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O p het moment dat ik dit schrijf is de Sint nog nauwelijks het 
land uit en ben ik er niet zeker van of het ons - redaktie en 
drukker - zal lukken u Van Horen Zeggen, jaargang 34 , num
mer 4 , onder de kerstboom (en met vette vingers van de olie
bollen) te laten lezen. 
Toch alweer het laatste nummer van een jaargang waarin Van 
Horen Zeggen u tal van interessante artikelen voorschotelde. 
Ongetwijfeld nog niet uit uw herinnering (en van uw bureau) 
verdwenen het voorlaatste (thema)nummer over computerge
bruik in 'ons' onderwijs. Een aflevering waarvoor met name re-
daktielid Frans Mollee zich sterk heeft gemaakt. Blijkens de re-
akties werd ook dit jaar het themanummer goed ontvangen en 
weet de redaktie dat dit initiatief zeker een vervolg krijgt. 
1993, een jaar waarin Theo Laceulle afscheid moest nemen 
van de redaktie (hij werd voorzitter van de VeBOSS!) en waar
in ook Remko Aaten vertrok, maar Annelies Bron, logopedist 
op de Beemden (m.g.) te Eindhoven, onze gelederen kwam 
versterken. 

Terug naar het nummer dat u thans in handen heeft: een flink 
deel hiervan is gewijd aan de lezingen, zoals die werden ge
houden op de VeBOSS-conferentiedagen, 19 en 20 april 
1993. Tijdens deze conferentie schilderde mevr. Marijke Mil
denberg, stafmedewerker van het Seminarium voor Orthope
dagogiek (Hogeschool Midden Nederland) de stand van za
ken m.b.t. of de school klaar is voor de basisvorming, klaar is 
voor Weer Samen Naar School, klaar is voor het formatie-bud
get systeem en klaar is voor deregulering en autonomie vergro
ting. 
In naar lezing besprak mevr. Raedts-Thomassen de functies die 
de taal heeft voor de ontwikkeling van het kind op diverse ter
reinen, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling. De be
tekenis van emoties, het produceren en herkennen ervan, de 
stoornissen die kunnen optreden in genoemde ontwikkeling en 
het programma van Ringrose, een behandelingsvorm. 
Een groot aantal kinderen in het Speciaal Onderwijs (zij kun
nen volgens v.d.Heijden en v.d.Kreeke hun taal niet gebruiken 
voor situaties die niet concreet zijn) zou gebaat zijn bij de 
denkstimulerende gespreksmethodiek. Mogelijk heb ik hiermee 
uw nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld om blz. 104 op te 
zoeken. 

Van de hand van Knoors c.s. is het artikel ToTaalonderwijs, dat 
de redaktie nog 'op de plank' had liggen. Het is fors van leng
te en paste precies in de beschikbare 32 blz. voor VHZ; daar
door verschijnt het artikel van mevr. C.SIofstra-Bremer en 
M.aan de Wie l , getiteld 'Een schema voor onderzoek van 
spraak- en taalontwikkeling in een audiologisch centrum', de 
volgende keer. 

Tot slot vindt u dan nog het vertrouwde 'Uit buitenlandse tijd
schriften' een waardig besluit van weer een jaartje Van Horen 
Zeggen. Ik sluit me graag aan bij de goede wensen die de 
hele redaktie u voor 1994 aanbiedt. 

JJ.Groothand 

8 9 



Openingswoord VeBOSS-conferentie 1993 
R.S.van der Veen 

Dames en heren, 

Ongetwijfeld is er voor deze conferentie veel 
van uw flexibiliteit gevraagd. Eerst was daar de 
afwijking van de gewoonte om de conferentie in 
maart te houden op donderdag en vrijdag. Van
daar dat we hier nu op een maandag en een 
dinsdag in april onze conferentie houden. Beter 
laat dan nooit. 
In de tweede plaats was daar het heen en weer 
schuiven met de blokken. Dit is een technische 
term, die de conferentie-commissie hanteert voor 
een programma-onderdeel tijdens een dagdeel. 
Met name gaat het over het blok dat aanvanke
lijk geplanawas op deze ochtend. Dit blok gaat 
over 'Omgaan met verschillen' (naar aanleiding 
van de ARBO-nota uit 1991) en de VeBOSS-
reactie daarop: 'Verschillen in omgaan'. Na 
enig omzwerven is dit blok uiteindelijk terecht 
gekomen op dinsdagochtend. Dit blok is plenair 
en we verwachten er iets van. W e hebben de 
heer De Cloe, Tweede Kamer-lid en onderwiis-
specialist, bereid gevonden in de plaats van de 
staatssecretaris het woord te voeren over moge
lijke toekomstige ontwikkelingen binnen het spe
ciaal onderwijs en vooral binnen de 'groep 2' 
scholen, waartoe ook ons schooltype behoort. 
(Dit in tegenstelling tot wat in het programma 
staat vermeld.) Overigens onze excuses voor het 
verplaatsen van enkele programma-onderdelen 
naar andere tijden of zelfs naar een andere 
dag. 

Ik heb de programma's van de afgelopen confe
renties nog eens bekeken. Het valt me op dat 
naast specifieke onderwerpen van deskundigen 
er vaak zaken aan de orde komen die met de 
toekomst van ons onderwijs te maken hebben. Ik 
noemde voor deze conferentie reeds het blok 
van morgenochtend. Een blok waarin, naar we 
hopen, allerlei aspecten van ons werk - dus van 
ons onderwijs - naar de toekomst gericht aan 
de orde komen: vanuit politiek, wetenschappe
lijk en praktisch perspectief. Het is goed om op 
deze studiedagen ook bezig te zijn met de toe 
komst van ons onderwijs. Steeds is toch de 
kwestie hoe wij antwoord kunnen geven op de 
hulpvraag die kinderen ons stellen. Dagelijks 
worden we geconfronteerd met kinderen bij wie 
sprake is van een verstoorde communicatie en 
met de communicatie-nood waarin deze kinde
ren zich bevinden. De taal wordt wel eens ver
geleken met een brug die de verbinding vormt 

9 0 tussen hetgeen mensen/kinderen voelen en den

ken enerzijds en wat zij begrijpen en tot uitdruk
king brengen anderzijds. Daarmee wordt aan
gegeven hoe nauw de relatie is tussen taalont
wikkeling en de andere ontwikkelingsgebieden. 
W e kunnen constateren dat er op het gebied 
van leer- en hulpmiddelen de laatste jaren veel 
ten goede verandert en dat het onderwijs steeds 
meer kan ingaan op de ontwikkeling van de in
dividuele leerling. 

O p wetenschappelijk terrein is er een evolutie 
gaande door het onderzoek naar de processen, 
die samenhangen met de spraak-/taalontwikke-
ling van kinderen, naar de voorwaarden die 
voorhanden moeten zijn bij een normale spraak-
en taalontwikkeling en naar een spraak-/taalont-
wikkeling die gestoord is en afwijkt van het nor
male. 

Zoals u wellicht weet wordt er onderzoek ge
daan naar hulpmiddelen om slechthorende kinde
ren meer en beter te laten horen. Ik denk hierbij 
o.a. aan de ontwikkelingen op het gebied van 
de 'elektrische binnenoorprothese', die reeds op 
kleine schaal wordt toegepast. Vanmiddag kunt u 
daarover meer horen tijdens het onderdeel dat 
door de heer Brokx e.a. wordt verzorgd. 
Vaak hebben we de indruk dat wetenschappelijk 
onderzoek te globaal van aard is en dat het ons 
voor het werk te weinig handvatten biedt. Vaak 
moeten we in ons handelen afgaan op intuïtie. 
Let wel: ik spreek daar geen oordeel over uit. 
W e zijn dan ook zeer verheugd dat een aantal 
mensen uit de wetenschappelijke hoek zich be
reid heeft verklaard de conferentie toe te spre
ken. Hetzelfde geldt voor de medewerking aan 
de VeBOSS-nota 'Verschillen in omgaan', die de 
Werkgroep Auditief Gehandicapten (de 
W.A.G.) van het NIP verleende. De meeste psy
chologen die op onze scholen werken, maken 
deel uit van deze werkgroep. Drie van hen heb
ben hoofdstuk 1 voor hun rekening genomen: 
Beschrijving van slechthorende kinderen en kin
deren met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden. 
Daarin komt een stukje voor over mogelijkheden 
van hulp. Er staat het volgende te lezen: 
'Kinderen met een afwijkend verlopende spraak-/ 
taalontwikkeling zullen doorgaans in de eerste 
plaats "perifere" logopedie krijgen, en pas als 
een dergelijke behandeling na verloop van tijd 
onvoldoende effect blijkt te hebben, zal speciaal 
onderwijs (lees: school voor S.H.- en E.S.M.-kin
deren) overwogen worden. Dan is de keuze: 
Ambulante Begeleiding (als het kind de school
gaande leeftijd heeft, - dus vanaf vier jaar -) óf 



het kind toelaten tot de school in kwestie. Bij die 
keuze komen de volgende overwegingen (dus 
niet de toelatingscriteria) aan de orde: Commu
nicatie komt in interactie met de omgeving tot 
stand en dan vooral met leeftijdsgenoten. Voor 
een ernstig communicatief gehandicapt kind zal 
van integratie in basisonderwijs of andere typen 
Speciaal Onderwijs geen sprake kunnen zijn: zij 
raken geïsoleerd.' 
Regelmatig krijgen we de vraag om kort en bon
dig te omschrijven wat de specifieke kenmerken 
van onze leerlingen zijn. Voor de S.H.-leerlingen 
is dat vaak wef duidelijk te maken voor zover 
het om anatomische en technische aspecten 
gaat. Maar het is vaak erg moeilijk om in een 
paar 'steekwoorden' aan de geven wat de ge
volgen zijn voor spraak en taal, wat spraak-/ 
taalstoornissen zijn en waarom deze kinderen 
op onze scholen thuis horen. Misschien zouden 
we vaker bovenstaande overwegingen moeten 
noemen dan criteria waaraan wel of niet vol
daan kan worden. Toch is het voor de vakvrouw 
en vakman, die dagelijks met deze kinderen 
werkt, goed om zich te realiseren wat er aan het 
kind mankeert en waarom het communiceert zo
als het dat doet. Dan is het goed om vanuit we
tenschappelijk onderzoek support te hebben. 
Mede daardoor kan het ons duidelijker worden 
waaróm het kind wel of niet op onze school ge
holpen moet worden en hóe het geholpen moet 
worden. Dat geeft ons naar anderen, die zich 
vaak afvragen waarom zo'n kind speciaal on
derwijs nodig heeft, goede argumenten. 
W e zijn de schrijvers van dit Tioofdstuk daarom 
dankbaar dat zij het niet alleen bij overwegin
gen gelaten hebben, maar met een gedegen 
beschrijving gekomen zijn, waaruit duidelijk is af 
te leiden om welke kinderen het gaat in onze 
scholen. 

Maar er moet meer gebeuren. Ik hoop dat de 
VeBOSS er aan mee kan werken om de scholen 
(dus u en mij) te helpen op didactisch gebied 
antwoorden te vinden om de kinderen op nog 
meer adequate wijze te onderwijzen dan tot nu 
toe reeds gebeurt. Ook en vooral op het gebied 
van de taaldidactiek, die specifiek toegeschre
ven moet worden op de handicap van onze kin

deren. Want met dat communicatiemiddel pro
beren we hen deuren te laten openen, die an
ders gesloten bleven. 

Dames en heren, deze conferentie is daartoe 
ook een poging. W e zijn hier bijeen gekomen 
om te zoeken naar middelen en mogelijkheden 
die we kunnen gebruiken deze kinderen verder 
te helpen en hen in de gelegenheid te stellen 
zich straks een plaats in onze maatschappij te 
verwerven. 
Daarom heet ik u hartelijk welkom op deze 
twee-daagse conferentie 1993. W e hopen dat 
het effect van onze conferentie zal zijn, dat wat 
we horen over vernieuwde aanpak en ontwikke
lingen zo goed mogelijk in ons onderwijs inge
bed kan worden. W e hopen dat er daarvoor 
voldoende aanknopingspunten zijn. 

Een speciaal welkom wil ik richten tot onze gas
ten. Ik noem ons erelid, de heer Verschoor. 

W e hebben geprobeerd om u deze dagen een 
zo aantrekkelijk mogelijk programma te bieden. 
Verschillende personen en groepen zijn intensief 
bezig geweest met de voorbereiding. Ik noem 
de conferentiecommissie VeBOSS, de groepen 
die de lezingen, het werkgroepenoverleg en de 
workshops hebben voorbereid en degenen die 
het vakgroepoverleg V.S.O. organiseerden. Hen 
wil ik nu alvast van harte bedanken. 
Hiermee open ik de conferentie 1993 en hoop 
dat we vruchtbare en leerzame dagen mogen 
hebben. 

Ik had het zo pas over de plaats die onze kinde
ren straks in de maatschappij moeten veroveren. 
De vraag doet zich dan voor in hoeverre we 
daar zelf op voorbereid zijn en ook de vraag 
naar de plaats van onze scholen in die maat
schappij, vooral ook met het oog op de zich 
veranderende visie op dat onderwijs in die sa
menleving. De volgende spreekster wil ons daar 
meer over vertellen. Mevr. Mildenberg, we zijn 
blij dat u bereid bent om dat te doen en dan te 
bedenken dat u een betrekkelijk korte tijd van 
voorbereiding hebt gehad. Onze welgemeende 
excuses daarvoor. Graag aan u het woord. 

Aankondiging 
O p 24 en 25 maart 1994 houdt de VEDON een congres, waarbij het instituut EFFATHA als gastheer 
zal optreden. De titel van het congres is: 

'Onderwijs en zorg . . . een kwestie van plannen' 
EFFATHA op weg naar een multifunctioneel zorgcentrum. 

Aanvullende informatie (incl. inschrijvingsformulieren) zal begin januari naar de instituten worden gezon
den. Als sluitingsdatum voor aanmelding en betaling is 11 maart 1994 vastgesteld. 91 



Inleiding VeBOSS-conferentie 19 april 1993 

De plaats van onze school in de maatschappij
veranderingen en oplossingen 
Marijke Mildenberg, stafmedewerker Seminarium voor Orthopedagogiek 

Dames en Heren, 

De dichter Shelley heeft gezegd: 
'Alleen het veranderlijke kan zich wellicht hand
haven'. (Hij zei het overigens in het Engels.) 
In het onderwijs verandert veel. Het zal zich 
handhaven. In het onderwijs verandert er in kor
te tijd zeer veel. 

Een jaar geleden ontstond er veel verzet naar 
aanleiding van een brief van de Staatssecretaris 
over Weer Samen Naar School (WSNS) 
(17 maart 1992). 
Scholen voor moeilijk lerende kinderen (mik) en 
voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijk
heden (lom) en afdelingen voor in hun ontwikke
ling bedreigde kleuters (iobk) voelden zich, te
recht, bedreigd door de vérstrekkende plannen 
tot integratie van een groot aantal van deze 
scholen en de mogelijke gevolgen daarvan. 
Men schrok ook van de beschrijvingen van toe
komstige samenwerkingsverbanden. 

Nu, een jaar later, is het proces van het opzet
ten van de samenwerkingsverbanden groten
deels voltooid. De zorgplannen zijn ingediend. 
O p bestuurlijk niveau kunnen we aan de slag. 

Maar: is de school er klaar voor? 

Kort geleden was er grote commotie rond de 
Basisvorming. Vooral de verschillende facetten 
die deel uitmaken van de hele operatie basisvor
ming riepen grote weerstanden op, zoals het 
vormen van breder samengestelde en grotere 
scholen en het formuleren van eindtermen. 
Eindtermen zouden de vrijheid van onderwijs 
aantasten. En hoe moest men de vereiste nieuwe 
didaktiek toepassen? En de zwakkere leerlingen 
dan? 

Nu wordt dit jaar, in augustus, de basisvorming 
in het regulier onderwijs ingevoerd. 
Uitgevers hebben zich op grote schaal voorbe
reid, eindtermen zijn als 'kerndoelen' geformu
leerd, nieuwe vakken zijn ingevoerd en gelden 
worden gereserveerd voor bij- en nascholing 

92 van leerkrachten [25 miljoen gulden voor de na

scholing van leerkrachten die het vak Verzorging 
gaan geven, las ik in de krant.] (NRC, 2 april 
1993.) 

Maar: is de school er klaar voor? 

Niet zo lang geleden verheugden we ons met 
gemengde gevoelens op Het Drieluik: 
* Formatiebudgetsysteem 
* Toerusting en bereikbaarheid 
* Deregulering en autonomie vergroting. 
Maar we schrokken onmiddellijk van de berege
ling die de mogelijke ruimte weer leek dicht te 
timmeren. 
En we schrokken van de gevolgen: nog meer te 
regelen voor de schoolleider, die daarvoor niet 
is opgeleid en die nooit had gekozen voor de 
rol van manager, jaren geleden. 
Nog meer onzekerheid tussen de scholen en 
binnen de teams. 

Nu zijn fusies in het onderwijs geen nieuws 
meer en nu is het formatie-budgetsysteem al be
kend onder de afkorting FBS. Het wordt over en
kele maanden ingevoerd. 
Veel nascholing is er al opgezet en veel mogelij
ke plannen voor invulling van het FBS liggen 
klaar. 

Maar: is de school er klaar voor? 

De vraag is in alle genoemde gevallen zeer ge
rechtvaardigd. 
'Deregulering en autonomievergroting'. Jawel. 
Maar er is een groot spanningsveld tussen rand
voorwaarden van het beleid en werkelijke auto
nomie van de school. Want de overheid lijkt za
ken door te drukken, er gebeurt te veel te snel, 
er is teveel druk van bovenaf. Er zijn al veel ver
plichtingen. 
Maar tegelijkertijd is teveel nog niet geregeld 
door de overheid. Beleid op velerlei punten is te 
vaag: er worden wegen en richtingen aangege
ven, maar er is grote onduidelijkheid. 
Er is te weinig geregeld om de gewenste auto
nomie van de scholen werkelijk mogelijk te ma
ken. Een paar citaten om dit aan te tonen: 
Hermes (CDA) sprak tijdens de ka merbeha nde-



ling van W S N S de inmiddels gevleugelde woor
den: 'We spreken af, dat we nierover nog niets 
afspreken'. (Handelingen, 15 mei 1992.) 
Brandsma schreef: 'Het beleid voor de opleidin
gen (voortgezet) speciaal onderwijs kenmerkt 
zich de afgelopen jaren vooral door het uitblij
ven ervan'. (Brandsma, 1993.) 
Wallage heeft met betrekking tot de toekomst 
van het voortgezet speciaal onderwijs in novem
ber 1992 de Kamer moeten toegeven: 'Ik kom 
er nog niet uit. U moet nog even wachten op 
een beleidsdocument'. 

Hij vertelde dit tijdens de conferentie 'Het VSO 
in de toekomst'. (27 november 1992.) 
Van Luyn, lid van het procesmanagement voor 
de basisvorming zei op diezelfde conferentie: 
'De wet heeft een intentioneel doel, waarvoor 
de noodzakelijke instrumenten niet als verplich
ting worden opgelegd'. [Van Luyn, 1992.) 
In de literatuur over de vele onderwijsvernieuwin
gen komen we vaak deze (halve) vrijheden te
gen. 

Het is vervelend dat beleid uitblijft. 
Het is vervelend dat we nog steeds niet weten 
waar we precies naar toe willen en kunnen. 
Maar het geeft ons ook ruimte om zelf sturing te 
geven. Het geeft ons ruimte om op eigen wijze 
gebruik te maken van ervaring en deskundig
heid, waarvan we door te grote inmenging van 
de overheid wellicht vergeten zijn dat we die 
hebben. 

Ja, de school was er klaar voor. 
De school was klaar voor Weer Samen Naar 
School. 

De maatregel WSNS is in principe bedoeld 
voor de scholen van groep 1: de scholen voor 
lom en mik. 
Scholen vanuit de categorieën 2 en 3 kunnen 
zich aansluiten bij een samenwerkingsverband. 
(Er zijn echter geen extra middelen voor.) 
Leerlingen van scholen uit de groepen 2 en 3 
hebben echter al jarenlange ervaring met 
WSNS, alleen heette dat toen niet zo. 
De scholen voor zintuiglijk gehandicapte leerlin
gen, blinde, slechtziende, maar ook slechthoren
de leerlingen bezoeken al jarenlang scholen 
voor het regulier onderwijs. 
De scholen voor zintuiglijk gehandicapte leerlin
gen hebben al jarenlang ervaring met ambulan
te begeleiding. 

Uit onderzoek bleek, dat al in 1987 97% van 
de scholen voor slechthorende leerlingen gebruik 
maakte van faciliteiten voor ambulante begelei
ding. (Claessens, 1989.) 
(Ook zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken 
allang scholen voor regulier onderwijs.) 

U heeft eigenlijk het voortouw getrokken. 
Leerlingen van uw scholen gaan al jaren 'weer 
samen naar school'. U heeH al jaren contacten 
met scholen voor regulier onderwijs. Alleen heet
te het niet WSNS, maar gewoon 'integratie'. 
Laten we trouwens niet vergeten, dat het om ver
schillende vormen van integratie gaat. 
Integratie van een slechthorende leerling vergt 
van een reguliere school iets heel anders dan in
tegratie van een mongoloïde leerling; en het op 
school houden of terugplaatsen van een lom- of 
ml-leerling vereist weer heel andere zaken van 
de reguliere school op alle niveaus. 
Laten we leren van onze eigen ervaringen en 
die van landen als Denemarken en Zweden, 
waar integratie, of, zo u wilt WSNS, al jaren
lang plaatsvindt en waar de invoering zeer 
doordacht en weloverwogen is geschied. 
In Denemarken is de integratie in korte tijd ver 
doorgevoerd. Bij deze operatie waren zowel de 
gemeenschap, wetgeving en ouders als de 
scholen nauw betrokken. Het was een operatie 
die door alle betrokken partijen werd gedragen. 
Termen als 'decentralisatie', 'integratie' en 'nor
malisatie' waren de kernpunten van de verande
ringen. Waarbi j normalisatie niet de negatieve 
bijklank heeft die wij eraan geven, maar het is 
'A challenge to society, not a wish or a demand 
for "adapting" the individual to make him "norm 
al" . ' (Ministry of Education, Denmark.) 
Twee gegevens maken de vergelijking moeilijk: 

- Denemarken kent geen aparte wet- en regel
geving voor speciaal onderwijs, en 

- kent geen verzuild onderwijssysteem. 
Toch kunnen we van de ontwikkelingen veel le
ren. In 1988, gedurende mijn eerste bezoek 
aan Denemarken met betrekking tot integratie, 
was iedereen met wie we praatten heel enthou
siast, idealistisch: integratie moet voor iedereen 
kunnen, kan ook voor iedereen. 
Eind 1991 bezocht ik opnieuw Denemarken. 
Volgens het ministerie volgt slechts een half pro
cent van alle leerlingen gesegregeerd onder
wijs. Het grootste deel hiervan betreft dove leer
lingen, die in instituten leren gebaren, en 
meervoudig gehandicapte leerlingen en er is 
een 'restje' zeer moeilijk te helpen Teerlingen. Dit 
aantal stijgt, vooral leerlingen met emotionele 
problemen kunnen niet worden geplaatst in de 
reguliere 'Folkeskole'. 

Alle andere leerlingen, die gespecialiseerd on
derwijs behoeven, bezoeken wel de Folkeskole. 
Maar zelfs hier doen zich grote problemen voor: 
- Het aantal leerlingen dat wordt aangemeld 

voor gespecialiseerde hulp stijgt. 
- De zogeheten 'twin-schools', scholen met een 

afdeling voor regulier onderwijs en een afde
ling voor speciaal onderwijs, hebben vaak 
letterlijk een hoge scheidingsmuur, zelfs van 93 



sociale integratie is hier geen sprake. 
- Steeds meer kinderen van iets beter gesitueer

de ouders bezoeken een particuliere school. 
- Veel leerlingen die de Folkeskole bezoeken, 

geven veelvuldig plantjes water. (Dit heeft op 
zijn minst verstrekkende gevolgen voor de 
plantjes.) 

- Indirect wordt weer steeds meer gecentrali
seerd. Mede hierdoor ontstaat isolement van 
gespecialiseerde leerkrachten en tekorten van 
specialistische leermiddelen op de werkvloer. 

- Know-how is aan het verdwijnen. Zowel op 
de werkvloer als bij de opleidingen. 

In Engeland en vooral Italië, waar integratie 
'top-down' is ingevoerd, zijn de problemen hele
maal niet te overzien. 
Weer Samen Naar School is mooi waar hef 
kan, maar de mogelijkheden voor behoud van 
speciaal onderwijs moeten blijven. 
'Samen waar het kan, apart waar het moet' is 
het motto van de Federatie voor Oudervereni
gingen van verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Jawel. De scholen van uw sector waren er klaar 
voor. Klaar voor WSNS als u kunt blijven wer
ken zoals dat tot nu toe het geval is. Als niet 
nieuwe verplichtingen en regels goed werken 
onmogelijk maken. Als er de mogelijkheid blijft 
bestaan eigen ervaringen te integreren. 
Laten we leren van deze ervaringen, maar voor
al ook van uw eigen ervaringen. 
Ook uw eigen motto: 'Zorg op maat, maar voor
al zorg op tijd' van de nota 'Verschillen in om
gaan', waarin u allen reageert op de ARBO-
aanbevelingen met betrekking tof integratie van 
slechthorende leerlingen en leerlingen met ernsti
ge spraak- en taalmoeilijkheden spreekt duidelij
ke taal. 
Want laat niet de uitspraak van de heer Van der 
Linde, directeur van een lom-school, waarheid 
worden: 'Kinderen die te snel worden doorver
wezen naar een normale basisschool, lopen de 
kans dat ze plafonds moeten witten waar ze niet 
bij kunnen. Bovendien moeten ze dit met een 
tandenborstel voor elkaar zien te krijgen 
(Volkskrant, 24 maart 1993.) 

Dames en heren, 
Ja, de school is er klaar voor. 
De school is klaar voor de Basisvorming. 
Want als we er nu niet klaar voor zijn, hoe moet 
het dan verder met het onderwijs? Al kort na de 
tweede wereldoorlog waren er de eerste plan
nen voor vernieuwing van het onderwijs die 
zeer sterk leken op de basisvorming van nu. 
En sinds in 1986 voor het eerst de term 'basis
vorming' viel, is er al heel wat gebeurd. Wat er 
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aan basisvorming ingevoerd wordt, is een 'com
promis van een compromis', zoals prof. dr. 
C.J.M.Schuyt, de opsteller van het betreffende 
WRR-rapport het verwoordde. [Schoor, 1992.) 

Dames en Heren, ik besef het: dit zijn drogrede
nen. Toch is het mijn overtuiging, dat de school, 
indien zij zich reële doelen stelt, klaar is voor de 
basisvorming. 
Bij de operatie van de basisvorming is het VSO 
nog niet betrokken. Het procesmanagement is in 
overleg met de sectoren en de betreffende noti
tie is uitgesteld tot 1995. 
Er is nu voor u ruimte om dat advies vorm te ge
ven. 

De basisvorming betreft de structuur, de inhoud 
en de didactiek van het onderwijs. 
Van bovenaf opgelegde kerndoelen lijken de 
vrijheid aan te tasten en het onderwijs geheel 
om te gooien. 

Maar de angst dat de school door de geformu
leerde kerndoelen haar eigenheid zal verliezen 
en binnen een jaar haar hele onderwijsinhoud 
moet wijzigen, is ongegrond. 
De kerndoelen zijn zo geformuleerd, dat de 
school een grote mate van vrijheid heeft deze 
zo in te vullen, dat de uniciteit behouden kan 
blijven. Zij bieden de mogelijkheden de door de 
school zelf geformuleerde doelen aan te passen. 
Bovendien is de vrije ruimte vergroot tot een 
kwart van de beschikbare tijd. 
Veel van het goede in uw scholen kan behouden 
blijven. Er zijn zelfs scholen, die door de basis
vorming de mogelijkheden zien om lang gekoes
terde wensen te verwezenlijken, bijvoorbeeld 
het komen tot vakkenintegratie. 
Ik zei het al: aan educatieve uitgeverijen is de 
taak de wat vage kerndoelen te concretiseren in 
methoden. Ze zijn hiermee een aardig eind op 
weg en hebben dat gedaan in overleg met het 
veld. Met u, de leerkrachten. Nooit voldoende 
waarschijnlijk, maar het begin is er. 
Invoering van nieuwe methoden kan, neen, moet 
gefaseerd gebeuren. 

Basisvorming is ook een attitude. Is vooral een 
attitude: zoals men met een methode voor me
chanistisch rekenen kan werken met de principes 
van het realistisch rekenen (en andersom), zo is 
dat mogelijk voor de goede methoden die u nu 
gebruikt. Dit geldt ook voor uw eigen kerndoe
len, uw eigen werkvormen. 
Een belangrijke vernieuwing die samenhangt 
met de basisvorming, is de didactiek die meer 
ontwikkelend onderwijs dient te zijn dan kindvol-
gend onderwijs. Dat laatste zijn wij nogal ge
wend in het speciaal onderwijs. Maar al jaren 
zijn er steeds meer individuele leerkrachten en 
scholen die de grote mogelijkheden 



onderkennen van de benadering van het ontwik
kelend onderwijs, juist in het speciaal onderwijs. 
Zoals binnen het ontwikkelend onderwijs 
Vygotsky's zone van de naaste ontwikkeling' 

een grote rol speelt, zo verkeren wij nu in onze 
eigen 'zone van de naaste ontwikkeling': we 
zijn er nog niet, maar het is wel haalbaar. 

En dan, dames en heren, het drieluik. 
Ja, de school is er klaar voor. 
De school is klaar voor het Drieluik: 
* Formatie-budgetsysteem 
* Toerusting en bereikbaarheid 
•*• Deregulering en autonomievergroting. 

De school is klaar voor het formatie-budgetsys
teem. Want de aangekondigde verandering lijkt 
veel groter en bedreigender dan hij is. 
Ook in de huidige wet- en regelgeving is de 
ruimte om een eigen en flexibel personeelsbeleid 
te voeren al groot. Groter dan men over het al
gemeen aanneemt. Groter dan de mate waarin 
men daarvan gebruik heeft gemaakt. 
(Ik moet toegeven dat de ingevoerde TWAO-re-
geling ') deze uitspraken teniet dreigen te 
doen.) Dit, volgens onderzoekers van de Univer
siteit van Amsterdam, de Stichting Centrum voor 
Onderwijsonderzoek, ten gevolge van de com
plexiteit van de huidige regelgeving. 
Maar, eveneens volgens deze onderzoekers, er 
zijn toch ook al veel scholen die wel gebruik 
maken van de geboden mogelijkheden, soms 
zelfs op niet geheel wettelijke wijze: deze scho
len lopen eigenlijk vooruit op de invoering van 
de 'lump-sum-financiering' (gedoseerd in be
drag). 

De invoering van het FBS 2) betekent in de eer
ste jaren vooral een wijziging in de financiële 
administratie. Maar er zijn wel degelijk ook mo
gelijkheden om op onderwijskundige wijze ge
bruik te maken van de invoering van het FBS. 
Indien meerdere scholen samenwerken, kan men 
overgaan tot zogeheten bovenschoolse aanstel
lingen, waardoor het personeel flexibel kan wor
den ingezet. Daar waar het nodig en nuttig is. 
Niet alleen bij ziekte-vervanging, maar ook op 
onderwijskundig niveau, we kunnen denken aan 
de inzet van vakleerkrachten, van interne bege
leiders, van remedial teachers. 
Dit is een prettig gevolg van (bestuurlijke) schaal
vergroting. 

Fusies zijn altijd pijnlijk, het is een moeizaam 
proces. 
Laat ik u hier de anecdote vertellen van de kip 
en het varken. Zij zullen gaan fuseren. 

') TWAO = Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling On
derwijs 

2) FBS = Formatie Budget Systeem. 

De kip zal zorgen voor de eieren en het varken 
voor het vlees. Tevreden gaan zij uit elkaar. 
Maar dan gaat het varken nadenken en het rent 
terug naar de kip: 'Luister eens. Als jij voor de ei
eren zorgt, gebeurt er niets, maar als ik voor het 
vlees zorg . . . ga ik dood". 
"Tja', zei de kip, 'zo gaan fusies nu eenmaal.' 
Dames en heren, zo hoeft het niet te gaan. 
Schaalvergroting behoeft niet altijd negatief te 
zijn, hoeft niet vervreemdend te zijn. 

De school is er klaar voor, dames en heren. 
Klaar voor deregulering en autonomievergroting 
en de andere genoemde veranderingen. 
Maar er is een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden met betrekking tot de individuele 
leerkrachten en het hele team: 
- Voorwaarde voor het WSNS-beleid is na

scholing van de leerkrachten in het regulier 
onderwijs waar gespecialiseerd onderwijs 
zal plaatsvinden, maar ook van leerkrachten 
in het speciaal- en voortgezet speciaal-onder
wijs, omdat we daar nog meer te maken krij
gen met een verdichting van de problematiek. 

- Individuele leerkrachten moeten komen tot een 
werkelijk team-gevoel, besluitvorming moet 
zoveel mogelijk gedragen worden door het 
gehele team, onrust moet men zien te vermij
den. 

- Of we het nu willen of niet: we moeten een 
beetje af van de 'idealistische roeping' en 
meer gaan denken in termen van een zakelijk 
beroep. 

- Individueel en gezamenlijk moeten we verde
re (inmiddels al geconstateerde) 'verzuring' 
zien te voorkomen. 

Het leraarschap is 'een beroep met perspectief'. 

Voorwaarden met betrekking tot de schoolleider: 
- De schoolleider moet de school houden en 

maken tot een 'lerende school' [Greven, 
1993), met grote interne veranderingscapaci
teit. 
Haar of zijn taak is het, de individuele team
leden, die 'koning waren in de eigen klas', te 
maken tot samenwerkend teamlid. Hiervoor is 
management nodig. Dat is: zorgen voor een 
duidelijke en goede structuur, roosters, verde
ling van taken en financiële middelen en er is 
nodig leiderschap: stimuleren, begeleiden, 
adviseren. 

- Per augustus 1994 start de officiële opleiding 
voor schoolleiders. Dit is rijkelijk laat gezien 
de veranderingen die nu al vereist zijn en 
worden. 
Niet alleen bovengenoemde taken moet zij of 
hij gaan vervullen, er komen ook de contac
ten met de verschillende netwerken bij, het 95 



werken in samenwerkingsverbanden. 
- De school wordt ondernemer. De schoollei

der heeft in eerste instantie te maken met 
het groeiend marktmechanisme. Voorwaar
de om dit te kunnen is profilering van uw 
onderwijstype en uw school. 

Voorwaarden met betrekking tot de 
scholen onderling: 
- Over de voorwaarden voor W S N S op 

macro-niveau hoef ik niet lang te praten: sa
menwerking, werkelijke samenwerking, niet 
alleen bestuurlijke samenwerkingsverban
den, maar echt: kennisuitwisseling, overleg. 

- Schaalvergroting is beleid, maar tevens 
voorwaarde om invoering van de verschil
lende veranderingen positief te maken, bij
voorbeeld gebruik te maken van de moge
lijkheden van het FBS. 

- Maar de wi jze waarop de fusie tot stand 
komt, is van groot belang. 
Bij verschillende hogescholen hebben w e 
de voorbeelden gezien: daar waar de 
operatie 'top-down' is geschied gaat het 
fout. Alleen indien de fusie vanaf de basis 
tot stand komt, kunnen de cultuurverschillen 
in voldoende mate gehandhaafd blijven. 

- Respect voor de eigen en eikaars cultuur, 
het verschillend pedagogisch klimaat, is 
een grote voorwaarde voor alle processen 
die gaande zijn. 

Voorwaarden voor uw sector: 
- Inzake de basisvorming treedt het proces

management in overleg met u. Zorg voor 
weloverwogen plannen die passen bij uw 
type onderwijs. 

- Kom nog voor 1 augustus van dit jaar met 
een vervolgnotitie op 'Verschillen in om
gaan ' , waarin u aandacht besteedt aan 
maatregelen op concreet niveau voor uw 
eigen sector teneinde werkelijk klaar te zijn 
voor de in gang zijnde vernieuwingen. 
Bijvoorbeeld: hoe kunnen onze leerlingen 
kerndoelen behalen? En bouw en inrichting 
van de scholen. 

W e hebben in het verleden kunnen zien 
dat de stem van het veld zin heeft. Dat is 
de kracht van het speciaal onderwijs. 

En voorwaarden voor de politiek: 
- O m het FBS te kunnen 'genieten' moet er 

een wetsaanpassing komen, die flexibeler 
personeelsbeleid werkelijk mogelijk maakt, 
die loopbaanplanning werkelijk mogelijk 
maakt. Maar die tegelijkertijd het personeel 
voldoende beschermt. 

- Formulering van wet- en regelgeving dient 
9 6 éénduidig te zijn en zo min mogelijk com-

lex, opdat alle betrokkenen werkelijk ge-
ruik kunnen maken van geboden mogelijk

heden en niet verward raken in stapels pa
pieren en regels die elkaar lijken tegen te 
spreken. 

- Het beleid moet goed (blijven) luisteren 
naar het veld en bijvoorbeeld de nota 'Ver
schillen in omgaan' lezen. 

- Ook het beleid moet ervan overtuigd zijn 
dat het speciaal onderwijs moet blijven be
staan, een kans moet hebben om te blijven 
voortbestaan. 
Niet alleen omdat er een verdichting van 
problematiek zich voordoet, maar ook om 
de aanwezige know-how te waarborgen. 
Dit heeft ook consequenties voor de oplei
dingen. 
De overheid houdt verantwoordelijkheid 
voor het speciaal onderwijs. Dit kun je niet 
geheel overlaten aan het marktmechanisme. 

- De overheid moet zorgdragen voor een 
goed evenwicht tussen veiligheid door mid
del van randvoorwaarden en de grotere 
autonomie van de school. 

- De laatste voorwaarde die ik noem voor 
het beleid: geef de scholen een beetje rust. 
Men wil zo graag eens gewoon goed les
geven. Maar : teveel rust is nooit goed. 
\K herinner u aan het citaat van Shelley: 'Al
leen het veranderlijke kan zich wellicht 
handhaven'. 

Dames en heren, 
Dromen kosten geld. De commissie Van Es 
heeft wat dromen neergelegd in het boekje 
'Het gedroomde koninkrijk'. 
Waar ik u vandaag over sprak zijn geen dro
men. W e zitten er midden in: 'De school op 
weg naar . . . 2 0 0 0 ' , waarvan de centrale 
thematiek is: de terugtredende overheid en 
meer autonomie voor ae scholen. 
De hier genoemde vernieuwingen zijn en wor
den dit jaar ingevoerd. Ze kosten geld. Maar 
ze kunnen werkelijke onderwijskundige verbe
teringen meebrengen. Als w e durven. 
W e moeten 'leren te durven', zoals Annie 
M.G.Schmidt de poes Minoes laat zeggen. 

Men vroeg mij te willen praten over het the
ma: Is de school er klaar voor? 
Ergens klaar voor zijn impliceert bereidheid. 
Bereidheid vernieuwingen te zien als positieve 
mogelijkheden. Ook bereidheid eigen inmid
dels opgebouwde deskundigheid en ervaring 
te beseffen, zelf de verantwoordelijkheid te 
nemen, trots te zijn op het eigen werk, de ei
gen school. 

Ik sluit af met nog één citaat. Een uitspraak van 



professor Stevens: 'Oplossingen komen nooit 
van elders. Oplossingen komen uit jezelf'. 
(Schoolleiders-congres, 8 april 1992.) 

Ik dank u wel. 
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Taal is het complexe geheel van tekens en sym
bolen waarmee een mens in staat wordt gesteld 
om via spraak, schrift of gebaren met anderen te 
communiceren. De basis voor menselijke commu
nicatie is het gebruik van taal. 
Weinig ontwikkelingen van het kind hebben zul
ke uiteenlopende en vergaande consequenties 
als taal. In alle aspecten van ons dagelijks leven 
speelt taal een belangrijke rol. 
Taal heeft een: 
* Instrumentele functie: Taal stelt het kind in staat 

behoeften te bevredigen en wensen te uiten 
('ik wil'-functie); 

* Regulerende functie: Door taal is het kind in 
staat het gedrag van anderen te beïnvloeden 
('doe dat'-functie); 

* Interpersoonlijke functie: Taal kan gebruikt 
worden voor interactie met anderen in de so
ciale wereld van het kind ('ik en jij'-functie); 

* Persoonlijke functie: Een kind uit zijn unieke 
meningen, gevoelens en houding door mid
del van taal. Door taal ontwikkelt het zijn per
soonlijke identiteit; 

* Heuristische functie: Nadat het kind in staat is 
zichzelf te onderscheiden van zijn omgeving, 
wordt taal gebruikt om de omgeving te explo
reren (onderzoeken) en te begrijpen (vragen
de- of 'vertel me waarom'-functie); 
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* Verbeeldingsfunctie: Het gebruik van taal om 
I een eigen wereld te creëren, door middel 
i van fantasie en verzonnen verhaaltjes ('laten 

we doen alsof'-functie); 
* Informatieve functie: kinderen kunnen commu

niceren over nieuwe informatie d.m.v. taal ('ik 
; heb je iets te vertellen'-functie). 
i 

Taal stelt het kind in staat om zich op andere 
ontwikkelingsgebieden te ontplooien: 

t * de cognitieve ontwikkeling; 
i * spelontwikkeling; 

* de ontwikkeling van het zelfbeeld; 
i * het kunnen verwerven van onderwijs, 
ï 

Wanneer we het belang van taal bespreken 
,t voor andere ontwikkelingsgebieden moet duide-
r lijk gesteld worden, dat men hierin wel een on

derscheid kan maken, maar geen scheiding. 
I 

De basis voor menselijke communicatie is het ge
bruik van taal. Menselijke communicatie is het 
complexe geheel van al dan niet vastliggende 

s talige tekens, signalen of codes waarmee perso
nen in staat worden gesteld informatie, ideeën, 

>- behoeften en gevoelens aan de ander duidelijk 
i- te maken, op zowel verbale als nonverbale 
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Watzlawick stelt dat alle gedrag in een situatie 
van interactie communicatie is en dat communi
catie zowel inter- als intrapersoonlijke aspecten 
bezit. Interpersoonlijke aspecten geven inhoud 
aan de relatie met anderen, terwijf intrapersoon
lijke aspecten inhoud geven aan het bestaan; de 
identiteit. Juist deze toevoeging van inter- en in
trapersoonlijke aspecten aan de definitie van 
communicatie maakt deze theorie van Watzla
wick zo populair. De theorie is uitgewerkt in 5 
axioma's: 

1. Men kan niet niet communiceren; elk gedrag 
is communicatief. 

2. Elke communicatie heeft een inhoudelijk as
pect en een betrekkingsaspect; als 2 perso
nen met elkaar communiceren, geven ze elk 
informatie aan de ander (inhoudelijk aspect). 
Er is echter ook een relationeel aspect en dit 
wordt niet in woorden uitgedrukt. Communi
catie is een proces waarbij continu verhou
dingen worden omschreven. 

3. De structuur van de gesproken woorden be
paalt de verhouding tussen de gesprekspart
ners. Gedragingen zijn niet gewoon schakels 
van een ketting die op elkaar volgen. De één 
zal bepaald verbaal gedrag zien als ant
woord op een uitlating, terwijl de ander het 
misschien als oorzaak ziet, de zgn. interpunc
tie. 

4 . Mensen communiceren zowel digitaal en 
analoog. Onder digitale taal vestaan we 
klanken en woorden op zich; digitale taal b e 
vat de logische functies, bijv. syntactische re
gels. Analoge taal bevat betekenisvolle as
pecten van taal, vaak non-verbaal, bijv. 
gelaatsuitdrukkingen. 

5. Interactie kan symmetrisch of complementair 
zijn. Symmetrische relaties worden geken
merkt door een gelijke positie van partners; 
de rollen berusten op gelijkheid. Complemen
taire relaties worden gekenmerkt door een on
gelijke positie van de partners; de rollen b e 
rusten op verschil, en wel zo dat ze elkaar 
aanvullen. 

Bij menselijke communicatie kan onderscheid 
gemaakt worden tussen verbale en non-verbale 
communicatie. Verbale communicatie door mid
del van woorden of geluiden die op woorden lij
ken. Non-verbale communicatie wordt beschre
ven als communicatie waarbij geen woorden of 
geluiden gebruikt worden. 
Communicatie verloopt dus altijd via taal: g e 
sproken taal, verbale communicatie enerzijds en 
gebarentaal of lichaamstaal, non-verbale com
municatie anderzijds. 

Uit de literatuur blijkt dat andere taalkundigen 
(o.a. Shane, 1971) niet spreken van verbale en 
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non-verbale communicatie, maar van vocale 
(stemhebbende) communicatie en non-vocale 
communicatie (zonder geluid, zoals schriftvorm 
en gebarentaal). 

Hoe vanzelfsprekend de taal- en spraakontwik-
keling ook wordt verbonden aan de ontwikke
ling van mens tot communicatief persoon en so
ciaal wezen, de ontwikkeling van taal en spraak 
zelf is een langdurig verlopend leerproces, 
waarbij van alles fout kan gaan. 
Het is vaak moeilijk een gestoorde spraak- en 
taalontwikkeling te differentiëren ten opzichte 
van een normale ontwikkeling. Er zijn immers 
grote individuele verschillen bij de spraak- en 
taalontwikkeling zowel wat betreft het tempo als-
wel het patroon van de ontwikkeling. Vele facto
ren zijn van invloed op de ontwikkeling van 
spraak en taal. 

Enkele meest voorkomende factoren direct of in
direct zijn: 
* de cognitieve mogelijkheden, zowel verbaal 

als non-verbaal; 
* de auditieve waarneming; 
* de mogelijkheden tot spraakproductie welke 

worden bepaald door spraakorganen: het 
neurologisch aspect en het motorisch aspect; 

* sociaal-emotionele factoren; 
* omgevingsfactoren. 

De ontwikkeling van sociaal-emotionele taal
vaardigheden 

De taalverwerving heeft als basis de communi
catieve ontwikkeling. Centraal in de communica
tieve ontwikkeling staat het sociaal-interactionele 
aspect, nl. het kind leert de volwassene te be
grijpen en de volwassene leert het kind te begrij
pen. Begrijpen niet in de zin van een cognitief 
gebeuren, maar van een totaal-gebeuren. 
- In de sociaal-interactionele ontwikkeling tij
dens het eerste levensjaar worden de volgende 
mijlpalen onderscheiden (zie ook Schatter, 
1984): 
* rond twee maanden: de gezamenlijke aan

dacht voor elkaar, het naar elkaar kijken en 
op elkaar reageren; 

* rond zes maanden: voorwerpen komen de in
teractie binnen en worden in de sociale inter
actie geïntegreerd; 

* rond negen maanden: een symmetrische rela
tie wordt mogelijk, een relatie gebaseerd op 
reciprociteit en intentionaliteit. 

- Gedurende de kinderjaren richt het kind zich 
meer en meer op anderen; eerst voornamelijk op 
personen uit de directe omgeving, later ook 
steeds meer op minder bekende personen. Taal 
is immers een efficiënt communicatiemiddel met 
anderen, waardoor sociale interactie met leef-



tijdsgenoten kan plaatsvinden. Zo rond acht jaar 
wordt taal bij het kind het overheersende middel 
om gedachten uit te wisselen (KarmiloffSmith, 
1979). 
- Basisschoolkinderen kunnen zich nog niet al
tijd en volledig inleven in de wisselende spreker-
luistersituatie van leeftijdsgenoten. Dit proces van 
referentiële communicatie, dat wil zeggen het 
volledig rekening houden met de voorkennis van 
de toehoorder, is bij basisschoolkinderen wel op 
gang gekomen, maar nog niet helemaal beëin
digd [Bloom en Lahey, 1978). 
Metalinguïstische vaardigheden komen geduren
de de basisschooileeftijdal aan de oppervlakte. 
Zo levert het kind kritiek wanneer volwassenen 
onjuist taalgebruik hanteren en neemt het aantal 
zelfcorrecties, evenals het gebruik van taal als 
uitdrukking van fantasie en spel, fors toe. 

Drie belangrijke gebieden van de sociaal-emo-
tionele kant van de communicatie zijn de ontwik
keling van sociale competentie, sociale cognitie 
en het herkennen c.q. uiten van emoties. 
Deze drie worden uitgebreid behandeld, omdat 
deze vaardigheden onmisbaar zijn bij het aan
gaan en onderhouden van sociale contacten 
met derden. 

Sociale competentie: leeftijdsgenoten en spel 

De sociale competentie van kinderen is een 
complex geheel van gedragingen en eigen
schappen dat een kina in staat stelt op ade
quate wijze met personen in hun omgeving te in-
teracteren {van Lieshout e.a., 1986). De 
omgang met leeftijdsgenoten speelt bij de ont
wikkeling van de sociale competentie een be
langrijke rol. Leeftijdsgenoten spelen een andere 
rol in de ontwikkeling van kinderen dan ouders. 
Ondanks het feit dat de relatie van het kind met 
zijn ouders intenser en van langere duur is dan 
met leeftijdsgenoten, zijn de interacties met leef
tijdsgenoten vaak vrijer en gebaseerd op gelijk
heid. Hierdoor vinden meer interpersoonlijke ex
perimenten en meer exploratie plaats. 
Ook al reageren baby's in de eerste zes maan
den op het zien en horen van andere baby's, 
tussen de zes en twaalf maanden spreken we 
pas van echte doelbewuste intenties en reacties 
t.o.v. leeftijdsgenoten. 

Men suggereert [Fein, 1981) dat de interacties 
van het kind vanaf het eerste tot en met het twee
de jaar volgens een redelijk vast patroon ver
loopt. Er worden drie stadia onderscheiden. 

Het eerste stadium is het object-gerichte stadium, 
waarin de aandacht voornamelijk gericht is op 
speelgoed of objecten, in plaats van op elkaar. 
In het tweede stadium, dat van de eenvoudige 

interactie, reageren kinderen op de gedragin
gen van leeftijdsgenoten. Vaak proberen zij hier
bij het gedrag van de ander te reguleren. 
In het derde stadium het stadium van de comple
mentaire interacties, vinden meer complexe op
eenvolgende sociale interacties plaats, vooral 
gebaseerd op imitatie. 
Spel is een belangrijk element in de ontwikkeling 
van sociale competentie. De meeste sociale in
teracties van leeftijdsgenoten vinden namelijk 
plaats in een spelsituatie. Spel onderscheidt zich 
van andere activiteiten omdat het vanuit innerlij
ke motivatie ontstaat en niet door anderen ge
stuurd wordt. 

Spel bevat verschillende functies. 
Ten eerste heeft spel invloed op de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen; spel staat hen toe de 
omgeving te exploreren, objecten te leren ken
nen en problemen op te lossen. 
Ten tweede bevordert spel de sociale ontwikke
ling van kinderen. Met name door fantasiespel 
en rollenspel leren kinderen anderen te begrij
pen. 
Tenslotte staat spel kinderen toe eventuele emo
tionele problemen op te lossen en te leren om
gaan met angst en innerlijke conflicten in een 
voor het kind veilige situatie. 
Met name spel dat rijk is aan verbeelding blijkt 
erg belangrijk voor de ontwikkeling van sociale 
competentie. Kinderen oefenen met fantasiespel 
hun eigen toekomstige rollen en ervaren tevens 
op een speelse manier de rollen en gevoelens 
van anderen. Het leert kinderen te functioneren 
als lid van een sociale groep en hun activiteiten 
en rollen te coördineren met die van anderen. 
Fantasiespel verschijnt meestal rond de leeftijd 
van 2'/2 jaar. Rond 3 jaar vinden niet meer al
leen de individuele 'doen-alsof' spelletjes plaats, 
maar ontstaat ook het coöperatieve dramaspel. 
Wanneer kinderen naar school gaan, vermindert 
het fantasiespel en gaan kinderen meer gestruc
tureerd spel spelen. De fantasie verdwiint nooit 
maar wordt op andere manieren geuit als kinde
ren zich verder ontwikkelen. 

De functies die leeftijdsgenoten vervullen in de 
ontwikkeling van het kina, moeten gezien het bo
venstaande dus niet onderschat worden. Sociali
satie van het kind vindt plaats door het leren van 
regels in sociaal spel. Leeftijdsgenoten zijn de 
bron van informatie over deze regels en over 
hoe het kind speelt en zij bieden een ander per
spectief dan dat van het gezin. Het is een per
spectief van gelijkheid met gelijke problemen, 
doelstellingen, status en mogelijkheden. 
Spel met leeftijdsgenoten is voor kinderen een 
maatstaf waarmee ze zich met anderen vergelij
ken. Dit proces van sociale vergelijking is een 9 9 



basis voor het zelfbeeld en zelfwaardering van 
het kind. 

Sociale cognitie 

De ontwikkeling van sociale cognitie refereert 
aan de intuïtieve en logische representatie van 
het kind ten opzichte van anderen. Met andere 
woorden: hoe zien kinderen andere personen 
en hoe leren ze gedachten, emoties, intenties en 
standpunten van anderen te begrijpen? Sociale 
cognitie ontwikkelt zich in en door middel van 
interactie met anderen. Sociale interactie en er
varingen hebben een belangrijke invloed op de 
sociale concepten van het kind. 

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen 
bij de ontwikkeling van de sociale cognitie: 
- de informatie die beschikbaar is over de an

der, zoals gezichtsexpressie, houding, verba
le uitingen, e tc ; 

- het type antwoord dat verlangd wordt. Men
sen hebben een bepaalde verwachting van 
hoe anderen antwoorden of reageren op een 
bepaalde situatie; 

- de informatie die beschikbaar is over de situ
atie. De context waarin men zich bevindt is 
van invloed op gedragingen en reacties van 
personen. De situatie stuurt de interpretatie 
van gedrag (wat kan iemand wel of niet, wat 
doet iemand wel of niet?) en veroorzaakt ver
wachtingen voor bepaald gedrag; 

- het kind moet relevante informatie kunnen on
derscheiden van minder relevante informatie. 
Er spelen dus aandachtsprocessen mee in de 
ontwikkeling van sociale cognitie [Shantz, 
1983). 

Sociale cognitie wordt opgebouwd uit proces
sen tussen personen, zoals sociale kennis en 
interpersoonlijk probleem-oplossen, en uit proces
sen in personen, zoals empathie en perspectief-
nemen. Onder perspectiefnemen verstaan we de 
vaardigheid zich te kunnen verplaatsen in ge
voelens en gedachten van anderen. Kinderen 
tussen de 4 en ó jaar beginnen zich te realise
ren dat verschillende situaties verschillende per
spectieven tot gevolg hebben. Vanaf ongeveer 7 
jaar geeft het kind er blijk van dat anderen een 
andere ruimtelijke kijk op dingen hebben dan 
zijzelf. Ze weten dan tot op zekere hoogte ook 
dat anderen verschillende gevoelens Kunnen 
hebben. 
Tussen de 8 en 12 jaar begrijpt het kind dat zijn 
eigen gedachten, gevoelens en intenties het on
derwerp kunnen zijn van andermans gedachte. 
Kinderen van deze leeftijd beschrijven anderen 
nu veel meer in termen van innerlijke zaken zo-
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uiterlijke kenmerken. Tijdens de vroege adoles
centie groeit het perspectiefnemen verder. Ge
dachten en gevoelens worden nu ook verklaard 
in plaats van louter beschreven. 

Emoties 

Kinderen tonen een uitgebreide reeks van emo
tionele -reacties. De ene keer zijn ze uitgelaten 
en gelukkig, dan weer zijn ze somber en ver
veeld of boos. 
Emoties kunnen ten eerste gezien worden als 
vormen van communicatie waarmee het kind 
aan anderen duidelijk kan maken wat het op 
dat moment voelt, nodig heeft of wenst. Lachen 
bijvoorbeeld, vertelt de ander dat een gebeurte
nis of object plezierig gevonden wordt, terwijl 
het fronsen van het voorhoofd onplezierigheid 
aanduidt. 
Ten tweede dienen emoties om sociale afstand 
te bewaren. Door te lachen wordt het contact 
tussen kind en zijn verzorgers versterkt. Boosheid 
daarentegen kan helpen een onbekende per
soon op afstand te houden, terwijl verdriet en 
huilen juist de aandacht van volwassenen trekt. 
Deze uitingen zijn voor het kind een van de eer
ste manieren om controle over hun sociale om
geving te krijgen. 
Emotie is een proces in twee richtingen; niet al
leen leren kinderen anderen te reguleren door 
middel van het uiten van verschillende emoties, 
op hun beurt leren kinderen emotionele signalen 
van anderen te herkennen en te begrijpen. 
Beide processen - productie (uiten) en herken
ning van emoties - zijn belangrijke vaardighe
den om de uitwisseling van gevoelens, gedach
ten en wensen met anderen te reguleren 
[Hethehngton & Parke, 1986). De ontwikkeling 
van beide vaardigheden worden hieronder be
sproken. 

- Het produceren (uiten) van emoties 

Een onderzoek naar emotionele uitingen van 
baby's [Sternberg, Johnson & Davis, 1982) toont 
aan dat, volgens de moeders, kinderen al vanaf 
zeer jonge leeftijd emotionele uitingen laten 
zien. Van de moeders in het onderzoek gaf 95% 
aan dat hun 1 maand oude baby vreugde uitte, 
85% meldde boosheid, 74% verrassing, 58% 
angst en 34% verdriet. 99% dacht dat hun 1 
maand oude kind interesse uitte. Misschien dat 
moeders meer emotionele uitingen zien dan er 
werkelijk zijn, maar meer objectieve onderzoe
kers rapporteerden dezelfde emoties als de moe
ders dachten gezien te hebben. 
Baby's tussen de 3 en 6 maanden bleken in een 
ander onderzoek [Malatesta en Haviland, 
1982, 1985) verrassend expressief te zijn. De 



sociale lach, die ontstaat in reactie op specifie
ke gebeurtenissen zoals het horen van stemmen 
of het zien van gezichten, verschijnt al tussen de 
4 en 6 weken. Rond 3 of 4 maanden zien we 
het ontstaan van emotionele uitingen zoals boos
heid, verrassing en verdriet. Angst wordt aan het 
repertoire toegevoegd als het kind tussen de 5 
en 7 maanden oud is, terwijl schaamte en verle
genheid gemiddeld vanaf 6 a 8 maanden te 
zien zijn. Spijt en schuld zien we pas in het 
tweede levensjaar. 
Emotionele uitingen blijken zeer specifiek te zijn 
in hun patroon en nauw verbonden met specifie
ke gebeurtenissen. 

- Het herkennen van emoties 

Ruim voordat het jonge kind verbale taal kan be
grijpen, brengen hun verzorgers gevoelens en 
wensen over door middel van een reeks emotio
nele uitingen. Interacties tussen hen en het kind 
leren het kind veel over emotionele expressie, 
met name die van het gezicht. Malatesta (1982) 
heeft geschat dat tussen 3 en 6 maanden een 
kind aan ongeveer 32 .000 gezichtsexpressies 
wordt blootgesteld. 
O p de leeftijd van 4 maanden beginnen kinde
ren verschillende emoties te onderscheiden. In 
een onderzoek van La Barbera e.a. (1976) wer
den aan zuigelingen van 4-6 maanden afbeel
dingen getoond aie vreugde, boosheid of neu
traliteit uitbeelden. De kinderen bleken langer te 
kijken naar expressies van vreugde dan naar de 
andere twee afbeeldingen. Lachen en vreugde -
positieve emoties - ontwikkelen zich eerder dan 
Dijvoorbeeld angst - een negatieve emotie. Ook 
herkennen kinderen bij anderen positieve emo
ties eerder dan negatieve emoties. 
Recent onderzoek toont aan dat het kinderen b e 
ter afgaat gezichtsuitdrukkingen te produceren 
dan te herkennen. 
Tevens blijkt dat het uiten en herkennen van emo
ties positief aan elkaar gerelateerd zijn: jonge 
kinderen die duidelijke emotionele signalen kun
nen uiten, zijn over het algemeen ook goed in 
het beoordelen van emotionele expressies door 
anderen {Malatesta, 1982). Dat deze vaardig
heden verbeteren als de kinderen ouder worden, 
is onder andere te verklaren door de toename 
van contacten met leeftijdsgenoten naarmate de 
leeftijd vordert. Gedurende de verdere kinder
tijd, maar natuurlijk ook daarna nog, breiden 
alle aspecten van de taal- en de communicatie
ve ontwikkeling zich verder uit. 

- Stoornissen in de sociale en emotionale ont
wikkeling 

Een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling 

kan het kind in ernstige mate belemmeren in zijn 
deelname aan en beleving van de sociale ge
meenschap waartoe het Toehoort of waar het 
zich in bevindt [Bloom & Lahey, 1978 en Baker 
&Cantwell, 1982). 
Sociaal isolement is één van de ernstigste gevol
gen van taalproblemen. 
Voor kinderen is het belangrijk een sociale rela
tie te kunnen beleven door middel van taal. Taal 
is een sociaal integratiemiddel. Kinderen moeten 
kunnen communiceren om vriendjes te kunnen 
maken respectievelijk om mee te kunnen doen in 
gezamenlijke sport- en spelactiviteiten (sociale 
relatie met gelijken). Maar ook moeten kinderen 
kunnen communiceren om door leerkrachten, ou
ders en andere volwassenen begrepen en geac
cepteerd te worden (sociaal verband met onge
lijken). De ontwikkeling van de sociale 
competentie kan hierdoor vertraagd worden. 
Ook de ontwikkeling van de sociale cognitie en 
perspectiefnemen levert als gevolg van taalont
wikkelingsstoornissen vaak problemen op. Per
spectiefnemen is belangrijk voor het interper
soonlijk functioneren van het kind. Gebleken is 
dat ook de ontwikkeling van het perspectiefne
men gerelateerd kan worden aan de sociale 
contacten van een kind en met name aan de 
contacten met leeftijdsgenoten. Het blijkt name
lijk dat kinderen die weinig sociale contacten 
hebben, vaak ook weinig mogelijkheden heb
ben om zich in anderen te leren verplaatsen. 

Uit onderzoek komt naar voren dat zowel kinde
ren met weinig sociale contacten als kinderen 
met slechte sociale contacten een achterstand in 
de ontwikkeling van perspectiefnemen vertonen. 
Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van sociale 
contacten lijkt dus van invloed te zijn op de ont
wikkeling van het perspectiefnemen {Reichen-
bach & Masters, 1983). 

Uit een ander onderzoek blijkt dat er een posi
tief verband bestaat tussen perspectief kunnen 
nemen en sociaal gedrag, zoals helpen en de
len {Krebs & Russell, 1981). Sociale cognitie en 
de mogelijkheid om het perspectief van anderen 
te kunnen nemen in het bijzonder, kan pas ont
wikkeld worden als het kind in staat is tot inter
actie, informatie-uitwisseling met anderen etc. 
Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen zullen 
hierin dan ook vaak een achterstand vertonen. 

O p grond van voorgaande overwegingen kun
nen we dit sociale incompetentie noemen. So
ciale incompetentie bestaat hieruit, dat een kind 
verwacht dat het niet of onvoldoende in staat 
zal zijn om te beantwoorden aan de eisen die 
een sociale situatie met andere kinderen naar 
zijn oordeel stelt aan zijn sociale, fysieke of intel-



lectuele vaardigheden, uiterlijke verschijning of 
sociale positie. Dit verwachte tekort kan leiden 
tot angstresponsen, zowel op het niveau van het 
denken en voelen, als op fysiologisch niveau en 
het niveau van het daadwerkelijk gestelde ge
drag. 

Emotionele en gedragsproblemen kunnen zich 
weerspiegelen in de taal. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: taalontwikkelingsvertragingen, 
echolalie, papegaaiespraak en het verwisselen 
of niet gebruiken van de persoonlijke voornaam
woorden ik - jij. 
Het uitblijven van het gebruik van het woord 'ik' 
kan zowel een symptoom zijn van een emotione
le stoornis als van een taaivertraging, of van bei
de [Schaerlaekens & Gillis, 1988). Veel vaker 
echter zijn taal- en spraakproblemen van invloed 
op het ontstaan van emotionele en gedragspro
blemen. Vooral de ontwikkeling van een positief 
zelfbeeld wordt in ernstige mate door taalstoor
nissen bedreigd (zie Ruiter, 1972, Verhulst, 
1985en/Vlefz, 1986). 

Het programma van Ringrose: een behande
lingsvorm voor sociale competentie 

Ringrose beschrijft in zijn boek 'Bang zijn voor 
andere kinderen' (Wolters-Noordhoff) een door 
hem ontwikkeld programma. 
O p Instituut Sint Marie hebben we voor verschil
lende groepen het programma van Ringrose om
gewerkt voor kinderen met spraak-/taalproble
men. 

Centraal in de behandeling van sociale incom
petentie staat het zich richten op een verhoging 
van de persoonlijke competentieverwachfing. De 
behandeling zal aldus zowel interventies bevat
ten die gericht zijn op het aanleren van effectief 
sociaal gedrag, als interventies die een afname 
van angst bij het kind tot stand brengen. Tevens 
zijn interventies die invloed moeten uitoefenen 
op denkwijze en denkinhouden in het program
ma opgenomen. 
Deze doelstelling mondt uit in de volgende sub
doelen: 
1. Het aanleren van de vereiste sociale vaardig

heden. Voor zover er gedragstekorten zijn, 
moet men deze opheffen door ontbrekende 
vaardigheden aan te leren. Hier betekent so
ciaal vaardig zijn dat een kind: 
- passend non-verbaal (d.w.z. de 'taal' die 

het kind spreekt zonder daarbij woorden 
te gebruiken) gedrag toont; te denken valt 
aan intonatie, oogcontact, lichaamshou
ding; 

- contact kan leggen met anderen: 
102 - gesprekjes kan voeren; 

- positieve aandacht aan andere kinderen 
schenkt; 

- desgewenst vragen kan stellen; 
- voor eigen rechten opkomt; 
- uiting kan geven aan zijn gevoelens van 

vreugde, teleurstelling, boosheid, etc. 
- het oneens durft te zijn met anderen; 
- onredelijke verzoeken durft af te wijzen; 
- om kan gaan met het krijgen of geven van 

kritiek. 
2. Het afleren van sociaal niet effectief gedrag. 
3. Het opheffen of in elk geval verminderen van 

subjectief beleefde en/of fysiologische 
angstresponsen vanwege hun remmende wer
king op het stellen van adequaat gedrag. 

4. Het bijstellen van wijzen van denken die het 
tonen van sociaal vaardig gedrag belemme
ren. Het vervangen van deze 'negatieve' ge
dachten door wijzen van denken die stimule
ren tot effectief sociaal gedrag. 

5. Voorts lijkt het wenselijk om net gedrag van 
derden als ouders, onderwijzers, te beïnvloe
den. Het doel daarvan is de adequate be
krachtiging van sociaal vaardig gedrag te 
garanderen. Ook de bevordering van stimule
ring door het natuurlijke milieu om te komen 
tot dergelijke gedragingen (meedoen aan de 
therapie, uitvoeren van daarbij passende op
drachten, etc.) is een doel. 

6. Niet voor alle kinderen zal elk van de ge
noemde doelstellingen even belangrijk zijn. 
Een en ander is afhankelijk van de specifieke 
structuur van de sociale incompetentie van de 
betrokkene. Een aan de behandeling vooraf
gaande analyse daarvan, geeft daarover uit
sluitsel en bepaalt hoe het therapieplan per 
kind eruit kan zien. 

Verder volgt een overzicht van de toegepaste in
terventies: 
* Actief oefenen met het stellen van adequaat 

sociaal gedrag: stapsgewijs oefenen van ba
sisvaardigheden en samengestelde vaardig
heden. 
Oefenen in groepsverband met leeftijdsgeno
ten - jongens en meisjes - door middel van 
gedragsoefeningen, diverse vormen van rol
lenspellen, herhalingsoefeningen, huiswerkop
drachten. 

* Observeren van gedrag van: leeftijdsgenoten 
als "coping-models', modelgedrag van de 
therapeuten en observatie-opdrachten. 

* Geven van bekrachtiging/commentaar door 
therapeuten, andere kinderen en ouders; in
structies geven, motiveringstechnieken, invoe
gen, cognitieve herstructureringstechnieken, 
contacten met ouders en/of onderwijzers. 

* Angstreducerende c.q. angstbeperkende 
werkwijze, ondermeer door: het bevorderen 



van een gevoel van veiligheid bij de kinderen 
door specifiek therapeutengedrag, structuur 
van de zittingen, de opbouw van de thera
pie, stapsgewijs leren en stelselmatig herha
len van de oefeningen. 

Selectiecriteria 

Het is noodzakelijk een aantal selectiecriteria te 
hanteren om te kunnen bepalen of een kind kan 
profiteren van de groepsbehandeling. Deboutte, 
Van Waning en Van Engeland stelden een lijst 
op van goed bruikbare selectie-items. Van deze 
lijst zijn vooral de eerste acht items van door
slaggevend belang bij de beslissing om een 
kind al dan niet toe te laten tot de groep. Hier 
volgen de items: 
- Het kind heeft geen, of zeer wisselende, 

vriendjes of vriendinnetjes. 
- Het kind wordt vaak geplaagd. 
- Het kind kan zich slecht verweren tegen leef

tijdsgenoten. 
- Het kind heeft veel ruzie en vecht regelmatig. 
- Het kind conformeert zich sterk aan anderen 

en laat gemakkelijk over zich heen lopen. 
- Het kina heeft een zeer lage dunk van zich

zelf. 
- Het kind speelt veel alleen. 
- Het kind gaat voornamelijk met veel jongere 

of veel oudere kinderen om. 
- Het kind staat bij spelletjes vrijwel altijd aan 

de kant. 
- Het kind gaat zelden of nooit met andere kin

deren mee naar huis. 
- Het kind neemt zelden of nooit initiatief tot 

contact met leeftijdsgenootjes. 
- Het kind doet zelden of nooit vrijwillig mee 

aan groepsactiviteiten. 
- Het kind probeert zoveel mogelijk niet mee te 

doen aan sportieve activiteiten. 
- Het kind gaat zelden of nooit met schoolreis

jes mee. 
- Het kind blijft vaak binnen in de pauze. 
- Het kind geeft bij moeilijkheden vrijwel altijd 

andere kinderen de schuld. 
- Het kind doet wel aan bovengenoemde acti

viteiten mee, maar klaagt daarbij vaak over 
hoofdpijn, buikpijn, keelpijn, bibberen en an
dere psychosomatische zaken. 

- Het kind is in contacten met anderen steeds li
chamelijk gespannen. 

- Het kind schept veel op, snoeft en over
schreeuwt zichzelf. 

Wanneer kan men een kind beter niet toelaten 
tot de groep? 

Het is af te raden kinderen toe te laten tot de 
vorm van behandeling als: 

- ouders en/of kind te weinig gemotiveerd 
zijn; 

- andere problemen dan sociale incompetentie 
de overhand hebben; 

- het kind te angstig is; 
- het kind te impulsief is; 
- het kind te weinig intellectuele capaciteiten 

heeft. 

De behandeling valt uiteen in drie fasen: 

De opbouwfase: In deze fase gaat het in de 
eerste plaats om 'de groep' te maken tot een 
veilige plaats voor de kinderen. In deze op
bouwfase wordt de kinderen een aantal basis
vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn 
voor het kunnen aangaan van sociale contacten. 
Deze vaardigheden komen de kinderen van pas 
in de middenfase. van de behandeling, waarin 
ze te maken krijgen met meer complexe interac
ties. Tevens kan men op deze manier werken 
aan de verbetering van onderlinge relaties van 
kinderen. Ze oefenen de volgende vaardighe
den: 
- luisteren naar een ander; 
- op je beurt wachten; 
- je duidelijk voorstellen in de groep; 
- duidelijk praten met een ander; 
- initiatief nemen tot contact. 
Daarnaast komt het non-verbale gedrag aan de 
orde: de lichaamshouding, het stemvolume en 
het oogcontact. De kinderen maken ook kennis 
met het uiten en herkennen van gevoelens. 
Tenslotte leren de kinderen, als voorbereiding op 
de volgende fase, hoe ze naar hun eigen ge
drag kunnen kijken. Dit komt hen van pas als ze 
hun eigen belevenissen in de groep moeten 
gaan vertellen naar aanleiding van het huiswerk, 
klus genoemd. 

De middenfase: Deze tweede en tegelijk be
langrijkste fase van de behandeling wordt inge
nomen door het leren hanteren van voor deze 
kinderen moeilijke sociale situaties, in de vorm 
van rollenspellen. Elk van de zittingen staat in 
het teken van een bepaald thema. Deze thema's 
zijn geordend in opklimmende moeilijkheids
graad^ en complexiteit. De vaardigheden die in 
de thema's aan de orde komen, sluiten op el
kaar aan, omdat ze voortbouwen op hetgeen 
eerder geleerd is. Dit blijkt uit de aanwijzingen 
die bij elk van de zittingen zijn gegeven. 
De volgende thema's komen aan de orde: 
- iets vragen aan een ander en reageren op 

weigeren; 
- een praatje maken en reageren op weigering 

van gesprek; 
- onderhandelen met een ander die iets anders 

wil dan jij; 



- invoegen in een groep en reageren op een 
afwijzing; 

- iets weigeren; 
- wat kun je doen als iemand iets doet waar je 

last van hebt; 
- reageren als gerechtvaardigde kritiek en fou

ten toegeven; 
- reageren op plagen. 
Behalve deze thema's zijn er in de behandeling 
ook spelletjes ingebouwd ter verbetering van de 
samenwerking, zoals: leiding geven - leiding 
nemen; samen een tekening maken; samenwer-
kingsspelletjes. De herhalingszitting heeft de 
vorm van een samenwerkingsoefening. 

Lezing 20 april 1993 

P.v.d.Heijden en N.v.d.Kreeke 

Inleiding 
De denkstimulerende gespreksmethodiek is een 
gespreksmethodiek om de taai-denkontwikkeling 
van kinderen te bevorderen. Een groot aantal 
kinderen, met name in het Speciaal Onderwijs, 
heeft zijn taal niet leren gebruiken voor situaties 
die uitstijgen boven het hier en nu. Zij zijn onvol
doende in staat om hun ervaringen d.m.v. taal te 
organiseren, reguleren en coördineren. Deze 
kinderen zitten bijv. op het MLK, LOM, Pl-scho-
len en MKD's. Belangrijke principes van de me
thodiek zijn: gerichte vraagstelling, directe toet
sing aan de werkelijkheid, gedifferentieerde 
analyse van de antwoorden, doelgericht inspe 
len op de antwoorden. 

Herkomst 
De DGM (Denkstimulerende Gespreksmethodiek) 
is ontwikkeld door de Amerikaanse orthopeda
goge Marion Blank. In de jaren zeventig is 
deze methodiek door de VU van Amsterdam in 
Nederland geïntroduceerd. 

Doel 
De DGM heeft tot doel het denken en de denk
ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Omdat 
denken en taal nauw verweven zijn, gebeurt 
deze stimulering d.m.v. gesprekken; dialogen 

04 tussen kind en volwassene. De DGM gebruikt 

De consolidatie- of afbouwfase: De derde en 
laatste fase van de behandeling staat in zijn ge
heel in het teken van de herhaling van de oefen
stof. De zittingen zijn bedoeld als zogenaamde 
'booster'-zittingen. Het programma van deze zit
tingen staat open en is afhankelijk van de speci
fieke tekorten van de verschillende kinderen. Ze 
krijgen de gelegenheid om situaties of vaardig
heden opnieuw aan de orde te laten komen, in
dien ze zich er nog niet voldoende vertrouwd 
mee voelen. De huiswerkopdrachten zijn hele
maal gericht op de individuele wensen en tekor
ten van de kinderen. 

het middel taal om denken te structureren en re
guleren. 

Inhoud 
De kern van de D G M vormt het denkgesprek. 
Het denkgesprek kan plaatsvinden tussen een 
volwassene en een kind of een groepje kinde
ren. Bij denkvaardigheden gaat net om onder 
meer het bedenken van oplossingen, het ontdek
ken van overeenkomsten en verschillen en oor
zaak/gevolg en middel/doel redeneren. De 
antwoorden die het kind geeft op vragen geven 
inzicht in zijn manier van denken. De antwoor
den vormen dan ook het kernpunt van het denk
gesprek. De bedoeling is dat het kind op eigen 
denkkracht tot antwoorden komt. De volwassene 
helpt het kind hierbij door gerichte vragen te stel
len en te zorgen voor toetsbaarheid van de ant
woorden. Het kind ervaart dan dat vragen kun
nen helpen bij het vinden van antwoorden en 
kan ook zelf nagaan of antwoorden kloppen. 
Uiteindelijk doel is dan ook dat het kind leert 
zelf vragend en ontdekkend in het leven te 
staan. Bij zich normaal ontwikkelende kinderen 
zie je deze houding al op zeer jonge leeftijd: bij 
alles stelt het kind vragen, soms tot wanhoop 
van de volwassenen in zijn omgeving. 
Tijdens het denkgesprek past de volwassene zijn 
vragen aan bij het denkniveau van het kind. Bij 

Denkstimulerende gespreksmethodiek 



een te moeilijke vraag, waarop dan een fout 
antwoord volgt, zal de volgende vraag een een
voudiger vraag zijn. Het kind krijgt dan de kans 
om alsnog tot net goede antwoord te komen. Zo 
kan het kind positieve leerervaringen opdoen. 
De DGM gaat niet uit van een bepaalde leerstof 
die binnen een bepaalde tijd verwerkt moet wor
den. 
Het denkgesprek kan plaatsvinden met een kind 
of een klein groepje. Het gesprek is intensief en 
van korte duur (ca. 15-20 minuten). Ook kunnen 
dagelijks terugkerende activiteiten aanleiding 
zijn om een kort denkgesprekje te voeren (bijv. 
bij het schoenen aantrekken na de gymles). 

Schematisch ziet een denkgesprek er als volgt 
uit: 
1. stellen van denkvragen; 
2. analyse van de reaktie van het kind; 
3. inspelen op het antwoord van het kind. 

/. Het stellen van denkvragen 
Het doel hiervan is het oproepen van verbale en 
cognitieve activiteit bij het kind. Denkvragen kun
nen gesteld worden op vier verschillende ni
veaus van abstractie. Uitgangspunt hierbij is de 
afstand tussen datgene wat door het kind direct 
waarneembaar is/ervaren wordt en de taal die 
het moet begrijpen en gebruiken om die waar
nemingen/ervaringen te structureren (de zgn. 
'perceptual language' distance). Hoe groter de 
afstand, hoe hoger het abstractieniveau. Bijv. de 
vraag: wat ligt er op tafel? (kind beschrijft het di
rect waarneembare) is van een lager abstractie
niveau en dus makkelijker te beantwoorden dan 
de vraag: waarom zijn laarzen van rubber ge
maakt en niet van papier? 
De vier niveaus zijn: 

1. het weergeven van opvallende informatie of 
erop reageren; 
voorbeelden: benoemen van voorwerpen, 
herinneren van informatie uit het korte geheu
gen, herkennen van voorwerpen, nazeggen 
van een zin. 

2. aangeduide en minder opvallende kenmerken 
weergeven of erop reageren; 
voorbeelden: begrip van kenmerken en func
ties van voorwerpen, integratie van twee 
voorwerpen, herkennen van verschillen. 

3. herstructureren van waarnemingen en ervarin
gen; 
voorbeelden: herkennen van overeenkomsten 
(generaliseren), begrip van tijd en volgorde, 
uitsluiten, rolnemen van een ander. 

4 . reflecteren en beredeneren; 
voorbeelden: waarom-vragen, middel-doel/ 
oorzaak/gevolg beredeneringen, motiveren 
voorspellen. 

Zoals met vele theoretische indelingen lopen 

deze niveaus in de praktijk vloeiend in elkaar 
over. 

2. Analyse van de reactie van het kind 
Om een goed beeld te krijgen van het denkni
veau van het kind is het belangrijk om de reactie 
van het kind goed te beoordelen. Een indeling 
tussen fout en goed is hiervoor te grof, omdat 
dan veel informatie verloren gaat. Een te uitge
breide indeling is aan de andere kant niet goed 
werkbaar. De volgende indeling blijkt in de 
praktijk zeer goed te gebruiken: 

1. juist 
het kind geeft een goed antwoord. 

2. gedeeltelijk juist 
het antwoord is juist, maar is ofwel ondui
delijk of onvolledig, niet gericht op het 
centrale probleem of bevat irrelevante in
formatie. 

3. gedeeltelijk onjuist 
het antwoord is fout, maar het kind heeft 
de vraag op zich wel begrepen. 

4. onjuist 
- irrelevant: het antwoord is fout en heeft 
niets met de inhoud of structuur van de 
vraag te maken; 
- associatief: het antwoord is fout en 
gaat niet op de vraag in; 
- geen reactie (dit kan betekenen dat het 
kina zich wil terugtrekken uit de dialoog); 
- het kind zegt 'weet niet' of vraagt om 
gedeeltelijke of gehele herhaling van de 
vraag (dit geeft aan dat het kina de dia
loog wel wil voortzetten). 

Beoordeling van de reactie is nodig om de vol
gende stap in het denkgesprek te zetten. 

3. Inspelen op het antwoord van het kind 
De bedoeling van de methodiek is het kind zo
veel mogelijk op eigen denkkracht tot een goed 
antwoord te laten komen. Als een kind een fout 
antwoord geeft, is het dus belangrijk om een vol
gende, gemakkelijker vraag te stellen, in plaats 
van zelf het goede antwoord te geven. Het ge
makkelijker maken kan op twee manieren: soms 
is het nodig om de inhoud van de vraag te ver
eenvoudigen, soms moet de aandacht van het 
kind gericht worden. Vereenvoudigen en regule
ren kan op vele verschillende manieren (zie 
schema). 
Bij een goed antwoord kan de volgende vraag 
een moeilijker zijn, het is immers ae bedoeling 
het kind te laten balanceren op de grens van 
zijn kunnen. Ook hiervoor zijn weer verschillen
de manieren (zie schema). 

Tijdens het hele denkproces is het geven van 
feedback van groot belang. Het kina moet we
ten wat de volwassene van zijn antwoord vindt. 



Is het goed, bijna goed, niet wat er precies be
doeld wordt? Het duidelijk vertellen wat men 
van een antwoord vindt helpt het kind. Het merkt 
opdat het geven van een fout antwoord niet erg 
is, maar dat het nog een kans krijgt. Feedback 

kan zowel verbaal als non-verbaal (knikken, mi
miek) gegeven worden. Het moge duidelijk zijn 
dat het kind het meest gebaat is bij positieve 
feedback. 

aandacht richten 

vraag herhalen 

reaktie uitstellen 

stimuleren 

verduidelijking vragen 

handeling laten verwoorden — 

hoger denkproces inschakelen — 

bemoeilijken 

moeilijker begrip introduceren 

vraag uitdiepen 

goed 

veel hulp: 

meeste hulp: 

duplikaat maken 

concreet maken 

contrast vergroten 

elementen verminderen 

herformulieren 

I— handeling laten uitvoeren 

- oplossingsrelevante 

kenmerken aanbieden 

— referen aan 

bekende problemen 

I— opdracht opsplitsen 

- alternatieven aanbieden 

- gedeeltelijk antwoord geven 

— gehele antwoord geven 

Bron: DGM: praten met kinderen SAD Oost-Gelderland 
Aanpassingen N. v.d. Kreeke, P. v.d. Heijden 
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ToTaalonderwijs 
Koninklijke Ammanstichting/Rudolf Mees Instituut, 
Rotterdam 

Harry Knoors, Connie Fortgens, Joost v.d.Kerkhof, Esther Thoutenhoofd 

1. Inleiding 

ToTaalonderwijs is de naam van het leerplan dat 
ontwikkeld en ingevoerd wordt binnen het Rotter
damse Rudolf Mees Instituut. Het Rudolf Mees In
stituut maakt deel uit van de Koninklijke Amman-
stichting. Het is een dagschool voor ernstig-
slechthorende en dove leerlingen. De school telt 
momenteel circa 195 leerlingen, in leeftijd varië
rend van drie tot twintig jaar. Deze leerlingen ko
men uit de gehele regio Zuid-West Nederland. 
Naast de basisschool kent het RMI twee afdelin
gen voor meervoudig-gehandicapte leerlingen 
en een afdeling voor voortgezet Speciaal On
derwijs. 

ToTaalonderwijs verschilt op een aantal wezenlij
ke punten van het traditionele dovenonderwijs. 
In dat onderwijs worden de dagelijkse belevin
gen van leerlingen, naast actuele gebeurtenissen 
in de wereld om ons heen, als uitgangspunt ge
nomen voor het onderwijs. Er kan van belevings-
onderwijs gesproken worden. Dit belevings-
onderwijs vloeit voort uit een bepaalde (didacti
sche) interpretatie van het taalontwikkelingspro
ces bij kinderen. Dit proces verloopt onder 
normale omstandigheden uitermate snel. Het 
tempo van het verloop is nauw verbonden met 
de situatie waarin taalontwikkeling haar beslag 
krijgt. In de eerste levensjaren van een kind vin
den voortdurend gesprekken plaats tussen ou
ders en hun kind. In die gesprekken neemt de in
breng van het kind geleidelijk aan toe. Het kind 
kan zich al heel snel volledig concentreren op 
deze gesprekken, omdat de situaties waarin ze 
plaats vinden dicht bij het kind staan, zeer regel
matig voorkomen en dus een grote mate van 
voorspelbaarheid kennen. Gesprekken tijdens 
het eten, het naar bed gaan, het opstaan, het 
wassen en tijdens het voorlezen zijn stuk voor 
stuk activiteiten die het tempo van het taalver
wervingsproces positief beïnvloeden. Hef is op 
zichzelf dan ook niet zo vreemd, dat pedagogen 
bij ernstig-slechthorende en dove kinderen ge
probeerd hebben om deze situatie zo veel mo
gelijk te imiteren binnen de school. Voor het leer
plan heeft dit betekend, dat sterk de nadruk werd 
gelegd op het ontwikkelen van de taal van de 
leerlingen door uit te gaan van situaties die de 
ervaringen en belevingen van kinderen centraal 

stelden, liefst ook door kinderen geïnitieerd wer
den. Een valpartij op het schoolplein, een uitje 
samen met het gezin, een onderwerp in het 
Jeugdjournaal, alles werd aangegrepen om een 
gespreksles te organiseren. 
Hoe goed bedoeld ook, dit belevingsonderwijs 
heeft voor de ontwikkeling van dove kinderen 
belangrijke nadelige gevolgen. Wat goed is 
voor de taalontwikkeling van horende kinderen 
in de allereerste levensjaren, bovendien in een 
thuissituatie waarin een kind vaak veel aandacht 
krijgt, hoeft namelijk nog niet goed te zijn in een 
schoolsituatie waarin naast de taalontwikkeling 
ook het schoolse leren een plaats moet krijgen 
en waarin kinderen participeren die moeite heb
ben met de verwerving van een gesproken taal. 
Belevingsonderwijs kan er gemakkelijk toe lei
den dat het toeval gepromoveerd wordt tot het 
leidende principe in het leerplan. Er wordt veel 
gecommuniceerd over gebeurtenissen en bele
vingen, die onderling geen enkele samenhang 
vertonen. Vaak komen alleen maar feitelijkheden 
over het voetlicht. Sommige gebeurtenissen, 
sommige belevingen, sommige feiten komen in 
het onderwijsaanbod telkens weer terug, vaak 
jarenlang, tot vervelens toe. Andere feiten ko
men nooit aan de orde, toevallig omdat geen 
kind ze beleefde, toevallig omdat ze niet tot het 
belangstellingsveld van de leerkracht behoor
den, toevallig omdat ze niet de actualiteit van 
de pers haalden. 

Dove kinderen hebben moeite met het verwer
ven van het Nederlands, de taal die een grote 
plaats inneemt in het dovenonderwijs. Dove kin
deren hebben derhalve ook moeite met het zich 
eigen maken van de leerstof die in deze taal 
wordt aangeboden. Door de structuur binnen de 
leerstof tot een minimum te beperken, door het 
toeval in plaats te stellen van structuur, wordt het 
leerprobleem van ernstig-slechthorende en dove 
kinderen alleen maar vergroot. Hetzelfde geldt 
overigens voor andere kinderen met taalproble
men. Enerzijds hebben deze kinderen juist b e 
hoefte aan samenhang in de leerstof. Anderzijds 
moet in hun geval ook gezocht worden naar we
gen, waarin iets geleera kan worden zonder dat 
er een al te eenzijdig beroep gedaan wordt op 
(gesproken en geschreven) taak ToTaalonderwijs 
probeert met beide zaken rekening te houden. 107 



2. Achtergronden van ToTaalonderwijs 

2. I. Samenhang in de leerstof: een thematisch 
geordende leerlijn 

Er zijn verschillende manieren om de leerstof zo
danig te ordenen dat samenhang ontstaat. The
matisch onderwijs is één van deze manieren. 
In thematisch onderwijs wordt de leerstof geor
dend rond een thema. Tal van activiteiten wor
den in samenhang georganiseerd rond een the
ma om de inhoud ervan zo goed mogelijk over 
het voetlicht te brengen [Lurters, 1988, Schiferli 
& Vink, 1993). Een thema staat gedurende een 
aantal lessen centraal. De thematische ordening 
van de leerstof kan beperkt worden tot een enkel 
vakgebied (thematisch biologie-onderwijs bij
voorbeeld), maar kan ook zoveel mogelijk vak
gebieden insluiten. Naast aanbod van de leer
stof in het kader van een thema, kan een deel 
ervan ook afzonderlijk, cursorisch, aangeboden 
worden. Met name instrumentele vaardigheden 
als rekenen, (aanvankelijk) lezen en spellen- le
nen zich hiervoor. Een combinatie van beide 
vormen van leerstofaanbod leidt tot thematisch-
cursorisch onderwijs. 

Een o.i. aansprekend voorbeeld van thematisch 
werken met dove kinderen wordt gevormd door 
het leerplan van de Rhode Island School for the 
Deaf, ontwikkeld onder leiding van Peter Black-
well [Blackwell e.a., 1978). Over (delen van) 
dit leerplan werd reeds eerder in Nederland ge
publiceerd (o.a. Nederlandse Dovenraad, 
1981; Bergen & Harder, 1987; Knoors & Har
der, 1987). Het leerplan bevat een thematische 
ordening van de leerstof door de gehele school, 
dus betrekking hebbend op leerlingen van drie 
tot twintig jaar. Het leerplan van deze dag
school voor slechthorende en dove kinderen, die 
gelegen is in Providence in Amerika's kleinste 
staat Rhode Island, vormt de basis voor het door 
ons ontwikkelde ToTaalonderwijs. 
De opbouw van het Amerikaanse leerplan berust 
op een aantal principes uit de leertheorieën van 
de Amerikaanse psycholoog Jerome Bruner, uit
eengezet in boeken als 'The process of educa
tion' (1960), Toward a theory of instruction 
(1966) en 'Beyond the information given' 
(1973). Ook voor ToTaalonderwijs wordt uitge
gaan van deze principes. 
Hieronder worden de belangrijkste principes ge
noemd en toegelicht. 

• Het opnemen van de leerstof verloopt beter 
als deze zich niet tot feitelijkheden beperkt, 
maar een ordening in grotere gehelen, concep
ten, kent. Niet de feiten van bijvoorbeeld de 
komst van Molukse mensen naar Nederland 
moeten in onderwijs centraal staan - deze feiten 
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zijn immers op te zoeken - maar eerder een 
breed concept als 'mensen emigreren om ver
schillende redenen, zoals vervolging, armoede, 
honger, oorlog'. Het concept is belangrijker dan 
de feiten, de feiten dienen ter illustratie van een 
concept. Het zich eigen maken van concepten 
waaraan vervolgens naar believen feiten ge
hecht kunnen worden, is het doel van het leer
plan. De leerdoelen per thema in ToTaalonder
wijs zijn dan ook in de vorm van brede 
concepten geformuleerd. 

• Niemand verwerft een concept in één keer. 
Bij het leren van concepten gaat het, net als bij 
het leren van nieuwe woorden, om een proces 
van geleidelijkheid. De inhoud van een concept 
wordt bij voortduring bijgesteld, ingeperkt dan 
wel uitgebreid. W i l dit proces ook in net onder
wijs zijn beslag krijgen, dan is het van belang 
een concept verschillende keren aan bod te la
ten komen, zodat leerlingen inderdaad tot bijstel
lingen en generalisaties kunnen komen. 
• Het meerdere malen aan bod laten komen 
van concepten kan door de leerstof concentrisch 
te ordenen. In dit geval wordt een concept beet
je bij beetje uitgebreid: eerst het centraal stellen 
van het eigen 'ik', daarna het gezin, vervolgens 
van het gezin naar de familie, van daar naar de 
vriendengroep en van de vriendengroep naar 
de maatschappij. Effectiever is echter een spi-
raalsgewijze ordening, waarbinnen concepten 
steeds weer in andere contexten aan de orde 
komen en waarbij deze contexten ook nog eens 
in complexiteit oplopen. Nadat het leven van 
een kind in een Nederlands gezin centraal heeft 
gestaan, komt het leven van kinderen in gezin
nen in een andere cultuur aan de orde. Vervol
gens is er aandacht voor de invloed van de na
tuurlijke omgeving op ons leven. Daarna komt 
aan de orde de relatie tussen dit leven en socia
le wetmatigheden, rollen en taken dus, een rela
tie die voor een belangrijk deel cultureel be
paald is. Door deze aanpak krijgen diverse 
facetten van het leven van het eigen 'ik', het 
kind, aandacht. De leerstof wordt niet alleen uit
gebreid, maar telkens weer op een hoger ni
veau getild, vanuit steeds weer andere contexten 
belicht. Hierdoor kunnen concepten niet alleen 
uitgebreid worden, maar treden ook generalisa
ties op: grotere verbanden kunnen worden ge
legd. In ToTaalonderwijs staan alle thema's met 
elkaar in verband. Dit is gebeurd door ze spi-
raalsgewijs te ordenen. 

• Contrastering en vergelijking leidt tot een toe
nemend inzicht in verbanden in de leerstof. Het 
is mogelijk bij deze processen steeds het eigen 
ervaren, de eigen werkelijkheid van kinderen als 
vertrekpunt te nemen. Het is echter niet alleen 
verrassender, maar ook beter om steeds te star
ten met aanbod van leerstof die het sterkst met 



eigen ervaringen contrasteert. Juist de prikkeling 
door het ongewone, het niet gekende, zorgt uit
eindelijk ook voor meer inzicht in het eigene, in 
de persoonlijke situatie. Een uitspraak die het 
bovenstaande in een beeld probeert weer te ge
ven is deze: 'het is de vis die als laatste weet 
heeft van het water'. Met name in de midden-
en bovenbouw, dus bij leerlingen die zes jaar of 
ouder zijn, kent ToTaalonderwijs een ordening 
van drie onderwerpen per thema, waarin con
trastering zoveel mogelijk als uitgangspunt geldt. 
Begonnen wordt met onderwerpen die het meest 
van de situatie van het kind verschillen en de 
leefsituatie van leerlingen zelf komt bij voorkeur 
als laatste onderwerp aan de orde. 
• Leren speelt zich op verschillende niveaus af. 
Leren vloeit deels voort uit handelen, uit dingen 
doen en ze derhalve te ervaren (enactieve infor
matie-overdracht). Leren kan ook door naar beel
den van handelingen of gebeurtenissen te kij
ken, naar foto's, films of tekeningen (iconische 
informatie-overdracht). En tot slot kan leren 
plaatsvinden door in taal over zaken te commu
niceren (symbolische informatie-overdracht). Wi l 
len concepten goed beklijven, dan is het van be
lang om deze drie vormen van leren steeds 
weer in onderlinge samenhang aan bod te laten 
komen. Afhankelijk van de mogelijkheden van 
ieder kind, kan het accent meer op de één of 
andere vorm van leren gelegd worden. Bij meer
voudig gehandicapte kinderen zal leren door 
handelen een centralere plaats innemen, bij
slechthorende en dove kinderen zonder bijko
mende handicap zal, zeker als ze wat ouder 
zijn, leren via taal een grotere rol kunnen spe
len. 

2.2. Het taalplan 

In ToTaalonderwijs is, net als in het Amerikaanse 
leerplan, het leren van taal gekoppeld aan het 
leren van concepten. Taalverwerving, taal leren, 
het leren lezen en schrijven, dit alles is ingebed 
in onderwijs waarin oriëntatie op de wereld om 
kinderen heen centraal staat. Wat betreft het 
specifiek taaldeel wordt in ToTaalonderwijs de 
visie als uitgangspunt genomen dat kinderen taal 
verwerven als in de juiste omstandigheden 
waarneembare taal aangeboden wordt. De ba
sis van taal, datgene wat kinderen zonder ge
hoor- of taalproblemen zich spelenderwijs in de 
thuissituatie eigen maken, moet verworven wor
den. Niet leren, niet bouwen, maar verwerven. 
Wat dit van opvoeders en leerkrachten vraagt, 
is dat men slechthorende en dove kinderen in 
omstandigheden moet brengen waarin die 
speelse verwerving zoveel mogelijk benaderd 
kan worden. Dat betekent op de eerste plaats 
dat de waarneembaarheid van de taal vergroot 

moet worden. Gebaren dragen hieraan bij. Het 
betekent ook dat leerkrachten goed moeten we
ten wat ze met betrekking tot het verwerven van 
taal mogen verwachten van hun leerlingen. Kin
deren kunnen uitingen pas begrijpen of produce
ren, als die uitingen in enigerlei vorm ook aan
geboden zijn. Wat betreft het taalaanbod aan 
kinderen met taalproblemen laat de intuïtie ho
rende opvoeders en leerkrachten nogal eens in 
de steek. De neiging bestaat om de taal sterk te 
vereenvoudigen, om tal van constructies te ver
mijden, vanuit de gedachte dat men beter be
grepen wordt door slechthorende en dove kinde
ren naarmate het taalaanbod eenvoudiger is. 
Voor de taalverwerving van deze kinderen is 
deze houding desastreus. Veel uitingen, veel 
constructies, veel woorden leren deze kinderen 
niet, omdat ze simpelweg nooit aangeboden 
worden [Wood et.al., 1986; Wood & Wood, 
1992 a,b). Slechthorende en dove kinderen zijn 
juist gebaat bij een rijk taalaanbod. In dit ver
band merkt de Amerikaan DeVilliers ten aanzien 
van het leren van nieuwe woorden op dat ge
hoorgestoorde kinderen nieuwe woorden beter 
leren als een rijke context gecreëerd wordt en 
als de nieuwe verworven informatie gekoppeld 
kan worden aan netwerken van bestaande infor
matie [DeVilliers en Conway, 1990). Voor To
Taalonderwijs is één van de implicaties van dit 
alles, dat het taalaanbod enigszins gepland 
moet worden om te voorkomen dat bepaalde 
taalstructuren nooit aangeboden worden. 
Bij de planning van het taalonderwijs binnen 
ToTaalonderwijs wordt gebruik gemaakt van een 
didactische vierdeling die wederom van Bruner 
afkomstig is: aanbod - herkenning - begrip - pro-
duktie. Per thema worden afspraken gemaakt 
over constructies die frequenter dan normaal zul
len worden aangeboden. Welke constructies ge
kozen worden is afhankelijk van een inschatting 
van het niveau van receptieve taalvaardigheid. 
Ook wordt nagegaan van welke constructies bij 
kinderen herkenning of begrip gevraagd mag 
worden. Deze constructies moeten uiteraard wel 
al eerder in voldoende mate zijn aangeboden. 
In het denken over taalverwerving en taaldidac
tiek staat binnen ToTaalonderwijs het taaibegrip 
centraal. Begrip van taal wordt belangrijker ge
acht dan taalproduktie. Bij veel taalverschijnse-
len gaat in normale omstandigheden het begrip 
vooraf aan de produktie. Deze begrip-proauk-
tiekloof is bij ernstig-slechthorende en dove kin
deren nog veel groter. Dove kinderen kunnen 
vaak veel taal begrijpen, maar zich lang niet zo 
goed in taal uiten, zeker als het om gesprekken 
of geschreven taal gaat. Taalproduktie vormt 
daarom niet het uitgangspunt voor ons taalplan, 
het volgt vanuit een voldoende begrip van taal. 
De basis van een taal wordt verworven, niet ge- 109 



leerd. Wat boven die basis uitgaat, of dat nu 
moeilijke zinsconstructies zijn, of net gebruik van 
taal in het lezen en stellen, moet voor een groot 
deel wel geleerd worden. Voor slechthorende en 
dove kinderen komt daarbij dat ook de woord
vormen van het Nederlands, de meervouden, 
de werkwoordsvormen e.d., in grote mate ge
leerd moeten worden, omdat ze nu eenmaal niet 
of nauwelijks zichtbaar aan te bieden zijn in 
communicatie. Dit leren van taal gebeurt in les
situaties. 

Taalbeschouwing, lezen en stellen zijn voor ons 
activiteiten waaraan gericht aandacht moet wor
den besteed: het zijn cursorische activiteiten. O p 
het lesrooster wordt hier apart tijd voor inge
ruimd. Het is didactisch gezien een voordeel dat 
deze cursorische activiteiten in een thema zijn in
gebed. Het lesmateriaal waarvan we gebruik 
maken, komt namelijk uit het thema zelf en is dus 
vaak al bekend. Onze leerlingen kunnen zich 
daarom volledig richten op het leren van de 
vaardigheid zelh Taal verwerven en leren en het 
opdoen van conceptueel georganiseerde infor
matie, zie hier de twee pijlers van ToTaalonder-
wijs. 

3. De opzet van ToTaalonderwijs 

3.2. Een korte terugblik 

Zoals reeds hierboven werd vermeld, gaat 
ToTaalonderwijs uit van ideeën en principes zo
als die te vinden zijn in het leerplan van de 
Amerikaanse Rhode Island School for the Deaf. 
Dit leerplan en de achterliggende theorieën wer
den in een aantal workshops vanaf 1982 door 
de directeur van de Rhode Island School for the 
Deaf (hierna RISD), Blackwell, en een aantal van 
zijn medewerkers nader toegelicht. Vanaf het al
lereerste begin voelden medewerkers van het Ru-
dolf Mees Instituut en de Koninklijke Ammanstich-
ting, die aan genoemde workshops deelnamen, 
zich aangesproken door de ideeën achter en de 
inhoud van het leerplan. Van de praktische toe
pasbaarheid werden zij overtuigd door praktijk
demonstraties door Amerikaanse en Noorse col
lega's en door collega's van de Amsterdamse 
J.C.Ammanschool. 

In 1987 hadden in totaal zo'n 15 medewerkers 
één of meer workshops gevolgd. Onderdelen 
van het RISD-leerplan waren opgenomen in het 
schoolwerkplan van het instituut. Ook werd in 
datzelfde jaar een interne studiedag georgani
seerd om de overige medewerkers verder te in
formeren over het RISD-leerplan. 
Toestemming werd verleend om in het schooljaar 
1988-1989 in een tweetal middenbouw-groe-
pen een experiment te starten met de invoering 
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van de RISD. In deze twee groepen, qua leeftijd 
en niveau verschillend, kwam het thema 'Rollen 
en taken van mensen' aan de orde. Als onder
werpen werden leefsituaties in Turkije en Neder
land gekozen. 
Aan het eind van het schooljaar volgde een pre
sentatie voor collega's. Vervolgens viel het be
sluit om het experiment uit te breiden tot een 
driejarig project. Aan dit project werd door vier 
groepen met zes- en zevenjarige leerlingen deel
genomen. Het project ging in het schooljaar 
1989-1990 van start. De afspraak was dat in
dien de evaluatie aan het eind van de driejarige 
periode positief zou zijn, voortgang van de 
werkwijze gegarandeerd zou worden. 
Een gunstige tussentijdse evaluatie maakte dat 
dit besluit Deduidend eerder viel. ToTaalonder
wijs werd de officiële onderwijsbenadering voor 
het Rudolf Mees Instituut, met uitzondering voor
alsnog van de afdeling Voortgezet Speciaal On
derwijs. 
Deden aan het oorspronkelijke experiment vier 

groepen mee uit de eerste laag van de midden-
ouw (Ó t /m 9-jarigen), in 1990-1991 werd 

één aanvangsgroep middenbouw aan het pro
ject toegevoegd. In hetzelfde schooljaar werd 
het leerplan voorzichtig ontwikkeld binnen de 
onderbouw (3 t /m 5-jarigen). Inmiddels wordt in 
het schooljaar 1992-1993 volgens de uitgangs
punten van ToTaalonderwijs lesgegeven in zes
tien groepen: vijf kleutergroepen, waaronder 
één met meervoudig-gehandicapte kinderen, ze
ven groepen van ae middenbouw, waaronder 
drie MG.-groepen, en vier bovenbouwgroepen. 

3.2. De organisatie rond ontwikkeling en invoe
ring 

Het moge duidelijk zijn dat een snelle ontwikke
ling van een leerplan binnen een school niet 
zonder begeleiding kan plaatsvinden. O p het 
Rudolf Mees Instituut is gekozen voor interne be
geleiding, coördinatie, per leergebied (o.a. le
zen, rekenen, Pad). Bij de invoering van ToTaal
onderwijs zijn in het schooljaar 1992-1993 
drie coördinatoren betrokken. In totaal hebben 
zij voor hun werkzaamheden 3'/2 dag per week 
tot hun beschikking. 
Tot de taken van de coördinatoren behoren: 
- klassebezoek; 
- nabespreking en werkoverleg met de betrok

ken leerkrachten; 
- onderling overleg; 
- overleg met coördinatoren van andere vakge

bieden; 
- tweemaal per jaar schrijven van een voort

gangsverslag, dat in een overleg met de 
schooldirectie en alle betrokkenen besproken 
wordt. 



Andere activiteiten ter optimalisering van het 
ToTaalonderwijs zijn: 
- deskundigheidsbevordering van het perso

neel. In de afgelopen jaren is hieraan vorm 
gegeven door het organiseren van een korte 
interne cursus en door een tweetal workshops 
op het instituut onder leiding van Blackwell 
zelf; 

- presentaties van lessen en thema's voor colle
ga's; 

- voorlichting en informatie voor ouders/verzor
gers op klasse-avonden en door publicaties in 
de schoolkrant. 

3.3. De lijn in in het leerplan 

ToTaalonderwijs is gegroepeerd rond een leerlijn 
van thema's. Een thema bestaat uit een klein 
aantal onderwerpen die qua inhoud met elkaar 
samenhangen, die in een begrensde tijdsperio
de aan bod komen en die de leerdoelen van het 
betreffende thema vormgeven. De thema's in de 
leerlijn staan met elkaar in verband. Ze zijn spi-
raalvormig geordend. De huidige leerlijn is niet 
in alle opzichten ideaal. Met name de thema's 
in de kleuterafdeling behoeven een grotere mate 
van onderlinge afstemming en integratie. Boven
dien is de aansluiting met de thema's in de 
middenbouw niet altijd optimaal. De oorzaak 
hiervan is gelegen in het feit dat bij de imple
mentatie van ToTaalonderwijs gestart is in de 
middenbouw en dat de onderbouw later in het 
geheel betrokken is. 

De leerlijn in de onderbouw bestaat op dit mo
ment uit een groot aantal relatief korte thema's. 
Voorbeelden hiervan zijn thema's rond het eigen 
lichaam, het gezin en de familie, seizoenen en 
feesten en kleding en wonen. De leerlijn is deels 
gebaseerd op ideeën van de collega's van de 
J.C.Ammanschool [Harder, 1989). Per thema 
zijn leerdoelen geformuleerd, de concepten. On
der concepten verstaan we brede inzichten die 
kinderen na afloop van het betreffende thema 
op grond van de aangeboden informatie en met 
meer of minder hulp van de leerkracht zich ei
gen moeten hebben gemaakt. Bij de informatie
overdracht wordt steeds weer geprobeerd de 
driedeling 'handelend-beeldend-talig' (in Bruners 
termen enactief, 'iconisch' en "symbolisch', zie 
2.1) tot zijn recht te laten komen. Zo zijn voor 
het thema 'seizoenen en feesten' de volgende 
nieuw te 'leren' concepten geformuleerd: 

- een jaar kent een vaste indeling met steeds te
rugkerende gebeurtenissen; 

- mensen delen hun tijd in n.a.v. seizoenswisse
lingen, vaststaande reesten en gebeurtenissen; 

- elk leven kent vaste gebeurtenissen; 
- veel van deze gebeurtenissen worden ge

vierd/herdacht. 

Door aandacht te besteden aan de volgende 
onderwerpen komen deze concepten aan de 
orde: 
- het dagelijks leven thuis en op school; 
- lente-zomer-herfst-winter; 
- familie-feesten; 
- nationale feesten. 
De thema's in de onderbouw moeten gezien 
worden als bouwstenen die in het leerplan voor 
de middenbouw in steeds complexere thema's 
op geheel andere niveau's ('spiraalvormig curri
culum', zie 2.1) opnieuw aan bod komen. In de 
onderbouw wordt steeds geprobeerd waar mo
gelijk informatie te vergelijken en te contrasteren. 
Kinderen worden gestimuleerd deze houding 
over te nemen. De onderwerpen zelf worden, in 
tegenstelling tot het leerplan in de volgende af
delingen, nog niet contrasterend aangeboden. 

Vanaf de middenbouw telt ieder leerjaar drie 
thema's. De leerlijn die in figuur 1 is weergege
ven bevat alle thema's vanaf groep drie tot en 
met groep vijf. Voor de uitwerking van sommige 
thema's hebben we ook gebruik gemaakt van 
de eerder gepubliceerde leerplannen van de 
RISD en de Ammanschool. 

O p het Rudolf Mees Instituut komen per leerjaar 
twee grote thema's aan de orde. leder thema 
duurt circa zeventien weken. Tussen beide the
ma's is er ieder jaar een korter tussenproject. Dit 
duurt vijf weken. De korte tussenprojecten in 
groep drie tot en met vijf hangen onderling sa
men. 
Elk belichten ze een ander aspect van de wijze 
waarop de mens de wereld om zich heen waar
neemt. Eerst wordt het waarnemen zelf belicht, 
vervolgens komt de wijze waarop deze waarne
ming door het eigen, zich ontwikkelende li
chaam beïnvloed wordt aan de orde en de se
rie tussenprojecten in de middenbouw eindigt 
met de invloed die het doof-zijn op deze waar- 111 

Groep 3 
(1) Thema "Kind en gezin in Nederland' 
(2) Thema 'Waarneming van de wereld om je heen' 
(3) Thema 'Kind en gezin in andere culturen' 

Groep 4 
(1) Thema "De omgeving waarin mensen wonen' 
(2) Thema 'Waarneming van de wereld om je heen' 
(3) Thema 'Verkeer en vervoer' 

Groep 5 
(1) Thema'Grote beschavingen' 
(2) Thema 'Waarneming van de wereld om je heen' 
(3) Thema 'Mensen vervullen rollen 

Figuur 1. Thematische projecten in de middenbouw. 



neming heeft. 
De grote thema's zijn steeds gegroepeerd rond 
een drietal onderwerpen. Zo is net thema 'Ver
keer en vervoer' vormgegeven rond de onder
werpen 'vormen en functies van vervoer, vroeger 
en nu', 'verkeer en verkeersregels' en 'ontdek
kingsreizen'. Elk onderwerp komt vijf weken aan 
boa. Bovendien is tijd gereserveerd voor uit
loop, evaluatie en herhaling. De informatie 
wordt contrasterend aangeboden. 
Steeds wordt gestart met aanbieden van infor
matie over een onderwerp of situatie die sterk 
verschilt van de situatie waarin de leerlingen zelf 
verkeren. Deze laatste situatie komt soms expli
ciet als onderwerp aan bod, bijvoorbeeld in het 
thema 'De omgeving waarin mensen wonen', 
waarin in een laatste projectdeel aandacht 
wordt geschonken aan het Nederlandse polder
landschap. Veel vaker echter wordt de eigen si
tuatie door alle onderwerpen heen gevlochten. 
Dit gebeurt door voortdurend kinderen de aan
geboden situatie te laten vergelijken met de ei
gen leefwereld. 

Deze werkwijze wordt doorgetrokken naar de 
bovenbouw. De leerlijn voor de eerste groep in 
de bovenbouw, groep zes, bevat de thema's 
'Culturen beïnvloeden elkaar', 'Mensen^ reage
ren op situaties en gebeurtenissen' en 'De be
hoeften van de mens'. Dit laatste is weer een 
kort tussenproject dat jaarlijks terugkeert. Wordt 
in het eerste jaar van de bovenbouw in dit ka
der vooral aandacht besteed aan lichamelijke 
behoeften zoals voeding, verzorging en sexuali-
teit, in de latere leerjaren komen ook aspecten 
als menselijke interactie, leren, kunst, cultuur en 
amusement aan de orde. Momenteel vindt To-
Taalonderwijs nog niet plaats in de groepen ze
ven en acht. De komende twee jaar zal ook hier 
tot invoering worden overgegaan. Thema's die 
dan, naast het tussenproject, aan de orde kun
nen komen zijn 'De aard van technologie', 'De 
invloed van de mens op zijn omgeving', 'Het 
raadsel van het verleden' en 'Wat maakt de 
mens tot mens?'.. 

In 3.2. werd al opgemerkt dat het leerplan zo
veel mogelijk spiraalvormiq geordend is. O p ba
sis van het voorafgaande kan de betekenis hier
van nu verduidelijkt worden. 
In de onderbouw wordt het thema 'wonen' be
licht. Daarbij komt aan de orde dat mensen er
gens in leven om zichzelf te beschermen, bij
voorbeeld tegen het klimaat. In de thema's 'Kind 
en gezin in Nederland' en 'Kind en gezin in an
dere landen' wordt aandacht besteed aan het 
feit, dat mensen verschillende woonvormen ken
nen. In het thema 'De omgeving waarin mensen 

1 12 wonen' is er aandacht voor het feit dat de ver

schillende woonvormen onder meer door kli
maatinvloeden bepaald worden. Het thema 
'Grote beschavingen' belicht onder meer histori
sche aspecten van het fenomeen 'wonen'. Veel 
van onze huidige Westerse behuizingen zijn bij
voorbeeld gebaseerd op ideeën uit de tijd van 
de Romeinen. In het thema 'Kind en gezin in an
dere culturen' is in verband met het wonen aan
dacht geschonken aan het leven in China. Chi
na komt in een geheel ander verband in het 
thema 'Vervoer en verkeer' weer om de hoek kij
ken. Dan wordt onder meer de ontdekkingstocht 
van Marco Polo naar dit land behandeld. 
Steeds weer wordt er dus gezorgd voor dwars
verbanden tussen de diverse onderwerpen. Bo
vendien worden facetten van zaken als het wo
nen of het leven in diverse landen in steeds 
complexere contexten aan de orde gesteld. Dit 
moet ervoor zorgdragen dat bij slechthorende 
en dove kinderen het fragmentarisch opslaan 
van kennis en inzichten vermeden wordt. 

4. ToTaalonderwijs: een uitgewerkt thema 

Een voorbeeld van een uitgewerkt thema kan de 
daadwerkelijke gang van zaken binnen ToTaal
onderwijs verduidelijken. Het thema 'Kind en ge
zin in andere culturen' is bedoeld voor het derde 
leerjaar. Het gaat om groepen aan het begin 
van de middenbouw. Eén van deze groepen be
stond in het schooljaar 1992-1993 uit vijf meis
jes, in leeftijd variërend van zes tot acht jaar. 
Twee van deze kinderen hebben de Nederland
se nationaliteit, twee zijn uit Turkije afkomstig en 
één kind is een vluchtelinge uit Erithrea. Wat be
treft het gehoorverlies verschillen deze kinderen 
nogal: van slechthorend tot vrijwel volledig doof. 
Ook de spraak verschilt nogal: van goed ver
staanbare, vloeiende spraak tot nauwelijks 
verstaanbare spraak. Alle kinderen kunnen be
hoorlijk communiceren in gebaren, zowel in Ne-
derlands-met-Gebaren als in (hun versie van) de 
Nederlandse Gebarentaal. Toch zijn ook hier 
duidelijke verschillen in vaardigheid te constate
ren: het meisje uit Erithrea behoort wat betreft 
gebarencommunicatie tot de meest vaardige. 

4.1. De planning 

In het thema 'Kind en gezin uit andere culturen' 
wordt gekozen voor de onderwerpen China, Su
riname en de Sahara-landen (het leven van de 
Toearegs in het bijzonder). Een eerste stadium in 
onze werkwijze is steeds het identificeren van 
concepten die we als bekend mogen veronder
stellen. Tevens worden de nieuwe concepten, de 
leerdoelen dus, geformuleerd. Voorbeelden van 
beide soorten staan voor dit thema afgebeeld in 
figuur 2. 



'Kind en gezin in andere culturen' 

Bekende concepten 
• mensen wonen in een land 
• mensen wonen in Nederland 
" mensen wonen op verschillende manieren in Neder

land 
• mensen uit andere landen wonen ook in Nederland 

Nieuwe concepten 
• mensen wonen ook in andere landen 
• het leven van mensen kan per land verschillen 
• de situatie waarin een kind verkeert is niet per land 

identiek 

Figuur 2. Voorbeelden van concepten voor het thema 
'Kind en gezin in andere culturen' 

De keuze voor de specifieke onderwerpen vloeit 
voort uit de wens de contrasten in levenswijze 
e.d. maximaal te laten zijn. Zo zijn er tussen de 
Chinese, Surinaamse en Saharaanse culturen 
grote verschillen in het wonen: wonen in een 
nuis, wonen in een hut en wonen in een tent. 
Dezelfde grote verschillen zijn ook op andere 
punten terug te vinden. Ook is er sprake van een 
groot contrast met Nederland. 
Het vergelijken van aangeboden informatie met 
de reeds eigen gemaakte kennis stelt kinderen in 
staat inzichten steeds weer uit te breiden en/of 
bij te stellen. 

Een volgend stadium in de planning van een the
ma betreft het nadenken over de wijze waarop 
de informatie aan kinderen aangeboden wordt. 
Van de collega's van de Amsterdamse Amman-
school hebben we het idee overgenomen om in 
projecten bestemd voor de jongere groepen 
dove kinderen de informatie te koppelen aan de 
belevenissen van een hoofdfiguurtje. Hiermee 
kunnen kinderen zich gemakkelijk identificeren. 
Onze ervaring is dat dit heel goed werkt. Voor 
het onderwerp China, dat net als de overige 
twee onderdelen vijf weken duurt, hebben we 
gekozen voor Tsjoen Ling, een Chinees meisje. 
De informatie over China in het algemeen en 
Tsjoen Ling in het bijzonder wordt altijd beperkt 
tot datgene wat strikt noodzakelijk is om te be
werkstelligen, dat kinderen de vooraf geformu
leerde concepten verwerven. Uitweidingen 
trachten we steeds te voorkomen. De informatie 
zelf geven we op een aantal manieren. 
• Via zelfgemaakte voorleesverhalen. 
W e schrijven zelf per project een aantal voor
leesverhalen. Dit gebeurt om drieërlei redenen. 
O p de eerste plaats zijn er niet altijd kant en kla
re verhalen beschikbaar die de nieuwe concep
ten voldoende ondersteunen. O p de tweede 

plaats biedt zelf schrijven ons de mogelijkheid 
bepaalde taalstructuren in het verhaal te weven 
als we gepland hebben, dat dergelijke structu
ren in de betreffende periode tot het taalaanbod 
dienen te behoren. De voorleesverhalen kunnen 
dus ook dienen als stof voor lesjes taalbeschou
wing. O p de derde plaats is het bij voorlezen 
beter mogelijk in ondersteunende gebaren de 
structuur van een Nederlandse zin te volgen dan 
in spontane communicatie. 
• Via flappen. 

In de onder- en in een groot deel van de mid
denbouw geven we informatie weer op grote 
vellen papier, de flappen. Bij de jonge kinderen 
gaat het om flappen waarop zinnen in gebaren 
getekend zijn, omdat hun leesvaardigheid nog 
nering is. In een later stadium worden op deze 
flappen de gebaren geleidelijk vervangen door 
woorden. De overgang van 'lezen in qebaren' 
naar 'lezen van geschreven Nederlands' is zo 
een geleidelijke. De opzet van iedere flap is per 
projectonderdeel vaak hetzelfde. Een identieke 
flap wordt gebruikt om iets te vertellen over het 
wonen in China, in Suriname en bij de Toe-
aregs. Alleen de informatie die typisch is voor 
elk gebied wordt steeds gewijzigd. Zo ontstaat 
per flap een ideale combinatie van 'oude' (be
kende) en 'nieuwe' informatie. Flappen kunnen 
voor meer doelen dienen dan alleen informatie
overdracht. Ze kunnen ook gebruikt worden bij 
de leesles of als een vorm van evaluatie van de 
lesstof. 

Het is van groot belang de nieuw te verwerven 
concepten niet alleen over het voetlicht te bren
gen door middel van zelf geschreven voorlees
verhalen en door middel van flappen, maar om, 
waar mogelijk, deze concepten verder te onder
bouwen door (prenten)boeken voor te lezen. In 
ieder project wordt nauw samen gewerkt met de 
Schoolbibliotheekdienst, een onderdeel van de 
Gemeentebibliotheek Rotterdam. Deze dienst 
verzorgt voor ons per onderwerp een boeken-
kist. In deze kist bevinden zich zowel informatie
ve als platen- en prentenboeken. Ook visueel 
materiaal (dia's e.d.) wordt verstrekt. Veel boe
ken worden tijdelijk in de boekenhoek in een 
klas geplaatst. Kinderen bladeren zelf door boe
ken, maar voorlezen door zowel horende als 
dove medewerkers neemt ook een belangrijke 
plaats in. 

Ook planning van de taaidoelen behoort tot de 
voorbereidingen voor ieder thematisch project. 
Met deze taaldoelen wordt rekening gehouden 
bij het maken van voorleesverhalen en de flap
pen. Tot nu toe worden de taaldoelen vastge
steld op zinsniveau, op woordgroepsniveau en 
op woordniveau: veel doelen zijn dus nog op 
de taalvorm gericht. Bij het formuleren van deze 
doelen hanteren we een indeling op aanbie- 113 



dings-, herkennings-, begrips- en produktieniveau 
(zie 2.2.). 
In groep 3 krijgt ondermeer aanbod van zinnen 
met onderschikkend verband, met name met het 
voegwoord 'omdat', nadruk. Dat kan door deze 
zinnen expliciet in voorleesverhalen op te ne
men. Een voorbeeld in het projectdeel 'China' is 
een verhaal over Tsjoen Ling dat aldus begint: 
'Tsjoen Ling en Mei Mei lopen door de theevel
den. Dat valt niet mee, omdat ze de hoge thee-
planten opzij moeten duwen'. 
Ook wordt geprobeerd in onze communicatie 
naar de kinderen toe veelvuldig dergelijke con
structies te gebruiken, zodat de kinderen na eni
ge tijd de constructie gaan herkennen. Construc
ties als vergelijkingen (zo ... als ....) en sa
mengestelde zinnen met nevenschikkend ver
band (met de voegwoorden 'maar', 'want', 'of') 
vormen herkennings- en begripsdoelen evenals 
woorden met de meervoudsuitgang 'en'. Produk-
tie wordt verwacht van onder andere een aantal 
typen enkelvoudige zinnen en van samengestel
de zinnen met 'en'. 

De keuze van taaldoelen verschilt per groep, 
omdat ze afhankelijk is van primair het taalbe-
gripsniveau dat individuele leerlingen bereikt 
hebben. 
Wat het lezen betreft volgen de kinderen in 
deze groep 3 de op het Instituut ontwikkelde 
leesleergang voor het aanvankelijk technisch en 
begrijpend lezen [Quadvlieg, 1989). Door mid-
def van een methodische opbouw worden 
kinderen georiënteerd op de technische en de 
eenvoudige begripsmatige verwerking van ge
schreven teksten. Het spreekt vanzelf dat de 
nieuwe woorden die kinderen in dit programma 
leren lezen, zoveel mogelijk deel uitmaken van 
het projectonderwerp. 
Ook in ons spreekonderwijs, gericht op de be
vordering van mondeling taalgebruik, wordt zo
veel mogelijk in het planningsstadium al een 
koppeling gelegd met de inhoud van het project
onderwerp. Daarbij wordt nagedacht over de 
vraag hoe concrete doelen op het gebied van 
hoortraining en actief en passief mondeling taal
gebruik gerealiseerd kunnen worden met behulp 
van projectmateriaal. Eén van de belangrijke on
derdelen in ons spreekonderwijs bestaat uit het 
stimuleren van de metrische aspecten van de fo
nologische ontwikkeling, onder meer door het 
samen uitspreken (en gebaren) van rijmpjes. 
Niet altijd is het mogelijk met het oog op dit 
doel geschikte rijmpjes te vinden: soms zijn de 
afzonderlijke klanken of klankverbindingen te 
moeilijk, soms is er geen sprake van rijm, soms 
is het ritme te onduidelijk of te wisselend. In der
gelijke gevallen maken we zelf rijmpjes. In het 
kader van het projectdeel 'China' werd het vol-
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vervolgens geoefend: 
'Ping en Pong spelen ping-pong, 
eerst slaat Ping 
en dan slaat Pong!' 

Al in par. 2 . 1 . werd opgemerkt dat lesstof zeker 
niet uitsluitend en vaak ook niet in de eerste 
plaats in taal aangeboden zou moeten worden. 
Aanbod via handeling (enactief) en afbeelding 
(iconisch) zijn minstens zo belangrijk. Dit biedt 
bij de verschillende onderdelen van het thema 
'Kind en gezin in andere culturen' volop moge
lijkheden: o.a. het eten van Surinaams voedsel 
en het bezoeken van Surinaamse winkels, het 
nabouwen van tenten van de Toearegs, het ver
kleden als een Toeareg, het schilderen van Chi
nese karakters, het beoefenen van de Chinese 
ochtendgymnastiek, het bezoeken van de kleine 
Chinese wijk in Rotterdam. 
Het is goed in dit verband te benadrukken, dat 
in ToTaalonderwijs alle vakgebieden qua doel 
en tijd van elkaar gescheiden zijn. In de les 
waarin informatie-overdracht centraal staat, en 
waaruit vaak een leergesprek volgt, wordt geen 
gerichte aandacht geschonken aan het gebaren 
en/of het spreken van de kinderen. En zo ook is 
het moment waarop het leren lezen centraal 
staat, niet het moment om te werken aan taal
doelen. In de taalbeschouwingsles zullen we 
niet bewust nieuwe leeswoorden introduceren. In 
een taalbeschouwingsles wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met bekende woorden. Indien dit niet 
mogelijk is zetten we, naast de blijkbaar onver
mijdelijke, onbekende woorden, een tekening 
van een gebaar, een foto of een plaatje. 

4.2. De uitvoering 

Wat betreft de praktische uitvoering van het pro
jectonderwerp 'China' is de gang van zaken in 
de hierboven voorgestelde groep 3 exempla
risch te noemen. 
In de eerste projectweek staat de introductie van 
het onderwerp voorop. De vrijdag voorafgaand 
aan het project is alles van het vorige onder
werp opgeruimd: spulletjes meegegeven naar 
huis, het bord schoongepoetst, de flappen ach
ter elkaar opgehangen. Voor de kinderen is het 
nu duidelijk dat het oude onderwerp afgelopen 
is. Het nieuwe onderwerp is nog geheim. Een 
eerste flap en tekening bevinden zich afgedekt 
achter een groot vel op het bord. 
In deze eerste projectweek wordt door middel 
van een voorleesverhaal het hoofdfiguurtje 
Tsjoen Ling geïntroduceerd. In dit verhaal komen 
gezin en woonomgeving al kort aan de orde. 
O p een aantal momenten in de week wordt kort 
aandacht geschonken aan China. De landkaart 
wordt hiervoor gebruikt, de vlag wordt getoond 



en dia's en video's worden gepresenteerd. De 
uitleg over China zelf gaat niet verder dan wat 
strikt noodzakelijk is voor het bewerkstelligen 
van inzicht in de nieuwe concepten. In deze 
week komt ook een tweede voorleesverhaal aan 
de orde waarin het leven in een plattelandsge
meenschap geschetst wordt. In een eerste taalles 
komt het jezelf voorstellen aan de orde: 'Ik heet . 
• • en ik ben . . . jaar oud'. Rond deze zin is 
ook een flap. Daarop staat Tsjoen Ling afge
beeld met een praatballon. De kinderen moeten 
aangeven wat Tsjoen Ling zal zeggen als zij 
zichzelf voorstelt. Lezen beperkt zien in deze 
groep nog tot het woordniveau. Als nieuwe 
woorden worden 'China' en 'lampion' aangebo
den. Aan het eind van deze eerste week wordt 
een boek over het maanfeest voorgelezen. Een 
traditie uit China's verleden staat hierin centraal. 
Mensen bakten maankoeken met daarin briefjes 
met een wens of boodschap. In groep 3 geeft 
dit aanleiding tot het zelf eten van deze koeken. 
In deze koeken vinden de kinderen een briefje 
met de tekst 'wij maken een lampion'. In een vol-

ende taalles wordt er weer gewerkt met een 
ap met praatballon. Nu moeten de kinderen in

vullen wat Tsjoen Ling zegt als zij zelf een lam
pion maakt: 'ik maak een lampion' is de doel-
uiting. Het gaat hierbij niet om een nieuw 
taalaoel, maar om herhaling van reeds eerder 
aangeboden lesstof. In de spreekles wordt onder 
meer aandacht geschonken aan de uitspraak 
van de naam van de hoofdfiguur en de routine 
'eet smakelijk' - 'dank je wel ' . 
De tweede week richt zich op het geven van in
formatie over de voeding die Tsjoen Ling nuttigt. 
Ook de school (en met name het daar gebruikte 
schrift) komt aan de orde. De week begint met 
het voorlezen van een zelfgeschreven verhaal 
over het bezoek van Tsjoen Ling aan een thee-
schuur. In de klas staat een tafel opgesteld waar
op diverse theesoorten, Chinese kommetjes en 
stokjes staan uitgestald. Later worden daar o.a. 
nog rijst en een Chinese krant aan toegevoegd. 
Aan het eind van de week volgt een tweede 
voorleesverhaal, nu over de keizer die de thee 
ontdekt heeft. In de taalles wordt de aandacht 
gevestigd op de zinnen 'ik eet rijst' en 'wij eten 
brood'. Deze zinnen geven aanleiding om 
naamwoorden en werkwoorden te onderschei
den. Dat gebeurt nog zonder al te veel uitleg, 
het aanbod van beide categorieën wordt vol
doende geacht. Om dit aanbod duidelijk te la
ten overkomen, worden in de klas twee lijsten 
opgehangen voor beide categorieën. Dat alleen 
het aanbod al leidt tot het prikkelen van het taal
bewustzijn van kinderen blijkt wel als één van 
de leerlingen haar eigen gedachten over dit on
derwerp ventileert: 'Ik bloem, wij plant'. Een te
ken van een eerste bewustzijn dat in de loop 

van de tijd aangegrepen kan worden om het in
zicht in woordklassen te vervolmaken en te ver
stevigen. Aan de hand van de eerder genoem
de zinnen worden kinderen ook georiënteerd op 
het vormverschil in werkwoorden, dat optreedt 
wanneer het onderwerp van getal verandert. 
Op de tijdstippen die normaal gereserveerd zijn 
voor de schrijfles, leren de kinderen nu Chinese 
karakters schrijven. Chinese dans krijgt aandacht 
in de ritmiekles. 

De derde week is gegroepeerd rond het pren
tenboek 'Hoe weeg je een olifant?'. Onderwerp 
van dit prentenboek is een Chinees raadsel. De 
keizer is nieuwsgierig en wenst te weten hoe 
een olifant gewogen kan worden. Diverse oplos
singstrategieën komen aan bod, totdat een klei
ne prins de ultieme oplossing weet. De olifant 
wordt op een boot in het water geplaatst, de 
waterlijn wordt afgetekend, de olifant wordt 
weer van boord gehaald en vervolgens wordt 
de boot volgeladen met stenen, net zo lang tot 
de afgetekende waterlijn weer bereikt is. Vervol
gens worden de stenen gewogen en worden de 
afzonderlijke getallen opgeteld. Dit verhaal 
wordt meer keren verteld. Het wordt ook uitge
speeld, waarbij met miniatuurbootjes en steen
tjes de oplossing van het probleem gevisuali
seerd wordt. Later in de week komt een tweede 
Chinese raadsel aan bod, nu met als titel 'Hoe 
krijg je een bal uit een diep gat?'. Beide verha
len geven aanleiding tot het op flappen visuali
seren van moeilijke verhaalstructuren. De ver
haallijn van het eerste verhaal valt te groeperen 
rond vier kernvragen: wie is nieuwsgierig?, wat 
is het probleem?, welke oplossingen worden be
dacht?, wat is de juiste oplossing? ledere vraag 
wordt boven een getekend blok genoteerd. In 
het blok bevindt zich een afbeelding van de 
scene die betrekking heeft op de opgeworpen 
vraag. De blokken worden op de flap zo geor
dend, dat de chronologie van het verhaal be
houden blijft. De bedoeling van dit soort visuali
seringen is om het bewustzijn bij kinderen met 
betrekking tot verhaalstructuren, karaktertekening 
en probleemverwoording te vergroten, zodat in 
latere stadia kinderen op basis van deze voor
kennis voorspellingen kunnen doen, die vervol
gens door het lezen van een verhaal weer op 
juistheid gecontroleerd kunnen worden. De ver
halen vormen ook de aanleiding voor een eerste 
reeks taalbeschouwingslessen waarin de aan
dacht gevestigd wordt op het maken van verge
lijkingen. 'De olifant weegt even zwaar als 100 
stenen' is hiervan een voorbeeld. Ook wordt in 
de taal- en rekenles aandacht besteed aan het 
begrip 'wegen'. In de leesles komt het woord
paar 'mens-mensen' aan de orde. Naast het ver-
klankend lezen zelf komt aan de orde welke 115 



woorden qua betekenis tot de betekeniscatego
rie 'mens' horen. Ook wordt de aandacht op 
meervoudsvorming gevestigd. In dat verband 
wordt een wooraa ls 'mensen' geplaatst in een 
zinscontext waarin het op vrijwel geen enkele 
andere wijze dan via aandacht voor de woord
uitgang mogelijk is om uit te maken of het om 
één of meerdere personen gaat. In de tekenles 
worden sterke Chinese mannen met fraaie man
tels getekend. 

In het voorleesverhaal waarmee week vier start, 
glipt Tsjoen Ling stiekem het huis uit, maar he
laas, zij wordt betrapt. Zij wordt 'zo rood als 
een kreeft'. Deze zin vormt de aanleiding om in 
de taalles wederom aandacht te besteden aan 
het maken van vergelijkingen. Een flap met m a 
gelijke vergelijkingen wordt opgenomen, maar 
de kinderen worden ook aangemoedigd eigen 
vergelijkingen te bedenken. Eén van de kinderen 
komt met 'zo moe als een krokodil', omdat de in 
de zon luierende krokodillen in Blijdorp bij een 
bezoek aan die dierentuin wel erg opgevallen 
waren. Veel activiteiten houden deze week ver
band met het op stapel staande Drakenfeest, dat 
in de plaats komt van de traditionele klassikale 
Paasviering. Samen met de groepsleerkracht ma
ken de kinderen van kartonnen dozen een 
draak, waarmee ze vervolgens door de school 
dansen. In de gymles staan Chinese spelletjes 
op het programma. Voor het feest worden de 
kinderen geschminkt als Chinees. 

De vijfde week start wederom met een voorlees
verhaal, nu over een gebeurtenis op de school 
van Tsjoen Ling, waaruit blijkt dat op school, net 
als thuis, regels zijn. Over de rollen en taken 
van Tsjoen Ling thuis is in de afgelopen weken al 
het nodige gezegd, nu komt de schoolse situatie 
duidelijker aan bod. Een leskist van het Museum 
voor Land- en Volkenkunde staat ons hierbij ter 
beschikking. 
De rest van de tijd is gereserveerd voor herha
ling en evaluatie. Veel flappen komen kort nog 
een keer aan bod, terwijl ook op de verschillen
de voorgelezen verhalen wordt ingegaan. Korte 
toetsen met invulopdrachfen of meerkeuzevragen 
worden hierbij niet geschuwd. Het deelproject 
China wordt vervolgens afgesloten met een be
zoek aan de kleine Chinese wijk in Rotterdam 
en met het nuttigen van een Chinese maaltijd 
met stokjes. 

5. De toekomst: vastleggen, systematiseren en 
optimaliseren 

ToTaalonderwijs is een leerplan in ontwikkeling. 
Over twee jaar moet een eerste versie in alle 
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Mees Instituut zijn ingevoerd. W e zien ons nu 
voor de taak gesteld een zeer open leerplan 
meer te gaan systematiseren. De meest elemen
taire aspecten van ToTaalonderwijs zullen in een 
methode worden vastgelegd. Hiervoor zijn drie 
belangrijke redenen. 
O p de eerste plaats moeten alle leerkrachten op 
een verantwoorde manier met ToTaalonderwijs 
kunnen omgaan, niet alleen de leerkrachten die 
in het verleden workshops hebben gevolgd. Dit 
betekent, dat de thema's en projecten binnen 
ToTaalonderwijs van voldoende didactische aan
wijzingen moeten zijn voorzien. Deze aanwijzin
gen moeten de leerkrachten duidelijk maken 
welk materiaal waarvoor en op welke wijze ge
bruikt moet/kan worden. Als deze aanwijzingen 
niet in het leerplan worden opgenomen, dan De-
staat de kans dat leerkrachten de projectonder
delen als losstaande gehelen gaan zien. Moge
lijk gaan in dat geval het verband tussen de 
thema's en de relatie tussen de onderwerpen en 
de concepten verloren. 

O p de tweede plaats geeft het op schrift stellen 
van essentiële onderdelen van ToTaalonderwijs 
leerkrachten meer houvast. Dit behoeft nauwe
lijks toelichting of betoog, immers op scholen 
binnen het reguliere onderwijs wordt al sinds 
jaar en dag met methoden gewerkt. Goede me
thoden geven niet alleen duidelijk aan welke 
doelen bereikt moeten worden, maar ook de 
weg(en) daar naar toe. Planning van de les, zo
wel wat betreft inhoud als tijd, wordt voor de 
leerkracht eenvoudiger. Ook nieuwe leerkrach
ten zijn bij het kunnen beschikken over een me
thode gebaat. Zij kunnen zodoende spoedig 
enig inzicht krijgen in de lesstof en de lesorgani-
satie. De taak voor de invalleerkracht wordt een
voudiger, omdat nu duidelijker aangegeven kan 
worden wat van hem/haar in de invalles ver
wacht wordt. Het is uiteraard niet de bedoeling 
dat ToTaalonderwijs gaat werken als een keurs
lijf. Keurslijven bieden geen ruimte, ze verstik
ken. Wat wij voor ogen nebben, is een flexibele 
leergang, waarin duidelijk staat aangegeven wat 
er binnen de tijd van een project gedaan moet 
worden en hoe de lessen vorm dienen te krij
gen. In de leergang wordt de mogelijkheid inge
bouwd om op een verantwoorde manier, daar 
waar het nodig is, te komen tot aanpassingen 
en/of eigen invullingen. Het feit dat ToTaalon
derwijs zowel in groepen met enkel- als met 
meervoudig gehandicapte dove kinderen in
gang heeft gevonden, geeft al aan dat een flexi
bel karakter gewaarborgd moet zijn. Deze flexi
biliteit dient niet alleen op het niveau van de 
verwerven concepten haar beslag te krijgen, 
maar ook in de concrete didactiek en het ge
bruikte materiaal. Onderwijs aan meervoudig 
gehandicapte kinderen, hoe moeilijk ook, mag 



niet teruggebracht worden tot 'minder lesstof, 
eenvoudiger en in meer tijd', maar moet door
drenkt zijn van 'overdachte lesstof, anders ge
bracht en in dezelfde tijd'. Een verdere invulling 
van een specifieke didactiek en het creëren van 
lesmateriaal voor diverse doelgroepen moet zo
wel dit adagium als de flexibiliteit van ToTaal-
onderwijs meer gestalte geven. 
O p de derde plaats moet vastlegging van be
langrijke delen van ToTaalonderwijs een valkuil 
van thematisch onderwijs helpen voorkomen. Dit 
soort onderwijs leidt er namelijk gemakkelijk toe, 
dat de onderwijstijd voornamelijk besteed wordt 
aan overdracht van de algemene achtergrond
informatie, waardoor er te weinig tijd overschiet 
voor onderwijs in de instrumentele vaardigheden 
(lezen, stellen, rekenen). Bij het vastleggen van 
de kernpunten van ToTaalonderwijs wordt zorg
vuldig getracht de balans te bewaren tussen 
aandacht voor algemene informatie-overdracht 
en voor deze instrumentele vaardigheden. 
Het vastleggen van belangrijke aspecten van 
ToTaalonderwijs gaat gepaard met een inventari
satie en systematisering van bestaand project
materiaal. Dat materiaal is nu nog verzameld in 
dikke multomappen. In deze mappen ^ bevinden 
zich onder meer per project schema's met de 
doelstellingen, beschrijvingen van de bekend 
veronderstelde en nieuw te verwerven concep
ten, teksten van voorleesmateriaal, leesteksten, 
woordenlijsten, schrijfoefeningen en verwerkings
oefeningen. Niet alle materiaal, dat in de eerste 
fases van ToTaalonderwijs ontwikkeld is, kan in 
alle opzichten de toets der kritiek doorstaan. De 
makers zelf geven dit vaak al aan op evaluatie
formulieren, die aan het eind van ieder uitge
voerd thema ingevuld moeten worden. Is een 
thema een aantal keren uitgevoerd, dan hebben 
meerdere leerkrachten hun bevindingen ten aan
zien van de opzet en het lesmateriaal op derge
lijke formulieren genoteerd. Ook hebben zij 
vaak nieuw materiaal aan een thema toege
voegd. Momenteel is gestart met het per thema 
in kaart brengen van kritiek, suggesties voor wij
zigingen en oestaand materiaal. Tevens wordt 
leerkrachten gevraagd hun opmerkingen niet al
leen achteraf op evaluatieformulieren te noteren, 
maar tevens al werkende per oefening of les 
aan te geven (via gele memobriefjes op de les-
brief of op lesmateriaal) wat het oordeel is en 
wat verbeterd kan worden. Deze werkwijze 
moet naast systematisering ook tot optimalisering 
van het bestaande leerplan leiden. 
In het kader van deze optimalisering worden 
eveneens regelmatig gesprekken georganiseerd 
tussen de coördinatoren van ToTaalonderwijs en 
de leerkrachten van de M.G.-afdeling. Doel van 
deze besprekingen is om te komen tot specifieke 
didactische aanpassingen voor AA.G.-groepen. 

Leerkrachten vertellen elkaar welke aanpassin
gen zij gemaakt hebben en hoe die bevielen. 
W e hopen dat na verloop van tijd een lijn zicht
baar wordt in de onderwijskundige behoeften 
van deze groepen. Aanpassingen bedoeld voor 
M.G.-groepen zullen vervolgens in de themabe
schrijvingen opgenomen worden. 
Optimalisering krijgt ook op andere manieren 
gestalte, bijvoorbeeld in de produktie van lesma
teriaal. Ó p dit moment wordt materiaal gemaakt 
waarmee op speelse wijze de koppeling van 
gebaren aan schrift- en mondbeelden geoefend 
kan worden. Een ander initiatief om tot optimali
sering te komen heeft te maken met het gebruik 
van de lestijd. Alle activiteiten binnen ToTaalon
derwijs zijn ondergebracht in een rooster. De tijd 
voor de thematische en cursorische onderdelen 
is gegarandeerd. Het streven is om deze tijd zo 
effectief mogelijk te benutten. Zo wordt er per 
thema gekeken of er voor ieder onderdeel vol
doende oefenstof is. In veel gevallen is extra 
produktie of schrappen van oefenstof het ge
volg. In dit verband moet ook het invoeren van 
de thema's en het bijbehorende materiaal in de 
computer genoemd worden. Dit proces kost veel 
tijd, maar heeft als voordeel dat het aanbrengen 
van wijzigingen of aanvullingen in de toekomst 
veel eenvoudiger wordt. Werken aan de opti
malisering van ToTaalonderwijs impliceert ook, 
dat sommige onderdelen integraal tegen het 
licht worden gehouden. Zo bestaat het plan om 
meer lijn te gaan brengen in het begrijpend lees
onderwijs. Er moet een grote hoeveelheid lees
materiaal komen dat aansluit bij zowel de in
houd van de thema's als bij het leesniveau van 
de leerlingen. Dit geldt eveneens voor het stel-
onderwijs. Ook het spreekonderwijs heeft onze 
aandacht. Experimenten met een nieuwe opzet 
hebben niet alleen betrekking op de organisatie, 
maar ook op de inhoud van dit spreekonder
wijs. Het is onze wens om dit spreekonderwijs 
nadrukkelijk te integreren in het ToTaalonderwijs. 
Veel meer dan tot nu toe moet spreekonderwijs 
onderwijs in mondeling taalgebruik worden 
[Knoors, in druk). Van deze integratie geven we 
twee voorbeelden ter illustratie. 
In 4 . 1 . werd al opgemerkt dat we binnen ons 
spreekonderwijs steeds meer aandacht aan 
rijmpjes besteden. De keuze van een rijmpje 
wordt bepaald door zowel de moeilijkheids
graad (o.a. hoe moeilijk of gemakkelijk het is uit 
te spreken) als door de inhoud ervan. Wat dit 
laatste betreft wordt geprobeerd, waar mogelijk, 
rijmpjes zo te kiezen dat ze qua inhoud aanslui
ten Dij een thema. Zo is er in de onderbouw een 
thema dat betrekking heeft op 'gevoelens'. Een 
rijmpje als 'Ben je boos, pluk een roos' past 
daar heel goed bij. 
Een andere mogelijkheid tot integratie van 117 



spreek- en ToTaalonderwijs betreft het lexicon. Bij 
ieder thema horen 'woordenlijsten'. Dit zijn lijs
ten met begrippen die een belangrijke rol spelen 
in dat thema. Uit deze lijsten willen we dat per 
thema begrippen geselecteerd worden waarvan 
de uitingsvormen (gebaar, gesproken vorm, ge
hoorde vorm, mondbeeld en schriftbeeld) zich 
bij uitstek lenen om te werken aan versteviging 
van het onderlinge verband tussen de codes. 
Deze multimodale integratie wordt bevorderlijk 
geacht voor de vaardigheid van dove kinderen 
in zowel de gesproken taal als in het lezen. 
Afsluitend kan vastgesteld worden dat werken aan 
ToTaalonderwijs ook de komende jaren 'werk in 
uitvoering' zal blijven. We verwachten dat de 
hoeveelheid werk geleidelijk wat minder wordt en 
dat het werk zelf steeds meer op optimalisering 
gericht zal zijn. Maar 'werk in uitvoering' als kern
principe, de permanente dynamiek ais leidraad, 
dat mag. Dat moet. Blijft immers niet iedere goe
de methode voortdurend in beweging? 

Harry Knoors is als wetenschappelijk mede
werker verbonden aan de Koninklijke Am-
manstichting. Connie Fortgens werkt als 
taalkundige op het tot de Ammanstichting 
behorende Rudolf Mees Instituut. Samen met 
Joost van den Kerkhof, als groepsleerkracht 
en intern begeleider verbonden aan het 
Rudolf Mees Instituut, is zij verantwoordelijk 
voor de coördinatie van ToTaalonderwijs. 
Esther Thoutenhoofd is eveneens als 
groepsleerkracht werkzaam op het Rudolf 
Mees Instituut. Zij is tevens betrokken bij op 
schrift stellen van ToTaalonderwijs. 
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Ter herinnering aan Ton den Ouden 
Op 13 oktober jl. overleed, 56 jaar oud. ons oud-bestuurslid Ten den Ouden, directeur van de dr. F. Hoge-
windschool te Rotterdam. 
In 1959 was hij als jonge onderwijzer aldaar terechtgekomen. Aanvullende studies volgden, waaronder die 
tot logopedist. In 1980 volgde hij Jan Verschoor op als directeur. Ton was een actief man van de praktijk. 
Ondanks zijn vaak moeilijke directeurswerkzaamheden liet hij zich het plezier niet ontnemen gymnastiek
lessen te geven - het contact met de kinderen was hem veel waard. 
Ton was een zeer harde werker - zelfs op zondag was hij vaak op school te vinden. Zó na lagen die school 
en zijn taak daar hem aan het hart. 
Vijftien jaar lang was Ton den Ouden lid van het bestuur van de VeBOSS. Hij ontplooide daarin veel activi
teiten. Zo leidde hij mede de werkgroep-M.G., was hij contactpersoon bij de Gehandicaptenraad, maar bo
venal was hij al die jaren lid van de conferentiecommissie. Velen zullen zich hem herinneren als zorgzame 
gastheer in Lunteren. Niet zichtbaar was zijn werk achter de schermen; voorbereidend, nauwgezet afspra
ken regelend als zenuwcentrum van de commissie. 
In de bestuursvergaderingen was hij iemand van een grote toegankelijkheid, eerlijk en in iedereen geïnte
resseerd. Ton was niet iemand van veel woorden, maar als hij iets zei, dan werd er geluisterd. 
Wij zullen zijn herinnering in ere houden. 

Th.H.Laceulle, voorzitter VeBOSS 



Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J.Groothand, lid van de redaktie 

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

1 . American Annals of the Deaf (USA) 
oktober 1 9 9 2 , nummer 4 

A. Time Engaged in Reading 

Dat dove kinderen in het lezen vaak niet tot grote pres
taties komen, is niet enkel een gevolg van hun hoorver-
lies, aldus Limbrick c.s., maar ook omgevingsfactoren, 
zoals de kwantiteit en de kwaliteit van de leesinstruc
tie, dragen hun steentje daartoe bij. In deze studie 
keek men naar de hoeveelheid tijd die dove leerlingen 
aan lezen besteedden en op welke wijze leerkrachten 
inspeelden op de wenselijkheid hierin verbetering te 
brengen en hoe dit dan te verwezenlijken. 

B. Complete Signed and Cued French 

Gedurende de laatste elf jaar heeft het 'Cenfre Com-
prendre et Parier' en de daarmee verbonden 'Ecole ln-
tegrée' in Brussel een combinatie ontwikkeld van 
Cued Speech en gebaren, dat men de naam heeft ge
geven van 'Complete Signed and Cued French' 
(CSCFj. 
CSCF maakt gebruik van de voordelen van beide me
thodes, daarbij de nadelen vermijdend. Het doel van 
deze werkwijze is dove kinderen in staat te stellen te
gelijkertijd vorderingen te maken in de gesproken taal 
en de gebarentaal. Een interessant verslag van Char-
lier, spraak- en taaitherapeut aan eerdergenoemd Cen
trum. 

2. The Volta Review (USA) 
september 1 9 9 2 , nummer 4 

A. A Sociological Approach to the Social Integration 
of Hearing-Impaired and Normally Hearing Stu
dents 

Een van de doelen om gehoorgestoorde leerlingen op 
te nemen in het regulier onderwijs is de bevordering 
van de sociale integratie. Helaas, zo melden onder
zoekers, groeien de leerlingen tijdens niet-onderwijs si
tuaties weer uit elkaar. O p dit punt valt een overeen
komst te ontdekken met de desintegratie der rassen. 
Het blijkt dat louter fysieke verwantschap niet automa
tisch groepsinterakties bevordert. 
De schrijfsters van dit artikel, [ee en Ant/'a, beschrijven 
de contacttheorie van Allport {'The Nature of Prejudi
ce, 1954) in relatie tot de bevindingen van een on
derzoek bij auditief gehandicapte leerlingen naar de 
mogelijkheden tot sociale integratie. 

3. The Volta Review (USA) 
november 1 9 9 2 , nummer 5 

Dit nummer is geheel gewijd aan één thema, namelijk 
'de spraakproduktie bij auditief gehandicapte leerlin
gen: theorie en praktijk'. Het bevat een exquise collec
tie artikelen op het terrein van de spraakproduktie, ge
schreven door een dertiental professionals op dit 
gebied, leder van ons, werkzaam bij (met name] dove 
leerlingen, zou van dit boekje (ISSN 0042-8639) ken
nis dienen te nemen. Men richte zich tot de 'Publica
tion Sales Department of the Alexander Graham Bell 
Association for the Deaf, 3417 Volta Place, NW, 
Washington DC 20007-2778,tel. (202) 337 -5220 
(ook teksttelefoon) voor een exemplaar of vrage een 
kopie van een of alle artikelen aan bij uw redacteur 
(zie kader aan het eind van dit artikel). 
Hier volgt een opsomming en een korte beschrijving 
van de artikelen: 

A. Theoretical Aspects of Speech Production 

Het eerste artikel diende de toon voor de rest van dit 
themanummer te zetten en men koos derhalve voor 
een autoriteit op het gebied van de spraakproduktie, 
te weten Dr. Kenneth Stevens, om een verhandeling te 
schrijven over de theoretische aspecten hiervan. Het 
resultaat is een uitgebreid artikel (28 blz.) over de 
anatomie en fysiologie van de (normale) spraakpro
duktie, verduidelijkt met spectra van klinkers en spec-
trogrammen van medeklinkers en aangevuld met een 
literatuuropgave (dit laatste geldt ook voor alle overige 
artikelen). 

B. Contemporary Issues in Phoneme Production by 
Hearing-impaired Persons: Physiological and 
Acoustic Aspects 

Een artikel van McGarr en Whitehead, waarin ze 
- zoals ze zeggen - een samenhangende interpretatie 
willen geven van de huidige literatuur op het terrein 
van de spraakproduktie bij auditief gehandicapten. 
Hun aandacht is speciaal gevestigd op de vorming 
van fonemen. Daarnaast is ruimte ingericht voor een 
acoustische analyse van spraak bij doven. 

C. Teaching Speech to Hearing-Impaired Children 

Horende kinderen leren de taal spontaan door interak-
tie met mensen die al spreken. De sleutel daartoe is 
het gehoor. W i e niet kan horen zal zich de taal der 
horende mensen niet spontaan eigen maken. Daartoe 
moet men dus speciale maatregelen treffen. Garty 
noemt in dit artikel 3 soorten maatregelen: 'sensory 119 



management', 'experiential enrichment' en 'individual 
instruction'. O p elk van deze gaat ze uitgebreid in. 

D. Promoting Emerging Speech in Birth to 3 Year-
Old Hearing-Impaired Children 

Cole beschrijft de praktische betekenis van onderzoek-
egevens over het bevorderen van eerste taaluitingen 
ij peuters. Ze komt tot een drietal aanbevelingen, 

welke - naar haar mening - geheel sporen met de 
huidige kennis omtrent hoe een jeugdig kind zich op 
het terrein van de taalverwerving ontwikkelt. 

E. Incorporating Speech Development into an Educa
tional Program 

Deze paragraaf gaat over de wijze waarop duidelijk 
spraak door de dag heen kan worden vastgehouden 
en een integraal deel is van de linguïstische, de cogni
tieve en emotionele componenten in communicatie. Di
verse essentiële elementen uit de benadering van de 
Montreal Oral School for the Deaf worden besproken, 
zoals vroege tussenkomst, maximaal gebruik van het 
gehoor, de verwachting dat spraak de primaire wijze 
van communiceren is, deelname van ouders, het ver
schaffen van een toegeruste omgeving, uitstekend 
daartoe opgeleide leerkrachten en de noodzakelijke 
evaluatie. Een artikel van Perusse, Bernstein en Phillips. 

F. Strategies for the Remediation of Speech of 
Hearing-Impaired Children 

Dit artikel - de titel is duidelijk genoeg - gaat in op 
de spraak van het auditief gehandicapte kind, welke 
op het punt van verstaanbaarheid duidelijk tekort 
schiet. Perigoe gaat uit van de principes van Ling (de 
7 stappen in de spraakverwerving, 1989). Ze be
spreekt de algemene beginselen, maar gaat ook in 
detail in op enkele gebruikelijke spraakfouten in de En
gelse/Amerikaanse taal. 

G. Improving Speech Production with Adolescents 
0 and Adults 

Whitehead en Barefoot hebben de handen ineen ge
slagen en vergasten de lezer op een artikel over de 
specifieke problemen van de oudere gehoorgestoor
de, die zijn (m/v) spraakvaardigheid wil verbeteren 
en verder ontwikkelen. De auteurs werken aan de Na
tional Technical Institute for the Deaf en weten waar ze 
het over hebben op grond van hun ervaring daar. 

H. Effects of Cochlear Implants and Tactile Aids on 
the Development of Speech Production Skills in 
Children with Profound Hearing Impairment 

Dit laatste artikel in The Volta Review behoeft nauwe
lijks enige aanbeveling. In de diverse afleveringen van 
Van Horen Zeggen in het afgelopen jaar, en met 
name in de onderhavige rubriek, is meerdere malen 
gewezen of ingegaan op de verwachtingen en (toch 
ook) zegeningerKvan zaken als de 'cochlear implant 
of de 'tactile a id ' . 

Geers en Toby geven een samenvatting van hun erva
ringen hiermee en van de literatuur op net gebied van 

1 2 0 (voortgaand) onderzoek. 

4. The Volta Review (USA) 
winter 1 9 9 3 , nummer 1 

In de 'Special Focus Section' van dit tijdschrift deze 
keer twee case studies. 

A. When a Hearing Test Battery Delays Intervention 

Schreef Wolfensberger in 1965 al niet zijn 'Diagnose 
gediagnosticeerd?". Daarin gaf hij aan dat een uitge
breide evaluatie soms noodzakelijk is, maar tegelijker
tijd ook onnodig duur, vaak teveel van het goede en 
soms oorzaak van het optreden van vertraging in het 
starten van een behandeling. Deze studie van Renda 
en Downs beschrijft de gang van zaken rond KB, een 
auditief gehandicapt meisje, waarbij men dermate uit
gebreid aan het testen sloeg, dat het moment van in
grijpen onnodig vertraging opliep. Dit droeg vervol
gens weer bij tot meer spraak-, taal-, luister- en 
gedragsproblemen bij het kind en verlengden in feite 
ook de ontkenning van de hoorproblemen door de 
ouders. 

B. Changes in Consonants and Vowels Produced in 
the Speech of a Prelingually Deafened Cochlear 
Implant User 

Dyson, Holmes, Martin en Kemker tekenen voor deze 
studie, waarin zij de spraakprodukfie van een prelin-
guaal dove man over vier periodes onderzochten: een 
week na de implantatie met een eenkanaals appa
raat, negen maanden later nog eens, veertien maan
den later met een niet-werkend apparaat en een jaar 
na de implantatie met een Nucleus meerkanaals im-
plant-apparaat. Men mat de nauwkeurigheid bij het 
vormen van klinkers en medeklinkers, maar ontdekte 
weinig verandering in de nauwkeurigheid. De subjec
tieve veranderingen die luisterenden opmerkten, maken 
een onderzoek naar andere aspecten in de spraakpro
dukfie bij 'cochlear implant' gebruikers wel interessant. 

C. A Communication Training Program for Parents of 
Cochlear Implant Users 

Dit verslag van Tye-Murray en Kelsay (bepaald geen 
onbekenden voor wie deze énbriek aandachtig volgt) 
beschrijft een communicatie trainingsprogramma voor 
ouders van nieuwe gebruikers van een cochleaire im
plantatie. Het programma bestaat uit de volgende vijf 
componenten: a) een inleiding op het gebruik van de 
cochleaire implantatie, b) een inschatting van ouder-
gedrag m.b.t. de communicatie, c) een ouderseminar, 
d) een thuistrainingsprogromma en e) een ouderbliblio-
theek. Men maakt gebruik van de OP (Communica
tion Index for Parents) en het artikel wordt afgesloten 
met een spraak- en luisterdagboek. 

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



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

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

PW 
KE 
KE 
XLJ. 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

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

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
's-Gravenhage 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nii 
N 

|megen 
jmegen 

Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

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

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

972 
303 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

WD Groningen 
BA Rotterdam 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J .C. A. -school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool SO. 
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 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 2 1 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
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 

Bordewij klaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornel is Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 31 
Telefax 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-6158547 
02O6131133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 
05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
03CH512404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-881 11 
04105-881 1 1 
04105-8811 1 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 

079-511151 

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



drukkerij grafax bv • zaandam 


