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Kopy, ingeleverd voor 9 januari, zal zo mogelijk worden ge 
publiceerd in de eerste aflevering van de volgende jaargang. 

Kopy ingeleverd voor 17 april zal, indien mogelijk, worden 
gepubliceerd in de tweede aflevering van de lopende jaar
gang. 

Kopy die voor 26 juni werd ingeleverd zal mogelijk gepubli
ceerd worden in de derde aflevering van de lopende jaar
gang-

Kopy ingeleverd voor 23 oktober wordt onder voorbehoud 
gepubliceerd in de laatste aflevering van de lopende jaar
gang. 
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Ten geleide 
Het laatste nummer van jaargang 33 is dan misschien iets 
'minder' dan u gewend bent; minder pagina's wel te verstaan 
(ofschoon de conferentiecommissie van de VeBOSS de kosten 
voor vier extra pagina's op zich heeft genomen), maar het is 
zeker 'niet minder van kwaliteit'. 

U treft in deze aflevering zeer lezenswaardige artikelen van 
twee auteurs uit Groningen aan. Zij spelen met hun visie op 
een interessante en duidelijke manier op elkaar in. 
Bovendien hebben wij een verslag opgenomen van een on
derzoek naar (het voorspellen van) emotionele- en gedragspro
blemen bij dove kinderen, - een thema dat o.i. terecht in deze 
tijd meer aandacht krijgt dan voorheen. 

Jaargang 34 starten we in ieder geval met nog enkele artike
len naar aanleiding van de VeBOSS-conferentie 1992. 

De redactie wenst u met de feestdagen veel leesplezier, een 
prettige tijd en een goede start van het nieuwe jaar toe. 

P. Willemen 
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Waarneming en Taalverwerving 

Over de drievoudige handicap van dove en slechthorende kinderen, en hoe 
daarvoor te compenseren 

Paul van Geert 
Universiteit Groningen 

Over de auteur: Paul van Geert is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit te Gro
ningen. Hij is vooral geïnteresseerd in de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de waarneming. Hij 
was vanaf het begin ten nauwste betrokken bij Herman Veenker's project "Taalverwerving bij Dove Kin
deren". Het onderstaande artikel biedt een algemene inleiding in de principes van waarnemen en taal
leren die ten grondslag liggen aan de door Veenker ontwikkelde taaimethodiek. 

Waarnemen: onmiddellijke waarneming of het 
oplossen van een raadsel? 

Een man zit op een bank in het park en kijkt 
naar de eendjes in de vijver. Het is mooi weer, 
en de bomen beginnen mooi groen te worden. 
Er komt een psycholoog langs. Hij gaat naast 
de man zitten, en kijkt met hem naar de eend
jes. Dan vraagt de psycholoog aan de man, 
hoe slaagt u er in vredesnaam in om uit de veel
heid van prikkels die op uw netvlies vallen een 
beeld te distilleren van eendjes in het park, en 
bomen die hun eerste groene jas aantrekken, 
hoe doet u dat toch? De man kijkt de psycho
loog aan, denkt met een zonderling te maken te 
hebben en schikt een eindje op. Wat bedoelt u, 
vraagt hij de psycholoog. Die legt hem vervol
gens uit dat het zien van de eendjes neerkomt 
op het oplossen van een probleem dat oneindig 
veel ingewikkelder is dan een willekeurig inge
wikkeld wiskundig vraagstuk. Kijk, zegt hij, ook 
al zit u stil, uw ogen bewegen voortdurend, op 
uw netvlies vallen lichtprikkels, weerkaatst door 
de bewegende voorwerpen en dingen in het 
park, die verschuiven daarenboven nog eens 
voortdurend over uw netvlies, al die prikkels ko
men naast elkaar te liggen op uw netvlies, toch 
ziet u dingen boven en onder en naast elkaar. Ja 
maar, zegt de man, ik kan geen twee sommen 
na elkaar foutloos oplossen, maar ik hoef mijn 
ogen maar te openen, en kijk, daar zie ik de 
eendjes in het park, dat kost me helemaal geen 
moeite, ook al maakt u het zo ingewikkeld. Mis
schien niet, of wel, zegt de psycholoog, maar 
het feit dat u zonder moeite al die visuele waar
nemingen begrijpt, dan is iets dat u toch hebt 
moeten leren, als baby waarschijnlijk. Is dat zo, 
vraagt de man. Hebt u gymnasium gehad, 
vraagt de psycholoog? Nee, de technische 
school, zegt ae man. Welnu, zegt de psycho
loog, nihil habebam quod scriberem, neque 
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rescripseram pridie. Waat, wat, schrikt de man, 
die er steeds meer van overtuigd geraakt met 
een misschien wel niet ongevaarlijke zonderling 
van doen te hebben, wat zegt u? Dat is Latijn, 
zegt de psycholoog, het betekent Ik heb u niets 
te melden, ik heb geen nieuws meer vernomen, 
en al uw brieven heb ik gisteren beantwoord; 
voor u was dat latijn een zinloze stroom gelui
den, net als het gerammel van kiezels in een 
blik, maar de Nederlandse klanken, ik geloof 
niet dat u moeite had om die te verstaan. Dat 
komt omdat u toen u klein was Nederlands hebt 
geleerd, en geen Latijn, il hebt er geen moeite 
mee, en Latijn is voor u een raadsel. Evenmin 
hebt u er moeite mee om de waarnemingswe
reld te begrijpen, maar dat komt omdat u als 
kind hebt geleerd die taal te verstaan. Zou dat 
heus, vraagt de man, wel, wel, dat is interes
sant, ik stap maar eens op. Hij laat de psycho
loog achter, die nu tevreden de gehele bank in 
beslag nemend zijn waarnemingen van de we
reld voortzet. 

Dit verhaal illustreert een klassiek filosofisch en 
psychologisch probleem: als we een zintuig als 
het oog bekijken, en daarnaast gaan we na 
hoe iemand met dat oog de wereld ziet, dan 
staan we voor een probleem. De zintuiglijke 
prikkels - het licht dat op het netvlies valt, de gol
ven die het trommelvlies doen trillen - zijn immers 
zo geheel anders dan de inhoud van de waar
neming die daarop is gebaseerd. Hoe slagen 
we erin uit die prikkels een zinvol beeld van de 
werkelijkheid te vormen? De psycholoog in het 
verhaal treedt op als vertegenwoordiger van de 
klassieke visie op dit probleem. Die visie houdt 
in dat de prikkeling van het zintuig kan worden 
vergeleken met een gecodeerde boodschap: de 
inhoud is onbekend. Iemand die echter de ver
taalregels kent, die weet hoe hij bepaalde zin
tuiglijke prikkels in bepaalde waarnemingsbeel-
den moet omzetten, kan de verborgen 



boodschap - de inhoud van de waarneming -
achterhalen. Het ontcijferen van deze bood
schap, aldus de klassieke visie, is zeer complex, 
en vergt een leerproces, gedurende onze eerste 
levensjaren zouden we geleerd hebben de 
waarnemingsboodschap te ontcijferen. Toen we 
nog pasgeboren baby's waren, en we keken 
naar onze moeder, dan zagen we nog geen 
moeder, we zagen een hoop heen en weer 
dansende licht-en-donker vlekken. Langzaamaan 
leerden we het verband zien tussen die vlekken, 
en ziet, na een tijd zagen we er onze mammie 
in. 

De psycholoog uit ons verhaal heeft klaarblijke
lijk niet de moeite genomen zich op de hoogte 
te stellen van de recente literatuur op het gebied 
van de waarneming en diens ontwikkeling. Hij 
zou dan geweten hebben dat zijn standpunt te
genwoordig niet meer wordt onderschreven. Ze
ker, nog steeds geldt dat de zintuiglijke prikke
ling - het licht dat op ons netvlies valt - niet mag 
worden beschouwd als een heldere foto van de 
buitenwereld. Het klopt dat de zintuiglijke infor
matie zeer complex is, en geen enkele directe 
gelijkenis vertoont met de wereld zoals we die 
zien. Het klopt dat die zintuiglijke informatie ver
vormd is, voortdurend beweegt, onduidelijk is. 
Maar er is iets in het verhaal van de psycholoog 
wat niet klopt: waarnemen hoeven we niet te le
ren, zoals we geleerd hebben sommen op te 
lossen. Ons waarnemingsapparaat is in de loop 
van de evolutie zo gevormd dat het automatisch, 
zonder tussenkomst van enig denk- of beoorde
lingsproces, een waarheidsgetrouw beeld van 
de werkelijkheid oplevert*. Het waarnemingsap
paraat maakt gebruik van de fysische wetten, 
die de relatie bepalen tussen de vorm van de 
wereld enerzijds, en het licht zoals dat op ons 
netvlies valt anderzijds. Voor ons waarnemings
apparaat is de zintuiglijke informatie transpa
rant: wat we zien zien we onmiddellijk, het is 
niet hetzelfde als het decoderen van een ge
heimschrift. Het idee dat baby's, en zeker pas
geborenen, nog zouden moeten leren de bete
kenis van zintuiglijke prikkels te interpreteren, 
blijkt niet juist te zijn. Ook voor de pasgebore
nen bestaat de waargenomen wereld vanaf het 
begin uit dingen en mensen in de ruimte, en niet 
uit een zinloze dans van ongeïnterpreteerde prik
kels. Zowel voor de volwassene als voor de pas
geborene is de waarneming een onmiddellijk 

* Natuurlijk kunnen we de zintuigen bedriegen, door 
visuele illusies, of vernuftige opstellingen. Maar deze 
uitzonderingen bevestigen slechts de regel dat het 
waarnemen in principe onmiddellijk en waarheidsge 
trouw is. 

proces. Dat waarnemen onmiddellijk is, en niet 
neerkomt op het ontcijferen van een boodschap 
verborgen in het geheimschrift van de zintuiglijke 
prikkels volgt uit twee dingen: uit de bijzondere 
structuur van de zintuiglijke informatie enerzijds, 
en uit de bijzondere structuur van ons waarne
mingsapparaat anderzijds. Natuurlijk moeten 
baby's over de wereld nog heel veel leren, maar 
dat ze dat kunnen leren nebben ze te danken 
aan het feit dat ze die wereld vanaf het begin 
waarnemen als een zinvol geheel, als een ge
structureerd iets, met van elkaar afzonderlijke on
derdelen (mensen, voorwerpen) die in een pa
troon van wisselende betrekkingen met elkaar 
staan (bij pasgeborenen is het zenuwstelsel 
overigens nog in volle ontwikkeling; de pasge
borene neemt de wereld nog niet waar als een 
baby van twee jaar dat zou doen, maar ook 
voor de pasgeborene geldt dat de wereld on
middellijk en betekenisvol wordt waargenomen, 
en niet als vlekken of geluiden). 

Vergelijken we dit nu eens met de taal. De psy
choloog uit het verhaal was zo slim de man op 
de bank te confronteren met een frase van Cice
ro (overigens de enige frase die de psycholoog 
zich nog herinnerde). De man was in de war, en 
de psycholoog vergeleek de Latijnse zin met een 
ongestructureerde klankenbrij, als het rammelen 
van kiezels in een blikje. Is deze vergelijking wel 
terecht? Waarschijnlijk niet. Bekijken we in dit 
verband de taalverwerving. Kinderen leren zeer 
snel (op ongeveer anderhalf jaar) de fundamen
tele structuur van hun moedertaal. In vergelijking 
met de tijd die ze besteden aan het leren van al
lerlei andere kennis waarvan de structuur heel 
wat minder complex is (zoals wis- en rekenkun
de, of elektrotechniek) is dat ongelooflijk snel. 
Waarschijnlijk beschikken mensen over een aan
geboren vermogen om zich snel de structuur van 
de taal eigen te maken, maar dat aangeboren 
vermogen zou weinig of niets kunnen doen als 
niet in de structuur van het taalaanbod aanwij
zingen zouden zitten die het kind helpen bij het 
transparant maken van de taal. W e mogen ver
wachten dat in de eigenschappen van de taal-
klankenstroom bepaalde informatie zit ingebak
ken die het kind bijvoorbeeld in staat stelt de 
stroom in stukken te breken, in segmenten die 
mogelijke aanknopingspunten bieden voor bete
kenis- en structuurtoekenning. De klankenstructuur 
van het taalaanbod is op dat punt verschillend 
van een klankstructuur die we horen bij kiezels in 
een blik, of bij een draaiende motor. Het is niet 
zomaar een opeenvolging van geluiden die we 
aan de hand van grammaticale kennis en 
woordkennis moeten zien te segmenteren. Hoe 
moeten we ons echter die informatie voorstellen 
die ons helpt de taalstructuur te horen achter de 9 9 



klanken? Hoe is het te verklaren dat in de klan-
kenstroom informatie zou kunnen zitten die de 
structuur erachter "hoorbaar" maakt? Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden keren we eerst 
terug naar de visuele waarneming. 

Informatie over structuur 

De man op de bank in het park was op vakantie 
geweest in een zonnig land. Hij had een huisje 
gehuurd op het strand van de Middellandse 
zee en zijn venster keek uit op het strand en de 
palmen. Hij had er een foto van gemaakt, van 
dat venster dat uitkeek op zee, palmen en 
strand en die foto had hij toevallig op zak, toen 
hij, uitrustende op zijn bank in het park de psy
choloog weer ontmoette. De man dacht dat het 
beter zou zijn indien hij zelf het gesprek zou 
openen, omdat de psycholoog anders weer met 
een stel verontrustende opmerkingen zou komen. 
Kijk, zei hij, hier is toevallig een foto van mijn 
laatste vakantie. We hadden zo'n mooi uitzicht 
op strand en palmen, werkelijk uniek, ziet u 
eens, hier is een foto van door het venster. De 
psycholoog bekeek de foto aandachtig. Ja, zei 
hij, u kunt me wel meer vertellen, waarschijnlijk 
zat u gewoon in Sporthuis Centrum en hebt u 
een foto gemaakt van de achterwand van uw 
bungalow, waar zo'n poster hing, misschien wel 
een schilderijtje van zo'n strand met palmen. 
Hoe kan ik nu zien of dat rechthoekige ding met 
die palmen een venster is, of een schilderij? De 
man was erg verstoord, griste de foto uit handen 
van de psycholoog. U bent een onmogelijk 
mens, mijnheer, zei hij, ik wens u oprecht goe
dendag, en boos snuivend ging hij het park uit. 

De psycholoog is een onmogelijk mens, dat 
staat vast, maar zijn vraag is interessant. Welke 
informatie biedt het visuele zintuig als het, bij
voorbeeld, een onderscheid moet maken tussen 
een tafereel in een venster, en een tafereel op 

Figuur 1 . Een venster geeft bij nadering andere infor
matie dan een foto: de structuur binnen de omlijsting 

100 verandert. 

een foto of realistisch schilderij? Die informatie 
zit hem in het effect van de beweging van de 
waarnemer. Als de waarnemer een venster na
dert, wordt de structuur van het tafereel anders: 
de waarnemer zal naarmate hij nadert, meer in 
het vensterkader zien (zie figuur 1 ]. Bij nadering 
wordt meer en meer van de achtergrond ontslo
ten. Bij nadering van een foto echter, zal er wel 
een perspectivische vergroting optreden van het 
fotokader, maar de beeldstructuur binnen dat ka
der zal niet veranderen. De afscheiding tussen 
foto en lijst blijft gelijk (zie figuur 2). 

Figuur 2. Bij nadering van een foto verandert de in
terne beeldstructuur niet: we gaan niet meer achter
grond zien naarmate we naderen. 

Waarnemers hebben nooit geleerd dat het ver
schil tussen en venster en een foto ligt in de ma
nier waarop de visuele informatie in de venster-
of fotolijst wordt ontsloten naarmate we nade
ren. Reeds baby's gebruiken deze informatie, en 
er zijn geen aanwijzingen voor dat ze dat door 
ervaring of door aanwijzingen hebben geleerd. 
Er is sprake van een automatische koppeling van 
die informatie aan het zien van een venster (ope
ning) dan wel een afbeelding (vlak met perspec
tiefsuggestie). De structuur van de visuele infor
matie is zodanig dat we onmiddellijk, zonder 
nadenken, de eigenschappen van de werkelijk
heid waarnemen. Ons waarnemingsapparaat is 
zo gebouwd dat het dit zonder enige moeite 
doet. Overigens weten we als waarnemers zelf 
niet welke informatie we gebruiken, dat gaat 
buiten onze bewuste controle om. Kunstenaars 
hebben bijvoorbeeld vele eeuwen nodig gehad 
om te ontdekken welke informatie op het platte 
vlak verantwoordelijk was voor een schijnbaar 
realistische ruimteweergave (de perspectiefre
gels), terwijl iedere pasgeboren baby diezelfde 
perspectiefregels automatisch toepast bij de 
waarneming van de hem omringende ruimte. 
Het voorbeeld illustreert een belangrijk waarne-



minasprincipe, namelijk het principe dat dë zin
tuiglijke informatie niet een soort "foto" of directe 
afbeelding is van datgene waarover het informa
tie geeft: de informatie bestond uit relatieve ver
schuivingen van beeldelementen tijdens bewe
ging van de waarnemer, maar wat we zien is 
diepte en ruimtelijke afstand. 
Het verschil tussen een venster met een achterlig
gend landschap of een foto met daarin een af
beelding komt neer op een verschil in ruimtelijke 
structuur. Bij de foto zijn landschap en lijst één 
voorwerp, met een bepaalde ruimtelijke afstand 
tot de waarnemer. Bij een venster zijn de ven-
sterlijst en het landschap afzonderlijke dingen, 
met verschillende afstanden: het zijn verschillen
de componenten, en ze staan in een specifieke 
ruimtelijke betrekking met elkaar. De waarne
ming van die ruimtelijke structuur komt tot stand 
doordat het visuele zintuig automatisch gebruik 
maakt van de verplaatsingen van de beeld
onderdelen, die bij het venster wel, en bij de 
foto niet optreden. 

De waarneming van structuur, segmenten en 
componenten is fundamenteel bij iedere vorm 
van waarneming. Ze is ook fundamenteel bij de 
waarneming en begrip van taal. De klanken-
stroom moet niet worden gehoord als één ge
heel, maar als een structuur bestaande uit van el
kaar' afzonderlijke componenten, die specifieke 
betrekkingen met elkaar hebben (geen ruimtelij
ke, maar grammaticale betrekkingen). Net als 
we bij de visuele waarneming bewegingsinfor
matie gebruikten om ruimtelijke relaties te herken
nen, gebruiken we bij de taalklankenstroom 
akoestische informatie om grammaticale relaties 
waar te nemen. Die akoestische informatie 
neemt de vorm aan van geringe tijdsverschillen, 
een bepaalde manier waarop nadruk wordt ge
legd, enzovoort. De vraag hoe dat precies ge
beurt, is moeilijk te beantwoorden, maar dat het 
gebeurt is vrij zeker. Horende kinderen slagen er 
met relatief weinig moeite in om tijdens het taal
leerproces die segmenten en structuren te achter
halen. Voor we ons op het terrein van de taal 
zullen begeven is er een ander belangrijk waar
nemingsfenomeen dat we moeten bekijken, na
melijk de sensorische integratie. 

Informatie uit verschillende zintuigen 

De volgende donderdag - het was mooi weer, 
en lunchpauze - zat de psycholoog al op het 
bankje in het park, toen de man er aan kwam. 
De man wou schielijk doorlopen, maar de psy
choloog sprak hem aan, en zei dat het hem 
speet mocht hij bij de vorige ontmoeting de man 
hebben beledigd. Het was niet mijn bedoeling 
zei hij. De man had overigens de gehele week 
over de vraag van de psycholoog nagedacht. Ik 

weet hoe ik het verschil tussen en venster en een 
foto zie, zei hij, en hij gaf de psycholoog een 
enigszins verwarde, maar juiste uitleg. Als ik nu 
een afbeelding van uw werkkamer op de deur 
schilderde, zei de man tegen de psycholoog, en 
u zou er langs lopen, dan zou u vanzelfspre
kend het verschil zien tussen de dichte beschil
derde deur, en de open deur, ook al zou de af
beelding buitengewoon realistisch op de deur 
geschilderd zijn. Maar natuurlijk, zei de psycho
loog. Mijn broer is blind, zei de man, en als ie 
langs die deur van u zou lopen, zou hij kunnen 
horen of de deur dicht is, of open, ook al zou u 
zich werkelijk doodstil houden. Nu was het de 
beurt aan de psycholoog om verrast te zijn. Hij 
zocht al naar een mogelijke dieptepsychologi-
sche verklaring, maar de man was hem voor. 
Mijn broer loopt met zijn blindenstok, zei hij, en 
die tikt hij tegen de vloer. Als hij in een gang 
loopt, dan weerkaatst dat getik op de muren, 
maar loopt hij langs een open deur, dan wordt 
die weerkaatsing heel even anders. Mijn broer 
zegt dat hij die weerkaatsing overigens niet echt 
hoort, hij zegt dat hij hoort dat een deur open 
staat, or dient is. Iemand heeft hem uitgelegd 
dat door die weerkaatsing komt, vandaar dat ik 
het ook weet. Als hij ergens binnenkomt, dan 
hoort hij ook of er tegels of vast tapijt op de 
vloer liggen, is dat niet grappig? Hij zegt dat 
het alleen maar jammer is dat hij de kleur van 
het tapijt nog niet kan horen? Misschien weet u 
daar wel een oplossing op. Dat wist de psycho
loog overigens niet, en hij ging weg om in een 
boek over waarnemingspsychologie op te zoe
ken hoe het komt dat iemand vast tapijt kan ho
ren. 

De man die langs de open deur loopt gebruikt 
visuele informatie, bestaande uit bepaalde vor
men van beeldverschuiving (de man weet overi
gens niet dat hij die informatie gebruikt, hij ziet 
een open deur, en weet dat het geen schilderij 
of foto is van een kamer). Zijn blinde broer daar
entegen hoort dat hij langs een open deur loopt. 
Hij gebruikt daarbij geheel andere informatie, 
namelijk de eigenschappen van de weerkaat
sing van het getik van zijn stok. De blinde broer 
weet niet welke informatie hij precies gebruikt; 
hij weet alleen maar dat hij hoort dat een deur 
open staat. 
Dit is een mooi voorbeeld van de wijze waarop 
twee geheel verschillende zintuigen - gezicht en 
gehoor - op geheel verschillende wijze informa
tie kunnen bieden over een zelfde ruimtelijke 
structuur, namelijk een openstaande deur. Een 
ander voorbeeld is het betasten van een voor
werp zonder het te zien: we voelen de ruimtelij
ke vorm, de oppervlakte-textuur. Zien we het 
voorwerp dan weten we dat het dat voorwerp is 101 



wat we hebben betast. Onze tastzin geeft ons 
net als ons visuele zintuig informatie over dezelf
de vormeigenschappen, bijvoorbeeld rondheid 
of gladheid. 
Ook dit is een zintuiglijk vermogen wat we niet 
hoeven te leren. Reeds zeer jonge baby's kun
nen een voorwerp dat ze alleen maar hebben 
betast herkennen als ze het te zien krijgen. Ze 
weten dat als ze ergens een klank horen, op die 
plaats een klankproducerend voorwerp te zien 
moet zijn. Ooit is geprobeerd om voor blinde 
baby's (zie figuur 3) een soort sonarapparaat te 
ontwikkelen. Het zond hoogfrequente signalen 
uit die door voorwerpen worden weerkaatst. De 
weerkaatsingskenmerken zijn afhankelijk van de 
afstand tot het weerkaatsende voorwerp. De 
weerkaatste geluiden werden omgezet in hoor
bare piepjes: afstand en nadering tot voorwer
pen wordt weergegeven in de vorm van de 
toonhoogte van de piepjes. Baby's konden hier 
op heel natuurlijke wijze mee overweg: ze had
den het principe onmiddellijk door. Het appa
raat had echter een paar nadelen, en het is 
nooit een succes geworden, maar het illustreert 
dat baby's geen moeite hebben om informatie 
over afstand onmiddellijk waar te nemen uit 
toonhoogteverschillen van piepjes. Samenvat
tend, verschillende zintuigen geven op verschil
lende wijze informatie over dezelfde eigen
schappen, als vorm of ruimtelijke positie. 

Figuur 3. Een blinde baby met sonar grijpt naar een 
voorwerp. 

De man zei dat zijn broer grapjes maakte over 
het feit dat hij geen kleur kon horen. Kleur is een 
voorbeeld van een eigenschap die alleen maar 
door het visuele zintuig wordt overgedragen. 
Klank daarentegen is een eigenschap die alleen 
maar via het gehoor wordt overgedragen. De 
blinde broer kunnen we meenemen naar het mu
seum, en hij zal zonder enige twijfel genieten 
van de beelden (we vragen de suppoost beleefd 
of we de beelden mogen betasten]. De schilde 
rijen daarentegen blijven voor de blinde ontoe-
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(de suppoost zal dat overigens niet toestaan, zo
wel omwille van de verzekeringspolis als omwil
le van het feit dat de blinde er niets wijzer van 
wordt). Samenvattend, er zijn bepaalde eigen
schappen die alleen via specifieke zintuigen 
worden overgebracht, zoals kleur of klankkwali-
tei.t. 

Figuur 4. Welke steen is de Maloema, en welke de 
Takete? De vraag illustreert sensorisch paralletisme tus
sen beeld en klank. 

Er is tenslotte nog een derde categorie. Fijnproe
vers weten dat verschillende zintuigen ieder op 
hun eigen wijze bijdragen aan de ervaring van 
een maaltijd. W e "proeven" in zekere zin met 
onze ogen, ook al geeft het visuele zintuig op 
geen enkele wijze informatie over de smaak van 
een gerecht (iets waar reclamefotografen ge
bruik van maken, als ze slagroom door scheer
schuim vervangen). Sommige mensen hebben 
sterk het gevoel dat er bij bepaalde klanken van 
orkestinstrumenten bepaalde kleuren horen: vi
oolklanken hebben iets paarsigs, de contrabas 
klinkt donkerbruin, de hobo lichtblauw. Kleur en 
klank blijven gescheiden, maar mensen ervaren 
een soort natuurlijke verwantschap, een parallel
lie. Hiervan wordt gebruikt gemaakt bij een aar
dig proefje: de Merekoeten, een volk uit de So-
demieten van Kolerije onderscheiden twee 
soorten stenen, Maloemastenen en Taketestenen. 
Figuur 4 beeldt beide soorten af: welke is de 
maloema en welke de Takete? Bedenk dat het 
ronde woord hoort bij de ronde steen. Samen
vattend, verschillende zintuigen kunnen een ze
kere mate van parallellie vertonen: de zintuiglij
ke ervaringen blijven specifiek voor het zintuig in 
kwestie, maar er is een zekere mate van ge-
voelsovereen komst. 

Mensen die een bepaald zintuig moeten missen 
kunnen andere zintuigen gebruiken om voor dat 
gemis te compenseren. Als het gaat om informa
tie die niet zintuig-specifiek is, zoals ruimtelijke 
relaties, dan kan de compensatie vrij volledig 
zijn. In een dergelijk geval gaat het strikt geno-



men niet om een compensatie: waar een ziende 
persoon bijvoorbeeld zich vooral richt op het vi
suele zintuig om de ruimte waar te nemen zal 
een blind persoon dat vooral met het gehoor 
doen. Gaat het om zintuig-specifieke informatie 
als klank en kleur, dan kan alleen maar via een 
zekere parallellie worden gecompenseerd. 

Taalontwikkeling, leerbaarheid en het akoes
tisch domein: de dubbele handicap van het 
dove kind 

Het grootste deel van de mensheid gebruikt de 
mond om taal te produceren, en de oren om de 
gesproken taal waar te nemen. Taal, als structuur 
van syntactische componenten waarmee seman
tische inhouden worden overgebracht, is beslist 
niet gebonden aan het spreken. In de loop van 
de cultuurgeschiedenis is een visuele taal ontwik
keld, het schrift. Dove mensen gebruiken een ge
barentaal die qua complexiteit en gestructureerd
heid niet voor de gesproken taal hoeft onder te 
doen. Gesproken taal is niet alleen via het ge
hoor maar ook via de ogen waar te nemen bij
voorbeeld via liplezen. Met andere woorden, 
het akoestisch-auditieve is geen essentieel ken
merk van taal op zich. Het zou echter verkeerd 
zijn te denken dat men een diepgaand weten
schappelijk begrip van taal en taaïontwikkkeling 
zou kunnen krijgen zonder rekening te houden 
met dit akoestisch karakter. De evolutie van de 
taal is primair bepaald geweest door het feit dat 
het gevormd werd met het klankapparaat en 
werd waargenomen met het oor. Hoe heeft 
deze specifiek zintuiglijke bepaaldheid kunnen 
doorwerken op de structuur van de taal? 
Taal schenkt de mogelijkheid betekenissen en 
verwijzingen te construeren in de vorm van 
klankreeksen. Die klankreeksen moeten - uiter
aard - voor mensen te vormen, te verstaan en te 
onthouden zijn. Het menselijke klankvoortbren-
gingsvermogen, en het menselijk geheugen zijn 
beperkt. Taal moet zich noodzakelijkerwijze in 
de loop van haar evolutie aan die beperkingen 
hebben aangepast. De syntactische kenmerken 
hebben een vorm die het ons mogelijk maakt 
zinsdelen te herinneren die reeds uitgesproken 
zijn. Waarschijnlijk wordt de herinnering bevor
derd doordat ieder zinsdeel informatie bevat die 
aankondigt wat voor andere zinsdelen we in 
principe nog zouden kunnen verwachten. 
Daarnaast heeft de taal gebruik gemaakt van de 
specifieke mogelijkheden van het akoestisch ka
naal. De taal zoals we die nu kennen biedt een 
complexe oplossing voor een complex pro
bleem, namelijk het probleem hoe niet-sequentië-
le informatie over permanente relaties op een 
beregelde manier weer te geven in de vorm van 
strikt sequentiële, niet-permanente en vervlieden

de informatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgen
de stand van zaken: er zit een aap op een stok. 
De aap en de stok zijn er gelijktijdig, en het ziet 
er niet naar uit dat beiden plots van de aardbo
dem zullen verdwijnen. Als ik de zin uitspreek 
"De aap zit op een stok" , dan komen de woor
den sequentieel, dat wil zeggen de één na de 
ander. De woorden vervlieaen op het moment 
dat ik ze uitspreek: de "aap" is al weg voor de 
"stok" er aan komt. Bij geschreven taal is dat 
niet het geval: de woorden blijven staan op het 
papier. Veel syntactische kenmerken hebben te 
maken met deze bijzondere oppervlaktevorm 
van de taal. O p welke wijze de syntaxis codeert 
voor het specifiek akoestische van de taal is niet 
precies bekend: we hebben immers geen alter
natieve taal die geëvolueerd is op grond van 
een ander zintuig. De geschreven taal is immers 
een kopie van de gesproken taal. De gebaren
taal van tweede-generatie doven komt misschien 
nog het dichtst in de buurt van een taal die een 
eigen evolutie heeft gekend, maar die evolutie is 
qua tijdsduur en betekenis niet met deze van de 
gesproken taal te vergelijken. 
O p evolutie-theoretische gronden kunnen we af
leiden dat de structuur van de taal zich moet 
hebben aangepast aan het akoestisch karakter 
van de taal. De evolutie van de taal is gestuurd 
door een bijzonder mechanisme, namelijk het 
menselijk leervermogen. In de loop van de taai-
evolutie zijn er nieuwe taaieigenschappen bijge
komen, en oude zijn verdwenen. Het spreekt 
vanzelf dat alleen maar die eigenschappen een 
plaats in de taal hebben gevonden die leerbaar 
waren, die met andere woorden makkelijk door 
kinderen konden worden verworven (een onleer
bare nieuwe eigenschap sterft tegelijk samen 
met zijn uitvinder). Leerbaarheidsverschillen heb
ben derhalve de evolutie van de taal (mede) ge
stuurd. Vooral in het licht van de zeer vroege en 
zeer snelle verwerving van de grondslagen van 
de taal (bij kinderen tussen anderhalf en drie 
jaar) kunnen we de stelling verdedigen dat er 
veel taaieigenschappen zijn die juist het verho
gen van de leerbaarheid tot functie hebben. 
Omdat we nog maar bitter weinig weten over 
de mechanismen die het taalverwerven sturen 
- wederom bij gebrek aan alternatieve mogelijk
heden om te bestuderen - kunnen we ook niet 
goed bepalen welke eigenschappen nu juist de 
leerbaarheid bevorderen, en waarom. O p 
evolutie-theoretische gronden kunnen we echter 
wel stellen dat ze er moeten zijn. Geqeven het 
primaat van het akoestische in de taal, kunnen 
we nu ook stellen dat met name in de vorm van 
het akoestisch signaal een grote hoeveelheid in
formatie is opgenomen die de taalverwerving 
moet vergemakkelijken. W e hebben allerlei ver
moedens over welke aspecten dat zijn (zie het 103 



stuk van Herman Veenker elders in dit blad), 
maar we weten nog niet zeker welke eigen
schappen dat precies zijn, en hoe ze werken. 
Het akoestisch signaal is continue: er zijn wel 
pauzes in de woordenstroom, maar ze corres
ponderen niet precies met de woordscheiding, 
en zeker niet met de scheiding tussen de syntac
tische segmenten. Die segmenten (bijvoorbeeld 
het werkwoordelijke deel van de zin) kunnen im
mers verdeeld over de zin voorkomen (zoals in 
de zin "Ik heb met smaak mijn boterham opge
geten", waar het segment "heb opgegeten" op
gesplitst is). Het segmenteerprobleem - achterha
len welke syntactische componenten een zin 
heeft en hoe ze zich tot elkaar verhouden - is 
één van de cruciale problemen die een taaiver-
werver moet zien op te lossen. 

Wat kunnen we nu uit het voorgaande beslui
ten? Om te beginnen kunnen we concluderen 
dat de taalstructuur door en door is bepaald ge
worden door haar akoestische vorm. met andere 
woorden, de vorm van de taal is voor een be
langrijk deel zintuig-specifiek. Ten tweede kun
nen we concluderen dat de akoestische vorm in
formatie bevat over de onderliggende taal
structuur. Die informatie is strikt akoestisch-
auditief, met andere woorden, zintuig-specifiek. 
Hiermee raken we aan de dubbele handicap 
van het dove kind. Het dove kind moet een 
structuur leren die zich in haar evolutie heeft ge
richt op een zintuig waarover het dove kind niet 
beschikt, het gehoor. Ten tweede moet het dove 
kind die taal leren zonder daarbij toegang te 
hebben tot het zintuiglijke domein waarin een 
hoop informatie is opgenomen die dat leren ver
gemakkelijkt (wederom het auditieve domein). 

Visuele compensatie voor dove kinderen 

Als we dove kinderen Nederlands willen leren 
zijn we verplicht gebruik te maken van het ge
schreven Nederlands. Dat is immers een getrou
we weergave van het gesproken Nederlands, 
zij het met verlies van alle kenmerken die typisch 
akoestisch zijn. Het medium voor het vastleggen 
en overdragen van geschreven Nederlands zijn 
papier en boeken. Een gedrukte zin in een boek 
heeft een typische visuele vorm. De zin bestaat 
uit een beperkt aantal afzonderlijke eenheden, 
de letters. De afzonderlijke letters zijn visueel dui
delijk te onderscheiden. Letters komen maar zeer 
ten dele overeen met klanken. Een zelfde letter
reeks correspondeert met verschillende uitspraak-
vormen, maar ook met verschillende syntactische 
functies in de zin. Neem bijvoorbeeld de er in: 
Deze emmer met veren is groter dan die an
dere. 

1 04 De letters vormen woorden, welke eveneens dui

delijk van elkaar onderscheidbaar zijn door de 
witruimten ertussen. De letters staan permanent 
op het papier: we lezen wel in een vaste lees-
richting maar kunnen terugkijken. Eigenlijk kun
nen we onze ogen op veel verschillende wijzen 
over het papier bewegen, en de woorden in 
veel verschillende volgorden bekijken. 
Voor een doof kind dat taal moet leren uit een 
boek bevat deze visuele weergave van de taal 
een hoop misleidende informatie. Om te begin
nen zijn meerdere aspecten van de syntaxis evo
lutionair bepaald door het feit dat taal akoe
stisch wordt geproduceerd, en derhalve 
sequentieel en verdwijnend is. Visuele taal is al
leen maar per conventie sequentieel (links rechts 
richting) en is blijvend (de letters vervagen niet 
naarmate we ze opschrijven). Visuele overeen
komsten (letterreeksen en spaties) zeggen weinig 
over syntactische samenhang. Kortom, de zin
tuig-specifieke visuele informatie in de gedrukte 
of geschreven taal is in hoge mate misleidend -
of zeker afleidend - ten aanzien van de onderlig
gende taalstructuur. Dit misleidende aspect vormt 
in feite de derde handicap voor dove kinderen: 
ze worden voortdurend op het verkeerde been 
gezet voor zowel wat betreft de informatie die 
ze gebruiken als voor wat betreft de betekenis 
van die informatie. 

In eerdere paragrafen hebben we gezien op 
welke wijze zintuig-specifieke informatie kan 
worden gebruikt, en welke betekenis deze heeft. 
W e hebben gezien dat sommige informatie "in
wisselbaar" is. Er was voor de open deur zowel 
visuele als akoestische informatie beschikbaar: 
we kunnen zien dat een deur openstaat, maar 
een blinde "hoort" dat. W e zagen ook dat som
mige informatie kan compenseren voor zintuig-
specifieke kenmerken: toonkwaliteiten zijn speci
fiek auditief, maar er bestaat een soort 
gevoelsovereenkomst tussen toonkwaliteiten en 
kleuren, die dan weer specifiek visueel zijn. Het 
is mogelijk gebleken baby's gebruik te laten ma
ken van sonar-geluiden, zodat ze de afstand tot 
een voorwerp Konden horen. Er is, met andere 
woorden, altijd de mogelijkheid aanwezig om 
met één zintuig te compenseren voor wat een 
ander zintuig mist. Maar, die mogelijkheid is niet 
altijd voor de hand liggend: het is niet altijd 
glashelder welke informatie wat overbrengt. Zo 
maken tekenfilms gebruik van het feit dat wan
neer verschillende beeldlagen met verschillende 
snelheden langs elkaar heen schuiven, de kijker 
de indruk van diepte en ruimtelijkheid krijgt. Het 
heeft tekenfilmmakers overigens heel wat tijd ge
kost om dat principe te ontdekken. 
De vraag is nu of we het visuele informatieka
naal en net visuele zintuig niet zouden kunnen 
gebruiken om taai-informatie over te dragen die 



compenseert voor het gemis aan akoestisch en 
auditief gebonden informatie. Het gaat dan om 
die informatie welke door horende kinderen 
wordt gebruikt in de fase van de vroege taalver
werving, en welke verwijst naar essentiële struc
tuuraspecten van de taal (het gaat beslist niet om 
grammatica-onderwijs, in de zin van het leren 
van zinsdelen, hoewel dat er in principe altijd 
aan kan worden gekoppeld). Welke informatie 
zou dat kunnen zijn? Om te beginnen moeten 
we niet proberen het akoestisch kanaal klakke
loos te imiteren, bijvoorbeeld door toonhoogte 
en toonverschillen weer te geven door zinnen 
die over het papier kronkelen. Dergelijke imita
ties zullen waarschijnlijk hun doel missen. Wat 
we wel moeten nastreven is een visuele aanbie
ding die evenals de akoestische een sterk be
roep doet op het geheugen. Dat wil zeggen, de 
woorden moeten sequentieel worden aangebo
den, maar ze moeten verdwijnen naarmate ze 
worden opgeschreven. O p deze manier worden 
kinderen gedwongen hun geheugen op een an

dere manier te gebruiken dan bij gewone ge
schreven teksten, en het is dat specifieke geheu-
gengebruik wat ook een rol speelt bij gesproken 
taal, en waarvoor de natuurlijke syntaxis allerlei 
hulpmiddelen biedt. Verre van de akoestische as
pecten visueel te imiteren, kunnen we sommige 
belangrijke akoestische informatiedragers ver
vangen door foneempresentaties die op één of 
andere wijze visueel opvallend worden ge
maakt, bijvoorbeeld toenemen in grootte. Al 
deze informatievormen zijn niet via papier en 
boeken te realiseren, maar vergen het gebruik 
van computergestuurde beeldschermen. In het 
hierna volgende artikel zal Herman Veenker in
gaan op een methode die probeert te doen wat 
in dit artikel is uitgelegd, namelijk visueel te com
penseren voor akoestische informatie welke ho
rende kinderen helpt bij de verwerving van de 
gesproken moedertaal. Deze visuele compensa
tie moet dove kinderen helpen bij de spontane 
verwerving van het Nederlands. 

Leren segmenteren met Ortho en Matrix' 

Herman Veenker 
Universiteit Groningen 

Samenvatting 

In dit artikel wordt besproken hoe het ontwikke
len van segmenteervaardigheden bij dove en 
slechthorende kinderen een bijdrage kan leveren 
aan de verwerving van het Nederlands bij deze 
kinderen. In het kader van een speciaal onder
zoeksproject wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van een didaktisch instrument, waar segmenteer
vaardigheden mee kunnen worden geoefend. 
Daarnaast wordt dit instrument op diverse scho
len uitgeprobeerd. Het instrument bestaat uit 
twee onderdelen, die los van elkaar kunnen wor
den toegepast: Ortho en Matrix. Deze onderde
len zijn opgebouwd uit verschillende soorten ma
terialen: blokjesfiguren, pen-en-papier materialen 
en software. O p dit moment wordt er gewerkt 
aan Windows-applicaties van de programma's. 
Tegen het eind van dit jaar zullen de program
ma's operationeel zijn. 

Suprasegmentele informatie en taalverwerven 

Een bijzonder kenmerk van het taalverwervings

proces van horende kinderen is, dat dit proces 
zonder expliciet taalonderwijs tot ontwikkeling 
komt. Bovendien blijkt vrijwel iedere ouder intuï
tief te weten, hoe men het kind kan helpen bij 
de taalverwerving. Ouders behoeven bijvoor
beeld geen speciale opleiding te volgen om te 
weten, hoe zij hun kind het beste kunnen helpen 
met taal. In tegenstelling tot horende kinderen 
hebben dove kinderen wel een vorm van expli
ciet taalonderwijs nodig om tot de verwerving 
van het Nederlands te komen. 
In dit verband gebruikt men wel de term "leer
baarheid". Voor horende kinderen is iedere le
vende, gesproken natuurlijke taal leerbaar op de 
zojuist beschreven wijze. 

Een vraag, die voor het ontwikkelen van didak
tisch materiaal van belang kan zijn is de vraag: 
welke faktor(en) is (zijn) van invloed op de leer-
baarheid van natuurlijke talen? 

* Project mede bekostigd met subsidie van Kinder-
postzegelaktie en Printproject van het Ministerie van 
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De literatuur over taalverwerving heeft inmiddels 
een groot aantal faktoren in kaart gebracht, die 
van invloed zijn op taalverwervingsprocessen. 
Men kan hierbij denken aan de volgende onder
werpen: sociale aspecten, de moeder-kind rela
tie, communicatieve aspecten, semantische (=be
tekenis-) aspecten, cognitieve aspecten. Boven
dien is onderzoek verricht naar zgn "universalia" 
van talen (gemeenschappelijke kenmerken van 
alle talen). 
Er is één aspect, dat relatief sterk achter is geble
ven in aandacht. Hiermee doel ik op de modali
teit waarin een taal wordt waargenomen. Eén 
van de weinige auteurs, die hier wel aandacht 
aan heeft besteed is Loncke (1990) in zijn dis
sertatie: "Modaliteitsinvloed op taalstructuur en 
taalverwerving in gebarencommunicatie". Hier 
komen we nog op terug. 

ledere modaliteit heeft zijn eigen organisatie 
voor zgn. suprasegmentele informatie. Voor ge
sproken talen heeft dit begrip betrekking op ver
schijnselen zoals klemtoon, zinsmelodie, ritme, 
intonatie en rijm. Ook gebarentalen kennen sup
rasegmentele informatie; hoewel hier bij mijn 
weten nog weinig of geen onderzoek naar is 
verricht geeft Poizner (1989) voorbeelden van 
rijm in A.S.L. (de Amerikaanse gebarentaal). 
Een belangrijk kenmerk van suprasegmentele in
formatie is, dat het modaliteitspecifiek is. Dit be
tekent, dat de organisatie van deze informatie 
afgestemd is op de specifieke mogelijkheden 
van het zintuig waarmee het wordt geprodu
ceerd en/of waargenomen. Een voorbeeld van 
een modaliteitspecifieke eigenschap van gespro
ken taal is dat het geen simultaniteit kent: het is 
voor het menselijke spraakorgaan onmogelijk 
om meer dan één spraakklank tegelijkertijd uit te 
spreken, omdat het gehele articulatorische appa
raat betrokken is bij de realisatie van een klank. 
Gebarentalen kennen wel simultaniteit. Dit is mo
gelijk, omdat het articulatorische apparaat be
staat uit elementen, die onafhankelijk van elkaar 
kunnen worden gemanipuleerd. 
Hoewel suprasegmentele informatie modaliteit-
specifiek is, is het wel mogelijk die - hoewel in 
beperkte mate- te simuleren. Klemtoon bijvoor
beeld kan in het schrift worden gesimuleerd door 
de te benadrukken tekst vet te drukken, of met 
grote letters. Het effect van klemtoon kan. met 
dergelijke technieken worden benaderd. 

Segmenteervaardigheden en suprasegmentele 
informatie 

Het verband tussen leerbaarheid en supraseg
mentele informatie is, dat suprasegmentele infor
matie het Nederlands (in de acoustische modal i-

106 teit uiteraard) segmenteert: de pauzes in een zin, 

de klemtoon die op een woord of lettergreep 
valt, de wijzigingen in toonhoogte (erg duidelijk 
te horen in bijvoorbeeld het zinnetje: Beatrix, ae 
koningin van Nederland, viert op 30 april haar 
verjaardag); al deze verschijnselen zorgen er 
voor, dat Tiet Nederlands in de acoustische mo
daliteit gestructureerd wordt. Zo kan bijvoor
beeld uit het ritmische patroon van een zin blij
ken welke woorden als zinsdeel bij elkaar 
horen, of welke delen het belangrijkste zijn. 
Suprasegmentele informatie kan op vele niveaus 
taal structureren, bijvoorbeeld op betekenisni
veau, op het niveau van de context (pragmatisch 
niveau: bij een nieuw gespreksonderwerp vindt 
vaak een wending in de zinsmelodie plaats), 
maar bijvoorbeeld ook op emotioneel niveau 
(met bijvoorbeeld toonhoogte en zinsmelodie) en 
zeker ook op grammatikaal niveau. 
Suprasegmentele informatie brengt een hiërar
chie aan in wat voor een taalverwervend kind 
belangrijk is en wat niet. De belangrijkste ele
menten vallen meer op en de onbelangrijke val
len minder op, waardoor de kans op het waar
nemen van taal, die belangrijk is in een 
bepaalde context (waarin de mogelijkheden en 
belangstelling van het kind ook een rol spelen) 
de meeste kans heeft om door het kind te wor
den opgepikt. 

Een deel van de suprasegmentele informatie seg-
menteert op grammatikaal niveau. Elke taal kent 
een grammatikaal niveau. Om minstens twee re
denen heeft een taal een grammatika nodig. De 
eerste reden is, dat een grammatika ervoor zorgt 
dat uitingen eenduidig(er) worden, zodat taal 
kan functioneren in verschillende, sterk uiteenlo
pende contexten. Een tweede reden is, dat een 
grammatika de luisteraar of lezer in staat stelt 
voorspellingen te doen over het verloop van de 
zin. Als de waarnemer van taal voorspellingen 
kan doen dan betekent dit niet, dat er "gegokt" 
wordt, maar dat er op uiterst systematische wijze 
geanticipeerd wordt op wat gaat komen. Dit an
ticipatieproces maakt het mogelijk om taal snel 
en efficiënt te verwerken. 

Een grammatika is gebaseerd op lexicale ele
menten (woorden, uitgangen, voorvoegsels) en 
regels, die van toepassing zijn op die elemen
ten. Enigszins simplificerend kan gesteld wor
den, dat een grammatika niet veel anders is, 
dan het op formele wijze segmenteren van zin
nen. Suprasegmentele informatie legt hiervoor 
de basis, door de bouwstenen van het formele 
grammatikale systeem bloot te leggen. Voorbeel
den van zulke bouwstenen zijn: woordgrenzen, 
lettergrepen en zinsdelen. Vanwege het modali
teitspecifieke karakter van suprasegmentele infor
matie is de leerbaarheid van de gesproken taal 
voor dove en -zij het in mindere mate- slechtho-



rende kinderen in het geding. 
In dit verband is het dan ook belangwekkend, 
dat Loncke vond, dat dove kinderen een voor
keur bleken te hebben voor specifiek-linguïstische 
structuren in een spatio-visuele ruimte. In de door 
Loncke beschreven proefopstelling werd aan 
dove kinderen gevraagd om een kort verhaaltje 
in gebaren na te vertellen. Om het verhaaltje 
adequaat na te kunnen vertellen in gebarentaal 
dienden de kinderen de beschikking te hebben 
over grammatikaal-linguïstische constructies, die 
de kinderen nog niet voldoende beheersten. 
Loncke concludeert: "Zelfs in gevallen waar de 
morfosyntactische vaardigheid beperkt is, scha
kelen ze (de dove kinderen, HV) toch niet over 
naar een nier-linguïstische (pantomimische direc
te) strategie" (p. 1 16). 

Dit is in het licht van dit betoog interessant, om
dat het aangeeft, dat de modaliteit van de pri
maire taal bepalend is voor de leerbaarheid van 
de grammatika van die taal. Het onderzoek van 
Loncke geeft op indirecte wijze aan dat het pro
bleem, dat dove kinderen hebben met het 
Nederlands, nauw in verband staat met de mo
daliteit van het primaire Nederlands: de acousti-
sche. 

Om drie redenen zijn segmenteervaardigheden 
belangrijk voor het verwerven van een taal: 
* Door te segmenteren krijgt de taalverwerver 

grip op taal, doordat hi j /zi j niet meteen alles 
hoeft waar te nemen en te onthouden. Als 
een kind bijvoorbeeld uit een tot hem of haar 
gerichte uiting enige kleinere segmenten (bij
voorbeeld, maar niet noodzakelijkerwijs 
woorden) kan identificeren, biedt zo'n seg
ment een belangrijke kapstok om in een vol
gende, vergelijkbare uiting die dit segment -of 
een er op lijkend segment- ook bevat, te her
kennen. Door het koppelen van deze segmen
ten aan de verschillende contexten kan een 
kind proberen te komen tot een duiding van 
de herkende segmenten. 

Bovendien biedt het herkennen van een seg
ment de mogelijkheid tot het ontdekken van 
nieuwe segmenten. Er is tenslotte weer een 
beetje "(geheugen-) ruimte over" om ook an
dere elementen te ontdekken. 
Door te segmenteren creëer je overzichtelijke 
patronen: de omvang van een ongesegmen
teerd element kan te groot zijn voor het ge
heugen, waardoor er geen sprake is van pa
troonherkenning. 

* Op zijn beurt helpt patroonherkenning bij het 
ontdekken van grotere gehelen, die, zoals 
reeds is betoogd^ op hun beurt zo belangrijk 
zijn voor het leren doen van voorspellingen. 
Het verwerken en produceren van taal zijn 
twee processen die plaatsvinden in de tijd. 

Deze twee processen verlopen echter niet 
synchroon met de "fysische werkelijkheid": tij
dens het luisteren bijvoorbeeld doet men 
voortdurend voorspellingen omtrent datgene 
wat men zal horen. Ook iemand die spreekt 
is voortdurend bezig met het "plannen" van 
taal. Grammatikale voorspellingen spelen bij 
deze processen een bijzonder belangrijke rol. 
Suprasegmentele informatie is nauw bij het 
doen van voorspellingen betrokken. Het be
geleidt en stimuleert het doen van voorspellin
gen. 

De waarneming van suprasegmentele informa
tie bij baby's en peuters 

In dit betoog wordt aangevoerd, dat supraseg
mentele informatie en segmenteervaardigheden 
een erg belangrijke rol spelen bij het taalverwer
vingsproces. Een voor de hand liggende vraag 
is aan of er ook argumenten of gegevens zijn, 
die er op wijzen, dat babies en peuters gevoe
lig zijn voor deze informatie. Deze gegevens 
zijn inderdaad voorhanden, zelfs dichterbij dan 
men vermoedt. 
O p kleuterscholen wordt intensief van deze ge
voeligheid gebruik gemaakt: niet alleen bij bij
voorbeeld het vertellen van verhaaltjes, maar 
vooral ook wanneer men iets van een kind ge
daan wil krijgen: vraagzinnen kunnen duidelijk 
van geboden of verboden worden onderschei
den; of op subtielere wijze: de leerkracht vraagt 
een leerling om een zin af te maken, zonder dat 
de leerkracht de kleuter vraagt om de zin af te 
maken: het kind hoort aan het intonatiepatroon 
dat het de zin moet afmaken. 
Behalve deze "intuïtieve" kennis is er ook experi
menteel onderzoek bekend, dat wijst op de be
oogde gevoeligheid. Een goed voorbeeld van 
dit onderzoek is uitgevoerd door Mehler, Jusc-
zyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini en Amiel-
Tison, (1988). Zij toonden o.a. aan dat pasge
boren baby's reeds in staat waren om hun moe
dertaal te onderscheiden van andere talen. Vol
gens de onderzoekers waren de babies hiertoe 
in staat doordat zij gebruik maken van intonatie
patronen, die zij reeds in prenatale toestand 
hadden waargenomen. 

Ortho en Matrix 

Uit het betoog over segmenteren en taalverwer-
ven kan worden afgeleid, dat het zinvol kan zijn 
om dove en slechthorende kinderen met taalver-
wervingsproblemen te helpen, door hen te leren 
segmenteren. Hierbij rijzen tenminste twee pro
blemen: het eerste probleem betreft de modaliteit 
en de tweede betreft de operationalisatie. 
Om te beginnen bij het eerste probleem: voor 107 



dove en slechthorende kinderen levert het acous-
tische kanaal per definitie een probleem op. W i l 
men hen leren segmenteren, dan is men aange
wezen op een alternatief kanaal, dat ter com
pensatie kan worden gebruikt voor het inade
quate gehoor (zie Van Geert, 1992, in druk). 
De keuze van het visuele kanaal lijkt de meest lo
gische. 
Het tweede probleem, het probleem van de 
operationalisatie, is lastiger en veelomvattender. 
Er zijn verschillende aspecten aan verbonden, 
waarvan ik me beperk tot de belangrijkste twee: 
1 . de keuze van "lingustische eenheden", die 

als segment kunnen worden aangemerkt 
2. de vormgeving van de "alternatieve", gevisu

aliseerde suprasegmentele informatie 

ad 1: linguïstische eenheden 
Niet alle suprasegmentele informatie is van be
lang voor de taalverwerving. Het is voor dit pro
ces bijvoorbeeld niet belangrijk of de spreker 
een zachte of een zware stem heeft. Wel is het 
van belang, dat grammatikale eenheden wor
den aangeleerd, zoals bijvoorbeeld zinsdelen. 
Ook is het van belang, dat de leerling kennis 
maakt met het specifiek-lineaire karakter van ge
sproken taal: tenslotte is de taalstructuur op deze 
eigenschap geënt. Maar ook op zinsniveau kun
nen segmenten worden onderscheiden, zoals 
bijvoorbeeld lettergrepen, uitgangen en voor
voegsels. Wanneer een leerling deze segmenten 
herkent, kan het woorden bijvoorbeeld gemakke
lijker lezen of onthouden. 

In een reeks van onderzoekingen (Veenker en 
Van Geert, 1 990) is onderzoek verricht naar de 
leesstrategieën van dove kinderen. Dit onder
zoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de keuze van de "linguïstische eenheden", 
die in de programma's Ortno en Matrix worden 
gevisualiseerde 

ad 2. de vormgeving 
Het is eerder betoogd, dat suprasegmentele in
formatie modaliteitspecifiek is. Dit gegeven wijst 
op het belang van een goede vormgeving. Bij 
het waarnemen van de visuele segmentering 
moet het voor de kinderen direct duidelijk zijn, 
wat het voorstelt. Er mogen vooral geen misver
standen kunnen ontstaan over de bedoelingen 
van het getoonde. Dit is een bijzonder zware 
eis, waar niet gemakkelijk aan kan worden vol
daan, temeer, omdat het verenigd moet worden 
met de linguïstische eenheden uit de vorige pa
ragraaf. 

Vanwege de eis van eenvoud is de vormgeving 
van Ortho en Matrix gebaseerd op figuren, die 
ruimtelijk kunnen woraen voorgesteld: blokjesfi
guren. Het ruimtelijke karakter ervan is erg be
langrijk, omdat dit het meest nauwkeurig aansluit 

bij de perceptuele vermogens van kinderen. 
Deze blokjesfiguren worden gebruikt als zoge
naamde "templaten": figuren die een sjabloon
achtige functie hebben. Vanwege hun ruimtelijke 
bouw kunnen de figuren in vele spelvormen wor
den verwerkt, een eigenschap, die natuurlijk erg 
belangrijk is voor leermiddelen. Hierdoor blijven 
de mogelijkheden niet beperkt tot het visuele, 
maar kunnen ook tactiele en motorische vaardig
heden worden gebruikt bij het toepassen van het 
Matrix en Ortho. 
Behalve het ruimtelijke aspect gebruiken Ortho 
en Matrix ook kleur, ieder systeem op een eigen 
manier. Ortho gebruikt kleur voor het onder
scheid tussen klinkers en medeklinkers (resp. 
rood en groen), en het Matrix-computerprogram-
ma heeft een kleurenfaciliteit voor een vorm van 

rammatikaonderwijs. Deze kleurenfaciliteit is in 
et programma opgenomen, omdat diverse 

scholen een kleurengrammatika gebruiken. Zo 
kunnen scholen die gebruik maken van een kleu
rengrammatika de Matrixgrammatika combine
ren met hun eigen lesmaterialen en methodes. 

Werkvormen en materialen 

De programma's Ortho en Matrix zijn bedoeld 
als didaktische hulpmiddelen, niet als methodes. 
Dit is een erg belangrijk gegeven, omdat dit 
aangeeft dat scholen die met Ortho en/of Ma
trix gaan werken niet behoeven af te stappen 
van hun eigen methoden en lesmateriaal. 
Het gebruik van Matrix of Ortho gaat dan ook 
niet gepaard met bindende gebruiksregels. Inte
gendeel, ze kunnen op vele manieren worden 
gebruikt. In het huidige project worden verschil
lende materialen en werkvormen uitgeprobeerd, 
met als doel er samenhangende lespakketten 
van te maken, waar de leerkracht naar believen 
uit kan putten. 
Een voorbeeld van een werkvorm met Matrix is 
het hinkelspel. Matrix verdeelt zinnen in zinsde
len. Het zinnetje Kees is in de tuin bijvoorbeeld 
bestaat uit de zinsdelen Kees / is / in de tuin. 
Door op de grond (bv op het speelplein) een 
Matrix-figuur te tekenen kunnen de kinderen het 
zinnetje in de Matrix hinkelen. Afbeelding 1 laat 
de Matrix-figuur zien (een standaard-templaat), 
waarin het zinnetje is afgedrukt. Een aantal vak
jes wordt niet gebruikt. De kinderen hinkelen op 
ieder woord. Woorden die "bij elkaar horen" 
worden in hetzelfde segment gehinkeld, en 
werkwoorden krijgen een extra noge sprong. 
O p deze wijze kunnen bijvoorbeeld versjes wor
den gehinkeld met Matrix. 

Behalve hinkelspelletjes zijn er ook blokfiguren, 
pen-en-papier materialen en twee computerpram-
ma's in de maak. Een voorbeeld van een blokfi-



Afbeelding 1: De Matrix markeert met de verhoogde 
segmenten (no. 2 en no. 6] werkwoordposities, leder 
segment stelt een zinsdeel voor. 

Kees is 

in 
de 

tuin 

guur bij Ortho is een rechthoekig blokje, waar 
drie vierkante uitsparingen in zitten. Dit rechthoe
kige blokje stelt een lettergreep voor. Behalve dit 
blokje zijn er vierkante blokjes, die in de uitspa
ringen van het rechthoekige blokje passen. Deze 
blokjes stellen letters voor. Er zijn groene en rode 
blokjes: de groene zijn voor medeklinkers en de 
rode voor klinkers (om het de leerlingen gemak
kelijk te maken kunnen er in de beginfase op de 
blokjes letters worden aangebracht). Uit een ver
haaltje of bordles haalt de leerkracht telkens een 
woordje, dat voor de leerlingen nieuw is. Het 
woordje wordt eerst met de vierkante blokjes ge
legd, en daarna probeert de leerling de letters 
op te bergen in het rechthoekige blok. Zo ko
men clusters van medeklinkers (bv. vl uit vlam) in 
hetzelfde eerste, groene vakje, de a in het mid
delste, rode en de m tenslotte in het laatste, 
groene vakje (zie afbeelding 2). 

Afbeelding 2 
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Stabiliteitsonderzoek naar gedrag bij 
dove kinderen* 
Drs. T.Th. van Eldik, medewerker aan het doveninstituut 'Effatha' 

Samenvatting: 
Ruim anderhalf jaar (20 maanden) na het preva
lentie-onderzoek van emotionele en gedragspro
blemen bij dove jongens van 6-1 1 jaar is ver
volgonderzoek gedaan. Wederom werd gebruik 
gemaakt van de Child Behavior Checklist. Naar 
voren kwam dat het 'overall'-gedrag van de on
derzochte kinderen in hoge mate stabiel is ge
bleven. Ook op syndroom-niveau was, op een 
enkele uitzondering na, sprake van een hoge 
mate van stabiliteit. Een aantal gedragsproble
men bleek hoog persistent. Verder kwam naar 
voren dat de kinderen die een ongunstige ont-
wikkelinq hadden doorqemaakt op de kenmer-

n gehoorverlies en, in mindere mate, o tb af
weken van de niet-doorverwezen kinderen. Als 
predictieve factor kwam de leeftijd van het dove 
kind naar voren. 

Inleiding 

Doofheid op zich hoeft geen psychiatrische 
stoornissen tot gevolg te hebben (Goldberg, 
Lobb, Kroll, 1975). Toch blijkt, met name op ba
sis van buitenlands onderzoek, dat dove kinde
ren meer psychische problematiek vertonen dan 
horende leeftijdsgenoten; zij lijken een risico
groep te vormen (Greenberg, Kusche, Gustafson 
& Calderon, 1984). De bevindingen uit buiten
lands onderzoek laten zien, dat 2-6 maal zoveel 
dove- als horende kinderen als 'emotioneel 
en/of gedragsgestoord' zijn te beschouwen; de 
problematiek van het type acting-out gedrag zou 
bij dove kinderen overheersen (zie Van Eldik, 
1990). Recente gegevens van Aplin (1985) en 
Kammerer (1988) wijzen ook in die richting. In 
ons onderzoek bij dove jongens in de leeftijd 
van 6-1 1 jaar kwam naar voren dat 12% van 
hen aangemerkt kon worden als 'emotioneel 
en/of gedragsgestoord' (Van Eldik, 1990; 
1991). Dit komt overeen met Nederlandse ge
gevens van Veentjer en Govers (1988). 
Naast onderzoek naar prevalentie van psychi
sche problematiek lijkt van groot belang ook de 
vraag naar de ontwikkeling c.q. verandering 
van gedrag bij dove kinderen: hoe ontwikkelen 
dove kinderen zich in de loop van de tijd, welk 
gedrag kan als normaal en leeftijdsadequaat 
worden beschouwd en welke emotionele en ge
dragsproblemen kunnen later probleemgedrag 

110 voorspellen ter onderscheid van problemen die 

van voorbijgaande aard zijn. Deze vragen zijn 
interessant in het kader van de studie naar ont
wikkeling van psychopathologie bij dove kinde
ren. In net buitenland is tot op heden slechts 
enig en in Nederland (nog) geen follow-up on
derzoek gedaan naar de ontwikkeling van psy
chopathologie bij dove kinderen. Uit de summie
re literatuurgegevens komt het volgende naar 
voren: Schlesinger & Acree (1984) stellen dat 
dove adolescenten zowel op het gebied van 
schoolprestaties als op sociaal-emotioneel ge
bied zich gunstig kunnen ontwikkelen. Acree 
(1987) meldt dat de responsiviteit van het kind 
tegenover de moeder van eminent belang is ge
zien het positieve verband met 'emotionaladjust-
ment' (internaliserend gedrag). Chess, Korn & 
Fernandez (1971) en Chess & Fernandez 
(1 980) rapporteren over de persistentie van een 
type van impulsiviteit, namelijk tegen zichzelf ge
richt impulsief-agressief gedrag (self-abuse). 
Van de 'normale' dove kinderen (zonder neven-
handicaps) vertoonden op 2-5 jarige leeftijd 
42.9% genoemd gedrag, op 8-9 jarige leeftijd 
2 1 % en op 13-14 jarige leeftijd was genoemd 
gedrag geheel verdwenen. Lebuff & Lebuff 
(1979) vermelden dat impulsief gedrag, als 
weerslag van een wat vertraagde emotionele 
ontwikkeling, met het verstrijken van de leeftijd 
bij dove kinderen verdwijnt. Uit het cross-sectio-
nele onderzoek van Schlesinger & Meadow 
(1972) kwam een tendens naar voren dat meer 
relatief jongere dove kinderen 'ernstig gestoord' 
waren dan relatief oudere dove kinderen. An
derson & Watson (1984, 1987) en Sprank 
(1989) stellen dat in de adolescentieperiode 
ernstige emotionele en gedragsproblemen naar 
voren kunnen komen bij doven. Green, Mislevy, 
Litoff, Schleiter, via Rayson (1 987) constateren 
meer emotionele en gedragsproblemen bij dove 
kinderen in de schoolleeftijd dan bij dove ado
lescenten. 

Overzien we de voorhanden gegevens m.b.t. 
ontwikkeling en verandering van emotionele en 
gedragsproblemen bij dove kinderen, dan moe
ten we vaststellen dat deze gering zijn. De infor-

* Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 
doctoraalopleiding Speciale Pedagogiek aan de 
VU te Amsterdam. Mijn dank gaat uit naar het Insti
tuut voor Doven 'Effatha' voor de mij geboden facili
teiten bij de uitvoering van het onderzoek. 



matie die er is lijkt niet eenduidig. Als vraagstel
ling van deze studie staat centraal de studie 
naar stabiliteit en verandering van emotionele en 
gedragsproblemen bij dove jongens van 6-1 1 
jaar tussen tijdstip 1 (Tl) en tijdstip 2 (T2). Ver
der is een groep van tussen Tl en T2 doorver
wezen dove jongens nader bezien. Tenslotte bo
den de gegevens de mogelijkheid om enkele 
predictoren voor een ongunstige ontwikkeling 
vast te stellen. 

Methode 

Onderzoeksinstrument 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de 
Nederlandse vertaling van de Child Behavior 
Checklist (CBCL) van Achenbach en Edelbrock 
(zie Achenbach & Edelbrock, 1983; Verhulst, 
Koot, Akkerhuis, Veerman, 1990). De keuze 
voor de CBCL is vooral ingegeven door het feit 
dat dit instrument uitgebreid onderzocht is in 
Amerika en Nederland, goede psychometrische 
eigenschappen heeft en als meetinstrument voor 
psychopathologie (van horende kinderen) in on
derzoek veel gehanteerd wordt. Met behulp van 
CBCL kan op gestandaardiseerde wijze informa
tie verkregen worden over de sociale competen
tie en over emotionele en gedragsproblemen 
van kinderen. In onderhavige studie wordt alleen 
verslag gedaan van het gedeelte over emotione
le en gedragsproblemen. Dit gedeelte van de 
CBCL bestaat uit 118 gedragsitems (en twee 
open vragen). Door middel van factor-analyses 
op de CBCL's zijn, door clustering van gedrags
items, empirische syndromen gevormd: smalle-
band en (twee) brede-band factoren (Internalise
ren en Externaliseren). De CBCL kent verschillen
de scores: scores voor de genoemde smalle-
band en voor de twee brede-band factoren en 
verder een Totaalscore voor gedragsproblemen. 
De CBCL heeft normen voor de afzonderlijke 
groepen jongens en meisjes, in de leeftijd van 
4-5, 6-1 1 en 12-16 jaar. Ouders en/of ande
ren die het kind goed kennen, (kunnen) dienen 
als informant ter invulling van de CBCL. Betrouw
baarheid en validiteit van de CBCL zijn goed te 
noemen (Verhulst, 1985, Verhulst e.a., 1988; 
Achenbach e.a., 1987). 

Onderzoeksgroep en procedure op Tl en T2 

In het voorjaar van 1989 zijn de ouders van 
dove jongens 6-1 1 jaar, via het doveninstituut/-
school waaraan zij onderwijs volgden, bena
derd. Hen werd in een thuisinterview de CBCL 
en een aanvullende vragenlijst (m.b.t. kind- en 
gezinskenmerken) voorgelegd ter verkrijging van 
de benodigde gegevens. Van 41 dove jongens 

waren de gegevens bruikbaar voor analyse. (Zie 
voor uitgebreide beschrijving van de populatie 
en de dataverzameling: Van Eldik, 1 990.) 
Voor het vervolgonderzoek werden in het najaar 
van 1990 de 41 ouders uit het eerste onder
zoek opnieuw benaderd, wederom via de do-
veninstituten/-scholen. Als ouders bereid waren 
mee te werken aan het onderzoek dan werd 
hun, deze keer per post, de CBCL toegestuurd 
en gevraagd om deze zelfstandig in te vullen. 
Tevens werd naast de aanvullende vragenlijst 
(m.b.t. kind- en gezinskenmerken) een evaluatie
vragenlijst bijgevoegd om inzicht te krijgen in 
wat de ouders vonden van het zelfstandig invul
len van de CBCL. Van 26 ouders (63.4%) wer
den gegevens ontvangen, welke geschikt waren 
voor analyse. 

Vergelijking van onderzoeksgroep op Tl en T2 

De tijdsinterval tussen Tl en T2 bedroeg in het 
onderzoek ruim anderhalf jaar, nauwkeurig ge
steld: 20 maanden. Het beroepsniveau (SES; 
volgens Van Westerlaak e.a., 1 975) van de ou
ders was op Tl gemiddeld 4 .0 (s.d. = 1.3), en 
op T2 gemiddeld 3.9 (s.d.= l .3); de daling van 
SES bleek niet significant. Het gemiddelde ge-
hoorverlies (Fletcherindex) bleek op T2 signifi
cant lager dan op T l . De stabiliteit van het ge-
hoorverlies bleek redelijk (r=.56). Wat de 
communicatieve vaardigheden van de dove jon
gens betreft bleek, hoewel deze op T2 iets was 
afgenomen door een achteruitgang in beoorde
ling van spraakafzien en spreken, geen signifi
cant verschil tussen Tl en T2. De stabiliteit was 
hoog (r=.73). 

Indicatoren voor een ongunstige ontwikkeling 

Bezien is of er verbanden waren tussen het voor
komen van emotionele en gedragsproblemen op 
Tl en gebeurtenissen na T l , die op een ongun
stige ontwikkeling duidden. De twee indicatoren 
voor een ongunstige ontwikkeling die zijn opge
nomen waren: 
1. Verwijzing naar een vorm van hulpverlening. 

Hieronder werden begrepen verwijzingen 
naar (interne) hulpdiensten, bijv. (onderwijs) 
psycholoog, orthopedagoog, school-maat-
schappelijk werker e.d. Dove kinderen wer
den hiernaar verwezen in geval van specifie
ke leerproblemen (rekenproblemen en taal
problemen) en gedragsproblemen. In één ge
val is een dove jongen verwezen voor (exter
ne) hulp, buiten de dovenschool wat resulteer
de in een plaatsing op een internaat voor 
doven. In dit geval was sprake van disfunctio
neren met betrekking tot het gedrag. In een 
ander geval werd een internaatsplaatsing 1 1 1 



Tabel 1. Stabiliteitscoëfficiënt en gemiddelde Totale Probleemscore voor de totale groep van dove jongens |N=2ó) 
van Tl en T2. 

leeftijd op Tl 

6-1 1 jaar 

N 

26 

r 

.52* 

Tl 

22.85 

T2 

20.65 

t 

.83 

P 

.413 

significant: p<.01 

overwogen op grond van sociaal isolement 
van het dove Kina. 

2. Overplaatsing binnen dovenonderwijs. Hier
bij is bedoeld een overplaatsing van de 
S.O.-school naar de S.O.-MG-school binnen 
het speciaal onderwijs voor dove kinderen. 
Doorverwijzing naar het S.O.-MG zou opge
vat kunnen worden als indicatie voor bepaal
de problematiek. 

Resultaten 

Stabiliteit van emotionele en gedragsproblemen 

Om de stabiliteit te onderzoeken is de produkt-
moment correlatiecoëfficiënt berekend van de 
Totale Probleemscores op Tl en T2 voor de ge
hele groep dove jongens. Zie tabel 1. Volgens 
Cohen's (1 977) criteria is de correlatie voor To
tale Problemen goed te noemen (>.50). 

Hoewel op T2 de gemiddelde Totale Probleem
score lager was dan op Tl was het verschil niet 
significant (t-test, t=.83, p=.413). Er bleek geen 

significant verband tussen de veranderingen 
aangaande emotionele en gedragsproblemen 
op 'overall'-niveau en de leeftijd van de dove 
jongens (r=.227; p=.2óó). Er werd ook geen 
significante correlatie gevonden tussen de Totale 
Probleemscores en de SES van de ouders 
( r=- .088; p = 6 6 7 ) . 
Voor elk van de onderscheiden Gedragsschalen 
is de stabiliteit berekend door de produkt-mo-
ment-correlaties te bepalen. Tevens zijn t-tests uit
gevoerd om eventuele verschillen tussen gemid
delde scores op de Gedragsschalen op Tl en 
T2 vast te stellen. Zie tabel 2. Volgens Cohen's 
(1977) criteria zijn de correlaties voor Schi
zoid/Angstig, Hyperactief, Agressief, Externali
seren, Obsessief/Dwangmatig en Delinquent 
hoog (r>.50) te noemen. Die voor Depressief, 
Lichamelijke Klachten, Internaliseren en Gesloten 
zijn matig (r>.30). De correlatie van Sociaal Te
ruggetrokken is laag (r<.30). De gemiddelde 
scores op de Gedragsschalen op Tl en T2 ver
schillen nauwelijks van elkaar, met uitzondering 
van de Gedragsschalen Obsessief/Dwangma
tig en Lichamelijke Klachten. 

Tabel 2. Stabiliteitscoëfficiënten, gemiddelde CBCL-scores op de Gedragsschalen op Tl en T2, t-waarden en p-
waarden 

Gedragsschalen 

Schizoid/Angstig 
Depressief 
Gesloten 
Obsessief/Dwangmatig 
Lichamelijke Klachten 
Sociaal Teruggetrokken 
Hyperactief 
Agressief 
Delinquent 

Internaliseren 
Externaliseren 

r# 

.68 

.45 

.30 

.53 

.45 

.16 

.59 

.67 

.52 

.39 

.68 

Tl 

1.0 
2.7 
1.5 
3.2 
0.8 
1.3 
3.6 
8.0 
1.1 
8.0 

1 1.9 

T2 

1.1 
2.5 
1.4 
2.3 
0.3 
1.6 
3.9 
7.8 
1.2 
6.6 

12.2 

t 

- . 3 5 
.30 
.20 

2.02 
2.21 
- . 6 8 
- . 6 4 

.20 
- . 1 2 
1.11 

- . 1 7 

P 

.731 

.768 

.840 
0 . 5 4 * * 
.036* 
.505 
.526 
.840 
.903 
.278 
.870 

significant verschil: t-test tweezi|dig, p<.05. 
tendens tot significant verschil: t-test tweezijdig, p<. 10. 
significantie van de stabiliteitscoëfficiënten: 
p<.001: Schizoid/Angstig, Hyperactief, Agressief, Externaliseren. 
p<01 : Obsessief/Dwangmatig, Delinquent 
p<.05 : Depressief, Lichamelijke Klachten, Internaliseren. 
tendens tot significantie, p<. 10: Gesloten. 



Tenslotte hebben we de stabiliteit van de CBCL-
scores op itemniveau bezien. O.a. de volgende 
gedragsproblemen bleken hoog persistent: 'ruzie 
maken', 'impulsief', 'opscheppen', 'aandacht 
opeisen' en 'liegen, bedriegen' [>=75%\. 

Vergelijking kinderen met en zonder ongunstige 
ontwikkeling 

Van de onderzochte dove jongens die zowel op 
Tl als T2 hebben meegedaan aan het onder
zoek, hebben in totaal 7 jongens (27%) een on
gunstige ontwikkeling doorgemaakt. De doorver
wezen kinderen bleken op enkele CBCL-scores 
significant te verschillen met de niet-doorverwe-
zen kinderen, in het nadeel van de laatstge
noemde groep: zij hadden een beduidend ho
gere Totale Probleemscore en score Exter-
naliseren. Ook op het syndroom Hyperactief 
hadden zij een beduidend hogere score. Slechts 
op één specifiek doofheid-kenmerk bleek de 
groep van doorverwezen kinderen significant af 
te wijken van de groep niet-doorverwezen kin
deren, namelijk op het kenmerk gehoorverlies. 
De groep doorverwezen kinderen had een ho
gere Fletcherindex: resp. 92 dB en 1 08 dB. Ver
der bleek de SES van de ouders van de door
verwezen kinderen relatief wat lager te zijn dan 
van de niet-doorverwezen kinderen. 

Predictoren gebaseerd op T2-gegevens 

Bezien is of er op het moment van het follow-up 
onderzoek een relatie was tussen mate van erna 
tionele-en gedragsproblemen en kind- en gezins
factoren. Als eerste factor kwam naar voren de 
leeftijd van de dove kinderen. De jongere dove 
kinderen hadden een beduidend hogere Totale 
Probleemscore, score Externaliseren, score op 
de Gedragsschaal Hyperactief, score op de Ge-
dragsschaal Agressie en score op de Gedrags
schaal Delinquentie. Verder vertoonden relatief 
jongere dove kinderen wat meer internaliserend 
gedrag. Als tweede factor kwam de SES van de 
ouders naar voren. Ouders met een relatief lage
re SES rapporteerden voor hun dove kinderen 
beduidend meer 'overall'-problematiek, meer ex-
ternaliserend gedrag en meer agressief gedrag. 
Ook leken zij wat meer hyperactief gedrag te 
melden. Er werden geen verbanden gevonden 
tussen CBCL-scores en meer doofheid-specifieke 
factoren (communicatieve vaardigheden, ge
hoorverlies). 

Discussie 

W e willen hier enkele opmerkingen maken bij 
de resultaten van het onderzoek. 
Wat de onderzoeksgroep op T2 betreft moet 

vermeld worden, dat de groep van nonrespon-
denten vrij groot was (N=15; 36.6%). Deze 
groep had o.a. beduidend meer 'overall'-proble
matiek op Tl . Mogelijk dat de resultaten op eni
gerlei wijze beïnvloed zijn. 
Dat de gemiddelde Totale Probleemscore over 
de periode T1-T2 nauwelijks gedaald is duidt 
op weinig verandering in het 'overall'-gedrag 
van de onderzochte dove kinderen. In ons on
derzoek lijkt hiermee tevens naar voren te ko
men, dat ten gevolge van verschillende gevolg
de procedures van informatie-inwinning, 
interview-methode op Tl en postzending op T2, 
geen noemenswaardige effecten opgetreden 
zijn. Descriptieve gegevens ondersteunen dit. De 
stabiliteit van de Totale Probleemscore is (rede
lijk) hoog te noemen (r=.52). Door een grote To
tale Probleemscore-verschuiving van met name 
twee kinderen (van de 26) is deze wellicht wat 
aan de lage kant gebleven. Er bleek geen sa
menhang tussen de verandering in Totale pro
bleemscores en de leeftijd van de dove jongens. 
Vanwege de beperkte leeftijdsgroep van 6-1 1 
jaar kan echter niets gezegd worden over veran
dering van emotionele en gedragsproblemen bij 
dove kinderen over een grotere leeftijdsrange. 
Over de uitspraak dat ofwel jongere ofwel oude
re dove kinderen meer gedragsproblematiek ver
tonen kan hier dus geen conclusie getrokken 
worden. Nader onderzoek zou uitgevoerd moe
ten worden door bijvoorbeeld de onderzochte 
dove kinderen langer te volgen. 
De gemiddelde scores op de Gedragsschalen 
zijn in de periode T1-T2 nauwelijks veranderd 
met uitzondering van Obsessief/Dwangmatig en 
Lichamelijke Klachten (op beide Gedragsschalen 
scoren dove kinderen op T2 lagere gemiddel
den); ook hier bleek het gedrag weinig veran
derd. De stabiliteitscoëfficiënten van de Ge
dragsschalen liepen uiteen van .30 (Gesloten) 
tot .68 (Schizoia/Angstig, Externaliseren). Soci
aal Teruggetrokken bteefals enige uitzonderlijk 
laag met . 1 6. Deze waarden komen dicht in de 
buurt van die voor horende populaties (Verhulst 
& Althaus, 1988; Richman e.a., 1982). Ook 
lijkt een duidelijke overeenkomst van deze waar
den met die welke recent gevonden zijn door 
Broesterhuizen (1992). Voor de erg lage stabili
teit van Sociaal Teruggetrokken is (nog) geen 
verklaring; het ervaringsfeit dat relatief oudere 
dove kinderen meer geïsoleerd zijn, zou hier uit 
kunnen spreken; geen verband werd gevonden 
met het niveau van communicatieve vaardighe
den. De stabiliteit voor Internaliseren bleef met 
.39 wat aan de lage kant. Over het algemeen 
blijkt internaliserend probleemgedrag bij kinde
ren echter minder stabiel te zijn. Wat het moge
lijke aandeel is van de factor doofheid zou na
der onderzocht moeten worden. De stabiliteit 113 



van Externaliseren w a s . 6 8 . Dit is conform on
derzoek bi j (horende) k inderen. 
O p itemniveau bleken een aanta l gedragspro
blemen een hoge persistentie te hebben . Van 
een groot aanta l hiervan wo rd t ook bi j horende 

opulat ies een hoge stabiliteit gevonden (Ver-
ulst & Althaus, 1 9 8 8 ) . De meeste gedragspro

blemen w a r e n van het type Externaliseren. 
Van de 2 6 dove jongens zi jn er zeven (27%) d ie 
tussen T l en T2 een ongunst ige ontwikkel ing 
hebben doorgemaak t . H o e w e l deze g r o e p sta
tistisch bez ien erg klein is, bl i jken deze doorver
w e z e n kinderen z ich duidel i jk te onderscheiden 
van d e niet-doorverwezen kinderen. Verschillen
d e CBCL-scores wa ren bij de eerste g r o e p signi
f icant hoger. Een belangr i jke discr iminerende 
factor bleek gehoorver l ies te z i jn : de doorve rwe
zen kinderen hadden relatief meer hoorresten. In 
het onderhav ige onderzoek en in eerder g e d a a n 
onderzoek (Van Eldik, 1 9 9 0 ) we rden niet eer
der signif icante verbanden gevonden tussen ge
hoorverl ies en CBCL-scores. De betekenis van dit 
resultaat zal nader bekeken d ienen te w o r d e n . 
Als predict ieve factor voor een ongunst ige ont
w ikke l ing k w a m in dit onderzoek naar voren d e 
leeftijd van het dove k ind. In eerder onderzoek 
k w a m d e factor leeftijd al als d iscr iminerende 
factor naar voren (Van Eldik, 1 9 9 0 ) . Aandach t 
naar d e g r o e p van jongere dove kinderen lijkt 
van extra b e l a n g . 

Tenslotte, in onderhav ige studie we rden o p een 
enkele ui tzonder ing na geen signif icante verban
den gevonden tussen CBCL-scores en speci f ieke 
doofheid- factoren. Dat evenwel we in i g signifi
cante relaties w e r d e n gevonden kan voor meer
dere uitleg va tbaar z i jn . Ten eerste zouden rede
nen van onderzoekstechnische e n / o f statistische 
a a r d hieraan debet kunnen z i jn . O p de tweede 
plaats zou g e o p p e r d kunnen w o r d e n , da t (de) 
speci f ieke doofheid- factoren geen noemens
w a a r d i g e effecten hebben o p d e mate van emo
t ionele en gedragsprob lemen bi j dove kinderen. 
N a d e r onderzoek hiernaar lijkt van be lang . 
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of the Deaf (UK) 
maart 1 9 9 1 , nummer 2 

A. Deaf Children with Usher Syndrome 

Wetenschappers op de universiteit van Manchester 
zijn een diepgaand onderzoek gestart naar het ont
staan en het verloop van het Usher syndroom bij 
dove kinderen. Dit syndroom is een recessieve gene
tische toestand, die zowel gehoor- als gezichtsverlies 
veroorzaakt. 
Het laatste is bekend onder de naam Retinitis Pig
mentosa (RP). 
Het eerste symptoom van RP is nachtblindheid en ver
volgens treedt een vernauwing van het gezichtsveld 
op. De situatie verslechtert op progressieve wi jze 
vanaf de kinderjaren tot in de volwassen leeftijd. 
Het gehoor verlies onder mensen met het Usher syn
droom bestaat vanaf de geboorte, is over het alge
meen stabiel, maar de mate waarin is doorgaans 
ernstig. Het lijkt erop dat RP in de toekomst medisch 
behandelbaar wordt (het onderzoek is zeer hoopge
vend). In Manchester tracht men meer kennis te ver
garen en derhalve zou men graag in contact worden 
gebracht met ouders van kinaeren met dit syndroom. 
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2. The Journal of the British Association of Teachers 
of the Deaf (UK) 
mei 1 9 9 1 , nummer 3 

A. De historische ontwikkeling van het oraal onder
richt aan dove kinderen vanuit Duits oogpunt be
keken 

Dit artikel is van de hand van emeritus professor 
Arthur Löwe van de universiteit van Heidelberg. Hij 
schetst genoemde ontwikkeling en belicht in het bij
zonder de geïsoleerde positie waarin men in Duits
land geraakte door te kiezen voor de orale benade
ring, zonder uit te gaan van de behoeften van het 
dove kind. Aan dat isolement kwam een eind na het 
congres van Manchester in 1958 , toen ook in Hei
delberg werd gestart met een afdeling voor kleuters. 
Er is in de laatste 3 0 jaar veel veranderd, dankzij 
het pionierswerk van Irene en Ewing in Manchester 
en van Van Uden in Sint Michielsgestel. 

Veel onderwijsgevenden aan doven zijn vandaag 
de dag niet tevreden met het bereikte niveau van hun 
schoolverlaters, omdat het duidelijk onder hun kun
nen ligt en omdat de orale communicatie, maar ook 
hun begrip en gebruik van de geschreven taal, niet 1 1 5 

Uit buitenlandse tijdschriften 
J.J. Groot land, lid van de redaktie 

Het aanbod van artikelen in buitenlandse tijdschriften is dermate groot en de beschikbare ruimte in Van 
Horen Zeggen zo klein - met het gevaar dat interessante bijdragen niet kunnen worden genoemd - dat 
uw redacteur op eigen gezag een selectie heeft gemaakt. Deze werkwijze zal ook in de toekomst wor
den toegepast. 



voldoende is voor een volledige integratie in de ho
rende maatschappij. Löwe pleit voor het samenstel
len van verschillende subgroepen in de scholen/insti
tuten waarbij de benadering afhankelijk is van de 
behoeften/mogelijkheden van dit bepaalde dove 
kind. Een werkwijze die - zoals Löwe aanhaalt - in 
Sint Michielsgestel al wordt toegepast. 

3. The Volta Review (USA), 
februari/maart 1991, nummer 2 

A. The Effect of Context on the Interactions Between 
a Normally-Hearing Mother and her Hearing-
Impaired Child 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken 
welk effect de context heeft op de interactie tussen 
een goedhorende moeder en haar jonge auditief ge-
hanaicapte kind. De interactie werd op videotape 
vastgelegd. Daarop waren bij de moeder duidelijk 
twee stijlen van interactie te onderkennen, aange
duid met 'labeling' en 'dialoguing'. 
De 'labeling'-stijl was erg lerend en als zodanig ver
trouwd . 
De 'dialoguing'-stijl daarentegen was zeer inter
actief, minder sturend en meer in overeenstemming 
met de interacties tussen moeders en hun goedhoren
de kinderen. 
Als aanhangsel vindt men bij dit artikel een transcrip
tie van beide stijlen. 

B. Hearing Aid Performance Under Accoustic and 
Electromagnetic Coupling Conditions 

Communicatie via de telefoon blijft een van de 
hoofdobstakels voor mensen met hoorproblemen. Als 
men gebruik maakt van versterking melden veel hoor-
toestelgebruikers zelfs dat het verstaan van de spraak 
moeilijker wordt. Men onderzocht 15 hoorapparaten 
met betrekking tot de resultaten die ze gaven onder 
akoestische en telecoil (T-stand) gebruiksomstandighe-
den. Het testsignaal werd door een ATI (Audiometer 
Telephone Interface) geleid om aldus de gemiddelde 
'output', frequentie 'response' en ruis op de lijn van 
een standaard telefoon-ontvanger te meten. Er traden 
opmerkelijke verschillen aan net licht in geval van 
REIR (Real Ear Insertion Responses) voor akoestisch 
gebruik ten opzichte van electromagnetische koppe
ling. Als regel beïnvloedde de omschakeling van 
akoestisch naar telecoil de werking van het hoor-
apparaat op negatieve wijze. 

4. The Volta Review (USA) 
april 1991, nummer 3 

In dit nummer twee artikelen, waarvan als meest inte 
ressante: 

B. Stop Consonant Closure Durations for Normal-
Hearing and Hearing-Impaired Speakers 

Het doel van deze studie was om de lengte/de duur 
te onderzoeken van een groep medeklinkers, name-

1 16 lijk de 'stops'. Men bestudeerde deze medeklinkers 

bij 20 goedhorende jonge volwassenen en verge
leek deze met die van even grote aantallen slechtho
renden/doven in dezelfde leeftijdsgroep met een 
resp. goed te begrijpen en een minder goed te ver
stane spraak. De duur van de / p / , de Pa/, de / t / 
en de / d / in beklemtoonde posities vooraan en 
middenin woorden werd gemeten. 
Als resultaat van het onderzoek bemerkte men, dat 
bij alle drie groepen de stops in beginposities aan
merkelijk langer van duur waren dan in middenposi
ties. En tevens dat lipstops ( / b / , / p / ) langer duur
den dan tongpunt-tandvlees stops ( / d / , / t / ) . 
Tenslotte wees het onderzoek uit, dat de groep met 
de slechtst te verstane spraak de langstdurende stops 
produceerde. 

5. The Volta Review (USA) 
mei 1991, nummer 4 

A. Identification of Children with Hearing Impair
ments A Baseline Survey 

Je trapt een open deur in als je stelt, dat het raad
zaam is een niet goed functionerend gehoor op zo 
jong mogelijke leeftijd bij een kind vast te stellen. 
Dat er vaak nog (te) veel maanden 'verloren' gaan 
voor (in eerste instantie) door de ouders en (vervol
gens) de deskundige deze handicap wordt ver
moed, resp. vastgesteld, is echter nog steeds reali
teit. Dit artikel geeft een beschrijving van de situatie 
in de staat Oregon (YSA). 
Enkele gegevens: de gemiddelde leeftijd waarop 
doofheid/slechthorendheid in deze staat wordt vast
gesteld is 30,6 mnd. (dat is ook circa het gemiddel
de voor de USA als geheel, terwijl in Israël en het 
Verenigd Koningrijk 7 tot 9 mnd. geldt (!) dankzij 
neonatale screening). Vroege onderkenning wordt 
vergemakkelijkt door registratie van hoge risico-facto
ren. De staat Utah maakt hier gebruik van (men heeft 
7 factoren benoemd die tot een potentieel gehoor-
verlies kunnen leiden), met zichtbaar resultaat (eerde
re hoortoestel-aanpassing). 

B. The Role of an Educational Consultant in a 
Pediatrie Cochlear Implant Program 

Dit artikel beschrijft de rol van een onderwijs-
adviseur welke deel uitmaakt van een 'cochlear im 
plant' team in New York. Deze functionaris assisteert 
Dij de selectie van een geschikte kandidaat voor een 
'cochlear implant' en wordt aan een schoolbegelei
dingsdienst toegevoegd, nadat de operatie is uitge
voerd en het kind weer naar school gaat. Voor en n 
a de ingreep onderhoudt de adviseur de contacten 
vanuit het eerder genoemde team met de ouders en 
de school, voor wat betreft de pedagogisch-didacti-
sche aspecten verbonden met het nu (iets) kunnen ho
ren. 

Degene die belang stelt in een der genoemde artike
len storte vijf gulden (= eenheidsprijs voor een artikel 
ter bestrijding van kopieer[recht]- + portokosten) op 
giro 899733 t.n.v. J.J. Groothand o.v.v. het gewens
te artikel (naam en nummer van het tijdschrift, jaar en 
letter). Men komt dan onverwijld in het bezit hiervan. 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253 
6561 
656-
972' 
0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

PW 
KE 
KE 
XB 

Amersfoort Prof. Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. BeHschool 
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 VS.O. school Het Maatman 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
Groesbeek De Wylerberg 
Groningen Dr. J. de Graafschool-V.S.O. 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Leiden VS.O. De Weerklank 
Nijmegen Martinus van Beekschool 
Nijmegen VS.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P.J. Evertseschool-V.S.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 VS.O. 
Zwolle Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1 064 BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

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

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

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

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatman weg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21 a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 1 63 
Daslookweg 2 
Zandbergseweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

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

033-720938 
020-6158547 
020-6131 1 33' 
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 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-881 11 
04105-881 1 1 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 

079-511151 

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



drukken) grafax bv - zaandam 


