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Ten geleide 
de 34ste jaargang van Van Horen Voor u ligt nummer 1 van 

Zeggen. 
In de loop van dit jaar wil de redaktie een aantal veranderin
gen in het blad gaan doorvoeren. Zowel wat betreft de in
houd als de vorm van het tijdschrift is een innovatie-commissie 
aan de slag om ideeën te ontwikkelen. Doel van de verande
ringen is: het blad leesbaarder te maken voor alle lezers en de 
doelgroep te vergroten. 

Een eerste aanzet tot de veranderingen vormen de 'Rubrieken', 
die u in dit nummer reeds kunt vinden. Met name de rubriek 
'Van de besturen' zal de leden van VEDON en VeBOSS in
zicht geven in de werkzaamheden van de besturen. Ideeën en 
bijdragen van u voor de verschillende rubrieken zijn altijd wel
kom bij de redaktie! 

Twee bijdragen van de VeBOSS-conferentie van 1 9 9 2 vormen 
het eerste gedeelte van deze uitgave. Daarnaast vindt u een 
interessant artikel over de tweetaligheid bij dove kinderen, die 
binnen de Totale Communicatie worden opgevoed. Een over
zicht van de huidige leerroute Auditief Gehandicapten bij de 
Hogeschool Midden Nederland houdt u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de nascholing. 

Als bijvoegsel zult u een overzicht aantreffen van alle artikelen, 
die vanaf 1988 tot en met 1992 in Van Horen Zeggen zijn 
gepubliceerd. De redaktie hoopt u met deze service van dienst 
te zijn. 

Zoals elders in dit blad staat vermeld, zal het derde nummer 
van deze jaargang een themanummer zijn rondom 'computers 
in het onderwijs aan doven, slechthorenden en leerlingen met 
spraak-taalproblemen'. Ik wijs u erop, dat u van te voren extra 
exemplaren hiervan kunt bestellen. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Namens de redaktie, 
Marjan Bruins 



Kinderen met spreek/taalproblemen: 
minder horende kinderen? 

Lezing VeBOSS 1 992 

Drs. H.M.F. Simkens, audioloog Audiologisch Centrum Inst. Sint Marie Eindhoven 

Inleiding 

De diagnostiek van kinderen met spraak- en taal
problemen is niet eenduidig en diagnostici kun
nen verschillend oordelen over de primaire oor
zaak van een stagnerende of vertraagde spraak-
en taalontwikkeling. Factoren van zowel medi-
sche/audiologische als van pedagogisch/psy
chologische aard worden vaak genoemd. 
Natuurlijk zijn er oorzaken te noemen die direc
te gevolgen hebben op de spraak- en taalver
werving. Bij slechthorenden en doven bijvoor
beeld is die relatie voor iedereen heel duidelijk. 
Maar bij kinderen met recidiverende otitiden in 
de eerste levensjaren, wordt het kamp van diag
nostici al in tweeën gesplitst. 
De causaliteit tussen wisselende hoordrempels 
t.g.v. O M E * en de spraak- en taalontwikkeling 
kan moeilijk, zo niet onmogelijk, worden aange
toond. Toch zien we met een grote regelmaat in 
de anamnese van kinderen met een vertraagde 
spraak- en taalontwikkeling een hele voorge
schiedenis van (h)oorklachten. Opponenten van 
die causaliteit zeggen echter terecht, dat er ook 
vele kinderen zijn met dezelfde voorgeschiede
nis die een normale ontwikkeling doormaken. Er 
zijn dus meer factoren die de taalontwikkeling 
kunnen beïnvloeden. De spraak- en taalvaardig
heden van het kind zijn gebaseerd op de inter
actie van meerdere variabelen (b.v. de cognitie
ve mogelijkheden, de kwaliteit en intensiteit van 
de interactie tussen het kind en zijn omgeving, 
motorische vaardigheden). Terug naar het 'OME-
kind' kan dit betekenen, dat de taal van een 
kind met recidiverende middenoorklachten in 
een niet-responsieve zorgzame omgeving meer 
verlaat ontwikkelt dan bij een medisch vergelijk
baar kind in een responsieve en stimulerende 
omgeving. 

In de studies naar de invloed van O M E * op de 
taalontwikkeling zijn bovengenoemde variabe
len zeer moeilijk objectief vast te leggen en heeft 
elke studie, die tot doel heeft die relatie aan te 
tonen, een niet te overbruggen hindernis. 

2 * Autitus Media met Effusie 

Door middel van psychologisch, psycholinguïs-
tisch en logopedisch onderzoek kunnen spraak-
en taalvaardigheden in kaart worden gebracht 
en kan worden vastgesteld of het kind zich con
form zijn mogelijkheden ontwikkelt. Vaak wordt 
in zo'n onderzoek ook duidelijk wat de sterke 
en zwakke kanten van het kind zijn. In het geval 
van kinderen met ernstige spraak- en taalmoei-
lijkheden is het auditief functioneren meestal 
zwak. Het onderzoek geeft echter geen uitsluit
sel over de oorzaak van het zwakke auditieve 
functioneren. De eerste vraag die dan meestal 
opkomt is: 'Hoort het kind wel goed?'. Die vraag 
kan in de regel bevestigend Geantwoord wor
den, want we vinden geen toonaudiometrische 
drempelverliezen. Er is echter meer nodig dan 
toon- en spraakaudiometrie om aan te tonen dat 
de auditieve perceptie goed verloopt. Het pro
ces dat uiteindelijk leidt tot perceptie noemen 
we 'auditieve processing'. In de literatuur wor
den auditieve processing-problemen genoemd 
als mogelijke oorzaak van bepaalde spraak- en 
taalstoornissen. Het vaststellen van auditieve pro-
cessingproblemen en de eventuele remediërings-
mogelijkheden zijn onderwerp van deze voor
dracht. 

Wat is auditieve processing? 

In algemene termen omvat auditieve processing 
alles wat er gebeurt vanaf het moment dat ge
luid de gehoorgang binnenkomt tot het moment 
dat de luisteraar een bepaalde akoestische ge
beurtenis ervaart. Voor de luisteraar lijkt dit 
waarnemen een directe (real-time) ervaring, 
maar in werkelijkheid heeft het auditieve systeem 
enige tijd nodig, van gehoorgang tot auditieve 
cortex, om dat akoestische signaal te ontvangen 
en door te geven. In deze tijdspanne wordt het 
signaal getransformeerd, gecodeerd en gedeco
deerd door de auditieve zenuwbanen, zodat 
hetgeen we waarnemen niet een copie is van 
het akoestische signaal, maar een representatie 
is van dat signaaf volgens het procesverloop in 
de auditieve banen. Kortom, akoestische signa
len volgen een procesbewerking alvorens we de 
signalen waarnemen. 



Vragen die opkomen bij dit bewerkingsproces 
zijn: 
- Hoe werkt het proces? 
- Wat zijn de proceselementen? 
- Hoe ziet de representant van het signaal er 

uit? 
- Is het een volgens een vast stramien verlo

pend proces of is het modificeerbaar? 
- Kunnen we het proces beïnvloeden? 

Volgens de 'Gestaltpsychologen' omvat auditie
ve processing een complexe analyse van het au
ditieve signaal en een ordening van die informa
tie in auditieve patronen of gehelen ('Gestalts'). 
Daarnaast zijn auditieve banen ook gekoppeld 
met andere functiesystemen, zoals bijvoorbeeld 
aandacht, geheugen, emotie en taal. Deze inter
actie met de auditieve processing beïnvloedt 
ook de perceptie. 
Bruner (1957) beschrijft het organisatieproces 
dat voorafgaat aan de auditieve perceptie op 
een andere wijze. Hij stelt de perceptie voor als 
een vorm van categoriseren. Wanneer we sen
sorische input ontvangen, reageren we op die 
input in de vorm van herkenning of klassificatie 
van gebeurtenissen. Deze klassevorming is ge
baseerd op eerdere ervaringen en op specifieke 
eigenschappen. Die eigenschappen zijn dan 
gedefinieerd als herhaalbare en voorspelbare 
sensorische kenmerken of aanwijzingen (cue's) 
die tezamen een perceptuele klasse vormen. Au
ditieve processing betreft dan niet alleen een se
lectie en identificatie van die eigenschappen, 
maar ook het vergelijken van die informatie met 
te ontwikkelen of reeds gevormde klassen of ge
beurtenissen. Bruner's opmerking wijst op de an
dere eigenschap van perceptie, namelijk dat 
deze steeds in ontwikkeling is en beïnvloed 
wordt door nieuwe ervaringen (leerproces!). 
Om een Gestalt, perceptiepatroon of perceptie
categorie te vormen van sensorische informatie, 
is het nodig dat die sensorische input op een 
specifieke wijze wordt gediscrimineerd en gedif
ferentieerd. De aspecten en eigenschappen van 
deze analyse zijn de basisingrediënten waar
door de waarneming gestalte krijgt. Maar zoals 
het ook in de fijne keuken gaat, is de wijze van 
samenvoegen van de ingrediënten (processing) 
de bepalende factor voor de kwaliteit van het 
waarnemingsproduct. Indien onze verwerkings
capaciteit voor relevante eigenschappen van de 
sensorische input op een of andere wijze ver
stoord is, dan is het heel aannemelijk dat we au
ditieve leerproblemen en/of problemen hebben 
met het vormen van waarnemingscategorieën. 
Sommige onderzoekers (o.a. Sloan, 1 9 9 1 , Tal-
la/, 1 980) geven aan dat auditieve processing-
problemen de basis kunnen vormen van bepaal
de spraak- en taalproblemen. Met andere 

woorden: moeilijkheden in de bewerking van 
akoestische spraaksignalen kan resulteren in een 
verminderde waarneming van die spraak en met 
gevolg ook de spraak- en taalontwikkeling beïn
vloeden. Dit idee is niet nieuw. Eerdere literatuur 
over spraakstoornissen bij kinderen (o.a. Eisen-
son, I 9 6 0 , en Mykleburst, 1954) beschrijven 
verschillende auditieve problemen bij deze po
pulatie van kinderen. Karakteristieke beschrijvin
gen zijn dan: 
- luistergerichtheidsproblemen; 
- moeilijkheden met de auditieve figuur-achter

grond (signaal/ruisproblemen); 
- moeite hebben met het herkennen en reprodu

ceren van ritmepatronen; 
- auditief geheugenprobleem. 
Door recente ontwikkelingen en onderzoeken, 
gekoppeld aan een beter inzicht in de structuur 
van de spraak en de spraakwaarneming (articu-
latorisch, akoestisch en linguïstisch) zijn onder
zoekers nu in staat met meer zekerheid vast te 
stellen, dat een aantal kinderen met spraak- en 
taalmoeilijkheden, auditieve processingproble-
men hebben. 
De auditieve problemen, die taalonafhankelijk 
worden vastgesteld, hebben een negatieve in
vloed op de ontwikkeling en het gebruik van 
spraak en taal. 
De wijze van onderzoek wordt nader toegelicht 
bij de testvormen. 

Met het determineren van het probleemgebied 
is echter de hulpvraag nog niet opgelost. Zorg
verleners en begeleiders van kinderen met 
spraak- en taalproblemen moeten via hande-
lings- en trainingsprogramma's hulp bieden aan 
deze kinderen. Zij kunnen dit pas goed doen als 
ze ook inzicht hebben in de stoornis. Wanneer 
de stoornis een auditief processingprobleem be
treft, dan moeten zij zich het volgende afvragen: 
1. Wat is de aard van het auditief processing

probleem? 
2. Kan de auditieve processing verbeterd wor

den en meer speciaal onder welke conditie 
zullen de processing van de spraak- en taalta
ken en de prestaties deze taken verbeteren? 

3. Blijft deze verbetering aanwezig, ook als die 
speciale condities worden weggelaten? 

4 . Indien de auditieve processing niet verbeterd 
kan worden, welke compenserende vaardig
heden kunnen dan worden aangesproken om 
de communicatiefunctie te verbeteren? 

Onderzoektechnieken naar auditieve proces-
singproblemen 

In de periode die achter ons ligt, zijn er diverse 
zogenaamde 'centrale tests' ontwikkeld, die met 
name in de Engelstalig georiënteerde landen 3 



breed ingang hebben gevonden in de diagnos
tiek. Helaas worden in veel van deze tests talige 
items als stimulusmateriaal gebruikt en zijn ze 
daarom voor het Nederlandse onderzoeksge
bied niet direct bruikbaar. 'Het vertalen' van 
deze tests voor de Nederlandse doelgroep vergt 
een forse inspanning, zowel in het zoeken naar 
het juiste stimulusmateriaal als wel het normeren 
van de diverse testgroepen. (Wie behoort tot de 
norm-groep en hoe eenduiding kunnen we de 
groep kinderen met spraak- en taalproblemen 
omschrijven en klassificeren?) 
Gelukkig horen we steeds meer signalen uit de 
Nederlandse audiologische onderzoekscentra 
dat ook zij (onder-)zoekende zijn naar bruikbare 
tests voor kinderen. De problemen die zich hier
bij voordoen zijn o.a. de leeftijdsafhankelijk-
heid, variabiliteit en toepasbaarheid. Duidelijk 
uit de met name Amerikaanse literatuur is, dat 
één geïsoleerde test ons niet het inzicht en de 
duidelijkheid geeft over het auditief functioneren 
van kinderen en zeker niet het probleemgebied 
kan localiseren. Hiervoor moet een heel scala 
van tests worden aangeboden [Keith, 1977) om 
uiteindelijk een uitspraak over het auditieve pro
cesverloop te kunnen doen en eventuele proble
men te kunnen verklaren. In de literatuur wordt 
vaak de volgende opsomming van testdoelgroe-
pen genoemd: 

- bronlocalisatie 
- binaurale fusie 
- figuur/achtergrondrelatie 
- binaurale scheiding 
- auditief geheugen 
- auditieve synthese 
- auditieve discriminatie 
- closure 
- auditieve gerichtheid 
- auditieve associatie. 

N.B. In de lezing zijn deze tests uitgebreid besproken 
naar vorm, bruikbaarheid en eventuele implicatie voor 
de remediering. Gezien de beperkingen die aan de 
lengte van dit artikel zijn gesteld, worden de tesrvor-
men summier behandeld. 

Korte toelichting testvormen: 

Bronlocalisatie 
Test de vaardigheid van het kunnen plaatsen van 
geluidsbronnen in de ruimte. 
Richtinghoren is van belang voor de beleving 
van de ruimte en spatiele oriëntatie. 
Richting-/ruimtegevoel is nodig voor een: 
- goede signaalfunctie; 
- verbetering van het spraakverstaan in rumoer; 
- ruimtelijke beleving en motorische ontwikke

ling; 
4 - zekerheid van het waarnemen. 

Testvorm: bronlocalisatietest in het planaire en 
ruimtelijke vlak. 

Binaurale fusie 
Binaurale fusie test de vaardigheid om deelsig-
nalen, die gelijktijdig of alternerend aan beide 
oren worden aangeboden, samen te voegen tot 
een herkenbaar signaal. 
Bij binaurale functietesten wordt nagegaan of de 
lage hersenstam in staat is om de informatie, die 
aan het linker- en rechter oor wordt aangebo
den, samen te voegen. 

Testvormen: 
- Wisselspraaktesf. 
- Fusietest. 
- Additie-effect binauraal spraakverstaan. 
- BMLD-test (binauraal masking level difference 

test). 

Figuurachtergrondrelatie 
Test de vaardigheid om een primair signaal of 
boodschap te herkennen in de aanwezigheid 
van storende bijgeluiden. 

Testvormen: 
- Spraakverstaan van zinnen in ruis en in stilte 

(Plomp en Mimpen). 
- Spraakverstaan van woorden in ruis en in stil

te. 

Binaurale scheiding 
Test de vaardigheid om met één oor te luisteren 
terwijl aan het andere oor competitieve signalen 
worden aangeboden. 
'Goede' luisteraars kunnen hun aandacht zo 
richten, dat ze signalen aan het linker- of rechter 
oor (of beiderzijds) kunnen waarnemen, zonder 
dat er interferentie optreedt. 

Testvormen: 
- Dichotische luistertest. 
- Competing sentence-test van Willeford. 

Auditief geheugen 
Test de vaardigheid van het opslaan en in de 
juiste volgorde terughalen van de aangeboden 
auditieve stimuli. 
Het auditieve stimulusmateriaal kan bij aanbie
ding in lengte en aantal variëren. 

Testvormen: 
- Wippsi : zinnen. 
- LDT: woorden en zinnen 
- WISGR: cijfers. 
- Sheashore: ritmes. 
- In den Kleef: cijfers, woorden en zinnen. 



Auditieve synthese 
Test de vaardigheid spraakklanken en/of woord
delen, die afhankelijk worden aangeboden, sa
men te voegen tot woordgehelen. 

Testvormen: 
- Curriculum 'In den Kleef'. 
- Taaltests voor Kinderen (AS 1 + 2). 

Auditieve discriminatie 
Nagaan of spraakklanken en de kleine verschil
len hierin kunnen worden onderscheiden of 
waargenomen. 

Testvormen: 
- Spraakaudiometrie met behulp van fonetisch 

gebalanceerde woordlijsten. 
- Spraakaudiometrie met plaatjes (SAP-test). 
- ADIT-A, B en C. 
- Taaltests voor Kinderen: Auditieve discrimina-

tietest 1 + 2 . 

Closure-testen 
Deze testen hebben tot doel na te gaan of uit 
vervormd spraakmateriaal toch het oorspronkelij
ke materiaal kan worden herkend. 

Testvormen: 
- Low-passfiltering. 
- Tijdgecomprimeerde spraak. 
- Taaltest voor Kinderen: woordherkenningstest. 

Auditieve gerichtheid 
Hierbij wordt nagegaan hoe lang kinderen audi
tieve informatie in zich op kunnen nemen (Een in
druk hierover wordt vaak uit observatie verkre
gen). 
Een nieuwe meetvorm zou de event-related 
evoked potentials kunnen zijn (P300-meting). 
Van deze test zijn echter nog geen validiteitsge-
gevens bekend. 

Auditieve associatie 
test de vaardigheid geluiden te kunnen koppelen 
met symbolen en/of gebeurtenissen. 

Testvorm: Geluidenlotto. 

In onze praktijk maken we, naast de reeds ge
noemde testvormen, ook gebruik van twee testen 
(frequentiepatroonherkenning en tijdsduurherken-
ning, Pinheiro, 1987, Musiek, 1990), die 
moeilijk in te delen zijn in een van bovenge
noemde categorieën, omdat diverse modalitei
ten van de auditieve waarneming erin zijn ver
werkt. 
Zij blijken echter zeer effectief te zijn bij het her
kennen van auditieve processingproblemen. 

Bij frequentiepatroonherkenning en tijdsduurher-
kenning wordt een beroep gedaan op: 
- frequentie-analyse; 
- tijdsanalyse; 
- sequentieel geheugen; 
- coderen en decoderen. 

Samenvatting/Conclusie 

In de lezing zijn een aantal testen besproken 
waarvan bekend is, dat ze de auditieve waar
neming testen en de auditieve processing in het 
bijzonder. 
In de literatuur wordt verschillend geoordeeld 
over de diagnostische waarde en eventuele im
plicaties voor remediering. 
Ik zal in deze dan ook de laatste zijn om te be
amen dat de functie-achterstanden en, in het bij
zonder de spraak- en taalproblemen, bij onze 
kinderen volledig zijn toe te schrijven aan een 
primaire auditieve oorzaak. 
Diagnostiek is proberen zo objectief mogelijk te 
onderzoeken wat de mogelijkheden van het kind 
zijn. 

De audiologie heeft hiervoor een aantal meet
instrumenten tot haar beschikking en vergelijkt de 
resultaten met een normgroep. Helaas zijn kinde
ren, in vergelijking met volwassenen, minder 
eenduidig te beschrijven en worden normeringen 
beïnvloed door een complex van factoren. 
Toch kan het ook niet zo zijn, dat we de test
resultaten, vanwege een beperkte wetenschap
pelijke validiteit en/of factoren van cognitieve, 
gedragsmatige en ontwikkelingsaard, moeten 
negeren. 

Veel van wat we meten, herkennen we ook in 
de dagelijkse omgang met deze kinderen. 
De primaire oorzaak (auditief of andersoortig) is 
mijns inziens daarom ook van secundair belang. 
Als we herkennen en erkennen dat een aantal 
ernstig spraakgebrekkige (E.S.)-kinderen auditie
ve waarnemingsproblemen hebben, dan dienen 
we hier in het onderwijs aan deze kinderen re
kening mee te houden. De plannen om te komen 
tot reïntegratie in het gewone basisonderwijs is 
om diverse redenen niet toe te juichen. Vanuit 
audiologisch oogpunt betekent terugplaatsing 
het negeren van de hulpvraag van het kind. W e 
vragen dan aan het kind de competitie aan te 
gaan met zijn omgeving, zonder dat het is toe
gerust met het juiste instrumentarium. Denk bij
voorbeeld aan het slechthorende kind, dat naast 
individuele hoorapparatuur vaak de beschikking 
heeft over solo-apparatuur en daarmee deels 
omgevingsinvloeden weet uit te sluiten. Daar
naast is slechthorendheid een meer herkenbare 
handicap dan 'minderhorendheid', als ik het zo 
mag uitdrukken, en wordt hier ook meer reke
ning mee gehouden. 5 



Het moge u duidelijk zijn, dat ik voorstander 
ben van meer diepgang in de audiologische 
diagnostiek van kinderen met spraak- en taalpro
blemen. Alleen hoordrempelbepaling geeft geen 
inzicht in het daadwerkelijk auditief functioneren 
van het kind en draagt ook niet bij tot het opstel
len van een remediëringsplan. Het inkaderen en 
inventariseren van de auditieve functies daaren
tegen geeft de leerkracht en begeleiders inzicht 
in de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
het kind. 
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Inleiding 
Bij het leesonderwijs begint men meestal met 
voorbereidend lezen, om dan via technisch le
zen en een aantal andere tussenstations vele ja
ren later in het voortgezet onderwijs te eindigen 
bij het litertuuronderwijs. Waarom? Omdat een 
kind nu eenmaal niet kan leren vliegen als het 
niet eerst heeft leren kruipen, staan, lopen . . . 
Lezen, echt lezen, kun je immers in zekere zin 
vergelijken met vliegen: de lezer vliegt boven de 
tekst en ziet hele werelden aan zich voorbij 
gaan. Er is echter een wereldwijd verschil tussen 
een lezer die straatnamen kan lezen, het weer
bericht, de voetbaluitslagen, en misschien een 
computerhandboek, en de lezer die voor zijn 
plezier boeken leest, voor wie lezen bijna net zo 
belangrijk is als eten en drinken. Dove kinderen 
worden zelden of nooit zulke echte lezers, 
slechthorende en spraak-/taalgestoorde kinde
ren evenmin. Waarom? Omdat ze ergens op 
een tussenstation blijven steken en niet verder ko
men dan kruipen, staan, of voorzichtig wat stap
jes lopen. En daardoor nooit zullen weten dat 
een boek je vleugels kan geven. 

Leesonderwijs achterstevoren, ondersteboven 
O p de J.C. Ammanschool in Amsterdam wordt 
al enkele jaren, in navolging van het literatuur-
curriculum van de Rhode Island School for the 
Deaf, gewerkt aan een literatuurprogramma 
voor dove kinderen tussen 3 en 9 jaar. Leeson
derwijs achterstevoren. Beginnen met je eind
doel en vandaaruit terugwerken naar de basis
vaardigheden. Of in wetenschappelijke termen: 
een 'top-down' benadering. 
De gebruikelijke benadering bij het leesonder
wijs is de tegenovergestelde: 'bortom-up'. De ter
men zijn afkomstig uit de cognitieve psycholo
gie: bij een bottom-up benadering leert de lezer 
eerst letters herkennen, om vervolgens van letters 
woorden te leren maken, van woorden zinnen, 
en tenslotte van zinnen een verhaal. In het regu
lier onderwijs wordt kinderen dan eigenlijk al
leen expliciet de eerste twee stappen onderwe
zen; hun (gesproken) taalvaardigheid doet de 
rest. 

Auditief gehandicapte kinderen (en waarschijn
lijk ook veel spraak-/taalgestoorde kinderen) 
hebben als regel even weinig problemen met 



die twee eerste stappen als horende kinderen: 
auditief gehandicapte kinderen leren vaak al op 
(heel) jonge leeftijd letters en woorden lezen. 
Maar velen van hen komen nooit verder dan 
dat. Ze leren ongetwijfeld méér woorden lezen, 
maar echte lezers, zoals in de inleiding beschre
ven is, worden ze niet. 

Bij een 'top-down' benadering begin je daaren
tegen aan het andere eind van de leergang: bij 
het verhaal. Je leert de kinderen eerst de 'won
dere wereld' van boeken kennen, namelijk door 
ze veel goede boeken voor te lezen. Maar voor
lezen alléén is niet genoeg. Langzaam maar ze
ker moeten de kinderen zich ervan bewust wor
den hoe ieder verhaal is opgebouwd uit een 
aantal vaste onderdelen (een Degin waarin de 
hoofdpersonen worden geïntroduceerd, een 
middenstuk met de 'plot', en een eind met de 
oplossing), hoe ieder onderdeel is opgebouwd 
uit zinnen, en iedere zin uit woorden. 
Wanneer kinderen zich deze inzichten hebben 
eigen gemaakt, is de kloof tussen technisch le
zen (letters en woorden leren herkennen) en écht 
lezen geen probleem meer; dat is dan niet veel 
meer dan een greppeltje waar ze zo overheen 
stappen. 

Meerwaarde 
Maar voorlezen is niet alleen - misschien zelfs 
niet op de eerste plaats - belangrijk als voorbe
reiding op het zelf leren lezen. Tijdens het voor
lezen zijn de omstandigheden daarnaast opti
maal voor de ontwikkeling van taal en wereld
kennis. 

De voorlezer die een prentenboek voorleest aan 
jonge dove of ernstig slechthorende kinderen zal 
net verhaal immers niet letterlijk voorlezen, maar 
het in eigen woorden en gebaren navertellen. 
De goede verteller past dan als vanzelf en heel 
natuurlijk dezelfde strategieën toe die ouders ge
bruiken bij hun taalaanbod aan veel jongere kin
deren (het zogenaamde 'motherese'): nadrukke
lijke intonatie, langzaam tempo, heel veel 
verhalen, en woorden gebruiken waarvan de 
betekenis direct duidelijk is in de situatie (bij het 
voorlezen: zichtbaar is op de prenten). 
Tenslotte is ook de inhoud van goede verhalen 
voor het kind zeer waardevol: met prentenboe
ken als leidraad kan het kind de eigen wereld 
'in kaart brengen', maar - zonder gevaar voor 
eigen leven - ook andere werelden, zoals het 
oerwoud, de Noordpool, de maan. En niet al
leen de concrete buitenwereld, maar ook de 
vaak minder tastbare, maar niet minder belang
rijke binnenwereld: de wereld van gevoelens, 
fantasieën, dromen. 

J.C. Ammanschool 
De J.C. Ammanschool in Amsterdam is één van 
de vijf scholen/instituten voor dove kinderen in 
Nederland. De school heeft observatiegroepen 
voor leerlingen vanaf 2'/2 jaar, kleutergroepen, 
een kernafaeling, en een afdeling voor meervou
dig gehandicapte dove kinderen. In totaal zijn 
er nu 118 leerlingen. 

In 1982 konden wij een workshop bijwonen die 
werd gegeven door Peter Blackweli, directeur 
van de Rhode Island School for the Deaf (RISD) 

Lange termijn geheugens 



in Providence in de Verenigde Staten. Blackwell 
en enkele medewerkers vertelden en demon
streerden tijdens deze workshop hoe zij weten
schappelijke theorieën over onder meer taal- en 
cognitieve ontwikkeling vertaalden naar de prak
tijk van het dovenonderwijs. Deze workshop, en 
de vele contacten met de RISD die daarop volg
den, hebben een verregaande invloed gehad 
op het Nederlandse dovenonderwijs. 
Lezen heeft op de RISD altijd een heel belangrij
ke plaats ingenomen. Al lezend kan een (door) 
kind zich de waarden en normen eigen maken 
van de gemeenschap waarvan hij of zij deel uit
maakt. Verhalen en boeken zijn belangrijke infor
matiebronnen bij het projectonderwijs van de 
RISD. 

In 1988 konden twee van ons met eigen ogen 
gaan zien hoe het toen op de RISD in de prak
tijk toeging. Eén van de grootste vernieuwingen 
was wel, dat boeken niet meer alleen gebruikt 
werden ten behoeve van allerlei zaken (taalont
wikkeling, informatie, cultuuroverdracht), maar 
dat literatuuronderwijs nu ook als zelfstandig vak 
werd aangeboden. Beginnend bij de jongste 
groepen (3-jarigen) werden de leerlingen van de 
RISD volgens een vaststaand curriculum met aller
lei literaire thema's geconfronteerd. Voor de 
jongste groep kon dat bijvoorbeeld het thema 
'kwijtraken en weer terugvinden' zijn - een pro
bleem dat de kern vormt van heel veel kleuter
boeken. Bij oudere kinderen kon het thema zijn: 
'op reis gaan en weer thuiskomen'. Bij zo'n the
ma werden drie boeken (voor-)gelezen, en ver
volgens besproken en verder uitgewerkt met be
trekking tot het thema: wat zijn de overeen
komsten tussen de drie verhalen, wat zijn de ver
schillen. 

Kinderen die gewend zijn om op deze manier 
met verhalen om te gaan, worden actieve le
zers: ze proberen te voorspellen wat er komen 
gaat, vergelijken hun verwachtingen met wat ze 
zien of lezen, en worden uiteindelijk ook goede 
vertellers of schrijvers. 
Het bezoek aan de RISD was zeer inspirerend. 
W e hebben het hele literatuurprogramma op 
stencil meegekregen. Terug in Amsterdam pro
beerden we de lijsten - en de ideeën - te verta
len. Dat viel niet mee. De boeken die op de lijs
ten genoemd werden, konden we hier niet 
krijgen. De thema's die werden aangeboden, le
ken wel heel divers. Enthousiast besloten we om 
'even' een eigen programma te maken . . . 

De werkgroep 'Boek in kaart' 
Maar dat viel dus even tegen. 
W e zijn drie jaar geleden inderdaad begonnen 
met een werkgroep kinderliteratuur. Mensen uit 
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pelijke hoek. Bij iedereen bestond al een grote 
interesse in kinderboeken, en iedereen was be
kend met de problemen van voorlezen aan dove 
kinderen. 

Vroeger, zo'n 15 jaar geleden, werd er in de 
opleiding nog geleerd 'dove kinderen hebben 
geen fantasie'. Nu de communicatiemogelijkhe
den zoveel verbeterd zijn, blijkt er met de ont
wikkeling van de fantasie van jonge dove kinde
ren niets mis te zijn. Wel hebben dove kinderen 
over het algemeen veel minder voorleeservaring 
dan horende kinderen, thuis maar ook op 
school. Bij veel boeken en verhalen wordt al 
heel snel gezegd: 'Dit verhaal of boek is veel te 
moeilijk voor onze kinderen'. Als men dan al 
voorleest, kiest men bij voorkeur zelf geschreven 
(of her-schreven) verhalen, of boeken die ge
schreven zijn voor veel jongere kinderen. 

W i j willen nu laten zien dat ook deze ideeën 
achterhaald zijn: als je maar genoeg, met be
leid, en op de juiste manier kinderboeken aan
biedt in je onderwijs, is er heel veel mogelijk! 
Met dit doel voor ogen hebben we een soort 
leerlijn uitgewerkt voor het gebruik van kinderlite
ratuur, te beginnen bij het voorlezen en later uit 
te bouwen naar taal-leesonderwijs en literatuur
onderwijs. 
De eerste fase, het voorlezen, is nu praktisch af
gerond. W e hebben deze leerlijn 'Boek in kaart' 
genoemd: we proberen de boekenwereld voor 
de leerkracht en de kinderen in kaart te bren
gen, en brengen bovendien ieder boek van de 
literatuurlijn letterlijk 'in kaart' (zie hieronder). 
Uiteraard zijn we er daarmee nog niet; voorle
zen is weliswaar heel belangrijk, maar zeker 
niet voldoende om van dove kinderen echte le
zers te maken. Vooralsnog gebruiken we de leer
lijn naast de 'gewone' leesmethodieken van de 
J.C. Ammanschool (o.m. Stap voor Stap voor het 
technisch lezen, bordlessen voor het begrijpend 
lezen, het kleurensysteem voor het leren van de 
structuur van het geschreven Nederlands). 

Vragen 
Bij de ontwikkeling van 'Boek in kaart' hebben 
wij onszelf een aantal vragen gesteld: 
1. Welke boeken zijn geschikt, en aan welke 
criteria moet een voorleesboek voldoen? Vaak 
genoeg gebeurt het dat je voor de boekenkast 
of in de bibliotheek staat en een enorme hoe
veelheid leuke, aantrekkelijke boeken op de 
planken ziet staan. Je kiest dan een boek, dat 
op hef eerste gezicht heel geschikt lijkt. Het ge
beurt dan meer dan eens dat dat boek dan later 
(vaak: té laat) toch nogal kinderachtig of juist te 
moeilijk blijkt, of dat het de kinderen om een an
dere reden niet boeit. Misschien begrijpen ze 



het verhaal wel, maar missen ze de clou (de hu
mor, moraal, het bijzondere van dat verhaal); 
misschien beschikken ze niet over de voorkennis 
die nodig is voor een goed begrip van het ver
haal. 
Met 'Boek in kaart' proberen we dit soort mis
sers te voorkomen. Alle boeken zijn uitgebreid 
bekeken en de meeste zijn in een of meer klas
sen voorgelezen. Bij de uiteindelijke keuze heb
ben we gekeken naar: 
- de kwaliteit van het verhaal: is het herken

baar, dan wel fantasierijk; het moet meer zijn 
dan pure informatie; het moet niet vreselijk rol-
bevestigend zijn, en niet moraliserend; 

- de kwaliteit van de vormgeving, met name: 
de kwaliteit van de illustraties en de verhou
ding illustraties - tekst; 

- tenslotte moet de inhoud en/of de vorm van 
het verhaal interessant zijn en passen in de 
leerlijn (zie punt 2). 

2. Hoe is de opbouw in moeilijkheidsgraad, en 
naar welke aspecten in een boek kijk je dan? 
W e hebben de boeken uiteindelijk op grond 
van een aantal aspecten ingedeeld: 
- het onderwerp: bijvoorbeeld, wonen, ziek 

zijn, dieren; bovendien hebben we de boe
ken ingedeeld op de emoties die erin voorko
men (in verband met de aansluiting op het 
PAD-curriculum); 

- de verhaalinhoud: wie is de hoofdpersoon, 
welk probleem vormt de aanleiding van het 
verhaal, en hoe wordt het probleem opgelost; 

- de verhaalvorm: hoe wordt het verhaal ver
teld, is het bijvoorbeeld een stapelverhaal, 
een raamvertelling, of een verhaal met flash
backs. 

Al deze aspecten hebben we voor ieder boek in 
kaart gebracht. 

3. Hoe krijg je een evenwichtige verdeling van 
boeken over de leeftijdsgroepen? 
Uit praktisch oogpunt hebben we de boeken in 
drie leeftijdscategorieën verdeeld: 3-4 jaar (peu-
tergroepen), 5-6 jaar (kleutergroepen) en 7-8-9 
jaar (kernafdeling). Oudere kinderen gaan op 
de Joh.C. Ammanschool naar een ander ge
bouw - vandaar de bovengrens van 9 jaar. 
Toen we drie jaar geleden van start gingen met 
de werkgroep, hebben we eerst veel boeken ge
leend van de mediatheek. Later hebben we sub
sidie gekregen om boeken aan te schaffen en 
hebben we enkele zeer plezierige dagdelen 
doorgebracht in de kinderboekenwinkel. W e be
schikken nu over zo'n 1 30 voorleesboeken voor 
de leeftijd van 3-9 jaar. 

De boeken van de leerlijn staan in de school in 
de mediatheek; de leeftijdsgroep is met een 
kleursticker aangegeven. 

4 . Wat kun je allemaal met een verhaal doen, 
dat wil zeggen: met welke leerstof is het te com
bineren? 
De boeken worden onder meer gebruikt bij het 
projectonderwijs, maar ook bij het PAD-curricu
lum. Verder uiteraard bij het taalonderwijs. Hier
bij denken we aan uitbreiding van de woorden 
(c.q. gebaren-)schat, maar er zijn bijvoorbeeld 
ook boeken waarin bepaalde grammaticale 
constructies functioneel worden gebruikt (ontken
ning, overtreffende trap, wensvormen, enz.). En 
tenslotte wordt het voorlezen natuurlijk gebruikt 
als voorbereiding op het zelfstandig lezen. 

De leerlijn 'Boek in kaart' 
De uiteindelijke leerlijn bestaat nu uit 4 onderde
len: 
- Een handleiding, waar nog hard aan ge

werkt wordt; daarin geven we achtergrondin
formatie bij de leerlijn en lichten we de keu
zes die we gemaakt hebben toe. Ook 
worden er zeer veel concrete suggesties ge
geven voor de manier waarop de boeken in 
de klas gebruikt kunnen worden. 

- De boekenlijsten, met daarop de titels van de 

Boek in kaart, J.C. Ammanschool 

Titel: Alfie gaat het eerst naar binnen 

Onderw.: Gevoelens: Trots 

Leeftijd: 3-4 

Korte inhoud: 

Alfie gooit de deur dicht, terwijl mammie en Annie-Rose 
nog buiten staan. Hij krijgt de deur niet open! 
Allerlei mensen komen met hulp en goede raad. maar 
uiteindelijk lukt het Alfie zelf met behulp van een tuc de 
deur te openen. Alfie is trots! 

Wereldkennis: 

Taal: Woordenschat: trots 

Wie (karakter): 

Wat (probleem): Een probleem oplossen 

Hoe (aanpak): Eigen initiatief, doorzetten 

Vorm: 

OPMERKINGEN: 

Mat.: [ ] Video met de gebaren [ ] Werkbladen 
] Video voor de kinderen [ j Ideeën, tips 
] Diaserie 



boeken ingedeeld volgens de criteria die hier
boven genoemd zijn. 

- De kaarten, die voorin de boeken zitten, met 
daarop informatie over het betreffende boek, 
de aandachtspunten en suggesties voor ver
werkingsactiviteiten . 

- Aanvullende materialen, zoals video's, dia
series, werkbladen, enz. 

In de praktijk kan deze leerlijn op twee manie
ren gebruikt worden. Je zoekt bijvoorbeeld voor 
je klas een boek over een bepaald onderwerp, 
of over een bepaalde emotie. Je kijkt dan op de 
lijst met onderwerpen of op de lijst met gevoe
lens, welke boeken er zijn over dat onderwerp 
of die emotie - en voor welke leeftijdsgroep ze 
bestemd zijn. Dan ga je naar de kast en pak je 
dat boek. In het boek vind je de kaart met aan
vullende informatie: een korte samenvatting, 
maar ook de 'aandachtspunten' bij dat boek. 
'Aandachtspunten' zijn die aspecten in een boek 
die een verhaal interessant, of juist ingewikkeld 
maken, en waarvan je je bewust moet zijn voor 
je het boek gaat voorlezen. Een aandachtspunt 
kan zijn: 

- het karakter van de hoofdpersoon (bijvoor
beeld wanneer dat anders is dan je zou ver
wachten: een pinnige prinses, of een bange 
draak]; 

- het 'probleem' dat de kern van het verhaal 
vormt (bijv. verdwalen, of: niet geaccepteerd 
worden); 

- de wijze waarop de hoofdpersoon het pro
bleem oplost of probeert op te lossen (bijv. 
hulp vragen aan anderen, het zelf proberen 
op te lossen, of: vertrouwen op magie of fan
tasie); 

- de vorm van het verhaal (bijv.: een verhaal 
met flashbacks, of: een verhaal in een ver
haal); 

- het taalgebruik (nieuwe woorden, bepaalde 
zinsconstructies, enz.); en tenslotte: 

- wereldkennis: soms moeten kinderen over be
paalde achtergrondinformatie beschikken, 
voor ze een verhaal goed kunnen interprete
ren. 

Aan sommige aandachtspunten zul je aandacht 
moeten besteden, nog voordat je het boek gaat 
voorlezen; andere aandachtspunten kunnen tij
dens de verwerkingsactiviteiten na afloop verder 
uitgewerkt worden. Suggesties voor dergelijke 
voor- en na-activiteiten staan ook op kaart in het 
boek aangegeven. De materialen die je daarbij 
kunt gebruiken, verzamelen we in bakken, geor
dend per boek. 

De tweede manier om de leerlijn te gebruiken, 
10 lijkt al meer op literatuuronderwijs. Je besluit bij

voorbeeld om de kinderen bewust te maken van 
de belangrijke rol die de hoofdpersoon in een 
verhaal vervult. Bij prentenboeken leveren de te
keningen al heel veel informatie op over de 
hoofdpersoon. Toch is het belangrijk om daar
over met de kinderen te praten. Zo leren ze wat 
ze zien om te zetten in taal. Later zullen ze im
mers op grond van een beschrijving alleen, een 
beeld van de hoofdpersoon moeten oproepen. 
Informatie over de hoofdpersoon krijg je daar
naast uit wat hij of zij doet of denkt, maar ook 
uit de reacties van anderen op de hoofdper
soon. Soms is er in een boek een belangrijke te
genspeler of tweede hoofdpersoon, die voorna
melijk bedoeld is om de hoofdpersoon beter uit 
de verf te laten komen: een kleine, dappere 
hoofdpersoon kan bijvoorbeeld een grote, laffe 
tegenspeler hebben. Door met de kinderen stil te 
staan bij dergelijke aspecten, zullen ze zich 
meer bewust worden van het karakter van de 
(hoofd)personen. Ze leren zo ook om op grond 
daarvan bepaalde verwachtingen op te bou
wen voor het verdere verloop van het verhaal, 
wat hen dan weer aanzet om ook de rest van 
het verhaal actief te verwerken. 
Wanneer je de leerlijn zó wilt gebruiken, zoek 
je op de titellijst onder het aandachtspunt WIE 
(hoofdpersoon, karakter). Uit de mogelijkheden 
die daar genoemd worden, kies je een interes
sant karakter (bijvoorbeeld: een stereotype ka
rakter zoals een sluwe vos, een tegenstrijdig ka
rakter zoals een lieve draak, of misschien een 
persoon die zich anders voordoet dan hij of zij 
werkelijk is). Als het goed is (maar de lijst is nog 
niet volledig) staan er voor de leeftijdsgroepen 
die aan zo'n karakter toe zijn, minstens drie 
boekjes genoemd die je kunt gebruiken om dat 
karakter uit te werken. Zeker bij meer complexe 
karakters zul je immers meer dan één boekje no
dig hebben om het goed uit de verf te laten ko
men. Juist door de onderlinge overeenkomsten 
én verschillen tussen karakters en boekjes te be
spreken, krijgen de kinderen inzicht in wat de al
gemene kernmerken zijn, en wat toevalligheden 
zijn. 

De meer complexe karakters vragen ook om 
meer voorkennis bij de kinderen: ze kunnen een 
tegenstrijdig karakter immers pas interpreteren, 
als ze het stereotype karakter goed kennen. 
Vaak zullen ze die in eerdere jaren aangeboden 
hebben gekregen; wanneer dat niet zo is, staan 
er op de titellijst boeken die je kunt gebruiken 
om de kinderen eerst met het stereotype karakter 
te laten kennismaken. 

Het kan ook zijn dat je met jonge kinderen iets 
wilt voorlezen, waarbij het zelf initiatief nemen 
centraal staat. Je zoekt dan in de lijst onder het 
aandachtspunt HOE: hoe wordt het probleem 



opgelost. Bij 'zelf initiatief nemen' vind je dan 
voor deze leeftijdsgroep: Klein Duimpje, Tillie en 
de muur, Papa opstaan, en Alfie gaat het eerst 
naar binnen. Wanneer je die boeken pakt, vind 
je daarin weer de kaarten met aanvullende infor
matie. Bij Klein Duimpje vind je bijvoorbeeld dat 
je de stereotype grote, boze reus kunt gebrui
ken om de dapperheid en slimheid van Klein 
Duimpje nog eens extra te benadrukken. Alfie 
zal de kinderen aanspreken, omdat de situatie 
zo direct herkenbaar is. De trots van Alfie aan 
het eind van het boek, kan echter voor veel kin
deren een nieuw begrip zijn dat je verder zult 
moeten uitwerken. 

Verwerkingsactiviteiten 
Als je voor jezelf nagaat hoeveel informatie en 
hoeveel aandachtspunten er in een boek kunnen 
zitten, zal het duidelijk zijn dat kinderen dat niet 
allemaal na een keer voorlezen kunnen door
zien. Een boek meer dan eens voorlezen is dan 
ook belangrijk; als de kinderen weten hoe het 
verhaal afloopt, genieten ze er eerder méér, niet 
minder van. 
Tijdens verwerkingsactiviteiten kunnen aan
dachtspunten nog eens extra aandacht krijgen. 
De ruimte ontbreekt hier om deze verwerkingsac
tiviteiten uitgebreid toe te lichten. Belangrijk is 
dat we de verwerkingsactiviteiten niet over wil
len laten aan het toeval (zijn er toevallig kleur
platen, herinnert iemand zich hoe je leuke kik
kers kunt vouwen, enz.). W e gebruiken ze ten 
behoeve van de leerlijn: ze moeten óf de magie 
van een bepaald boek voor het kind vergroten, 
óf de magie van de boekenwereld in het alge
meen. 
Er zijn dan ook voor-activiteiten die tot doel heb
ben de kinderen voor een bepaald boek de 
noodzakelijke voorkennis bij te brengen (wat is 
een schaduw? of: wat is de gang van zaken in 
een restaurant?). Andere activiteiten zijn bedoeld 
om de kinderen bewust te maken van bijvoor
beeld het karakter van de hoofdpersoon (wat 
kun je van dat karakter zeggen op grond van de 
tekeningen en de beschrijvingen, wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten met andere karak
ters in het boek en in eerder gelezen boeken). 
Of: wat is het probleem van of wat vormt de 
aanleiding voor dit verhaal (iets verliezen, ver

dwalen, op reis gaan, jaloers zijn, eenzaam 
zijn, enz.), of: hoe lost de hoofdpersoon het pro
bleem op (vraagt en krijgt hij of zij hulp van an
deren? Lost hij of zij alles in zi jn/haar eentje 
op? Kiest hij of zij voor samenwerking? Of 
wordt de oplossing misschien aangeleverd door 
een goede toverfee?). 

Verhaalvorm 
De vorm van het verhaal wordt wel als aan
dachtspunt genoemd in de leerlijn, maar zal ze
ker bij de jongere kinderen geen expliciete aan
dacht krijgen. Het is vooral belangrijk bij het 
kiezen van boeken: de kinderen moeten in aan
raking komen met verschillende verhaalvormen, 
zodat ze daarop voorbereid zijn wanneer ze 
zelf gaan lezen. Het is bijvoorbeeld belangrijk 
dat de kinderen ervaring opdoen met serie-ver
halen (losse verhaaltjes met steeds dezelfde 
hoofdpersoon) en verhalen die zo lang zijn, dat 
ze niet in een keer uitgelezen kunnen worden. 
Wanneer je toch over de vorm van een verhaal 
wilt praten met de kinderen (bijvoorbeeld omdat 
die net verhaal moeilijk maakt, of in het kader 
van het stelonderwijs) dan kun je deze concreet 
maken met behulp van een getekende samenvat
ting. Bij het vernaai 'Een krokodil onder mijn 
bed' kan zo'n samenvatting bijvoorbeeld een 
houvast bieden: het eigenlijke verhaal wordt in 
dit boek namelijk onderbroken door een verhaal 
dat de krokodil vertelt (vorm: verhaal in een ver
haal). Een getekende samenvatting kan de sa
menhang tussen die twee verhalen duidelijk ma
ken voor de kinderen: de krokodil in de eerste 
verhaallijn krijgt dan een 'spreekballon' waarbin
nen de tweede verhaallijn te zien is. 

Materiaal 
In dit artikel ontbreekt de ruimte voor veel voor
beelden, voor het noemen van titels, voor het be
schrijven van activiteiten, alsook voor literatuur
verwijzing. Dit jaar hopen we echter de laatste 
hand te leggen aan de (voorlopig definitieve) 
handleiding, de titellijsten en kaarten. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in dit materiaal, 
kunnen contact opnemen met: 

Annelies van der Eijk,J.C. Ammanschool, 
J. Sluytersstraat 9, 1062 CJ Amsterdam. 



De leerroute Auditief Gehandicapten en leerlingen 
met ernstige spraak- en taal moei lijkheden 
gemodulariseerd 
Drs. M. Mildenberg 

Gedurende de afgelopen twee jaar heeft het Se
minarium voor Orthopedagogiek de gemodulari-
seerde leerroute voor leraren die werken in het 
LOM- en MLK-onderwijs beproefd. 
De evaluatie-gegevens zijn bevredigend en op 
basis hiervan zijn wijzigingen aangebracht. 
Het komend studiejaar zafook de leerroute voor 
leraren die werken in het onderwijs aan auditief 
gehandicapte leerlingen en leerlingen met ernsti
ge spraak- en taalmoeilijkheden van start gaan. 
Hiertoe is veel voorwerk verricht: 
- In gezamenlijk overleg met alle docenten van 

het Seminarium voor Orthopedagogiek, die 
in de afgelopen jaren hebben lesgegeven 
aan deze speciale groep studenten, en in 
nauw overleg met de adviesraad voor deze 
specialisatie, zijn doelstellingen voor de ver
schillende vakken geformuleerd. 

- Leerinhouden, werkvormen en literatuur zijn 
op dezelfde wijze gekozen. 

- Vele docenten hebben op basis van boven
staande gegevens én hun jarenlange ervaring 
hoorcolleges en werkcolleges uitgeschreven. 

Momenteel zijn we bezig, met inachtneming van 
de evaluatie-gegevens uit de lopende gemodula-
riseerde studiejaren, dit 'ruwe materiaal' te coör
dineren, te redigeren en vorm te geven, opdat 
1 2 modules ontstaan. 

Modulair onderwijs 
leder thema wordt in een aaneengesloten perio
de volgens een vast stramien aangeboden, ver
werkt en getoetst. Zo'n inhoudelijk samenhan
gend onderwijsprogramma over een thema 
vormt een module. 
leder jaar bestaat uit zes modulen. In iedere mo
dule zijn vijf lesweken en één tentamenweek. le
dere lesweek bevat een hoorcollege, begeleide 
zelfstudie en werkcolleges. 
Bij hoorcollege en begeleide zelfstudie wordt de 
verplichte lesstof uiteengezet en verduidelijkt. 
Hoorcollege en begeleide zelfstudie zijn faculta
tief. 
In de werkcolleges gaat het om het oefenen van 
vaardigheden en het omgaan met diverse instru
menten en programma's. Om zoveel mogelijk 
aan de werkcolleges te hebben, is een actieve 

12 inzet van de studenten noodzakelijk. 

Voor de werkcolleges geldt dan ook een aanwe-
zigheidsverplichting. 
Voor de afronding van iedere module maakt de 
student een praktijkopdracht in de eigen praktijk
situatie. 
In de tentamenweek worden tentamens en her
tentamens afgenomen. 

Studiebelasting 
De lesbijeenkomsten zijn iedere woensdag van 
15.00 - 20 .00 uur, behalve in de schoolvakan
ties. De bijeenkomsten voor keuzecursussen en 
eventuele andere keuze-activiteiten komen daar 
bij. Studenten die een andere leerroute volgen 
dan de algemene leerroute leer- en gedrags-
moeilijkheden, zullen gespecialiseerde modulen 
soms op andere tijden moeten volgen. 
Naast het volgen van lesbijeenkomsten zult u 
nog gemiddeld 1 0 uur per week met de studie 
bezig zijn. Deze studietijd wordt besteed aan 
het lezen van boeken en artikelen, het uitvoeren 
van praktijkopdrachten, het zich voorbereiden 
op het schriftelijk tentamen, en dergelijke. Veel 
hangt af van de regelmaat waarmee u studeert; 
hoe u uw studie organiseert. U zult daarbij steun 
kunnen hebben aan het samen met anderen stu
deren. 

Afronding en diploma 
De cursussen Speciaal Onderwijs duren twee 
jaar. De opleiding is afgerond wanneer de stu
dent alle modulen heeft voltooid en drie studie
punten heeft behaald door het doen van keuze
activiteiten. Het diploma Speciaal Onderwijs 
wordt dan zonder nader afsluitend examen uit
gereikt. 

Leerroute auditief gehandicapte kinderen (AG) 
Doelgroep: Leraren die werkzaam zijn in scho
len en instituten voor dove leerlingen, slechtho
rende leerlingen en leerlingen met ernstzige 
spraak- en taalmoeilijkheden. De leerroute is uit
sluitend voor deze categorieën toegankelijk. 
Algemene modulen: Studenten die de leerroute 
auditief gehandicapten volgen, volgen in beide 
jaren twee modulen uit het algemene modulen-
programma, nl. in het eerste jaar de modulen 
over de thema's oriëntatie speciaal onderwijs en 



sociale vaardigheden en in het tweede jaar de 
modulen over leerproblemen bij rekenen en com
municatie. 
De praktijkopdrachten worden in alle gevallen 
toegespitst op de eigen praktijksituatie. In een 
enkel geval is ook de literatuur aangevuld met 
specifieke informatie. 
Speciale modulen: Er zijn acht modulen speciaal 
voor de doelgroep auditief gehandicapten. 
Deze modulen gaan over de volgende thema's: 
- inleiding orthopedagogiek (geheel aange

past); 
- taalverwerving bij auditief gehandicapten; 
- persoonlijkheidsontwikkeling bij auditief ge

handicapten; 
- gedragsproblemen bij auditief gehandicap

ten; 
- akoepedie; 
- totale communicatie; 
- logopedie en spreekonderwijs; 
- lezen/spellen bij auditief gehandicapten. 

Aanvullende speciale activiteiten: Voor leraren 
van dove kinderen is de keuzecursus Doven/ 
Meervoudig Gehandicapten verplicht. Voor lera
ren van slechthorende kinderen en kinderen met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden is de keu
zecursus Psycho-motoriek verplicht. 
Bijzonderheden: In sommige gevallen zullen de 
leraren van dove leerlingen en leraren van 
slechthorende en spraak/taalgestoorde kinderen 
weer gesplitst worden in twee groepen. 
Cursusplaats: Groningen en Utrecht (bij voldoen
de belangstelling). 

De algemene modules kunnen in een lesplaats 
dichtbij de eigen woon-werkomgeving gevolgd 
worden. 

Specificatie per module 
1. Inleiding orthopedagogiek: 
Een module over de taak van de student als 
mede-opvoeder van kinderen in een problemati
sche opvoedings- en onderwijssituatie. De modu
le is aangepast aan de situatie in het onderwijs 
aan auditief gehandicapten en leerlingen met 
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. 

2. Oriëntatie speciaal onderwijs: 
Over de historische en maatschappelijke kaders 
waarbinnen het speciaal onderwijs functioneert. 

3. Taalwerving-taalontwikkeling bij auditief ge
handicapten en leerlingen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden: 

In de module komen o.m. aan de orde: taalkun
de, psycholinguïstiek, taalverwerving in de pre-
en vroeglinguale periode, taalverwerving in de 

differentiatiefase en voltooiingsfase, tweetalig
heid en tweede taalverwerving. 

4. Persoonlijkheidsontwikkeling bij auditief ge
handicapten en leerlingen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden: 

Kinderpsychologie en kinderpsychiatrie van 
deze doelgroep. 

5. Sociale vaardigheden: 
Communicatie met leerlingen, ouders, collega's 
en deskundigen van andere disciplines. 

6. Gedragsproblemen van auditief gehandicap
ten en leerlingen met ernstige spraak- en taal
moeilijkheden: 

Verklaringsmodellen en behandelingswijzen met 
betrekking tot sociaal-emotionele problemen, 
faalangst, zondebok-situaties en specifieke pro
blemen van de betreffende doelgroep. 
Ook het PAD-leerplan wordt hier besproken. 

7. Leerproblemen I: rekenen 
Zowel het mechanistisch als het realistisch reke
nen komen aan de orde. Evenals diagnostische 
instrumenten en behandelingswijzen voor groe
pen en individuele leerlingen. 

8. Logopedie en spreekonderwijs: 
Deze module wordt gedeeltelijk gedifferentieerd 
aangeboden aan leraren die werken met dove 
leerlingen en leraren die werken met slechthoren
de en ernstige spraak- en taalgestoorde leerlin
gen. 

9. Totale Communicatie: 
Aan de orde komen: de historische achtergrond 
van de methodenstrijd in het dovenonderwijs, de 
componenten van totale communicatie, gebaren
taal in relatie tot T.C . en gebarensystemen; taal
kundige en sociaal-psychologische aspecten van 
middelen, de opvatting van tweetaligheid in de 
doven-pedagogiek en de consequenties daarvan. 

1 0. Akoepedie: 
De benodigde medische informatie krijgt hier 
een plaats: anatomie, fysiologie en pathologie 
van het oor, het centraal zenuwstelsel, de adem
halingsorganen, de mond, keel, neus en stemge-
ving. 
Voorts de onderwerpen: geluid en geluidswaar
neming, de verschillende soorten van gehoorver-
lies en gehoorpathologie, audiometrisch onder
zoek en acoustische fonetiek, verschillende 
behandelingsmogelijkheden en klasse- en solo-
apparatuur. 

1 1 . Leerproblemen II: 
Wijzen van aanleren, diagnostiek en behande- 1 3 



ling van het leren lezen en spellen van auditief 
gehandicapten en leerlingen met ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden. 

1 2. Interactie- -» Communicatie—• Ontmoeting 
met de gehandicapte medemens: 

Deze module gaat in op verschillende anthropo-
logische aspecten van de interactie tussen wel 
en niet in de communicatie gestoorde mede-

Boekbespreking 
F. Mollee 

Bij uitgeverij Dekker & Van de Vegt, Assen ver
scheen onlangs 'ALS EEN KIND BEGINT TE 
STOTTEREN', met als ondertitel 'Interventie bij 
jonge stotterende kinderen". 

Het boek bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel is een vertaling van het werk van 
Prof. C. Woodruff Starkweather, Dr. Sheryl Ride-
ner Gottwald en Dr. Murray M. Halfond. Dit ge
deelte is speciaal geschreven voor logopedisten 
en andere deskundigen die in de behandeling 
van stotteren bij jonge kinderen zijn geïnteres
seerd. Het wil een handleiding zijn voor de 
behandeling van stotterproblemen bij jonge kin
deren volgens het 'mogelijkheden- en ver-
wachtingenmodel'. Het biedt een theoretisch ka
der, een behandelingsplan en een aantal 
gevalsbeschrijvingen. 
Het tweede deel, dat ook afzonderlijk te verkrij
gen is onder de titel: 'Hoe te helpen als uw kind 
begint te stotteren", is speciaal voor ouders ge
schreven door Romy Beerthuizen-van Giesen, 
Marie-Christine Franken en Marjorie Nijhuis-Lou-
werens. Dit gedeelte is een bewerking van de 
oorspronkelijke tekst, aangepast aan de Neder
landse situatie en aangevuld met ervaringen van 
Nederlandse ouders en een aantal praktische 
oefeningen. 

Er worden een veelheid aan suggesties aange
dragen hoe ouders, al dan niet op advies en 
met behulp van een logopedist, het praten van 
hun kind positief kunnen beïnvloeden. 

Het uitgangspunt in de beschreven therapie voor 
het behandelen van stotteren bij jonge kinderen, 
kreeg gestalte in de Stuttering Prevention Clinic 

14 van de Temple University in Philadelphia, U.S.A. 

mens of met mensen met een andere wijze van 
communiceren dan het verbaal sprekend en ho
rend taalgebruik. 

Voor nadere informatie en inschrijving: 
Seminarium voor Orthopedagogiek, 
Postbus 14007, 3508 SB Utrecht, 
telefoon 0 3 0 - 5 4 73 78. 

Dit uitgangspunt vormde het zgn. 'Demands and 
Capacities model', dat voor de verklaring van 
de ontwikkeling van het stotteren een zeer werk
baar model bleek te vormen. 
Volgens deze benadering kan er eigenlijk niet te 
vroeg worden ingegrepen. Het centrale uit
gangspunt bij deze vorm van interventie is na
melijk de idee, dat de spraakmogelijkheden van 
het kind op een bepaald moment in de ontwik
keling chronisch tekort schieten om aan de ver
wachtingen van de omgeving te voldoen. Het al 
dan niet gaan stotteren, danwei het meer of min
der ernstig gaan stotteren, wordt in eerste instan
tie bepaaladoor het al dan niet in balans zijn 
van de mogelijkheden (capacities) die het kind 
op een bepaald moment heeft en de verwachtin
gen (demands) die op datzelfde moment aan 
zijn spraakproduktie gesteld worden. Een derge
lijke benadering biedt een groot aantal direkte 
uitgangspunten, zowel m.b.t. de preventieve 
maatregelen die genomen kunnen worden, als-
wel de behandeling van het stotterprobleem op 
jongere leeftijd. 

O p de afdeling Stem- en Spraakstoornissen van 
het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen heeft 
men middels cursussen en workshops kennis ge
nomen van de ideeën en theorieën van Prof. 
Starkweather. Deze ideeën werden al snel inge
bed in de behandelprogramma's voor stotteren
de kinderen en aan collega's uitgedragen. De 
nauwe samenwerking met de Amerikaanse col
lega's heeft geleid tot het samenstellen en uitge
ven van dit boek. Een goede combinatie van 
moderne theoriën t.a.v. stottertherapie en de 
praktische uitwerkingen daarvan in de Neder
landse situatie. 
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Mededeling 

I 
De Vereniging 'Vrouwen tegen seksueel geweld 
door hulpverleners' heeft onlangs een brochure 
uitgebracht onder de titel: 

'Seksueel misbruik en vernederingen van 
vrouwen en meiden door hulpverleners'. 

Correspondentie-adres, tevens landelijk registra-
tiepunt: 
Hugo de Grootstraat 20, 6 5 2 2 DE Nijmegen. 

II 
To whom it may concern. 

I would like to attract your attention to our latest 
publication: 

Renate Fischer/Harlan Lane - Looking Back. 

A Reader on the History of Deaf Communities 
and their Sign Languages. 
558 p. Signum 1992. DM 7 0 , -

Dr. Tomas Vollhaber 
Universitat Hamburg, 
Zentrum für Deutsche Gebardensprache 
2 0 0 0 Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 45 . 

Oproep 

. W i e kent iemand, slechthorend, die in een 
ontwikkelingsland werkt of heeft gewerkt? 

C.de Jonge, 
Snilleveldstr. 32, 1 0 7 V W A ' d a m Z . O . 

Mijn naam is Z.J.Shah en ik heb een wees-
school in Pakistan. 
W i e kan ons helpen met schoolspullen? Ook 
hebben we geld voor de school nodig! 

Z.J.Shah, 
Hakfor t901 , 1 102 LA A'dam Z.O. 
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De tweetaligheid van dove kinderen 
Harry Knoors 
Koninklijke Ammanstichting, Rotterdam 

Totale Communicatie in de opvoedings- en on
derwijspraktijk 

Sinds het begin van de jaren tachtig worden de 
meeste dove kinderen in Nederland opgevoed 
en onderwezen vanuit principes, neergelegd in 
de handelingsvisie Totale Communicatie. Kern 
hiervan is dat interactie en communicatie met 
dove kinderen voorwaardelijk zijn voor hun taai
en tofaalontwikkeling en dat ten behoeve van 
deze communicatie geen enkel communicatie
middel a priori uitgesloten mag worden. Opvoe
der en leerkracht staat een scala aan communi
catiemiddelen ter beschikking, variërend van 
gebaren, spraak, vingerspelling en schrift tot 
foto's en tekeningen. In principe komen twee ta
len voor deze communicatie in aanmerking: een 
gesproken taal, in veel gevallen het Nederlands, 
en de Nederlandse Gebarentaal (NGT), de taal 
van de dovengemeenschap in Nederland. 

In de Nederlandse dovenpedagogiek heeft men 
in eerste instantie gekozen voor een in grammati
caal opzicht eentalig opvoedingsmodel. Geba
ren uit de Nederlandse Gebarentaal worden te
gelijkertijd met het spreken van het Nederlands 
geproduceerd. In deze simultane communicatie 
blijft de grammaticale structuur van het Neder
lands gehandhaafd. Het aldus ontstane commu
nicatiesysteem heet Nederlands-metGebaren 
(NmG). N m G onderscheidt zich van veel in de 
Verenigde Staten in gebruik zijnde gebarensyste-
men, doordat niet getracht wordt ieder gramma
ticaal element uit de gesproken taal in een ge
baar weer te geven. In N m G probeert men 
zoveel mogelijk inhouds- en functiewoorden zo
wel uit te spreken als te gebaren, maar uit
gangen van naamwoorden en werkwoorden 
(meervoudsuitgangen, de o.v.t. van zwakke 
werkwoorden e.d., ook wel gebonden morfe
men genoemd) worden niet manueel onder
steund. Waar veel Amerikaanse gebarensyste-
men als Seeing Essential English en Signed 
English strikte gebarensystemen zijn, daar is 
NmG een vrij gebarensysteem. 

Over de effectiviteit van gebarensystemen wordt 
verschillend geoordeeld, al naar gelang het 
doel dat men ermee beoogt. Stelt men als doel
stelling de bevordering van de communicatie 

16 met dove kinderen, dan hebben systemen als 

N m G tot nu roe ruimschoots voldaan. Wenst 
men via NmG echter in communicatie ook het 
Nederlands zo zuiver mogelijk aan te bieden, 
dan moet het oordeel minder positief uitvallen. 
Uit Amerikaanse onderzoeken naar het gebruik 
van strikte gebarensystemen [Marmor & Petitto 
1979; Swisher, 1984; Strong & Charlson, 
1987) blijkt dat ouders zowel als leerkrachten er 
niet in slagen de gehele grammaticale structuur 
van de gesproken taal in gebaren om te zetten. 
Dit blijkt uit de veelvuldige weglating van geba
ren voor uitgangen en voor functiewoorden (met 
name persoonlijke voornaamwoorden). Ook 
heeft men geconstateerd dat soms de gehele ui
ting agrammaticaal is en dat ouders en leer
krachten de neiging hebben hun uitingen kort te 
houden. Consistentie in gebruik van strikte ge
baarsystemen is in veel gevallen ver te zoeken: 
iedereen gebruikt het systeem op verschillende 
momenten steeds weer anders. Alleen dove leer
krachten, vaardig in de Amerikaanse gebaren
taal ASL, blijken in simultane communicatie 
meestal in staat te zijn de inhoud van het ge
sproken en het manuele deel te laten overkomen 
[Maxwell & Bernstein, 1985). De genoemde 
problemen zijn terug te voeren op een drietal 
factoren, waaronder twee fundamentele [Harder 
& Knoors, 1987). Om met deze laatste te begin
nen, strikte manuele ondersteuning van gespro
ken taal leidt tot cognitieve overbelasting. De 
taak is te zwaar voor onze cognitieve vermo
gens, hetgeen aanleiding geeft tot het maken 
van fouten. Ook is er het probleem van de syn
chroniciteit. Het maken van gebaren kost twee 
keer zoveel tijd als het spreken van een woord 
[Bellugi & Fisher, 1972). In gebarentalen leidt 
dit niet tot problemen, omdat er tijdsbesparende 
grammaticale mechanismen werkzaam zijn, met 
name gelijktijdigheid in productie. In simultane 
communicatie worden gebaren net als woorden 
opeenvolgend geproduceerd en heeft de gebrui
ker dus de keuze: of heel langzaam spreken, zo
dat de gebaren in de pas blijven, of gebaren 
weglaten. Het eerste leidt tot een vreemde, af
wijkende prosodie (intonatie en ritme), het laat
ste tot gebrekkige structurele informatie in de ma
nuele component. Tot slot moet ook onvoldoen
de geoefendheid als factor genoemd worden. 
In Nederland is recent enig onderzoek naar het 
functioneren van NmG beschikbaar gekomen. 
Dit onderzoek laat overeenkomstige tendensen 



zien als de eerder gepubliceerde Amerikaanse 
bevindingen [jansma, 1991; Pijfers e.a., 1991). 

Niet alleen het aanbod van een gebarensys-
teem heeft de interesse gewekt van onderzoe
kers, op meerdere plaatsen heeft men inmiddels 
ook onderzoek gedaan naar de invloed van ge-
barensystemen op de taalontwikkeling van dove 
kinderen. Daarbij is met name de taaiproductie 
in ogenschouw genomen. In dit artikel wordt op 
deze onderzoeken ingegaan teneinde duidelijk 
te laten zien, dat dove kinderen in qua opzet 
eentalige TC-programma's als tweetalig (en een 
aantal allochtone dove kinderen zelfs als drie
talig) beschouwd moeten worden. Na een ka
rakteristiek van deze tweetaligheid komen vervol
gens tot slot enige verklaringen aan bod. 

Gebarenproducties van dove kinderen 

Onderzoek naar de gebarenproducties van 
dove kinderen heeft zich in eerste instantie ge
richt op kinderen met dove ouders (hierna 
DKDO), die in de opvoeding een gebarentaal 
gebruiken. Het gaat hierbij dus om kinderen die 
een gebarentaal als moedertaal verwerven. Het 
meeste onderzoek is afkomstig uit de Verenigde 
Staten en heeft betrekking op American Sign 
Language (ASL). Uit dit onderzoek blijkt, dat 
DKDO in hun gebarentaalverwerving dezelfde 
stadia doorlopen als horende kinderen in de ver
werving van gesproken talen. Ook het tempo 
van verwerving blijkt niet te verschillen. Net als 
bij horende kinderen is ook bij DKDO de basis 
van taalbezit gelegd rond het vijfde levensjaar 
(voor een samenvatting van het vele onderzoek 
zie Newport & Meier, 1985; Volterra, 1990). 
In de jaren daarna moeten nog veel complexe 
grammaticale constructies verworven worden, 
zoals voorwaardelijke bijzinnen (als, dan) met 
hun complexe non-manuele markeerders: hou
ding van hoofd en lichaam en mimiek. De ver
werving van de gesproken taal (via spraakaf-
zien en/of aanbod van gebarensystemen) lijkt 
bij veel DKDO reeds voor de schoolse periode 
te beginnen. In het taalaanbod van dove ouders 
blijken namelijk ook gesproken taaluitingen voor 
te komen, zowel bij hen die dove kinderen heb
ben als bij degenen met horende kinderen 
{Newport & Meier, 1985; Mills & Coerts, 
1990). 

Onderzoek naar de gebarenproducties van 
dove kinderen met horende ouders (hierna 
DKHO), kinderen die vooral met gebarensyste
men geconfronteerd worden, is van iets latere 
datum. In eerste instantie had men het idee dat 
deze gebarenproducties een reflectie te zien 
zouden geven van het aangeboden gebarensys-

teem, maar het in 1983 gepubliceerde onder
zoek van Sue Livingston leerde dat dit slechts ge
deeltelijk het geval was. Livingston (1983) on
derzocht de gebarenproducties van zes DKHO, 
in leeftijd variërend van zes tot vijftien jaar, aan 
wie gedurende geruime tijd Signed English was 
aangeboden. Zij claimde zelfs dat deze DKHO 
in het geheel niet met ASL in aanraksing waren 
geweest. Uit het onderzoek bleek weliswaar dat 
DKHO in hun taaiproductie structuren van Sig
ned English gebruikten, maar tegen de verwach
ting in werden ook structuren uit ASL aangetrof
fen. Wat de structuren uit Signed English betreft, 
het bleek dat de verwerving ervan in vergelij
king met de verwerving van Engels door horen
de kinderen, sterk vertraagd verliep. De com
plexiteit van de gebruikte structuren nam met het 
vorderen van de leeftijd toe, maar deze toena
me werd uitsluitend veroorzaakt door een grote
re lengte van de uitingen en niet door de toepas
sing van steeds complexere grammaticale 
regels. De verwerving van de ASL-structuren be
gon eerder en verliep veel sneller dan de ver
werving van structuren van het aangeboden ge-
barensysteem, zodat de onderzochte leerlingen 
vaardiger bleken te zijn in ASL dan in Signed 
English. 

Onderzoek van Gaustad (1986) naar begrip, 
imitatie en productie van structuren uit verschillen
de gebarensystemen (door Gaustad samen Ma
nually Coded English genoemd) door vijf- tot ze
ven- en acht- tot tienjarige DKHO laat zien, dat 
de verworven structuren vrij eenvoudig waren en 
tekortschoten bij het communiceren over com
plexe begrippen. In zulke gevallen zochten 
DKHO hun toevlucht tot structuren die sterk afwij
ken van MCE (Manually Coded English). 

Het vóórkomen van dit soort structuren is vervol
gens nog meerdere malen vastgesteld, onder 
meer (en opnieuw) bij Amerikaanse DKHO (Gee 
& Goodhart, 1985; Prinz & Masin, 1985; 
Mounty, 1986; Supalla, 1986), maar ook bij 
Britse ijames, 1985) en Belgische DKHO [Lonc-
ke, 1990). In dit laatste geval zijn de, meestal 
uitgelokte, gebarenproducties van DKHO in een 
reeks van onderzoeken ook vergeleken met die 
van DKDO. Het blijkt dat beide groepen dove 
kinderen gebruik maken van gebarentaalmecha
nismen, maar dat er tevens sprake is van grote 
variatie. 
Het bleek niet mogelijk breuklijnen tussen de 
twee groepen te ontdekken; een scherpe 
scheidslijn tussen het gebarengebruik van DKHO 
en DKDÖ was niet aanwezig. Wel was het zo 
dat DKHO vaker gebruik maakten van betrekke
lijk eenvoudige grammaticale mechanismen en 
deze ook toepasten op kleinere reeksen geba- 1 7 



ren In alle gevallen maakten DKHO echter ge
bruik van talige strategieën bij de productie van 
gebarenreeksen, pantomimiek bleek niet voor te 
komen. 

Vanaf het eind van de jaren tachtig is ook Ne
derlands onderzoek op dit gebied gepubliceerd 
{Knoors, ]989, 1990, 1992). Dit onderzoek 
heeft zich met name gericht op de verwerving 
van ruimtelijke grammaticale structuren uit de 
Nederlandse Gebarentaal door DKHO. In alle 
gevallen gaat het om structuren waarin van de 
ruimte voor het lichaam, de gebaarruimte, ge
bruik wordt gemaakt. Allereerst behoort hiertoe 
localisatie. Aan willekeurige punten in de geba-
renruimte worden referenten (personen, dieren, 
objecten) gekoppeld. Zijn deze referenten tij
dens een gesprek niet aanwezig, dan gebeurt 
de koppeling vaak door een referent aan te dui
den en vervolgens naar een punt te wijzen. De 
referent is gelocaliseerd, het aldus benoemde 
punt kan in het verdere verloop van het gesprek 
gebruikt worden om naar de referent te verwij
zen. Dit kan bijvoorbeeld door congruentie. Van 
congruentie wordt gesproken indien de bewe
ging of oriëntatie van een werkwoord doelbe
wust naar punten in de gebaarruimte gericht is. 
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de aan deze 
punten gekoppelde referenten in uitingen gaan 
functioneren als onderwerp, lijdend of meewer
kend voorwerp of plaatsbepaling. Congruentie 
is niet met alle werkwoorden in de NGT moge
lijk. Alleen variante werkwoorden komen hier
voor in aanmerking {Bos, 1991). Tot slot kan ook 
terugverwezen worden naar eerder in een ge
sprek geïntroduceerde referenten. Dit gebeurt 
door naar benoemde punten in de gebaarruimte 
te wijzen of te kijken. Het proces noemen we 
anaforische referentie. 

In het onderzoek zijn spontane gebarenproduc
ties van zeventien DKHO, verdeeld over drie 
leeftijdsgroepen (minimum zeven jaar, maximum 
vijftien jaar) met elkaar vergeleken, teneinde 
eventuele ontwikkelingen in ruimtegebruik in 
kaart te kunnen brengen. De gebarenproducties 
zijn afkomstig uit onderlinge communicatie; vijf 
keer over een periode van negentien maanden 
werden onderlinge gesprekken gefilmd. Alle 
DKHO waren prelinguaal doof. Ze waren niet 
of nauwelijks in contact geweest met (de taal 
van) volwassen doven. Hun gebarenproducties 
werden ook vergeleken met die van drie dove 
volwassenen, voor wie de NGT de moedertaal 
was. Het doel hiervan was om te bekijken of er 
verschillen zijn tussen hef ruimtegebruik van 
DKHO en dat van moedertaalgebruikers. 

8 De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt 

samengevat worden: Alle onderzochte dove kin
deren gebruiken in onderlinge communicatie 
grammaticale structuren, waarin de gebaarruim
te een rol speelt. Naarmate DKHO ouder zijn in
tegreren ze structuren als localisatie, congruentie 
en anaforische referentie steeds meer met elkaar. 
De variatie tussen de DKHO is echter erg groot 
maar neemt wel enigszins af als DKHO ouder 
zijn. Het gebruik van ruimtelijke grammaticale 
structuren neemt toe met de leeftijd: oudere 
DKHO gebruiken deze structuren vaker dan jon
gere. Aanvankelijk neemt niet alleen de frequen
tie van gebruik toe, maar ook het aantal incor
recte ruimtelijk gestructureerde uitingen. Later is, 
ondanks een voortdurende toename van frequen
tie, toch een afname in incorrecte uitingen te 
constateren, een effect dat zich het sterkst voor
doet bij congruentie. Het verloop van het gehele 
verwevingsproces blijkt te berusten op normale 
verwervingsprincipes, ondanks het feit dat deze 
DKHO met de volwassen vorm van de NGT niet 
of nauwelijks in contact zijn geweest. De ver
werving verloopt stapsgewijs, complexere me
chanismen worden later verworven dan de meer 
eenvoudige en het bereik van de grammaticale 
regels neemt geleidelijk aan toe. Wel verloopt 
de verwerving vertraagd, hetgeen leidt tot een 
minder grote gebarentaalvaardigheid bij de 
oudste DKHO, vergeleken met de drie dove vol
wassenen. Deze laatsten gebruiken localisatie 
veel systematischer. Hun gebarengebruik kent 
een grotere lexicale diversiteit, ook op het ge
bied van werkwoordgebaren. De integratie van 
localisatie, congruentie en anaforische referentie 
wordt door hen veel verder doorgevoerd en ze 
combineren deze ruimtelijke mechanismen ook 
veel vaker met rolnemen en body shift en classi-

De tweetaligheid van dove kinderen 

Uit bovenstaande onderzoeken in het algemeen 
en uit het Nederlandse in het bijzonder t a n ge
concludeerd worden, dat DKHO met het ouder 
worden een toenemende neiging vertonen om 
gebaren volgens ruimtelijke grammaticale regels 
te ordenen. Dit leidt ertoe dat de afstand tussen 
de aangeboden taal, NmG, en de door DKHO 
in onderlinge communicatie gebruikte taal steeds 
groter wordt. Met andere woorden, naarmate 
DKHO ouder worden, worden ze in grotere 
mate anderstalig; meer en meer leggen ze een 
voorkeur aan de dag voor een andere taal dan 
degene die hun aangeboden wordt. Wetende 
dat DKHO ook een zekere vaardigheid in het 
Nederlands opdoen (hetgeen waarschijnlijk eer
der tot uitdrukking komt in communicatie met ho
rende mensen en in schriftelijke taaiproductie), 
kan dus gesteld worden dat DKHO in toenemen-



de mate tweetalig worden. Deze tweetaligheid 
blijkt derhalve bij alle dove kinderen eerder de 
norm te zijn dan de uitzondering. 

De vraag kan gesteld worden of het reëel is om 
in dit verband te spreken van 'tweetaligheid'. Im
mers, deze dove kinderen zijn veelal niet werke
lijk vaardig in beide talen. Crosjean (in druk) 
heeft er echter onlangs op gewezen, dat slechts 
zeer weinig tweetalige mensen in beide talen 
even vaardig zijn als ééntaligen. Veel frequenter 
voorkomend is het beeld van een tweetalige per
soon die een communicatieve en cumulatieve 
taalvaardigheid bezit die gelijk is aan die van 
een eentalige, zonder dat de beheersing van 
beide talen gelijk is aan de beheersing door 
ééntaligen. Volgens Grosjean gaat het bij twee
talige mensen om personen die twee of meer ta
len (of dialecten) gebruiken in hun dagelijks le
ven. Ze gebruiken beide talen vaak voor 
verschillende doeleinden en binnen verschillende 
domeinen of situaties. Een onderscheid dient in 
ieder geval gemaakt te worden tussen onderlin
ge communicatie van tweetalige personen en 
communicatie van hen met ééntaligen. In het 
eerste geval wordt één der beide talen in het ge
sprek gekozen als matrix- of gasttaal. Elementen 
van de andere taal dringen soms in de matrix
taal door, bijvoorbeeld door ontleningen. In het 
tweede geval probeert een tweetalige persoon 
zo goed mogelijk de taal van de eentalige te 
gebruiken; hij déactiveert daartoe de andere 
taal. Dit déactiveren lukt zelden volledig. 

Passen we Grosjeans model toe op dove kinde
ren in het algemeen en DKHO in het bijzonder, 
dan komen we allereerst tot de slotsom dat deze 
kinderen met recht tweetalig genoemd worden. 
Immers ze gebruiken twee falen, een gesproken 
taal en een gebarentaal, in hun dagelijks leven. 
Het werkelijke taalgebruik bekijkenct kan de on
derlinge communicatie tussen dove kinderen be
schouwd worden als communicatie tussen twee-
taligen. Er is daarbij dus sprake van een 
matrixtaal en een tweede taal. Bij DKDO en bij 
veel DKHO lijkt het erop, dat in gesprekken 
vaak als matrixtaal de Nederlandse Gebaren
taal of een schoolse variant daarvan gekozen 
wordt. 

Via ontleningen en code-wisselingen dringen 
elementen van NmG in deze onderlinge commu
nicatie door. Communicatie met horende ouders 
en leerkrachten kan veelal beschouwd worden 
als het voeren van gesprekken met eentalige per
sonen. Dove kinderen proberen in deze gesprek
ken zo goed mogelijk Nederlands te spreken 
en/of te gebaren. Het lukt hun echter niet altijd 
hun gebarentaal uit te schakelen, getuige het feit 
dat ook in deze gesprekken gebarentaalelemen

ten aangetroffen kunnen worden (cf. Stroomber-
gen & Koolhof, 1986; Harder & Van Bekkum 
1989). 

Wat alle dove kinderen onderscheidt van twee
talige opgroeiende horende kinderen is, dat de 
toegang tot één der beide talen, het gesproken 
Nederlands, fundamenteel beperkt is, waardoor 
men in veel situaties wel moet terugvallen op de 
toegankelijke taal, de NGT. Specifiek voor met 
name DKHO is het dat ze met deze laatste taal 
op een atypische wijze in contact komen. Het 
gaat namelijk meestal om indirecte overdracht; 
hybride fragmenten worden door oudere leerlin
gen doorgegeven aan de jongere. Bovendien 
treedt door de constructie van NmG in zekere 
zin taaivermenging op. Immers, lexicale (en 
soms ook enkele grammaticale) elementen van 
de NGT worden vermengd met gesproken 
woorden en grammaticale structuren van het Ne
derlands. Het lijkt derhalve reëel te veronderstel
len, dat bij DKHO de scheiding der beide talen 
veel onvollediger is dan bij DKDO of bij tweeta
lig opgroeiende horende kinderen, waardoor 
déactivatie van één der beide talen welhaast on
mogelijk wordt. Een ander karakteristiek element 
van de specifieke tweetaligheid van met name 
DKHO is, dat bij velen de vaardigheid in beide 
talen dermate beperkt is, dat daardoor ook de 
cumulatieve taalvaardigheid te wensen overlaat. 
Onderzoeken bij horende kinderen met een 
overeenkomstig beperkte vaardigheid in beide 
talen wijst in de richting van negatieve effecten 
op de cognitieve ontwikkeling, met name op de 
cognitief-schoolse vaardigheden (Cummins 
1984). 

Verklaringen voor de tweetaligheid 

Hoe kan een eentalig opvoedings- en onderwijs
model er bij dove kinderen toe leiden dat ze 
toch tweetalig worden? Voor DKDO is het ant
woord zeer eenvoudig. Het model is in hun ge
val in werkelijkheid niet één- maar tweetalig, 
omdat thuis (ook) de NGT gebruikt wordt. Bij het 
tweetalig worden van DKHO lijken echter ver
schillende, tegelijkertijd werkzame factoren in 
het spel. 

* Ook in het geval van DKHO kan niet echt 
volgehouden worden, dat opvoeding en onder
wijs strikt eentalig verlopen. Er is vrijwel altijd 
sprake van een zeker aanbod van de NGT. O p 
de eerste plaats kan in lang niet alle gevallen uit
gesloten worden, dat deze kinderen in contact 
komen met dove volwassenen die de NGT ge
bruiken, bijvoorbeeld in internaat of op doven-
clubs. Op de tweede plaats is gebleken dat 
sommige ouders en leerkrachten in hun N m G 19 



ook elementen uit de NGT opnemen. Erg fre
quent gebeurt dit echter niet en het gebruik is 
zelden overeenkomstig de grammaticale regels 
van de NGT. O p de derde plaats komen dove 
kinderen dagelijks in contact met andere dove 
kinderen die (soms) dove ouders hebben, of die 
via-via contact hebben met dove volwassenen. 
Dit zeer indirecte kanaal van overdracht van de 
NGT (en de dovencultuur) fungeert als een filter: 
naarmate de afstand tussen dove volwassene en 
doof kind groter is (met betrekking tot het aantal 
communicatieschakels tussen beiden) zal de 
overgedragen NGT een meer hybride karakter 
hebben: in zeer verwrongen vorm bereiken het 
kind allerlei (delen van) NGT-structuren. Deson
danks lijken deze kind-kindcontacten voor de 
transmissie van de NGT het belangrijkst te zijn. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat DKHO 
in eentalige TGprogramma's weliswaar niet sys
tematisch met de NGT in zijn geheel in aanra
king komen, maar dat incidenteel bepaalde 
structuren hen toch bereiken. In hun communica
tie kapitaliseren deze DKHO enorm op deze 
structuren: het verschil tussen frequentie van aan
bod en mate van gebruik is wat dit betreft veel
zeggend. 

* Herstructurering van N m G is een ander me
chanisme dat aan het werk lijkt te zijn. Wi l een 
communicatiesysteem werkelijk als taal kunnen 
functioneren, dan moet het voldoen aan een 
aantal eisen: (1) de grammaticale relaties moe
ten duidelijk herkenbaar zijn, (2) de taal moet 
mentaal verwerkbaar zijn binnen eenzelfde tijds
spanne als benodigd is voor de productie, (3) 
de taal moet gemakkelijk te produceren en te 
begrijpen zijn en (4) de taal moet mogelijkhe
den bevatten om allerlei semantische begrippen 
en relaties uit te drukken [Slobin, 1975). Geba-
rensystemen als NmG voldoen in hef gebruik 
niet of onvoldoende aan de eerste drie eisen, 
omdat ze onvoldoende toegesneden zijn op de 
beperkingen en mogelijkheden van de visueel-
manuele modaliteit (i.e. visuele taaiwaarneming 
en productie met handen en lichaam). Dove kin
deren zullen derhalve trachten NmG zo te her
structureren, dat in communicatie beter aan ge
noemde eisen voldaan wordt. 

Deze herstructurering leidt tot gebarentaalachti
ge structuren, omdat gebarentalen op een dus
danige manier gebruik maken van de visueel-
manuele modaliteit dat aan de bovengenoemde 
eisen wel voldaan wordt. 

* Het is waarschijnlijk dat dove kinderen op 
school komen met grammaticaal beperkte, on
derling sterk wisselende kindertalen. Deze talen 
zullen zowel elementen bevatten uit het N m G 

20 dat ouders geleerd hebben, als gebaren die al

leen in de huiselijke kring duidbaar zijn. O p 
school worden deze kinderen vervolgens gecon
fronteerd met een sterk variabel taalaanbod. Een 
en ander kan leiden tot creolisatie, het onder in
vloed van communicatieve druk uitbouwen van 
variabele, beperkte talen tot complexere, meer 
éénduidige communicatiesystemen. Bij dit creoli-
satieproces veronderstelt men dat het kind rela
tief sterk teruggeworpen wordt op het aangebo
ren taalvermogen {Mühlhaüsler, 1986). Dit 
betekent dat op deze wijze vooral primaire ba
sale structuren aan de oppervlakte komen. In het 
geval van taalgebruik in de visueel-manuele mo
daliteit gaat het dan met name om simultaneïteit 
en ruimtegebruik. 

Besluit 

Dove kinderen binnen TGprogramma's worden 
tweetalig. Is deze tweetaligheid bij DKDO ver
klaarbaar uit het feit dat ze thuis en op school 
verschillende talen aangeboden krijgen, bij 
DKHO moet het steeds tweetaliger worden ver
klaard worden uit het samenspel van een aantal 
factoren. Belangrijk is dat het bij deze tweetalig
heid niet gaat om een vrijwillige keuze of om de 
uitkomst van een vooropgezet opvoedings
programma, maar dat het een wezenskenmerk 
van dove mensen betreft. Momenteel wordt hier
mee binnen de Nederlandse dovenpedagogiek 
niet of nauwelijks rekening gehouden. Gevolg 
hiervan is, dat veel dove kinderen niet de maxi
male mogelijkheden tot zelfontplooiing geboden 
worden. Immers, alle kennis wordt dove kinde
ren aangeboden in een taal, het Nederlands, 
die niet de taal van hun voorkeur, hun eerste taal 
is. O p deze wijze is het geheel aan kennisge
bieden voor dove kinderen slechts beperkt toe
gankelijk. Bovendien wordt de vaardigheid in 
de NGT bij dove kinderen niet verder uitge
bouwd, hetgeen DKHO meer dupeert dan 
DKDO. Uitgaande van een afhankelijkheid van 
vaardigheid in beide talen, worden binnen het 
huidige eentalige onderwijs ook kansen gemist 
om via de sterkere, ook toegankelijke gebaren
taal, de vaardigheid in het Nederlands positief te 
beïnvloeden. Het lijkt derhalve alleszins gerecht
vaardigd om de aandacht voor de NGT, haar 
gebruikers en hun cultuur in het dovenonderwijs 
te vergroten, zonder hiermee overigens te willen 
suggereren dat op deze wijze alle problemen 
waar dove kinderen voor staan, opgelost kun
nen worden. Het verdient aanbeveling dit pro
ces geleidelijk te laten verlopen; iedere stap 
dient zoveel mogelijk via onderzoek geëvalu
eerd te worden. Deze geleidelijkheid en evalu
atie zijn vooral van belang, omdat de ervaring 
met deze vorm van dovenonderwijs nog zeer 
beperkt is. De kans om binnen een tweetalig op-



voedings- en onderw i j smode l dove kinderen in 
de ge legenhe id te stellen de a a n w e z i g e cogn i 
tieve en ta l ige vermogens z o op t imaa l mogel i jk 
te benutten, mag echter niet gemist w o r d e n . 
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Uit buitenlandse tijdschriften 
JJ. Groothand, lid van de redactie 

Gezien enerzijds het grote aantal interessante artikelen in buitenlandse tijdschriften en anderzijds de be
perkte ruimte in Van Horen Zeggen, ziet uw redacteur zich genoodzaakt een selectie te maken. 

1 . The Volta Review (USA), 
oktober/november 1991, nummer 6 

A. Understanding Questions: Hearing-Impaired 
Children with Learning Problems 

Dit onderzoek richtte zich op vier kinderen in de 
leeftijd van 9 tot 1 1 jaar met een ernstig gehoor-
verlies en leermoeilijkheden. Hen werd ge
vraagd op vragen, door hun leerkracht gesteld, 
te antwoorden. Deze vragen hadden op de eer
ste plaats betrekking op plaatjes, waarbij de 
leerkracht op de gebruikelijke wijze te werk ging 
('classroom discourse routine'). Analyse toonde 
aan, dat de kinderen de vraagwoorden (wie, 
wat, waar) begrepen, maar toch in driekwart 
van de gevallen foutief antwoordden. Voorts, 
dat de kinderen moeite hadden het onderwerp 
van het gesprek te ontdekken en gemakkelijk op 
het verkeerde been werden gezet. Bovendien 
leunden ze sterk op zg. 'extra-linguistic cues'. 
Zowel bij de leerlingen als de leerkracht bestond 
de verwachting, dat het 'wel fout zou zijn'. 

B. An Evaluation of a Computer Assisted In
structional Program for Elementary Hearing-
Impaired Students 

Als iemand onder u dacht, dat instructie en ver
werking met behulp van de computer tot betere 
resultaten leidt dan het gebruik van het klassieke 
werkboekje, hebben Braden, Shaw en Grecko 
een ontnuchterende mededeling voor u: vergeet 
het maar. Genoemd drietal onderwierp 48 ge
hoorgestoorde leerlingen aan een wiskunde/re
ken- en taalverwerkingsprogramma. Zeker bij het 
taaiprogramma bleek, dat de rol van de onder
wijzer met zijn schriftelijk verwerkingsmateriaal 
nog niet is uitgespeeld; in ieder geval niet bij 
'onze' leerlingen. 

C. Effects of Lipreading and Vibrotactile Aid 
Training on Performance at Increasing Dis
tances 

45 goedhorende jongelui aan een universiteit 
deden mee aan dit onderzoek, waarbij het ging 
om na te gaan of training in spraakafzien, plus 

22 het tegelijkertijd gebruiken van een vibro-tactiel 

toestel (Tactaid 11+) van invloed zou zijn op de 
vaardigheid tot spraakafzien op vergrote ge
zichtsafstand. 
Men formeerde 3 groepen: a) zij die enkel 
spraakafzien benutten; b) zij die Tactaid 11+ g e 
bruikten zonder training en c) zij die dit ook ge
bruikten, maar bovenalen 4 uur training kregen 
in spraakafzien en in het gebruik van Tactaid 
11+. Alle 3 groepen lieten zien dat het vermogen 
tot spraakafzien afnam bij het vergroten van de 
visuele afstand van 6 naar 1 2 naar 18 foot. 
Maar tevens bleek groep c tot de beste presta
ties te komen op alle afstanden. 

2. The Volta Review (USA), 
december 1991, nummer 7 

A. Chest Wall Preparation for Phonation in 
Congenially Profoundly Hearing-Impaired 
Persons 

In het eerste artikel berichten Cavallo, Baken, 
Metz en Whitehead over hun onderzoek bij do
ven naar de beweging in de borstkaswand en 
de beheersing van luchtvolume en de uitstroom 
ervan tijdens de voorbereiding op de spraakpro-
ductie. Het bleek, dat bij gehoorgestoorde men
sen geen verschil bestaat, in vergelijking met 
goednorenden, voor wat betreft bovengenoem
de. Dit suggereert dat bij dove mensen de spier
beweging in tact is, ook al is de spraak onver
staanbaar. Wel bleek, dat - terwijl de 
voorbereiding op de spierbeweging in orde 
was - deze doven minder goed in staat waren 
de uiteindelijke uitstroom van de lucht en de arti-
culatiepunten adequaat in de hand te hebben. 

B. The Relationship between the Perception and 
the Production of Intonation by Hearing-Im
paired Children 

Most en Frank onderzochten de vaardigheid bij 
dove kinderen om intonatiepatronen in gespro
ken taal te onderscheiden, te imiteren en te pro
duceren. In zijn algemeenheid ontdekten de on
derzoekers dat deze kinderen er beter in 
slaagden zinspatronen te imiteren met een val
lend intonatiepatroon dan met een stijgend. 



3. The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
november 1 9 9 1 , nummer 5 

A. The Social and Emotional Development of a 
Population of Hearing-Impaired Children 
being Educated in their Local Mainstream 
Schools in Leicestershire, England 

In dit artikel van de hand van Stuart, Harrison en 
Simpson, wordt verslag gedaan van een onder
zoek naar de sociale en emotionele ontwikke
ling van 102 gehoorgestoorde leerlingen in de 
leeftijd van 5 tot 17 jaar, die een gehoorverlies 
hadden van 5 0 dB tot 1 28 dB in hun beste oor 
(waarvan een derde deel meer dan 9 0 dB). Zij 
allen bezochten de plaatselijke school (voor 
goedhorenden) in een 'mainstream' setting. De 
resultaten waren in strijd met het algemeen ver
breide idee, dat auditief gehandicapte jongeren 
doorgaans een geringere sociale en emotionele 
stabiliteit vertonen. De onderzoekers menen hier
voor een verklaring te hebben. 

C. FM System Coupling and some of the Varia
tions it produces in Hearing Aid Electro-
acoustic Characteristics 

Het derde artikel in dit tijdschrift - de titel ver
raadt het al - behandelt audiologische gevolgen 
van het koppelen van het eigen hoorapparaat 
van een kind aan een zg. Type II FM-systeem. 
Hiervoor gebruikte men een Phonic Ear Personal 
FM-apparaat en een Viennatone VFM 2000 . De 
schrijver van het artikel, Thomas, stelt terecht, dat 
een studie als deze enkel representatief kan wor
den genoemd voor de gebruikte apparatuur en 
dan alleen nog maar op het moment van het uit
testen. En bovendien ging het hier om één hoor
apparaat. Niettemin is hier sprake van een zeer 

interessant en - voor de praktijk - bruikbaar arti
kel. Wat, bijvoorbeeld, verandert er als we een 
kind een andere ontvanger geven, omdat de 
eerste het begaf? 
Elf bladzijden, inclusief diverse tabellen en gra
fieken en aangevuld met een zeer uitgebreide li
teratuurlijst, maken u wellicht wat wijzer. 

4. The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
januari 1992, nummer 1 

C. The Development of a Paediatric Cochlear 
Implant Programme 

Hoewel de 'cochlear implant' al sinds 1 985 bij 
kinderen wordt toegepast en tot op dit moment 
zo'n 6 0 0 over de hele wereld de vruchten hier
van plukken, is men in het Verenigd Koninkrijk 
toch wat omzichtig gebleven bij de toekenning 
ervan. Deze studie beschrijft de factoren, die 
leidden tot het instellen van het eerste pediatrisch 
specialistenteam in beide ziekenhuizen te Not
tingham. Ook wordt beschreven welk personeel 
men daarvoor nodig heeft en welke program
ma's er noodzakelijk zijn vóór, tijdens en na de 
implantati 
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Van de Besturen 

FEAPDA: Congres 1 993 Luxemburg 

Verslag 

Het bestuur van de Europese Federatie van Ver
enigingen voor Leerkrachten binnen het onder
wijs aan doven (FEAPDA) heeft van 5 tot 7 no
vember 1992 haar jaarlijkse vergadering in 
Luxemburg gehouden. 
Nadat de bekende agendapunten, zoals mede
delingen, financiën en kleine veranderingen in 
de statuten, e tc , waren besproken, werd een 
nieuw bestuur voor de periode 1992-1996 ge
kozen, te weten: 
Voorzitter: Gaston Schuller (L) 
Vice-voorzitter: Marie-France Laclais (F) 
Secretaris: Veronika Jentsch (D) 
Penningmeester: Guido Lichtert (B) 
Congres-secr.: Fred Saan (NL) 

Hoofdthema van de vergadering was het con
gres van 1993. Na een lange discussie kwam 
het volgende thema sterk naar voren: 

Onderwijs en Opvoeding van 
dove kinderen 

met Cochleaire Implant. 
Een nieuwe uitdaging voor 

leerkrachten. 

Datum: 4-6 november 1993. 
Plaats: Luxemburg 

De Europese Federatie (FEAPDA) nodigt iedere 
twee jaar leerkrachten uit tot het bijwonen van 
haar congres. Het thema wordt een jaar tevoren 
vastgesteld, om de leden de gelegenheid te ge
ven in nationaal verband het thema grondig 
voor te bereiden. Het aantal deelnemers per 
land is beperkt; de statuten schrijven een maxi
mum van 6 voor. Uitzonderingen worden ge
maakt voor de verenigingen van landen met veel 
leden en voor de vereniging van het gastland. 
O p deze wijze worden monstercongressen ver
meden en wordt een vruchtbare gedachtenwis-
seling tussen Europese collega's mogelijk ge
maakt. 

De 1 2 voorgaande congressen behandelden al-
24 len thema's die door de afgevaardigden in het 

bestuur belangrijk werden geacht. Ik zou dat 
wat willen beperken, maar zeker niet negatief 
bedoeld, tot: belangrijk en interessant voor dat 
moment. Zo werd b.v. bij het tweede congres 
van de FEAPDA in 1971 in Luxemburg gespro
ken over het Voortgezet Onderwijs en werden 
de doelen, werkwijzen en problemen nader uit
gekristalliseerd, alles op basis van de situatie in 
1 9 7 1 . 
Ik geloof dat de afgevaardigden het deze keer 
gedurfd hebben om een thema te kiezen, dat re
soluut naar de toekomst wijst, omdat ze instinc
tief het gevoel hadden, dat revolutionaire medi
sche methodieken, in het bijzonder die van de 
Cochleaire Implant, van de Scholen voor Doven 
een elementaire, nieuwe structuur vereisen. Ik 
ben ervan overtuigd, dat we op een beslissend 
punt aangekomen zijn in de geschiedenis van 
het onderwijs aan doven. Hoe zullen onderwjs 
en opvoeding er morgen uit gaan zien? 
In ieder geval moeten we ons aan de nieuwe si
tuatie aanpassen. Het is de afgevaardigden van 
het huidige bestuur en voor mij werkelijk een 
nieuwe uitdaging. In de discussie binnen het be
stuur hebben we kunnen vaststellen, dat in Duits
land de meeste ervaring beschikbaar is, dus ver
wachten we ook van die kant de meest 
relevante bijdragen. 

Mijn verzoek richt zich echter tot alle landen en 
verenigingen binnen de FEAPDA: Bericht ons 
over de situatie in uw land! W i j willen graag 
een goed overzicht geven, teneinde aan het slot 
van het congres krachtige uitspraken te kunnen 
doen. 
Het voorbereidingscomité en ik hopen de 'juiste' 
referenten te vinden, maar wat we met name no
dig hebben is uw ervaring en aanwezigheid. 
Dus: aan de slag en tot ziens in Luxemburg! 

Gaston Schuller, voorzitter FEAPDA. 



Persberichten 

Op 23 september j . l . is ter afsluiting van de 
campagne 'Over sommige geheimen moet je 
praten' de voorlichtingsfilm 

'Over sommige geheimen . . .' 

uitgezonden. 
Het programma had ten doel duidelijkheid te 
verschaffen over de werkwijze van kindertele
foons en vertrouwensartsen. 

Het programma laat drie kinderen zien die, ieder 
ten einde raad, de kindertelefoon bellen. 
Een kindertelefoon-medewerker beantwoordt het 
telefoontje. 
Dramastukjes, die de mishandelingssituatie laten 

Uniek ComputerGebarenWoordenboek 

O p 15 december 1992 werd een uniek project 
gepresenteerd. 

Door RNR is met medewerking van de Joh. C. 
Ammanschool voor dove kinderen een woorden
boek gemaakt dat het voor dove kinderen, ou
ders en familie van dove kinderen, maar ook 
voor scholen, verenigingen en andere instanties 
mogelijk maakt de op een gebaren-cursus ver
worven kennis bij te houden en te verfrissen. 

Het ComputerGebarenWoordenboek is ontwik
keld door RNR. De productie is voornamelijk 
door 2 jonge dove mensen gedaan: Monique 
Oosting van RNR heeft de bewerking gedaan 
en Anka Uittenbogert (dove gebarendocente van 
de Joh. C. Ammanschool) heeft de gebaren ge
maakt die werden opgenomen in het Computer
GebarenWoordenboek De gebaren werden 
met behulp van Gerard Zeilstra (technisch vak
man van de Joh. C. Ammanschool) opgenomen. 

Het programma bestaat uit een tweetal onderde
len: 
a. men kan op de computer een woord intikken. 

De computer laat daarna het gebaar in een 
aantal stappen zien door middel van op el
kaar volgende beelden. 

b. men kan kiezen uit een rubriek. De computer 
laat daarna een gebaar zien en geeft een 
voorstel voor 5 mogelijke antwoorden. Men 
kan daarna een van deze keuzemogelijkhe-

zien van het kind, worden afgewisseld met inter
views met de medewerkers van de kindertele
foon en met een vertrouwensarts. 

Het programma is bedoeld als voorlichting en 
als zodanig zeer goed bruikbaar binnen onder
wijs- en voorlichtingssituaties. 

Duur : 12 min. 
Prijs : f 4 5 , - excl. btw en porto. 
ISBN : 90-801066-2-3 

Voor meer informatie en bestellingen kunt u te
recht bij: 
BOA Videoprodukties, 
Vierwindenstraat 23, 1013 LA Amsterdam, 
tel. 020-6391682 , fax 020 -6271504 . 

den intoetsen en de computer zal aangeven 
of dit juist is of niet. Na 3 keer een fout ant
woord te hebben ingetoetst, komt de compu
ter met het juiste antwoord. 

Het ComputerGebarenWoordenboek is een 
middel om naast de reguliere gebaren-cursus te 
gebruiken. Het ComputerGebarenWoordenboek 
start met een aanvangspakket van ongeveer 
1250 gebaren. Het aantal mogelijk op te zoe
ken woorden is groter, omdat er ook gebruik ge
maakt wordt van synoniemen. Het is mogelijk 
om naast het startpakket een abonnement op 
aanvullingen te nemen. Per aanvulling worden 
ongeveer 5 0 gebaren verstrekt. 

O p 1 5 december werd door RNR aan de leer
lingen van de Joh. C. Ammanschool voor dove 
kinderen een computer waarop het Computer
GebarenWoordenboek is geïnstalleerd, aange
boden. Een van de leerlingen heeft namens de 
school de computer in ontvangst genomen en of
ficieel in gebruik gesteld. 

Meer informatie bij RNR tijdens kantooruren: 
telefoonnummer: 0 2 0 - 675 19 5 6 
fax: 0 2 0 - 675 19 4 6 
tekst-telefoon: 0 2 0 - 6 7 5 19 56 (even 

wachten, wordt doorgeschakeld) 
of: 
RNR, Koninginneweg 56 , Postbus 7 5 0 4 1 , 
1070 AA Amsterdam. 25 



JOPLA vernieuwt brochure 'Gevraagd: Jongere M/V' 

Deze maand heeft JOPLA, het Jongerenplatform 
van de Gehandicaptenraad, de herziene bro
chure 'Gevraagd: Jongere M / V ' opnieuw uitge
bracht. De brochure geeft aan gehandicapte 
jongeren informatie over alles wat met werk te 
maken heeft. 
Veel gehandicapte jongeren willen en kunnen 
aan het werk. In een betaalde baan, als vrijwilli
ger, in deeltijd of full-time, in een bedrijf, een or
ganisatie of thuis, maar in ieder geval actief in 
de samenleving. 'Kortom, je bent jong en je wilt 
aan de slag. Dat je een handicap hebt wil im
mers niet bij voorbaat zeggen dat je niet zou 
kunnen werken . . .', aldus de brochure. 
Dat gehandicapte jongeren op weg naar werk 
de nodige weersfanden en moeilijkheden moe
ten overwinnen, is duidelijk. Een steuntje in de 
rug kan daarom belangrijk zijn. 'Gevraagd: Jon
gere M / V ' geeft die steun. Overzichtelijk, bon
dig en leesbaar vertelt de brochure over verschil
lende vormen van werk, over beroepskeuze en 
scholing, over solliciteren, over rechtsbijstand en 
over een groot aantal regelingen en organisaties 
die bij het zoeken naar werk kunnen helpen. 
Per hoofdstuk worden de adressen van de ge
noemde organisaties apart vermeld zodat de 
jongeren, die de brochure gebruiken, snel de 
pen of de telefoon kunnen pakken. 

'Gevraagd: Jongere M / V ' is voor het eerst uitge

geven in 1989. Dit jaar is de brochure hele
maal vernieuwd. De informatie is volledig ac
tueel gemaakt, de tekst is herschreven en het ge
heel is opnieuw vormgegeven. Foto's met een 
zelfbewuste uitstraling maken het beeld com
pleet. 
De toon van de brochure is optimistisch. Want, 
aldus de inleiding: 'De tijden zijn voorbij dat je 
met je pet in de hand om een baantje moest 
gaan smeken. Je hebt rechten. Recht op advies 
en op arbeidsbemiddeling. Recht op scholing en 
op voorzieningen als ie die nodig hebt. Maak 
van die rechten gebruik. Dan staat er straks mis
schien iemand tegenover je die je hand schudt 
en zegt: je bent aangenomen.' 

'Gevraagd: Jongere M / V ' is geproduceerd en 
uitgegeven door JOPLA, het Jongerenplatform 
van de Gehandicaptenraad. Het Landelijk 
Dienstverlenend Centrum voor studie en beroep 
(LDC) verleende financiële steun. 

De brochure is te bestellen bij de Stichting Infor
matievoorziening Gehandicapten Nederland 
(IG), Postbus 70 , 3 5 0 0 AB Utrecht, tel. 030-
316416 en kost f 1 , - plus verzendkosten. 
In braille- of gesproken vorm is de brochure te 
krijgen bij de Christelijke Bibliotheek voor Aan
gepaste Lectuur en Informatie, Postbus 131, 
3 8 5 0 AC Ermelo, tel. 03417-51014. 

JOPLA, Jongerenplatform Gehandicaptenraad 
Corr.adres: Postbus 169, 3500 AD Utrecht • Bezoekadres: St. Jacobsstraat 14', Utrecht 

telefoon 030-313454 • Gironummer 3870502 

Het beste hulpmiddel voor iemand die doofblind is, is een ander mens 

Een aankondiging voor een viertal trainingsweken voor vrijwilligers. 

Jaarlijks organiseren de Stichting Doof-Blinden en 
de Volkshogeschool Allardsoog-Hunneschans 
een aantal trainingen voor mensen die vrijwilli
gerswerk met doofblinde mensen willen gaan 
doen. Doofblinde mensen zijn mensen die doof 
of slechthorend zijn in combinatie met blind- en 
slechtziendheid. 

Voor mensen die deze dubbelzintuigliike handi
cap hebben is een ander mens het belangrijkste 
hulpmiddel. Alleen als zij gebruik kunnen maken 

26 van de ogen en oren van andere mensen is 

deelname aan het leven van alledag mogelijk. 
Zijn er geen andere mensen beschikbaar, dan 
komen doofblinde mensen in een ernstig isole
ment terecht. 

Deze wetenschap heeft ertoe geleid dat de 
Stichting Doof-Blinden een aantal jaren geleden 
gestart is met een vrijwilligersproject. Via dit pro
ject worden vrijwilligers geworven, geschoold 
en wordt er bemiddeld in het tot stand brengen 
van een contact tussen iemand die doofblind is 
en een vrijwilliger. 



Jaarlijks wordt door doofblinde mensen onge
veer 2 0 0 keer om een vrijwilliger gevraagd. 
In het vrijwilligersbestand zijn 9 0 vrijwilligers op
genomen. Dit aantal is onvoldoende om aan 
alle vragen gehoor te kunnen geven. Daarom 
worden in 1 993 vier vrijwilligerstrainingen geor
ganiseerd. De data daarvan zijn: 

8 - 2 2 januari 
8 - 1 2 maart 

1 9 - 2 3 april 
22 - 26 november. 

Van mensen die zich aanmelden voor een vrii-
willigerstraining wordt verwacht dat deze na af
loop van de training beschikbaar zijn voor vrij
willigerswerk met doofblinde mensen. Bij dit 
vrijwilligerswerk kan gedacht worden aan bege
leiding tijdens vakantieweken en ontmoetingsda
gen, aan gezelligheidsbezoek en samen met 

een doofblinde aktiviteiten ondernemen in de re
creatieve sfeer. 

Tijdens de training leren de deelnemers hoe ze 
met doofblinde mensen kunnen communiceren 
en wat er voor nodig is om ze te begeleiden. 

Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 
f 50 , -

Voor nadere inlichtingen en een informatiefolder 
kunt u bellen of schrijven naar: 
Stichting Doof-Blinden 
Professor Bronkhorstlaan 10 
3723 MB Bilthoven 
telefoon: 0 3 0 - 2 5 0 6 0 4 
teksttelefoon: 0 3 0 - 2 9 1 

Computer-opleidingen in gebarentaal 

RNR-opleidingen geeft al enige iaren reguliere 
computer-opleidingen. Het gaat daarbij om op
leidingen van basiskennis PC-gebruik tot oplei
dingen op het gebied van digitale communicatie 
en AMBI-modulen. 
Door de regelmatig terugkerende vraag naar 
computer-opleidingen voor doven en slechthoren
den heeft RNR-opleidingen een aantal trainingen 
ontwikkeld voor deze groep mensen. 

RNR-opleidingen heeft daarbij in eerste instantie 
gekozen voor het geven van computercursussen 
in gebarentaal. De lesstof wijkt niet af van de 
standaard-cursussen die gegeven worden, alleen 
de overdracht gebeurt door middel van geba
ren, ondersteund met visuele hulpmiddelen. De 
cursus wordt gegeven door dove en/of slechtho
rende docenten. 

Momenteel kunnen opleidingen verzorgd wor
den voor: 

MS-Dos 
WordPerfect 5.1 basis 
WordPerfect 5.1 vervolg 
MS-Windows. 

RNR-opleidingen vindt het belangrijk dat de aan
geboden leerstof ook daadwerkelijk door de cur
sisten wordt begrepen. Daarvoor worden dan 
ook veel praktijkopdrachten in de stof ingelast. 
Enerzijds zijn deze praktijk-opdrachten erop ge
richt de aangeboden leerstor te oefenen, terwijl 
zij anderzijds worden gebruikt als toets. 

Ontwikkelingen 
In eerste instantie zijn voor deze opleidingen in 
gebarentaal de basiscursussen ontwikkeld. An
dere trainingen, zoals dBase III, dBase IV, Lotus 
1-2-3, en worden momenteel omgezet via inter
ne training aan de (dove-)gebaren-computer-
docent. 

Meer informatie bij: 
RNR-opleidingen, 
Koninginneweg 56, 1075 EB Amsterdam, 
telefoon: 0 2 0 - 6 7 5 19 5 6 
fax: 0 2 0 - 675 19 4 6 

Uw bijdrage aan de rubriek 'Persberichten' kunt u sturen naar het redaktieadres. 
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Mededeling 
Cursus 'Onderkenning en Hulpverlening Zeer Jeugdigen' 

Inleiding: 
In januari 1993 start de (na)scholingscursus 
'Onderkenning en Hulpverlening Zeer Jeugdigen'. 
Deze cursus is ontwikkeld door het Seminarium 
voor Orthopedagogiek en de studierichtingen 
Fysiotherapie en Logopedie van de Hogeschool 
Midden Nederland. 

Doelstelling van de cursus: 
Leren ontwikkelingsgebieden van kinderen van 2 
t /m 5 jaar te observeren, ontwikkelingsproble
men te signaleren en specifieke hulp te kunnen 
geven. 

Doelgroep: 
De cursus is bestemd voor: 
onderwijsgevenden uit het basis- en speciaal on
derwijs, leid(st)ers van instellingen voor jeugd
zorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverle
ning en speciale hulpverleners (o.a. fysio
therapeuten, logopedisten, maatschappelijk 
werk(st)ers en kinder- en jeugdartsen). 

Inhoud cursus: 
De cursus bestaat uit 5 blokken. 
De twee verplichte basisblokken: 
1. De inferaktie tussen opvoeder en kind; 
2. Ontwikkelingsgebieden: exploratie, stimuleren 

en planmatige aanpak. 
Drie van de vier hieronder genoemde verdie-
pingsblokken: 

28 

3. De cognitieve ontwikkeling; 
4 . De sociaal-emotionele ontwikkeling; 
5. De (senso-)motorische ontwikkeling; en 
6. De spraak- en taalontwikkeling. 

Cursusduur: 
Tweewekelijks op maandagavond 
1 8 . 3 0 - 2 2 . 0 0 uur. 
- blok 1 en 2 in de periode januari - juli '93; 
- blok 3 en 4 in de periode september - de

cember '93 ; 
- blok 5 en 6 in de periode januari - mei '94 . 

Plaats: 
Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek. 

Kosten: 
De cursus kost f 2 . 1 0 0 , - (eerste jaar f 1 . 4 0 0 - ; 
2e jaar f 700 , - ) . Aan het eind van de cursus 
kunnen de deelnemers een extra verdiepingsblok 
volgen tegen het gereduceerde cursusbedraq 
van f 300,-. 
Betaling in termijnen is mogelijk. 
Aanbevolen wordt de directie of het bestuur van 
de instelling een tegemoetkoming in deze studie
kosten te vragen. 

Informatie op te vragen bij: 
Het Seminarium voor Orthopedagogiek 
Postbus 14007, 3508 SB Utrecht, 
tel. 0 3 0 - 5 4 7 3 7 7 (mw. A. Polman). 

Mededeling van de redaktie 

Nummer 3 van Van Horen Zeggen 1 993 verschijnt dit najaar als themanummer. Dit nummer zal 
in het teken staan van 'computers in het onderwijs aan doven, slechthorenden en leerlingen met 
spraak-/ taalmoeilijkheden'. 
U kunt van te voren extra exemplaren van deze uitgave bestellen a f 7 ,50. Schrijft u hiertoe vóór 
2ó juni a.s. een briefje naar net redaktie-adres o.v.v. het aantal gewenste exemplaren en het 
verzendadres. 



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

3814 TL 
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 
656 
656 
972 

PW 
KE 
KE 
XB 

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 
2287EE 

1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

Amersfoort Prof . Groenschool 
Amsterdam Prof. H. Burgerschool 
Amsterdam Alex. G. BeHschool 
Amsterdam Alex. Roozendaalschool 
Amsterdam Mgr. Hermusschool 
Arnhem Dr. P.C.M. Bosschool 
Arnhem V.S.O. De Stijgbeugel 
Breda De Spreekhoorn 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Instituut Sint-Marie 
Eindhoven School 'De Horst' 
Eindhoven School 'De Beemden' 
Eindhoven V.S.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 PJ. 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 
1064BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr.) 

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

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

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

'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 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 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 3 1 
Telefax 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-6158547 
02O6131133 
02CH5153340 
02Ctó 179696 
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 
030612404 
030-660875 
030621227 
038-212959 

02Ctól78617 
020^5132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-88111 
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. 



drukkerij grafax bv - zaandam 


