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Ten geleide door M.C. Bruins. 

W.F.S. van Lingen 
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Uit buitenlandse tijdschriften, 
doorJ.J. Groothand 

Ten geleide 
Zoals gewoonlijk is het tweede nummer van iedere jaargang 
gewijd aan het VEDON-congres. Dit jaar werd het congres 
gehouden op 24 en 25 maart. De deelnemers werden in 
Voorburg en Zoetermeer door Effatha warm onthaald. 
De plenaire lezingen zijn in deze uitgave opgenomen. Naast 
deze lezingen werden er verscheidene interessante workshops 
gehouden. Van een enkele workshop kunt u het verslag in dit 
nummer vinden. 

Zoals u elders kunt lezen za 
over ambulante beqeleiding 

in dit najaar het themanummer 
, verschijnen. Als u over extra 

exemplaren wilt beschikken, reserveert u die dan reeds nu! 

Ik kan u nu al aankondigen, dat de jaargang 1 995 in een ge
heel nieuw jasje zal worden gestoken. Later dit jaar zult u er 
meer over vernemen. 

Marjan Ch. Bruins 
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effatha 
W.F.S. van Lingen 

Geachte leden, genodigden en belangstellenden, 

M a g ik namens het organisatiecommité u van harte 

welkom heten op dit congres met als hoofdtitel: 

'Onderwijs en Zorg een kwestie van plannen' 

subtitel: 

'Effatha op weg naar een 
multi-funcrioneel zorgcentrum'. 

De onderbouwing van deze titel en dit programma zal 
straks door diverse sprekers worden toegelicht. 
Zelf wil ik u deze twee congresdagen een gids ter 
hulpverlening zijn door in het plenaire deel de verschil
lende sprekers aan te kondigen en u te voorzien van 
de op een congres altijd noodzakelijke huishoudelijke 
mededelingen. 

Gezien de grote opkomst heeft het programma ver
wachtingen gewekt, die naar wi j hopen, in de loop 
van dit congres worden waargemaakt. Ik wens u een 
goed congres toe. 
Ter opening ervan wil ik graag het woord geven aan 
de heer L van der Heiden, voorzitter van de VEDON. 

Opening VEDON-congres 1994, 24 

L. van der Heiden 

Beste leden, gasten en andere belangstellenden, 

Het is toch vreemd u welkom te heten en een congres 
te openen nadat het eerste en zeker niet het minst be
langrijke deel van dat congres reeds heeft plaats ge
vonden. Vanmorgen zijn het de collega's van Effatha 
geweest die u kennis hebben laten maken met hun 
werksituatie. Zowel in Voorburg als hier in Zoetermeer 
hebben zij u gastvrij ontvangen in hun groep en heeft 
u met eigen ogen kunnen zien hoe in het werk van 
elke dag geprobeerd wordt vorm te geven aan onder
wijs en opvoeding. Ik denk dat veel Effatha-collega's, 
maar niet alleen zij, ook hun kinderen, het best span
nend hebben gevonden u als kritische deskundigen 
iets te laten zien uit hun praktijk. Tijdens klassebezoek 
wordt de beslotenheid van de klas, waarbinnen nor
maal gesproken gewerkt wordt, doorbroken en dat is 
best spannend. Namens u allen wil ik hen dan ook 
van harte bedanken voor hun inzet. Kijken bij elkaar 
en zo kennis nemen van eikaars werk, met respect 
voor de verschillen, is nog'steeds een uitstekend mid
del om te werken aan de kwaliteit van onderwijs en 

2 2 opvoeding. 

W.F.S. van Lingen 

rt 1994, 'Effatha' 

Voor dit congres zijn wi j als leden van de Vedon te 
gast bij het Christelijk Instituut voor Doven 'Effatha'. 
Vanmorgen heb ik mij niet zomaar gast, maar een 
welkome gast gevoeld. De medewerkers van Effatha 
hebben er alles aan gedaan u te laten merken dat u 
twee dagen welkom bent op hun instituut. Ik hoop dat 
van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt oude 
banden te verstevigen en nieuwe contacten aan te 
knopen. 

In een tijd waarin concurrentie tussen instituten meer 
op de voorgrond staat dan samenwerking, is het van 
het grootste belang dat er gelegenheden zijn om el
kaar als medewerkers in alle openheid te ontmoeten. 
Door gastheer te willen zijn voor dit congres biedt 
Effatha zo'n gelegenheid. 

Nog niet zo lang geleden hoorde ik op de radio over 
een onderzoek binnen het reguliere onderwijs, waaruit 
bleek dat een zekere mate van concurrentie tussen 
scholen kwaliteitbevorderend werkt. Gezonde concur
rentie geeft een prikkel om te zoeken naar verbeterin
gen en profileringen. Wanneer het echter een doel op 
zich wordt, kan het averechts werken en ten koste 
gaan van kwaliteit. Ik denk dat voor een zo kleine, 
overzichtelijke sector als het dovenonderwijs, gezonde 



rivaliteit op basis van samenwerking innoverend kan 
werken. Het is jammer dat samenwerking de laatste 
tijd onder druk staat. Het bestuur van de Vedon, als 
vereniging ter bevordering van onderwijs aan doven, 
acht dit geen goede ontwikkeling. In dit licht ziet het 
bestuur het dan ook als een belangrijke taak, samen
spraak tussen de leden werkzaam bij de verschillende 
instituten te bevorderen. Een congres als dit biedt 
daarvoor een bij uitstek geschikte mogelijkheid. 

Twee jaar geleden, toen wij te gast waren bij de 
Koninklijke Ammanstichting in Rotterdam, had ons con
gres de titel meegekregen 'Werk in uitvoering'. Dat 
werk is gelukkig nog steeds niet afgerond. Vorig jaar 
in Deventer was 'Tweetaligheid in perspectief' het 
werkthema voor het congres. Discussie over tweetalig
heid behoort nog steeds tot de werken in uitvoering 

binnen het Dovenonderwijs. Dit jaar staat een ander 
belangrijk bouwwerk in de steigers, strategische plan
ning gericht op vernieuwing. 'Onderwijs en Zorg een 
kwestie van plannen' is de werktitel voor de komende 
dagen. Aan de hand van inleidingen en workshops 
gaan we op zoek naar de belemmeringen die 
'Effatha' tegenkomt op weg naar een multifunctioneel 
zorgcentrum. Want helaas is er meestal geen snelweg 
beschikbaar wanneer het gaat om verandering en ver
nieuwing. Namens het bestuur van de Vedon nodig ik 
u van harte uit mee te zoeken naar de snelste weg. 
Een speciaal welkom voor de inleiders van dit con
gres, Prof. dr. van den Berg, dhr. van Harten en drs. 
Kampen, die ons daarbij wat richting willen wijzen. 

Ik wens u een nuttige en aangename tocht, dank u 
wel. 

W.F.S. van Lingen 

Dan straks naar de inleiding van prof. dr. Rudolf van 
den Berg met als titel: 'De betrokkenheid van leer
krachten in het geding, een zondagse en een doorde
weekse didactiek'. 

Prof. van den Berg geniet een grote internationale be
kendheid en geldt als autoriteit op het gebied van de 
implementatie van (grootschaligel innovaties. Hij is bij
zonder hoogleraar Onderwijskunde aan de Katholieke 

Universiteit van Nijmegen en is tevens hoofd van de 
afdeling Ontwikkeling en Onderzoek van het Katho
liek Pedagogisch Centrum (KPC) te 's Hertogenbosch. 
Onlangs heeft hij een themanummer in 'School en be
geleiding' over grootschalige vernieuwing geredi
geerd. 
Zijn inleiding zal onder andere gaan over een terug
tredende overheid, die ons noopt tot een strategische 
heroriëntatie. Zoals hij het zelf al heeft aangegeven in 
de zin 'Meer en meer wil de overheid gebruik gaan 
maken van mogelijkheden tot zelfsturing en zelfbeheer 
door organisaties'. 

Mededeling 

Het derde nummer van Van Horen Zeggen 1994 zal weer een themanummer zijn. Het thema 
van dit jaar is: ambulante begeleiding. 
Extra exemplaren van dit nummer kunt u op het redaktie-adres bestellen voor 1 september '94 . 
De kosten per exemplaar bedragen f 7 ,50 excl. verzendkosten. 

Gezocht: REDAKTIELEDEN 

De redaktie van Van Horen Zeggen zoekt belangstellenden om gezamenlijk te werken aan het 
veranderen van het tijdschrift. Naast het bijwonen van vier redactievergaderingen per jaar be
staat het werk uit o.a. het lezen en redigeren van artikelen en het bijhouden van vakliteratuur uit 
binnen-en buitenland. 

Hebt u interesse: neem dan contact op met de hoofdredacteur, Marian Bruins tel privé 0 3 0 -
51 1955, zaak 0 3 0 - 6 6 0 6 8 8 
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VEDON-congres maart 1994, Effatha 

De betrokkenheid van leerkrachten in het geding, 
een zondagse en een doordeweekse didactiek 

24 

Prof. dr. R. van den Berg 
A. Koele 

1. Onderwijs en opvoeding als 
weerbarstige werkelijkheid 

Onderwijs kan gezien worden 
als een zogenaamde frontlijnor
ganisatie. Dat wil zeggen, dat 
de kwaliteit van het onderwijs in 
hoge mate afhangt van het werk 
van de man of de vrouw voor 
de klas. Daarmee van diens 
oriëntatie op leer- en ontwikke
lingsprocessen, de mate waarin 
en de manier waarop onderwijs 
daarop kan ingrijpen. Overheid, ouders èn jon
gelui verwachten echter steeds meer van lera
ren. Bovendien worden leraren geconfronteerd 
met niet alleen verschillende, doch ook tegenstrij
dige verwachtingen. Mede in dit licht lopen we 
aan tegen de vraag naar de juiste vorm van on
derwijs. Vernieuwing daarvan geniet daarom 
grote belangstelling. In dit proces vormt de le
raar de sleutelfiguur. 

Er zijn echter twijfels bij vele betrokkenen bij on
derwijs en opvoeding over de mogelijkheden tot 
een echte inhoudelijke vernieuwing ervan. Zo 
wordt regelmatig door onderwijsonderzoekers 
vastgesteld, 'dat de gang van zaken in de klas 
niet of slecht correspondeert met datgene wat 
we daarvan zouden verwachten op basis van 
bijvoorbeeld de gebruikte curriculumdocumen-
ten' (Van Oers, 1989, p. 1). De onderwijsinhou
delijke doelstellingen van een school en het den
ken en doen van leraren verhouden zich niet 
zelden tot elkaar als een 'zondagse tot een 
doordeweekse didactiek' (De uitdrukking is van 
prof. dr. J.A.M. Carpay. Hij gebruikte deze me
tafoor in een van zijn colleges). Het plan van 
handelen, zoals door de bedenkers ervan is be
doeld, komt niet overeen met het plan van de le
raar en/of het door de leerlingen ervaren onder
wijs. 

Zowel voor de praktijk van onderwijs en opvoe
ding, alsmede voor de praktijk van het weten
schappelijk onderzoek, is deze situatie ongun
stig. Want er bestaat een evaluatieprobleem. 
'Niet meer vastgesteld kan worden of net succes 
(of falen) van het betreffende curriculumdocument 

te wijten is aan kenmerken van 
dat document zelf of aan de 
manier waarop hef geïnterpre
teerd en gebruikt is (Van Oers, 
1989). Professionals in onder

wijs en zorg, maar ook in de 
wetenschapspraktijk kunnen hier
door zelf niet leren van hun er
varingen met onderwijsleer-
en/or zorgplannen. Met name 
kunnen ondersteuningsmaatrege-
len niet op de kwaliteit en effec
tiviteit beoordeeld worden. 

Noch zullen de 'veldwerkers' en wetenschap
pers van elkaar kunnen leren, noch zullen zij er
toe neigen om hun eigen opvattingen en werk
wijze ter discussie te stellen en aan (elkaar aan) 
te passen. De kans is levensgroot aanwezig, dat 
curriculumontwikkeling blijft resulteren in zondag
se en doordeweekse oplossingen. Dan ligt het 
niet voor de hand dat een aldus getypeerde or
ganisatie snel en adequaat kan reageren op tal 
van sociaal-culturele en/of wetenschappelijke 
ontwikkelingen in de samenleving, teneinde zich 
van haar taak te kwijten. 

Aan het speciaal en het voortgezet speciaal on
derwijs is met zoveel woorden opgedragen om 
vorm te geven aan een 'ononderbroken ontwik
keling van de kinderen'. Daarvoor zijn 'wettelij
ke voorzieningen' verplicht. Artikel 1 1 werkt 
deze taakstelling verder uit. Het komt neer op 
een pleidooi voor een schoolcultuur die het juiste 
midden houdt tussen een persoon- en een presta
tiegerichte benadering. Hoe kan aan deze nieu
we taakstelling in woord en daad door de 
school als totale organisatie gehoor gegeven 
worden? 

De ortho-pedagogische praktijkkennis in onder
wijs en opvoeding van doven heeft in de loop 
der eeuwen een enorme vlucht genomen. Het 
commitment aan de doelstellingen is steeds 
groot gebleken. Van oudsher is de inzet van 
'practici' van betekenis geweest voor de ontwik
keling van behandelingsmethodieken. Instituten 
voor onderwijs en opvoeding van doven kan 
men beschouwen als organisaties waar op alle 
niveaus een grote betrokkenheid heerst bij het 



onderwijs en de opvoeding van auditief gehan
dicapte kinderen. De inzet en motivatie van zo
wel medewerkers als leiding is groot, waarmee 
deze instituten naar onze mening beschikken 
over de belangrijkste succesfactor om multifunc
tionele zorgcentra te worden (vergelijk bijvoor
beeld het strategisch plan van Effatna, christelijk 
instituut voor doven, 1993). In het verleden was 
de onderwijsfunctie dominant en was de zorg-
functie (verblijf en wonen) vooral ondersteunend 
aan het onderwijs. Bij een multifunctioneel zorg
centrum is er sprake van een volwaardig aan
bod van gespecialiseerde vormen van onder
wijs, zorg en behandeling voor helder afgeba
kende doelgroepen. 

De werkelijkheid van het onderwijs en opvoe
ding van doven is echter tegelijkertijd weerbars
tig. (Beroeps)opvoeders en hun ondersteuners 
blijken niet bij machte om het leren van doven te 
laten voortgaan. Ondanks de alom en bij herha
ling geconstateerde betrokkenheid in het veld 
stagneert de ontwikkeling van dove kinderen. 
Het ontwikkelingsniveau van dove kinderen is 
over generaties neen te laag gebleven. Zelfstan
dig meedoen aan diverse maatschappelijke 
praktijken lukt daardoor mondjesmaat. Met 
name kunnen doven de communicatie in onze 
samenleving met moeite begrijpen. Om het even 
of deze in gesproken of geschreven vorm plaats
vindt. Zodra minder alledaagse, zogenaamde 
abstracte begrippen in het onderwijsprogramma 
aan bod komen, haakt de meerderheid af. 
Is er dan toch sprake van te veel doordeweekse 
didactiek? Of staan de zogenaamde 'objectie
ve' onderwijsdoelen te veef tegenover de meer 
'subjectieve' opvattingen van de leraren? Of is 
het misschien wel zo, dat onderwijsvernieuwers 
niet goed de schakel kunnen leggen tussen de 
objectieve eisen, te stellen aan het onderwijs en 
de opvoeding en de meer subjectieve onderwijs
theorieën van leraren? Hoe gaan we om met 
deze permanente druk? 

2. Het spanningsveld in de dovenpedagogiek 

Het speciaal onderwijs kampt volgens Van der 
Wissel 'met een zekere diagnostische crisis, 
maar vooral ook met een behandelingscrisis' 
(Van der Wissel, I988J. Van Uden spreekt met 
betrekking tot het dovenonderwijs over een me-
thodenstrijd. 'Er bestaat reeds twee eeuwen lang 
een methodenstrijd over de juiste communicatie
ve middelen. De vele "mislukte kinderen", dat 
wil zeggen schoolverlaters die onvoldoende 
communicatieve vaardigheden ontwikkeld heb
ben, zijn een waar probleem. Dit manifesteert 
zich het scherpst in een te kleine woordenschat 
en onvoldoende lezen' (Van Uden, 1984). 
Van Dijk bespeelt in zijn inaugurele rede dezelf

de snaar als zijn leermeester Van Uden. In zijn 
voordracht stelt hij zich ten doel 'enig inzicht te 
geven in de theorievorming rondom opvoeding 
en onderwijs van het prelinguale dove kind'. 
Vanaf 1968 herhaalt de geschiedehis zich, al
dus Van Dijk, en blijft 'het spanningsveld van de 
dovenpedagogiek' de verbetering van het ont
wikkelingsniveau van dove kinderen stagneren. 
'Eerst werd de orale opvoeding op vele plaat
sen weggevaagd door de T(otale) Qommunica-
tie)-opvatting en nu de resultaten ervan tegenval
len, wordt gepleit voor een tweetalige opvoe
ding' (Van Dijk, 1991, p. 13). Sinds de institutio
nalisering van het dovenonderwijs halverwege 
de 18e eeuw, leiden controversiële meningen tot 
een herhaling van zetten en 'beheersen het 
krachtenveld van de dovenpedagogiek'. Ver
nieuwingsdenkbeelden blijken de radicale ont
kenning te zijn van op dat moment bestaande 
praktijken. Van Dijk bekritiseert deze vernieu
wingsstrategie. Een planmatige verbetering van 
de praktijkkennis van opvoeders en leraren blijft 
in feite achterwege. 

In dit verband heeft Van Dijk in zijn toespraak op 
het Vedon-congres (1991) te Sint Michielsgestel 
gewezen op ae gevolgen van het genoemde 
spanningsveld voor het welbevinden van de be
trokkenen bij onderwijs en opvoeding. Het 
'burn-out' verschijnsel bij (Amerikaanse) leer
krachten in het dovenonderwijs bleek sterk. 'Ve
len haakten af omdat de afstand tussen 'admini
strators' (de directeuren van de scholen) en het 
personeel te groot was. Leidinggevenden stel
den weinig belang in datgene wat zich op de 
werkvloer (= het klaslokaal) afspeelde. Een twee
de belangrijke oorzaak van het fenomeen was 
dat vele leerkrachten de onduidelijkheid en ver
warring, die spreekwoordelijk schijnt te zijn voor 
vele dovenscnolen, niet (langer) meer konden 
verdragen. Het is bekend dat de bevolkings
groep waaruit onderwijsgevenden in het alge
meen voortkomen, behoudend van aard is. Het 
is dan heel begrijpelijk dat, wanneer men zich 
binnen één beroepsperiode tweemaal moet 
oriënteren op een verschillende onderwijsfiloso
fie, dat wil zeggen van de orale opvatting via 
de TOfilosofie naar een bilinguale opvoeding, 
het geloof in het vak dat men gekozen heeft ver
loren gaat. Dat een dergelijke revolutie spannin
gen binnen het onderwijsteam oplevert, is na
tuurlijk een voor de hand liggende zaak. Dit 
maakt vele leerkrachten defaitistisch en pessimis
tisch' (Van Dijk, 1991, p. 38). 
Staande op de drempel van de institutionalise
ring van de dovenpedagogiek wil Van Dijk de 
gangbare methodendiscussie op meer weten
schappelijke wijze structureren om 'herhaling 
van de geschiedenis' te voorkomen. De vraag 
rijst hoe vernieuwing van de ortho-pedagogische 25 



praktijkkennis 'werkelijk' gerealiseerd kan wor
den zonder de betrokkenheid op te offeren. Bij
dragen van wetenschap stoelen op een verkla
ring. In de onderhavige context een verklaring 
voor het ontstaan of voortbestaan van (de kloof 
tussen) zondagse en alledaagse handelingsplan
nen. Hoe kunnen we ons dit voorstellen? Aan 
zo'n verklaring bestaat behoefte, vanwege de 
problemen die door die kloof ontstaan om on-
dersteuningsmaatregelen te kunnen evalueren. 
Een planmatige realisering van de in artikel 11 
genoemde taakstelling komt dan niet van de 
grond. Dit is met andere woorden de vraag 
naar een goed vernieuwingsconcept voor de 
kwaliteitsverbetering van onderwijs en zorg, tot 
uiting komend in een adequate samenwerkings
relatie tussen de praktijk en ondersteuners en de 
werkelijke realisering van onderwijs- en opvoe
dingsdoelstellingen. Welke mogelijkheden die
nen zich hiertoe aan? Alvorens nierop in te 
gaan plaatsen we de vraag in een bredere con
text. 

3. De wisselwerking tussen beleid en praktijk: 
de vraag om een goed vernieuwingsconcept 

Plannen in het onderwijs maken steeds deel uit 
van een algemeen beleidsmatig kader. De over
heid draagt verantwoordelijkheid voor de kwali
teit van het 'uit de openbare kas bekostigde on
derwijs' en stelt bij de wet geregelde 'eisen van 
deugdelijkheid'. Met die van overheidswege uit
gevaardigde regels dienen de scholen rekening 
te houden. Sinds 1985 wordt het onderwijs aan 
doven geregeld door de zogenaamde 'Interim-
wet op net speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs' (Isovso). De Isovso loopt in 
1995 af. 
In verband met de toekomstige planning en ont
wikkeling van het onderwijs aan doven in Ne
derland zullen de scholen ervan op de hoogte 
moeten zijn wat de overheid 'van plan is'. Van 
éénrichtingsverkeer is echter geen sprake. De 
politieke werkelijkheid staat mede in het teken 
van de orthopedagogisch-didacrische werkelijk
heid. Zo heeft de toezichthouder op de deugde
lijkheid van het onderwijs aan doven, de inspec
tie, mede tot taak de ontwikkeling van dit 
onderwijstype te bevorderen. Dat lukt naar ver
wachting alleen als voldoende rekening wordt 
gehouden met de realiteit van onderwijs aan en 
opvoeding van doven. 

Omwille van de kwaliteit daarvan moet derhalve 
de politieke en de pedagogisch-didactische wer
kelijkheid voortdurend op elkaar afgestemd wor
den. Enerzijds moeten onderwijs en opvoeding 
op de hoogte zijn van beleidsvoornemens. An
derzijds dienen deze praktijken het onderwijs 
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ling van kwaliteit van het werk mogelijk maken. 
Een tweetal vragen hangt hiermee samen (ge
ïllustreerd aan het onderwijs): 
- wat is de politieke stand van zaken over de 

regeling van het speciaal en voortgezet speci
aal onderwijs, met name na de Isovso; hoe 
verhoudt zien het schoolbeleid tot het over
heidsbeleid? 

- wat voor sturingsmodel biedt een goede 
oriënteringsmogelijkheid om het hierboven 
omschreven proces van schoolontwikkeling te 
leiden; welke voorwaarden kunnen de ont
wikkeling van onderwijsleerprocessen bevor
deren? 

In dit perspectief van de wisselwerking tussen 
beleid en praktijk vormt de aansturing van de 
kwaliteitsverbetering van de praktijkkennis een 
belangrijke pijler. De vraag wat voor sturings
concept voldoende probleemoplossend vermo
gen biedt om dit proces te leiden, is derhalve 
van groot belang. O p basis van een goede con
ceptualisering kunnen de dovenpedagogiek en 
onderwijs(vernieuwings)wetenschappen een be
leidsvormende taak vervullen en zo een recht
streekse bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
onderwijs en zorg. Welke les kunnen we in ver
band hiermee leren van tot nu toe georganiseer
de innovatieprojecten, opdat voorkomen wordt 
dat 'l'histoire se répète' in de dovenpedago
giek? 

4. Twijfels omtrent de beleidsvormende taak 
van wetenschappen die zich richten op on
derwijs- en zorgpraktijken 

Hierboven is uitgegaan van onderwijs en zorg 
als bestaande en maatschappelijke praktijken, 
gedragen door leraren, (beroeps)opvoeders 
en/of ouders, leerlingen en beleid, en geïnstitu
tionaliseerd in school en internaat. In de loop 
van de tijd zijn het handelen met doven en de 
omgeving waarin gehandeld wordt op geheel 
eigen wijze ontwikkeld en sociaal georgani
seerd in een praktijk. Een situatie met een eigen 
gezicht, doen en laten, kortom met een typische 
werkwijze en bedoeling. Geen abstracte groot
heid, maar een historisch gegroeide 'sociale 
praxis' met een reële bestaansgrond. De voor
stelling waarmee het handelen in zo'n praktijk 
geregeld wordt, duiden we aan met de term 
'praktijktheorie'. Zo wordt een doordeweekse 
didactiek dus aangestuurd door een praktijk
theorie. 

Doordat doven nog te weinig mogelijkheden ge
boden worden om hen te doen leren, is er een 
motief voor wetenschappelijke bemoeienis met 
onderwijs en zorg. Er ontstaat een vernieuwings
voorstel. In de frontlijn van onderwijs en zorg ko-



men de praktijkopvattingen van het veld in een 
spanningsverhouding te staan met meer weten
schappelijke visies. De wijze waarop aan de re
latie tussen praktijktheorieën van veldwerkers 
aan de ene kant en wetenschappelijke theorieën 
over de praktijk aan de andere kant vorm en in
houd gegeven wordt, inclusief de diverse onder-
steuningsmaatregelen die getroffen worden, 
wordt aangestuurd door een vernieuwingscon
cept. De kwaliteitsverbetering van het curriculum 
en/of handelingsplan is voor te stellen als een 
functie van de manier waarop deze twee per
spectieven met elkaar (kunnen) communiceren. 
Enerzijds is de vraag aan de orde hoe men zich 
voorstelt dat de vorming van wetenschappelijke 
begrippen van de (sociale) realiteit zich voltrekt. 
Anderzijds hoe alledaagse begrippen plaats 
maken voor wat als wetenschappelijk denken 
geldt (de innovatie- of leerstrategie). 
Als een van de centrale doelstellingen van op 
deze praktijken gerichte wetenschappen geldt, 
dat onderwijs en zorg van de beoefening ervan 
zal profiteren. Met name onderwijs- en opvoe
dingswetenschappen vinden hun bestaansgrond 
in de verbetering van de kwaliteit van onderwijs 
en zorg. (Sociale) wetenschap streeft ernaar om 
het alledaagse handelen van mensen, in het bij
zonder in problematische situaties, te beïnvloe
den door hen een verstandiger visie op de wer
kelijkheid te bieden. Wanneer de vraag gesteld 
wordt naar (betere) mogelijkheden om onderwijs 
en zorg te vernieuwen, komt de dienstbaarheid 
of de beleidsvormende taak in het geding. 
Vanuit welke motieven precies krijgen ondersteu-
ningsmaatregelen vorm en inhoud? En sorteren 
ze praktisch nut? Met betrekking tot de betekenis 
van de beleidsvormende taak van (praktische) 
wetenschappen is het als uitgangspunt gehan
teerde praktijkbegrip maatgevend. De positie 
die men inneemt heeft vergaande gevolgen voor 
zowel de rol en werkwijze van de vernieuwers 
als die van leraren en groepsopvoeders. 
Uit ervaring met vernieuwingspogingen valt op 
dat de communicatie tussen praktijk en weten
schap problematisch is. Dat wordt veroorzaakt 
door de visie op de (sociale) realiteit, inbegre
pen de betekenis van "praktijk" en van wie 
daarin werkzaam zijn fWardekker, 1986J. Do
minant is de opvatting, dat er achter de histori
sche en sociale praxis een diepere werkelijkheid 
bestaat, ongevoelig voor historische en sociale 
processen: net domein waar de oorzaak van het 
leren gelokaliseerd wordt. De praktijk heeft in 
deze opvatting (slechts) een voorwetenschappe
lijke waarde in de zin van voor wetenschappelij
ke verbetering in aanmerking komend. Dit uit
gangspunt houdt een kwalitatief verschil in tussen 
theorie en praktijk dat moeilijk valt te overbrug
gen. Volgens de dominante opvatting is er spra

ke van kwaliteitsverbetering, als de practicus zijn 
'subjectieve' praktijktheorie opgeeft en inruilt 
voor wat 'wetenschappelijk' betekenisvol is 
(Wardekker, 1989bj. De 'optimalisering' van 
onderwijs en opvoeding is dan afhankelijk van 
de wetenschappelijke kennisproduktie. 
Een reactie op dit perspectief wordt geboden 
vanuit de zogenaamde geesteswetenschappelij-
ke traditie. In die zienswijze vormt de praktijk 
zélf een verklaringsbron voor typisch menselijk 
gedrag en het samenleven, de geschiedenis èn 
ae belangrijke toekomst ervan. De voorweten
schappelijkheid van de praktijk is nu een geheel 
andere: wetenschap eerst mogelijk makend. Dat 
wil zeggen dat de bijdrage van wetenschap 
niet bestaat uit abstracte theorieën: de verbete
ring van de praktijk wordt nu meer voorgesteld 
als een verheldering van de daar levende opvat
tingen. De bruikbaarheid van wetenschappelijke 
theorieën wordt getoetst aan de praktijk zelf. De 
wetenschap leert van de praktijk en ontleent 
daaraan haar identiteit als 'praktische' weten
schap. 

Een planmatige aanpak van (onderwijsvernieu
wing veronderstelt een standpunt ter zake de be
tekenis van en de verhouding tussen meer alle
daagse en wetenschappelijke manieren om de 
werkelijkheid te begrijpen. Echter, door funda
mentele problemen die de wortels van het we
tenschapsbedrijf zelf raken, is het dikwijls moei
lijk om theorie en praktijk vruchtbaar op elkaar te 
betrekken (vgl. Van den Berg, 1988). Daardoor 
stuiten we bij de opzet en uitvoering van vernieu
wingen voortdurend op een dilemma: de optie 
van systeemdwang en die van zelfbepaling. 
Aan de ene kant moeten leerkrachten 'sensitief' 
verrekend worden en ingevoegd in wetenschap
pelijke systemen. Aan de andere kant kapitali
seert wetenschap juist op wat in de praktijk ge
beurt. Vanwege ae funderende problematische 
visie op de werkelijkheid is het niet zonder toe
val, dat dit dilemma ook de inrichting van onder
wijsleerprocessen in de greep houdt. Aan de 
ene kant wordt er van uitgegaan, dat leerlingen 
toegerust moeten worden met vanuit de maat
schappij vereiste kwaliteiten zoals kennis, vaar
digheden en attitudes. Daar staat de idee tegen
over, dat leerlingen de gelegenheid moeten 
krijgen om zichzelf te ontplooien. Praktisch is het 
dan moeilijk om het juiste midden te vinden tus
sen een schoolcultuur, waarin zowel leerpresta
ties als de persoonlijkheidsvorming bedoeld 
zijn. 

Om direct dienstbaar te zijn aan de verbetering 
van het planmatig handelen in onderwijs en op
voeding, is er een wetenschappelijke heroriënta
tie op de realiteit nodig (Van den Berg, 1988, 
1990). Wat voor standpunt biedt in dezen per
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5. Een zich verschuivende optie op innovatie
beleid 

Hoe, en op basis waarvan, kan op meer vrucht
bare wijze vorm en inhoud gegeven worden 
aan de relatie tussen (sociale) wetenschap en de 
praktijk van onderwijs en zorg. Hoe kan ener
zijds onderwijskundig beleid zo voorgesteld en 
ingericht worden dat er wèl een beleidsvormen
de taak uitgeoefend kan worden? Hoe kan an
derzijds de rol en werkwijze van 'practici' in het 
kader van curriculumontwikkeling vorm en in
houd krijgen? 

Er is sprake van een groeiende behoefte aan 
nieuwe opvattingen over onderwijsvernieuwing. 
De noodzaak hiertoe wordt steeds meer gevoed 
door de overtuiging dat onze traditionele strate
gieën dikwijls niet geschikt zijn om de onderwijs
vraagstukken van vandaag aan te pakken. In 
veelliteratuur (verg. Van den Berg, 1988) wor
den kaders aangereikt voor het begrijpen en ver
klaren van aspecten van de werkelijkheid. Deze 
kaders worden paradigma's genoemd. 
Voorstanders van een nieuw paradigma beschrij
ven een fundamentele verandering van onze ma
nier van denken, van waarnemen en wijzigin-

en in het waardensysteem. Het gaat in Tiet 
iizonder om een verschuiving van de mechani

sche, rationele zienswijze naar een meer dyna
mische, creatieve zienswijze. 
Volgens veel auteurs houdt het 'oude' paradig
ma vooral verband met beheersing van proces
sen. Daarbij wordt zoveel mogelijk zekerheid 
gezocht op basis van lineair, doelgericht denken 
en handelen. Vanuit verschillende wetenschap
pen en invalshoeken wordt aan dit model nog 
steeds de voorkeur gegeven. Het rechtlijnige en 
het analytische karakter van de hierbij behoren
de methodiek wordt beschouwd als een instru
ment om het proces beheersbaar te houden. 
Zo ook stelt Lagerwei j (1993, p. 8) dat onze 
bestaande standaardopvattingen omtrent aan
pak en inhoud van onderwijsvernieuwing een 
krachtige ommezwaai verdienen. Er is naar zijn 
mening een grondige behoefte aan heroriënta
tie, aan meer creatieve oplossingen en aan 
meer inspirerende benaderingen van vraagstuk
ken bij onderwijsvernieuwing. 
'Voor de invoering van onderwijsvernieuwingen 
is het nodig benaderingen te vinden die recht 
doen aan de menselijke aspecten in het onder
wijs. Te vaak is er vanuit gegaan dat leerkrach
ten primair en vooral rationeel handelende be
roepsbeoefenaren zijn, die genoeg hebben aan 
overtuigende argumenten om, door anderen ge
wenste, vernieuwingen tot stand te brengen (La-
gerwey, 1993, p. 6) . In dit kader hebben we 
het begrip transformatief vernieuwingsbeleid ge-
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tie hebben we omschreven als een proces waar
bij mensen intensief worden aangesproken op 
hun bewustzijn van de context waarin ze leven 
en werken, alsmede op hun individuele vermo
gen en individuele verantwoordelijkheid om die 
context te veranderen. 
Vanuit deze omschrijving worden mensen meer 
en meer beschouwd als het potentieel van een 
organisatie, een diepte-investering, die ten volle 
moet worden benut en om ontwikkeling vraagt. 
Bij transformatie gaat het om een verschuiving in 
het traditionele beeld van vernieuwen, organise
ren en management. De beproefde en klassieke 
instrumenten, zoals hiërarchie, planning en stan
daardisatie, voldoen daarbij niet meer in alle 
opzichten. 

Benadrukking van rationeel-lineaire benaderin
gen heeft het gevolg dat een te sterk accent 
wordt gelegd op de structuur van de organisa
tie. Met de motivatie en de betrokkenheid van 
de individuele personen wordt dan minder reke
ning gehouden. Bij transformatie gaat men er 
vanuit dat individuele personen niet machteloos 
zijn. Vernieuwing wordt steeds minder als een 
mathematische grootheid beschouwd, maar veel 
meer als een zaak van intensiteit van werken 
met vernieuwingen. Dat dit werken in sterke 
mate wordt beïnvloed door subjectieve ervarin
gen en persoonsgebonden opvattingen zal uit 
de volgende paragraaf blijken. 

6. Betrokkenheid als belangrijke kernvariabele 

Om een vernieuwingsproces kans van slagen te 
geven, dient in het bijzonder gelet te worden op 
de mogelijkheden die leerkrachten hiertoe heb
ben. Elke vernieuwer staat met andere woorden 
voor de opdracht uit te gaan van de wijze 
waarop de leerkrachten hun taak opvatten en 
beleven. Onderwijsvernieuwing dient in belang
rijke mate gericht te zijn op de behoeften en de 
problemen van de onderwijspraktijk. Behoeften 
zijn immers geen toevallige verschijnselen, doch 
duidelijke signalen van een bepaalde realiteit. 
Door het woord behoeften te gebruiken, drukken 
we het volgende uit. Wanneer leerkrachten ge
confronteerd worden met een vernieuwing dan 
reageren zij vanuit hun eigen betrokkenheid, er
varingen, opvattingen etc. Deze reacties worden 
echter ook bepaald en beïnvloed door de om
geving en de school waarbinnen zij functione
ren. Beide bronnen leiden tot vragen, spannin
gen en behoeften. Hiermede rekening houdend 
zijn er theorieën en modellen nodig op grond 
waarvan het mogelijk is deze behoeften en 
daarmee verband houdende spanningen binnen 
de onderwijspraktijk op duidelijke wijze te for
muleren. De behoeften van de onderwijspraktijk 
zijn niet irrationeel en verschijnen niet als toeval-



lig. Het zijn naar onze mening basisvariabelen 
voor de onderwijsvernieuwing. 
Een belangrijk model is het door ons ontwikkel
de Betrokkenheidsmodel (Van den Berg & Van-
denberghe, 1981, 1983; Van den Berg, 
1985). De basis van dit model is gegroeid uit 

het werk van F. Fuller (1969) in haar studie over 
'concerns' van leraren-in-opleiding. Fuller heeft 
vastgesteld dat er een belangrijke ontwikkeling 
bestaat bij leerkrachten wat betreft hun betrok
kenheid ('concerns') bij het werk. Algemeen ge
zegd beweert deze theorie, dat als een individu 
in een nieuwe situatie terecht komt die interactie 
met anderen nodig maakt, zi jn/haar gedrag op 
de eerste plaats geleid wordt door 'concerns' 
over zichzelf en de eisen die de situatie aan 
hem/haar stelt. Als deze zelf-'concerns' opgelost 
worden, wordt de intensiteit hoger van 'con
cerns' die vooral te maken hebben met de aard 
van de taak en met de kwaliteit van het taakge
drag. Daarna richt de persoon zijn 'concerns' 
op de invloed die hi j /z i j heeft op anderen. Men 
streeft er dan naar de inspanningen voor ande
ren te optimaliseren. Deze verschuiving of ont
wikkeling in de 'concerns' verloopt echter niet 
toevallig, maar vertoont een zekere systematiek. 
Fuller baseert zich hierbij op verschillende onder
zoekingen over 'teacher-anxietes' en op haar ei
gen ervaringen in de lerarenopleiding. 
Dit denken kan gegeneraliseerd worden naar 
leerkrachten die Betrokken zijn bij een vernieu
wing. Men heeft allereerst vragen en problemen 
die wijzen op een sterke zeltbetrokkenheid ('Ik 
vraag me af of ik dat kan volbrengen'). Vervol
gens krijgen de 'concerns', in verband met de 
uitvoering van de taak, de bovenhand: de taak-
betrokkenheid ('Elke avond van de week moet ik 
werken om mijn lessen voor de volgende dag 
voor te bereiden'). Tenslotte gaat men zich vra-

en stellen over het resultaat van de vernieuwing 
ij de leerlingen: de leerling-betrokkenheid ('Le

ren de kinderen nu werkelijk wat zij nodig heb
ben?') en over de samenwerking met anderen, 
bijvoorbeeld collega's (de anderbetrokkenheid, 
inclusief de leerlingen). Het is niet eenvoudig om 
de term 'concerns' in het Nederlands te vertalen; 
wii kiezen voor betrokkenheid (in Vlaanderen: 
bekommernis). 

De beschreven opvatting houdt eigenlijk in dat 
elke leerkracht die met een vernieuwing in het 
onderwijs te maken krijgt, reageert op een ge
voelsmatige wijze. Afhankelijk van de persoonlij
ke opvattingen en inzichten en van de vroegere 
ervaringen ervaart elke leerkracht op een eigen 
wijze de verandering. Met andere woorden: er 
kunnen zich verschillende varianten van betrok
kenheid voordoen. Sommige leerkrachten kun
nen een vernieuwing beleven als een bedreiging 
van de huidige toestand waarin ze zich wef be

vinden. Anderen daarentegen beleven de ver
nieuwing als een beloning voor vroeger gelever
de inspanningen. Weer anderen kunnen het ge
voel hebben dat er een totaal gebrek is aan 
informatie. Ze voelen zich bijvoorbeeld overge
leverd aan een beleidsinstantie die buiten hen 
om allerlei gedragsregels voorschrijft. 'Moeten 
wij nu zo gaan werken en waarom eigenlijk?' 
Onderzoek naar vernieuwingsprocessen (Van 
den Berg & Vandenberghe, 1981, 1984, 
1988J heeft uitgewezen dat door een goed om

gaan met 'betrokkenheid' vernieuwingen een 
grotere kans van slagen krijgen. Het wordt dan 
immers mogelijk leerprocessen op te zetten die 
aansluiten bij de belevingswereld van leerkrach
ten bij hun doordeweekse didactiek. 

7. Heroriëntatie op curriculumontwikkelingen 

Hierboven hebben we het belang van betrok
kenheid aangegeven voor het begrijpen van 
reacties van leraren op bepaalde vernieuwin
gen. De betrokkenheid is in principe een natuur
lijk fenomeen in situaties waar leraren verwacht 
worden nieuwe problemen aan te pakken, 
nieuw materiaal te gebruiken, nieuwe werkvor
men toe te passen, enzovoorts. 
Boven hebben we ook gezien dat instituten voor 
onderwijs en opvoeding van doven permanent 
onder druk komen te staan. Dit geldt overigens 
voor alle scholen en leerkrachten. Beleidsma
kers, onderzoekers en begeleiders hebben in dit 
kader de plicht beleid te ontwikkelen en resulta
ten van onderzoek bruikbaar te maken voor de 
praktijk. Maar diegenen die deze voorstellen 
ontwikkelen mogen niet vergeten, dat zelfs het 
meest eenvoudige voorstel leidt tot een bepaal
de betrokkenheid. Betrokkenheid leidt tot een ge
heel van vragen, consideraties en behoeften die 
fundamenteel samengaan met vragen over het 
herdefiniëren van de persoonlijke definitie van 
opvoeding en onderwijs. 
Niet zozeer de objectieve kenmerken van een 
vernieuwing zijn bepalend voor de betrokken
heid alswelae perceptie die de actoren hebben 
van de aard van de vernieuwing en de door
werking ervan naar de school. Verklaringen voor 
bepaalde situaties en daarmee verband houden
de problemen, komen voort uit de betekenis die 
personen aan een situatie geven. Ook voor pro
cessen van curriculumontwikkeling is het van be
lang die verschillende betekenissen goed te ana
lyseren. 
Betrokkenheid leidt dus tot het scheppen van be
tekenis die men aan zijn eigen situatie toekent. 
Aldus opgevat is betrokkenheid een belangrijke 
indicator voor een subjectieve realiteit, van 
waaruit men als leerkracht het dagelijkse werk 
organiseert. O p basis van vroegere persoonlijke 29 



ervaringen met taakinvullingen, met reacties van 
leerlingen op alternatieve werkwijzen, met de 
deelname aan eerdere vernieuwingsprojecten 
heeft elke leerkracht van zichzelf een idee ge
vormd over zijn persoonlijke doelmatigheid om 
vernieuwingen te realiseren. Bij curriculumontwik
keling staan we dan voor de taak om die situ
aties te creëren waardoor ingespeeld kan wor
den op de persoonlijke doelmatigheid van de 
leerkracht. In het bijzonder gaat het ons inziens 
om situaties waarin de leerkracht duidelijke infor
matie krijgt over de waarde van de voorgestelde 
taak voor zichzelf en over het feit dat hij in staat 
is om aan de verwachtingen te voldoen. Dit pro
ces van definiëring van een situatie is een be
langrijke component van de zogenaamde pro
fessionele ontwikkeling. 

Curriculumontwikkeling kenmerkt zich door de 
voortdurende onderhandeling over de betekenis 
van de situatie. Van de leerkracht/groepsopvoe
der wordt verwacht dat hij aan deze communi
catieve situatie w/7 deelnemen. Hij behoeft daar
voor zijn 'subjectieve onderwijstheorie of 
subjectieve praktijktheorie' niet op te geven en in 
te ruilen voor wat 'objectief of wetenschappelijk' 
betekenisvol is (zie ook Wardekker, 1989b). 
Hier komt dus een visie op curriculumontwikke
ling naar voren, gebaseerd op een positief 
beeld van de competenties van de leerkracht. 
W i j gaan ervan uit dat individuele leerkrachten 
minder machteloos zijn dan dikwijls wordt veron
dersteld. Leraren vormen het menselijk potentieel 
van een organisatie, een diepte-investering die 
ten volle moet worden benut en om ontwikkeling 
vraagt. Men spreekt in dit kader over het ken
merk van de oorspronkelijke beweegkracht van 
individuele personen of het beginsel van de zelf
organiserende kracht van organisaties. Dit leidt 
tot vragen hoe men mensen kan motiveren en 
hoe men mensen kan stimuleren om veranderin
gen op creatieve wijze te realiseren. Iedereen, 
elke groep, elke vaksectie of andere werkzame 
groep in een school is een bron voor produktie-
ve verandering. Voor curriculumontwikkeling lei
den deze inzichten tot meer aandacht voor b e 
leid vanuit de basis, tot benadering van 
leerkrachten als professionals, tot aaneenschake
ling van acties met grote succesbeleving van be
trokkenen. 

8. Curriculumontwikkeling als kenmerk van 'de 
lerende organisatie' 

Curriculumontwikkeling moet in een teken staan 
van de vraag hoe een organisatie te ontwikke
len is waarbij een beroep wordt gedaan op de 
individuele verantwoordelijkheid en creativiteit 
van de betrokkenen. De opdracht is een organi-
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rende organisatie. Een dergelijke organisatie is 
gericht op het vermogen voortdurend nieuwe 
kennis, expertise en vaardigheden te genereren 
teneinde ingespeeld te blijven op veranderende 
omstandigheden (Van den Berg, 1990, p. 17). 
In dit kader rijzen vragen zoals: hoe wordt een 
goed leerplan werkelijkheid; hoe komen leraren 
met elkaar tot een formulering van de situatie; 
wat is daarbij de rol van de wetenschap; hoe 
slagen beide erin de werksituatie open te hou
den? Met andere woorden: hoe organiseer ie 
dat leerkrachten zelf blijven leren? In dit opzicht 
is curriculumontwikkeling meer dan het organise
ren van een leergang voor leerkrachten. Hoe is 
de school mede tot een leeromgeving voor leer
krachten te ontwikkelen? Wat betekent dit voor 
de rol van de leerkracht? 

Experimenten op de werkplek zelf en begelei
ding daarbij is een essentieel kenmerk van een 
proces van curriculumontwikkeling in een school 
als lerende organisatie. Veranderingen worden 
uitgeprobeerd om er ervaring mee op te doen. 
Velen zijn dan geïnteresseerd in het resultaat. De 
leerkrachten die de praktische toepassing onder 
hun hoede hebben, voelen het verschil met de 
oude situatie, ervaren nieuwe problemen en 
voorzien misschien nog weer andere. Men be
slist in onderling overleg om op deze voet door 
te gaan, of de aanpak te wijzigen. Het is een 
cyclische aanpak, de verandering krijgt lang
zaam maar zeker vorm. Pas als men aan het uit
proberen is komen de vragen los. Dan komt pas 
in het vizier waarmee men als onderwijsgeven
de eigenlijk bezig is. 'Waarom doe ik dit?' 
'Hebben de leerlingen nu juist dit werkelijk no
dig?' 'Is dit beter dan wat ik vroeger deed?' 
'Hoe kunnen we het curriculum zodanig organi
seren dat elk kind aan zijn trekken komt?' 
De leerkrachten overleggen met elkaar, zij pak
ken het aan, zij stellen hun vragen over hun 
praktijk, enzovoort. Algemene vage discussies 
worden hierdoor gemeden. Er wordt zo dicht 
mogelijk aangesloten bij de bestaande praktijk. 
Leerkrachten nebben immers behoefte aan con
crete hulp bij problemen in hun dagelijkse werk. 
Zij dienen zich immers op de eerste plaats te 
verantwoorden voor wat er in hun eigen klas of 
op hun eigen vakgebied gebeurt. Men leert om 
reflecterend in en met de klas bezig te zijn. Hier
door kan de leerkracht op een verschillende en 
gevarieerde wijze afstand nemen van bestaan
de praktijken en tegelijkertijd invloed hebben op 
een verbeterend functioneren van de schoolprak
tijk. 

Het bovenbeschreven proces van uitproberen 
wordt ook wel genoemd een proces van incre
mented beleidsontwikkeling (Van den Berg, 
1990, p. 18). Binnen bepaalde gegeven ver
nieuwingsdoelstellingen zet men activiteiten op, 



die in betrekkelijk korte tijd tot min of meer gega
randeerde successen kunnen leiden. Te denken 
valt aan de ontwikkeling van demonstraties, eva
luaties, observaties, enzovoort. Het eigen veran
derbaar gedrag van leerkrachten is nierbij het 
richtpunt van beleidsontwikkeling. Als op deze 
wijze curriculumontwikkeling plaatsvindt, kan er 
bij leerkrachten tegelijkertijd sprake zijn van een 
proces van geleidelijke professionele ontwikke
ling. 

9. Slot 

Als we het onderwijs op deze wijze willen ver
anderen, zal het doemdenken in het onderwijs 
afnemen. Leerkrachten kunnen zich als professio
nals ontwikkelen met de bedoeling hun eigen di
dactische gebruiken te verbeteren. Leerkrachten 
behoeven ook niet meer te worden gezien als 
een deel van het landelijk innovatieprobleem, 
maar als personen die een essentiële bijdrage 
kunnen leveren aan de oplossing van onderwijs
problemen. Deze visie vergroot de betrokken
heid van leerkrachten en werkt zeker geen ver
vreemding in de hand. Ook behoeft er dan 
geen sprake te zijn van een vlucht in overlevings
strategieën. Dit laatste levert veeleer een verhar
ding van reeds ingenomen standpunten op. 
De bedoeling van elke innovatie is echter om 
vernieuwende denkbeelden te bieden die hun 
oorsprong veelal vinden buiten de alledaagse 
praktijk, maar waarvoor van de leerkrachten een 
hoge betrokkenheid wordt gevraagd. 'Het gaat 
om strategische heroriëntaties, waarin nadrukke
lijk ruimte en aandacht is ingebouwd voor het 
ontwikkelen van de beste kwaliteiten van elke 
deelnemer - ook die van de beleidsverantwoor
delijke - aan een vernieuwingsproces' (Van den 
Berg, 1991, p. 22). Innovatie blijft dan niet ste
ken bij adoptie (de vernieuwing wordt aanvaard 
zonder er concreet gestalte aan te geven]. Inte
gendeel: vanuit geschetste beginselen is het be
ter mogelijk innovaties daadwerkelijk in te voe
ren/te implementeren. Vernieuwingen (achter de 
klasdeur) hebben dan een grotere kans van sla
gen. 

De in deze bijdrage beschreven inzichten raken 
aan de wortels van onderwijsvernieuwings
wetenschappen. Bij de inrichting van de innova
tieve taak stuit het beleid op het dilemma van 
systeemdwang en zelfbepaling. Dit dilemma be
paalt het denken en handelen van zowel leer
krachten als ondersteuners. De 'kwestie van 
plannen' wordt door dit hardnekkige dilemma 
opgeroepen en raakt, nogmaals, aan de wortels 
van ons handelen. 
Velen verliezen zich in de ene na de andere 
structuurverandering van de organisatie. De leer

krachten hebben grote behoefte aan een innova
tief concept dat serieus ingaat op de wijze 
waarop zij een vernieuwing beleven: 'manage
ment of meaning'. Een van de kerntaken van de 
innovatieve wetenschap is bij te dragen aan het 
alledaagse leven (in praktijken van onderwijs) 
door het creëren van zienswijzen waarmee het 
onderwijs tot vernieuwing gemotiveerd kan wor
den. Hierdoor kan de kloof tussen de zondagse 
en de doordeweekse didactiek verkleind wor
den. 

Prof. dr. Rudolf van den Berg is bijzonder 
hoogleraar Onderwijskunde aan de Katholie
ke Universiteit te Nijmegen en tevens hoofd 
van de afdeling Ontwikkelingen en Onder
zoek van het Katholiek Pedagogisch Centrum 
te 's Hertogenbosch. 

Albert Koele is leraar in het voortgezet speci
aal onderwijs op Effatha in Zoetermeer. 
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B.K.B., workshop Begeleide Kamer Bewoning 

B.G. Hofman 

Tijdens het VEDON-congres heb ik twee workshops 
bi jgewoond. Het eerst was ik te gast bij de workshop 
B.K.B. De tweede workshop droeg de titel: 'Dovencul-
tuur'. Hieronder volgt verslag. 

Het project B.K.B, maakt deel uit van de Stichting In
ternaten Effatha. De B.K.B, is gehuisvest in een eens
gezinswoning, die is gelegen op Heyermanshove 4 , 
2 7 2 6 AK Zoetermeer. Het huis ligt direct achter het 
Ministerie van Onderwijs en is lopend te bereiken van
af het NS-station Centrum West. 
Een aantal jaren geleden ontstond de behoefte aan 
wat nu het B.K.B, is geworden. Men werd geconfron
teerd met een groep schoolverlaters, die op zich geno
men niet in aanmerking zou komen voor een gezins
vervangend tehuis. Deze pupillen boden perspectie
ven die verder reikten. De brochure formuleert aldus: 
B.K.B, is bedoeld voor dove jongeren van 18 tot 24 
jaar, die een te hoog niveau hebben voor een gezins
vervangend tehuis (gvt), die nog niet zelfstandig kun
nen of willen wonen, maar dit wel binnen de leeftijds
grens kunnen leren. [ 
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De projectleiders willen hun pupillen helpen bij het 
maatschappelijk functioneren; de zelfredzaamheid ver
groten respectievelijk bevorderen en hen leren verant
woording te dragen voor eigen keuzen. De maximale 
verblijfsduur is gesteld op 5 a 6 jaar. Het gaat dus om 
een trainingshuis. 

Er is een methodiek ontwikkeld. De methodiek is g e 
richt op het verwerven van vaardigheden, waarbij on
derscheid wordt gemaakt tussen praktische vaardighe
den en sociale vaardigheden. 
De praktische vaardigheden bestaan o.m. uit: 
* Huishoudelijke taken, variërend van bed opmaken 

tot wassen + strijken. 

* Koken met daarbij het samenstellen van een menu, 
rekeninghoudend met het seizoen; de boodschap
pen doen. 

* Omgaan met geld d.i. rondkomen met een week-
budget. 

* Administratieve handelingen, zoals het invullen van 
diverse formulieren en het notuleren van de bewo
nersvergadering. 

* Klein onderhoud in huis en aan middelen van ver
voer. 

Deze onderdelen worden aan de hand van een zoge
noemd Stappenplan afgewerkt. Hierin onderscheidt 
men drie stadia, t.w.: 
* De bewoner met de begeleider (de debutant). 
* De bewoner met toezicht van de begeleider (de ad-

spirant). 
* De bewoner zelfstandig (de habitant). 

Het stappenplan vormt een handgreep voor de bege
leiders. Zo verkrijgt men een maatstaf die kan worden 
aangelegd op de vorderingen van de pupil. 

Ten behoeve van de ontwikkeling in so
ciale vaardigheden, beter gezegd bege
leiding op het sociaal-emotionele vlak, 
heeft elke bewoner een mentor. Minstens 
eenmaal per week is er overleg met de 
mentor over zaken, die zowel zeer per
soonlijk individueel liggen dan wel in ver
band gebracht kunnen worden met de 
woongroep. 
Het eigen 'Werkboek' biedt tevens plaats 
voor het onderdeel 'Sociale Vaardighe
den'. Problemen uit de praktijk worden 
aan de orde gesteld en er worden oploss
ingen aangedragen, die niet op voor
hand die van de begeleiders behoeven te 
zijn. O p deze manier kan de pupil inzicht 
krijgen in het eigen functioneren; het on
derkennen van zijn sterke en zwakke kan
ten. Het doel is net ontwikkelen van zelf
vertrouwen, zelfacceptatie, het leggen en 
onderhouden van contacten en het verho
gen van de weerbaarheid. 

Ook de besteding van de vrije tijd is opgenomen in 
de methodiek. Het doel hiervan ligt in het overzien 
van situaties; het leren plannen op korte en langere ter
mijn. 

Gedurende de workshop werd er een video getoond 
waardoor het dagelijks reilen en zeilen in het B.K.B.-
huis voor ons zichtbaar werd. Na afloop bestond er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan werd 
redelijk gebruik gemaakt. 
Ik vond de sfeer ontspannen en de presentatie verdien
de een ruime voldoende. 



Workshop 'Dovencultuur' 

In januari werd op Effatha in het leerplan het vak 'Do
vencultuur' opgenomen. O p dit moment is het een van 
de ontwikkelingen die binnen het kader van bicultureel 
onderwijs vallen. Veel is voorafgegaan aan de invoe
ring van het vak. De Nederlandse dovengemeen-
schap heeft zich rond het item dovencultuur jarenlang 
uitgesproken en van zich laten horen via de Stichting 
Nederlandse Dovenraad. 

In het nu niet meer zo nabije verleden gold binnen het 
dovenonderwijs de spreekmethode als alleen zaligma
kend; gebaren waren toen taboe. Het gevolg hiervan 
is geweest dat de cultuur van de dovengemeenschap 
voor lange tijd ondergesneeuwd is gebleven. Nu de 
inzichten zijn veranderd en Gebarentaal wordt erkend 
belangrijk te zijn voor de optimale ontplooiing van het 
dove kind, treedt langzamerhand de dooi in. Nu heeft 
Effatha een gebaar gemaakt naar de dovengemeen
schap door Dovencultuur op te nemen in haar onder
wijsplan. 

Een begripsomschrijving van Dovencultuur naar Schles-
inger en Meadow (1972): 
Doofheid op jonge leeftijd is veel meer dan een licha
melijke handicap; het is een cultureel fenomeen, waar
in sociale, emotionele, taalkundige en intellectuele pa
tronen door elkaar lopen en vast met elkaar zijn 
verbonden. [ ] 

Concreet gaat het hier om vijf kenmerken: 
I . De identiteit en beeldvorming van zichzelf, - de 

dove mens en de positie tegenover de horende. 
2. De leefwijze van dove mensen met elkaar en met 

horende medemensen, - de gemeenschappelijke 
sociale geschiedenis. 

3. Gebarentaal als eigen taal en als belangrijkste 
communicatiemiddel. 

4 . Sociale omgangsvormen en gewoonten (het WIJ-
gevoel). 

5. Kunstuitingen als gebarentheater, gebarenpoëzie etc. 

De doelstelling die Effatha aan het vak Dovencultuur 
heeft verbonden, is ongeveer als volgt gedefinieerd: 
De leerling in staat stellen vanuit z i jn/haar doof-zijn 
kennis en inzicht te verkrijgen over het eigen functione
ren, om zich te kunnen ontplooien en handhaven in de 
twee werelden, t.w. de dovenwereld en een wereld 
met een dominante groep horenden, en daarin 
haar/zi jn weg te vinden. 

(Vaak wordt 'horende wereld' gebruikt als tegenstelling 
van 'de dovenwereld'. Ik heb daar iets op tegen.) 

De inhoud van het vak wordt vormgegeven door the
ma's, die naar gelang de behoefte, interesse en leef
tijd van de leerlingen behandeld kunnen worden. Hier
bij beoge men de taalvaardigheid en de cognitieve 
mogelijkheden binnen de klas. 
* Communicatievormen tussen doven onderling en 

tussen doven en horenden. 
* Eigenschappen en kenmerken van Dovencultuur. 
* Ontwikkeling van het onderwijs aan doven in Ne

derland. 
* Geschiedenis van de gebarentalen, in het bijzon

der die van de Nederlandse. 
* Positie van doven in het huidige Nederland. 
* Positie van doven in het verleden binnen West-

Europa. 
* Opleidings- en beroepsmogelijkheden voor doven. 
* Dovenbeweging in Nederland. 
* Organisaties van/voor doven, gericht op beharti

ging van belangen en dienstverlening. 
* Initiatieven op net gebied van lokale organisatie 

door doven zelf in het leven geroepen. 
* Positie van doven in het buitenland in de tegen

woordige tijd. 
* Dovenbeweging in het buitenland. 

Na ieder afgerond onderdeel wordt door middel van 
opdrachten en mondelinge of schriftelijke toetsen het 
leerproces geëvalueerd. 
Dovencultuur is nieuw in het leerplan. Veel lesmateriaal 
zal ontwikkeld worden; ook zoekt men naar geschikte 
methoden. 

Een workshop beginnen met het poneren van polarise
rende nuancevrije stellingen werkt op de deelnemers 
vaak als zeer uitdagena Een tweetal stellingen staat 
hieronder vermeld; er waren er meer. Men mocht kie
zen waartoe men zich het meest voelde aangetrokken. 
Aardig voor iedere deelnemer is het op deze manier 
te kunnen ontdekken binnen welke discipline of vanuit 
welk denkkader de diverse collega-deelnemers zich 
profileren. De basis voor een werkende Workshop is 
dan gelegd. Er werd vruchtbaar gediscussieerd onder 
nu een strakke leiding. Ik denk dat iedere deelnemer 
iets heeft opgestoken van de presentatie van dit nieu
we 'Effatha-initiatief'. 

Dovencultuur hoort als vak op het lesrooster 

van een dovenschool die kwaliteit wil leveren 

Dovencultuur is een verkapte 
vorm van maatschappijleer 
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W.F.S. van Lingen, 25 maart 1994 

Goede morgen en welkom op deze tweede dag van 
het Vedon-congres, waarin de subtitel 

'Effatha op weg naar een 
multi-functioneel zorgcentrum' 

nader wordt uitgewerkt. 

In de eerste lezing op deze dag zal de heer R. van 
Harten een uiteenzetting geven van de strategische 
heroriëntatie van Effatha, wat geresulteerd heeft in een 
strategisch plan 

'Effatha . . . op weg naar 2000; 
continuïteit in beweging'. 

In dit plan wordt aangegeven dat Effatha wil uitgroei
en tot een multifunctioneel zorgcentrum voor communi
catief gehandicapten van 0 tot 24+, zowel voor op
voeding als onderwijs. 
Effatha wil inspelen op de markt van de toekomst. Veel 
factoren spelen een rol bij het bepalen van het strate
gisch beleid. 

Uiteindelijk zet Effatha de organisatie op zijn kop en 
staat de inhoud dan in al zijn differentiaties voorop. 
De heer van Harten is directeur scholen speciaal on
derwijs in Voorburg en lid van het Managementteam. 

Direct daarop volgt een lezing met als titel 
'Prestatiemeting in een lerende organisatie'. 

Hierin komen de volgende aspecten aan bod: Effatha, 
een lerende organisatie; meting van prestaties op or
ganisatieniveau in de onderwijs/zorgsector; planned 
change in een lerende organisatie; meting van de 
prestaties van een lerende organisatie. 
De lezing wordt verzorgd door de heer Joost Kampen, 
die als organisatie-adviseur verbonden is aan 
Synergie Consultancy B.V. te Den Haag. Synergie is 
sinds 1 992 betrokken bij de ontwikkeling van de or
ganisatie van het Instituut Effatha. 

(Opm. Red.: Lezing is niet opgenomen.) 

Vedon-congres maart 1994 

Effatha . . . naar 2000; continuïteit in beweging 
R.C. van Harten 

René van Harten 
is directeur 
scholen Speciaal 
Onderwijs te 
Voorburg 
en lid van het 
Management 
Team van Effatha. 
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Inleiding 
In mijn inleiding wil ik u een overzicht geven van 
het innovatieproces dat Effatha doormaakt, 
waarbij ik onder innovatie versta: vernieuwing, 
verandering, aanpassing aan de omgevings-
eisen. Allereerst geef ik u een korte blik in de his
torie van Effatha. Ik ga in op enkele factoren die 
aanzetten tot verandering. Je kunt dat aanduiden 

met de druk die aanwezig is om te veranderen. 
Vervolgens komt onze visie aan bod en ga ik in 
op enkele aspecten die betrekking hebben op 
het vermogen om te veranderen. En tot slot kom 
ik toe aan de eerste stappen die tot actie leiden. 
Ik kan u geen afgerond beeld geven. Pas over 
enkele jaren zal blijken hoe groot ons innovatief 
vermogen is. 
Hopenlijk komen we tot de conclusie, dat er 
sprake is van een continu leerproces, zowel van 
het management als van de werkers in het veld. 
Een lerende organisatie, een onderwerp waar
op de heer Kampen straks nader in zal gaan. 

Effatha . . . naar 2000, 
de titel van ons strategisch plan, met als onderti
tel 'contunuïteit in beweging'. 
De komende eeuwwisseling werpt zijn schaduw 
(al) ver vooruit. In allerlei organisaties verschijnen 
rapporten waarbij in de titel het jaar 2 0 0 0 vaak 
genoemd wordt. Is het voor een 106-jarig insti
tuut als Effatha wel zo logisch om over de toe-



komst na te denken? Is een 106-jarige niet toe 
aan zijn welverdiende rust? De wijsheid en ken
nis, opgebouwd in een eeuw, moeten toch meer 
dan voldoende zijn om het jaar 2 0 0 0 met ver
trouwen tegemoet te zien? Dat vertrouwen is er 
zeker: Vandaar dat wij spreken over continuïteit. 
Maar we beginnen ook aan onze tweede 
jeugd: Vandaar die beweging. 

Geschiedenis 
Voordat ik u daar meer over vertel, neem ik u 
eerst even mee terug naar het jaar 1888. Het 
jaar waarin Effatha werd opgericht. 
De oprichters stelden zich een eenvoudige, 
doch oprechte doelstelling: 'Werk der barmhar
tigheid onder blinden en doofstommen'. In 1891 
wordt gestart met vier leerlingen. De directeur 
vormt samen met zijn vrouw ook de leiding van 
het internaat. Als het openingsfeest voorbij is, 
schrijft de heer Oranje, de directeur, een voorlo
pig leerplan. 
De secretaris vermeldt na een jaar met vreugde 
de vorderingen: 'Waarlijk, we werden verrast. 
De kinderen zagen er gezond, frisch en levens
lustig uit'. En . . .: 'We waren getroffen door de 
vorderingen, die zij in zoo betrekkelijk korten tijd 
gemaakt hadden'. 

In die tijd geen strategisch plan, geen leerlingvolg
systeem, geen zorgplannen, geen organisatiemo
dellen. Nee, het vertrekpunt was in die tijd 'barm
hartigheid'. Volkomen terecht naar de omstan
digheden in die jaren. Medelijden evolueerde in 
werken vanuit het hart in respect voor de ander en 
daarin mogen we streven naar continuïteit. 

Wat opvalt is dat alle aandacht uitgaat naar het 
onderwijs. De 'zorg' werd er aanvankelijk zelfs 
wel even bij gedaan door het directeursecht
paar. Of was men hier zijn tijd al ver vooruit en 
was er toen al sprake van multidisciplinair wer
ken? Ik zal daar straks verder op ingaan. 

Ontwikkelingen 
Effatha groeide in honderd jaar uit naar een in
stituut met meer dan 300 leerlingen en 4 0 0 me
dewerkers. 
In 1988 begint Effatha aan zijn tweede jeugd. 
Bood dat sterke verleden nog wel een antwoord 
op de vragen die deze tijd stelt? 
Of laat ik het persoonlijker maken. Waren we 
nog steeds in staat om adequaat antwoord te 
geven op vragen die ouders en kinderen ons 
stelden? Hoe onbevredigend is dan het ant
woord dat zou volstaan met: 'We hebben het al
tijd zo goed gedaan'. 
Stellig, we gaven het kind veel liefde en warm
te, maar je leunt het daarmee ook platknuffelen. 
En als het daarna amechtig naar adem hapt, zal 

het nog steeds dezelfde vraag stellen. En niet 
een, maar veel meer. 

W e kwamen tot het inzicht, dat we het instituut te 
veel centraal stelden. Onze methodiek was voor
al gebaseerd op: 'We hebben het beste met uw 
kina voor, wij weten wat goed voor u is'. 
En net als veel andere instellingen van onze leef
tijd kwamen we tot de ontdekking dat de muren 
rond ons instituut toch wel erg hoog waren op
getrokken. Het zicht op de omgeving dreigde 
verloren te gaan. 

Die omgeving was wel degelijk veranderd. Ou
ders waren veranderd van leveranciers van kin
deren in opdrachtgevers. Zij bepalen aan wie 
ze de opdracht zullen geven een bijdrage te le
veren in onderwijs en opvoeding. Een terugtre
dende overheid bepaalde eveneens veel veran
deringen in de omgeving. Beleidsvrijheid en een 
grotere eigen (financiële) verantwoordelijkheid 
kwamen als geschenken, soms in de vorm van 
toverformules, op ons af. 

W e vroegen ons af of we met onze oude cultuur 
en organisatievorm nog wel in staat waren de 
opdrachten van ouders, jongeren en overheid te 
verwerken. 

Bezinning en innovatie 
In deze korte historische schets heb ik u een aan
tal elementen geschetst, die een proces van be
zinning en innovatie op gang brachten. 
Was er nu werkelijk een noodzaak tot innovatie
ve aanpassingen of wilde het management al
leen maar mee in de tijdgeest van onze 'veran
derende' wereld? 

Professor De Groot sprak waarschuwende woor
den in Didaktief van april 1992 in zijn column 
getiteld 'Innovatie contra evaluatie'. Een waar
schuwing die iedereen die zich met vernieuwing 
bezig houdt, zich moet aantrekken. Zijn waar
schuwing gold de bewindslieden Ritzen en 
Wallage als vernieuwers van de onderwijswe
reld, die met hun voortdurende veranderingen 
de heie onderwijswereld tot wanhoop brengen. 
Helpt kritiek hierop eigenlijk? zo vroeg De Groot 
zich af. Kritiek op de inhoud van de plannen, 
op de haalbaarheid van de doelstellingen. De 
Groot hield een pleidooi om 'deskundigen in te 
schakelen en het volk in "het veld" te raad
plegen'. 

Om het zeer ingewikkelde proces van bezinning 
en innovatie op Effatha te bewaken en te bege
leiden, werden deskundigen ingeschakeld van 
het adviesbureau Synergie. Hun speciale aan
dacht heeft o.a. het bewaken van de randvoor- 35 



waarden voor implementatie van de innovatie. 
Dat is in het algemeen, en was op Effatha, een 
aspect dat onvoldoende aandacht en tijd krijgt, 
waardoor veel vernieuwingsinitiatieven een lang
zame dood sterven. Over de betrokkenheid van 
het veld sprak Professor Van den Berg gisteren 
behartenswaardige woorden. 

De volgende factoren speelden een rol bij de 
anticipatie op de toekomst: 
1 e. de voorgeschiedenis; 
2e. de vraagontwikkeling; 

Er is een toenemende vraag naar specialis
men en kwaliteit. Verder kan ik wijzen op 
de explosieve groei van het aantal meervou
dig gehandicapten. En ik wees u al op de 
veranderde rol van ouders van leveranciers 
naar opdrachtgevers. 

3e. externe ontwikkelingen, waarbij we onder
scheiden: 
- demografische factoren 

- afname aantal dove leerlingen 
- sterke toename aantal MG-leerlingen 

- politieke factoren 
- terugtredende overheid 

- sociaalmaatschappelijke factoren 
Ik wijs hierbij op snelle maatschappelijke 
ontwikkelingen die zorgen voor een con
stante druk op de organisatie, ledere orga
nisatie moet in staat zijn flexibel en daad
krachtig te reageren op nieuwe ontwikke
lingen. Verandering is immers meer de nor
male situatie geworden en stabiliteit de uit
zondering. 
- en verder marktfactoren 

- hulpaanbod zal meer en meer aan 
moeten sluiten bij de vraag van het 
individu. 

- en economische factoren 
- de overheid streeft naar kostenbeheer

sing, daardoor zullen er minder finan
ciële middelen beschikbaar zijn. 

- en tot slot interne factoren 
- wat zijn onze sterke en zwakke punten 

als organisatie. 

O p basis van de voorafgaande analyses is de 
toekomstvisie van Effatha verwoord in de volgen
de instituutsdoelstelling: 
Binnen 5 jaar uitgroeien tot een multi-functioneel 
zorgcentrum op basis van een herkenbare le
vensbeschouwelijke- en pedagogische identiteit 
met een volledig zorg- en onderwijspakket dat 
communicatief gehandicapten van 0 - 2 4 + jaar 
in staat stelt om als individu zo zelfstandig mo
gelijk in de maatschappij te functioneren. 

Voordat ik verder ga met het concretiseren van 
36 deze doelstelling, maak ik even een uitstapje 

naar de terminologie. 
Voor wie zijn hart laat spreken zijn woorden als 
innovatie, marktfactoren, cliëntgericht enz. een 
slag naar verzakelijking. Die woorden zouden 
niet thuishoren in onze wereld. 
Maar wie cliëntgericht vertaalt in kindgericht en 
oudervriendelijk / en één van de marktfactoren 
ziet als het aansluiten bij de individuele hulp
vraag van hef kind, voelt zich weer helemaal 
thuis in de vaktaal van ons eigen circuit. 

Om mogelijke knelpunten bij het bereiken van 
onze doelstellingen weg te werken, werd insti-
tuutsbreed geïnventariseerd wat onze sterke en 
zwakke punten waren. U kunt ze lezen in ons 
strategisch- en beleidsplan. Deze factoren zijn 
noodzakelijk voor het formuleren van een helde
re, reëel haalbare visie. 

W e mogen concluderen, dat er zowel van bin
nenuit als van buitenaf een druk bestaat om te 
veranderen. Dus niet veranderen om het veran
deren. 

Het managementteam (MT) kwam na intensieve 
gesprekken tot een heldere gedeelde visie. Voor 
onze gasten: in het MT adviseren de leidingge
venden van de belangrijkste organisatorische 
eenheden de algemeen directeur. 
In 1891 schreefae directeur en enige medewer
ker zijn plan voor de organisatie. In een organi
satie met 4 0 0 medewerkers begint de strategi
sche planning volgens Mintzberg top-down. 
Het management anticipeert op mogelijke ont
wikkelingen in de toekomst. Ook Van den Berg 
rekent het tot de taak van het strategisch ma
nagement te anticiperen op mogelijke ontwikke
lingen in de toekomst. De aandacht van het ma
nagement zal dus vooral uitgaan naar de 
sturingsprocessen en van de werkvloer vooral 
naar de uitvoering van de acties. O p de span
ning die ligt tussen deze oriëntaties kom ik terug. 

Analyse 
Ter illustratie licht ik enkele punten uit de sterk
te/zwakte-analyse, die antwoord moeten geven 
op de vraag of het ook anders kan. 

Ie . denken in structuren (systemen) in plaats van 
processen: 
De kern van ons werk betreft het pedagogisch-
didaktisch functioneren, maar is wel afhankelijk 
van de wijze waarop het organisatorisch sub
systeem van ons instituut is georganiseerd. Die 
organisatie creëert de mogelijkheden of belem
meringen voor het bereiken van de doelstellin
gen. De projectmatige benadering van een aan
tal vraagstukken zal een adequater en efficiënter 
antwoord geven dan de meer starre, geïnstitutio
naliseerde overlegvormen. 



2e. neiging tot autonomie: 
Onderwijs en Zorg waren strikt gescheiden 
systemen. De beantwoording van de hulpvraag 
liep sterk uiteen. Ouders en kind kregen verschil
lende, soms tegenstrijdige, antwoorden en wer
den van het kastje naar de muur gestuurd. Toch 
spraken onderwijs en zorg beiden over dat ene, 
ondeelbare kind. Natuurlijk, mijn beeld is ge
chargeerd, maar hier was zeker geen sprake 
van cliëntgerichte benadering. En dat is, zo stel
de ik eerder, wel de eis die onze omgeving 
stelt. Ons denken werd veelmeer bepaald door 
de structuur van ons instituut, dan door het creë
ren van processen ter beantwoording van de 
hulpvraag. Met andere woorden: we keken veel 
meer naar de vraag of het kind wel in de structu
ren van ons instituut paste, dan dat we een pro
ces creëerden dat antwoord gaf op de hulp
vraag van het kind. 

Onze eilandenstructuur moest worden doorbro
ken. De verschillende disciplines moesten op ba
sis van hun eigen deskundigheid een gezamen
lijk antwoord formuleren op de hulpvraag. 
Zo werd de Commissie van Onderzoek het cen
trale sturingsorgaan voor een multidisciplinaire 
benadering van het kind en zijn ouders, niet al
leen voor het onderwijs, maar voor het totale on
derwijs- en zorgaanbod. 

In een van de workshops heeft u daar meer over 
kunnen horen. 

Voor de cultuur binnen ons instituut betekende dit 
wel het een en ander. Samenwerking is immers 
niet langer vrijblijvend, maar één van de uit
gangspunten voor ons handelen. 

Morgan geeft in zijn beschouwing over organi
satie en culturele context een prachtig beeld in 
zijn metafoor van de 'cultuur van de rijstvelden': 
De rijstbouw in Japan is altijd een hachelijke 
zaak geweest door een schaarste aan land en 
de korte groeiperiode. 
De traditionele rijstbouw is bovenal een kwestie 
van samenwerking. Het groeiproces eist dat 
men intensief samenwerkt. Van iedereen wordt 
verwacht, dat hij de best mogelijke prestatie le
vert, opdat het resultaat van de gezamenlijke in
spanning optimaal zal zijn. Als één gezin nala
tig is bij het onderhoud van de irrigatiegreppels, 
lijdt het gehele systeem daar onder en dreigt de 
oogst te mislukken. 

Het aspect van de multidisciplinaire samenwer
king in onze instituutsdoelstelling is niet het ted
dybeertje van het managementteam, maar een 
vraag van onze omgeving. 
Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van alle medewerkers geworden. 

3e. zwak ontwikkelde professionaliteitsgedach-
te: 
Ouders en kinderen die ons om hulp vragen, 
hebben recht op een professioneel antwoord. 
Dat antwoord kan wel degelijk beginnen met 
een arm om de schouder en een aai over de 
bol van het kind. Maar daarmee los je opvoe
dingsproblemen niet op. Evenmin de concentra
tie- of leesproblemen van het kind. Als professio
nele organisatie dien je te zoeken naar wegen 
om deze problemen op te lossen. 
Juist op dat vlak liggen geweldige mogelijkhe
den voor een organisatie als Effatha. Wat een 
bron aan capacieiten en creativiteit is er niet 
aanwezig bij een organisatie met 4 0 0 mede
werkers! 

Bij een verdere professionalisering hoort ook dat 
je meet wat het effect van je behandeling en on
derwijs is. Immers, je kunt in 1994 niet meer vol
staan met de constatering, dat 'de kinderen er 
zo gezond, frisch en levenslustig uitzagen', zo
als de secretaris in 1892 met vreugde vermeldt. 
Resultaatmeting maakt het mogelijk om bijtijds 
bij te sturen of tevreden te constateren dat de 
doelen zijn bereikt. Maar ook hier weer geen 
sprake van vrijblijvendheid. 

Systeem van zelfbepaling 
Eerder sprak ik over de spanning die ligt tussen 
de oriëntaties van het management op de stu
ring van het primaire proces en de uitvoering 
door de medewerkers, ofwel de concretisering 
van doelstellingen in acties. 
Van den Berg en Vandenberghe hebben hierop 
gewezen door de gedachte uit te werken, dat 
net grootschalige toch als belangrijkste doel 
moet hebben de voorwaarden te optimaliseren 
om het kleinschalige mogelijk te maken. Dat 
moet ons aanspreken, want juist in de zorg voor 
en het onderwijs aan doven is er veelal sprake 
van kleinschaligheid, ofwel zorg op maat. 

Die spanning tussen strategie en de operationali
sering spitst zich o.a. toe op de discussie rond 
de inzet van middelen. 
Plannen kunnen door individuele medewerkers 
ervaren worden als een bedreiging van hun vrij
heid in hun handelen en hun creativiteit. Multi
functioneel samenwerken en professionaliseren 
door bijvoorbeeld resultaatmeting zijn niet lan
ger vrijblijvend, maar wordt vorm gegeven door 
een instituutsbrede Commissie van Onderzoek, 
kindbespreking tussen zorg en onderwijs en leer
lingvolgsysteem. 

Het is belangrijk om binnen het proces van inno
vatie goed te communiceren. De doelstelling is 
neergezet door de leiding van het instituut op 37 



basis van omgevingseisen en op basis van een 
sterkte/zwakte analyse. 
Van den Berg acht hierbij van grote betekenis 
hoe alle betrokkenen het belang en de aard van 
de innovatie ervaren. Hoe werken veranderin
gen door naar verschillende functies en welke 
mogelijke bijdragen kunnen medewerkers aan 
de innovatie leveren. De uitwerking van de doel
stelling moet dus wel degelijk met alle 4 0 0 me
dewerkers worden doorgesproken. 
Het strategisch plan is daarom in verschillende 
sessies doorgesproken met alle medewerkers. En 
deze discussierondes krijgen een vervolg. W e 
kunnen spreken van een cyclisch proces met een 
voortdurende wisselwerking tussen beleid en uit
voering. 

Masterplan 
De weg naar een multifunctioneel centrum is be
schreven in een masterplan voor een periode 
van vijf jaar en bestaat uit 10 mijlpalen. Om het 
innovatieproces te kunnen beheersen en goed te 
communiceren, is hef traject van verandering uit
gewerkt in een projectenplan, dat telkens voor 
een periode van een jaar wordt opgesteld. 

Eén onderdeel licht ik er ter toelichting uit. 
Effatha wil in kunnen spelen op de vragen die 
de omgeving stelt. W e willen daarop antwoord 
geven met 'zorg en maat'. 
De keuze voor een multifunctioneel zorgcentrum 
betekent dat een volwaardig aanbod van ge
specialiseerde vormen van onderwijs, zorg en 
behandeling voor helder afgebakende doelgroe
pen ontwikkeld moet worden. 

In hoofdlijnen kunnen de toekomstige functies 
van Effatha als volgt worden ingedeeld: 

Voor het Zorgaanbod onderscheiden we: 
- de dag/nachtzorg zoals: 

* de leefgroep benandeling 
* leefgroep school/internaat en 
* de afdeling voor meervoudig gehandicap

te kinderen Arentshof 
* woonwerkproject 
* 365-dagenopvang 
* kamertraining/begeleid wonen 

- de ambulante zorg: 
* gezinsbegeleiding 
* intensieve thuiszorg 
* begeleid zelfstandig wonen 
* ambulante studiebegeleiding 
* voorlichtingsfunctie 

- de daghulp: 
* daghulp aan meervoudig gehandicap 

38 te kinderen (Arentshof) zoals 

* speltherapie 
* spelbegeleiding en 
* boddaert/naschoolse activiteiten 
* daghulp slechthorenden 
* communicatiecursussen 
* diagnostisch centrum 

- de pleegzorg: 
* gezinshuis 
* pleeggezin 
* vakantie weekend gezinnen 

- en ontwikkeling: 
* opleiding 
* onderzoek 

Voor het onderwijsaanbod onderscheiden we: 
* - Speciaal onderwijs in verschillende differen

tiaties 
(- Speciaal onderwijs aan meervoudig gehan

dicapte dove kinderen) 
* - Voortgezet speciaal onderwijs, eveneens in 

verschillende differentiaties 
(- Voortgezet speciaal onderwijs aan meer

voudig gehandicapte dove jongeren) 
- Voorbereidend onderwijs tot en met 3 HAVO 
- Voorbereidend beroepsonderwijs 

* - Volwasseneducatie 
* - Begeleiding van leerlingen in deelparticipa-

tie in het basisonderwijs 
* - Ambulante studiebegeleiding 

- Leermethoden en -middelen aanbieden aan 
andere instellingen (meer accent op re
search en ontwikkeling) en 

* - opleiding. 

Naast de gebondenheid van de individuele me
dewerker aan de vastgestelde uitgangspunten 
ten aanzien van het primaire proces, bestaat er 
een grote creatieve vrijheid. W e kunnen ons de 
organisatie immers niet voorstellen als een ma
chine die de menselijke factor naar de achter
grond verwijst. 
Nee, het is de kwaliteit van de interactie tussen 
leerkracht of groepsleider enerzijds en de leer
ling of pupil anderzijds die ontwikkeling met be
hulp van bestaande en te ontwikkelen program
ma's mogelijk maakt. Juist de motivatie, visie en 
creativiteit van werkers in het veld ten aanzien 
van hun ervaringen in het primaire proces maakt 
verdere ontwikkelingen op instituutsniveau moge
lijk. Een proces dat Van den Berg transformatie 
noemt. Het principe dat individuele personen 
een buitengewoon grote invloed kunnen hebben 
op de organisatie. 

Mintzberg spreekt hierbij van organische samen
werkingsvormen en plaatst deze tegenover de 
bureaucratie, waarbij alles binnen de organisa
tie gereguleerd is. Innovatie is immers geen tech-



nologische ontwikkeling, waarbij alles van te vo
ren vastligt. Juist de visie en creativiteit van de 
werkers in het veld vormt de motor van verdere 
innovatie. 
Ik geef u graag een voorbeeld: Een leerkracht 
heeft problemen met de manier van communice
ren door horenden in aanwezigheid van doven. 
Dit wordt aan de orde gesteld in een personeels
vergadering. Als blijkt meerdere collega's het 
probleem onderkennen en erkennen, kan men 
tot een aanvulling in het schoolwerkplan komen. 
En op basis van de discussie kan men tot de 
conclusie komen, dat er een andere visie is ont
staan op de manier waarop wij binnen het insti
tuut met doven willen communiceren. Wellicht is 
het noodzakelijk dat instituutsdoelstellingen wor
den bijgesteld. 

In dit voorbeeld loopt de lijn van operationeel, 
via tactisch/organisatorisch naar strategisch ni
veau. Innovatie is een proces van permanent 
evalueren. Communicatie is daarbij essentieel, 
waarbij ik graag nog eens verwijs naar de ra
deren van net cyclisch proces. En zo wordt de 
strategische visie uitgezet door het management 
verder ontwikkeld door de werkvloer. 
En daarmee zet Effatha de organisatie uiteinde
lijk op zijn kop! 

Het management trekt zich terug op zijn sturings
functie om zo het werk in uitvoering volop in de 
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schijnwerpers te plaatsen en de waardering te 
oogsten waarop zij recht heeft. 

Tot slot 
In mijn inleiding heb ik u op vier stappen in ons 
innovatieproces gewezen. Ik noem ze nog even 
in het kort: 
- de druk om te veranderen 
- de heldere, gedeelde visie 
- het vermogen om te veranderen 
- de eerste stappen die tot actie leiden. 

Waarom heb ik deze vier stappen, die ik ont
leend heb aan een cursus van de Besturenraad, 
onderscheiden? 
Ik zal dat toelichten: 
Ontbreekt de druk om te veranderen, dan ver
dwijnt ieder plan onder in de la. 
Ontbreekt een heldere, gedeelde visie, dan zal 
na een snelle start het schip stuurloos ronddob
beren. 
Ontbreekt het vermogen om te veranderen, dan 
ontstaat bezorgdheid, frustratie en is er verlies 
van concurrentiekracht. 
En ontbreken de eerste stappen die tot aktie lei
den, dan blijft het bij 'toevallige pogingen' en 
niet gecoördineerde inspanningen. 
Zijn alle vier elementen aanwezig, dan is er een 
veranderingsmodel dat daadwerkelijk tot veran
dering leidt! 
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Samen genoeglijk zijn. 

Opstapplaatsen? 

4 0 Workshop 



Slotwoord VEDON-congres, 25 maart 1994, Zoetermeer 

G. Schaart, algemeen directeur 'Effatha'. 

'W i j leven in een wereld waar alles kookt, wij zijn ge
tuigen van een geweldige strijd van ideologieën, wij 
zien voor ons een maatschappij die verandert met een 
ongelooflijke snelheid en intensiteit. Maar waar zijn 
de gemeenschappelijke idealen, de onverzettelijke ge
zamenlijke wil , het alles en allen omvattende enthou
siasme dat ons moeten inspireren?' 
Deze woorden hadden uit de kerstboodschap van 
1993 kunnen komen. In werkelijkheid zijn ze in 1961 
uitgesproken door toen nog prinses Beatrix, die een re
devoering hield voor de Fondation Européenne de la 
Culture. 

Ruim dertig jaar oud, gelezen in een vakantiekrant, 
maar nog zeer actueel. Wat vandaag in de wereld 
om ons heen gebeurt, is kennelijk dus ook niet zo bij
zonder en zo nieuw. Steeds moeten we op zoek blij
ven naar de idealen, de gezamenlijke wil en het en
thousiasme om een eigen koers te kunnen varen als 
instituten. 
De echte sterkte ligt daarbij in het teruggaan naar 
waar we werkelijk vóór zijn. Dat moet dan efficiënt en 
met zo laag mogelijke kosten worden uitgevoerd. 
Waar we voor zijn: 
Om mensen die niet anders kunnen, bij te staan. Niet 
vanuit de aloude barmhartigheid, maar om in profes
sionele zin alles te doen om dienstbaar te zijn naar 
onze klanten. Daarin zijn we uniek. Mensen, ouders, 
kinderen, komen niet bij ons dan dat ze niet anders 
kunnen en ons werkelijk nodig hebben. Dan moeten 
we er zijn. Niet met een kaal produkt, maar met goe
de antwoorden op hun vragen. Klanten hebben im
mers rechten. 

Met name vandaag hebben wij laten zien hoe wij in 
ons instituut keuzes maakten, hoe het proces van ver
andering wordt gepland en uitgevoerd. 
W i j hebben geprobeerd te laten zien hoe we er voor 
staan, zonder een mooier beeld van de werkelijkheid 
te willen schetsen. En dan is er nog heel wat te doen, 
ook dat hebben we laten zien. 

Er is echter intussen wel een solide basis gelegd waar
op we kunnen verder werken. Deze beide VEDON-

dagen hebben de basis versterkt en ik hoop dat u als 
deelnemers ook met ideeën naar huis gaat om een en 
ander te gaan ondernemen. Dankzij Prof. van den 
Berg weten we dat we bij onszelf moeten beginnen 
als net om veranderingen gaat. 

Waar het echt om gaat in ons werk . . . wat echt van 
belang is, moet van binnenuit komen. Alles blijkt dan 
toch weer simpel te zijn. Het gaat om eenvoudige 
wijsheid. 
Ik wil ter afsluiting een eenvoudige boodschap meege
ven die ik las in het boek van Roger Evans en Peter 
Russell: 'De creatieve manager'. 

Sommige ideeën lijken misschien op het eerste gezicht 
nieuw, maar blijken bij nader inzien te corresponderen 
met onze eigen intuïties en innerlijke kennis. Het zijn 
de dingen die we al wisten. 
W e weten immers dat de wereld steeds sneller veran
dert en ons voor nieuwe ongekende uitdagingen 
plaatst. W e weten dat vroegere manieren om proble
men aan te pakken niet langer voldoen en dat onze 
huidige opvattingen tot dwaze oplossingen lijken te 
leiden. 
De waarheid ligt nog steeds op straat. W e leren over 
het leven en van het leven met ons gezond verstand. 
Er is geen geheim. Het is een wijsheid die we allen 
delen en, zoals alle wijsheden, een zeer eenvoudige: 
spreek de waarheid, neem de tijd, luister, vertrouw op 
je gevoelens, respecteer anderen, vertrouw jezelf, 
wees moedig en maak plezier. 

Het is de wijsheid van een kind, zo prachtig verwoord 
door Robert Fulghum: 
'Het meeste van wat ik werkelijk moet weten over hoe 
ik moet leven, wat ik moet doen en hoe ik me moet 
gedragen, leerde ik op de kleuterschool. Die wijsheid 
vond ik niet in de ivoren toren van de universiteit, 
maar in de zandbak van mijn kleuterschool. Dit zijn de 
dingen die ik daar leerde: alles eerlijk delen; niet vals 
spelen; anderen niet slaan; de dingen op hun plaats 
terugleggen; je eigen rommel opruimen; geen dingen 
pakken die niet van jou zijn; zeggen dat het je spijt 
als je iemand pijn hebt gedaan; je handen wassen 
voor het eten ( . . . ) . 

Melk is goed voor je; eet iedere dag een appel; leef 
evenwichtig; leer, denk, teken, schilder, zing, dans, 
speel en werk elke dag een beetje; doe 's middags 
een dutje; pas op voor het verkeer als je naar buiten 
gaat; houd eikaars handen vast; het leven is een won-
der ( . . . ) . 

Bedenk eens hoe de wereld er zou uitzien als we alle
maal - de hele wereld - 's middags om drie uur een 
beker melk zouden drinken en daarna een dutje zou
den doen, of als gedragslijn hadden dat we de din
gen altijd op hun plaats teruglegden en onze eigen 
rommel opruimden. En nog steeds geldt, voor jong en 
oud: 'Als je naar buiten gaat ( . . . ) eikaars hand vast
houden en dicht bij elkaar blijven.' 

Namens het instituut en alle medewerkers: wi j vonden 
het fijn dat u bij ons was. 



Afsluiting VEDON-congres 1994, 25 maart 1994, 'Effatha' Zoetermeer 
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L van der Heiden, voorziter VEDON. 

Dames en heren, 

Aan alles komt een eind, ook aan dit VEDON-congres 
1994. Twee dagen zijn we aan het werk geweest 
rond het thema 'Onderwijs en Zorg, een kwestie van 
plannen'. Als eerste heeft prof. dr. van den Berg vanuit 
zijn grote kennis van en ervaring met onderwijsver
nieuwingsprocessen ons op het belang van een goe
de strategische planning gewezen. De workshops en 
lezingen, verzorgd door de collega's van Effatha, heb
ben veel informatie gegeven over de praktijk van ver
nieuwingsprocessen op het instituut. De heer van Har
ten heeft in zijn inleiding de samenhang tussen de 
verschillende projecten binnen Effatha geschetst. Dui
delijk is geworden dat deze samenhang gevonden 
wordt in het strategisch beleidsplan 'Effatha naar 
2 0 0 0 ' , continuïteit in beweging. Tenslotte heeft de 
heer Kampen aandacht besteed aan de noodzaak 
van het meten van verandering. Het is duidelijk gewor
den dat regelmatige evaluatie en bijsturing noodzake
lijk zijn om de strategische doelen te kunnen bereiken. 
Het is aan u om dit proces te vertalen naar uw eigen 
werksituatie, - die wetmatigheden eruit te 
halen die van belang zijn voor het opzetten 
of de voortgang van innovatieprocessen. 
De inleiders en allen die medewerking ver
leend hebben aan de workshops dank ik 
voor hun bijdrage aan het welslagen van dit 
congres. Ik denk dat we inderdaad mogen 
terugkijken op een geslaagd congres, waar 
ons mogelijkheden aangereikt zijn om in de 
toekomst ons voordeel mee te doen. 
Nogmaals, ieder die inhoudelijk een bijdra
ge geleverd heeft aan dit congres, namens 
ons allen bedankt. 

Het zou niet juist zijn hiermee af te sluiten, 
want een congres als dit is alleen maar mo
gelijk met de hulp en medewerking van ve
len achter de schermen. Ik denk aan het ver
zorgen van de voeding, het geluid, licht 
enz. Meneer Schaart, ik zou u willen vra
gen onze dank aan al die harde werkers, 
die niet zo zichtbaar zijn, over te dragen. 

Zij hebben er voor gezorgd dat dit congres vlekkeloos 
verlopen is. Bedankt. 

Bij de opening heb ik aangegeven vanaf het klasse-
bezoek het gevoel te hebben gekregen welkom te zijn 
op Effatha. Dat gevoel is in de loop van deze dagen 
alleen maar sterker geworden. Meneer Schaart, wilt u 
namens de deelnemers aan het congres alle medewer
kers van Effatha laten weten dat het plezierig was om 
gast te zijn op hun instituut? 

Dit congres afsluiten kan niet zonder een speciaal 
woord van dank aan de leden van de voorbereidings
commissie. Het heeft hun vele uren en zweetdruppel
tjes gekost om dit congres te organiseren. Daarom 
Rianne Versluis, Ab Koele, W im van Lingen en René 
van Harten, namens het bestuur bedankt voor al jullie 
werk. Het was goed en jullie mogen nu in rust terug 
zien op een geslaagd congres. 

Tenslotte beste leden, genodigden en belangstellen
den, u was er weer. Maar het is jammer dat toch niet 
alle leden of werkers binnen onderwijs en opvoeding 
naar Zoetermeer gekomen zijn. Het zou goed zijn 
wanneer iedereen die werkzaam is in deze sector, lid 
is van de Vedon en deelneemt aan ons jaarlijks con
gres. Ik hoop dat u in uw eigen werksituatie collega's 
die thuis gebleven zijn enthousiast weet te maken aoor 
dit congres, zodat volgend jaar ook zij tot de deelne
mers behoren. Het bestuur gaat ervan uit dat u ook 
die collega's aanspreekt die nog geen lid zijn van de 
VEDON: maak ze allemaal lid, want met een sterke 
VEDON kunnen we meer. 

Wi l t u in uw agenda de datum voor ons volgende 
congres vast noteren? Vrijdag 24 maart 1995 hoop ik 
u, rond het thema 'Leerlingvolgsystemen', weer te mo
gen verwelkomen. 

Ik wens u wel thuis. 

^jrn^ 
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NIEUWSMARKT 
Officiële Presentatie van de Videoband 'DOOF EN DAN 

Wijnand Breghtholm 

O p 21 april 1994 werd in de Beatrixhal van 
het Jaarbeurscomplex te Utrecht, op initiatief van 
de Nederlandse Federatie van Organisaties van 
Ouders van Dove Kinderen (FODOK), een bij
eenkomst gehouden. Centraal stond de officiële 
presentatie van de door de FODOK uitgegeven 
videoband 'Doof en dan . . . '. Deze band 
werd samensgesteld ten behoeve van de voor
lichting aan allochtone ouders met een doof kind 
in Nederland. 

De heer Van Mierlo ontving, tijdens de bijeen
komst uit handen van mevrouw Bruning, het eer
ste exemplaar van de genoemde video. De 
videoband is het eerste resultaat van een infor
matieproject dat binnen de FODOK de werktitel 
'Allochtonenproject' meekreeg. 
Sprekers tijdens deze bijeenkomst in volgorde 
van opkomst: mevrouw E. van der Zee, stafme
dewerkster binnen het FODOK-bestuur, mevrouw 
R. Bruning, voorzitter van de FODOK, en de 
heer Van Mierlo, fractieleider van D'66. 
Genodigd, naast een grote vertegenwoordiging 
vanuit de instanties die direct dan wel indirect 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming 
van de band, waren vertegenwoordigers vanuit 
medische- en onderwijsgeledingen en maat
schappelijk werk, waarmee de FODOK samen
werkt. 

'De ervaring leert dat de meest assertieve ouders 
het meest voor hun dove kind gedaan krijgen. 
Dan is het schrijnend te bedenken dat allochtone 
ouders alleen al door hun informatie-achterstand 
bijna automatisch tot de minst assertieve groep 
zullen behoren.' 
In deze uitspraak van mevrouw Van der Zee ligt 
m.i. de kern van het probleem besloten. 
In aansluiting op het genoemde volgt de tekort
schietende kennis bij- en de gebrekkige ver
schaffing van informatie naar de instanties die 
geacht worden zich bezig te houden met onze 
van oorsprong niet Nederlandse medelanders. 
Vanuit het Rudolf Mees Instituut, opleiding voor 
dove kinderen en -jonge volwassenen te Rotter
dam, werd contact opgenomen met het Bureau 
Voorlichting Gezondheidszorg voor Buitenlan
ders (BVGB) met het verzoek te helpen bij het 
maken van informatiemateriaal voor de doel
groep 'allochtone ouders van dove kinderen". 
Dit BVGB, dat de ervaring heeft opgedaan in 

dergelijke zaken het best te kunnen werken op 
landelijk niveau, heeft contact opgenomen met 
de FODOK. In samenwerking met de FODOK 
werd er een plan gemaakt voor de samenstel
ling van een informatiepakket, bestaande uit een 
videoband, een brochure en een geluidcassette 
voor de gezinnen zelf, en een gids voor leer
krachten, nulpverleners en overige betrokkenen. 
Bij achttien fondsen en instanties is susidie/spon-
soring aangevraagd. Het bleek niet mogelijk 
vanuit de departementen een bijdrage te ontvan
gen. Negen van de achttien aanvragen werden 
gehonoreerd. In een later stadium is er wel over-
heidsteun verkregen via 'de Sociale Vernieu
wing'. 

Pas zomer 1993 was het benodigde geld bij
een. De plannen waren toen al uitgewerkt. 

Het Nederlandse materiaal, uitgegeven door de 
FODOK, is tot dusver uitsluitend tot stand geko
men op de grondslag: 'Door ouders, voor ou
ders', soms met inzet van externe deskundigen. 
In dit geval is dat niet helemaal gelukt. Een ver
klaring hiervoor zou kunnen worden gegeven op 
de indicatie: communicatieproblemen en primai
re informatie-achterstand bij de groep van al
lochtone ouders enerzijds en de onwennigheid 
van de samenstellers te werken met allochtone 
ouders van dove kinderen anderzijds, ondanks 
alle inzet en goede wil van beide kanten. 
'De FODOK werd laatst gebeld vanuit een do-
veninstituut met het bericht dat het aantal gezin
nen met die achtergrond toeneemt, en dat het 
handig zou zijn als er een Servokroatische voi
ce-over van de videoband zou worden ge
maakt.' [ ] Prijskaartje f 11.500,- . 
Het publiek werd voorzichtig gesuggereerd uit te 
zien naar financieel draagkrachtige weldoeners. 
De suggestie ging vergezeld van een blik rich
ting Van Mierlo. 

De vertaling van het boek '101 Vragen over 
Doofheid' in het Arabisch en in het Turks kost 
zo'n f 18 .000, - . Gezien de relatief smalle fi
nanciële basis van de FODOK vreest mevrouw 
Van der Zee dat dit niet op korte termijn zal wor
den gerealiseerd. 

Een goed initiatief behoeft niet altijd veel tijd en 
geld te kosten. Mevrouw Van der Zee staat tot 
besluit even stil bij een initiatief van Blackwell, 
directeur van een dovenschool in de VS. 'Hij 
had bedacht dat het goed zou zijn als dove kin- 43 



deren uit de niet-engelstalige gezinnen in ieder 
geval een twintigtal uitdrukkingen in hun eigen 
taal zouden leren.' [ ] O p een dag werd 
Blackwell toepasselijk beloond door een alloch
tone vader, die hem eens stevig in de armen 
sloot. 

Mevrouw Bruning sluit in haar toespraak aan op 
het slot van de toespraak van mevrouw Van der 
Zee. 'Blackwell kreeg zijn knuffel vooral voor 
zijn aftitute, zijn begrip voor de situatie van de 
betrokken gezinnen. Mocht u ook graag in aan
merking willen komen voor een knuffel, bevor
dert u dan (voor zover het in uw vermogen ligt) 
dat de videobanden en het andere materiaal zo 
goed mogelijk verspreid zal worden onder al
lochtone ouders.' [ ] 

O p de eerste plaats ziet mevrouw Bruning de 
verspreidingskanalen genoemd in audiologische 
centra en gezinsbegeleidingsdiensten. Daar
naast ligt een belangrijke taak bij de doveninsti-
tuten. De band lijkt haar niet alleen geschikt voor 
allochtone ouders van dove kinderen die op het 
punt staan naar school te gaan om hun kind aan 
te melden, ook ziet zij een functie voor de al
lochtone ouders die al een kind op de school 
hebben. Een eventuele informatie-achterstand 
kan zo worden opgeheven. Tevens zal langs 
deze weg grond kunnen worden aangevoerd 
waarin een kritische beschouwing van zaken en 
een open oog voor nieuwe ontwikkelingen wor
tel kan schieten. 

De mate waarin informatie naar ouders wordt 
doorgespeeld bepaalt eveneens de mate waarin 
school en hulpverlening tesamen het verschaffen 
van informatie beschouwt als een kwaliteitsas
pect van het werk. Een kwaliteitsmeetinstrument 
nangt, aldus mevrouw Bruning, bij de FODOK. 
'Aan de hand van de bestellingen kunnen we 
immers in een oogopslag zien wie een hoge 
knuffelbaarheidsgraad bereikt . . .' 

Het verband tussen de heer Van Mierlo en de 
presentatie van de eerste videoband wordt ge
legd via het kamerlid Kohnstamm. Kohnstamm 
(D'66) stelde eens vragen die betrekking had
den op de problematiek rond 'de doventolk'. 
Ook is het een feit dat Van Mierlo nauw betrok
ken is geweest bij de toekenning van de Marga 
Klompé-prijs aan het project van H. Buter. Zijn 
project bestaat uit taallessen Nederlands en Ne
derlandse Gebarentaal. Tenslotte is te lezen in 
het verkiezingsprogramma van D'66 over men
sen die zijn gehandicapt: 'Zoveel mogelijk be
lemmeringen voor deelname aan het maatschap
pelijk leven dienen te worden weggenomen.' 
Wanneer we de strikte consequentie verbinden 
aan deze formulering, zou er niet zoiets mogen 

4 4 bestaan als 'gehandicaptenbeleid'. De beleids

voerders zullen zo bij de uitvoering van hun be
leid intrinsiek gemotiveerd tegemoetkomen aan 
de noden en wensen die bestaan bij mensen 
die zijn gehandicapt. (Met opzet spreek ik hier 
niet van 'gehandicapten'.) Hiervanuit gaande 
zal 'gehandicaptenbeleid' nooit kunnen verval
len tot sluitpost van een partijprogramma en/of 
als zodanig voorkomen op een financiële begro
ting. [Naief?? Misschien!!] 
Mevrouw Bruning legt de aanwezigen aan de 
hand van voorbeelden uit, dat er een schrijnen
de discrepantie bestaat in ondersteuning vanuit 
de overheid tussen de 'betaalde hulpverlening' 
en de activiteiten van de FODOK, die voorna
melijk zijn gericht op verbetering van en aanvul
ling op de betaalde hulpverlening. De FODOK 
verdient, kort gezegd, betere behandeling. Men 
zou moeten kunnen roeien met riemen van goe
de kwaliteit. De boot is m.i. in orde. 
Soms lijkt er iets door te dringen bij de beleid
makers. Staatsecretaris Simons maakte eens de 
opmerking, dat alleen hef informatiemateriaal 
dat de FÖDOK maakt al een ton waard is. In 
die tijd werd zelfs gesproken over herallocatie 
van een deel van de overheidsgelden voor ge
zinsbegeleiding nadat hiervoor een structurele fi
nanciering via de verzekeringsgelden geregeld 
zou zijn. 

Die tijd is voorbij, maar deze mogelijkheid zal 
de FÖDOK m.i. zeker niet uit het oog verliezen. 
[Hoop op betere tijden?] 'Het zou de continuïteit 
van de werkzaamheden kunnen waarborgen en: 
het zou de levensomstandigheden van dove kin
deren en hun ouders zeer ten goede komen. En 
dat laatste is waar het allemaal om draait.' [ 
Hierna overhandigt mevrouw Bruning de heer 
Van Mierlo het 'eerste' exemplaar van de video
band 'Doof en dan . . . '. De heer Van Mierlo 
bedankt de FODOK persoonlijk en spreekt in 
aansluiting voor de vuist weg nog enkele vrien
delijke woorden, waaruit valt op te maken dat 
hij en zijn partij zeer betrokken zijn. Verder moe
digt hij de FODOK aan vooral voort te gaan op 
de weg die ze al zolang bewandelt. 
Concrete toezeggingen met betrekking tot een 
financieel rooskleurig vooruitzicht voor de 
FODOK kon ik niet aan zijn woorden ontlenen. 
Dat lag eigenlijk voor de hand. 

De zaal wordt verduisterd. Het vertonen van de 
videoband neemt een klein half uur in beslag. 
Het is een aantrekkelijk geheel geworden, waar
bij geen moment uit het oog wordt verloren dat 
het draait om voorlichting. Naar mijn mening 
wordt nergens een facet overbelicht. Om maar 
bij 'lichtbeelden' te blijven: het is geen zoeklicht 
met een sterke smalle bundel geworden. De 
voorlichting geschiedt breedgestraald zoals mist
lampen schijnen in dichte mist. 



Tot slot van het officiële gebeuren zet mevrouw 
Bruning haar Els van der Zee in de zon. Een 
lang begeerde plant wisselt van eigenaar. 

De middag werd besloten met een informeel sa
menzijn. O p weg naar huis in de trein mijmerde 
ik in een vlaag van betrekkelijkheid: 'De wereld 
is klein, maar de wereld rond het dove kind lijkt 
soms kleiner dan klein. Misschien is ze daardoor 
juist groots'. 

Technische gegevens en bestefwijze 

Videobanden 
Titel: 
Producent: 
Lengte: 
Prijs: 
Bestelnummers: 
Marokkaans Arabisch 

01 A (ISBN: 90-70662-25-6) 
Berbers 01 B (ISBN: 90-70662-26-4) 
Turks 01 T (ISBN: 90-70662-27-2) 
Engels 01 E (ISBN: 90-70662-28-0) 
Nederlands 01 N (ISBN: 90-70662-29-9) 

'Doof en dan . . .' 1 
SSE-Utrecht 
28 minuten 
f 25 - plus verzendkosten 

Brochures 
Totel: 'Doof en dan . . .' 2 
Omvang: ca. 30 pag. 
Prijs: f 5,- plus verzendkosten 
Bestelnummers: 
Arabisch 02 A (ISBN: 90-70662-30-2) 
Turks 02 T (ISBN: 90-70662-31-0) 

Audiocassettes 
Titel: 'Doof en dan . . .' 3 
Lengte: ca. 20 minuten 
Prijs: f 6 , - plus verzendkosten 
Bestelnummers: 
Marokkaans Arabisch/Bergers 03 AB 
Turks 03 T 

De videobanden, brochures en audiocassettes 
zijn schriftelijk te bestellen bij: 
FODOK, Koningslaan 101, 3583 GS Utrecht. 

De Gids voor leerkrachten en anderen betrokken 
bij allochtone ouders en hun dove kinderen is te
gen kostprijs te bestellen bij: 
Seminarium voor Orthopedagogiek, 
Postbus 14007, 3508 SB Utrecht. 

Mevrouw Bruning overhandigt H. van Mierlo het 
eerste exemplaar van de video 'Doof en dan . . . 

Dankwoord van van Mierlo 

E. van der Zee Een lang gekoesterde wens in vervulling 45 



CURSUSSEN SPECIAAL ONDERWIJS 

In het cursusjaar 1994-1995 start het Seminari
um voor Orthopedagogiek weer met de cursus
sen speciaal onderwijs voor alle leraren in het 
basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal on
derwijs, die te maken hebben met kinderen met 
problemen. Het zijn tweejarige partime-cursus-
sen met een modulaire opzet, een thematische 
benadering en veel praktische werkvormen. Bin
nen de opleiding kent het Seminarium voor Or
thopedagogiek verschillende leerroutes, zoals 
o.a.: auditief gehandicapten, visueel gehandi
capten, verstandelijk gehandicapten en mytyl/ 
tyltyl. 

De cursussen leiden op tot het door de overheid 
erkende Diploma Speciaal Onderwijs. Er zijn 
12 cursusplaafsen verspreid over heel Neder
land. 
Voor aanvraag brochure: Seminarium voor Or
thopedagogiek, Postbus 14007, 3508 SB 
Utrecht, tel. 030 -547378 
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2e CONGRES EUROPEEN 

2de EUROPEES CONGRES ANTWERPEN 1 

2nd EUROPEAN CONGRESS 

Het tweede congres van de Europese Logope
disten, verenigd in de C.P.LO.L-LC.S.T.L, zal 
doorgaan van 18 t /m 21 september 1994, en 
dit op de campus van de Universitaire Instelling 
Antwerpen (België). 
Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden 
schriftelijk contact opnemen met: 
De heer Rik Elen, voorzitter van de Vlaamse Ver
eniging voor Logopedisten, 
Fraikinstraat 1 7, 2 2 0 0 Herentals, België. 

Allardsoog - Hunneschans organiseert 

EEN VAKANTIEWEEK - CURSUSWEEK VOOR DOVE OUDERS MET KINDEREN (0-16 JAAR) 

MET HET THEMA: 'KIJKEN NAAR KINDEREN' 

Nog geen vakantieplannen? 
Hier is nog een mogelijkheid! 

In een mooie bosrijke omgeving, in Uddel, vindt een 
vakantiecursus week voor dove ouders met kinderen 
10-16 jaar) plaats. 

Wanneer? 
Week 1 

zaterdag 16 juli t /m vrijdaq 22 lull 1994 
Week 2 

zaterdag 6 augustus t /m vrijdag 1 2 augustus 1994 

Wat houdt het programma in? 
De basis van de cursus is de cursus uit de Gordonpeda-
gogiek: 'luisteren naar je kinderen'. Voor dove ouders 
geven we de cursus de titel: 'kijken naar kinderen'. 
Er zijn lezingen, we praten, wisselen ervaringen uit in 
de groepen, observeren en spelen met de kinderen. 
Naast de cursus is er tijd voor ontspanning: wande
len, fietsen, zwemmen, barbecue etc. 
Voor de kinderen is er de mogelijkheid te kamperen, 
onder leiding van de kinderleiding. Dit kunt u aange
ven op het aanmeldingsformulier. 

overgemaakt te worden 

De kosten per week zijn: 
per ouder: f 250,-
per kind : f 100,-
Hierbij is inbegrepen: 
- de verblijfkosten 
- de aanwezige kinderleiders 
- de cursus 
- en enkele activiteiten 

Dit bedrag dient vóór 
op rekeningnummer: 
Rabobank 3 0 . 5 1 . 0 2 . 4 5 1 of 
postbank 8 8 3 9 6 9 
t.n.v. Allardsoog-Hunneschans te Bakkeveen 
o.v.v. 'dove ouders, 16-22 juli' (of 6-1 2 augustus) 

Deze cursus wordt georganiseerd door de dove cur
susleidster Karin Tromp. 

Verzoek om meer informatie 
Allardsoog-Hunneschans 
Postbus 4 3 8 8 8 ZJ Uddel 
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THEATERWEEK 
voor doven en horenden vanaf 18 jaar 

31 JULI - 5 AUGUSTUS 1994 

Voor verder informatie 
Allardsoog-Hunneschans, telefoon 05770- 141 of 05770-1734, Tineke Strik, telefoon 05160- 14110. 
Belangrijk 
Er kan een beperkt aantal deelnemers meedoen. Geef je daarom zo snel mogelijk op! 



Uit buitenlandse tijdschriften 
J.J.Groothand, lid van de redakt ie 

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

1 . The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
maart 1 9 9 3 , nummer 2 

A. Promoting the Educational and Personal Develop
ment of Deaf Children in an Integrated Setting 

W i e - vanuit welk oogmerk dan ook - geïnteresseerd 
is in de vraag of de beste onderwijssituatie voor een 
auditief gehandicapt kind de school voor speciaal on
derwijs is ofwel dat integratie in de reguliere school 
het meest in aanmerking komt, moet dit artikel van 
Harrison lezen. Het is een weergave van de situatie in 
Leicestershire in midden-Engeland. Integratie wordt 
daar gepropageerd, wat moge blijken uit het feit, dat 
van de circa 2 5 0 dove kinderen in dit graafschap 
slechts 9 een school voor speciaal onderwijs (buiten 
Leiscestershire) volgen. De overigen gaan naar een 
'gewone' school en 1 2 van hen zitten in een unit voor 
dove kinderen, waar gespecialiseerde leerkrachten 

ermanent werkzaam zijn. De helft van hun schooldag 
rengen deze kinderen met goedhorende leerlingen 

door. De resterende circa 2 3 0 kinderen gaan naar 
een school van hun ouders keuze en krijgen ondersteu
ning via ambulante begeleiding. 
Zoals gezegd, een zeer lezenswaard artikel. 

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

A. Deafness: 1993-2013; The Dilemma 

In de forum-sectie van het tijdschrift verbaast Bonnie 
Tucker zich over het tempo van de technologische 
vooruitgang in de afgelopen 20 jaar op het terrein 
van de hulpverlening aan auditief gehandicapten (o.a. 
verbeterde FM-systemen en de 'cochlear implant'). Te
gelijkertijd is er op het gebied van de wet- en regelge
ving veel gedaan ten behoeve van de mens met een 
handicap. Te denken valt aan aanpassingen op de 
werkplek, het recht op een doventolk, teksttelefoon 
enz. Maar, stelt zij, veel doven willen de technologi
sche vooruitgang helemaal niet: doofheid is geen han
dicap in de zin dat er iets kapot is dat hersteld moet 
worden. Zij willen doof mogen zijn. Aan de andere 
kant willen, zij wel genieten van de vruchten van de 
maatschappelijke vooruitgang. Deze gaat hen zelfs 
niet snel en ver genoeg. Tucker's stelling is: men kan 
doven niet het recht ontzeggen doof te willen blijven 
(door bijv. de cochlear implant te weigeren), maar 
moet de maatschappij dan wel opdraaien voor de 
kosten van (bijv.) een doventolk, of de aanschaf van 
een teksttelefoon? (Bonnie Tucker doceert rechten aan 
de universiteit van Arizona.) 

B. Effect of interactive Video Versus Noninteractive 
Video 
Training of Speech Recognition by Hearing-Im
paired Adults 

Negen personen kregen een spraakherkenningsoefe
ning, waarbij gebruik werd gemaakt van interactieve 
videotechnologie. Hierbij was sprake van onmiddellij
ke terugkoppeling en het gedeeltelijk geven van hints 
na foutief gegeven antwoorden. Acht anderen kregen 
die interactieve video niet en moesten ook de snel ge
geven hulp ontberen. Tussen beide groepen werden 
geen duidelijke verschillen in spraakherkenning gecon
stateerd. Toch is het prematuur om de extra waarde 
van interactieve video als gevolg van dit onderzoek in 
twijfel te trekken, aldus Rubinstein c.s. 

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

Deze editie van de 'Journal of the Alexander Graham 
Bell Association for the Deaf' (hoe kan het ook anders, 
als u weet dat dit genootschap in 1 8 9 0 werd opge
richt 'to encourage the teaching of speech, speechrea-
ding, and the use of residual hearing to people who 
are hearing impaired') is grotendeels gewijd aan de 
'Auditory-Verbal philosophy' (de oraal-aurale benade
ring). Het betreft het gehele deel 'Special Focus' (84 
blz.j, een achttal artikelen. Met bijdragen van grote 
namen op dit terrein als Ling en Pollack. 

A. Auditory-Verbal Philosophy: A Tutorial 

De basale gedachte is, dat men mag verwachten dat 
jonge kinderen - mits aan een aantal essentiële eisen 
wordt voldaan - geleerd kan worden met hun (zelfs) 
minimale (versterkte) gehoorresten te luisteren, in zich 
de gesproken taal te ontwikkelen en vervolgens te 
spreken. Dit met het doel om te kunnen opgroeien in 
een reguliere leef- en leeromgeving en zo afnankelijke 
en participerende burgers te worden in een geïnte
greerde samenleving. Een schone gedachte. Het arti
kel somt een negental doelstellingen op en completeert 
deze met evenzoveel bewijzen voor de juistheid van 
deze stellingname. Tot slot een uitgebreide opgave 
van literatuur over dit onderwerp (zoals ook bij de vol
gende artikelen). 

B. Auditory-Verbal Options for Children with Hea
ring Impairment: Helping to Pioneer an Applied 
Science 

Een resumé van de hand van Daniel Ling, waarin hij 
zijn professioneel leven beschrijft en zijn bijdragen 4 7 



aan de ontwikkeling van de oraal-aurale interventie als 
toegepaste wetenschap vanaf de jaren 5 0 tot aan nu. 

C. Reflections of a Pioneer 

In dit artikel blikt Doreen Pollack (was spraak-/taal-
patholoog en audioloog en is evenals Ling lid van de 
AV-I, de internationale organisatie) terug op de voor
bije 5 0 jaar en beschrijft zij de technologische en 
pedagogische veranderingen, die invloed hebben ge
had op de ontwikkeling van de 'auditory-verbal' bena
dering. 

D. Audiological Assessment and Management in the 
Auditory-Verbal Approach 

Het gestalte kunnen geven aan het oraal-aurale uit
gangspunt in de aanpassing van het auditief gehandi
capte kind is gebaseerd op een zo vroeg mogelijke 
identificatie van het sterke hoorverlies en het verschaf
fen van adequate versterking. Dit vergemakkelijkt ver
volgens de samenwerking tussen audioloog, overige 
therapeuten en ouders in de voortgaande inschatting 
hoe het kind optimaal kan profiteren van zijn hoorres-
ten, kan leren luisteren, zijn taal ontwikkelen en de 
spraakproduktie beheersen. In een appendix een voor
stel voor een protocol betreffende een audiologische 
en hoortoestel evaluatie (AV-I, 1993). 

E. Auditory-Verbal Intervention: Infants and Toddlers 

Hierin wordt beschreven waarom en op welke wijze 
ouders een belangrijke rol kunnen vervullen, en hoe 
therapeutische bijeenkomsten, onder begeleiding van 
specialisten op diverse terreinen, vorm krijgen. Daar
naast ruime aandacht voor de ontwikkeling van de 
luistervaardigheid, de spraakproduktie en taal en com
municatie bij peuters. 

F. Still Listening . . . Auditory-Verbal Therapy for 'Ol
der' Children 

Zo'n 15 jaar geleden ontstond er in de omgeving van 
Toronto een grotere belangstelling voor de 'auditory-
verbal' filosofie. Met name toen VOICE (opgericht in 
1 9 6 3 door een groep ouders) in samenwerking met 
het algemeen ziekenhuis van New York een therapeu
tisch programma ontwikkelde. De schrijver van dit arti
kel, Estabrooks, geeft leiding aan dit programma. Hij 
beschrijft ondermeer de diagnose betreffende Jenny 
(3,4) en Alexander (7,9) en de planmatige aanpak 
voor hen beiden. Maar stelt daarbij terecht, dat dit 
slechts voorbeelden zijn en dat elk kind een op hem 
toegesneden behandeling nodig heeft. Van beide kin
deren vindt u toon- en spraakaudiogrammen en lange 
termijn (3 mnd.) doelen op het gebied van het luiste
ren, de taal, de spraak en de cognitie. 

G. Reading Development: A Parent Survey of Chil
dren with Hearing Impairment who Developed 
Speech and Language Through the Auditory-Ver
bal Method 

De inleiding tot dit artikel van Robertson en Flexer be
gint aldus: 'de huidige theorieën over de taalontwikke
ling en het lezen rechtvaardigen de voorspelling, dat 

kinderen met een hoorverlies in staat moeten zijn net 
zo goed te presteren als goedhorende kinderen, mits 
ze de taal en het spreken hebben geleerd door ge
bruik te maken van hun versterkte restgehoor'. Een on
derzoek onder 3 7 leerlingen, waarvan 30 met een 
ernstig hoorverlies of geheel doof, toonde aan, dat 
deze kinderen niet onderdeden voor hun leeftijdsgeno-
ten-zonder-hoorproblemen. 

In de afdeling Research van dit tijdschrift een artikel 
van Eilers c.s. getiteld: 

H. Tactile Vocoders as Aids to Speech Production in 
Young Hearing-Impaired Children 

Een 28 biz. tellend artikel over een onderzoek waarin 
de ene groep auditief gehandicapte leerlingen een vi-
bro-tactiel apparaatje aangemeten kreeg en een ande
re groep leerlingen niet. Men gebruikte een door het 
Oregon Research Institute ontwikkeld apparaat, ook 
de Tacticon 1600 vocoder en de Tactaid II. De 'Ore
gon vocoder' maakte gebruik van 24 band-pass filters 
om reeksen frequenties uit een geluidsspectrum van 80 
tot 10 .000 Hz te isoleren. De trillingen, door elk van 
de 24 filters geselecteerd, werden op het dijbeen van 
de kinderen overgebracht door een set van 4 plastic 
modules. De belangstellende vindt in dit artikel ant
woord op de vraag tot welke resultaten men kwam. 
Alles inclusief een zeer uitgebreide literatuuropgave en 
vele diagrammen. 

4. Volta Voices (USA) 
januar i / februar i 1 9 9 4 , nummer 1 

Volta Voices is een tijdschrift, gemaakt door de redak-
teuren van de Volta Review (uitgaande van de Alexan
der Graham Bell Association for the Deaf) waarin ruim 
aandacht voor de uitgangspunten van deze organisa
tie. Een artikel als 'A sound development: new hearing 
aid technologies' is daarvan, mede door de dubbele 
betekenis van het benadrukte woord, een goed voor
beeld. Aandacht tevens voor nieuwe uitgaven op de 
boekenmarkt aangaande hoortoestellen. Achterin het 
tijdschrift een overzicht van instituten, scholen en orga
nisaties in de USA, werkend vanuit de oraal-aurale ge
dachte. 

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. 

< = ^ " " ^ De redakfie 



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

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

PW 
KE 
KE 
XB 

0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

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

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

9 7 2 1 W D Groningen 
3 0 3 1 BA Rotterdam 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2 2 7 5 TH Voorburg 

2 7 1 6 KS Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool VS.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 7 6 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 4 0 3 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 7 0 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 17 
Tiendend reef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Niilpaordstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 6 0 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 , P.B. 4 3 0 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 3 0 
Agavedreef 9 2 
Boadreef 2 
Enkstraat 6 9 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 6 3 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornells Danckertstr. 3 2 
Theerestraat 4 2 
Helvoirtseweg 1 8 9 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 3 1 
Telefax 
Zalkerbos 3 3 0 

033-720938 
020-6158547 
020-6131 133 
020-6153340 
02O6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01 100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
0224a 14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
03C>Ó60875 
030-621227 
038-212959 

020-6178617 
020-6132801 

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

079-511151 

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