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Ten geleide 
Wi j doorbreken met deze aflevering een traditie. 
Voor het eerst in drie en dertig jaar publiceren we geen inte
grale weergave van de teksten, zoals deze zijn uitgesproken 
op een VEDON-congres. In plaats daarvan vindt u een samen
vatting van de belangrijkste lezingen en toespraken. Dit geldt, 
tot nader order, met ingang van het VEDON-congres 1992, 
dat werd gehouden op 26 en 27 maart jongstleden. 
Het besluit de teksten niet langer integraal weer te geven, 
werd genomen op grond van het feit, dat er voorlopig in 
1992 geen uitzicht is op publicatie van beduidend meer dan 
1 1 2 pagina's per jaargang. 

Een klein lichtpuntje gloort in de eindelijk opgestarte 'public re
lations' plannen. Hierin past de acquisitie van adverteerders. 
Het geld, dat door plaatsing van advertenties kan worden ver
kregen, zal onder meer worden gebruikt voor het uitgeven van 
een jaargang met meer bladzijden. O p voorhand mogen we 
van dit laatste niet uitgaan. 
Teneinde de stroom kopij in ieder geval voor 1 9 9 2 in goede 
banen te leiden, heeft de VEDON besloten zich bescheiden 
op te stellen. De redactie waardeert dit ten zeerste. 
Het idee leeft dat er een zekere behoefte bestaat aan uitge 
breide informatie over VEDON-congressen. Het VEDON-be-
stuur heeft daarom besloten de teksten, zoals ze werden uitge
sproken, in een andere vorm te publiceren. De leden van de 
vereniging kunnen zo'n publicatie tegemoet zien. 
De redactie hoopt u desondanks van dienst te kunnen zijn met 
een 'toetje vooraf', dat is opgenomen in deze aflevering. W e 
zijn verheugd over de mogelijkheid in een 'Congresnummer' 
nu ook eens andere kost te serveren. 

B.G. Hofman 



Openingswoord van de voorzitter van de VEDON 
RL van Dijk 
Rudolf Mees Instituut, Rotterdam 

Samenvatting 

Dhr. Van Dijk, die tijdens het congres voor het 
laatst de functie van voorzitter van de vereniging 
uitoefent, heet allen welkom. Zoals gebruikelijk 
is, worden de V.I.P.'s met name genoemd en be
dankt voor hun aanwezigheid op het congres. 
De voorzitter memoreert het feit, dat tien jaar ge
leden ook een congres van de VEDON werd 
georganiseerd binnen de muren van het R.M.I. 
Toen zijn er aanzetten gegeven tot ontwikke
lingen waarvan men nu resultaten kan zien. 
De titel van het congres 'Werk in Uitvoering' ken
merkt de Rotterdamse werksfeer. Men streeft 
naar verbetering en verfraaiing. Dit kun je overal 
in de stad vaststellen. Ook in het onderwijs op 
het R.M.I. is er sprake van Werk in Uitvoering. 
Men streeft naar verbetering van hef onderwijs 
en een uitbreiding van de faciliteiten. 

26 - 2 7 maart 1992 

Drs. P.H. van der Veen, 
hoofddireceur van de Koninklijke Ammanstichting 

Samenvatting 

De heer Van der Veen staat stil bij het feit dat hef 
laatste VEDON-congres in Rotterdam plaatsvond 
10 jaar geleden. Thema toen: 'Het onderwijs 
aan doven, nu en in de toekomst'. Veel van de 
congresgangers van toen zullen zich de koude 
kerk en de prachtige toneeluitvoering 'Kinderen 
van een Mindere God ' herinneren. 
De congresgangers werden geconfronteerd met 
een heroriëntatie op het onderwijs aan doven. 

• Heroriëntatie op voorzorg en oriëntatie op 
gezinsbegeleiding (toen vaak nog 'home-trai-

30 ning' genoemd). 

Het VEDON-bestuur is verheugd dat het op
nieuw gelukt is een congres met schoolbezoek te 
organiseren. Dit sluit tenvolle aan op de doelstel
lingen van de vereniging t.w.: het bevorderen 
van de samenwerking tussen de instituten en het 
verzamelen en doorgeven van relevante informa
tie ten behoeve van de leden. 

Het spijt de heer Van Dijk niet in staat te zijn van 
alle scholen en instituten een groot aantal leden 
te verwelkomen. 
O p een diplomatieke manier weet Van Dijk de 
Gestelse afwezigheid voor het voetlicht te bren
gen. 

"Ik hoop dat wij met z'n allen in staat zullen zijn 
te blijven bewijzen dat, waar aan de ene kant 
in 1992 de Europese grenzen voor zoveel za
ken opengaan, wij aan de andere kant juist niet 
op ons eigen terrein geïsoleerd gaan raken." 

• Heroriëntatie op het Voortgezet Onderwijs 
aan doven als weg naar een volwaardige 
plaats in de maatschappij en oriëntatie op 
het reguliere onderwijs met ambulante bege
leiding. 

• Heroriëntatie op de zuivere spreekmethode 
en oriëntatie op het gebruik van gebaren. 

• Heroriëntatie op de rol van de ouders en 
oriëntatie op hun directe betrokkenheid bij het 
onderwijs aan hun dove kind. 

Verder stond toen de grote afstand tussen vol
wassen doven en de mensen in het onderwijs 

Welkom in de Rotterdamse Ammanstichting 

Jaarvergadering van de Vereniging ter Bevordering van het Onderwijs 
aan Doven 



aan doven ter discussie; internaatsplaatsing ver
sus S.O. dichtbij de thuissituatie. 

Aansluitend op hetgeen 10 jaar geleden vroeg 
om heroriënatie gaat Van der Veen het rijtje 
langs om kort weer te geven welke resultaten in 
de periode van tien jaar zijn behaald en welke 
zaken nog steeds vragen om heroriëntatie en be
zinning. 

In de voordracht van de heren De Snoo en 
Knoors (R.M.I.) worden de ontwikkelingen in het 
dovenonderwijs in Rotterdam besproken. De he-

Werk in Uitvoering in Rotterdam 

VEDON-congres 
Rotterdam, 26-27 maart 1992 

Harry Knoors 
Henk de Snoo 
Rudolf Mees Instituut, Rotterdam 

Samenvatting 

Deze eerste echte lezing van het VEDON-con
gres werd opeenvolgend door twee heren ge
presenteerd. Henk de Snoo beet de spits af. 

'Werk in Uitvoering', de tweede helft van de titel 
van de lezing, betreft niet direct de praktijk van 
dag tot dag op het R.M.I. Men doelt hier op het 
intensief bezig zijn met opvoedkundige- en on
derwijskundige veranderingen en ontwikkelingen 
die het onderwijs aan doven kunnen optimalise
ren. Zo denken en bezigzijn is geen exclusief 
Roterdams gebeuren. De Snoo onderkent een 
zekere dynamiek binnen het Onderwijs aan Do
ven in Nederland. 
In een Rotterdamse blik terug verschijnt een ont
wikkeling vanuit begin jaren tachtig, gebaseerd 
op de toenmalige onvrede over de resultaten 
van de zuivere spreekmethode. Herwaardering 
van het gebruik van gebaren in de VS en in 
Scandinavië hebben geleid tot de introductie 
van de handelingsvisie 'Totale Communicatie'. 
Daarnaast groeide het inzicht in de samenhang 
tussen ernstige psychische problemen bij dove 
mensen en de (voorheen) gekozen pedagogi
sche benadering. Ook het toenemend zelfbe-

ren Blackwell en Kirchner uit de VS. verzorgen 
een aantal workshops en bespreken met ons de 
ontwikkelingen in het dovenonderwijs in Provi
dence (Rhode Island) en Los Angeles (Califor
nia). De medewerkers van het R.M.I. staan klaar 
om hun bijdragen te leveren. 

"Laten we hopen dat de in de afgelopen jaren 
gerealiseerde veranderingen nog maar een be
gin zijn." 

Dhr. Van der Veen wenst ons een goed congres 
toe (dat is het volgens velen ook geworden). 

wustzijn van de dove medemens vestigde de 
aandacht. 

Uit bovengenoemde zaken volgde onder meer 
de ontwikkeling van een beter toegesneden 
Schoolwerkplan, de invoering van 'Nederlands
met-Gebaren' als voertaal in de communicatie 
met dove leerlingen, de aanreiking van informa
tie over de Nederlandse Gebarentaal, aan ie
der, de realisatie van een uitbreiding op de ge
zinsbegeleiding in de vorm van de voorziening 
'peuterspeelzaal', toegenomen kind/onderwijs 
betrokken ouderparticipatie, oudergespreksgroe-
pen, identificatieproject met de centrale thema's: 
Nederlandse Gebarentaal, Dovencultuur en Do-
venorganisatie. 
Het belang van het begrijpend lezen voor dove 
kinderen is vertaald in samenwerking met 
de Rijksuniversiteit van Utrecht o.l.v. mevr. 
G. Quadvlieg 
1982 bracht ons via Bakkeveen het curriculum 
van de Rhode Island School for the Deaf, dat in
spireerde tot een vorm van ToTaalonderwijs'. 
Programma's gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling kregen gestalte in projecten als 
EGO en PAD. Zeer geliefd is de zelfverdedi
gingscursus voor meisjes. 3 1 

Optimalisering van het dovenonderwijs 



Een onderzoeksproject naar de terugplaatsing 
van dove leerlingen naar het regulier onderwijs 
heeft geleid tot een uitbreiding van het VSO op 
hetR.M.I. 
Planmatig handelen heeft binnen het gehele on
derwijs steeds meer nadruk gekregen. Het gaat 
hier dan voornamelijk over Tiet formuleren van 
leerdoelen op lange- en korte termijn en het pro
ces van evalueren. 

Na een laatste slok water verlaat dhr. De Snoo 
het podium om dhr. Knoors de gelegenheid te 

even zijn deel aan de lezing ten gehore te 
rengen. 

Gedurende zeer lange tijd heeft de nadruk op 
het voor doven zo slecht toegankelijke communi
catiemiddel 'gesproken taal' hun communicatie
ve ontwikkeling en hun taalontwikkeling belem
merd. De introductie van gebaren heeft gezorgd 
voor een spectaculaire verbetering van de com
municatie tussen ouders, leerkrachten en dove 
kinderen. 
Toen spraak nog het middel bij uitstek was om 
met doven te communiceren, kon aanvulling met 
geschreven taal niet worden vermeden. De intro
ductie van de gebaren heeft deze noodzaak 
weggenomen. Taalonderwijs en lees/schrijfon
derwijs behoeven niet langer parallel te lopen. 
Lezen (en schrijven) moet nu expliciet als vaar
digheid worden bijgebracht. De Synthefiserend-
Concluderende methodiek van mevr. Quadvlieg 
dient in Roterdam het uitgangspunt. De methode 
is ingepast in het ToTaalonderwijs, ook wel 
'Blackwellproiectonderwijs' genoemd. Binnen 
het ToTaalonderwijs probeert men in Rotterdam 
de valkuilen van het belevingsonderwijs te voor
komen. Planmatig, effectief en geïntegreerd aan
bod van leerstof staat voorop. Waar mogelijk re
fereert men aan de belevingswereld van het 
kind. 
Harry Knoors gaat uitgebreid in op het ToTaal
onderwijs. Via de zogenoemde 'Gebarenflap-
pen methodiek' belandt hij bij zowel de preven
tie als bij de behandeling op het sociaal-
emotionele vlak. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
kan z.i. niet losgezien worden van taal- en to
taalontwikkeling (hier echt zonder hoofdletter). 
Kinderen met ernstige psychische problemen kun
nen nu beter dan 10 jaar geleden worden op
gevangen. Hiertoe werden faciliteiten verworven 
in de vorm van een psychologe en een spelthe-
rapeute in samenwerking met Tiet RIAGG te Rot
terdam. Zeer wenselijk lijkt in de optiek van het 
R.M.I. de aanstelling van een psychoterapeut 
met een specialisatie gericht op de communica
tie met dove mensen. 

R.M.I. verkeert over dit onderwerp nog in een te 
pril stadium. Begripsverwarring is ook niet uit te 
sluiten. Hij staat uitgebreid stil bij de feiten, 
waarvan ik zijn opmerkelijkste conclusie zie vast
gelegd in de zinsnede: "Dove kinderen verwer
ven naast gebarentaalachtige structuren, beho
rend tot wat ik graag Schoolse Nederlandse 
Gebarentaal zou willen noemen, ook structuren 
van het Nederlands. Ondanks eentalig onder
wijs worden de meeste dove kinderen, ook zij 
met horende ouders, gaandeweg tweetalig." 

De lezing wordt besloten met het uitspreken van 
de hoop dat er de komende 1 0 jaar veelvuldig 
over de aangesneden problematiek zal worden 
gediscusieera. 

Rectificatie 
Aflevering 4, jaargang 32 - december 1 9 9 1 , 
bladzijde 106, tekstblokje 3 

Spreekonderwijs in golfbewegingen 
Leo Speth 

Dit luidt nu: 
Rond 1 9 7 0 raakte de orale methode weer in 
ongenade: een terugkerend verschijnsel. Vanuit 
de Verenigde Staten en Scandinavië ontstond 
een nieuwe stroming: 'Total Communication' 
(TC). Het kind wordt de mogelijkheid geboden 
via gesticuleren, gebarentaal, spraak, liplezen, 
vingerspellen, lezen en schrijven, met anderen in 
contact te treden. Veel dovenscholen raakten in 
de ban van deze zienswijze. 
(Nederlandse Dovenraad 1 98 1.) 

Tweetalig Onderwijs: dhr. Knoors spreekt zich 
32 niet namens het instituut uit. De discussie op het 



The Curriculum: A Central Theme in Deaf Education 

Peter M. Blackwell, Ph.D. 

VEDON-Conference 
Rotterdam, March 26, 1992 

A. The Importance of Curriculum 

Over 30 years ago, Jerome Bruner in his book, 
The Process of Education, a book that greatly in
fluenced my thinking about curriculum because it 
was published just at the time that I became di
rector at the 'Rhode Island School for the Deaf', 
identified four factors that he said were critical 
for curriculum development. It was these ideas 
that were the basis for many of the thoughts 
about curriculum that I shared when I first came 
to Holland in 1 984 . This is a time of reflection 
for me in many ways. 

1 . The need for connectedness of knowledge, 
that is, "Unless detail is placed in a structured 
pattern, it is rapidly forgotten . . . An unconnec
ted set of facts has a pitiable short half-life in me
mory. Organizing facts in terms of principles and 
ideas from which they may be inferred is the 
only known way of reducing the quick rate of 
loss of human memory".' 

2. The need for curriculum to be developmental 
or that the structure of knowledge should spiral. 
Structures which a sufficient at one level of lear
ning need to become more comprehensive at a 
higher level. Language development needs to 
move from simple structures to higher levels of 
complexity. At about the same time that Bruner 
was writing, the linguist, Michael Halliday of 
Great Britain, said, "If a teacher's language is 
less rich than a child's own language, then that 
teaching is irrelevant". He was speaking about 
teaching in general, not specifically teachers of 
the deaf. 

3. The need for children to powerful in lear
ning. Children need to be active rather than pas
sive learners, able to use intuition and generali
zation to organize new information for them
selves. 

4. The need for encouraging good and ap
propriate motivation for learning in pupils. Stu
dents need to learn because they want to learn 
- because they see value in what they are lear
ning. 

Here it is, 30 years after Bruner identified these 

principles. What has happened over that'time? 
Not superficially - but in reality. 

In 1984, Ted Sizer, who is now at Brown Uni
versity, presented a study of American high 
schools in a report called Horace's Com
promise. Let me share in his words what he 
found in the categories that Bruner identified. 

1 . Connectedness in curriculum. 
"The subjects come . . . in random order, a ka
leidoscope of worlds: algebraic formulae to 
poetry to French verbs to Ping-Pong to the War 
of the Spanish Succession, all before lunch. Pu
pils are to pick up these things. Tests measure 
whether the picking up has been sucessful." 
A friend of mine, Cliff Schimmels, who wrote a 
book called High School Drop-In after he went 
back to high scnool as a student at the age of 
43 (he was actually a professor of education 
who needed to know what was happening in 
schools) estimated that he was expected to assi
milate 143 new pieces of information per day. 
Not to be thoughtful about that information or to 
do something different with it, but to give it back 
from time to time, just as it was. 

2. Development in curriculum. 
"A teacher or teachers sit down and look at the 
'time' they have and the textbooks required and 
available. Then they slice the subject matter into 
even smaller pieces, down to cluster of days . . . 
and individual days ('the daily lesson plan')." 
The standard approach is for curriculum to be re
duced - sliced up, rather that seen as develop 
mental with opportinuties for generalization and 
new connections. 

3. Students as powerful learners. 
"The load of data purveyed in a typical high 
school year is staggering. Just because the facts 
roll out, of course, does not mean that they are 
either understood or retained. Most are ignored. 
A few may be deliberately identified as vital for 
the various tests, but many, if not most, of these 
facts mean little to the student." He concludes 
that many teachers work hard and learn a lot. 
Students on the other hand have become pas
sive. 33 



4. Motivation to learn. 
"I want hungry students, the teacher said. 
What do mean by hungry? Kids who want to 
learn. Kids who aren't afraid to ask questions. 
Kids who try the hard problems . . . Above all, 
the hungry student is active, engaged in his or 
her own learning . . . Lamentably, far too few 
modern American adolescents are hungry stu
dents. N o more important finding has emerged 
from the inquiries of our study than that the Ame
rican high school student, as student, is all too 
often docile, compliant, and without initiatieve." 

Sizer's report was about U.S. schools. I don't 
know the details about the situation in Europe, 
except from colleagues and professionals who 
seem to share similar concerns. Last week, in a 
meeting in Copenhagen, with a professor of 
education, we found ourselves sharing many si
milar concerns. 

What about schools for the deaf? 

W e have juist concluded a three-year study of 
deaf children, funded by the federal govern
ment, looking at children in central schools, 
mainstream settings, regular classes, children 
taught orally, with total communication and ASL. 
Children of hearing parents and deaf parents. 
Immigrant deaf children, multi-handicapped, and 
'garden-variety kids'. The purpose was to try to 
identify why deaf children seemed to leave 
school with very low levels of literacy - the abili
ty to read and write. 

The findings are too many to share today, but 
some of the conclusions have to do with the cur
riculum. There was little evidence of a real curri
cula, especially curricula where there were con
nections. The language of text was not 
supported by expansion of knowledge. Langu
age goals were unclear and not related to the 
cognitive issues of other material. Teachers were 
not sure what to say or do about the writing 
samples produced by their children. Teachers of
ten underestimated their childrens' language 
competence and so had low expectations and 
introduced simple language and literacy expe
riences often below the real functioning of the 
children in the class. 

B. Curriculum Development and Innovation 

I am afraid I have presented a very negative pic
ture so far. But there is good news. There is an 
incredible body of knowledge that has become 
available in many areas of learning that we 

34 need to explore and evaluate as educators of 

the deaf. Literacy is probably the most interna
tional movement in education that we have ever 
seen. I recommend that you explore the perspec
tives of Jansen of Denmark, Hall of Great 
Britain, Holdaway of Australia, Clay from New 
Zealand, Egan from Canada, and so on. But 
there are many other areas of curriculum being. 

Let me establish some practical recommenda
tions about curriculum for schools for the deaf. 

1 . Be open to curriculum change. This might 
be the most important principle o f all. How much 
do you and your colleagues discuss issues of 
curriculum - formally and informally? 
Curriculum is first of all an attitude. 

2. Choose the very best models of curriculum 
and learning possible. 
This will mean reading and study and faculty in-
service rather than just using approaches. It me
ans keeping up with the literature and research 
findings. During this conference, we will be tal
king about one on the most revolutionary move
ments we have seen in deaf education in this 
century - bilingualism. W e need to be thoughtful 
about the models we choose. In some places I 
have seen schools borrow a model from tradi
tional bilingualism that was rejected fifty years 
ago. Our children deserve better than that. W e 
need to be well informed about the issues of 
bilingualism as we explore this level of curricu
lum change. But that kind of exploration makes it 
all the more interesting and manageable and 
suitable for each situation. 

3. Keep the design and organization of the 
curriculum on a high level. 
Most language curriculum outlines, for instance, 
are too detailed. The amount of information 
tends to push teachers to teaching small details 
rather than the larger more organizational and 
efficient levels of language. I work with five ma
jor syntactic areas of development. W e can 
easily identify which levels of development our 
children are at, and where we would want them 
to be in a year. That awareness influences the 
goals a teacher establishes. 

4. Understand the essential structure of the cur
riculum areas. 
This will help keep curriculum manageable and 
therefore able to accommodate new imformation 
as it comes along. This is particularly important 
when looking at programs that have been de
signed by other people. I have spent some time 
this week looking at the Dutch mathematics pro
grams which you know are now famous. I think I 
understand what it is trying to do and because 



I agree with many of those presuppositions, I 
want to explore it further. Wil l we throw out a 
curriculum that my teachers are developing in 
math and translate the Dutch program? No, be
cause the presuppositions of both programs over
lap, we will seek to put them together. I will en
courage us to think even further and to try to 
integrate it more with the conceptual units of 
teaching we use. Then I will look at the langu
age issues related to math. Over time I expect to 
see a better program than we have now. One 

that is more efficient and effective, but one that 
may never be finished. 

C. Future Trends 

1. The literacy movement. 

2. The School Reform Movement: e.g. The Coa
lition of Essential Schools. 

3. Bilingualism. 

Rethinking deaf education: 
A must for the 21 st century 
Summary 

C.J.Kirchner 

In a report to the President and the Congress of 
the United States in 1988, the Commission on 
the Education of the Deaf began their report with 
the following: 

"The present status of education for persons who 
are deaf in the United States is unsatisfactory, un-
acceptably so." 

The 143 page report listed 52 recommenda
tions from prevention and early identification to 
technology. Within these recommendations sur
face issues that either directly or indirectly relate 
to current practices, approaches, and values 
found in programs serving deaf and hard-of-
hearing children. 

The following are some of those issues: 
• Changes in student enrollment, educational le

gislation, and student placement have greatly 
influenced the elementary and secondary 
educational systems serving students who are 
deaf. 

• An increasing number of older students may 
be entering special schools after spending 
their primary grades in local school settings. 

• Only about 5 0 percent of deaf students who 

are placed in local school settings experience 
any degree of academic integration. 
Students who are members of minority groups 
are less likely to be fully mainstreamed. 
Most children who are prelingually deaf ex
perience serious difficulties and delays in ac
quiring English language skills. 
A child without a strong language and com
munication base faces barriers that often lead 
to further educational difficulties. 
Since reading ability is highly correlated with 

dents who are deaf also have difficulty beco-' : " • > 

ng arjilit, 
prior English language knowledge, many stu-

ents who are deaf alsc 
ming proficient readers. 

• The educational system has not been success
ful in assisting the majority of students who 
are deaf to achieve reading skills commensu
rate with those of their hearing peers. 

Because of dissatisfaction with the stagnant state 
of deaf education up to the early '70's, various 
individuals set out to challenge the status quo in 
a variety of ways: 
• Total Communication movement. 
• Parent advocacy - establishment of a national 

parent group. 
• Signed English, Cued Speech, and Auditory 35 



Verbal methods. 
• Placement of deaf teachers in preschool and 

elementary classes. 
• Development of the interpreting profession 

- educational interpreting 
- legal interpreting. 

• Day classes and day school populations out 
number residential program populations. 

• Education of Handicapped Children's Act, 
1975. 

• Educational leadership roles being filled by 
deaf and hard-of-hearing individuals. 

• Research studies and linguistic studies 
- early childhood studies by Schlesinger, 

Meadows, Ertig 
- Unlocking the Curriculum publication 
- The Deaf Child, R. Conrad. 

• Telecommunication technology. 

The establishment of TRIPOD in 1982, a non
profit organization, is an outgrowth of the dissa
tisfaction with the quality of education for deaf 
and hard-of-hearing students and an expansion 
of educational principles and practices that are 
applied to all children. 

TRIPOD was started by parents of a deaf child, 
an educator, and a deaf individual. The organi
zation is run by a Board of Directors which rai
ses funds yearly to maintain the organization. 
Four million dollars have been raised in ten 
years. This year's budget is $ 7 0 0 , 0 0 0 . 
TRIPOD's initial program, established in 1983, 
was the GRAPEVINE - a toll-free 8 0 0 number 
for parents, professionals and support personnel 
to call for unbiased information on deafness. In 
1984, the preschool/kindergarten program b e 
gan with four children. 1986 saw the beginning 
of an elementary program. The parent-
infant/toddler program began in 1987 and the 
Fall of 1990 brought the opening of the middle 
school program (6th grade) with 7th and 8th 
grades to be added in subsequent years. I cur
rently am working on a feasibility study to possi
bly establish a model regional high school pro
gram on the campus of California State 
University, Northridge to open in the Fall of 
1994. Thus, the educational philosophy of inte
gration of deaf and hearing children would be 
maintained from infancy through the college 
years. 

TRIPOD was established on the following prin
ciples: 
• Parents are supported in fulfilling their paren

ting role and not encouraged to be educa
tors. 

• The educational pedagogy in the parent-in
fant/toddler and preschool/kindergarten pro-

36 grams is Montessori. 

• Deaf role models as teachers and aides are 
part of every educational level. 

• Team-teaching approach is used in every 
classroom (deaf and hearing or regular edu
cator and teacher of the deaf). 

• Family Sign Class is an integral part of parent 
education. 

• Bilingualism and biculturalism is an integral 
part of the educational program. 

• Regular public school curriculum is followed in 
the elementary and middle school levels with 
modifications occurring only with communica
tion strategies. 

• Complete integration of deaf and hearing 
children at all educational levels. 

• Total Communication philosophy is main
tained. 

In order to put into practice a number of these 
principles, TRIPOD established a private/public 
partnership with a public school district (Burbank) 
which serves approximately 12 ,000 students -
preschool through high school. In this partner
ship, the public school system not only provided 
the classrooms, school books and materials, but 
also reduced the numbers of regular students in 
a class (30 to 20) in order to add deaf and 
hard-of-hearing students to the class. The school 
system also permitted a team-teaching approach 
(two teachers in classroom). 

Our initial observations of the students at the dif
ferent levels are: 

Parent-lnfant/Toddler 
• Parents are dealing with their deaf and hard-

of-hearing children as children first and hea
ring-impaired second. 

• Hearing parents get first-hand experience and 
early acceptance of deafness due to deaf pa
rents as part of the program. 

• Parents talk more to the joys of their child rea
ring experiences rather than the negative. 

Preschool/Kindergarten 
• Children exhibit strong sense of self and have 

great self-esteem. 
• Children spend more time on task than deaf 

peers in other educational programs. 
• Deaf and hearing children exhibit flexibility in 

code switching. 
• Speech and auditory training is viewed as a 

fun and natural experience and speech intelli
gibility is no better or no worse than those 
children in programs which place a heavy 
emphasis on speech, aural/oral skills, etc. 

• Cognitive development is very sophisticated 
in comparison to deaf and hard-of-hearing 
children in traditional deaf education pro
grams. 



• Language development and usage skills are 
comparable to hearing-impaired children who 
are 2 tot 3 years older chronologically. 

Elementary and Middle School 
• Hearing children have developed sign skill as 

well as close relationships with the deaf stu
dents. 

• In cooperative learning situation within the 
classroom, hearing and deaf children interact 
comfortable so that the classroom teacher no 
longer needs to be the communication and in
formation facilitator. 

• Hearing children in the combination class
rooms have not regressed academically due 
to having team teaching situations and deaf 
children in the program. 

• TRIPOD students are functioning well within 
the grade norms for reading comprehension 
in all grades, based upon their performance 

on the California Test of Basic Skills. (Reading 
comprehension is considered the most critical 
measure for predicting achievement in deaf 
children). 

Granted that not all deaf and hard-of-hearing 
children can be fully integrated in regular educa
tion programs, there is still a need for special 
day classes, school and residential programs. 
However, for children who are in the 'current 
mainstream programs', a better approach has to 
be found and defined. The TRIPOD model takes 
the mainstreaming concept which makes the 
deaf and hard-oRiearing child an observer or 
outsider in the 'mainstream of education' and IN
FUSES the same individual into the center of an 
educational environment of participation, owner
ship, and true friendships. Thus, allowing com
munication to flow, information to be exchanged 
and acquired and the human potential realized. 

Naar aanleiding van 

Rethinking Deaf Education 
CJ.Kirchner 

Samenvatting 
intern uitgebracht op deJoh.C. Ammanschool te Amsterdam 

Het opnieuw doordenken van het dovenonder-
wijs is een 'must' voor de 21ste eeuw. 
Ondanks vele technologische veranderingen in 
onze maatschappij is het onderwijs aan dove 
kinderen nauwelijks veranderd. De resultaten 
m.n. van het lezen zijn nog altijd even slecht. 
Door verschillende onderzoeken wordt dit beves
tigd. Het onderwijssysteem heeft gefaald. 

Vanuit deze onvrede zette Kirchner met ouders 
een nieuw onderwijs-programma op en begon
nen ze met een soort Oó-nummer waar ouders 
objectieve informatie konden aanvragen. Dit 
vanuit de filosofie: "Wanneer ouders over meer 
informatie beschikken, kunnen ze betere beslis
singen nemen". 

De kenmerken van het onderwijsprogramma: 
* Kinderen moeten zelf kunnen exploreren en in

formatie kunnen vinden. Het onderwijs moet 

niet teacher-centered zijn. Daarom kozen zij 
voor het Montessori-programma. (Zij hebben 
daarin niets veranderd/aangepast voor de 
dove kinderen.) 
Er wordt gekozen voor een populatie kinde
ren waarvan tweederde deel auditief gehan
dicapt is en eenderde deel horend. 
De klassen hebben een voor horende kinde
ren normale grootte (rond de dertig), maar ie
dere groep heeft een dove- en een horende 
leerkracht en één assistente. (Allemaal geba
rend.) Het gevolg van deze opzet is dat de 
integratie heel natuurlijk verloopt. 
Zo zei een horend kind: "Als ik later groot 
ben, wil ik doof worden." 
Volgens Kirchner is het ook heel goed moge
lijk om dove kinderen op te nemen in horende 
scholen, mits je aan de klas waarin dove kin
deren zitten, een dove leerkracht toevoegt. 
Een andere voorwaarde is dat de horende- 37 



en de dove leerkracht gelijkwaardig samen 
kunnen werken. 

* Een ander kernpunt van de opzet van Kirch-
ner's school is de ouderbegeleiding. 
Per week krijgen ouders 7 a 8 uur begelei
ding. Deze bestaat uit bezoeken thuis, ge
spreksgroepen op school en gebaren lessen. 
In de gespreksgroepen is veel uitwisseling 
m.n. tussen de horende ouders van dove kinde
ren en de dove ouders van horende kinderen. 

De principes nog even op een rijtje: 
1. Je moet ouders steunen in de ouder-rol. Kinde

ren hebben recht op ouders. Je moet er geen 
onderwijzers van maken. 

2. Geef dove kinderen zelf de verantwoordelijk
heid. 

3. Er moeten overal op ieder niveau in de 
school dove rolmodellen zijn. Het meest ide
aal is een combinatie van één horende en 
één dove leerkracht (team-teaching). 

4 . Dove studenten geven gebaren-lessen aan 
hele families, buren etc. 
Voor de ouders is het daarnaast belangrijk 
dat ze in contact komen met succesvolle dove 
mensen. 

5. Bilinguaal aanbod is van belang, omdat je 
volgens Kirchner geen keuze moet maken tus
sen of een gebarende of een orale opvoe
ding. Wanneer die twee gelijkwaardig zijn, 
zal een kind beide tot zich nemen voor zover 
hi j /z i j de mogelijkheden heeft. 
De dove kinderen zijn heel gemotiveerd om 
te leren spreken. De horende kinderen vragen 
ook regelmatig of zij niet naar spreekles mo
gen. 

6. In het Montessori-curriculum wordt niets veran
derd. De dove kinderen volgen het 'horende 
curriculum'. 

7. De totale communicatie-filosofie wordt aange
hangen. 

De bevindingen (uit observaties): 
1. Ouders blijven ouders. Ze zien hun kinderen 

als kinderen en niet als doven. 
2. De gesprekken tussen horende- en dove ou

ders helpt mensen weer plezier te beleven 
aan hun kind. De zorgelijkheid wordt minder. 

3. De kinderen hebben een positief zelfbeeld en 
zelfvertrouwen. 

4. De kinderen kunnen gemakkelijk van gebaren 
naar spraak overschakelen en andersom. Ze 
voelen zich daar goed bij. 

5. Spreekles is leuk. De dove kinderen zijn ge
motiveerd. 

6. De taalontwikkeling van 4 , 5, 6 jarige dove 
kinderen ligt boven het gemiddelde van an
dere dove kinderen. Dit geldt later ook voor 

38 lezen en rekenen. 

7. De horende kinderen gebaren en er ontstaan 
volwaardige vriendschappen tussen dove en 
horende kinderen. 

8. De zorg dat horende kinderen binnen de ver
houding 2 / 3 - 1 / 3 te weinig aan hun trek
ken komen, blijkt ongegrond. 

9. De kinderen kunnen goed samenwerken in 
groepen. Daarin vindt veel informatie-uitwisse
ling plaats. 

Tenslotte 
Waarom zouden we er niet vanuit kunnen gaan 
dat dove kinderen hetzelfde curriculum als horen
de kinderen kunnen volgen? Het is een taalpro
bleem. 
Aansluitend van Blackwell de opmerking: "Wan
neer je lessen geeft in een taal die minder rijk is 
dan dat van je leerlingen, dan is het lesgeven ir
relevant". 
Kirchner: W e moeten nu de taalomgeving ver
anderen. "We kunnen niet wachten, anders ver
knoeien we weer een generatie." 

Verzoek aan de redactie 

Geachte redactie, 

Door ons werd verzuimd onder het artikel van 
dr. J. Weil evenals onder dat van mevrouw 
I. van Wingerden, die beide werden opgeno
men in 'Van Horen Zeggen', aflevering 1, jaar
gang 33, het correspondentieadres te vermel
den. Wilt u in de komende editie alsnog dit 
adres afdrukken? 

Stichting Schisiscentrum Rotterdam 
IJssellandziekenhuis 
Postbus 6 9 0 
2 9 0 0 AR Capelle a / d IJssel 
tel. 0 1 0 - 2 5 8 5 0 1 4 . 

Dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 
G. de Kruijf, secretaresse. 



Op de Huishoudelijke Vergadering 

De huishoudelijke vergadering werd goed be
zocht. W e zagen weer eens andere gezichten 
dan de bekenden, die trouw acte de presence 
hebben gegeven tijdens de intieme vergade
ringen ten huize van het Oud-Katholiek Semina
rium te Amersfoort de afgelopen jaren. 

De huishoudelijke vergadering te Rotterdam 
stond in het teken van afscheid nemen. Twee be
stuursleden, t.w. de voorzitter P.L. van Dijk en de 
vrouwelijke penningmeester Y. van der Wal, 
hadden hun termijn vervuld. 
Zij worden opgevolgd door dhr. L. van der Hei
den, voorheen secretaris, en mevr. R. Versluis, 
voorheen actief bestuurslid met rekenkundige ca
paciteiten. De heer J. Claassen vervult vanaf he
den de post van secretaris. 

Na een humoristische afscheidsrede, die de 
scheidende voorzitter voor de vuist weg uitsprak, 
voelde de aankomende voorzitter zich aange

naam geroepen een dankwoord en een woord 
ter afsluiting van het congres uit te spreken. 

In een niets verhullende beeldspraak, waarin de 
woorden 'Bouwmarkt', 'Platform', 'Onderbou
wen', 'Goede Kwaliteit voor een Gunstige Prijs', 
'Hamers en Spijkers' voorkwamen, werden de 
nu voormalige voorzitter en de ex-penningmees
ter hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij 
hebben verzet in de periode, die nu definitief 
achter hen ligt. Mooie ruikers van groot formaat 
zetten de woorden .van de kersverse voorzitter 
kracht bij. Kijkt de nieuwe penningmeester al 
zorgelijk? Nee! Woorden van zorg klonken wel 
op uit net vervolg van het verhaafvan Van der 
Heiden. 
"Het feit dat onze leden werkzaam in het onder
wijs van het Instituut voor Doven, hier vandaag 
niet zijn, zie ik als zo'n beschadiging van ons 
bouwwerk." 
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Foto-impressie van het VEDON-congres 
gehouden op 26 en 27 maart 1 992 
te Rotterdam Rudolf Mees Instituut 

Sam sam De altijd vriendelijke B. Tervoort 

4 0 J 5 " ' • • h o e v o n d i e h e t g o o n ? 



'De Stille Wereld van Peter Koning' 

Wijnand Breghtholm 

O p 1 april 1992 werd in het Speelgoed- en 
Blikmuseum te Deventer (Brink 47) een receptie 
gehouden ter gelegenheid van 'De Stille Wereld 
van Peter Koning'. 

Twee gebeurtenissen beheersten deze receptie, 
te weten: 
* De opening van de expositie 'De Stille We

reld van Peter Koning - moeder tekent taal 
voor doof kind', die van 1 april t /m 21 juni 
1992 zal worden gehouden, en 

* het aanbieden vanTiet boek 'De Stille Wereld 
van Peter Koning', geschreven door Ineke 
Platel en uitgebracht door Uitgeverij Balans te 
Amsterdam. 

Wies Goossens vertegenwoordigde hier de uit
geverij. Mevr. N. Spdnr-van der Hoek was de 
toegewijde gastvrouw van het museum. 
Onder de genodigden bespeurde ik veel beken
den uit het Gestelse. De heer Pierik, directeur 
van het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel, 
schaarde zich in de rij van sprekers. Hij mocht 
een van de eerste exemplaren van het boek uit 
de handen van mevr. Goossens ontvangen. 

De expositie is samengesteld ter_ gelegenheid 
van de uitgave van het boek. Mini Peters, de 
moeder van Peter Koning, stelde haar artistieke 
gaven in dienst van de opvoeding van haar 
dove zoon. Zij maakte voor 
Peter talloze tekeningen om 
hem nieuwe begrippen bij 
te brengen. De begrippen 
werden onder meer geactu
aliseerd in lottospelletjes en 
stripverhaaltjes, geschreven 
en getekend op rollen pa
pier, die hoogstwaarschijn
lijk waren bedoeld voor ge
bruik in een kasregister. 
Naast het maken van leer
materiaal tekende Mini Pe
ters een tiental aangrijpende 
portretten van haar zoon. 
O p een enkel portret treffen 
we ook de kunstenares zelf 
aan. 

Tijdens de receptie had ik 
een gesprek met 
Ineke Platel, de schrijfster 
van het boek samen met 
mevr. Hiddink-Vallenduuk, 
de Montessori-onderwijze-
res van Peter Koning. 

Peter Koning spreekt de aanwezig 

v.l.n.r. dhr. F. Pierik, Peter Koning, Ineke Platel, Wies Goossens 41 



Naar aanleiding van: 

'De Stille Wereld van Peter Koning' 
Anders omgaan met doofheid 

door: Ineke Platel 

Uitgeverij Balans, Amsterdam 1992 
ISBN 90-5081-160-0. Nugi 7 3 2 / 6 6 1 

Gesprek met Ineke Platel en mevr. Hiddink op 1 april 1992 in het Speelaoed- en Bliki 
Deventer (Brink 47). a 

' • ' staat voor Wijnand Breghtholm 
' * ' staat voor Ineke Platel 
' • ' staat voor mevr. Hiddink 

• "Hoe bent u in contact gekomen met Peter?" 
• "Toeval, ik was werkzaam op hef Instituut 
voor Doven te St. Michielsgestel als journaliste 
om mee te werken aan een publicatie. In d i e 
zelfde tijd vroeg Peter aan het Instituut of men 
daar iets met de methode van zijn moeder kon 
doen. Ik raakte geboeid door het materiaal dat 
die moeder had gebruikt. Zo kwam ik in contact 
met Peter en hoorde meer van de achtergron
den. Ik wilde er over schrijven, maar een krante
artikel leek me niet voldoende. W e hebben be
sloten dat het een boek moest worden. W i j zijn 
toen gaan schrijven." 
• "Was het samen schrijven met Peter niet 
moeilijk; waren er geen communicatieproble
men?" 
+ "In het begin natuurlijk wel. Ik moest een 
drempel nemen om goed naar Peter te luisteren. 
W e hebben samen die drempel genomen, want 
Peter moest ook aan mijn stem en mondbeeld 
wennen. De gesprekken hebben zeker meer tijd 
in beslag genomen dan dit het geval zou zijn 
geweest bij twee horende mensen." 
• "Het is een prachtig boek geworden. Bent u 
er tevreden over?" 
+ "Heel tevreden." 
• "Wat vindt Peter ervan dat hij op deze ma
nier in het zonnetje is gezet? Ik vraag het nu 
maar aan u, want Peter heeft het op deze recep
tie zichtbaar te druk voor een interview." 
+ "Peter wilde eerst alles wat er aan tekenin
gen, werkjes en woordjes voorhanden was laten 
zien. Nu, dat kan bijna niet in zo'n boek. Ik 
vond bovendien de levensgeschiedenis van Pe
ter zeker zo belangrijk. Achteraf, nu alles klaar is 
en ook door deze expositie, denk ik dat Peter er 
net zo tevreden over is als ik." 
• "Mevrouw Hiddink, kunt u iets vertellen over 

42 hoe hef contact met Peter is gelegd?" 

• "Ik had een eigen Montessorischool in Hille-
gersberg. Toen ik naar Deventer was verhuisd, 
stonden ze binnen 14 dagen bij mij op de 
stoep om te vragen of ik kon invallen. Daar heeft 
Mini mij leren kennen (Mini was de moeder van 
Peter). Mini gaf mij twee boeken van mevr. Nan-
ninga-Boon en zij vroeg mij die te lezen, want 
ze vond dat ik de enige was die haar op dat 
moment kon helpen. Vrijdagsmiddags ben ik 
naar haar toe gegaan om Peter te ontmoeten, 
om te kijken of ik contact met hem kon maken, 
want als je geen contact hebt, bereik je niets, 
zeker niet bij dove kinderen. Toen heb ik hem 
van school gehaald en achterop de fiets meege
nomen. De eerste keer was hij onder tafeltjes ge
kropen, want hij wilde niet met mij mee naar de 
Diepenveenseweg, waar ik woonde. Elke dag 
haalde ik hem met de fiets van school, totdat hij 
zelf een step (autoped) kreeg met een SH-bordje 
achterop, waaraan hij vreselijk het land had. La
ter kreeg hij een fiets met zo'n zelfde bordje. 
Dat vond hij maar niets." 

• "U gaf hem extra les." 
• "Ja, ik gaf hem extra les. Ik deed voornamelijk 
de begrippen met hem, want het is heel moeilijk 
om aan een dove begrippen uit te leggen. Za
ken moet je soms van verschillende kanten bena
deren om begrippen duidelijk te krijgen. Wordt 
het op de ene manier niet begrepen, dan doe je 
het op een andere manier." 
• "U hebt in nauwe samenwerking met Mini de 
didactische lijn bepaald in het leerproces van 
Peter?" 
• "Ja, Mini en ik hadden elke dag contact. Ze 
kwam hem elke dag bij mij*na de les ophalen. 
Samen gingen ze aan naar huis. Onze samen
werking heeft acht jaar geduurd en toen is Peter 
naar Adam Frequin gegaan voor het Middel
baar Onderwijs." 
• "Ik vind het een hele prestatie dat je een 
dove jongen buiten een instituut of dovenschool 
om op zo'n hoog plan kunt brengen. Het pleit 
voor uw inzet, voor die van de moeder van Pe-



ter en het pleit voor de inzet van Peter zelf. Peter 
is intelligent. Dit is m.i. geen onbelangrijke voor
waarde voor zo'n goed resultaat." 
• "De mensen van het televisieteam vroegen 
zich af: 'Hoe bestaat het dat twee vrouwen aan 
zoiets beginnen?'. Je begint gewoon, je pakt het 
op en je ziet wel waar je uitkomt." 
• "Ik denk dat er sprake is geweest van intuïtie; 
een zeker vertrouwen in het idee: - Zo moet ik 
het aanpakken -. Ook die tweehonderd woor
den, die Peter op een bepaald moment had; die 
vast te leggen en te gebruiken als basis om op 
voort te bouwen, - zo'n inzicht; dat vind ik heel 
knap." 
• "Met veel plezier heb ik eraan gewerkt en la
ter besefte Peter pas hoe enorm belangrijk het 
voor hem is geweest." 
+ "Ik denk dat we dat nu pas mogen zeggen, 
als we terugkijken." 
• "We houden geregeld contact. Zo nu en dan 
komt hij langs voor een praatje. Daar ben ik 
best dankbaar voor . . . het was ook geen ge
woon werk wat we deden . . .!" 
• "De tijd waarin u samen bezig was, was ze
ker niet gemakkelijk. Het was vïak na de oor
log ." 
• "En daardoor was de kwaliteit van het papier 
zo slecht! Dit vooral was de aanleiding geweest 
contact op te nemen met Gestel om te kijken of 
men geinteresseerd was in het werk dat Mini 
voor Peter had gemaakt en met hem samen had 
gebruikt. Het leek Peter en mijzelf zo jammer 
wanneer er verder niets mee gedaan zou wor
den en het tot stof zou vergaan. Tweemaal zijn 
we naar Gestel geweest om dit allemaal onder 
de aandacht te brengen, het resultaat zien we 
op deze receptie." (Het boek en de tentoonstel

ling in het Speelgoed- en Blikmuseum van 
Deventer.) 
• "Museum, conserveren van objecten, heeft 
het iets te maken met de staat waarin de werkjes 
en het papier zich bevonden?" 
• "Conserveren was niet de opzet. De archiva
ris heeft ons op het feit gewezen, dat het papier 
verzuurd was en heeft het bewerkt, zodat het 
weer een poosje houdbaar is." 
* "Het zou jammer zijn wanneer al het werk 
verloren zou zijn gegaan." 
• "Het is heel leuk net werk van die tijd hier in 
het museum uitgestald te zien. Alles is door mijn 
handen gegaan; het is duidelijk het werk van 
Mini, Peter en mij." 
* "Heel knap is het dat je in staat bent behoor
lijk abstracte begrippen als: nieuwsgierig, be
trekkelijk, eenzaam e.d., te tekenen in verhelde
rende situaties om zo ook de facetten bij de 
toepassing van de begrippen eraan te verbin
den." 
• "Zijn neef woonde vlakbij mij. Ze speelden 
vaak samen. Vroeger kregen de dienstboden 
een bepaald bedrag aan huishoudgeld. Dat 
moesten ze aan het eind van de dag verant
woorden. Er ontbrak (dit kwam bijna nooit voor) 
op een dag een bedrag van twee kwartjes. De 
neefjes werden op het matje geroepen. Hendrik-
Jan had even een kwartje 'geleend' voor een rol 
drop, maar een rol drop van een kwartje was 
niet zoveel voor twee jongens. Toen werd er 
snel een tweede kwartje genaaid. De volgende 
morgen kwam Mini Peter nalen en ze zei nogal 
boos: 'Met jou heb ik een appeltje te schillen!!' 
Peter vroeg mij natuurlijk meteen: 'Wat bedoelt 
mama?' . . . Een praktijkvoorbeeldje, zoals er 
vele zijn." 
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Boekaan kondig ing 
H.K. Schutte en S.M. Goorhuis-Brouwer 

Handboek Klinische Stem-, Spraak- en Taalpathologie 

De medische en pedagogisch-psychologische achtergronden van stem- en spreekgedrag 

Amersfoort/Leuven, Uitgeverij Acco, 1992 

J.J. Groothand, lid van de redaktie 

Toen de uitgeverij Acco de redactie van Van Ho
ren Zeggen, in de persoon van schrijver dezes, 
onlangs verblijdde met een net van de persen 
gekomen exemplaar van het Handboek Klini
sche Stem-, Spraak- en Taalpathologie, was ik 
verrast. Blij verrast mag je wel zeggen, want 
sinds mijn intrede in het (V.S.O.J-onderwijs aan 
leerlingen met hoor- en /o f spraakmoeilijkheden 
(Dr. J. de Graafschool, Groningen, 1979) heb 
ik meerdere malen (o.a. op symposia) kennis 
mogen nemen van de alom geroemde aanpak 
van dr. Schutte en mevrouw dr. S(ieneke) Goor
huis-Brouwer. 

Dr. Schutte is KNO-arts/foniater en hoogleraar 
in de stem- en spraakgeneeskunde, in het bijzon
der de fysiologie en pathoiysiologie van de la
rynx, aan de Rijksuniversiteit te Groningen, en 
dr. Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog/spraak-
patholoog en universitair hoofddocent in de 
spraak- en taalpathologie aan dezelfde universi
teit. Beiden zijn werkzaam in het Centrum voor 
Stem-, Spraak- en Taalstoornissen van de KNO-
kliniek in het Academisch Ziekenhuis te Gro
ningen. 

Het was wel met enige schroom dat ik het hand
boek ter hand nam, want de materie is voor de 
doorsnee docent toch niet alledaagse kost en ik 
voorzag dat het lezen van de 2 0 0 bladzijden 
wel enige dagen zou vergen. Nu, het vergde 
weinig moeite vast te stellen dat het hier een 
prettig in de hand liggend boek betrof, ingebon
den, met stijve kaft en stevig papier en met een 
handige bladwijzer. Bovendien viel het me op, 
dat de drukker een prettig lezend lettertype had 

ekozen en dat de verschillende tekeningen (van 
ijv. het strottehoofd) in al hun eenvoud bijzon

der duidelijk waren. 

"Een handboek schrijven over een onderwerp 
dat raakvlakken heeft met vele, brede, maar 
toch ook duidelijk omschreven en van elkaar on
derscheiden vakgebieden is een hachelijke on
derneming." 
Zo beginnen de beide auteurs hun voorwoord. 

4 4 "Welke discipline(s) mag (of mogen) zich het 

veld van de stem-, spraak- en taalpathologie toe
eigenen? De medische wetenschappen, de 
(ortho)pedagogiek, de psychologie, de linguïs
tiek, de fonetiek, de logopedie? W i j stellen ons 
op het standpunt", zo vervolgen de auteurs, "dat 
elk vakgebied een bijdrage kan leveren aan het 
werkveld van de stem-, spraak- en taalpatholo
gie, maar dat geen van de disciplines het ge
noemde werkveld geheel voor zich kan opeisen. 
Daarbij komt, dat de bijdragen van de verschil
lende disciplines zeer verschillend van aard zijn: 
van fundamenteel wetenschappelijk onderbou
wend tot praktijkgericht." 

Ervaring 
Dat dr. Schutte en dr. Goorhuis-Brouwer het 
toch hebben aangedurfd een handboek te schrij
ven, heeft te maken met hun zorg voor patiënten 
met stem-, spraak- en taalstoornissen. In 1976 -
het zal velen van u bekend zijn - is in Gronin
gen een begin gemaakt met een geïntegreerde 
medische, logopedische en pedagogisch-psy
chologische diagnostiek voor patiënten met zo
juist genoemde stoornissen. Sindsdien zijn veel 
diagnostische procedures uitgeprobeerd en bij
gesteld en is grote ervaring opgebouwd: de ba
sis voor een nauwkeurige en genuanceerde aan
pak. De auteurs zeggen het zo: "Waar de 
patiënt centraal wordt gesteld, zullen bestaande 
theorieën en wetenschappelijke inzichten ver
taald moeten worden naar praktische richtlijnen 
voor diagnostiek en therapie. Dit handboek wil 
daarom geen overzichtsboek zijn . . . maar een 
boek dat praktische richtlijnen kan geven bij de 
diagnostiek van deze stoornissen". 
Aan het slot van hun voorwoord benadrukken de 
schrijvers nog eens de multidisciplinaire benade
ring van de patiënt. 

Inhoud 
In de Inleiding lezen we, dat de klinische stem-, 
spraak- en taalpathologie pas ontstaan is rond 
1900. Vervolgens nemen de auteurs ons mee 
door de jaren Tieen en schetsen de verschillende 
ontwikkelingen in Europa en Amerika. 



Het Handboek zelf bestaat uit een zevental 
hoofdstukken waarin achtereenvolgens de be
grippen stem, spraak en taal (1), stemstoornissen 
(2), spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (3), 
afasie (4), stotteren (5), articulatiestoornissen (6) 
en de stem-, spraak- en taalpathologie in de 
praktijk (7) aan de orde komen. 

In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op 
de anatomie en de fysiologie van de stemvor-
ming, op de spraak en de interactie tussen stem 
en spraak, en op taal: het luisteren, de spraak-
motorische ontwikkeling en de meer specifieke 
taalontwikkeling. Vervolgens op de stoornissen: 
stem-, spraak-en taalstoornissen. 
In het tweede hoofdstuk worden de stemstoornis
sen belicht, met een beschrijving van het pro
bleem, de oorzaken (organisch, constitutioneel 
of functioneel), de diagnostiek (anamnese, spie
gel- en stemfunctie-onderzoek) en de therapie, 
waaronder chirurgische interventie en stemoefen-
therapie. 

Hoofdstuk 3, handelend over spraak- en taalont
wikkelingsstoornissen, geeft een nadere omschrij
ving van het probleem, de beïnvloedende facto
ren, waaronder het gehoor, de motorische en de 
emotionele ontwikkeling, het taalgevoel en de 
omgeving. Daarnaast aandacht voor de diag
nostiek (signalering en multidisciplinair) en de 
therapie, zowel medisch als pedagogisch-psy-
chologisch. 
In het vierde hoofdstuk, Afasie, wordt een om
schrijving van het probleem gegeven (afasie bij 
volwassenen en die bij kinaeren), wordt inge
gaan op de oorzaken en komen vervolgens 
weer diagnostiek en therapie aan de orde. 
Het vijfde hoofdstuk behandelt het stotteren. Ook 

hier een onderverdeling in diagnostiek en thera
pie. Ondermeer aandacht voor ouderbegelei
ding, gedragstherapieën en logopedische thera
pie. In twee bijlagen aandachtspunten bij het 
onderzoek van patiënten die stotteren en voor
beelden van geschikte voorleesboeken. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de articulatiestoornissen: 
het probleem wordt omschreven en daarna 
gaan de schrijvers nader in op de oorzaken 
(ontwikkelingsstoornissen, afwijkingen van de 
spraakorganen en de motorische besturing van 
de spraakorganen (dysarthrieën). Ook hier weer 
een afsluiting met diagnostiek en therapie. 
Het laatste hoofdstuk gaat over de stem-, spraak-
en taalpathologie in de praktijk, met o.a. nog
maals aandacht voor stotteren. 
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een bijlage, 
waarin aandachtspunten staan opgesomd be
trekking hebbend op dat onderdeel. 

Resumerend 
W i e - na van het bovenstaande kennis te heb
ben genomen - mocht denken dat we hier te 
maken hebben met een dor en droog en moei
lijk te lezen handboek, komt op een prettige wij
ze 'bedrogen' uit. Want integendeel, de niet al
tijd gemakkelijke kost laat zich op aangename 
wijze consumeren. 
Ook zij die van lezen geen hobby hebben ge
maakt, zullen zeker niet vroegtijdig de laatste 
bladzijde opzoeken, leder, student, beginnende 
of ervaren leerkracht, leek of professioneel func
tionaris, zal na het lezen van dit Handboek Klini
sche Stem-, Spraak- en Taalpathologie het posi
tieve idee overhouden zijn (m/v) geest verrijkt te 
hebben. Voor 65 gulden (winkelprijs) zal nie
mand dat willen nalaten. 
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Spraakafzien: Een aanvulling op of een 
geïntegreerd aspect van spraakwaarneming 
Drs. F.IJsseldijk, psycholoog 
Instituut voor Doven, Sint-Michielsgestel 

Aangepaste versie van de lezing voor het F.I.D.A.-seminar op 3 1 maart 1 990 . 

1 . De visueel-auditieve spraakwaarneming 

Voor de term liplezen of spraakafzien is nog 
geen wetenschappelijk begrip. Een gevolg is 
dat er verschillende interpretaties en associaties 
voorhanden zijn. 
Bij monniken en zusters, opgenomen in streng re
ligieuze orden, zal de term schuldgevoelens op
roepen. Ondanks het spreekverbod wordt via 
lipbewegingen en het vermogen tot spraakaf
zien gecommuniceerd. Bij verliefden roept het 
woord liplezen herinneringen op aan perron
communicatie. Terwijl de trein zich langzaam in 
beweging zet, worden achter het raam toch de 
laatste troetelwoordjes begrepen van de partner, 
die alleen op het perron achterblijft. Waarschijn
lijk zijn dit niet direct de eerste associaties van 
audiciens en audiologen. Bij hen zal de term lip
lezen geassocieerd zijn met gehoorverlies en 
doofheid. Voor hen betekent liplezen of spraak
afzien een alternatief of compensatie voor het 
niet of slecht horen van spraak. 
De volgende drie onderzoeken geven aanwijzin
gen dat deze monniken en zusters mogelijk zui
verder over het begrip liplezen dachten dan me
nig deskundige op het gebied van de 
audiologie en de spraakwaarneming. 
Het eerste onderzoek is van Dodd (1987), die 
aantoonde dat baby's zich bewust zijn van de 
congruentie tussen lipbewegingen en spraakge
luid. De baby's in het onderzoek schonken min
der aandacht aan kinderrijmpjes, waarbij de lip
bewegingen niet synchroon liepen met het 
voortgebrachte geluia. Een tweede onderzoek 
van dezelfde Dodd (1987) toonde aan dat ho
rende peuters van twee jaar eenvoudige woord
jes konden liplezen. Het liplezen ontwikkelt zich, 
evenals het spreken, vanuit een aangeboren 
aanleg. Het derde onderzoek betreft een studie 
van Mills (1987) bij blinde kinderen. De visus 
handicap bleek een nadelige invloed op de 
spraakontwikkeling te hebben. De onderzochte 
groep maakte in een onderzoek meer articulatie-
routen met de bi-labiale en labiale spraakklan-
ken dan de controlegroep. Dit zijn juist die 
spraakklanken die relatief goed visueel waar-

4 6 neembaar zijn. 

Een conclusie uit deze onderzoeken is, dat bij 
de spraakwaarneming visuele kenmerken mede 
een rol spelen. Liplezen is geen vaardigheid 
waarvan enkel auditief gehandicapten gebruik 
maken. De spraakwaarneming is een audio
visueel proces, gebaseerd op zowel auditieve 
als visuele spraakkennis. 
De vraag is of op het gebied van de weten
schap en op terrein van de clinisch toegepaste 
wetenschap de spraakwaarneming als zodanig 
benaderd wordt? Wanneer mensen problemen 
ondervinden met de spraakwaarneming dan 
zou zowel de ernst van de stoornis als het effect 
van de revalidatie-apparatuur auditief en audi-
tief-visueel gemeten dienen te worden. De litera
tuur en de praktijk op dit gebied leert echter, dat 
de auditieve component bij communicatieproble
men bijna exclusief de aandacht krijgt. Dit blijkt 
ook uit verrassende reacties van audiciens als 
bejaarden het hoortoestel terugbrengen met de 
mededeling dat nu met de nieuwe bril weer veel 
beter gehoord wordt. In de paragraaf over de 
diagnostiek zal op dit gecombineerd auditief-
visueel onderzoek verder worden ingegaan. 

2. De begrippen liplezen en spraakafzien 

Hier wordt ingegaan op de misverstanden, die 
de termen liplezen en spraakafzien kunnen ge
ven, als zij al te letterlijk opgevat worden. 
De term spraakafzien kan de indruk wekken als
of het visuele proces op de voorgrond staat. Na
tuurlijk vormen de visuele componenten bij het 
spreken de bouwstenen voor het spraakafzien, 
echter wel met de volgende beperkingen: 
1. Veel spraakkenmerken (bijvoorbeeld stem
hebbendheid en wijze van articulatie) zijn vi
sueel niet waarneembaar. 
2. Het spreektempo verloopt te vlug om de snel
le visuele lipbeeld-wijzigingen op te merken. Per 
seconde worden gemiddeld 1 5 articulatorische 
bewegingen gemaakt. Het oog kan maximaal 
8-9 bewegingen per seconde registreren. 
3. Uit psychologisch onderzoek blijkt, dat de vi
suele waarnemingssnelheid en de visuele waar
nemingsdifferentiatie niet significant correleren 
met de lipleesvaardigheid. O'Neill en Oyer 



(1981) vermelden wel enige studies met signifi
cante correlaties tussen visuele perceptie-proeven 
en lipleesvaardigheid, maar er zijn andere on
derzoeken (zie overzicht Berger, 1972) die dit 
gegeven weerleggen. 
4 . Mijn ervaring met het lipleesonderzoek bij 
dove kinderen onderschrijven bovengenoemde 
stelling. De oorzaken van lipleesproblemen bij 
doven liggen niet primair op het gebied van de 
visuele waarneming, tenminste voorzover dit on
derzocht is met psychologische tests. W e spre
ken dus niet over manifeste visusbeperkingen die 
met name bij het ouder worden gaan optreden. 
Evenmin over ongunstige visuele omstandighe
den, zoals weinig licht en slecht waarneemare 
lippen. De visuele componenten vormen welis
waar de 'bottom-up' elementen van het spraakaf
zien, maar in vergelijking met bijvoorbeeld het 
lees- en het hoorproces zal de bijdrage van 'top-
down ' processen hier een belangrijker rol spe
len. De lipleesproblemen bij doven moeten 
meer gezocht worden in het motorisch dys-
practisch functioneren, zoals Van Uden 
(1 974) dit heeft aangetoond. 

Voldoet de term liplezen beter? Ook dit be
grip kan aanleiding geven tot misverstanden. 
Liplezen, als begrip voor hef visueel spraakver-
staan, is meer aan enkel de informatie van de 
lippen: 
1 . Denken we eens aan het verstaan van 
emoties. Emoties worden onder woorden ge
bracht, maar visueel vaak treffender uitgedrukt 
en visueel beter begrepen dan via het woord 
gezegd of lipgelezen kan worden. 
2. Natuurlijke expressies, non-verbale cues 
spelen naast wat lipgelezen wordt een be
langrijke rol in de communicatie. Een gebaar 
kan aan het gesproken woord een belangrijk 
accent geven. 
3. Blikcontact en oogbewegingen kunnen in 
de communicatie al vaak veel zeggen. In een 
aantal culturen bijvoorbeeld bepaalt de domi
nante partij wie de ander aan mag kijken. 
Bij deze punten dienen we wel te bedenken, 
dat het gesprokene normaal gehoord wordt. 
Wanneer men afhankelijk wordt van het liple
zen, wordt de invloed van deze extra non-ver
bale communicatie anders. Het kan dan de 
aandacht ook afleiden. Bij het onderwijs aan 
doven blijkt dat het gebruik maken van geba
ren een nadelige invloed heeft op de ontwik
keling van het l iplezen. Overdreven mondbe
wegingen en overdreven expressiviteit maken 
het liplezen eveneens niet gemakkelijker. Zij 
kunnen teveel afleiden en maken het mond-
beeld als het ware minder betrouwbaar. 

W a t verder te zeggen over het begrip liple

zen? De vergelijking met het lezen gaat in 
veel opzichten niet op. W e noemen de vol
gende verschilpunten: 
1 . Lezen is een statisch, simultaan proces. Es
sentieel is dat het gelezene blijft staan. De 
oogbewegingen bij het lezen laten zien dat 
we sprongsgewijs lezen en soms ook weer te
rugkijken. Het liplezen is daarentegen een dy
namisch, successief proces. De woorden ko
men en gaan. Liplezen doet een groter 
beroep op het korte termijn geheugen dan het 
lezen. 

2. De verwerking van lipleesstimuli heeft 
meer overeenkomsten met het verwerken van 
gesproken dan van gelezen taal. De volgen
de onderzoeken zijn niervoor illustratief. 
2 . 1 . In het onderzoek van Dodd en Camp
bell (Campbell, 1987) werden at random op 
drie verschillende manieren, nl. auditief, vi
sueel-grafisch en via het l ipbeeld, cijfers ge
presenteerd. De opdracht was zowel de cij
fers als de daarbij gepresenteerde modaliteit 
te onthouden. De proefpersonen konden van 
de gememoreerde cijfers wel juist aangeven 
welke hiervan grafisch gepresenteerd waren. 
De auditief en lipgelezen cijfers verwarden 
men qua gepresenteerde modaliteit echter sig
nificant meer. Opvallend was dat dit gebeur
de ondanks de expliciete instructie, de gepre
senteerde modaliteit tevens te onthouden. Het 
gelezen woord wordt anders opgeslagen dan 
auditieve en lipgelezen informatie. De laatsten 
doen een beroep op gelijkende verwerkings
strategieën. 

2 .2 . Een bekend fenomeen bij geheugenex
perimenten is het zg. 'recency' effect bij se
rieel gepresenteerde stimuli. Hiermee wordt 
het effect bedoeld dat bij auditieve stimuli, in 
tegenstelling tot visueel gepresenteerde stimuli, 
de laatste stimuli in de reeks beter onthouden 
worden. Ditzelfde effect treedt nu op bij reek
sen stimuli die via het liplezen onthouden moe
ten worden (Campbell, 1987). 
2 .3 . Een laatste aanwijzing voor gelijke ge
heugenstrategieën bij het verwerken van ge
hoorde en lipgelezen spraak betreft het 'suffix' 
effect. Wanneer men in een reeks stimuli, in 
dezelfde modaliteit, een stimulus toevoegt, die 
geen verband houdt met de vorige stimuli, 
dan heeft dit een negatief effect op bovenge
noemd 'recency' effect. Men zegt in een audi
tieve reeks cijfers bijvoorbeeld 'dit was het 
laatste item'. Dit effect is zowel het geval bij 
de auditieve als de lipgelezen stimuli. Evenzo 
als bij een lipgelezen reeks een niet verband 
houdend auditieve stimulus wordt toegevoegd 
of omgekeerd (Campbell, 1987). 

De conclusie kan dus zijn, dat de termen 
spraakafzien en liplezen, letterlijk genomen, 



aanleiding kunnen geven tot een foutieve be
gripsvorming. De term visuele spraakwaarne-
ming geeft "het begrip van hetgeen w e willen 
omschrijven beter weer. De beschreven onder
zoeken ondersteunen de praktijk van het do-
venonderwijs, waarbi j het liplezen en het rest-
gehoor tegelijkertijd uitgedaagd en geoefend 
worden. Deze integratie tussen lipbeeld en 
geluid begrijpen baby's tenslotte al en doen 
een beroep op dezelfde geheugenverwer
kingsprocessen. 

3. Het liplezen van doven 

In deze paragraaf willen we ingaan op het 
verschil in interpretatie van het begrip liplezen 
zoals dat in wetenschappelijke tijdschriften ge
hanteerd wordt en zoals dat in de onderwijs
praktijk aan doven opgevat wordt. 
Wetenschappelijk onderzoek over het liple
zen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, han
delt'over liplezen zonder aanbieding van ge
luid of mét presentatie van gemaskeerd 
geluid. Men bedoelt steeds de visuele vaar
digheid. Dit is echter een andere situatie dan 
in de praktijk van het dovenonderwijs^ Daar 
wordt met lipleesvaardigheid, de vaardigheid 
van doven bedoeld het gesproken woord te 
begrijpen met inbegrip van het gebruik van re-
validatie-apparatuur (hoortoestel of cochleaire 
implant) Bekend is dat bij ongeveer 9 0 dB 
de doofheidsgrens ligt. Het vormt de grens 
waar doven ook met de beste gehoorappara-

rLETCIIER INDEX IdD) 

•ï 0.0 20.0 40.0 60.0 60.0 100.0 IZU.U 
Average Hearing Tnresnold Level (dB) 

Figure 2. The Primary Modality for Speech Percep
tion scores plotted as a function of pure-tone average 
hearing level in dB (N = 84). The actual number ot 
data points are presented numerically where multiple 
data points fall into a single position. 
(UitSeewalde.a., 1985) 

48 

Figuur 1. De discriminantie-score voor spraak in stilte 
als functie van het gehoorverlies. 
(UitLamorée.a., 1985) 

tuur hun spraak niet meer auditief kunnen vol

gen. 
Figuren 1 en 2 uit de onderzoeken van resp. 
Lamoré e.a. (1985) en Seewald e.a. (1985) 
laten dit nog eens zien. 

In het onderzoek van Seewald werden tegelij
kertijd twee verschillende stimuli aangeboden. 
Een auditieve en een visuele spraakstimulus. 
De proefpersonen moesten aangeven welke 
stimulus zij waarnamen. Een positieve score 
geeft de mate van auditieve keuze, een nega
tieve de preferentie voor de lipgelezen stimu
lus aan. In beide figuren is duidelijk dat rond 
de 9 0 dB de omslag van auditieve naar lip
gelezen stimuli plaats vindt. De doven zijn 
voor het verstaan van het gesproken woord 
op het liplezen aangewezen. De eventueel 
aanwezige hoorresten hebben voor het liple
zen 'slechts' een ondersteunende functie. Uit 
onderzoek blijkt (Van Uden, 1 974) dat slechts 
6% van de zo vastgestelde dove kinderen fy
siologisch geheel doof zijn, de zg . vibratie-
doven. Zij voelen de geluidstrillingen. De 
meeste dove kinderen hebben echter profita
bele gehoorresten. 

Uit een lipleesonderzoek (Usseldijk, Van den 
Wol lenberg en Tellegen, 1990) met 2 2 8 
oraal opgevoede dove leerlingen uit Sint-
Michielsgestel, blijkt dat de lipleesprestatie 
van deze leerlingen significant samenhangt 
met hun gehoorverlies, nl. r = . 4 4 * * (over 
2 0 5 kk range Fletcher 72 -133 dB, gem. 
verliesvan 108 dB, sd 11 dB). 



Tabel 1. De gemiddelde standaardlipleesscores (gem. = 50, sd = 10) als functie van het gehoorverlies. 
(Uit IJsseldijk e.a. 1990). 

de 

Fletcher-ir 
range 

90 
100 
110 

> 120 

< 9 0 d B 
99 dB 

109 dB 
1 19 dB 

dB 

niet bekend 

geob 

dex 

serveerde 

gem. 

80.7 
94.5 

104.3 
112.7 
125.9 

relatie 

n 

6 
29 
72 
52 
29 

17 

SRT(S) 
gem. 

64 .3 
57.8 
49.8 
46.7 
45.2 

44.6 

de geschatte 

Fletcher 
index 

70.0 dB 
80.0 dB 
90.0 dB 

100.0 dB 
110.0 dB 
120.0 dB 
130.0 dB 

relatie 

SRT(S) 
schatting 

76.0 
66.6 
58.8 
52.6 
48.1 
45.1 
43.8 

Tabel 2. Relatieve bijdrage van de verschillende fac
toren die bijdragen aan de variantie van de 
scores van de liplestest 
(Uitljsseldijke.a., 1990). 

15% 

18% 

22% 

45% 

variantie t.g.v. meetonnauwkeu-
righeid 

niet verklaarbare variantie 

gehoorrest 1 2% en 
taalaanleg 1 3% 

leeftijd 

Tabel 1 laat de gemiddelde lipleesstandaard-
scores (SRT.S), dus gecorrigeerd op leeftijdsef
fect, zien als functie van het gehoorverlies. De 
gemiddelde standaardscore is 5 0 met een 
standaarddeviatie van 1 0 . De invloed van het 
gehoorverlies op het liplezen is hier wel dui
delijk. De leerlingen met een verlies < 9 0 dB 
vormen hier direct de positieve uitschieters 
(n = 6). 
In tabel 2 staat geïllustreerd welke factoren de 
uitslagen op deïipleestest bepaald hebben. In 
deze onderzoeksgroep is 45% van de liplees-
variantie van 2 2 8 leerlingen van 6 tot 2 0 
jaar, een gevolg van leeftijd. Een leeftijdsont
wikkeling die m.b.t. het liplezen vertaald moet 
worden in de ontwikkeling van de Nederland
se taal in al zijn modaliteiten. Daarbovenop 
wordt 22% nog verklaard door de individuele 
verschillen in taalaanleg en hoorresten. 

Het is dus duidelijk dat de lipleesvaardigheid 
van doven, zoals bij dit onderzoek gemeten, 
iets anders voorstelt dan het liplezen zonder 
geluid. De dagelijkse school en opvoedingssi
tuatie van oraal dove leerlingen is er een 
waarbi j gebruik gemaakt wordt van het hoor-
toestel. Uit het onderzoek blijkt dat een conse
quente geluidsopvoeding tevens een positief 
en significant effect heeft op de ontwikkeling 
van de lipleesvaardigheid. 
Dat uit een onderzoek van Breed en Swaans-
Joha (1 986) bij de volwassen doven in Ne
derland slechts 25% van de volwassen doven 
het hoortoestel gebruikt, laat onverlet dat in de 
orale opvoeding en onderwijssituatie hoortoe-
stelgebruik een zeer nuttig effect heeft. Dit 
wordt hier ten overvloede herhaald omdat re
denerend vanuit gegevens verkregen bij dove 
volwassenen soms onterechte consequenties 4 9 



voor de opvoeding van dove kinderen wordt 
getrokken. Bijvoorbeeld de consequentie dat 
hoortoestelaanpassing voor dove kinderen 
weinig zin heeft. 

4. Het spraakafzien als aanvulling op de au
ditieve informatie 

In Nederland publiceerden Lindeman en Van 
Leeuwen (1978) als eersten een onderzoek 
naar de invloed van het spraakafzien op de 
auditieve spraakwaarneming bij horenden. 
Aanleiding voor dit onderzoek was de mede
deling van werknemers, die een lawaaidoof
heid hadden opgelopen, dat het met het 
spraakverstaan nogal meeviel als het mogelijk 
was om tijdens het gesprek de spreker te kun
nen aankijken. Een spraakaudiogram werd af
genomen onder twee signaal-ruisverhoudin-
gen, nl. 7 0 / 7 0 dB en 7 0 / 6 0 dB bij 581 
personen, afkomstig uit 9 verschillende bedrij
ven. Bij beide condities eenmaal met en een
maal zonder geluid, in totaal dus 4 spraak-
audiogrammen. Er werden 2 0 eenlettergrepi
ge woorden aangeboden. Het percentage 
goed nagezegde spraakklanken werd geno
men als score voor het spraakaudiogram. Het 
verschil in percentage goed nagezegde fone
men tussen de conditie met/zonder video
beeld bedroeg bij de signaal-ruisverhouding 
7 0 / 7 0 tussen de 2 0 en 3 0 procent. Bij de 
gunstiger verhouding 7 0 / 6 0 was het verschil 
wat geringer. Het betreft hier dus een winst 
gemeten op foneemniveau en betrekking heb
bend op een groot aantal werknemers met 
een gehoorverlies in de hoge tonen. Het zijn 
juist de klanken f - s - p -1 die dan auditie niet 
meer te horen zijn, maar relatief goed aflees
baar zijn. Een ander resultaat betrof het leef
tijdseffect. Het negatieve leeftijdseffect is bij 
het auditief spraakverstaan aanzienlijk groter 
dan bij het audio-visueel spraakverstaan. 
Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt de com
penserende invloed van het liplezen op het 
spraakverstaan groter. 

Dit positieve effect van de visuele component 
bij het spraakverstaan is vaak bevestigd. Erber 
(1969) en Sumby & Pollack (1954) o.a. heb
ben deze winst uitgedrukt in een kwantitatieve 
verlaging van de verstaanbaarheidsdrempel. 
Beiden gebruikten hiervoor spondee-woorden. 
Er werden winsten vastgesteld die overeen 
kwamen met een verhoging van de s ignaa l / 
ruisverhouding van 5 tot 2 2 dB. MacLeod en 
Summerfield (1987) onderzochten dit effect 
met behulp van zinnen. Het ging om het her
kennen van drie sleutelwoorden per zin. Bij 
2 0 normaal horenden bedroeg het verschil in 

5 0 drempel, ten gunste van de audio-visuele aan

bieding, gemiddeld 1 1 dB (range van 6-15 
dB). De winst was hier mede afhankelijk van 
het lipleesvermogen van de onderzochte. Be
tere liplezers profiteerden meer van de gecom
bineerde aanbieding. De winst was tevens af
hankelijk van het type testmateriaal. De winst 
was groter bij zinnen die enkel visueel al ge
makkelijker af te lezen waren. 
Deze onderzoeken tonen aan dat de visuele 
component, in moeilijk auditieve omstandighe
den, een duidelijk meetbare positieve invloed 
heeft op het spraakverstaan. 

5. Een analyse van de lipleeswinsten 

Waaruit bestaat de winst die we in de vorige 
paragraaf hebben besproken? W e dienen te 
bedenken, dat bij deze onderzoeken afge
zien is van een aantal visuele elementen die 
in de dagelijkse communicatie wel een rol 
spelen. Te noemen zijn hier de rol van de non-
verbale communicatie en de informatie vanuit 
de context. De invloed van deze context is 
soms aanzienlijk. W e communiceren vaak op 
basis van wederzijdse verwachtingen. Uit on
derzoek blijkt dat reeds één woord , vooraf
gaand aan een daarop volgende liptelezen 
en geassocieerde zin, een significante winst 
oplevert op het lipleesresultaat. Deze context
informatie was afwezig bij de onderzoeken 
besproken in paragraaf 4 . De winst zal daar 
voornamelijk een gevolg zijn van de visuele 
waarneming van elementaire spraakklanken. 
W a t is van deze spraak visueel waarneem
baar? ,. 
Bij de klinkers worden voornamelijk twee di
mensies onderscheiden: de mate van lipron-
ding/ l ipspreiding en de mate van kaak-
opening (Montgomery en Jackson, 1983). 
Biedt men visueel spraakmateriaal aan dat be
staat uit de combinatie medeklinker-klinker, bij
voorbeeld 'bo, to, bie' e t c , dan worden 4 0 
tot 60% van de klinkers juist herkend. 
Breeuwer (1985) kwam in Nederland, in zijn 
onderzoek met video bij een proefgroep van 
2 4 horende volwassenen, tot een percentage 
van 55%. Er traden verwarringen op tussen 
de klinkers die in de klinkerdriehoek dicht bij 
elkaar liggen 

Uit lipleesonderzoeken van medeklinkers (zie 
voor een goed overzicht Owens en Blazet, 
1985) blijkt: 
1. De plaats van articulatie vormt hét visueel 
onderscheidend criterium voor de medeklin
kers. De bilabiale medeklinkers / p / b / m / en 
de iabiodentale medeklinkers f / v werden in 
ieder lipleesonderzoek als viseem-cluster on
derscheiden van de overige medeklinkers. 
2. De manier van articulatie en de stemheb-



bendheid van medeklinkers zijn visueel niet 
waarneembaar. 
3. Het aflezen van consonanten groepeert 
zich rondom een aantal viseem-clusters. De 
verwarringen treden voornamelijk binnen deze 
viseem-clusters op. Het aantal gevonden clus
ters varieert van 3 (Erber, 1 972) tot 9 clusters 
(Binnie, 1976). Het aantal gevonden clusters 
is afhankelijk van de opname-condities zoals 
lichtval op het gelaat van de spreker, de lip-
zichtbaarheid en lipbeweeglijkheid van de 
spreker, het soort proefpersonen (studenten, 
ouderen, gehoorgestoorden) en hef gekozen 
criterium voor viseem-groepen (bijv. clustering 
bij verwarringen >70% of >75%). 

4 . Correcte viseem-cluster identificaties liggen 
rond de 35 tot 50%. 
5. De juiste herkenning van consonant verbin
dingen (Frank & Kimbïe, 1972) is zeer moei
lijk. 

Algemeen kan men zeggen, dat de visuele 
waarneembaarheid van spraakklanken be
perkt is. In gespreksvorm zal de visuele waar
neembaarheid van de spraakklanken, ten ge
volge van verschillen in spreekgewoontes 
(bijvoorbeeld dialect), coarticulaties en assimi
laties, nog complexer worden. Anderzijds 
neemt de informatie van de geboden taai-con
text toe. 

6. Diagnostiek en training van spraakafzien 
via beeldplaat en computer 

Als eerste wordt ingegaan op de wenselijk
heid van de diagnostiek van de auditief-vi-
suele spraakwaarneming. De gevolgen van 
een genoorverlies voor de communicatie kun
nen beter ingeschat worden als naast het en
kel audiologisch onderzoek, de spraak audio
visueel gepresenteerd wordt. Bij doven lijkt dit 
geheel vanzelfsprekend. Tot nu toe is dit as
pect echter nog op zeer beperkte schaal in de 
onderzoeksbatterij van audiologisch onder
zoek opgenomen. Dit is enerzijds een gevolg 
van het probleem om geschikte meetprocedu
res te vinden. Hoe komen we bijvoorbeeld 
aan een gestandaardiseerde presentatie? Lip-
lezen blijft tenslotte mede afhankelijk van de 
spreker. De video biedt hiervoor nu een oplos
sing. Een volgend probleem is de scoringspro-
cedure? Wanneer het nazeggen als methode 
gebruikt wordt, kunnen we in de problemen 
komen met dove patiënten. De groep waar
voor dit onderzoek het meest relevant is. Kun
nen we voor het liplezen afgaan op de soms 
moeilijke verstaanbaarheid van de spraak? 
Mogel i jk hebben ze de boodschap goed ver
staan, maar wordt het gesprokene door de 

beoordelaar niet goed verstaan. En wat moet 
van het gesprokene gescoord worden? Het 
aantal nagesproken fonemen, lettergrepen, 
woorden or is het scoren van sleutelwoorden 
in een zin het belangrijkst voor het verstaan 
van gesproken boodschappen? De constructie 
van een betrouwbare en valide test voor de 
auditief-visuele spraakwaarneming kent vele 
voetangels en klemmen (zie verder Usseldijk, 
1988). 
In Sint-Michielsgestel is een test ontwikkeld (Us
seldijk, Van den Wollenberg en Tellegen, 
1 990) die in een behoefte op dit gebied kan 
voorzien. De objectiviteit van de scoring werd 
gerealiseerd door gebruik te maken van mul
tiple-choice plaatjes. De taalontwikkeling, bij 
doven een met het spraakafzien niet los te 
koppelen probleem, werd zoveel mogelijk on
der controle gehouden door eenvoudige ge-
sprekstaal te gebruiken. Voor horende kinae
ren vanaf 7 jaar verliep deze test 
probleemloos. Bij iedere plaat van 4 keuze
plaatjes waren 8 samengesteld, die geasso
cieerd waren met de plaatjes. De zinnetjes 
werden door 4 verschillende logopedie-stu-
denten op de video gesproken. De leerling 
moest na het zien van net video-fragment aan
geven welk plaatje bij de gesproken zin hoor
de. Zo werden in totaal 8 0 zinnetjes ( 8 *10 ) 
aan 2 8 8 dove leerlingen voorgelegd. Via een 
Rach-analyse, uitgevoerd door Van den Wol
lenberg, als hoofddocent verbonden aan de 
mathematische afdeling van de psychologi
sche faculteit van de Universiteit te Ni jmegen, 
bleven tenslotte 4 0 items, 4 items per keuze
plaat, over. De test voldoet zo aan de weten
schappelijke eisen van betrouwbaarheid en 
validiteit. De test is vervolgens genormeerd 
door P. Tellegen, wetenschappelijk medewer
ker aan de psychologische faculteit van de 
Universiteit te Groningen. De normering vond 
plaats op oraal opgevoede dove leerlingen. 
Zo kan per leeftijd bekeken worden hoe een 
leerling auditief-visueel functioneert in vergelij
king met de normeringsgroep. 
Deze lipleestoets is vervolgens op een beeld
plaat vastgelegd en gekoppeld aan een com
puter. Zo is een volledig door de computer ge
automatiseerd testonderzoek mogelijk. De 
uitslag wordt op schrijf vastgelegd en kan on
middellijk uitgeprint worden. Een dergelijke 
geautomatiseerde wijze van auditief-visueel 
spraakonderzoek is zowel voor de patiënt als 
de onderzoeker praktisch, objectief en aange
naam. De interactieve beeldplaat is op deze 
wi jze hét medium voor onderzoek van de au
ditief-visuele spraakwaarneming. O p deze 
beeldplaat staan overigens nog meerdere lip-
lees- en hoortoetsen voor auditief gehandicap- 5 1 



ten. Voor meer informatie over dit ISEG-onder-
zoeksprogramma (Interactief Spraakafzien En 
Gehoor) wordt verwezen naar de handleiding 
(IJsseldijk, 1990). 

Als laatste punt de training van het spraakaf
zien. Voor dove en slechthorende leerlingen 
vanaf zeven jaar is er het ISEG-trainingspro-
gramma op de beeldplaat. Voor een beschrij
ving van de veelbelovende trainingsmogelijk-
heden van dit interactief programma wordt 
verwezen naar Usseldijk (1989) en naar een 
videoband (VHS), waar de diagnostiek en 
trainingsmogelijkheden van beide program
ma's gedemonstreerd worden. Deze video
band is te bestellen via onderstaand corres
pondentie-adres. 

F.IJsseldijk 
Instituut voor Doven 
Theerestraat 4 2 
5 2 7 1 G D Sint-Michielsgestel 
Nederland. 
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Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor lo
gopedisten en studenten Logopedie. Daarnaast 
worden ouders en leerkrachten van kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen als doelgroep ge
noemd. Voor logopedisten en ervaren leerkrach
ten in het Speciaal Onderwijs zal veel bekend 
zijn op grond van ervaring en doordat er op 
grote schaal aan bekende Nederlandse en bui
tenlandse literatuur gerefereerd wordt. 
Ouders daarentegen zal het waarschijnlijk dui
zelen van al de specifieke termen, ondanks de 
verklarende woordenlijst achterin. Het herkennen 
van de problemen van hun eigen kind zal voor 
ouders, zonder hulp, niet eenvoudig zijn. In cur
sussen, o.a. voor net Speciaal Onderwijs, kan 
dit boek wellicht een goede bijdrage leveren. 

In het eerste hoofdstuk vindt er een afbakening 
van begrippen plaats. Verschillende termen die 
duiden op een stoornis in de taalontwikkeling, 
worden besproken, o.a. spraak- en taalontwiK-
kelingsstoornis, taalachterstand, dysfasie. Er 
wordt gekozen voor de term 'taalontwikkelings
stoornis' met de definitie 'een taalontwikkeling 
die beduidend achterblijft bij de normale taalont
wikkeling'. Een stoornis in de spraaksontwikke-
ling wordt hierin niet betrokken. De term taalach
terstand zou de indruk wekken dat deze 
achterstand gemakkelijk in te halen is. De bena
ming dysfasie, die van oorsprong gekoppeld is 
aan een neurologisch dysfunctioneren, kan de 
verwachting wekken van een moeizame thera
pie. Een taalontwikkelingsstoornis die voorkomt 
samen met andere stoornissen wordt taalstoornis 
genoemd. In dit boek worden beide termen 
soms door elkaar gebruikt. 

Het tweede hoofdstuk beschrijft de verschijnselen 
bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Al
lereerst is er een overzichtelijk schema: taaire
ceptie en taalproduktie worden ingedeeld naar 
taalvorm, taalinhoud en taalgebruik. 
De verklaring bij het schema is summier. Enkele 
taalaspecten, zoals 'semantische relaties' als on
derdeel van taalinhoud en 'communicatieve func
ties' als onderdeel van taalgebruik, worden iets 

uitgebreider genoemd. Daar deze taalaspecten 
in net boek telkens nadrukkelijk naar voren ko
men en deze voor de schrijvers kernpunten zijn 
in het kijken naar taalontwikkelingsstoornissen, 
had een uitgebreide beschrijving een aparte 
plaats verdiend. 
Er is gekozen voor het centraal stellen van stoor
nissen in taalvorm, taalinhoud en taalgebruik bij 
kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Wat 
betreft taalontwikkelingsleeftijd is er een driede
ling gemaakt: 
1 .net kind dat niet of nauwelijks spreekt van 0 

tot 1 ;ó jaar 
2. het jonge kind met een talig niveau van 1 ;6 

tot ó ;0 jaar 
3. het schoolkind met een talig niveau vanaf ó ;0 

jaar. 
De auteurs bespreken vervolgens kinderen met 
een stoornis in de taalvorm, kinderen met een 
stoornis in de taalinhoud en kinderen met een 
stoornis in het taalgebruik, waarbij taalproduk
tie, taaireceptie en de verschillende leeftijdsgroe
pen telkens apart aan de orde komen. Stoornis
sen in de taalontwikkeling worden op deze 
manier nauwkeurig ingedeeld, hetgeen mogelijk
heden geeft voor onderzoek en behandeling. 

In hoofdstuk drie wordt ingegaan op het ver
band tussen taalontwikkelingsstoornissen en an
dere stoornissen, zoals bijv. slechthorendheid, 
neurologisch dysfunctioneren, autisme, cognitie
ve stoornissen, leerstoornissen en sociaal-emotio-
nele problemen. 
Bij elke genoemde stoornis worden enkele taal
aspecten besproken en onderzoeksresultaten ver
meld. Bij slechthorende kinderen rond zes jaar 
blijkt bijv. de grammaticale ontwikkeling een 
groot probleem te zijn. Helaas wordt er weinig 
gezegd over de invloed van slechthorendheid 
op de ontwikkeling van de taalinhoud en het 
taalgebruik. Het feit dat in een Engels onder
zoek geen relatie werd gevonden tussen de 
mate van gehoorverlies en het communicatieve 
vermogen, vraagt om meer informatie. 
Er wordt in dit hoofdstuk in kort bestek zoveel 
besproken, dat er nooit volledigheid kan be- 53 



staan. Waarover wel en niet wordt uitgeweid 
lijkt nogal willekeurig gekozen en is wellicht 
vooral bepaald door wat erover bij de auteurs 
bekend is. 
Helaas wordt de invloed van spraakontwikke-
lingsstoornissen op taalontwikkelingsstoornissen 
nauwelijks uitgediept. Kennelijk is er niet veel on
derzoek gedaan op dit gebied. In de praktijk 
leert de ervaring, dat een spraakontwikkelings-
stoornis als verbale dyspraxie de taalontwikke
ling ernstig belemmert. Pas wanneer de beheer
sing over de spraakklanken enigszins op gang 
komt, kun je beoordelen of er naast de stoornis 
in de spraakontwikkeling een stoornis is in de 
taalproduktie. 

Hoofdstuk vier gaat over het onderzoeken van 
taalontwikkelingsstoornissen. De indeling van 
taal in taalvorm, taalinhoud en taalgebruik uit 
hoofdstuk twee vormt de basis voor l ie t onder
zoeken van de verschillende taalaspecten. Taal-
tests, spontane taalanalyse en observaties kun
nen ' gebruikt worden bij het taalonderzoek. 
Bestaande taaltests en spontane taalanalyse
methoden worden in het kort besproken. 
Het beoordelen van de semantische relaties, de 
verhaalopbouw, het gebruik van communicatie
ve functies en de conversatievaardigheden kan 
het best geschieden via observatie. De observa-
tielijsten, die als bijlage zijn toegevoegd, kun
nen hiervoor gebruikt worden. De aandacht 
voor deze taalaspecten is zeer waardevol. In de 
praktijk van het werken met kinderen die een 
taalontwikkelingsstoornis hebben, is hieraan be
hoefte. Helaas ontbreken Nederlandse gege
vens. Uitwerking en onderzoek voor het Neder
lands is dan ook zeer gewenst. De behandeling 
van kinderen met een stoornis in de taalinhoud 
of in het taalgebruik, bijv. kinderen met een con
tactstoornis, zou hiermee gebaat zijn. 

In hoofdstuk vijf komt de behandeling van taal
ontwikkelingsstoornissen aan de orde. Uitgangs
punten zijn dat de behandeling plaatsvindt in het 
kader van de totale ontwikkeling van het kind en 
dat de taaitherapie gericht is op het vergroten 
van de communicatieve mogelijkheden en het 
leerpotentieel van het kind. Medewerking van 
ouders en leerkrachten is dus van belang. 
Uit het taalonderzoek kunnen individuele behan-
deldoelen geformuleerd worden, waarbij wat 
het kind het meest belemmert in zijn communica
tie de prioriteit verdient. Bij de bespreking van 
verschillende therapievormen ligt het accent op 
de 'communicatieve therapie', waarbij integratie 
van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik voorop 
staat. Uit ervaring' blijkt dat hierin het gevaar 
schuilt, dat er aan teveel taalaspecten tegelijker-
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atie speelt de taalinhoud en het adequaat re
ageren (taalgebruik) een belangrijke rol. De aan
dacht van het kind gaat hiernaar uit, zeker wan
neer deze taalaspecten het kind moeite kosten. 
Wanneer daarbij ook de taalvorm tegelijkertijd 
als oefendoel genomen wordt, is dat voor de 
meeste kinderen teveel. Het scheiden van de 
verschillende taalaspecten geeft meer mogelijk
heden om het taalvermogen van het kind te ver
sterken. Je bent in een oefensituatie a.h.w. voor
waardenscheppend bezig. Je geeft het kind de 
taaiinstrumenten in handen (in de mond) waar
mee het in de communicatie beter uit de voeten 
kan (uit zijn woorden komen kan). Dat in oefen
therapie gezocht wordt naar een kader waarin 
de taal functioneel gebruikt wordt, zodat de taal 
een zinvolle betekenis heeft, is evident. 

In hoofdstuk zes worden de werkvormen voor de 
behandeling besproken. De therapie bij niet of 
nauwelijks sprekende kinderen wordt uitvoerig 
belicht. Het is nuttig om de verschillende moge
lijkheden in dit moeilijke stadium van de taaithe
rapie naast elkaar te zetten. De voorwaarden 
voor taalontwikkeling en het allereerste begin in 
de vorm van brabbels en protowoorden (vaste 
brabbelgroepjes die als woorden worden begre
pen door de omgeving) geven aanknopingspun
ten voor de therapie. Bij het 'uitlokken van ver
bale functies' wordt het gebruik van de taal als 
communicatiemiddel bij voorkeur in vrij spel sterk 
benadrukt. Aan het einde van de paragraaf 
staat een belangrijke opmerking: voor niet zo 
erg communicatief ingestelde kinderen kan de si
tuatie van vrij spel soms niet geschikt zijn; de si
tuatie moet aan meer gemanipuleerd worden. 
De wijze waarop dit kan gebeuren, wordt ech
ter niet aangegeven. Bij niet of nauwelijks spre
kende kinderen is vaak het grootste probleem, 
dat communicatiedrang afwezig of verdwenen 
is en door spel en samenspel moeilijk is uit te 
lokken. Je moet deze kinderen in een positie 
brengen waarin de taal als vanzelf geïmiteerd 
wordt of waarin taal zo essentieel is, dat ze wel 
een spreekpoging moeten doen. Het feit dat hun 
spreekpoging beloond wordt, kan een nieuw 
begin inluiden. 

Bij de werkvormen voor kinderen met een taal-
produktieniveau van 1 ;6 tot 6;0 jaar worden de 
werkvormen voor de communicatieve functies het 
meest uitgebreid besproken. De praktijkideeën 
zijn in het algemeen waardevol. 
In de werkvormen voor het gebruik van zinnen 
treedt vooral de aandacht voor de semantische 
relaties op de voorgrond. Het begrijpen van se
mantische relaties wordt gekoppeld aan zinsuit
breiding. Wanneer het kind de aandacht op iets 
vestigt en bijvoorbeeld 'boot' zegt, wordt door 
de therapeut deze uiting uitgelegd in verschillen-



de grammaticale vormen: 'ja, een boot', 'dat is 
een boot', 'een bootje is dat', 'dat zijn boten', 
enz. Expansie van de uiting van het kind en 
vooral de variatie in taalaanbod moet het kind 
de gelegenheid geven de grammaticale regels 
te leren ontdekken en te gaan beheersen. Voor 
kinderen die spelenderwijs de taalregels kunnen 
ontdekken, is dit een mogelijkheid. Maar bij kin
deren met een ernstige stoornis in de taalvorm 
zal dit mijns inziens wellicht tot teleurstellingen 
leiden. Zij moeten de grammaticale regels na
drukkelijk voorgeschoteld krijgen en de gelegen
heid hebben tot imitatie en herhaling van het 
taalaanbod. Een niet-taalgestoord kind kan ook 
twintig keer achtereen 'eendje brood geven' her
halen en slijpt zo als het ware de grammaticale 
regel in. 

Tenslotte worden de therapiemogelijkheden voor 
kinderen met een taalniveau vanaf zes jaar be
schreven. Er zijn zeer zinvolle aanwijzingen 
voor taaitraining bij, bijvoorbeeld t.a.v. de syste
matische woordenschatuitbreiding en het verbe
teren van de verhaalopbouw. Over taaitherapie 
bij oudere kinderen is niet erg veel bekend en 
helaas is dit het kortste gedeelte van het hoofd
stuk. Het is goed dat er in hoofdstuk zeven een 
vervolg is: mogelijkheden voor indirecte therapie 
door ouders en leerkrachten worden aangege
ven. Voor leerkrachten wordt er vooral verwezen 

Samenvatting 

In dit onderzoek wordt de invloed nagegaan 
van aangepaste ondertiteling op de algemene 
comprehensie en de verwerving van woordbete
kenissen door dove kijkers. Zestien jonge prelin-
guaal doven (10-16 jaar) met een niveau van 
begrijpend lezen tussen eind Ie en begin 3e 

naar bestaande lesprogramma's ter bevordering 
van de mondelinge taal. 

Het boek eindigt met een zeer kort hoofdstuk 
over het nut en de noodzaak van evaluatie van 
de behandeling. Doordat er te weinig genor
meerde onderzoeksinstrumenten zijn, zullen de 
evaluatiemogelijkheden voorlopig beperkt blij
ven. 

De waarde van dit boek ligt in het feit, dat het 
een overzichtelijk beeld geert van de verschijnse
len bij taalontwikkelingsstoornissen waaraan on
derzoek en behandeling gekoppeld kunnen wor
den. De auteurs maken een duidelijke keuze 
voor communicatieve therapie, maar in de prak
tijkvoorbeelden laten ze ook gewone oefen
situaties zien die logopedisten bekend zullen 
voorkomen en waarbij taaioefeningen binnen 
een betekenisvol geheel plaatsvinden. 
De taalaspecten 'semantische relaties' en 'com
municatieve functies' verdienen een nadere uit
werking voor het Nederlands, zodat de therapie 
voor taalinhouds- en taalgebruiksstoornissen ver
der uitgewerkt kan worden en er een duidelijke 
ontwikkelingslijn aangebracht wordt. 

Trudy de Koning, 
logopediste Bertha Mullerschool te Utrecht. 

leerjaar, kregen een film te zien. Aan acht proef
personen werden tegelijkertijd de aangepaste 
ondertitels aangeboden, de andere acht moes
ten het zonder ondertiteling stellen. Na het bekij
ken van de film werden de twee groepen verge
leken door middel van een globale inhouds-
bevraging en een specifieke begripstest. De 
eerste proefgroep presteerde beter dan de twee- 55 
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de proefgroep. Een analyse van de oogbewe
gingen toonde aan dat de dove kinderen hun 
aandacht op een efficiënte manier over beeld 
en ondertitel verdelen. De resultaten bieden aan
wijzingen dat aangepaste ondertiteling kan bij
dragen tot de taalontwikkeling van dove kinde
ren. 

Inleiding 

In hun overzichtsartikel tonen Comstock et al. 
(1978) aan dat de televisie in het leven van ho
rende kinderen een niet te ontkennen plaats 
heeft ingenomen, als entertainer, als nieuwsbren-
ger en als didactisch middel. Wellicht geldt dit 
in nog grotere mate voor dove en slechthorende 
kinderen. Uit verschillende studies blijkt niet al
leen dat het aanbieden van ondertiteling beant
woordt aan een reële behoefte bij de dove po
pulatie (Van Bergen, 1975; NOS, 1977), 
maar ook dat kijkers met een gehoorverlies in 
het algemeen kunnen profiteren van de taalstimu-
lerenae functie van ondertiteling. 
Algemeen wordt aangenomen dat de taalont
wikkeling bij dove en slechthorende kinderen 
heel moeizaam verloopt (Conrad, 1 9 7 9 ; King 
&Quigley, 1985; Webster, 1986). Eén van de 
specifieke moeilijkheden, waar taalleerders met 
een gehoorverlies mee te kampen hebben, is de 
ontwikkeling van het lexicon. De cruciale vraag 
hierbij is: hoe komt het kind tot het begrijpen van 
de relatie tussen een referent en het symbool dat 
ernaar verwijst? Hoe leert het kind dat alles be
noemd kan worden, en hoe verwerft het die na
men? Deze problematiek vormde het uitgangs
punt voor onze onderzoeksvraag naar de 
didactische waarde van televisie en ondertitels. 
Taal ontwikkelt in de (verbale) interactie met de 
omgeving. De beperkingen die de auditieve 
handicap in de interactie teweegbrengt, is één 
van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste, re
den waarom de taalontwikkeling in al haar as
pecten zoveel moeilijkheden ondervindt. Met be
trekking tot de ontwikkeling van het lexicon is 
een belangrijk gegeven, dat het dove kind, in te
genstelling tot het horende, niet zomaar tegelij
kertijd kan kijken naar personen, voorwerpen en 
gebeurtenissen in hun omgeving, in een prenten-
of leesboek of op het TV-scherm èn luisteren naar 
wat de ander daarbij te vertellen heeft. Wan
neer de volwassene iets of iemand benoemt, 
moet het dove kind naar de volwassene kijken 
om het woord af te lezen. Wat benoemd wordt, 
verdwijnt dan uit het gezichtsveld. Omwille van 
de afwezigheid van een perfecte synchroniciteit 
tussen het zien van de referenten en het horen 
en/of zien van de symbolen, wordt de relatie 
tussen beide moeilijker gelegd. Via ondertitelde 

5 6 televisie komen we dichter bij deze synchronici

teit, zowel in ruimte als in fijd. Immers, het 
woord en zijn referent bevinden zich op hetzelf
de moment op het scherm, op een korte afstand 
van elkaar, in het visuele waarnemingsveld van 
de kijker. Daarom veronderstellen we dat TV met 
ondertiteling voor gehoorgestoorde kijkers een 
belangrijk nulpmiddel voor taalstimulering kan 
zijn. 
Aansluiting kan gevonden worden bij de 'fast 
mapping' theorie van Carey en Bartlett (1978), 
een theorie over het leren van nieuwe woorden 
na slechts één of enkele aanbiedingen ervan. 
Deze auteurs stellen dat de lexicale verwerving 
uit twee fasen bestaat. In een eerste fase, de 
'fast mapping', creëert het kind voor nieuwe on
vertrouwde woorden lexicale representaties, die 
snel en oppervlakkig aan elkaar opgehangen en 
in kaart gebracht worden. Dit zou reeds moge
lijk zijn na slechts één of enkele confrontaties 
met het woord. Daarna volgt een tweede uitge
breide fase, waarin de initiële 'fast mapping' re
presentaties geleidelijk verfijnd worden onder in
vloed van latere confrontaties met die woorden. 
Binnen dit theoretische kader beschouwen we 
een film met de aangepaste ondertiteling als on
dersteuning voor de eerste, 'fast mapping', fase. 
Dit houdt in dat de kinderen, tijdens het bekijken 
van het programma, de koppeling tussen woor
den en referenten als vluchtige representaties op
bouwen en onthouden tot na het programma, 
om dan in een tweede fase die koppeling te ver
fijnen. 

Opdat ondertiteling een taalstimulerende functie 
zou hebben voor vroegdoven, moeten de onder
titels aan een aantal strikte criteria voldoen, zo
als een aanpassing van het gehanteerde taal
niveau, het gebruik van een voldoende lange 
presentatietijd en het expliciteren van relevante 
achtergrondgeluiden en aanwijzingen die spre
keridentificatie mogelijk maken (voor een over
zicht, zie Verfaillie, 1989). Dit kwam reeds aan 
bod in een pilootonderzoek, uitgevoerd in het 
Laboratorium voor Experimentele Psychologie 
van de Katholieke Universiteit te Leuven in sa
menwerking met het Koninklijk Instituut Spermalie 
te Brugge (Verfaillie & d'Ydewalle, 1987). Het 
Laboratorium voor Experimentele Psychologie 
heeft trouwens reeds enige traditie opgebouwd 
in het onderzoek van oogbewegingen tijdens 
het bekijken van ondertitelde programma's (voor 
een overzicht, zie Gielen & d'Ydewalle, 1989). 

Vraagstelling 

Het algemene kader is de vraag naar de moge
lijkheden van ondertitelde televisie met betrek
king tot de taaistimulering bij dove kinderen met 
een elementaire taalontwikkeling. 
Deze algemene vraag leidde tot de volgende 



meer concrete deelvragen: 
(1) Slagen dove kijkers erin hun aandacht op 
een efficiënte manier over ondertitels en beeld te 
verdelen bij het bekijken van een programma 
dat aangepast ondertiteld is? Het lezen van on
dertitels is een heel specifieke leessituatie. Aan
gezien het informatie-aanbod dynamisch ver
loopt, moet de kijker voortdurend de aandacht 
snel en efficiënt over beeld en tekst verdelen. 
Om de aandachtsverdeling te meten, werd het 
oog bewegingspatroon geregistreerd van een 
aantal dove proefpersonen bij het bekijken van 
een aangepast ondertiteld televisieprogramma. 
Deze registratie gebeurde in het Laboratorium 
voor Experimentele Psychologie door middel van 
het DEBIC 80 systeem. 

(2) Kunnen dove kinderen nieuwe woorden le
ren op basis van een ondertiteld programma? 
Deze vraag werd opgesplitst in twee onder
zoeksvragen . 
(2a) Kunnen de proefpersonen het verband leg

en tussen een woord en zijn referent en dit ont-
ouden tot na het programma? Vanuit de 'fast 

mapping' theorie is te verwachten dat dit kan, 
ook al zijn de woorden maar één of enkele ke
ren aangeboden. De groep proefpersonen die 
het ondertitelde programma te zien kreeg (de ex
perimentele conditie) werd vergeleken met een 
vergelijkbare groep die hetzelfde programma 
zag zonder ondertitels (de controleconditie). Bei
de groepen kregen een begripstest aangeboden 
bestaande uit paren van woorden en referenten. 
W e beperkten ons tot de woorden die slechts 
één keer in de ondertiteling voorkwamen, dit 
vanuit de band met de 'fast mapping' theorie. In 
de begripstest werd elk woord één keer aan zijn 
juiste referent gekoppeld en één keer aan een 
foute referent. Bij elk item moest de proefpersoon 
oordelen of de koppeling goed of fout was. 
(2b) Is er een verband tussen het leren van nieu
we woorden en het al dan niet bekijken van het 
woord en/of de referent? Scoort de proefper
soon in de begripstest correct als hi j /z i j tijdens 
de film het woord in de ondertiteling en/of de 
referent in het beeld heeft gekregen? En blijkt uit 
het oogbewegingspatroon dat voor fout ge
scoorde items net woord en/of de referent niet 
of minder lang bekeken werd? Om hierop een 
antwoord te vinden beperkten we ons tot de kij
kers die het ondertitelde programma te zien kre
gen (de experimentele groep). W e gingen voor 
elk woord van de begripstest na, of en hoe lang 
de proefpersoon het woord in de ondertitel en 
de referent in het beeld bekeken. Deze oogbe-
wegingsgegevens werden dan in verband ge
bracht met de score op de begripstoets. 

(3) Draagt de ondertiteling bij tot een beter be
grijpen van de algemene inhoud van het ver
naai? Daartoe kregen de experimentele groep 

(met ondertiteling) en de controlegroep (zonder 
ondertiteling) na het programma een lijst van 
globale vragen naar het wat, wie, hoe en waar
om van het verhaal. 

Methode 

(1) Proefpersonen 
De proefgroep bestond uit 1 6 prelinguaal dove 
kinaeren (met een Fletcher-index van 9 0 of meer 
op het beste oor), met een taalniveau tussen 
eind Ie en begin 3e jaar. Als index hiervoor ge
bruikten we de scores op de MRAT ('Metropoli
tan Reading Achievement Test'). De kinderen 
kwamen uit drie Vlaamse instituten voor doven 
en slechthorenden: het Koninklijk Instituut Sper-
malie te Brugge, het Centrum voor Gehoorrevali-
datie en Logopedie te Gent en het Koninklijk In
stituut voor Doven en Slechthorenden te Hasselt. 
De proefpersonen werden ingedeeld in vier 
groepen, zoveel mogelijk vergelijkbaar op ka
lenderleeftijd en leesleeftijd. 

(2) Materiaal 
Als stimulusmateriaal kozen we een tekenfilm van 
Garfield. De film werd van nieuwe ondertitels 
voorzien, aangepast aan het taalniveau van het 
bedoelde publiek. In tegenstelling tot de ge
woonte om een ó-seconden regel te hanteren bij 
het ondertitelen voor horenden of postlinguaal 
doven, kozen wij op basis van de bestaande li
teratuur (zie Verfaillie, 1 989) voor een 9-secon-
den regel. Deze regel bepaalt dat een volledige 
ondertitel van 6 4 karakters 9 seconden in beeld 
blijft en dat kortere ondertitels een proportioneel 
kortere tijd toebedeeld krijgen. De tekst ver
scheen als witte letters op een zwarte achter-
grondsbalk om de leesbaarheid te verhogen. 
Voor de twee hoofdrolspelers werden tevens ver
schillende kleuren gebruikt, wat de spreker
identificatie ten goede moest komen. 
In de begripstest beperkten we ons tot de 24 
woorden, die slechts één keer in de ondertiteling 
voorkwamen. Omdat bepaalde auteurs (o.a. 
Gentner, 1982) vaststelden, dat het leren van 
werkwoorden moeilijker is dan het leren van 
zelfstandige naamwoorden, werd expliciet on
derscheid gemaakt tussen de 1 3 woorden die 
voorwerpen benoemden en de 11 werkwoor
den die verwezen naar gebeurtenissen. Elk 
woord werd één keer aan zijn juiste referent ge
koppeld en één keer aan een route referent. Dit 
maakt 48 paren, die volgens toeval gerang
schikt werden (met de restrictie dat het ene item 
van elk paar in de eerste helft van de reeks 
werd aangeboden en het andere item in de 
tweede helft en dat in de helft van de gevallen 
de woorden eerst met hun correcte referent voor
kwamen en in de andere helft eerst met hun ver-



keerde referent). Bij elk item moest de proefper
soon oordelen, of de koppeling goed of fout 
was. Een punt werd toegekend indien beide 
items van elk woord goed beoordeeld werden, 
zodat de maximale score 24 was. 

(3) Opzet en verloop 
De vier groepen van proefpersonen werden aan 
vier condities toegewezen. Groep 1 en 2 kre
gen de ondertitelde versie van het programma te 
zien (experimentele conditie), terwijl groep 3 en 
4 de niet-ondertitelde versie aangeboden kregen 
(controleconditie). Aan alle groepen werden na 
het programma zowel de begripsmeting als de 
algemene inhoudsvragen voorgelegd. Boven
dien werd van groep 1 en 3 de begripstest ook 
afgenomen voor het bekijken van het program
ma. Groep 2 en 4 kregen deze voormeting niet. 
Deze manipulatie liet ons toe het effect van de 
voormeting zelf na te gaan. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat de proefpersonen die een voorme
ting kregen, tijdens het bekijken van het pro
gramma speciaal gingen letten op de woorden 
uit de test. 

Alle kinderen werden individueel getest, de kin
deren die de ondertitelde versie te zien kregen, 
in het Laboratorium voor Experimentele Psycholo
gie te Leuven, de kinderen die de niet-ondertitel
de versie zagen, in het meer vertrouwde milieu 
van de school en internaat. Alleen bij de proef
personen die de ondertitelde versie aangeboden 
Eregen, werden de oogbewegingen geregi
streerd . 
Tijdens de instructies werd aan de subjecten dui
delijk gemaakt dat ze een tekenfilm zouden te 
zien krijgen, en dat ze achteraf enkele vragen 
zouden moeten beantwoorden. 

Resultaten 

(1) Het oogbewegingspatroon 
Twee karakteristieken van het oogbewegingspa
troon wijzen erop, dat de kijkers hun aandacht 
efficiënt over beeld en ondertitels verdeelden. 
Ten eerste werd de latentietijd bepaald, de tijd 
die verloopt tussen het verschijnen van een nieu
we ondertitel en het bekijken van die ondertitel. 
Opdat de kijkers op een flexibele manier met de 
dynamisch aangeboden tekst zouden kunnen 
omgaan, moeten ze immers voldoende snel een 
oogsprong maken naar elke nieuwe ondertitel. 
De gemiddelde latentietijd bedroeg 428 milli
seconden, wat goed overeenkomt met bevin
dingen uit studies met horende volwassenen 
(d'Ydewalle, Praet, Verfaillie & Van Rensber-
gen, 1991). 
Ten tweede gingen we na of de ondertitels vol
doende lang beschikbaar waren om gelezen te 

58 kunnen worden. De kijkers spendeerden 

3 1 . 4 1 % van de presentatietijd in de zone van 
de ondertitels. Ook in die zin vertoont het kijkge
drag van onze proefpersonen veel gelijkenis met 
wat vroeger vastgesteld werd bij horende kinde
ren en volwassenen (d'Ydewalle, Muylle & Van 
Rensbergen, 1985; d'Ydewalle & Van Rens-
bergen, 1989; d'Ydewalle, Van Rensbergen & 
Pollet, 1987; d'Ydewalle, War lop & Van Rens
bergen, 1989). Omdat horende kijkers bij een 
ondertiteling volgens een ó-seconden regel ge
middeld 30% van de beschikbare tijd toebedeel
den aan de ondertiteling en verklaarden comfor
tabel te kunnen lezen, kan de vaststelling dat 
dove kijkers bij een 9-seconden regel ook 30% 
van de tijd gebruikten voor de ondertitels erop 
wijzen, dat deze tijdsregel voor hen comfortabel 
was. Eveneens consistent met vroegere vastellin-
gen is het significant hoofdeffect van het aantal 
lijnen in de ondertitel: F( 1, 1 4) = 9 .67 , MSe = 
3670 , p < . 0 1 . Er werd een grotere proportie 
van de beschikbare tijd besteed aan ondertitels 
van 2 lijnen (35,49%) dan aan 1-regelige on
dertitels (27,24%). W e kunnen hier niet verder 
ingaan op de mogelijke verklaringen van dit ef
fect (zie Praet, Verfaillie, De Graef, Van Rens
bergen & d'Ydewalle, 1990). 

(2a) Resultaten op de begripsmeting 
Met het percentage juiste scores op de nameting 
als afhankelijke variabele, werd een variantie-
analyse verricht, om het effect te onderzoeken 
van de volgende 3 factoren: ondertiteling of 
geen ondertiteling, voormeting of geen voorme
ting en zelfstandig naamwoord of werkwoord. 
De factor ondertiteling/geen ondertiteling bleek 
geen significant effect uit te oefenen op het per
centage correcte woorden op de nameting: 
F( l ,12) = 2.25, MSe = 308 , p < .005. Het ge
middelde bij aanwezigheid van ondertiteling 
was 60,69%, bij afwezigheid van ondertiteling 
37,88%. Het significante hoofdeffect van de 
factor zelfstandig naamwoord/werkwoord werd 
ook hier gevonden: F( l , 12) = 8 .64, MS„ = 
3 7 7 p < 02 De gemiddelden bedroegen hier 
respectievelijk 59 ,37% en 39,19%. De factor 
voormeting/geen voormeting was niet signifi
cant, evenemin als de interactie-effecten. 

(2b) Gecombineerde analyse 
Deze analyse werd opgezet met de bedoeling 
gedetailleerd na te gaan in hoeverre het oogbe
wegingspatroon verband hield met het effect 
van de ondertiteling op de begripsnameting. 
O p basis van de oogbewegingsdato werd voor 
alle testwoorden en de bijbehorende referenten 
nagegaan of ze gefixeerd werden tijdens het 
bekijken van het programma. Het bleek echter 
dat de woorden en de referenten op enkele 
schaarse uitzonderingen na, altijd bekeken wer-



den, ook voor die woorden die tijdens de name
ting niet gekend waren. 
Daarom gingen we in een tweede reeks analy
ses na of er, gegeven het feit dat de woorden 
en referenten bekeken werden, een verschil was 
in fixatieduur en/of aantal fixaties, naargelang 
een positieve of negatieve score behaald wercT 
Maar ook hier vonden wij geen verband tussen 
fixatieduur en aantal fixaties enerzijds en de 
score op de nameting anderzijds. De woorden 
die de proefpersonen op de nameting wel ken
den, werden niet langer of meer bekeken tijdens 
de film dan de woorden waarop de subjecten 
negatief scoorden. 

Kortom, het effect van de ondertiteling uitte zich 
niet in het oog bewegingspatroon. De woorden 
die bij de nameting bekend waren, werden bij
na altijd bekeken, maar het louter bekijken van 
woord en referent leidde niet automatisch tot het 
leren van de woorden. 

(3) Resultaten op de algemene inhoudsvragen 
De antwoorden op de algemene inhoudsvragen, 
beoordeeld met een grove kwalitatieve analyse, 
toonden bij alle proefpersonen een goede repro-
duktie van het verhaal. Blijkbaar waren de visu
ele beelden van de film op zichzelf al rijk aan 
informatie. Toch hielpen de ondertitels om meer 
dan alleen de draad van het verhaal beet te 
hebben. Daar waar de subjecten uit de controle
conditie het verhaal in grotere stappen vertelden 
en meer elementen uit eigen interpretatie aanvul
den, waren de subjecten uit de ondertitelings
conditie in staat om een meer gedetailleerd re
laas te geven en de dingen beter bij hun naam 
te noemen. Zo spraken de controlekinderen over 
een groot dier of een soort leeuw of beer, terwijl 
alle experimentele proefpersonen het beest na
drukkelijk als panter aanduidden. 

Besluit 

De betere prestaties van de experimentele proef
personen, zowel op de algemene inhoudsvra-

en als op de specifieke begripstest, laten toe te 
esluiten tot een meerwaarde van ondertiteling. 

Niet alleen begrepen de dove kijkers meer van 
het verhaal, maar ze waren ook in staat woor
den die ze voor het bekijken van de film nog 
niet kenden, te onthouden tot onmiddellijk na de 
film. W e zouden ondertiteling vooral in zijn on
dersteunende rol willen beklemtonen, nl. als hulp 
bij het leggen van een basis voor het verdere 
taalverwervingsproces. Ook volgens de last 
mapping' theorie kan de loutere confrontatie met 
leermateriaal als eerste fase wel een basis leg
gen voor de verwerving ervan, maar deze basis 
behoeft een verdere uitbouw in een tweede 
fase. 

De vaststelling dat er geen verband is tussen het 
louter bekijken van een woord en zijn referent en 
het al dan niet leren van het woord, toont echter 
ook aan dat veel onderzoeksvragen onbeant
woord blijven: welke factoren staan in voor de 
effectiviteit van ondertitelde programma's en wel
ke kenmerken dragen bij tot het taalleerproces. 
Deze kennis kan de ondertitelingspraktijk helpen 
om een optimale afstemming te bereiken van 
het appèl van het medium op de ontwikkeling 
van het kind. 

Referenties 

Carey, S., & Bartlett, E. [1978). Acquiring a single 
new word. Papers and Reports in Child Language De
velopment, 15, 17-29. 
Comstock, G., Chaffee, S., Katzman, N., McCombs, 
M., & Roberts, D. [1978). Television and human be
havior. New York: Columbia University Press. 
Conrad, R. [1979). The deaf school child: Language 
and cognitive function. London: Harper. 
d'Ydewalle, G., Muylle, P., & Van Rensbergen, J. 
(1985). Attention shifts in partially redundant informa
tion situations. In R. Groner, G.W. McConkie & C. 
Menz [Eds.], Eye movements and human information 
processing (pp. 375-384). Amsterdam: North-Hol
land. 
d'Ydewalle, G., Praet, C , Verfaillie, K., & Van Rens
bergen, J. (1991). Watching subtitled television: Auto
matic reading behavior. Communication Research, 
1 8, 650-666. 
d'Ydewalle, G., & Van Rensbergen, J. (1989). Deve
lopmental studies of textpicture interaction in the per
ception of animated cartoons with text. In H. Mandl & 
J.R. Levin [Eds.], Knowledge acquisition from text and 
pictures (pp. 223-248). Amsterdam: North-Holland. 
d'Ydewalle, G., Van Rensbergen, J., & Pollet, J. 
(1987). Reading a message, when the same message 
is available in another language: The case of subtit
ling. InJ.K. O'Regan & A. Levy-Schoen (Eds.), Eye mo
vements: From physiology to cognition (pp. 3 1 3-321). 
Amsterdam: North-Holland. 
d'Ydewalle, G., Warlop, L., & Van Rensbergen, J. 
(1989). Differences between young and older adults 
in the division of attention over different sources of TV 
information. Medienpsychologie: Zeitschrift für Indivi
dual- und Massenkommunikation, 1, 42-57. 
Gentner, D. (1982). Why nouns are learned before 
verbs: Linguistic relativity versus natural partitioning. In 
S. Kuczaj (Ed.), Language development, vol. 2: 
Language, thought and culture (pp. 301-334). Hills
dale, NJ: Erlbaum. 
Gielen, I., & d'Ydewalle, G. (1989). Hoe worden on
dertitelde televisieprogramma's bekeken? De Psycho
loog, 24, 425-431. 
King, C.M., & Quigley, S.P. (1985). Reading and 
deafness. London: Taylor. 
Nederlandse Omroep Stichting (1 977). De behoeften 
van doven en slechthorenden aan ondertiteling van 
Nederlandstalige televisieprogramma's. (Research 
Rep. No. R77.194), Hilversum. 
Praet, C , Verfaillie, K., De Graef, P., Van Rensber- 59 



gen, J., & d'Ydewalle, G., A one line text if not half a 
two line text. In R. Groner, G. d'Ydewalle & R. Parham 
(Eds.), From eye to mind: Information acquisition in 
perception, search and reading (pp. 205-213). Am
sterdam: North-Holland. 
Van Bergen, A. (1975). Doven uit de doofpot. (Be
knopt overzicht van: Obstakels voor auditief gehandi
capten). 's-Gravenhage, NIMAWO. 
Verfaillie, K. (1989). Naar een aangepaste ondertite

ling voor vroegdoven. (Rapport Nr 
ninkliik 

121) Brugge, Ko-
lijke Instituut Spermalie, 1989, s.p. 

Verfaillie, K„ & d'Ydewalle, G. (1987). Modality pre
ference and message comprehension in deaf young
sters watching TV. (Psychological Reports, No. 70) 
Leuven, Laboratory of Experimental Psychology, Univer
sity of Leuven. 
Webster, A. (1986). Deafness, development and li
teracy. New York: Methuen. 

Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J. Groothand, lid van de redactie 

De buitenlandse tijdschriften stromen in te grote aantallen mijn brievenbus binnen om alle artikelen tijdig 
in VHZ de revue te kunnen laten passeren. Deze keer sluiten we 1990 af met . . . 

1 . American Annals Of The Deaf 
(USA), nummer 3, juli 1990 

A. Rationale and Strategies for American Sign 
Language Intervention 

In een situatie waarin de Engelse taal als eerste 
taal binnen een klaslokaal wordt gebruikt, werd 
American Sign Language (ASL) als middel bij tus
senkomst en ondersteuning aangewend. In de 
aanhef van het artikel wordt opgemerkt, dat er 
nog maar weinig onderzoek is verricht naar het 
effectief zijn van het ASL in de onderwijssituatie. 
Het ASL moge dan niet de thuistaal van elke 
dove leerling zijn - zo eindigt het artikel - het is 
toch wel de taal die menige dove eerder en be
ter beheerst dan het Engels. 

B. Role-Taking Ability and Social Behaviour in 
Deaf School Children 

Deze situatie stelt bij jeugdige kinderen het ver
band vast tussen de vaardigheid om een be
paalde rol te spelen en hun sociaal-emotionele 
aanpassing. Men ging dit na bij 23 prelinguale 
dove kinderen tussen 7 en 14 jaar. De uitvoe
ring van het rollenspel spoorde prima met de be
haalde scores aangaande emotionele aanpas
sing, zelfbeeld en communicatieve vaardigheid. 
Maar het kunnen spelen van een bepaalde rol 
en het sociaal gedrag van het kind bleken twee 

6 0 zelfstandige grootheden. 

C. Thinking about Thinking: A Discussion of the 
Development of Cognition and Language in 
Deaf Children 

Dit artikel beschouwt de huidige onderzoeken 
op het terrein van de taalverwerving en de ont
wikkeling van de cognitie. Daarop aansluitend 
doet het aanbevelingen m.b.t. het onderwijs 
aan doven. Centraal hierbij staat de theorie van 
Piaget. 

D. Acquisition of Word Meanings from Context 
by Deaf Readers 

Het kunnen opmaken van de woordbetekenis uit 
een tekst: bij goedhorende mensen is op dit ter
rein behoorlijk veel onderzoek verricht en men 
kan concluderen dat er veel factoren zijn die in
vloed uitoefenen, zoals factoren die gelegen zijn 
in de lezer, de opdracht of de tekst zelf. Maar 
hoe verloopt dit bij de dove leerling? Antwoor
den levert dit artikel nauwelijks op, maar wel 
analyseert het de knelpunten. 

E. The Who, When, Where, What of Day
dreams among a Young Adult Hearing-Im
paired Population 

Aan 251 gehoorgestoorde college-studenten 
werd een vragenlijst voorgelegd mxi.t. het on
derwerp dagdromen. Men bekeek de antwoor
den en koos enkel die uit, welke afkomstig wa-



ren van jongelui die meer dan 14 uur of minder 
dan anderhalf uur per week in gedachten elders 
vertoefden. De respondenten hadden feitelijke, 
begeerde of romantische partners als onderwerp 
van hun geestesuitstapjes. Ze dagdroomden bij 
voorkeur achter het stuur van hun auto, achter de 
boeken en in het klaslokaal (dat is vreemd). 

2. American Annals Of The Deaf 
(USA), nummer 4, oktober 1 9 9 0 

A. Preparing the Educational Interpreter 

Ondanks de snelle groei m.b.t. het 'tolken' in de 
onderwijssituatie bij dove leerlingen is er nog 
maar weinig bekend omtrent de formele oplei
ding van deze daartoe bevoegde tolken. 
Aldus opent het artikel en het vervolgt met de 
mededeling, dat men via een vragenlijst meer 
aan de weet trachtte te komen bij 5 0 oplei
dingscentra. De antwoorden op die vragenlijst 
duiden aan dat er nog wel wat gedaan moet 
worden voor er in de V.S. sprake kan zijn van 
een adequate opleiding op dit terrein. 

B. Diagnosing a Learning Disability in a Hea
ring-Impaired Child 

In het verleden werden leerproblemen enkel toe
geschreven aan het hoorverlies van het kind. 
Maar de gehoorstoornis en de daarmee samen
hangende taalachterstand maken het moeilijk 
om te bepalen of een onderliggende leerstoornis 
bijdraagt aan de leerproblemen van dit gehoor
gestoorde kind. In dit artikel wordt verslag ge
daan van een casestudy die uitging van een in
terdisciplinaire diagnostische benadering. 

C. Play Behaviour of Hearing Impaired Kinder
garten Children 

Een verkennende studie naar de gedragingen 
van 'kleuterschool'-kinderen in hun cognitieve en 
sociale spel. Men sloeg twee klasgroepen 
gade: één die gebruik maakte van gebaren in 
de communicatie en eentje waarbij de orale 
taal uitgangspunt was. Er werden duidelijk aan
toonbare verschillen geconstateerd m.b.t. hun 
sociale en dramatische spel, maar ook als je let 
op de mate van agressie. 'Gebarentaalkinderen' 
toonden een hoger niveau in hun sociaal spel en 
een lager agressieniveau. Het zal dus duidelijk 
zijn welke communicatievorm de beide onder
zoeksters voorstaan. 

3. American Annals Of The Deaf 
(USA), nummer 5, december 1990 

A. A Method for Transcribing Signed and 
Spoken Language 

Het is verre van gemakkelijk om een transcriptie 
te maken van gebarentaal welke gelijktijdig met 
de gesproken (Engelse) taal wordt gebruikt. Ge
barentaaluitingen kunnen (nog) niet accuraat 
vastgelegd worden in tekens die zowel voor de 
gesproken taal als voor gebaren gelden. Dit arti
kel stelt richtlijnen voor die zouden kunnen leiden 
tot een geschikte transcriptie. 

B. Enhancing Parents Use of SEE-2 

Een artikel van o.a. mevr. Luetke-Stahlman, die 
eerder artikelen produceerde over SEE-2 (Seeing 
Essential English-2). SEE-2 is een van de zgn. 
'manually coded English systems' en uiteraard 
ook (of juist) voor ouders een belangrijk instru
ment om met hun dove kind te communiceren. 
Deze studie volgde (horende) ouders 1 2 maan
den lang en tekende via video-sessies de veran
deringen op die optraden in de loop van dat 
jaar. Een artikel met de nodige tabellen en gra
fieken. 

C. Developing the Ability of Hearing-Impaired 
Students of Comprehend and Generate 
Question Forms 

Dat dove en (zwaar)slechthorende leerlingen 
grote moeite hebben met formuleringen in vra
genlijsten is wel genoegzaam bekend. Nog wat 
onder-onderzocht - aldus dit artikel - is de uit
werking ervan op het tekstbegrip. Het belang 
van vragen als middel om informatie te verwer
ven en te verhelderen en om onafhankelijke leer
processen te ontwikkelen wordt in dit artikel be
sproken. Ook gaat men in op de speciale 
problemen bij de zgn. WH-vragen (Who, what, 
where, when, why). Ter completering in dit tijd
schrift: de index van de jaargang 1990 op arti
kel en auteur. 

Degene die belang stelt in een der genoemde 
artikelen, storte vijf gulden (= eenheidsprijs voor 
een artikel ter bestrijding van kopieer-[recht]- + 
portokosten) op giro 8 9 9 7 3 3 t.n.v. J.J. Groot-
hand o.v.v. het gewenste artikel (naam en num
mer van het tijdschrift, jaar en letter). Men komt 
dan onverwijld in het bezit hiervan. 



Infontema toegevoegd aan de 
Stichting Welzijn Doven Amsterdam (S.W.D.A.) 

B. Hofman 

O p 9 april 1992 vond de officiële opening 
plaats van Infontema. Infontema is de naam die 
werd toegekend aan het nieuwe informatiecen
trum van de S.W.D.A. Het is een samenvoeging 
in afkorting van de begrippen INFormatie, 
ONTmoeting. Verder zou je in TEAM de link 
kunnen leggen met thema in de betekenis van 
gespreksonderwerp. Wies Stritske heeft de 
naam bedacht. Tijdens de feestelijke opening 
werd ze charmant voor het voetlicht geleid. 

Dick Kerkhoven, de voorzitter van de S.W.D.A., 
opent om 16.30 uur met het uitspreken van een 
welkomstwoord, waarin hij een korte toelichting 
geeft over het kader waarbinnen 'Infontema' ge
stalte heeft gekregen. De aanwezige vertegen
woordigers van de gemeente Amsterdam wor
den in het bijzonder welkom geheten. De 
materiële verwerkelijking van het informatiecen
trum had niet plaats kunnen vinden zonder een 
flinke financiële bijdrage van de (locale) over
heid. 
Aldus Kerkhoven wordt met de opening van 'In
fontema' een mijlpaal bereikt in de geschiedenis 
van de S.W.D.A. Het raakt direct de kern van 
het beleid van de Stichting: adequate voorlich
ting verlenen aan doven om hen mede hierdoor 
optimale ontwikkelingskansen te bieden binnen 
de Nederlandse samenleving. Onlosmakelijk 
hiermee verbonden zal ook de voorlichtende 
functie vanuit de dovenwereld naar die samenle
ving moeten plaatsvinden. Een verwaarlozing 
van dit laatste zal niet in de lijn van de bevorde
ring van het emancipatieproces liggen. 

De S.W.D.A. is niet alleen binnen haar eigen 
kring actief. Een voorbeeld hiervan is de uitle
ning van een coördinator aan het Helios-project, 
dat zich over een breder terrein beweegt dan 
doofheid alleen. Ten aanzien van de scholing 
voor doven is er een decaan beschikbaar. Deze 
geeft voorlichting en bemiddelt in zaken b e 
treffende scholing. 
Ook hier werkt men in twee richtingen. Voor in
formatie over gebarencursussen aan horenden 
kun je hier evengoed terecht als voor informatie 
over het volgen van een cursus kantooradminis
tratie die is toegesneden op de handicap doof
heid. 

62 Zo geeft Dick Kerkhoven nog enkele voorbeel

den en levert ons tenslotte een stukje ontstaans
geschiedenis, waarbij de ontwikkeling van het 
Maatschappelijk Werk tot de aanstelling van 
een integratiemedewerker wordt meegenomen. 
Belangwekkend is hierbij een door de gemeente 
gesubsidieerd onderzoek naar de toegankelijk
heid van cultureel-maatschappelijke voorzienin
gen voor doven. 

W e zien nu mevrouw D. Pengel het spreekge
stoelte beklimmen. Ze zal kort iets vertellen over 
de inhoud van het werk van het informatiecen
trum, in het bijzonder over het werk van de con
sulenten dienstverlening. 
Sinds kort overschrijdt de consulenten-dienstverle
ning regionale grenzen. S.W.D.A. vervult hierin 
een voorbeeldfunctie. Het proces van emancipa
tie en participatie is onomkeerbaar. Binnen g e 
noemde ontwikeling neemt een goede voorlich
ting een belangrijke plaats in. 
Een hoofdkern in het betoog van mevr. Pengel 
wordt gevormd door het begrip 'Dovencultuur'. 
De dovengemeenschap streeft naar emancipatie 
binnen- en participatie in de samenleving. Een 
eigen gemeenschapsidentiteit is een voorwaar
de voor het deelnemen aan deze processen. 
W i l men zich profileren, dan moet er een eigen 
profiel voorhanden zijn. 

In een dynamische gemeenschap ligt het profiel 
niet vast. Daarom is net goed te spreken van cul
tuur. Een cultuur ontwikkelt zich, kent een ge
schiedenis en heeft een toekomst. De cultuur van 
de doven noemen we gemakshalve 'Dovencul
tuur'. 
De informatie over dovencultuur strekt zich niet 
alleen uit tot 'de wereld van de horenden'. Ook 
veel dove mensen begrijpen nog niet tenvolle de 
betekenis en het belang ervan. Hierin heeft 'In
fontema' een duidelijke functie. Een tweesporen
beleid moet ook hier garanderen dat het isole
ment wordt doorbroken. Dit geldt zowel het 
'grote-' als het 'kleine isolement', - de gemeen
schap en het individu. 

Het Handtheater heeft niet alleen een culturele 
en ontspanningsfunctie. Het heeft ook een infor
matieve functie, die volledig past in het tweespa 
renbeleid. De Helios-decaan is een nieuw initia
tief, waarvan we veel verwachten. Deze functie 
ligt direct in het verlengde van het infocentrum. 



Dick Kerkhoven bedankt mevr. Pengel voor haar 
toespraak en kondigt mevr. Wi ldekamp, wet
houder van Maatschappelijke Gezondheidszorg 
in de gemeente Amsterdam, aan. 

Mevrouw Wildekamp refereert aan haar vorig 
bezoek. Toen draaide het om het zogenoemde 
'Integratieproject". Hetzelfde enthousiasme, dat 
ze toen tegenkwam, heeft stand gehouden! De 
S.W.D.A. leeft en Amsterdam prijst zich gelukkig 
een dergelijke actieve stichting in haar midden 
te hebben. Het is verheugend te kunnen conclu
deren, dat goede initiatieven nog steeds in aan
merking komen voor subsidie. De gemeente re
kent erop dat de S.W.D.A. deze mogelijkheid 
zal blijven inhalen voor zolang zich die voor
doet. Het is nu eenmaal zo dat doofheid en/of 
slechthorendheid niet duidelijk zichtbaar is. het 
gaat niet om een groep zichtbaar opvallende 
mensen. Toch is het noodzaak initiatieven te re
aliseren. Dat de S.W.D.A. dit goed heeft begre
pen, is de gemeente nu wel beleend. 

Het verleden heeft geleerd dat Algemeen Maat
schappelijk Werk niet hetgeen kon bieden wat 
werd verlangd. A .M.W. was niet voorbereid op 
de problematiek, die aan doof-zijn verbonden 
is. De S.W.D.A. heeft er tot dusver alles aan ge
daan deze problematiek onder de aandacht te 
brengen. 
Vorig jaar is men met een onderzoek gestart 
naar de toegankelijkheid van Amsterdamse voor
zieningen voor doven. Uit dit onderzoek is ge
bleken, dat veel instellingen niet onwillig staan 
tegenover doven. Daarnaast bleek in veel geval
len een houding van onverschilligheid en een 
grote onwetendheid te bestaan. Er moet dus nog 
veel gebeuren om de afstand tussen 
de dovengemeenschap en de instel
lingen te verkleinen. S.W.D.A. en het 
initiatief 'Infontema' zullen hierin m.i. 
maar al te graag een onmisbare 
schakel vormen. 
Tot slot spreekt mevr. Wildekamp de 
wens uit, dat 'Infontema', veel voor 
de dovengemeenschap tot dusver in 
de horendengemeenschap voor hen 
gesloten deuren, mag openen. 

Hierna volgde een voorstelling van 
het Handtheater. De voorstelling kon
digde op ludieke wijze de geboorte 
van Infontema aan. 
Na de voorstelling werden de aan
wezigen uitgenodigd het nieuwe in
formatiecentrum te bezoeken. Een in
formeel samenzijn besloot de zachte 
lente-avond. 

Wies Stritske ontvangt een D 
handen van Dick Kerkhoven 

van waardering uit de 

Detta Pengel, op hc 
hoogte . . . 

sngt ons op de 
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Allardsoog-'t Oldörp 

BEWEGINGSWEEK VOOR VISUEEL-AUDITIEF GEHANDICAPTEN 

Dames en heren, 

Al tijdens de Bewegingsweek in december 
1991 hebben we samen besloten dat we ook 
in 1992 een Bewegingsweek gaan organise
ren. W e besloten dat, omdat we de week zeer 
waardevol vonden en er heel erg van genoten. 

Doelen 
De doelen zijn dezelfde: 
- konditieverbetering 
- vormen van vrijetijdsbesteding leren kennen 
- kontakt met andere mensen. 

Programma 
Het programma wordt weer zo opgebouwd, 
dat deelnemers altijd uit 2 activiteiten kunnen 
kiezen. W i e een activiteit niet leuk vindt, kiest 
dat dus niet. 

Programma-activiteiten 
men worden: 
- gymnastiek 
- nardlopen 
- fietsen 
- fitness 
- zwemmen 
- wandelen 

die in elk geva 

- sauna 
- paardrijden 
- volksdansen 
- stijldansen 
- massage 
- yoga 

opgeno-

Kosten: 

Datum: 

Plaats: 

Organisatie: 

f 2 2 5 , - per persoon. De Stichting 
Doof-Blinden probeert voor de kos
ten van de begeleiding centraal 
een oplossing te vinden. 

1 4 - 1 8 december 1992. 

Volkshogeschool Allardsoog -
't Oldörp 

J. v.d. Wielenwei 32 
9243 SH Bakkeveen 

- St. Doof-Blinden 
Prof. Bronkhorstlaan 1 0 
3723 MB Bilthoven 
teksttel. 0 3 0 - 2 9 1 8 8 4 

- Volkshogeschool Allardssoog -
't Oldörp 
J. v.d. Wielenwei 32 
9243 SH Bakkeveen 
teksttel. 0 5 1 6 9 -

Opgave: tot 1 december door middel van tele
fonisch kontakt. 
Een inschrijfformulier zal, indien er nog kan wor
den geplaatst, zo spoedig mogelijk worden toe
gezonden. 

Wietze Venema, cursusleider 

6 4 



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 
481 2 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6561 KE 
656' 
972 

KE 
XB 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PVV 
3076 EB 
2287 EE 
1740 AK 
1741 M C 
3 5 2 3 CL 
3 5 6 3 VJ 
3 5 6 3 EN 
3 5 6 3 EP 
8 0 1 2 VA 

Amersfoort Prof . Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. Beïischool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
Arnhem VS.O. De Stijgbeugel 
Breda De Spreekhoorn 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Instituut Sint-Marie 
Eindhoven School 'De Horst' 
Eindhoven School 'De Beemden' 
Eindhoven VS.O. 'Ekkersbeek' 
Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Enschede V.S.O. school Het Maatman 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
Groesbeek De Wylerberg 
Groningen Dr. J. de Graafschool-VS.O. 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Leiden V.S.O. De Weerklank 
Nijmegen Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P.J. Evertseschool-VS.O. 
Rotterdam S. Jonkerenschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. de Wildeschool 
Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Utrecht Het Rotsoord SO/VS) 
Utrecht Bertha Mullerschool 
Utrecht De Taaikring 
Utrecht Alfonso Corti School V.S.O. 
Zwolle Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9 7 5 2 AC Haren (Gr.) 

9 7 2 1 W D Groningen 
3 0 3 1 BA Rotterdam 
3 0 6 7 XG Rotterdam 
5 2 7 1 GD Sint-Michielsgestel 

5 2 6 3 EE Vught 

5 2 6 1 LB Vught 

2 2 7 5 TH Voorburg 

2 7 1 6 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 LVD. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 7 6 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 4 0 3 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 7 0 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatman weg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boud ierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 1 5 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 6 0 
Guido Gezel leweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 , P.B. 4 3 0 
Hoep 28 
Rotsoord 3 6 
Santa Cruzdreef 3 0 
Agavedreef 9 2 
Boadreef 2 
Enkstraat 6 9 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 6 3 

Bordewij klaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 3 2 
Theerestraat 4 2 
Helvoirtseweg 1 8 9 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 31 
Telefax 
Zalkerbos 3 3 0 

0 3 3 - 7 2 0 9 3 8 
0 2 0 6 1 5 8 5 4 7 
020 -6131 133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 
05120-14974 
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 
0104135651 
0104821088 
0104552318 
0104329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030621227 
038-212959 

020-6178617 
0206132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-881 1 1 
0 4 1 0 5 - 8 8 1 1 1 
0 4 1 0 5 - 8 8 1 11 
0 4 1 0 5 - 1 2 1 5 7 
0 7 0 - 3 9 9 2 0 2 1 
0 7 0 - 3 9 9 8 7 7 0 

0 7 9 - 5 1 1 1 5 1 

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



drukken] grafax bv - zaandam 


