen enkele landelijke institu
ten voor orthopedagogisch onderwijs en ambu
lante begeleiding (blijven) bestaan, met name als 
onderwijs- en expertisecentra voor kinderen met 
ernstige, doch relatief weinig voorkomende 
handicaps. 

Een RIOB verzorgt orthopedagogisch onderwijs 
in eigen scholen en begeleiding van (leerlingen 
en leraren van) basisscholen. Een RIOB bundelt 
expertise op het gebied van de handelingsge
richte diagnostiek en de orthopedagogische en 
paramedische hulpverlening aan kinderen, die 
geheel of gedeeltelijk zijn aangewezen op spe
ciaal onderwijs (opgevat als werkvorm). Het 
draagt zorg voor al het orthopedagogisch onder
wijs (intern danwei ambulant) alsook voor het 
daartoe strekkende (op hulpverlening gerichte) 
diagnostische onderzoek in een regio. 

Voor het op selectie en toewijzing van faciliteiten 
gerichte onderzoek wordt een regionale toewij
zingscommissie geformeerd. Zo'n regionale toe
wijzingscommissie draagt - op grond van gege
vens van de scholen en adviezen van deskundi
gen, en (zo nodig) eigen onderzoek - zorg voor 
ae selectie voor en toedeling van orthopedago
gische zorg (onderwijs en/of begeleiding). De 
toedeling kan toelating betekenen, doch ook toe
wijzing van specifieke zorg in de vorm van spe
cifieke (individuele) onderwijszorg. Het woord 
'toewijzing' is mede gekozen met net oog op de 
financiële implicaties van de beslissingen. Bevor
derd moet worden, dat men zich van de aan de 
beslissing gebonden financiële consequenties be
wust is bij het nemen van een beslissing, temeer 
daar elk besluit - binnen bepaalde grenzen -
gevolgen heeft voor de faciliteiten in en ten dien
ste van de reguliere basisscholen. 
Regionale toewijzingscommissies bestaan (over
wegend) uit in de regio werkzame deskundigen 
uit basisscholen, RIOB's en de OBD, waarbij De-
langenverstrengeling zo veel mogelijk wordt ver
meden. Een zekere betrokkenheid van schoolbe
sturen (via waarnemers) en de rijksoverheid 
(inspectie) is gewenst. Voor beroep kan aan een 
provinciale instantie worden gedacht. 

Herschikking van het resterend speciaal onder
wijs in RIOB's heeft ook tot gevolg dat het betrok- 6 7 



ken personeel in dienst komt van één instelling zorg in het regulier onderwijs. Ook dat biedt 
en flexibel inzetbaar is yoor groepsonderwijs, nieuwe perspectieven en lijkt mij het overweqen 
ambulante begeleiding of specifieke leerlingen- waard. 

Persbericht 

THEMADAG: 'SPECIAAL ONDERWIJS OP DE HELLING?' 

Er schort het een en ander aan het speciaal onderwijs. Dat is gebleken uit reacties van jongeren op een 
weekend, georganiseerd doorjopla üongerenplatform van de Gehandicaptenraad). Ook bij het bezoe
ken van scholen is een aantal knelpunten aan het licht gekomen. Om wat dieper op allerlei facetten 
rondom het speciaal onderwijs in te gaan, houdt het Jopla op 5 oktober aanstaande een Themadag 
Speciaal Onderwijs op de helling?' in het Postiljon hotel te Bunnik. 

De kritiek op het speciaal onderwijs is groot. Zo is er bijvoorbeeld te weinig aandacht van leerkrachten 
voor de leerlingen. De leerlingen worden qua leerstof en tempo niet goed voorbereid op het 'gewone' 
ofwel reguliere onderwijs, waardoor het hen vaak niet lukt om over te stappen naar het reguliere onder
wijs Leerlingen in het speciaal onderwijs wordt een veel te beschermde omgeving geboden, waardoor 
de leerlingen geen goede voorbereiding krijgen op een later functioneren in de maatschappij. Het blijkt 
dat leerlingen, die uit het speciaal onderwijs komen, een geringe kans op een baan hebben. 

Het doel van de themadag 'Speciaal onderwijs op de helling?' is het geven van informatie over spe
ciaal onderwijs, het inventariseren van knelpunten en ervaringen van jongeren uit het (voortqezet) spe
ciaal onderwijs. 

Leraren en beleidsmakers houden op deze dag inleidingen en een aantal jongeren vertellen hun ervarin
gen met het speciaal onderwijs. 
In het programma is ook een stellingenspel opgenomen, de actiegroep Onderwijs speelt een rollenspel 
en er is een optreden van een cabaretgroep. 

De zaal van het Postiljon hotel aan de Kosterijland 8 in Bunnik is open om 1 1.00 uur Het programma 
begint om 1 2 .00 uur en eindigt rond 16.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Voor meer informatie: JOPLA, Petra Kilwinger of Bep van der Lee, Postbus 1 6 9 3 5 0 0 AD Utrecht 
(tekst)tel.: 0 3 0 - 3 1 3 4 5 4 . 
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ViSÏ-C_ e n I C , ! uit de doeken, achter de schermen 

Verslag Workshop VEBOSS-conferentie 1991 

Liesbeth Pijfers, Riet Dekker, Marja Lechner, Petra van Dijk, 
Vakgroep Psychonomie - Rijksuniversiteit Utrecht 

Inleiding 
Ten gevolge van slechthorendheid of doofheid 
vallen er 'gaten' in de taal die iemand krijgt aan
geboden. Wanneer de hoorstoornis ernstig is, 
valt alle auditieve informatie weg en blijft alleen 
de visuele informatie over. Bij een geringe stoor
nis valt misschien alleen hier en daar een klank 
weg, of zijn de verschillen tussen bepaalde klan
ken niet of moeilijk waarneembaar. 
De ontvanger kan deze gaten over het algemeen 
vanuit de eigen voorkennis aanvullen, maar er 
zijn grenzen aan de mate waarin dat mogelijk 
is. Een eerste voorwaarde is dat er rondom de 
gaten voldoende informatie overblijft - in de tele
communicatie gaat men uit van een ondergrens 
van 60% informatie tegenover 40% 'gat'. Een 
tweede voorwaarde is dat de ontvanger over de 
voorkennis beschikt die nodig is om de gaten op 
te vullen: kennis van de taal en kennis van de 
wereld. 

Wanneer de ontvanger een prelinguaal doof of 
slechthorend kind is, dan ontbreekt die voorken
nis; wanneer het gehoorverlies bovendien ernstig 
is, is ook de 'rest'informatie onvoldoende. Wan
neer je niets hoort, kun je op grond van het 
mondbeeld niet meer dan 30-40% van de ge
sproken taal waarnemen - ruim onder de grens 
die voor communicatie wordt gesteld. Een on
gunstige situatie voor communicatie, een zeer on
gunstige situatie om de gesproken taal te leren. 

Nationaal en internationaal is er slechts weinig 
onderzoek gedaan naar de taalproblemen van 
het slechthorende kind. In Nederland schreef 
hierover Van de Horst (Van de Horst, 1970; z.j.; 
Van de Horst en Kamstra, 1976). Recenter be
schreven Bol & Kuiken (1988) de ontwikkeling 
van de morfosyntaxis door slechthorende kinde
ren tussen 4 en 9 jaar. In het Verenigd Koninkrijk 
verscheen van Bamford en Saunders (1985) een 
overzichtswerk. 
Alle onderzoekers zijn het er over eens, dat zelfs 
geringe en/of tijdelijke gehoorverliezen (bijv. ten 
gevolge van otitis media) op jonge leeftijd een ri
sico vormen voor een goed verloop van de taal
ontwikkeling. Of er sprake zal zijn van een wer
kelijke vertraging of verstoring daarvan, zal af
hangen van factoren zoals de ernst en aard van 
het gehoorverlies, de fase in de taalontwikkeling, 

en het moment en karakter van eventuele inter
ventie. 

Totale Communikatie (TC) en Visi-C 
Totale Communicatie en Visi-C zijn twee commu
nicatie-systemen die worden toegepast om de 
negatieve gevolgen van een gehoorverlies voor 
de taalontwikkeling bij een kind te verminderen 
of volledig te ondervangen (Visi-C is de Neder
landse naam voor Cued Speech; voor meer in
formatie over dit systeem, zie Pijfers 1990). In 
het schooljaar 1989-1900 is bij de Vakgroep 
Psychonomie van de Rijksuniversiteit Utrecht een 
onderzoek van start gegaan (Praeventiefonds, 
projectnummer 2818580) , waarin wordt verge
leken of en in welke mate beide systemen hierin 
slagen. Daartoe wordt gedurende drie jaar de 
taalontwikkeling van 6 0 slechthorende kinderen 
tussen 3 en 9 jaar (gehoorverlies tussen 30 en 
100 dB, Fletcher Index ISO beste oor) door mid
del van periodieke afname van objectieve taal
toetsen op de voet gevolgd. De helft van de kin
deren volgt onderwijs op twee scholen waar 
Visi-C wordt gebruikt, de andere helft op twee 
scholen waar TC wordt gebruikt. In alle gevallen 
gaat het om scholen die al vóór het onderzoek 
voor één van beide systemen hadden gekozen. 

Het effect van de twee communicatiesystemen 
kan echter niet worden vergeleken, zonder daar
bij ook het aanbod van die systemen te betrek
ken. Amerikaans onderzoek naar het gebruik 
van TC heeft laten zien, dat er grote verschillen 
zijn in de wijze waarop TC wordt toegepast; tus
sen scholen, maar ook binnen scholen. Door een 
aantal deskundigen wordt het 'falen' van TC in 
het onderwijs aan auditief gehandicapte kinde
ren zelfs toegeschreven aan een onjuist gebruik 
ervan door leerkrachten en ouders. Het gebruik 
van TC door leerkrachten is in Nederland nog 
niet systematisch onderzocht. Over het gebruik 
van Visi-C in klassesituaties ontbreken nationaal 
én internationaal gegevens. 

•) Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de me
dewerking van de Bertha Mullerschool 1, de Cor 
Emousschool, de Prof. van Gilseschool en de Weer
klank en door financiële steun van het Praeventiefonds 6 9 



In het onderzoek zal het gebruik van beide syste
men door leerkrachten onderzocht worden. Het 
gebruik van beide systemen door ouders wordt 
vooralsnog niet in het onderzoek betrokken. 

Doelstellingen-onderzoek 
De doelstellingen van het onderzoek kunnen 
daarmee als volgt worden samengevat: 
- een systematische beschrijving van het gebruik 

van Visi-C en TC door leerkrachten in klassen 
met slechthorende kinderen; 

- een cross-sectionele en longitudinale beschrij
ving van de taalontwikkeling van Nederland
se slechthorende kinderen tussen 3 en 9 jaar; 

- een vergelijking van de taalontwikkeling van 
slechthorende kinderen die in de klas Visi-C 
krijgen aangeboden met die van vergelijkbare 
slechthorende kinderen die TC krijgen aan
geboden. 

Inventarisatie 
Ten behoeve van het onderzoek is in het voor
jaar van 1 9 9 0 het gebruik van de twee syste
men binnen het Nederlandse onderwijs aan 
slechthorende kinderen geïnventariseerd. Alle 
scholen voor slechthorende en spraak-/taal-
gestoorde kinderen zijn daartoe aangeschreven. 
In de enauête werd gevraagd naar het beleid 
van de school met betrekking tot TC en Visi-C bij 
verschillende leeftijdsgroepen: kleuters, midden
bouw en VSO (uiteraard: voor zover van toepas
sing). In tabel 1 het totaal aantal scholen dat 
zegt gebruik te maken van een bepaald commu
nicatie-systeem bij niet-meervoudig gehandicapte 
slechthorende leerlingen. 

Tabel 1 

Oraal/auraal 
TC 
VisiC 

Kleuter
groepen 

8 
15 
3 

Midden
bouw 

10 
12 
3 

VSO 

4 
6 

In de tabel is de zien, dat TC op alle afdelingen 
het meest gebruikte systeem is. Visi-C wordt door 
slechts drie scholen toegepast, zowel bij kleuter
groepen als in de middenbouw. O p veel 
enquêteformuleren was door de respondenten 
aangevuld, dat het betreffende systeem selectief 
wordt toegepast voor bepaalde leerlingen en/of 
in bepaalde situaties. 

Het gebruik van Visi-C en TC in de klas 
O p het moment van schrijven kunnen de resulta
ten van de taaltests, die in het kader van het on-

7 0 derzoek worden afgenomen, nog niet worden 

vrijgegeven. Het is al wel mogelijk om enige 
voorlopige data te rapporteren met betrekking tot 
het gebruik van de twee systemen door Teer
krachten in de dagelijkse praktijk. 
Gegevens hierover zijn op verschillende manie
ren verzameld: door middel van vragenlijsten en 
door middel van video-opnamen. Door middel 
van een enquête die is ingevuld door leerkrach
ten en logopedisten, is bijvoorbeeld informatie 
verzameld over de attitude ten opzichte van het 
systeem, de manier waarop het systeem wordt 
toegepast, en de voor- en nadelen die men 
ervaart. 

Enkele voorlopige bevindingen: alle leerkrach
ten, onafhankelijk van het systeem dat ze gebrui
ken, zijn van menina, dat ze door de visuele on
dersteuning meer kunnen en durven zeggen 
tegen (ernstig) slechthorende kinderen, omdat ze 
er zekerder van zijn dat het kind hen ook be
grijpt. Als (neven)effekt wordt genoemd, dat men 
langzamer gaat spreken - al is het nog maar de 
vraag of dat bij slechthorende kinderen een na
deel is. Het streven is over het algemeen om zo
veel mogelijk gebruik te maken van het systeem, 
waarbij 'zoveel mogelijk' wordt afgestemd op 
de mogelijkheden van de kinderen, de situatie 
en de eigen mogelijkheden. 

Meer objectieve gegevens over het gebruik van 
een systeem in de klas worden verzameld door 
middel van video-opnamen. Gedurende het 
schooljaar 1989-1990 en het schooljaar 1990-
1991 zijn video-opnamen gemaakt op de deel
nemende scholen. Leerkrachten zijn opgenomen 
tijdens het (meestal) dagelijkse kringgesprek met 
de kinderen. Een deel van deze opnamen is al 
geanalyseerd. Van enkele opnamen zijn alle ui
tingen van de leerkracht uitgeschreven. Van de 
overige opnamen zijn 5 blokjes van 10 achter
eenvolgende uitingen van de leerkracht uitge
schreven (de interval tussen twee achtereenvol
gende blokken is standaard, de 5 blokjes betref
fen een fragment van ongeveer 15-20 minuten). 
In de transcriptie wordt aangegeven welke woor
den visueel ondersteund worden door de 
leerkracht. 

O p grond van deze transcripties kan het taal- en 
systeemgebruik van de leerkracht geanalyseerd 
worden. In de volgende paragrafen enkele van 
de eerste resultaten van deze analyses. In de ta
bellen staan steeds de gegevens weergegeven 
van leerkrachten van vier scholen: zes van TC-
scholen, zes van Visi-C scholen. De leerkrachten 
staan in volgorde van de leeftijd van de kinderen 
in de klas (1 - jongste groepen, 6 - oudste groe
pen in het onderzoek). 

Allereerst is nagegaan welk percentage van het 



Tabel 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
GEM: 

Aa nt. woorden 

TC 

274 
389 
257 
277 
319 
348 
311 

VC 

217 
239 
258 
284 
230 
217 
241 

% ondersteund 

TC 

44 
53 
52 
46 
71 
31 
50 

VC 

48 
62 
16 
33 
37 
85 
47 

taalaanbod aan de kinderen in de praktijk vi
sueel ondersteund wordt tijdens het krinqqesprek 
(tabel 2). 

In 5 0 zinnen (of uitingen) gebruiken de 6 TC-
leerkrachten gemiddel 3 1 1 woorden, de 6 VC-
leerkrachten gemiddeld 241 woorden. Niet al 
deze woorden worden visueel ondersteund: bij 
de TC-leerkrachten is dat 50%, bij de VC-
leerkrachten 47%. De verschillen tussen leerkrach
ten zijn echter groot: van 30 tot 7 1 % van de 
woorden ondersteund door de TC-leerkrachten, 
en van 16 tot 85% ondersteund door de VC-
leerkrachten. 
Deze cijfers laten niet zien hoe de ondersteunde 
woorden verdeeld zijn over het taalaanbod: 
wordt gemiddeld 50% van de zinnen volledig 
ondersteund, of wordt van iedere zin gemiddeld 
50% van de woorden ondersteund? 
Gegevens over de spreiding van de visuele on-
Tabel 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
GEM: 

Aant. zinnen + 

TC 

39 
45 
46 
45 
48 
41 
44 

VC 

27 
29 
27 
31 
32 
43 
32 

% ondersteund 

TC 

53 
55 
55 
48 
72 
36 
53 

VC 

96 
97 
30 
55 
58 
98 
72 

dersteuning over het taalaanbod staan in tabel 3 
weergegeven. 
Links in tabel 3 het (totaal) aantal zinnen per leer
kracht (van de 5 0 geanalyseerde zinnen), waar
in visuele ondersteuning wordt toegepast: bij TC 
gemiddeld in 4 4 van de 5 0 zinnen, bij Visi-C 
gemiddeld bij 32 zinnen. 
Rechts in de tabel het percentage van de woor
den in deze zinnen dat werkelijk wordt onder
steund. Dat wil zeggen: wanneer alleen gekeken 
wordt naar de zinnen waarin visuele ondersteu
ning wordt toegepast, hoeveel woorden worden 
dan werkelijk visueel ondersteund? Bij TC blijkt 
het gemiddelde dan 53% te zijn, variërend van 
36 tot 72%. Bij Visi-C blijkt het gemiddelde 72% 
te zijn, variërend van 30 tot 98%. 
Bij Visi-C worden kortom minder zinnen visueel 
ondersteund, maar wanneer de leerkracht dit 
doet, worden vaker (nagenoeg) alle woorden in 
de zin weergegeven. 

Een volgende analyse betreft het effect van 
woordsoort op het systeemgebruik: worden al
leen de inhoudswoorden visueel ondersteund, of 
juist ook de kleine woordjes die voor slechthoren
de kinderen moeilijk waarneembaar zijn? 
In de tabellen 4 en 5 de percentages van enkele 
van de beruchte 'kleine woordjes' die door de 
onderzochte leerkrachten visueel ondersteund 
werden. 

Opvallende verschillen tussen beide systemen, 

opvallende verschillen ook tussen de verschillen-

Tabel 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
GEM: 

Voegwoord 

TC 

0 
20 

0 
1 
-
0 
4 

VC 

33 
60 

0 
25 

0 
75 
32 

Hulp/kopww 

TC 

31 
34 
17 
4 

69 
0 

26 

VC 

57 
74 

0 
31 
40 

100 
50 

Tabel 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
GEM: 

Pers. vnw. 

TC 

33 
35 
57 
15 
75 
15 
38 

VC 

28 
41 

4 
10 
23 
86 
32 

Voorzetsels 

TC 

6 
0 
0 

54 
100 

17 
30 

VC 

62 
63 

7 
33 
54 
83 
50 

Lidwoorden 

TC 

3 
11 
0 
0 
9 
0 
4 

VC 

74 
67 

6 
30 
50 
92 
53 



de woordsoorten. Afgezien van de persoonlijke 
voornaamwoorden, worden de kleine woordjes 
bij Visi-C vaker visueel ondersteund dan bij TC. 

Een derde analyse die gedaan is, betreft de 
weergave van de morfologie van de Nederland
se klanktaal. Bij Visi-C vindt de visuele ondersteu
ning op klankniveau plaats. Dit heeft tot direct 
gevolg, dat iedere hoorbare verandering in de 
woordvorm zichtbaar kan worden weergegeven. 
Bij TC vindt de ondersteuning over het algemeen 
op het niveau van hele woorden - lexemen -
plaats. Verbuigingen en vervoegingen van de 
klanktaal kunnen ook bij TC visueel weergege
ven worden, bijvoorbeeld door middel van zoge
naamde systeemgebaren of door middel van vin
gerspelling, maar in de praktijk blijkt dit weinig 
te gebeuren. In tabel 6 is aangegeven welk per
centage van betekenisvolle woordvorm-verande
ringen bij beide systemen visueel ondersteund 
wordt tijdens het kringgesprek. 
In tabel 6 is overduidelijk te zien, dat tijdens het 
kringgesprek veranderingen in woordvorm bij TC 
niet of nauwelijks visueel ondersteund worden. In 
de vragenlijsten die de leerkrachten hebben in
gevuld, hebben veel leerkrachten aangegeven 
dat dit wél gebeurt tijdens oefensituaties. 

Tijdens de workshop hebben we video-opnamen 
laten zien van deze leerkrachten. Deze video
beelden zijn veelzeggender dan de cijfers die 
we hierboven rapporteerden - ze zeggen mis
schien meer dan we ooit in cijfers zullen kunnen 
weergeven. W e rapporteren deze cijfers toch, 
om te laten zien dat er binnen beide systemen 
grote individuele verschillen zijn tussen leerkrach
ten. Maar ook: dat er systematische verschillen 
zijn tussen de twee systemen. In het onderzoek 
willen we deze systematische verschillen in het 
(visuele) taalaanbod vergelijken met verschillende 
aspecten van de taalontwikkeling van de kinde
ren in deze klassen. 

Taalaanbod en taalontwikkeling 
Als we willen dat het slechthorende kind de taal
vormen in dezelfde volgorde en zoveel mogelijk 
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in dezelfde leeftijdsfases ontwikkelt als het goed
horende kind, zal het deze immers op zijn minst 
aangeboden moeten krijgen. 
In het eerste levensjaar ontwikkelt het goedhoren
de kind de basisprincipes van communicatie: 
oogcontact, beurt wisselen, wijzen en de eerste 
pogingen tot benoemen. In de periode tussen 1 
en 2 jaar gaat het onder meer lidwoorden ge
bruiken en woorden verbuigen: meervoudsvor
ming en verkleinvorming. In de periode tussen 2 
en 3 jaar gaat het persoonlijke voornaamwoor
den gebruiken, voorzetsels en hulpwerkwoorden, 
en maakt het zich de vorming van het voltooid 
deelwoord eigen. Tussen 3 en 4 tenslotte gaat 
het goedhorende kind ook voegwoorden gebrui
ken, en gaat het nevenschikkende en onderschik
kende zinnen uiten (Bol en Kuiken, 1988; Ver-
hulst-Schlichting, 1989). 

Slechthorende kinderen zijn vertraagd in de ont
wikkeling van deze vaardigheden - hoe ernstig 
deze vertraging is hangt, zoals gezegd, onder 
meer af van de ernst van de slechthorendheid en 
het tijdstip en de aard van eventuele interventie. 
Leerkrachten van slechthorende kinderen staan 
voor de taak om deze vertraging te voorkomen 
of te verhelpen. Daarbij kunnen, extreem ge
zegd, twee benaderingen worden gevolgd. 
Men kan kiezen voor een 'drill-and-practice' of 
'inslijp' benadering, waarbij kinderen systema
tisch bepaalde vaardigheden oefenen, oefenen, 
oefenen, tot ze 'ingeslepen' of 'geautomatiseerd' 
zijn. Of men kan kiezen voor 'terloopse' verwer
ving van taalvormen in de dagelijkse communi
catie, zoals bij het goedhorende kind gebeurt. 
Voorwaarde voor deze laatste benadering is 
dan wel, dat het slechthorende kind de betreffen
de taalaspecten in de dagelijkse communicatie 
voldoende vaak, consistent en waarneembaar 
krijgt aangeboden. Uit de voorlopige analyses 
van het systeemgebruik door leerkrachten, blijkt 
dat bij beide systemen niet altijd aan deze voor
waarden wordt voldaan. 

Vragen uit de praktijk 
Ten aanzien van het gebruik van beide systemen 
zijn er op dit moment misschien meer vragen 

Tabel 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
GEM: 

Volt. deelw. 

TC 

0 
8 
0 
0 
0 
0 
1 

vc 
74 
67 

6 
30 
50 
92 
53 

Meervoudvorming 

TC 

0 
10 
0 
0 
0 
0 
2 

VC 

75 
38 
50 
40 

0 
67 
45 

Verkleinvorming 

TC 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

vc 

100 

0 
50 

75 
56 



dan antwoorden. Enkele urgente vragen die we 
in contacten met scholen hebben gehoord, zijn: 
- we willen niet dat een kind volledig afhanke

lijk wordt van het ondersteunend systeem; hoe 
kunnen we dat voorkomen, hoe kunnen we 
het gebruik van het systeem afbouwen, en 
wanneer moeten we dat doen? 

- het is heel belangrijk dat de ouders thuis het 
systeem ook toepassen; hoe stimuleren we 
dat? 

- het is belangrijk dat alle collega's het systeem 
toepassen - en op dezelfde manier; hoe be
reiken we dat? 

- bij TC worden er binnen en tussen scholen en 
regio's verschillende gebaren gebruikt; is het 
niet beter om te komen tot een standaardisatie 
daarin? 

Tijdens de workshop was er door tijdgebrek 
geen gelegenheid om op deze vragen in te 
gaan. Antwoorden kunnen we hier dan ook niet 
geven. In algemene zin lijkt het ons dat er ten 
aanzien van deze kwesties twee beleidslijnen 
mogelijk zijn: je kunt vanaf een bepaalde leeftijd 
of in bepaalde uren het gebruik van het systeem 
onder 'dwang' afbouwen, of je kunt het commu

nicatief 'klimaat' zo aanpassen dat het kind zelf 
in bepaalde situaties kiest voor orale communica
tie. Je kunt sterke pressie uitoefenen op ouders en 
collega's om een systeem te gebruiken, of je kunt 
proberen een dusdanig klimaat te scheppen dat 
mensen zich uit eigen beweging aanpassen. 
Iemand kan van hogerhand beslissen welke ge
baren we voortaan moeten gebruiken, of we zor
gen voor een dusdanige communicatieve inter
actie binnen de school, de regio, of Nederland, 
dat standaardisatie vanzelf plaatsvindt. 
Feitelijk dus dezelfde twee beleidslijnen die ge
noemd zijn ten aanzien van de taaiinterventie bi j 
het slechthorende kind: een kind kan taalvormen 
leren omdat de leerkracht of logopediste dit 
vraagt, of het kan deze in eigen tijd en tempo 
verwerven tijdens de dagelijkse communicatie. 
Zoals gezegd is het dan wel een voorwaarde 
dat de taal in een voor het kind waarneembare 
vorm wordt aangeboden. In hoeverre de gevon
den verschillen in de visuele ondersteuning van 
taalvormen door leerkrachten inderdaad effect 
heeft op de taalontwikkeling van de leerlingen, 
kunnen we nu nog niet zeggen. W e hopen 
daarover in een volgende publicatie te kunnen 
berichten. 

Ikon 
Interkerkelijke Omroep Nederland 

Postbus 10009 , 1201 DA Hilversum / Bergweg 16, 1 2 1 7 SE Hilversum 

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft de IKON in voorjaar '89 de jeugdserie 'Kanjers' uitgezonden: een 
serie van 5 afleveringen, gemaakt in de beste docudrama-traditie van de IKON, met waardering ontvan
gen door het publiek en het onderwijs en onderscheiden met een aantal prijzen, waaronder de 
Kinderkastprijs '89 van het Cinekidfestival. 
Vorig jaar najaar is deze serie herhaald. 

Van verschillende kanten kregen wij het verzoek om deze serie, die vooral voor de dove en slecht
horende jeugd zeer goed bruikbaar zou zijn in lessen sexuele vorming, speciaal voor deze doelgroep te 
willen ondertitelen. 

Na ampel beraad heeft de IKON besloten dit bij wijze van experiment te doen. Daartoe hebben wij 
drs. Hans Slijkerman gevraagd deze ondertiteling voor ons te maken. 
De heer Slijkerman was enige tijd verbonden aan het Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum in Den 
Haag om deze speciale ondertitelingstechniek verder te ontwikkelen. 

W i j bieden u deze serie van 5 programma's aan op VHS voor de speciale intekenprijs van f 3 8 5 , - , 
incl. verzendkosten. W i j realiseren ons, dat dit niet goedkoop is; wij hopen echter onze kostprijs te kun
nen dekken: de 'afzetmarkt' is uiteraard heel beperkt. 

U kunt nadere informatie inwinnen of uw belangstelling kenbaar maken bij IKON produktie TV, tel.nr. 
035 -774200 , mevr. Yvonne Clement. 73 



Autisme! een kort overzicht van re 

J.K. Buitelaar, Afdeling Kinderpsychiatrie AZU 

Presentatie op donderdag 28 februari te Lunteren. 

Inleiding 

In 1943 introduceerde Kanner het 'early infantile 
autism' als syndroom in de kinderpsychiatrische 
literatuur. Als kenmerkend en tegelijk naamge
vend symptoom beschreef hij 'autistic disturban-
ces of affective contact'. De elf door hem be
schreven autistische kinderen vielen op door een 
'inability to relate themselves in the ordinary way 
to people and situations from the beginning of 
life', en door een 'extreme autistic aloneness that 
whenever possible, disregards, ignores, shuts out 
anything that comes to the child from outside'. 
Hij nam aan 'that these children have come into 
the world with innate inability to form the usual 
biologically provided affective contact with 
people'. 

in dit overzicht wordt stil gestaan bij recente ont
wikkelingen in het onderzoek naar erfelijkheid, 
informatieverwerking en sociaal gedrag met be
trekking tot het autistisch syndroom. 

Diagnostiek 

Autisme wordt volgens de DSM-III-R (APA, 1987) 
geclassificeerd op as II als 'autistic disorder' 
(299.00). De diagnostische criteria zijn verkort 
weergegeven in tabel 1 en hebben betrekking 
op afwijkingen in de ontwikkeling van sociale in
teracties en relaties, afwijkingen in verbale en 
non-verbale communicatie, en op afwijkende rigi
de en stereotype gedragspatronen. De sympto
men moeten verder in de baby- of kinderleeftijd 
zijn ontstaan. Apart dient vermeld te worden of 
de stoornis zich voor of na de leeftijd van 36 
maanden voor het eerst heeft gemanifesteerd. 
Het is van belang autisme te onderscheiden van 
een aantal erop lijkende en verwante syndro
men, namelijk de zg. atypische ontwikkelings
stoornissen en de aan autisme verwante contact
stoornissen, de schizoïde stoornissen, het border-
line-syndroom en het syndroom van Asperger. 

Kenmerken van autisme 
A. Begin voor de leeftijd van 30 maanden. 
B. Affectieve contactstoornis in de zin van een 

ernstig tekort aan aandacht voor, en reage
ren op, andere mensen. 

C. Ernstige stoornis in taalontwikkeling. 
D. Indien stoornis aanwezig is: stoornissen zoals 

echolalie en delayed echolalia (papegaaien-

onderzoeksbevindingen 

spraak), verwisselen van persoonlijke voor
naamwoorden (ik - jij) en overdrachtelijk, 
plechtstatig taalgebruik. 

E. Bizarre reacties op diverse aspecten van de 
omgeving zoals: obsessief vasthouden aan 
gelijkbliivendheid (insistence on sameness), 
wonderlijke interesse in en gehechtheid aan 
voorwerpen. 

F. Afwezigheid van wanen, hallucinaties en 
incoherentie*. 

*) Incoherentie is onsamenhangend denken bij helder 
bewustzijn. 

Epidemiologie 

Populatiestudies geven een prevalentie voor autis
me aan van 4 .0 tot 6 .7 per 10 .000 kinderen. 
In 25 tot 75% van de gevallen gaat het dan om 
het zogenaamde 'klassieke' autisme volgens 
Kanner. De prevalentie van de aan autisme ver
wante stoornissen wordt 10 tot 20 maal hoger 
geschat dan die van het autisme. 
De prevalentie bij jongens is globaal 2 tot 4 
maal zo hoog als bij meisjes. Echter, autistische 
meisjes hebben vaak ernstiger gedragsstoornis
sen, een lager IQ, en een familie-anamnese die 
belast is met cognitieve problemen. 
Er is geen verband gevonden tussen de prevalen
tie van autisme en psychosociale of gezinsfacto
ren of sociaal-economische klasse. Ouders van 
autistische kinderen bleken niet af te wijken in 
taalgebruik of het niveau waarop ze de kinderen 
verbaal stimuleerden. 

Geassocieerde kenmerken en verloop 
Zo'n 7 0 a 80% van de autistische kinaeren func
tioneert op een zwakzinnig tot diepzwakzinnig 
niveau (I.Q. beneden 70). Slechts 10% functio
neert op een gemiddeld tot boven gemiddeld 
verstandelijk niveau. De vastgestelde IQ-waarde 
is tamelijk stabiel in de loop van de tijd, waarbij 
een hoog IQ een gunstiger prognose betekent. 
Alle autistische kinaeren hebben ernstige cogni
tieve tekorten. De subpopulatie met (sub-)normale 
intelligentie wordt gekenmerkt door afwijkende 
cognitieve profielen met tekorten in taaibegrip en 
verbaal abstraherend vermogen en intacte visuo-
motorische en rote-memory vaardigheden (rou
tine). 
Autistische kinderen vertonen vaak eigenaardig-



heden in het patroon van eten en drinken en ern
stige onregelmatigheden in het dag-nacht ritme 
met slaapstoornissen. Hun gedrag kan verder 
worden gekenmerkt door neftige stemmings
schommelingen en plotselinge overspoelende 
angst en paniektoestanden. Een deel van de 
(ernstig geretardeerde) autisten toont zelf
verwondend gedrag als hoofdbonken of hand-
bijten. 
Ongeveer 10% tot 30% van de autistische kinde
ren nebben bijkomende epileptische aanvallen. 
Autisme is een persisterende chronische stoornis. 
In de puberteit kan het beeld soms in gunstige 
maar ook in ongunstige richting veranderen. 
Slechts een zeer kleine minderheid van de autisti
sche patiënten kan op volwassen leeftijd een 
zelfstandig leven lijden. 

Erfelijkheid 

De laatste tien jaar is veel vooruitgang geboekt 
in het onderzoek naar de invloed van genetische 
factoren op het ontstaan van autisme. Bij broer
tjes en zusjes van autistische kinderen is de kans 
op autisme 5 0 tot 1 0 0 maal hoger dan te ver
wachten is op grond van het voorkomen in de al
gemene populatie. 
In tweeling-studies bleek een sterk verschil tussen 
een- en twee-eiïge tweelingen in de mate waarin 
bij beide tweelingen autisme werd vastgesteld. 
Deze overeenstemming was bij een-eiïge tweelin
gen 30 to 90% en bij twee-eiïge tweelingen 
0%. Dit onderstreept het belang van erfelijke 
factoren. 
Bij broertjes en zusjes van autistische kinderen 
werden sterk verhoogde percentages cognitieve 
stoornissen (IQ lager dan 70 , taal- en spraak-
stoornissen, significant lager verbaal dan perfor-
maal IQ) gevonden in vergelijking tot de percen
tages cognitieve stoornissen in de algemene po
pulatie. 
Ook naar geassocieerde sociale defecten is in 
genetisch onderzoek gekeken. Recent bleek in 
een follow-up van een tweelingstudie dat bijna 
alle tweelinghelften, die aanvankelijk ni et-
autistisch waren gediagnostiseerd, op volwassen 
leeftijd ernstige problemen toonden in het sociaal 
functioneren, die veel meer uitgesproken waren 
dan op jongere leeftijd. 

Deze gegevens wijzen duidelijk in de richting 
van een erfelijke component van het autisme en 
suggereren verder een verband tussen autisme 
enerzijds en cognitieve stoornissen en/of sociale 
tekorten anderzijds. 

Informatieverwerking 

De meeste onderzoekers zijn het er over eens 
dat de autistische stoornissen een biologische 

basis hebben ren gevolge van een groot aantal 
uiteenlopende oorzaken. W e beperken ons hier 
voorwat betreft de neurobiologie tot onderzoek 
naar informatieverwerkingsprocessen zoals dat 
met name aan de Utrechtse Universiteit 
plaatsvindt. 
Meer inzicht in aandachts- en informatieverwer
kingsprocessen kan verkregen worden met psy-
chofysiologisch onderzoek, waarbij via een soort 
EEG-opsteïling de electrische reacties van de her
senen worden vastgelegd op binnenkomende in
formatie. Deze informatie wordt bijvoorbeeld via 
een televisiescherm of een koptelefoon toege
diend. 

Samengevat geeft dit informatieverfwerkings-
onderzoek aan resultaat dat autisten tekorten 
tonen in de verwerking van complexe, nieuwe 
en taak-relevante informatie. Deze tekorten kun
nen niet verklaard worden vanuit perifere zin
tuiglijke factoren en passen ook niet bij globale 
rijpingsachterstanden. met andere woorden: het 
lijkt niet zo te zijn dat autisten geen nieuwe infor
matie kunnen detecteren of verwerken, maar ze 
doen het (vaak) niet. 

Sociaal gedrag 

Wat sociaal gedrag betreft voldoen lang niet 
alle autisten aan het 'klassieke' beeld van een te
ruggetrokken en volstrekt niet op sociale stimuli 
reagerende persoon. Naast deze 'aloof' group 
bestaan de "passive but responsive' autisten (die 
sociale interactie passief ondergaan, maar zelf 
geen initiatief nemen) en ook de 'active but odd' 
autisten (die op een bizarre of excentrische wijze 
interactie aangaan). Deze indeling in sociale 
typen correleert sterk met het IQ waarbij de 
hoog functionerende autisten zich meer als 'ac
tive but odd' presenteren. Er zijn verder aanwij
zingen dat ontwikkelingsfactoren hierin een rol 
spelen en dat autisten kunnen veranderen van 
'aloof' naar 'passive' naar 'odd'. 
Aangetoond is dat het sociale gedrag van auti
sten duidelijk covarieert met wisselingen in de so
ciale situatie en sociale structuur. Zo namen so
ciale interacties van autisten toe. 
In reactie op door 'normale leeftijdsgenootjes' 
geïnitieerde contacten, lieten autistische kinderen 
veel minder solitair spel en veel, meer samenspel 
zien in relatie met de niet-gehandicapte kinde
ren, en kwamen autisten tot betere taak-prestaties 
in een gestructureerde situatie bij een in zekere 
zin 'intrusieve opstelling van de experimenter' 
(richtend, lastig). 
Het sociaal gedrag van autisten wordt geken
merkt door gebrek aan communicatieve intentie 
en door tekorten in het komen tot wederkerige 
sociale interacties. Vooral het aandeel van non-
verbale communicatieve mechanismen in deze 75 



tekorten is bestudeerd. Zo blijken autisten tekor
ten te tonen in 'joint attention' gebaren als tonen 
en wijzen. In de normale ontwikkeling van de 
ouder-kind relatie worden affectieve ervaringen 
via oogcontact en joint attention-gebaren inter
subjectief gemaakt en worden gedeeld. Ook in 
andere vormen van referentiële non-verbale com
municatie (hoofdgebaren: ' ja' en 'nee') en verba
le communicatie (gebruik van aanwijzende voor
naamwoorden als 'die' etc.) zijn tekorten gevon
den. Oogcontact blijkt bij autisten niet als turn-
taking signaal in interacties te fungeren. Er lijkt 
verder een verband te zijn tussen de afwijkingen 
in de coördinatie van het oogcontact en tekorten 
in non-verbale communicatie. 

Sociale cognitie 

Sommige onderzoekers hebben sterk het belang 
benadrukt van primaire cognitieve defecten bij 
autisme. Deze cognitieve defecten zouden voo
ral betrekking hebben op stoornissen in sequen
tiële en abstracte bewerkingen en op (de)codeer-
processen, en zouden aan de stoornissen in het 
sociale gedrag ten grondslag liggen. De laatste 
jaren zijn twee alternatieve hypothesen opge
steld die uitgaan van specifieke sociaal-cog
nitieve tekorten bij autistische patiënten, namelijk 
(1) de 'theory of mind-hypothese' en (2) de 'emo
tie herkenning-hypothese'. 

(1) Iemand heeft een theory of mind wanneer 
hi j /z i j aan zichzelf of anderen mentale inhouden 
(zoals gedachten, wensen, dromen, beliefs) kan 
toeschrijven en op grond hiervan gedrag kan 
voorspellen. Volgens de 'theory of mina-hypo
these' ontbreekt het bij autisten aan een theory of 
mind, en zijn ze als gevolg daarvan ernstig ge
handicapt in het vermogen emotionele en socia
le signalen waar te nemen en te begrijpen en te 
komen tot reciproke en adequate sociale inter
acties. Hun sociaal 'redeneer-vermogen', het ver
mogen de betekenis van sociale en emotionele 
samenhangen in te schatten en daarnaar te 
handelen, is uitermate zwak. De theory of mind-
hypothese is uitgewerkt in een serie elegant uit
gevoerde experimenten. In deze studies toont in 
vergelijking met (op leeftijd en IQ) gematchte 
controle-personen ongeveer 80% van de autisten 
(tenminste van de intelligente subgroep die aan 
de voorwaarden voldoet om aan deze taken 
mee te kunnen doen) een duidelijke uitval. 

(2) Volgens de 'emotie herkenning-hypothese' 
missen autisten het biologisch gefundeerde en 
(normaliter) aangeboren vermogen emotionele 
expressies waar te nemen en te begrijpen. Dit 
vermogen is 'beyond cognition', en gemis hier-

7 6 aan resulteert in gemis aan intersubjectieve so-

ciaal-emotionele ervaringen. Dit leidt tot stoornis
sen in het herkennen van andere personen als 
persoon met eigen intenties, wensen etc , en tot 
de andere karakteristieke gedragingen van autis
ten. Empirische ondersteuning van deze hypo
these berust op een serie experimenten, waarin 
autisten slechter presteerden dan (op leeftijd en 
IQ) gematchte controles in het herkennen en 
combineren van diverse vormen (gebaar, ge
laatsuitdrukking, stem) van emotionele expressie. 

Door diverse onderzoekscentra wordt op dit mo
ment onderzoek gedaan om te zien of deze hy
potheses kloppen of niet. 

Tot besluit 

Hoe kunnen we deze bevindingen op verschillen
de onderzoeksterreinen nu bij elkaar brengen? 
Er zijn duidelijke parallellen en raakvlakken tus
sen het onderzoek van sociaal gedrag en com
municatie enerzijds en sociale cognitie en emo
tie-herkenning anderzijds. De resultaten van het 
informatie-verwerkingsonderzoek kunnen hierbij 
nauw aansluiten. Wanneer autisten specifiek 
moeite hebben met de verwerking van complexe 
of nieuwe (auditieve of visuele) informatie, kan 
verondersteld worden dat ze juist extra moeite 
hebben met sociale en affectief geladen stimuli. 
Immers, sociale stimuli, i.e. informatie over ge
drag, emoties, 'gelaatsexpressies, verbale en 
non-verbale communicatie, zijn gekenmerkt door 
een hoge mate van complexiteit, nieuwheid en 
onvoorspelbaarheid. De lijnen van het genetisch 
onderzoek convergeren eveneens op net punt 
van de (subklinische) sociale en cognitieve 
defecten. 

Het lijkt erop alsof de verschillende stukjes van 
de puzzel 'autisme' wat beter in elkaar gaan 
passen en we daarmee een beter beeld gaan 
krijgen van wat autisme precies is. 

Voor informatie schrijven of bellen: 
Postbus 8 5 5 0 0 , 3508 GA Utrecht, 
tel. 030 -507470 . 



Sander 

ofwel enkele sociale aspecten van een 
en de omgeving 

Dr. F.A.Krens 

Sander is qua leeftijd de middelste van onze drie 
kinderen. Matthijs is zijn oudere broer van 9, 
Tessa zijn jongere zusje van 3'/2 en zelf is hij 
net 7 geworden (maart 1991). Om het plaatje 
van het gezin vol te maken moet ik zijn moeder 
Tonnie (32) en mijzelf als vader, Frans (36), nog 
noemen. 
Het nu volgende stukje is in twee gedeelten ge
splitst. In het eerste deel zal ik een beeld schet
sen van de weg die wij als ouders gegaan zijn 
om tot herkenning en erkenning van Sander's ont
wikkelingsstoornis te komen en in het tweede 
deel zal ik aan de hand van een paar trefwoor
den en voorbeelden Sander aan u voorstellen en 
daarmee enkele sociale aspecten van het heb
ben van een autistisch kind als onderdeel van 
ons gezin. 

De weg 

De zwangerschap en bevalling zijn zonder noe
menswaardige problemen verlopen. Als baby 
lachte Sander veel, reageerde op ons als ouders 
en vertoonde geen spoor van contactafweer. Zit
ten, kruipen en lopen had hij volgens het daar
voor staande tijdschema onder de knie. Belang
rijk is dat hij ook door middel van geluid op zijn 
omgeving reageerde en na verloop van tijd 
begon te brabbelen net als andere baby 's / 
peuters. Net als met zijn broer gingen wij vaak 
met hem op de bank zittend plaatjes bekijken in 
prenteboeken en dieren of voorwerpen benoe
men. Dit deden we ook via houten puzzels, die 
hij overigens met opvallend gemak in elkaar 
zette. Zo bouwde hij een naar ons idee aardige 
woordenschat op. Wat opviel was dat hij vaak 
de beginletters van de woorden niet uitsprak: ok 
kon derhalve zowel sok, klok als stok betekenen. 
W e kregen het vermoeden dat hij bepaalde let
ters, bijvoorbeeld die van het 'kofschip', niet 
goed zou kunnen horen of zeggen, of dat hij op 
zachte toon uitgesproken woorden niet goed kon 
horen. Echter, de k aan het eind van klok gaf 
geen problemen en als hij met zijn rug naar je 
toe zat en je vroeg fluisterend of hij een ijsje 
wilde, dan reageerde hij direct. 
Kortom, iets vaags bekroop ons, maar we wisten 
niet wat. 

autistisch kind als onderdeel van het gezin 

Inmiddels was Sander op 2'/2-jarige leeftijd naar 
een peuterspeelzaal gegaan in september. O p 
deze speelzaal zat een vrij groot aantal kinderen 
met een relatief laag aantal begeleidsters. In de
cember, tegen kerstmis, kregen we Sander mee 
op kerstvakantie met het verzoek om hem na af
loop daarvan maar niet meer terug te brengen. 
De onderbemanning qua begeleidsters maakte 
een gestructureerde aanpak volgens vaste regels 
noodzakelijk, waaraan Sander zich niet kon con
formeren. Tijd en capaciteit om dit op te vangen 
had men daar niet, deelde men ons mee, en 
o ja, men vond zijn grove motoriek ook niet in 
orde. Zo begon de kerstvakantie. 
Gelukkig vonden we spoedig een peuterspeel
zaal, waar Sander al in januari terecnt kon. Wel 
iets verder weg, maar meer begeleidsters en min
der kinderen. Dit bleek heel goed te gaan. De 
opmerking betreffende zijn grove motoriek had 
ons toch wel verrast. W i j hadden het wel opval
lend gevonden dat Sander op die leeftijd al heel 
goed met de fijnste en kleinste Lego-steentjes con
structief bezig kon zijn, m.a.w. met zijn fijne mo
toriek zat het wel goed. 

Het vage gevoel betreffende zijn gehoor en de 
opmerking over zijn grove motoriek deden ons 
besluiten om onze huisarts te bezoeken en hem 
onze onrustgevoelens kenbaar te maken. Hij 
raadde ons aan contact op te nemen met het 
VTO-team: het team voor vroegtijdige onderken
ning van ontwikkelingsstoornissen. Hiertoe waren 
diverse ingangen: wij kozen (achteraf betreurd) 
voor het RIAGG. Dit leidde tot een aantal ge
sprekken met een maatschappelijk werkster, 
waar wij onze gevoelens nogmaals probeerden 
te formuleren. Gevraagd werd met name naar 
de gezinssituatie, die wij nietsvermoedend bij 
herhaling schetsten. O p instigatie van het RIAGG 
lieten wij Sander onderzoeken door een kinder
arts (A). Deze bleek in een op beschuldigende 
toon gestelde brief allerlei afwijkingen geconsta
teerd te hebben. Na vertaling van het medisch 
jargon bleek het een derde tepeltje, een brede 
neusbasis en een lichte mate van vergroeiing tus
sen de vingers te betreffen. Wat dat laatste be
treft heeft hij dat niet van een vreemde, als ik 
mijn eigen vingers bekijk. W i j hadden de kinder
arts aangegrepen om onze onrustgevoelens 77 



weer eens te verwoorden teneinde een heldere 
diagnose te verkrijgen. Helaas, die werd niet ge
geven, ook niet bij het Audiologisch Centrum, 
waar een gehoortest en een psychologisch on
derzoek werden afgenomen. Daar bleek wel 
sprake van een immobiel trommelvlies (remedie: 
vocht verwijderen en buisjes in de oren) en van 
een gemiddeld intelligentie-niveau, zij het met 
grote pieken en, ernstiger, diepe dalen. Dat laat
ste betrof met name de spraak-/taalontwikkeling. 
Geen antwoorden echter op onze vragen: wat is 
het, hoe komt het en wat kunnen we er aan 
doen? 
Ontevreden met onze bevindingen besloten we 
contact op te nemen met de kinderarts, die was 
verbonden aan het ziekenhuis in onze woon
plaats Veenendaal. Wederom vertelden we ons 
verhaal en lieten hem de rapporten lezen. Tot 
onze verrassing bleek deze kinderarts (B) deel uit 
te maken van het VTO-team, maar tegen alle af
spraken binnen het VTO-team in bleek het 
RIAGG Sander nooit in dit overleg ter sprake te 
hebben gebracht, ondanks ons uitdrukkelijk ver
zoek daartoe. Dit was voor ons aanleiding om 
alle contacten met het RIAGG te verbreken. De 
kinderarts gaf ons het advies, na Sander enkele 
malen geobserveerd te hebben, hem aan te mel
den bij het medisch kleuterdagverblijf 'de Zeven
ster' in Veenendaal. De procedure om Sander 
daar geplaatst te krijgen verliep via de aan het 
MKD verbonden maatschappelijk werkster. 
Wederom ons verhaal, wederom geen respons 
op onze onrustgevoelens, wel kon Sander ge
plaatst worden. Ook deze maatschappelijk werk
ster informeerde in diverse gesprekken heel na
drukkelijk naar onze gezinssituatie, meer en meer 
insinuerend, dat het wel door ons zou komen dat 
Sander zo'n ontwikkelingsachterstand had. Het 
was dat we bij Matthijs in diezelfde gezinssitua
tie een normale ontwikkeling hadden meege
maakt, anders zou je nog aan jezelf gaan 
twijfelen. 

De procedure werd vervolgd in gesprek met een 
kinderpsychiater die eens in de zoveel tijd langs
kwam op het MKD. Dit was een genot. Dit keer 
geen vaag: gaaf u maar zitten en vertelt u maar. 
Nee, directe en exacte vragen; herkenning bij 
de kinderpsychiater en een diagnose: autisme. 
Het klinkt misschien gek, maar wij als ouders er
voeren dit gesprek als een verademing en op
luchting.Eindelijk iets concreets. De psychiater 
stelde een plan van aanpak op voor net MKD, 
uitgaande van zijn diagnose en wat voor ons 
erg belangrijk was: hij Kon ons tips geven hoe 
wij zelf OOK met Sander konden gaan 'werken'. 
Bij het aanpakken van Sander's spraak/taal
achterstand en ontwikkelingsstoornis zijn bij het 
MKD verder een kinderpsycholoog, een kinder-

78 arts, een logopedist en een fysiotherapeut betrok

ken geweest. De contacten met de maatschap
pelijk werkster hebben wij afgebroken toen zij 
ondanks de diagnose bleef suggereren, dat er in 
ons gezin iets mis zou zijn en dat het toch wel 
erg moest zijn om zo'n kind te hebben. O p 
beide punten waren wij het met haar oneens. 
Sander's ontwikkeling is op het MKD fantastisch 
verlopen en het punt werd bereikt, dat er ook 
vanwege zijn leeftijd naar een andere school uit
gekeken moest worden. De kinderpsycholoog 
raadde ons toen de Bertha Muller 2-school te 
Utrecht aan, tegenwoordig de Taaikring gehe
ten. Haar argument: ze hebben daar ervaring 
met autisten, deed ons in eerste instantie aarze
len. O p de Zevenster was Sander de eerste als 
zodanig erkende autist geweest; later was er in 
zijn groepje nog een autistisch kind geplaatst, 
waarmee het echter veel moeilijker was om con
tact ste maken en die nooit sprak. De enige die 
hem aan het lachen kon maken en daarmee tot 
een reactie op zijn omgeving kon uitlokken, was 
Sander. Bij Sander zagen we enigszins ongerust 
hoe hij dingen van het andere autistische kind, 
zoals bepaalde stereotiepe handelingen, begon 
over te nemen. Voor dit soort 'terugval' waren 
wij bevreesd bij plaatsing op de Taaikring. Nu, 
1 jaar na zijn start aldaar, is daar niets van te 
bespeuren en zijn we tevreden over de nog 
steeds voortgaande ontwikkeling van Sander. Bij 
de laatste test door de logopedist op de Taai
kring bleek zijn spraak-/taalachterstand, welke 
ooit op > 2V2 jaar was geschat, te zijn terugge
bracht tot 6 maanden, waarbij hij in het laatste 
jaar 9 maanden was ingelopen. Tevredenheid 
alom. 

Sander en zijn omgeving 

In dit tweede deel wil ik aan de hand van een 
aantal trefwoorden proberen duidelijk te maken 
hoe Sander's autisme zijn interactie met zijn om
geving beïnvloedt. 

Lawaai. Harde geluiden zijn voor Sander een 
verschrikking. Als baby schrok hij altijd huilend 
wakker wanneer in Scheveningen, waar wij toen 
woonden, het luchtalarm getest werd op elke 
eerste maandag van de maand. Op die maan
dagen had het weinig zin om hem voor 1 2 uur 
's middags in bed te leggen. Destijds waren we 
ons nog niet bewust van Sander's autisme als 
mogelijke oorzaak. Toen wij met hem als peuter 
een keer rond Koninginnedag de kermis in Vee
nendaal bezochten, werd hetr daar geprodu
ceerde geluidsgeweld hem al gauw teveel. Hij 
wilde opgetild en gedragen worden en huilde 
tot we ons uiteindelijk weer zover van het kennis
terrein bevonden, dat het geluid tot een voor 
hem aanvaardbaar aantal decibellen was terug-



gebracht. Matthijs, zijn teleurgestelde broer, 
moest later op de dag apart met zijn vader naar 
de kermis. 
Inmiddels heeft Sander's nieuwgierigheid naar 
de attracties en zijn plezier in draaimolens en 
botsautootjes het gewonnen van zijn afkeer van 
de herrie. Toch heeft hij die afkeer nog steeds. 
Wanneer in de kantine van zijn grootouders de 
jaarlijkse playbackshow wordt georganiseerd, 
dan moet hij overal bij zijn bij de drukte vooraf. 
Barsten de liedjes los en de geluidsboxen open, 
dan verlaat Sander met de handen voor de oren 
de zaal om buiten of in de caravan van zijn opa 
en oma wat broodnodige rust te vinden. 
Onverwachte, harde geluiden kunnen hem dus 
erg van zijn stuk brengen, maar hij meldt dat nu 
wel: 'Hé joh, pappa, niet zo boos in mijn oor 
schreeuwen; ik schrik er van!'. 

Verandering. Vaak wordt gesteld dat een beetje 
autist erg slecht tegen veranderingen in zijn om
geving kan. Dit is bij Sander totaal niet het 
geval. Toen hij anderhalf was zijn we van Sche-
veningen naar Veenendaal verhuisd en nooit 
nebben we daar iets nadeligs bij Sander van ge
merkt. Veranderingen van speelzaal of school 
vond hij leuke, nieuwe uitdagingen. Dit houdt 
ook in, dat we dus gemakkelijk met de vouwwa
gen op vakantie kunnen gaan of daguitstapjes 
kunnen maken of hem uit logeren kunnen sturen 
bij zijn grootouders in Scheveningen. Geen 
punt. Onze gezinsactiviteiten ondervinden hier 
dus totaal geen hinder van Sander's gesteldheid. 

Angst. Sander is panisch voor sommige dieren, 
met name honden. Niet een beetje bang, wat 
veel kinderen kunnen zijn voor grote honden; 
nee, hij slaat echt op de vlucht, zijn omgeving, 
zoals auto's, volkomen negerend. Groot of klein, 
dat maakt niet uit. Zijn ze omgeven door allerlei 
aaiende kinderen, ook niet. Dit is niet altijd zo 
geweest. O p een gegeven moment, ergens na 
zijn vierde verjaardag, was het er opeens zon
der een duidelijke aanleiding. Hij is bij ons 
weten nooit door een hond gebeten. Grappig is 
wel dat hij soms vraagt om de foto's te mogen 
bekijken van 'toen ik nog niet bang was voor 
honden'. Van een vakantie, waar onze camping-
buren een golden retriever hadden, hebben we 
diverse foto's, waar Sander en die hond samen 
veel plezier op beleven. Rillend van angstige ver
wondering, ia gewoon griezelend over hoe hij 
dat ooit heeft kunnen durven, bekijkt hij dan de 
foto's. Zo'n angst heeft hij ook voor vogels (kip
pen, papagaaien en pauwen), maar niet voor 
dieren als poezen en konijnen, of iets minder 
aaibaar, kikker en wormen of wat groter, 
pony's. 

Onzekerheid. En wel bij bepaalde handelin
gen/activiteiten zoals fietsen. Sander is nu 
zeven, maar is het vertrouwen in zijn vermogen 
om te kunnen fietsen verloren, gelijk met het ver
wijderen van de zijwieltjes, een goed jaar terug. 
Dit laatste was pure noodzaak, daar de huidige 
kwaliteit zijwieltjes niet in staat zijn om een 
'gozer' van 35 kg rechtop te houden. Het is 
puur een psychische kwestie, want soms, als we 
nem zover nebben dat hij het weer eens gaat 
proberen, dan hebben we hem nog maar met 
één nagel bij het zadel vast en fietst hij verder 
zelf. Zodra hij dit door heeft, valt hij om of rijdt 
hij pardoes plantenbakken in. Groot was onze 
verbazing toen afgelopen winter Sander een 
paar schaatsen wilde met enkele ijzers. De vij
vers waren nog maar net bevroren of hij moest 
erop. Wat is er nu instabieler dan je op glad ijs 
begeven op twee dunne ijzertjes? Het eerste 
weekend had hij nog steun nodig. Toen ging hij 
door-de-weeks met school schaatsen en kwam 
hij terug met het verhaal, dat hij los, alleen ge
schaatst had.Dat moesten we zien het weekend 
erna en ja hoor. Vallen was geen probleem en 
mocht de pret niet drukken. Een activiteit tussen 
deze uitersten in is zwemmen. In het zwembad 
van oma's camping lag hmij al gauw in het 
diepe en na verloop van tijd zelfs zonder vleu
geltjes of bandje. Hij kreeg toen wel zwemles 
op een wat meer private sportschool, waar de 
groepjes klein en het lawaai niet zo hard waren. 
Dit ging meestal erg goed, behalve als wij moch
ten kijken. O p vakanties echter durfde Sander 
het diepe niet in en als bij uit het kikkerbadje ge
praat was, klemde hij zich met beide armen om 
zijn vader vast, net zo lang tot hij weer bij de 
kant was en eruit kon klimmen. En dan opeens 
soms op de laatste dag, was het weg en sprong 
hij zo los en zonder bandjes in dat diepe. 

Emoties. Hiermee bedoel ik het direct omzetten 
van wat minder gunstige ervaringen of vooruit
zichten in een korte, doch hevige huilbui. In situa
ties waar een ander kind hooguit wat teleurge
steld of verschrikt reageert, kan hij in tranen 
losbarsten. Ook bijvoorbeeld wanneer hoofdper
sonen uit een bij hem populaire tekenfilmserie 
even in het nauw dreigen te komen. Hun verdriet 
is het zijne. Meeleven kan hij was dat betreft erg 
goed. 

Contact met anderen. Dit valt verder onder te 
verdelen in drieën. School is voor Sander een 
wereld, welke strikt los staat van thuis. Hij vindt 
ook dat die twee niet in elkaar moeten gaan 
overlopen. Wanneer wij hem wel eens afhaal
den van de Zevenster, dan wilde hij ons zo snel 
mogelijk weg hebben. Zijn ouders in die omge
ving, dat hoorde eenvoudig niet en al helemaal 7 9 



niet dat we daar soms even met andere kinderen 
speelden. Dat was ongehoord. Toch ging Ton-
nie regelmatia een ochtend meedraaien in zijn 
groepje. Andersom kwamen de begeleidsters 
van de diverse scholen ook wel eens bij ons 
thuis langs. Dit werd eveneens door Sander als 
iets onwerkelijks ervaren. Heel opvallend was 
dat ondanks de heel goede band die hij met de 
groepsleidsters van de Zevenster en met de 
chauffeuse van het busje dat hem ophaalde, 
had, hij ze na de overstap naar de Taaikring 
nooit meer heeft willen zien. Dat hoofdstuk was 
afgesloten en ondanks aandringen, ook vanuit 
de Zevenster, om nog eens gezellig op visite te 
komen, was hij hier niet toe te bewegen. 
Voor willekeurige derden heeft hij nooit contac-
tafweer vertoond. Integendeel, op vakantie kon
den we hem soms bij wildvreemde mensen uit 
de caravan halen, waar hij dan rustig zat te te
kenen. O p het moment dat je bij Sander in zijn 
gezichtsveld stapte, heeft hij een relatie met je in 
zijn ogen. Hij heeft geen inzicht in het feit, dat 
een relatie tot iemand opgebouwd moet wor
den. Bij kleine kinderen is dit er ook niet, maar 
gaandeweg verdwijnt toch de onbevangenheid 
en leren kinderen meestal automatisch bepaalde 
regels in het gedrag, welke bij eerste contacten 
dienen om een relatie op te starten en uit te bou
wen. Bij Sander moet dit stap voor stap uitge
legd en geleerd worden, net als het schrijven 
van een letter. Zijn onbevangenheid wordt nu 
door leeftijdgenootjes als 'gek' ervaren. Daar 
komt bij dat hij op momenten in zijn gedachten-
wereld erg intens met iets kan bezig zijn en hij er 
dan vanuit gaat dat alle andere kinderen met 
datzelfde bezig zullen zijn. Inleven in anderen, 
in tegenstelling tot meeleven, kan Sander erg 
moeilijk. Aanvaarden dat de anderen zelfstandi
ge wezens zijn met een eigen wil, die soms wel 
eens tegen die van hem ingaat, is erg moeilijk. 
Vroeger waren baby's en kleine dieren abstrac
ties, zo ook de vriendjes van zijn broer en zus, 
dus dingen die je net als een autootje zo kon 
overnemen en mee spelen. 
In het gezin past Sander al vanaf zijn geboorte 
perfect en is de communicatie altijd goed ge
weest. Van familie- of gezinsleden kon hij wel 
inzien dat dat aparte zelfstandige personen 
waren. Alles wat zijn oudere broer Matthijs doet, 
moet hij ook doen, zoals op judo gaan, lezen 
etc. W i j hebben echt het idee, dat hij in zijn ont
wikkeling voort wordt getrokken door Matthijs. 
Zijn jongere zusje Tessa is een echte 'ka', die 
van Sander geen contactafweer zou aanvaar
den, zo het a f in zijn hoofd zou opkomen. Zij wil 
met hem spelen en dan moet hij er aan geloven. 
Vroeger zat Sander graag temidden van andere 
kinderen, maar wel op zichzelf te spelen. Voor 

80 dit soort gedoe krijgt hij bij Tessa geen kans: als 

zij actie van hem wil of reactie op haar actie, 
dan eist zij die genadeloos op en hij vindt het 
nog leuk ook. Daar waar Matthijs Sander voort
trekt, schopt Tessa hem vooruit. 

Het onderwijs voor kinderen met spraak-/ 
taalmoeilijkjheden heeft een erg belangrijke rol 
gespeeld (en speelt het nog) bij het wegwerken 
van Sander's taalontwikkefingsachterstand. W e 
zien meer eigen initiatief bij communicatie via 
taal en een grotere geestelijke flexibiliteit, welke 
zich ook verbaal uit. De vorderingen, zowel bij 
de Zevenster als op de Taaikring, zijn substantie
el en bevredigend op deze gebieden. Het aan
bieden van variërende omgevingen kan hem hel
pen bij het leren hoe hij relaties met anderen 
moet opbouwen. Tijd om op de lauweren te ru
sten is er dus niet. Blijvende stimulering is nodig 
om onze hoop te realiseren: Sander die een zo 
zelfstandig en onafhankelijk mogelijke plaats ver
overd zal nebben als autist in onze samenleving. 

Lunferen, februari 1 9 9 1 . 

Oen A 
vereniging ter bevordering van 

ortho-agogische activiteiten 

Studiedag 2 november 1991 

Het thema voor het cursusjaar 1991 -1992 is 
'Belonen en straffen' 

De titel van de studiedag van 2 november luidt: 
'Alles geprobeerd, niets helpt' 

Deze studiedag wordt gehouden in de Jaarbeurs te 
Utrecht. Aanvang 10.00 uur, sluiting 16.00 uujr. 

Leden van 'O en A' kunnen zich opgeven door 
f 4 0 - over te maken op girorekening 671 8 1 of bank
rekening 37.47.26.460, ten name van de penning
meester van de vereniging 'O en A' te Alkmaar. 

Niet-leden betalen f 75,-. 

De leden dienen bij hun opgave duidelijk te vermel
den dat ze lid zijn. 
Wanneer de penningmeester uw overschrijving binnen 
heeft, ontvangt u uw toegangskaan" per post. Zonder 
kaart kan geen toegang worden verleend. 

Koffie en lunch worden u door de vereniging aan
geboden. 

Voor meer informatie m.b.t. inhoud en sprekers kunt u 
het septembernummer van hef Tijdschrift voor Orthope
dagogiek raadplegen. 



Spraakverstaan in lawaai en otitis media 
J. Verschuure, 
Audiologisch Centrum, Akademisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, 
Dr. Molewaterplein 40 , 3015 GD Rotterdam 

VeBOSS-conferentie 

Inleiding 

De meeste gehoorde klacht van slechthorenden 
betreft het spraakverstaan in rumoerige omstan
digheden of in ruimten met een slechte akoestiek. 
Deze klachten worden door ouderen vaak ver
woord omdat zij nog enige herinnering hebben 
hoe hun gehoor vroeger was. Kinderen hebben 
dit niet en geven daarom meestal slecht aan 
waar en wanneer zij slecht verstaan. Ook besef
fen zij meestal het verschil niet tussen horen en 
verstaan. Toch kunnen zich bij hen ook proble
men voor doen van slecht verstaan, soms zelfs 
bij een normaal toonaudiogram. Het betreft ook 
bij hen vaak het probleem spraak te verstaan in 
rumoer. Hierop willen wij ingaan. 

Incidentie slechthorendheid. 

Gehoorafwijkingen komen vaker voor dan men 
denkt. Onderzoek (Plomp, 1978) heeft laten 
zien dat ongeveer 7% van de bevolking zodani
ge afwijkingen heeft in het toonaudiogram dat 
problemen verwacht mogen worden met het ver
staan in rumoer. Dit betekent dat er in Neder
land ongeveer 1.000.000 slechthorenden zijn. 
Het voorkomen is sterk leeftijdafhankelijk. Bij of 
vlak na de geboorte is dit percentage ongeveer 
0,5%. Per 10 jaar verdubbelt het aantal slechtho
renden ongeveer zodat het voor mensen ouder 
dan 7 0 jaar boven de 50% komt te liggen. 
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Daarnaast wordt uiteraard ook het gemiddelde 
verlies groter zoals blijkt uit Fig. 1 waarin we de 
50%-lijnen van het gehoorverïies t.g.v. presbya-
cusis hebben uitgezet, apart voor mannen en 
vrouwen. 

Uit het voorstaande blijkt al dat de meest voorko
mende vorm van slechthorendheid de presbyacu-
sis of ouderdomsslechthorendheid is. Daarnaast 
zijn er een aanzienlijk aantal mensen die lijden 
aan een lawaaislechthorendheid. Dit betreft ener
zijds mensen die werken in lawaai zoals metaal-
en houtbewerkers, anderzijds veelal jongeren 
die lawaaiige hobby's hebben, zoals het bezoe
ken van diskotheken en popconcerten, motorrij
den, het luisteren naar muziek via hoofdtelefoons 
zoals bij een walkman of de radio thuis. De 
hoofdtelefoon wordt vaak gebruikt om huisgeno
ten en buren te ontzien en de geproduceerde ge-
luidnivo's zijn vaak erg hoog. Een recent onder
zoek (Passchier-Vermeer, 1989) leverde een 
schatting op dat zo'n 22 .000 jongeren per jaar 
ten gevolge van hun vrije tijdsbesteding slechtho-
rena worden. 

Vorm van verlies en effekt op het spraak
verstaan. 

in stilte 

Bij veel vormen van slechthorendheid, waaron-
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der lawaaislechthorendheid en ouderdomsslecht-
horendheid, is het gehoorverlies het grootst in de 
hoge frekwenties of soms alleen beperkt tot de 
hoge frekwenties (boven de 1000 Hz). Dit is 
ook het geval bij slechthorendheid t.g.v. infektie-
ziektes en komt ook voor bij jongelui die scholen 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen 
bezoeken. 

W i j kunnen het effekt van een hoge tonen verlies 
op het horen en verstaan enigszins nabootsen 
door spraak en muziek af te spelen via een filter 
dat de hoge frekwenties uit het geluid filtert. 
Daarbij blijkt dat filtering boven de 4 0 0 0 Hz 
wel effekt heeft op de geluidskwaliteit maar nau
welijks op het spraakverstaan, zoals ook moge 
blijken uit de goede verstaanbaarheid van radio
uitzendingen via de middengolf (afsnijfrekwentie 
5 0 0 0 Hz) en van de telefoon (afsnijfrekwentie 
3300 Hz). Zodra frekwenties boven de 2 0 0 0 
Hz worden weggefilterd, krijgen we problemen 
met bepaalde medeklinkers, met name f-, s- en t-
klanken worden niet meer onderscheiden. Zodra 
de frekwenties boven 1000 Hz weggefilterd 
worden krijgen we problemen met het verstaan 
van klinkers naast de toenemende problemen 
met de medeklinkers. Zodra de frekwenties 
boven de 5 0 0 Hz worden weggefilterd horen 
wij wel geluid, herkennen we dit ook als spraak, 
maar verstaan we de spraak niet meer; alleen 
het intonatiepatroon is nog herkenbaar. 

Zowel bij ouderen als bij mensen met lawaaibe-
schadigingen is het gehoor onder de 1000 Hz 
nauwelijks gestoord, in ieder geval aanzienlijk 
minder dan in de hoge frekwenties. Het verlies 
boven de 1000 Hz neemt snel toe met de fre-
kwentie. Mensen met een dergelijk verlies horen 
spraak heel goed, ze verstaan het alleen slecht. 
Ze ervaren zichzelf daarom niet als slechthorend. 
De spraak is alleen onduidelijk: de spreker moet 
beter artikuleren, niet zo binnensmonds praten 
e.d. Het hier gemaakte verschil tussen horen en 
verstaan is voor het merendeel van het publiek 
onbegrijpelijk. 

in rumoer 

Het effekt van een verlies voor de hoge frekwen
ties op het spraakverstaan in lawaai is nog ster
ker dan het effekt op het spraakverstaan in stilte. 
Ook nu geldt dat de slechthorende een spreker 
wel hoort maar niet kan verstaan door het ru
moer of de nagalm. Iemand met een goed ge
hoor, die naast de slechthorende staat, verstaat 
de spreker wel goed. Dit gebeuren is moeilijk in
voelbaar; de een kan een spreker goed ver
staan, de ander zegt dat hij de spreker ook luid 
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Indien wij spraak filteren volgens het verlies van 
een man van ongeveer 7 0 jaar (vanaf 1000 
Hz), moet een spreker ook relatief harder gaan 
praten om voor een goed horende boven het ach
tergrond geluid uit te komen. W e drukken dit 
vaak uit in een spraak-in-ruis drempel (zie Festen, 
zelfde nummer). W e vinden dat de spraak-in-ruis 
drempel door de filtering met ongeveer 6 dB ver
slechtert. Dit betekent dat, ondanks het normale 
gehoor, twee door elkaar heen pratende perso
nen geen van beide meer verstaan worden. Na
drukkelijk zij vermeld dat beide sprekers wel ge
hoord worden. Dit is het grote probleem van het 
zogenaamde 'cocktail-party' effekt: zodra een 
slechthorende in een rumoerige omgeving komt, 
wordt kommunikatie vrijwel onmogelijk, terwijl in 
een rustige situatie veel minder problemen wor
den ervaren. 

Omdat slechthorendheid in het algemeen leidt 
tot een slechter verstaan in rumoer, moet ook op 
scholen voor slechthorenden en spraakgebrekki
gen hiermee rekening worden gehouden. Het ru
moer wordt hier veroorzaakt door de akoestiek 
van de ruimte (nagalm), geluiden van buitenaf en 
het rumoer van de leerlingen zelf (schuifelen, 
boeken, praten). 

Hoorrevalidatie 

Bij een slechthorendheid die beperkt is tot de 
hoge tonen, kan men met hoortoestellen de hoge 
frekwenties van de spraak of andere geluiden 
weer (beter) hoorbaar te maken. Men dient er 
daarbij voor te zorgen dat de lage frekwenties 
ongestoord door komen en dat alleen de hoge 
frekwenties versterkt worden. Dit betekent: 
1. De lage tonen mogen niet versterkt worden 

om te voorkomen dat spraak luid wordt zon
der duidelijk te worden en om te voorkomen 
dat bijgeluiden, die vaak laagfrekwent zijn, 
onaangenaam hard worden. 

2. De hoge tonen moeten goed versterkt wor
den. Dit betekent niet alleen een speciaal 
hoortoestel, maar ook speciale oorstukjes en 
slangetjes. W i j schrijven hierbij indien moge
lijk open oorstukjes (om de lage frekwenties 
door te laten) en Libby-hoorns (om de hoge 
frekwenties voldoende te kunnen versterken) 
voor. Een Libby-hoom is een slangetje met 
een speciale uitlopende vorm dat in diameter 
van 2 naar 4 mm verloopt. Door deze trom-
petvorm worden de hoge frekwenties niet ver
zwakt wat bij rechte of toelopende vormen 
wel gebeurt (denk aan de vorm van zoge
naamde tweeter luidsprekers). 

3. De hoge tonen niet teveel versterkt mogen 
worden. Ondanks de verschuiving van de 
hoordrempel is de drempel waar geluid on-



aangenaam hard wordt meestal niet verhoogd. 
Indien we dus teveel versterken (b.v. evenveel als 
het verlies is) zal dit leiden tot onaangenaam 
hard geluid. 

Toestellen met oorstukjes die alle tonen versterken 
(high fidelity versterking), zullen voor de patiënt 
goed klinken (zelfde soort geluid als men ge
wend was), maar weinig baat bieden: net 
spraakverstaan zal slechts weinig verbeteren 
omdat de patiënt het toestel niet te hard zal zet
ten wegens zijn redelijke gehoor in de lage fre-
kwenties. Indien er achtergrondgeluid is, zal dit 
snel als onaangenaam hard ervaren worden. 
Toestellen die de hoge frekwenties selektief ver
sterken, klinken echter slecht (metalig, dun). Men 
dient de patiënten daarom de tijd te geven aan 
deze andere klankkleur te wennen. Toch zullen 
de hoog-frekwente spraakklanken alleen goed 
verstaan worden met een dergelijk toestel en zal 
ook het spraakverstaan in rumoer mogelijk verbe
teren. Voor kinderen met spraak- en taalproble
men geldt dit nog sterker. Indien zij de hoge fre
kwenties niet kunnen waarnemen zullen zij deze 
klanken niet uit elkaar kunnen houden (diktee!) of 
goed leren produceren. 

Het moge duidelijk zijn dat men name aan de 
hoorrevalidatie van de hoge tonenverliezen 
hoge eisen gesteld moeten worden aan toestel 
en oorstukje (grootte en vorm van kanaal en be
luchting, het gebruik van dempende materialen). 
Daarom is een goede kennis noodzakelijk van 
de akoestische eigenschappen van spraak, de 

manier waarop hoortoestellen deze spraaksigna
len verwerken, de effekten van boringen in het 
oorstukje en de manier waarop de slechthorende 
spraak verstaat. 

Het effekt van de Libby-hoorn kan gedemon
streerd worden aan de hand van Fig. 2. Dit is 
een figuur waarin de versterking van noortoestel, 
oorstukje en gehoorgang wordt weergegeven. 
W e meten dit door in de gehoorgang de ge-
luidsdruk te meten en dit te vergelijken met de ge-
luidsdruk die er zou zijn als er geen hoortoestel 
gebruikt zou worden (insertion gain meting). De 
drie getoonde kurven zijn voor een oorstukje met 
slecht geboorde kanalen (onderste kurve), met 
beter uitgeboorde kanalen (middelste kurve) en 
met een Libby hoorn (bovenste kurve). W e zien 
dat bij 4 0 0 0 Hz de versterking wel 30 dB ver
schilt. Geluid met een slecht oorstukje wordt wel 
harder, het toestel heeft de vertrouwde klank
kleur, maar het verstaan wordt nauwelijks beter. 
Een Zweeds onderzoek van enige tijd terug 
(Ringdahl et al, 1 984) liet zien dat ten gevolge 
van de oorstukjes slechts de helft van de hoortoe-
steldragers nog spraakfrekwenties boven 2000 
Hz konden waarnemen. Hierdoor is het te verkla
ren dat het spraakverstaan met een hoortoestel 
soms nog vrij slecht is en dat veel aandacht aan 
de oorstukjes gegeven zal moeten worden. 

Effekt hoortoestel op funktioneren in rumoer. 

Het probleem van vele slechthorenden, ook van 
slechthorende kinderen, is het slecht herkennen 
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der lawaaislechthorendheid en ouderdomsslecht-
horendheid, is het gehoorverlies het grootst in de 
hoge frekwenties of soms alleen beperkt tot de 
hoge frekwenties (boven de 1000 Hz). Dit is 
ook het geval bij slechthorendheid t.g.v. infektie-
ziektes en komt ook voor bij jongelui die scholen 
voor slechthorenden en spraakgebrekkigen 
bezoeken. 

W i j kunnen het effekt van een hoge tonen verlies 
op het horen en verstaan enigszins nabootsen 
door spraak en muziek af te spelen via een filter 
dat de hoge frekwenties uit het geluid filtert. 
Daarbij blijkt dat filtering boven de 4 0 0 0 Hz 
wel effekt heeft op de geluidskwaliteit maar nau
welijks op het spraakverstaan, zoals ook moge 
blijken uit de goede verstaanbaarheid van radio
uitzendingen via de middengolf (afsnijfrekwentie 
5 0 0 0 Hz) en van de telefoon (afsnijfrekwentie 
3 3 0 0 Hz). Zodra frekwenties boven de 2 0 0 0 
Hz worden weggefilterd, krijgen we problemen 
met bepaalde medeklinkers, met name f-, s- en t-
klanken worden niet meer onderscheiden. Zodra 
de frekwenties boven 1000 Hz weggefilterd 
worden krijgen we problemen met het verstaan 
van klinkers naast de toenemende problemen 
met de medeklinkers. Zodra de frekwenties 
boven de 5 0 0 Hz worden weggefilterd horen 
wij wel geluid, herkennen we dit ook als spraak, 
maar verstaan we de spraak niet meer; alleen 
het intonatiepatroon is nog herkenbaar. 

Zowel bij ouderen als bij mensen met lawaaibe-
schadigingen is het gehoor onder de 1000 Hz 
nauwelijks gestoord, in ieder geval aanzienlijk 
minder dan in de hoge frekwenties. Het verlies 
boven de 1000 Hz neemt snel toe met de fre-
kwentie. Mensen met een dergelijk verlies horen 
spraak heel goed, ze verstaan het alleen slecht. 
Ze ervaren zichzelf daarom niet als slechthorend. 
De spraak is alleen onduidelijk: de spreker moet 
beter artikuleren, niet zo binnensmonds praten 
e.d. Het hier gemaakte verschil tussen horen en 
verstaan is voor het merendeel van het publiek 
onbegrijpelijk. 

'm rumoer 

Het effekt van een verlies voor de hoge frekwen
ties op het spraakverstaan in lawaai is nog ster
ker dan het effekt op het spraakverstaan in stilte. 
Ook nu geldt dat de slechthorende een spreker 
wel hoort maar niet kan verstaan door net ru
moer of de nagalm. Iemand met een goed ge
hoor, die naast de slechthorende staat, verstaat 
de spreker wel goed. Dit gebeuren is moeilijk in
voelbaar; de een kan een spreker goed ver
staan, de ander zegt dat hij de spreker ook luid 
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Indien wij spraak filteren volgens het verlies van 
een man van ongeveer 7 0 jaar (vanaf 1000 
Hz), moet een spreker ook relatief harder gaan 
praten om voor een goedhorende boven het ach
tergrond geluid uit te komen. W e drukken dit 
vaak uit in een spraak-in-ruis drempel (zie Festen, 
zelfde nummer). W e vinden dat de spraak-in-ruis 
drempel door de filtering met ongeveer 6 dB ver
slechtert. Dit betekent dat, ondanks het normale 
gehoor, twee door elkaar heen pratende perso
nen geen van beide meer verstaan worden. Na
drukkelijk zij vermeld dat beide sprekers wel ge
hoord worden. Dit is het grote probleem van het 
zogenaamde 'cocktail-party' effekt: zodra een 
slechthorende in een rumoerige omgeving komt, 
wordt kommunikatie vrijwel onmogelijk, terwijl in 
een rustige situatie veel minder problemen wor
den ervaren. 

Omdat slechthorendheid in het algemeen leidt 
tot een slechter verstaan in rumoer, moet ook op 
scholen voor slechthorenden en spraakgebrekki
gen hiermee rekening worden gehouden. Het ru
moer wordt hier veroorzaakt door de akoestiek 
van de ruimte (nagalm), geluiden van buitenaf en 
het rumoer van de leerlingen zelf (schuifelen, 
boeken, praten). 

Hoorrevalidatie 

Bij een slechthorendheid die beperkt is tot de 
hoge tonen, kan men met hoortoestellen de hoge 
frekwenties van de spraak of andere geluiden 
weer (beter) hoorbaar te maken. Men dient er 
daarbij voor te zorgen dat de lage frekwenties 
ongestoord door komen en dat alleen de hoge 
frekwenties versterkt worden. Dit betekent: 
1. De lage tonen mogen niet versterkt worden 

om te voorkomen dat spraak luid wordt zon
der duidelijk te worden en om te voorkomen 
dat bijgeluiden, die vaak laagfrekwent zijn, 
onaangenaam hard worden. 

2. De hoge tonen moeten goed versterkt wor
den. Dit betekent niet alleen een speciaal 
hoortoestel, maar ook speciale oorstukjes en 
slangetjes. W i j schrijven hierbij indien moge
lijk open oorstukjes (om de lage frekwenties 
door te laten) en Libby-hoorns (om de hoge 
frekwenties voldoende te kunnen versterken) 
voor. Een Libby-hoorn is een slangetje met 
een speciale uitlopende vorm dat in diameter 
van 2 naar 4 mm verloopt. Door deze trom-
petvorm worden de hoge frekwenties niet ver
zwakt wat bij rechte of toelopende vormen 
wel gebeurt (denk aan de vorm van zoge
naamde tweeter luidsprekers). 

3. De hoge tonen niet teveel versterkt mogen 
worden. Ondanks de verschuiving van de 
hoordrempel is de drempel waar geluid on-



aangenaam hard wordt meestal niet verhoogd. 
Indien we dus teveel versterken (b.v. evenveel als 
het verlies is) zal dit leiden tot onaangenaam 
hard geluid. 

Toestellen met oorstukjes die alle tonen versterken 
(high fidelity versterking), zullen voor de patiënt 
goed klinken (zelfde soort geluid als men ge
wend was), maar weinig baat bieden: het 
spraakverstaan zal slechts weinig verbeteren 
omdat de patiënt het toestel niet te hard zal zet
ten wegens zijn redelijke gehoor in de lage fre-
kwenties. Indien er achtergrondgeluid is, zal dit 
snel als onaangenaam hard ervaren worden. 
Toestellen die de hoge frekwenties selektief ver
sterken, klinken echter slecht (metalig, dun). Men 
dient de patiënten daarom de tijd te geven aan 
deze andere klankkleur te wennen. Toch zullen 
de hoog-frekwente spraakklanken alleen goed 
verstaan worden met een dergelijk toestel en zal 
ook het spraakverstaan in rumoer mogelijk verbe
teren. Voor kinderen met spraak- en taalproble
men geldt dit nog sterker. Indien zij de hoge fre
kwenties niet kunnen waarnemen zullen zij deze 
klanken niet uit elkaar kunnen houden (diktee!) of 
goed leren produceren. 

Het moge duidelijk zijn dat men name aan de 
hoorrevalidatie van de hoge tonen verliezen 
hoge eisen gesteld moeten worden aan toestel 
en oorstukje (grootte en vorm van kanaal en be
luchting, het gebruik van dempende materialen). 
Daarom is een goede kennis noodzakelijk van 
de akoestische eigenschappen van spraak, de 

manier waarop hoortoestellen deze spraaksigna
len verwerken, de effekten van boringen in het 
oorstukje en de manier waarop de slechthorende 
spraak verstaat. 

Het effekt van de Libby-hoorn kan gedemon
streerd worden aan de hand van Fig. 2. Dit is 
een figuur waarin de versterking van hoortoestel, 
oorstukje en gehoorgang wordt weergegeven. 
W e meten dit door in de gehoorgang de ge-
luidsdruk te meten en dit te vergelijken met de g e 
luidsdruk die er zou zijn als er geen hoortoestel 
gebruikt zou worden (insertion gain meting). De 
drie getoonde kurven zijn voor een oorstukje met 
slecht geboorde kanalen (onderste kurve), met 
beter uitgeboorde kanalen (middelste kurve) en 
met een Libby hoorn (bovenste kurve). W e zien 
dat bij 4 0 0 0 Hz de versterking wel 30 dB ver
schilt. Geluid met een slecht oorstukje wordt wel 
harder, het toestel heeft de vertrouwde klank
kleur, maar het verstaan wordt nauwelijks beter. 
Een Zweeds onderzoek van enige tijd terug 
(Ringdahl et al, 1984) liet zien dat ten gevolge 
van de oorstukjes slechts de helft van de hoortoe-
steldragers nog spraakfrekwenties boven 2 0 0 0 
Hz konden waarnemen. Hierdoor is het te verkla
ren dat het spraakverstaan met een hoortoestel 
soms nog vrij slecht is en dat veel aandacht aan 
de oorstukjes gegeven zal moeten worden. 

Effekt hoortoestel op funktioneren in rumoer. 

Het probleem van vele slechthorenden, ook van 
slechthorende kinderen, is het slecht herkennen 
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van met name sommige medeklinkers en het 
slechte verstaan in rumoerige omstandigheden. 
Het belangrijkst voor het funktioneren lijkt daarbij 
het spraakverstaan in rumoer te zijn, omdat we 
nooit in stille ruimtes verkeren, zeker heden ten 
dage niet. Dit geldt in zeer sterke mate voor 
jongeren. 
W i j hebben een onderzoek uitaevoerd naar het 
effekt van een hoortoestel op het verstaan van 
spraak in rumoer (Verschuure & v. Benthem, 
1991). Veel patiënten melden dat zij in rumoer 
met een hoortoestel nog steeds niet kunnen ver
staan. In de literatuur wordt nog al eens be
weerd dat hoortoestellen het spraakverstaan in 
rumoer zelfs verslechteren (Plomp, 1978). W i j 
hebben daarom bij een groot aantal patiënten 
het spraakverstaan zowel zonder als met hoor
toestel gemeten volgens de methode die Festen 
besproken heeft. Dit werd gedaan nadat men 
gewend was geraakt aan het hoortoestel. W i j 
vonden daarbij: 

- Gemiddeld verandert het vermogen spraak te 
verstaan in lawaai niet door een hoortoestel: 
de signaal-ruis verhouding met en zonder 
hoortoestel is hetzelfde 

- Mensen met geleidingsverliezen (middenooraf-
wijkingen) hebben gemiddeld een slechtere 
signaal-ruis verhouding met hoortoestel dan 
zonder 

- Mensen met vrij steil aflopende gehoorverlie-
zen hebben met hoortoestel gemiddeld een 
betere signaal-ruis verhouding dan zonder 

- De spraak-in-ruis drempel zonder toestel hangt 
niet af van het gemiddelde verlies over 5 0 0 
1 0 0 0 en 2 0 0 0 Hz (Fletcher index), maar van 
het verlies voor de hoge tonen en de helling 
van het audiogram. 

Een gevolg van deze konklusie is dat er grote 
zorg dient te worden besteed aan de versterking 
in de hoge frekwenties, omdat dit de mogelijkhe
den van patiënt bepaalt in rumoer te kunnen 
funktioneren. 

Konsekwenties voor scholen. 

Het is waarschijnlijk dat de beschreven effekten 
ook bij jonge mensen optreden en dus ook gel
den voor jongeren op de scholen voor slechtho
renden en spraakgebrekkigen. Festen besprak 
reeds dat de akoestiek (nagalm) van schoolloka-
len over het algemeen het verstaan door goedho
renden net mogelijk maakt. Een slechthorende 
kan daarom meestal niet verstaan als geen maat
regelen worden genomen. Er kan b.v. gekozen 
worden voor een directe overdracht van het ge
luid, zoals dat te realiseren is via klasse-
apparatuur of solo-apparatuur. Verder kan de 
overdracht van spraak verbeterd worden door 

84 het aanbrengen van dempende materialen, het 

rustig houden van de omgeving (geen verkeersla
waai , een spreker tegelijk, vermindering van af
stand spreker-slechthorende). Bij steile verliezen 
hoort daar zeker ook een hoorapparaat bij. 
Bij vlakkere verliezen en verliezen in de lage frek
wenties hebben wij de ervaring dat een hoortoe
stel weinig toe- of af zal doen aan de mogelijk
heden om spraak te verstaan in rumoer. Dit geldt 
zolang er niet te veel versterking in de lage 
tonen wordt gegeven waardoor galmgeluiden 
gaan overheersen. Het spraakverstaan in rumoer 
wordt door het toestel niet slechter; een pro
bleem blijft het overheersende en afleidende ka
rakter van bijgeluiden ten gevolge van de slech
tere signaal-ruis verhouding. 

Oorontstekingen in de vroege jeugd. 

Er is een groep jongeren die, ondanks een 
schijnbaar normaal genoor (normaal toonaudio-
gram), toch problemen melden met spraakver
staan in rumoer. Indien naar de voorgeschiede
nis wordt gevraagd, blijkt dat in deze groep 
relatief veel jongeren voorkomen die in hun vroe-

e jeugd veel en langdurig oorontstekingen heb-
en gehad (70% van deze groep tegenover nor

maal ongeveer 10%). Vermeldenswaardig 
daarbij is dat ook ongeveer 70% van de leerlin
gen van scholen voor slechthorenden en spraak
gebrekkigen veelvuldig oorontstekingen in hun 
vroege jeugd hebben gehad. Bij een groep on
derzochte patiënten met de klacht van slecht 
spraakverstaan in rumoer hebben wij gekeken in 
hoeverre de klacht gemeten kon worden als een 
veranderde spraak-in-ruis drempel. Dit bleek bij 
35 van 37 onderzochte mensen van boven de 
10 jaar het geval te zijn. Daarbij is er bij 25 
van de 37 patiënten een slechter spraakverstaan 
in lawaai op één of beide oren. Beide oren had
den slechtere drempels dan normaalhorenden bij 
16 van de 3 7 patiënten. Daarnaast is gekeken 
in hoeverre één oor signifikant beter verstond 
dan het andere oor (asymmetrie). Dit is bij 1 9 
van de 37 het geval. In deze gevallen is dus 
niet te verwachten dat winst behaald kan wor
den uit het luisteren met twee oren. Deze winst 
bleek te ontbreken bij 1 9 van de 31 daarop ge
teste mensen en dit verschijnsel komt dus nog 
vaker voor dan een voorkeursoor. Binauraal 
bleek er sprake te zijn van een slechter spraak
verstaan in rumoer zonder dat de twee oren el
kaar hielpen in 28 van de 3 1 patiënten. 
Konkluderend kunnen wij vaststellen dat bij men
sen met de klacht van slecht spraakverstaan in ru
moer dit meestal te objektiveren is met de spraak-
in-ruis meting. 

Dit resultaat zegt nog niets over de oorzaak, 
aangezien er altijd een normaal gehoor in toon-



en spraakaudiogram werd vastgesteld. Om een 
reden te vinden zijn naar aanleiding van een 
Amerikaanse publikatie (Welsh et al, 1983], bij 
al deze patiënten ook metingen uitgevoerd met 
de zogenaamde centrale testen, waarbij de sa
menwerking tussen of de aparte werkingen van 
de twee oren tegelijk wordt gemeten. Zonder in 
te gaan op de specifieke testen (zie hiervoor 
Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie van febru
ari 1 989) hebben wij bij 24 van de 27 perso
nen een storing gevonden in deze centrale audi
tieve verwerking, dit terwijl bij eerder onderzoek 
gebleken was (v.d. Pot en Verschuure, 1976) 
dat normaal horenden weinig problemen met 
deze testen hadden. De suggestie ligt voor de 
hand dat dit te maken heeft met oorontstekingen 
in de vroege jeugd, zij het dat een causaal ver
band niet bewezen wordt. Een vergelijking met 
het luie oog ligt eveneens voor de hand. 

Een open vraag is hoe groot de groep personen 
met een slecht verstaan in rumoer is en hoeveel 
kleuters veel last hebben van oorontstekingen. 
Een aantal feiten kunnen wij melden. 

1. In bepaalde maanden van het jaar, met 
name in de herfst en de lente, heeft in de 
groep 3-jarigen meer dan de helft last van 
oorontstekingen. Dit zijn echter kort durende 
oorontstekingen, welke gepaard gaan met 
verkoudheid, maar vaak geen aanleiding 
zijn om slechthorendheid te melden. 

2. Oorontsteking komt met name veel voor in de 
groep 2-jarigen en de groep 4-jarigen. 

3. Hoe eerder oorontstekingen optreden, hoe 
vaker dit gebeurt. 

4 . Hoe vaker een oorontsteking optreedt, hoe 
langer de periodes van oorontsteking gemid
deld zijn. 

5. Van de ruim 7% kinderen die niet door de 
Ewing-test komen, heeft 80% midden-
oorproblemen. Dit betreft derhalve een groep 
kinderen die reeds op jonge leeftijd (rond de 
eerste verjaardag) meerdere en/of langere 
perioden van oorontsteking hadden; ait is 
waarschijnlijk de reden waarom zij niet door 
de drie testen zijn heen gekomen. Het lijkt 
aannemelijk dit als een risikogroep te b e 
schouwen. Dit zou dan 7% van de bevolking 
betreffen. Schattingen van het percentage 
personen met een normaal gehoor en een 
slecht verstaan in rumoer zijn er helaas niet, 
maar schoolartsen schatten, daarnaar ge
vraagd, dit percentage op ongeveer 5%. 

Indien we deze gegevens wat suggestief orde
nen zien we dat er personen zijn met een norma
le gehoordrempel die toch problemen hebben 
met het spraakverstaan in lawaai. In deze groep 

zijn personen met oorontstekingen in de vroege 
jeugd oververtegenwoordigd. Het hebben van 
langdurige en veelvuldige oorontstekingen in het 
eerste levensjaar schijnt dit risiko te vergroten. 

Ontwikkeling en gedrag van kinderen met 
oorontstekingen. 

De problemen van kinderen met oorontsteking in 
de vroege jeugd zijn uit vele onderzoeken be
kend, te weten: blijvend slechte artikulatie, aan
vankelijk slechte passieve taal, welke echter on
geveer na het 7e levensjaar bijkomt, blijvende 
slechte actieve taalbeheersing en gedragsproble
men (o.a. Silva et al, 1986). De schoolprestaties 
van de groep kinderen met oorontstekingen zijn 
signifikant slechter dan die van een vergelijkbare 
groep zonder deze aandoening. Dit is te begrij
pen vanuit een slechter spraakverstaan in ru
moer. In allerlei rumoerige situaties, zowel in een 
klaslokaal als thuis bij een spelende radio of tele
visie, wordt slechter verstaan. Dit betekent dat 
het natuurlijke proces van spraak- en taal verwer
ving minder snel verloopt en ook het sociale ge
drag minder snel wordt aangeleerd. Kinderen 
met deze afwijking verkeren dus van jongs af 
aan in een nadelige positie. Indien er bijgelui
den in de klas zijn, zullen zij de neiging hebben 
de bron hiervan op te sporen en te kijken wat er 
aan de hand is met als gevolg dat zij als lastige, 
draaiende, ongeconcentreerde kinderen worden 
ervaren die voortdurend niet opletten. Oorzaak 
en gevolg zijn echter niet duidelijk en konden 
wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. De 
kinderen hebben nu twee opties: of zij blijven 
doorvragen om uitleg en zij worden ervaren als 
lastige, onaangepaste leerlingen, of zij berusten 
in hun lot en zijn slechte leerlingen. Uiteraard 
geldt hiervoor dat intelligente kinderen meer kun
nen kompenseren en dus relatief minder proble
men zullen hebben. 

De aanpassing van deze vorm van slechthorend
heid dient gezocht te worden in het gebruik van 
hulpapparatuur (solo-apparatuur), het aanpassen 
van de akoestiek in de werk-, woon- of leerruim
ten, of het aanpassen van het gedrag door de 
omgeving (aanspreken van korte afstand, niet 
roepen uit andere kamer, aankijken). In de 
schoolsituatie dient aangegeven te worden dat 
de kinderen niet slecht opletten, maar veel last 
van bijgeluiden hebben. Solo-apparatuur blijkt in 
deze groep vaak erg goed te voldoen. 

Samenvatting. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat spraakver
staan in lawaai een groot probleem kan zijn, 
dat sterk bepaald wordt door het hoge tonenver- 85 



lies, maar niet alleen daardoor. Met name bij 
kinderen met problemen rond de spraak-
taalontwikkeling, die tevens een voorgeschiede
nis hebben van veel oorontstekingen, moet ge
dacht worden aan slecht spraakverstaan in ru
moer. Indien slechthorendheid ook een rol 
speelt, dient gezorgd te worden voor voldoende 
versterking van de hoge frekwenties om de mo
gelijkheden die het gehoor van het kind nog 
heeft uit te buiten. Dit vergt nauwkeurige aanpas
sing van toestel en oorstukje. Leerkrachten dienen 
zien met name te realiseren dat verstaan in stille 
situaties niet inhoudt dat ook in rumoerige situa
ties goed verstaan wordt. De kinderen nemen ge
luiden wel waar, maar zij kunnen het gesproken 
woord niet altijd verstaan. Horen en verstaan 
dient altijd onderscheiden te worden, terwijl kin
deren dat niet kunnen aangeven. 
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Ergotherapie aan spraak-taal kinderen 
Charlotte Brand, ergotherapeute 

Inleiding 

Dit verslag is een verkorte weergave van de 
voordracht gehouden tijdens de VeBOSS-
conferentie op 28 februari 1 9 9 1 . Het is geba
seerd op een aantal jaren ervaring als ergothera
peut aan de Burg. de Wilde-school te Schagen. 

Ik wil, evenals bij de voordracht, proberen 
d.m.v. dit verslag de lezer meer inzicht te geven 
in de problematiek van m.n. de M.G.-kinderen. 
Maar ook vanuit de andere groepen wordt gere
geld hulp gevraagd; m.n. bij schrijfproblemen. 
Door het beperkt aantal werkuren heb ik geko
zen voor de volgende verdeling: De M.G.-

roepen ieder een uur per week; de individuele 
inderen een half uur per week. 

Wat kan een ergotherapeut doen in deze vorm van 
Speciaal Onderwijs? 

Gezien de problemen die zich voordoen, is dat 
het oefenen van de fijne motoriek en de 
sensomotoriek. 
De concrete hulpvragen waarmee ik geconfron
teerd word buiten de M.G.-groepen zijn: 
1. onleesbaar schrijven; 
2. het kind gedraagt zich anders dan de ande

re kinderen. 
Aan 1 en 2 liggen meestal sensomotorische pro
blemen ten grondslag. 

Wat is Sensomotoriek? 

Senso-waarneming-gevoel. 
Motoriek-beweging. 
Zonder goed gevoel, zowel van de huid (tast) 
als van de spieren en gewrichten (kinestetisch ge
voel) is het moeilijk bewegen. Denk b.v. aan ver
doofde lichaamsdelen die in verdoofde toestand 
vee, moeilijker gecontroleerd te bewegen zijn. 

Er zijn veel methoden ontwikkeld om problemen 
op dit gebied te lijf te gaan b.v. door Prof. Bla
dergroen, Doman, Dumont, Kephart, Mesker, 
Jane Ayres, mevr. de Jong, de methode Le Bon 
Depart, de Edukinesiologie. 

Van al deze methoden gebruik ik die van Jane 
Ayres en Mesker, omdat ik daarmee door cursus
sen het meest vertrouwd ben geraakt. 
Toch wil ik extra aandacht vestigen op de metho
de Le Bon Depart, omdat deze zich heel goed 

leent voor het gebruik in de groep, er geen medi
sche onderzoeken voor nodig zijn en de kinde
ren zeer zal aanspreken, omdat de bewegingen 
op muziek gemaakt worden. Voorwaarde is wel 
dat de leerkracht muziek kan maken. 
De korte cursussen zijn naar mijn weten voor 
ieder toegankelijk. 
Voor informatie: mevr. S.Klomp, Breda, tel. 076-
8 7 1 9 4 4 , 0 5 0 - 2 5 3 0 4 3 . 

Ook de Edukinesiologie kan na een korte cursus 
gebruikt worden om individueel of klassikaal 
extra aandacht te besteden aan eventuele leer
problemen. 

De methode Ayres 

Deze gaat uit van: 
1. het vestibulair systeem (het evenwicht); 
2. het tactiele systeem (de tast); 
3. de propriocepsis (de informatie via de spie

ren en de botten). 
Zowel hef visuele- als het auditieve zintuig
systeem wordt bij de waarneming ingeschakeld 
evenals de reuk, maar bij Ayres ligt de nadruk 
op de eerste drie. Deze zijn in de baarmoeder 
al werkzaam. Daar begint al de sensorische 
integratie. 

De methode Mesker 

Mesker verdeelt de motoriek in vier fasen: 
de slurfmotoriek (b.v. sluipen); 
de symmetrie (sschommelen); 
de lateralisatie (telefoneren en tegelijk iets op
schrijven); 
de dominantie (de voorkeur voor een lichaams
helft, i.e. de hand in verband met het schrijven). 

Voor een goede dominantie is een goede oppo
sitie van de duim nodig. Het topje van de duim 
beweegt ongehinderd in samenspel met het 
topje van de wijsvinger. 

De praktijk 

Het werken met de M.G.-groepen. 
Omdat ik er voor gekozen heb de groep in zijn 
geheel te helpen, heb ik ook een algemeen 
doel: het bevorderen van het lichaamsbesef. 
Het valt op dat veel kinderen, vooral in deze 
groepen, buiten zichzelf lijken te leven. De infor
matie die van buitenaf op ze af komt, kunnen ze 8 7 



niet adequaat verwerken. Ze fladderen maar 
wat rond, lopen slordig, kijken je niet aan als je 
het woord tot hen richt, gebruiken veel grove mo
toriek, lijken geen echte emotie te kennen. 
Ze compenseren dat door b.v. clowsnnesk ge
drag en veel expres vallen. 
Om een beter lichaamsbesef te bewerkstelligen 
maak ik gebruik van Ayres-methode en vooral 
van het tactiele en proprioceptieve zintuig
systeem . 

Materiaal-voorbeelden 

• Tactiel: een doos met piepschuim boontjes; 
lappen, plastic, stukken vloerbedekking; zand, 
water, verf, klei; erwten en bonen; veel kus
sens; verschillende kwasten, badsponzen. 

• Proprioseptief: bokshandschoenen; skippybal; 
duw- en trekmateriaal. 

Leuke tastspelletjes voor in de groep staan in: 
Tastspelletjes' voor kinderen van 3-8 jaar van 
Rudolf Seitz. 

Met de oudere M.G.-kinderen doe ik ook veel 
fijn-motorische vaardigheden i.v.m. het schrijven. 
Vaardigheden die een beroep doen op de op
positie van de duim, zijn onder andere het vlooi-
enspel, propjes maken tussen duim en wijsvin
ger, propjes schieten, spelletjes met wasknijpers. 
Meer ideeën in 'Schrijfspoor' van Zwijsen. 

Individuele therapie 

De hulpvraag is meestal het schrijven verbeteren. 
Na het lezen van de status van het kind, een 
sensomotorische test en na gesprekken met de 
leerkracht, de ouders en andere disciplines, ont
staat een beeld van de werkelijke problemen. 
Welke motorische fase volgens Mesker? 
Hoe reageert het tactiele en vestibulaire systeem 
volgens Ayres? 
De systemen kunnen over- en ondergevoelig zijn. 
Voorbeelden: 
• overgevoelig tactiel systeem: niet aangeraakt 

willen worden, als baby slecht drinken, hekel 
hebben aan doujchen, slechte pengreep; 

• ondergevoelig tactiel systeem: vallen zonder 
een kik te geven, vaak weinig emoties, schoe
nen andersom aan, slechte pengreep, langdu
rig ronddraaien, slechte links-rechts discrimina
tie, weinig waardering voor zichzelf. 

• een overgevoelig vestibulair systeem: bang in 
een speeltuin, wagenziekte, leren langzaam 
nieuwe bewegingen aan. 

Ik noem u deze voorbeelden niet om zelf een 
therapie op kinderen te kunnen toepassen, maar 
om de problemen te kunnen herkennen en er 
adequaat op te kunnen reageren en eventueel 

88 hulp te zoeken. Dit zal meestal via de huisarts of 

specialist moeten gebeuren. 
Toch zijn er een aantal punten waar in de klas 
aandacht aan geschonken kan worden. 
Benader kinderen, die niet lijken te luisteren, als 
volgt: 
- ga op dezelfde hoogte zitten als het kind; 
- pak de twee handen en wacht op oog

contact; 
- houdt eventueel het hoofd vast; 
- zorg voor oogcontact voor je het kind iets 

vraagt. 
Zorg voor een goede schrijfhouding: 
- tafel en stoel op elkaar afgestemd; geen op

getrokken schouders of bengelende benen; 
- daar waar het lichaam buigt, gebeurt dat in 

een hoek van 90° . 
Maak van de schrijfles een aparte les. Doe b.v. 
eerst wat losmaakoefeningen. 
Suggesties in: 'Schrijfwerk', Dijkstra. 
Probeer de kinderen zo positief mogelijk te bena
deren, er is vaak sprake van faalangst. 
- Leg de nadruk op wat wel goed is. 
- Vraag ze zelf wat ze mooi /goed vinden en 

wat minder. 
- Bijna goed klinkt aardiger dan fout. 

Er zijn veel methoden om leer- en gedragsproble
men te 'behandelen'. Maar het herkennen van 
deze problemen en een positieve benadering 
zorgen vaak al voor een verbetering. 

Mededeling van de redactie 

De lezing van prof. dr. J.J.Dumont, 'Leerstoor
nissen en taalstoornissen', gehouden tijdens de 
VeBOSS-studieconferentie 1 9 9 1 , zal wegens 
ruimtegebrek niet geplaatst kunnen worden in 
Van Horen Zeggen. 
Een kopie van de tekst is tegen kopieer- en ver
zendkosten aan te vragen bij het redaktie-adres 
- zie colophon. 



De plaats van de speltherapeut in de school 
Els van Soest 

Scholen voor meervoudig gehandicapte kinde
ren kunnen 12 minuten formatie per kind per 
week krijgen, te besteden aan creatieve therapie 
of speltherapie. 
Daarnaast hebben scholen voor S.O. de vrijheid 
om binnen hun formatie te schuiven met eenhe
den o.o.p. (onderwijs ondersteunend personeel), 
bijvoorbeeld ten gunste van speltherapie. 

Waarom zou een school kiezen voor een 
speltherapeut? 
Eigenlijk ligt het antwoord op deze vraag voor 
de hand: Wanneer de communicatie van een 
leerling met zijn omgeving gestoord is, heeft dit 
gevolgen voor zijn sociaal-emotionele ontwikke
ling (dit geldt in reciproke).. 
Speltherapie kan aan leerlingen met uiteenlopen
de hulpvragen een ondersteuning bieden, 
voorbeelden van hulpvragen zijn: 

Ik heb in mijn leven tot nu toe zoveel negatie
ve ervaringen opgedaan, waar ik geen raad 
mee weet. Geer mij de kans ze te uiten en te 
verwerken en zoek samen met mij naar midde
len om er positief mee om te gaan. 
Ik heb geen hoge dunk van mijzelf; laat me 
ontdekken wat ik allemaal wèl kan, zodat ik 
weer zelfvertrouwen krijg. 
De wereld buiten en binnen me is een chaos 
voor mij. Help me er greep op krijgen. 
Ik wil graag omgaan met andere mensen, 
maar ik weet niet hoe ik dat moet doen; leer 
me sociaal (acceptabel) gedrag en oefen dat 
met me. 
Laat mij concreet handelend ervaringen op
doen; een voorwaarde om te leren rekenen, 
lezen, schrijven. 
Lok mij op speelse wijze uit tot geluiden 
maken en tot praten. 
Begrijp me, ook al kan ik me verbaal niet 
goed verstaanbaar maken. 
Leer mij leven met mijn handicap. 

In de speltherapie wordt gewerkt aan problemen 
op sociaal emotioneel gebied en niet direct op 
cognitief gebied. 
Indirect kan het opheffen van emotionele blokka
des de cognitieve ontwikkeling bevorderen. 

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? 
Doorgaans wordt speltherapie voor een kind 
overwogen n.a.v. probleemgedrag dat de klas
seleerkracht signaleert, of n.a.v. vermoedens van 

emotionele problematiek die naar voren komen 
tijdens een leerlingbespreking. 
Wanneer ook de schoolpsycholoog of orthope
dagoog van mening is dat speltherapie geïn
diceerd is, doet de speltherapeut(e) vaak eerst 
een aantal spelobservaties. Vervolgens wordt 
overlegd wat de doelstelling en werkwijze van 
speltherapie kan zijn, of dat een andere vorm 
van begeleiding voor het kind geprefereerd 
wordt. 

De duur van speltherapie bij 'normale' kinderen 
met 'normale' functies kan variëren van 3 maan
den tot 3 jaren. De ervaring leert ons, dat verbe
tering van het sociaal-emotioneel welbevinden 
van de kinderen op onze scholen (evenals ande
re veranderingen) meer tijd kost. 

Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te 
wijzen: 
• Dikwijls zijn er meer sessies dan normaal 

nodig om een vertrouwensrelatie op te bou
wen (voorwaarde om therapie te kunnen 
bedrijven). 

• Het communiceren met het kind kost meer tijd. 
Er is minder mogelijkheid het spel van het kind 
verbaal te begeleiden,, omdat wij de aan
dacht van deze kinderen van hun spel zouden 
moeten halen om naar ons te luisteren. 

• Het is moeilijker over abstracte dingen te pra
ten, over de dingen die niet hier en nu zijn. 

• Het is moeilijker fantasie en werkelijkheid te 
scheiden. 

• Het ordenend vermogen van veel kinderen 
(vooral de meervoudig gehandicapte) is zwak
ker). 

W a t heb je nodig voor speltherapie? 
Een spelkamer (van minimaal 20 a 30 m2, 
enigszins geluiddicht, met stevige en gemakkelijk 
schoon te nouden stoffering en meubilering, wei
nig kwetsbare ramen met gordijnen, water en 
electriciteit, eventueel dimknoppen op de verlich
ting, eventueel een one-way-screen, veel berg
ruimte met schuifdeuren of gordijnen afsluitbaar, 
een slot dat van binnenuit met een knop is open 
en dicht te draaien. 
Speelplekken: een zandbak, een waterbak met 
warm- en koud stromend water, een poppen-
hoek (poppenhuis, -bed, -kast, etc), schoolbord, 
prikbord, werktafel, winkel, bewegingsruimte, 
materiaal. 89 



Een speltherapeut(e) met specifieke opleiding en 
vaardigheden. 
Let op: het gaat hier niet om spelbegeleiding! 
Afgezien van de vakbekwaamheid vraagt de 
omgang met 'onze' leerlingen ook specifieke 
vaardigheden, welke men kan ontwikkelen door 
inzicht in de handicaps en veelvuldige omgang 
met deze kinderen. 
Een 'normale' speltherapeut kan niet zomaar 
overweg met deze kinderen. 
Communicatief gehandicapte kinderen en kinde
ren met ontwikkelingsachterstand worden niet ge
makkelijk in therapie genomen binnen de geves
tigde hulpverlening. 
De theorieën die op de opleidingen worden ver
kondigd, zeggen nog bijna allemaal dat spelthe
rapie alleen kan worden bedreven met functio
neel 'normale' kinderen. De stage-ervaringen zijn 
dus meestal ook met 'normale' kinderen. 

Overigens is dit een reden temeer om voor deze 
kinderen op onze scholen mogelijkheden voor 
speltherapie te creëren. 

Organisatorische overwegingen 
Binnen een school zijn o.a. normen van belang. 
Het is de bedoeling dat de school de leerlingen 
zo goed mogelijk voorbereidt op de normen van 
de maatschappij (prestatienormen, gedragsnor
men, etc). 
Voor het therapeutisch proces kan het van be
lang zijn dat de druk van normen even helemaal 
van een kind wordt afgenomen. Het kind moet 
soms bijvoorbeeld kunnen terugvallen in kleinkin-
derlijk gedrag en prestatievrij kunnen werken/ 
spelen/kliederen. Soms heeft een kind het 
nodig, dat het zijn destructieve neigingen kan 
uiten. In principe vindt de speltherapeutje] niets 
raar. 
De therapeut(e) stelt wel grenzen, maar straft 
nooit. 
Voor deze kinderen zou het erg verwarrend kun
nen zijn, indien diezelfde persoon dat in een an
dere situatie [bijv. als klasse-assistent(e)] wel zou 
doen. De therapeut(e) moet uitkijken niet in een 
dergelijke situatie terecht te komen, omdat an
ders de therapeutische vertrouwensbasis vernie
tigd kan worden. 

Om dezelfde reden is het van belang dat in de 
spelkamer geen andere activiteiten plaatshebben 
aan speltherapie. Anders krijgt de kamer een an
dere lading voor het kind. 

Voor de kinderen is dan niet alleen abstract, 
maar ook heel concreet duidelijk, dat bepaalde 
dingen, die normaal niet kunnen, alleen kunnen 
in die bepaalde ruimte en met die bepaalde 
persoon. 

9 0 De schoolorganisatie dient daarmee rekening te 

houden. Zo kan ik wel worden ingedeeld in het 
surveillancerooster, maar bij onaanvaardbaar 
gedrag of conflicten vraag ik de medesurveillant 
zich in de strijd te werpen. 

De speltherapie dient dus duidelijk een eigen 
plaats binnen de school te krijgen. Ook binnen 
net overleg omtrent de kinderen. 
Speltherapie kan een onderdeel van het school
werkplan worden. Er dienen afspraken gemaakt 
te worden over de wijze van verslaglegging en 
overdracht van informatie van en naar de klas en 
de ouders. 

Het contact van de therapeut(e) met de ouders 
kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Meestal maken de ouders in ieder geval kennis 
met de therapeut(e) en de spelkamer, wanneer 
zij eens op school zijn. Het is van belang de ou
ders op de hoogte te stellen van de doelstelling 
en de werkwijze binnen de speltherapie, maar 
dan zodanig dat de vertrouwensband van kind 
met de therapeut(e) niet geschaad wordt. 
In sommige gevallen is het beter dat de nauwere 
contacten met de ouders worden onderhouden 
door leerkrachten en maatschappelijk werk. Vol
gens sommige speltherapeutische stromingen 
daarentegen is het direct werken van de thera
peute) met de ouders een must, een onderdeel 
van de therapie. 

In het contact van de therapeut(e) met de leer
krachten dienen de verschillende normen beider
zijds gerespecteerd te worden. Soms merken wij 
ook verwachtingen op zoals: 'die lost dat pro
bleem met dat kind wel even op'. De verwachtin
gen moeten niet te hoog gespannen zijn. Door
gaans komen kinderen bij ons met ernstige 
problemen, die zijn niet 'even' op te lossen. Het 
is ook voor de speltherapeut(e) vaak moeilijk de 
problemen van deze communicatief gehandicap
te kinderen te doorgronden en er een passend 
antwoord op te vinden. 

De speltherapeut(e) staat qua vak alleen in de 
school. Er is nagenoeg niemand met wie hi j /zi j 
ervaringen kan uitwisselen en overleg kan voeren 
aangaande de meest geschikte benadering van 
een bepaald probleem. 
Met speltherapeuten die in andere settings, met 
'normale' kinderen werken, zijn te weinig over
lappingen om specifieke ervaringen uit te wis
selen. 
Daarom zijn wij blij dat wij elkaar hebben 
gevonden. 
Wanneer een school een speltherapeut(e) in 
dienst neemt, zou het vanzelfsprekend moeten 
zijn dat deze in de gelegenheid wordt gesteld 
regelmatig intervisiebijeenkomsten te bezoeken 
om ervaringen uit te wisselen, elkaar tips aan de 



hand te doen voor materialen, elkaar proble
men/vragen te kunnen voorleggen, elkaar on
dersteuning/suggesties te kunnen bieden, de in
formatie over ontwikkelingen in den lande up to 
date te houden. 

Eén van de resultaten kan zijn, dat speltherapie 
in onze scholen een duidelijk gezicht krijgt en 

dat scholen die nog geen speltherapie aan hun 
leerlingen bieden, het nut ervan gaan inzien. 

Voor literatuurverwijzing of informatie omtrent spel, 
emotionele problemen, speltherapie en aanverwante 
zaken- Els van Soest, Mgr. Terwindtschool, Nij-
meegsebaan 21 , 6561 KE Groesbeek, 08895-
41790. 

Nederlandse Gebarentaal in beeld 
Instituut voor Algemene Taalwetenschap 

Universiteit van Amsterdam 

Nederlandse Gebarentaal 
is voor de meeste prelinguaal doven in Neder
land de taal waarin zij zich het volledigst kunnen 
uitdrukken. 

Nederlandse Gebarentaal in beeld 
is een serie videoprogramma's ter ondersteuning 
van het college 'Doofneid en gebarentalen', dat 
verzorgd wordt door het Instituut voor Algemene 
Taalwetenschap van de Universiteit van Amster
dam. 
De serie bestaat uit 1 2 programma's: 

1. Gebarentalen en gebaarsystemen 

2. Fonologie 

3. Morfologie en syntaxis 1 
- Tijd en aspect 
- Classifiers 

4. Morfologie en syntaxis 2 
- Ruimtegebruik en localisatie 
- Vervoeging van werkwoordsgebaren 
- Rol nemen 

5. Syntaxis 
- Niet-manuele grammaticale markeerders 
- Gebaarvolgorae 

6. Psycholinguistiek 

7. Sociolinguistiek 
- Regionale variatie 
- Registers 

- Tweetaligheid 

Vroege moeder-kind interactie 

9. Taalverwerving 

I 0. Onderwijs aan dove kinderen. 

Afzien van gesproken taal en gebarentaal 

Dovencultuur 

De serie is in eerste instantie bedoeld voor stu
denten Algemene Taalwetenschap. Bepaalde 
taalkundige voorkennis wordt dan ook bij de kij
ker verondersteld. Een aantal programma's is 
echter ook goed toegankelijk voor niet-linguisten. 
Dit geldt met name voor de programma's waarin 
niet specifiek de grammatica van de Neder
landse Gebarentaalcentraal staat. 

Om de programma's voor doven toegankelijk te 
maken is naast de commentaarstem gebruik ge
maakt van een gebarentolk. 

In opdracht van: 
Instituut voor Algemene Taalwetenschap, 
Universiteit van Amsterdam 

Samenstelling en regie: 
Jane Coerts 
Inge Keppels 
Sonja van Toorn 

Videotechniek: 
Jaap Tuyp 

Produktie: 
Audiovisueel Centrum, 
Universiteit van Amsterdam 

Distributie: 
MEMO N.V., Hengelveldsestraat 29, 
3572 KH Utrecht, tel. 030 - 736 400 

Bestellen bij: 
Jane Coerts, 
Instituut voor Algemene Taalwetenschap 
Spuistraat 210, 101 2 VT Amsterdam 

Bij de serie wordt een tekstboek geleverd met de 
volledige tekst, inclusief alle voorbeelden. 91 



Ben Gerits 

IN MEMORIAM PIETER BERKHOUT 
1916- 1991 

Elk mens is uniek. Van Pieter Berkhout kan gezegd worden, dat hij uniek was in zijn 
uniek-zijn. Dat begon al met zijn geboorte in Hellevoetsluis in 1916: op eerste kerstdag. 
Het jaar 1946 bracht hem de aanstelling als onderwijzer op de J.C.Ammanschool in Am
sterdam. Nauwelijks vijfjaar later - hij was nog geen 36 jaar - volgde in 1951 zijn benoe
ming tot directeur van deze school. Met ongelooflijke inzet èn enthousiasme zou hij die 
taak ruim 30 jaar vervullen. Na zijn afscheid waren voor hem nog 10 gelukkige jaren weg
gelegd zonder werkdruk. 

Gisteren hebben we hem, samen met familie en honderden belangstellenden, naar zijn laat
ste rustplaats begeleid in Castricum. Diverse sprekers gebruikten woorden als gedreven
heid, passie en bevlogenheid voor de dove medemens. En terecht. De mens Berkhout was 
één brok activiteit verbonden met creativiteit, eisen stellend aan zichzelf èn aan anderen, 
plannen makend, weer veranderend, conclusies formulerend en aan anderen ook hun me
ning vragend. Voorop stond bij hem hulp bieden in de communicatienood van de doven*). 
In de soms hevige polemiek eind 70'er jaren omtrent de juiste communicatiemiddelen, gaf 
hij onomwonden zijn genuanceerde mening en hij ergerde zich als het zich toespitste op 
het persoonlijke vlak. In de afgelopen jaren deed het hem pijn als er soms laatdunkend of 
ongenuanceerd geschreven of gesproken werd over het 'oralisme'. 

Enkele grepen uit zijn vele, vele activiteiten: zijn zorg voor een goede opleiding van 
nieuwe leerkrachten, het door hem geschreven 'Spreekonderwijs aan dove kinderen' wordt 
nog steeds gebruikt bij de opleiding; zijn aandacht voor vervolgonderwijs dat o.m. resul
teerde in de oprichting van de A.G.Bellschool, zijn initiatief met oud-collega Droge tot 
volkshogeschoolwerk voor dove volwassenen. Veteraan Jan Stoel maakte in dit verband 
de opmerking, dat hij genoemd zou mogen worden als inspirator van de zelfbewustwor
ding van de doven. Verder zijn bijdrage voor het maatschappelijk werk, zijn medewerking 
aan Teleac-cursussen, zijn aandacht voor de groep meervoudig gehandicapte doven en ten
slotte, maar niet in het minst, de dove bejaarden. Niet voor niets werd de bejaardensoos 
verbonden met zijn naam: 'Bejaardensoos Berkhout'. 

Eerst als adjunct op school, maar vooral in de laatste jaren heb ik hem als mede-
Castricummer en vriend steeds beter leren kennen. We discussieerden over de diepere 
waarden van het leven, het mysterie van lijden en dood. De herinnering aan deze unieke 
mens moet vooral voor zijn lieve vrouw en kinderen een grote troost zijn. Namens alle 
collega's van heden en verleden, namens alle dove oud-leerlingen, vooral van de 
J.C.Ammanschool, neem ik afscheid van hem met een 'Dag Pieter, dank voor alles'. 

Castricum, 19 september 1991 

*) Hij wist Prof. Reichling te winnen voor het geven van een aantal colleges aan het team, waardoor 
met nog meer inzicht en deskundigheid de Nederlandse taal aan de dove leerlingen overgedragen zou 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
481 2 GG 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253 
656 
656 
972 

PW 
KE 
KE 
XB 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

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

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

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1 064 BX 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 Hartoqstraat 10 
Jacob Edelstraat 1 9 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21 a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 1 
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 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-132352 
076-212352 
0512a 14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
0224a 14896 
02240-14071 
030-510041 
03OÓ12404 
030-660875 
03O621227 
038-212959 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-8811 1 
04105-8811 1 
04105-8811 1 
04105-12157 
070-3992021 
079-511151 

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