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Ten geleide: 
Voor u ligt de laatste uitgave van Van Horen Zeggen 'oude 
stijl'. Het inmiddels vertrouwde formaat en de bekende inde
ling van het tijdschrift zullen met ingang van het eerste nummer 
van 1995 drastisch wijzigen. Er is voor het nieuwe jaar geko
zen voor een tijdschrift met andere vormgeving: 

- de uitgave op A4-formaat levert meer ruimte op 
- het lettertype met schreef geeft een rustiger beeld 
- het inlezen van foto's en schema's gebeurt professioneler 
- de lay-out wordt geautomatiseerd 
- er worden advertenties opgenomen 
- op de omslag kunnen foto's worden gedrukt 

Een en ander wordt zonder meerkosten gerealiseerd. Om dat 
mogelijk te maken, moet de redactie aan de auteurs vragen 
alle artikelen op een diskette aan te leveren volgens de richtlij
nen, die elders in dit tijdschrift gepubliceerd staan. 

De redactie is erg benieuwd naar uw oordeel. In de loop van 
1995 zal naar uw mening gevraagd worden. Natuurlijk kunt 
u tussentijds altijd uw opmerkingen naar het redactieadres op
sturen. 

Dit exemplaar is gewijd aan het VeBOSS-congres, dat eerder 
dit jaar werd gehouden. Van een groot aantal lezingen is de 
tekst hier opgenomen. Van een aantal activiteiten tijdens het 
congres vind u geen verslag Dit heeft vooral te maken met het 
karakter van die activiteiten. De resultaten van een forumdiscus
sie of een workshop zijn niet altijd tot een artikel te verwerken. 
De redactie hoopt, dat u dit nummer met plezier zult lezen en 
wenst u een gezond en mooi 1 995 toe. 

Marjan Bruins 
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Opening VeBOSS conferentie 1994 

Th.H. Laceulle, voorzitter 

Dames en heren, 

Namens het bestuur van de VeBOSS heet ik u van 
harte welkom op onze 42ste studieconferentie. 

Een speciaal welkom aan de gasten die wij 
hebben uitgenodigd: gasten vanuit de FOSS, 
elk jaar vertegenwoordigd, en andere genodig
den. 

Het aantal deelnemers aan de conferentie is dit 
jaar weer indrukwekkend: in totaal bijna 6 0 0 , 
verdeeld over 2 dagen, waarbij traditiegetrouw 
de eerste dag wat beter bezocht wordt dan de 
tweede. W i j zijn vooral blij dat bijna de helft 
van die deelnemers beide dagen komen. De 
conferentiecommissie heeft weer getracht voor 
beide dagen een boeiend en evenwichtig pro
gramma samen te stellen, waarbij we vooral uit
kijken naar de plenaire zitting op vrijdagmid
dag, wanneer we met ons allen in de huid 
zullen kruipen van de Commissie van Onder
zoek. 

De onderwerpen zijn aangedragen vanuit de 
contactpersonenvergadering, en veel wordt di
rect vanuit de praktijk door eigen mensen inge
vuld; iets, waar we echt trots op mogen zijn. 
Van die kleine 6 0 0 deelnemers zijn er zo'n 4 0 0 
lid van de VeBOSS. O p een totaal van 7 5 0 le
den ook weer een goede opkomst. 
Toch denken we dat nog meer mensen binnen 
ons onderwijs lid van de VeBOSS zouden kun
nen zijn. 

De VeBOSS is niet voor niets de vereniging ter 
bevordering van óns onderwijs. 
Dat bevorderen tracht zij te doen op verschillen
de fronten: zowel inhoudelijk als op beleidsma
tig gebied. Zo ziet de huidige structuur van de 
VeBOSS er ook uit: met een inhoudelijke poot en 
een beleidspoot. Eén en ander kent natuurlijk 
vele raakvlakken. 

Inhoudelijk kennen we de werkgroepen, de stu
dieconferentie en ook het tijdschrift, Van Horen 
Zeggen, dat wij al sinds jaar en dag samen met 
de VEDON uitgeven. 

De conferentie is er om aanzetten te geven tot 
verdieping of vernieuwing en natuurlijk als ont-

7 4 moetingsplaats van de werkers op alle scholen. 

Als we naar de werkgroepen kijken, is er een 
aantal die er speciaal zijn voor een bepaalde 
groep werkers in ons onderwijs. Zo kennen we 
de werkgroep logopedie, die in de herfst op 
een school te gast is, en nu ook op de conferen
tie; de stuurgroep ambulante begeleiding, al ja
renlang actief met het organiseren van studieaa-

en, het schrijven van nota's, het adviseren van 
et bestuur. Morgen hebben ze een programma

onderdeel op de conferentie. 
De werkgroep NT2, speciaal voor het onderwijs 
op onze scholen aan anderstalige kinderen, is 
iets jonger. Toch waren er ook al verschillende 
studiedagen en zijn ze, sinds twee jaar, ook ver
tegenwoordigd op de conferentie. 
En dan kennen we nog de werkgroepen voor 
klasse-assistenten, de nog heel jonge werkgroep 
voor de zeer-zeer jeugdigen (óók op de confe
rentie) en, sinds kort en nog enigszins "in wor
ding", de werkgroep speltherapie. 
Naast deze specifiekere werkgroepen zijn er 
"wat overstijgender" werkgroepen. Ik noem de 
werkgroep schoolwerkplan. Al jaren met een 
kleine groep erg actief laten zij alle scholen pro
fiteren van hun werk. Dan de momenteel zeer 
actieve computerwerkgroep, met studiedagen, 
en al voor de derde maal, ook nu, op de confe
rentie vertegenwoordigd. 
Ze hebben nu zelfs een eigen bladl 
De werkgroep meervoudig gehandicapten, spe
ciaal voor de MOscholen en afdelingen maar 
eigenlijk wel voor iedereen, is er ook weer mor
gen. 

Al jaren is er de stuurgroep Maatschappelijk 
Werk die, nu nog los van de VeBOSS, elk jaar 
een tweedaagse cursus organiseert. 

Dan kom ik nu op de al eerdere genoemde be-
leids-poot van onze vereniging. Die wordt verte
genwoordigd door het bestuur, de directeuren-
conventen en de Visie-Commissie. 
Al vele jaren onderhoudt het bestuur contacten 
met verwante verenigingen en instanties, zoals 
de FOSS nu al ruim 20 jaar, de VEDON, de Fe-
nac en de Vereniging voor Audiologie. 
Vaak samen met de FOSS, zijn er ook regelma
tig contacten met het Ministerie van Onderwijs 
en met bijvoorbeeld de Gehandicaptenraad. 
In voorgaande jaren is u vanaf deze plaats al 
vaak gemeld wat daar werd besproken. Een 
zaak die nu aktueel is, is bijvoorbeeld de kwes-



tie van de zogenoemde "dovenunits" waarover 
de minister na consultatie zijn standpunt aan 
onze schoolbesturen toestuurde. De VeBOSS 
heeft zich ook daarin laten horen. Ook praten 
wij over de positie van het Onderwijs- Onder
steunend Personeel 
Andere actuele zaken kunnen zijn allerhande 
rechtspositionele problemen, ik noem: 
- bestuursaanstellingen - de afvloeiingsvolgor
de - de onderwijs-CAO, die wij van plan zijn 
met de vakorganisaties te gaan bespreken. 
In de beide directeurenconventen worden be
leidsvragen besproken die, via de contactperso
nen in het bestuur, doorgegeven worden en zo 
ook landelijk naar buiten komen. 

De Visie-Commissie tenslotte ondersteunt inhou
delijk de beleidskant. 
Kort na onze 40ste jaarvergadering nu 2 jaar 
geleden, verscheen de nota "Verschillen in Om
gaan", als reactie op de Arbo-nota "Omgaan 
met verschillen" waarin ons type kind èn onder
wijs duidelijk geprofileerd worden. Alle scholen 
hebben daar exemplaren van ontvangen. 
Ik kan nu een tweede druk aankondigen met 
daarin een nieuw hoofdstuk over de MG-proble-
matiek. 

Er liggen voor de Visie-Commissie nog veel vra
gen te wachten en we zijn blij dat ze ons met 

de beantwoording daarvan steunen. 
Voortvloeiende uit ons streven naar profilering 
kan ik u vertellen dat de aanvraag voor een bij
zondere leerstoel in de spraak- en taalpatholo
gie bij kinderen, aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen (R.U.G.) die wij als VeBOSS hebben 
gedaan, in ieder geval gehonoreerd zal wor
den. De effectuering zal nog enige tijd vergen 
maar we zijn erg blij, dat we zo ook een weten
schappelijke ondersteuning van ons onderwijs 
krijgen. 

Bij dit alles moeten we ons realiseren dat we 
een vereniging zijn van leden, die tracht naar 
buiten toe namens de scholen, namens het gehe
le onderwijsveld te spreken, maar dat officieel 
eigenlijk niet kan. 
O p de algemene vergadering vanmiddag zullen 
we dan ook komen met een voorstel voor een 
vernieuwde structuur, die ons werk nog slagvaar
diger moet kunnen maken. 

De VeBOSS legt over haar werkzaamheden ook 
verantwoordtna af. Zij doet dit via het tijdschrift, 
via de nieuwsbrief, op de contactpersonenver-
gadering, in de jaarstukken en natuurlijk op de 
algemene ledenvergadering. Vanmiddag hoopt 
het bestuur daar met velen van u van gedachten 
te kunnen wisselen en uw steun te verwerven. 

Th. Laceulle, voorzitter VeBOSS 
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Pragmatiek: Onderzoek en behandeling 

VeBOSS-conferentie, Werkgroep Logopedie, 17 maart 1994 

Barbara Wegener Sleeswijk en Leen van den Dungen 

1. Inleiding 

De logopedist in het onderwijs aan slechthoren
de en spraak- en/of taalgestoorde kinderen 
heeft als kerntaken: onderzoek en behandeling 
van die kinderen. De invulling van die kerntaken 
verandert de laatste tijd, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch. Inhoudelijk moet de logopedist 
bij onderzoek en behandeling rekening houden 
met nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied 
taal, met name op het gebied van de pragma
tiek. Organisatorisch verandert het werk van de 
logopedist door een toenemende betrokkenheid 
van de logopedist bij activiteiten in de klas. On
derzoek en behandeling hoeven zich zodoende 
niet meer te beperken tot de één-op-één situatie 
van de logopedist met het kind. 

O p de Professor Van Gilseschool heeft klinisch 
linguïste Barbara Wegener Sleeswijk, op basis 
van literatuur over pragmatiek, samen met lo
gopedisten, leerkrachten en klasse-assistenten 
observatieformulieren ontwikkeld. Als 'extern ad
viseur' was Leen van den Dungen van het begin 
af aan bij dit proces betrokken. Met de formulie
ren kunnen pragmatische vaardigheden van ± 3-
1 2 jarige spraak- en/of taalgebrekkige leerlin
gen worden geobserveerd. Ook naar het 
interactiegedrag van de leerkracht wordt geke
ken. O p de VeBOSS-conferentie zijn de resulta
ten vae de literatuurstudie en de ontwikkelde ob
servatieformulieren gepresenteerd. In dit artikel 
zijn de lezing en de workshop bewerkt en geïn
tegreerd. 

2. Pragmatiek 

Pragmatiek is het vermogen om de taalstructuur 
aan te passen aan de gesprekspartner, de con
text en de situatie. Binnen de psycholinguïstiek is 
de pragmatiek een jong onderzoeksgebied. Er 
bestaat nog geen overeenstemming over de af
grenzing ten opzichte van andere terreinen van 
de lingustiek. Ninio en Snow (te verschijnen) stel
len voor in het kader van taalontwikkeling bij 
pragmatiek te onderscheiden: ' communicative 
intents', 'conversational skills', 'rules of polite
ness' en 'connected discourse'. W i j richten ons 
bij de bespreking van de pragmatiek op vrijwel 

7 6 dezelfde terreinen, namelijk 

1. communicatieve functies; 
2. conversatievaardigheden; 
3. verhaalopbouw. 
De communicatie wordt niet alleen beïnvloed 
door de pragmatische vaardigheden van de ge
sprekspartners, maar ook door: 
- niet-intentioneel interactiegedrag: nonvocaal 

en vocaal (Willems en Verpoorten, 1994); 
- beheersing van de taalstructuur: lexicon en 

morfosyntaxis (McTear en Conti-Ramsden, 
1 992); 

- verstaanbaarheid (McTear en Conti-Ramsden, 
1992) en/of vaardigheid in Totale Communi
catie. 

Bij het onderzoek van de pragmatiek komen we 
op deze aspecten terug. 

2. / Communicatieve functies 

Communicatieve functies zijn intenties of bedoe
lingen die het kind uitdrukt. Deze pragmatische 
vaardigheid wordt door Ninio en Snow (te ver
schijnen) aangeduid met 'communicative intents' 
of 'speech acts'; twee termen die zij als equiva
lenten gebruiken. 
De ontwikkeling van de communicatieve functies 
begint met negen maanden. De intenties worden 
eerst nonverbaal, zonder taal, uitgedrukt (Scha-
erlaekens/Gillis, 1987; De Ridder-Sluiter, 
1990) en daarna verbaal, met taal (Wells, 
1985). Kinderen die geen normale spraak- en 
taalontwikkeling vertonen, gebruiken meer non-
verbale communicatieve functies (Heim, 1989). 
De vorm waarin kinderen hun intenties nonver
baal uitdrukken hebben wij op basis van Heim 
en De Ridder-Sluiter ingedeeld zoals in figuur 1 
bij paragraaf 3.2 is aangegeven. 
Je kunt de communicatieve functies, of ze nu 
nonverbaal of verbaal worden uitgedrukt, ook in
delen naar de aard van de intentie. O p basis 
van Wells (1985) zijn ze onderscheiden in: re
presentatiefuncties, controlefuncties, expressie-
functies, regulatiefuncties en 
sociale functies. Representatiefuncties worden 
gebruikt om kennis van de wereld op te doen. 
Controlefuncties dienen om te regelen wie be
paalt wat er gebeurt. Expressiefuncties dienen 
om over het eigen gevoel of dat van anderen te 
praten. Regulatiefuncties worden gebruikt om de 
communicatie op gang te brengen en gaande te 



houden. Sociale functies dienen voor het leggen 
en onderhouden van het sociale contact zelf. 
Deze vijf functies zijn hoofdcategorieën waarin 
subcategorieën te onderscheiden zijn. 
De uitdrukking van communicatieve functies, non-
verboal en/of verbaal, is erg belangrijk voor het 
eerste stadium van de taalontwikkeling. Vooral in 
de klas is observatie van belang. Het is belang
rijk om te weten of een kind bedoelingen uitdrukt 
in het contact met andere kinderen en tegenover 
de leerkracht en de klasse-assistent. Het is ook 
belangrijk om te weten welke bedoelingen het 
kind uitdrukt en hoe. 

2.2 Conversatievaardigheden 

Conversatievaardigheden betreffen de vaardig
heid van het kind om effectief als gesprekspart
ner te functioneren. De conversatievaardigheden 
hebben wij als volgt ingedeeld: 
- beurtwisseling; 
- topic initiëren en handhaven; 
- rekening houden met de luisteraar: 

- de voorkennis van de luisteraar; 
- aanpassing van het register aan de luisteraar. 

Ninio en Snow (te verschijnen) bespreken bij 
conversatievaardigheden 'turn-taking' en 'topic 
selection and maintenance'. Rekening houden 
met de voorkennis van de luisteraar wordt door 
hen niet genoemd. Het aanpassen van het regis
ter aan de luisteraar, dat wil zeggen bij de keu
ze van taalvormen rekening houden met de socia
le status en/of leeftijd van de gesprekspartner, 
brengen zij onder bij 'rules of politeness'. 
Beurtwisseling leren kinderen al met hun proto-
conversaties, voordat ze taal gebruiken. Topic 
initiëren en handhaven ontwikkelt zich volgens 
Van Balkom (1991) geleidelijk vanaf het tweede 
jaar. Rekening houden met de luisteraar begint 
zich, volgens Lahey (1988) heel elementair te 
ontwikkelen vanaf vier jaar doordat het kind be-
leefdheidsfrasen gebruikt en begint te begrijpen 
dat het tegen vreemden iets explicieter moet 
zijn. Maar als je onder deze vaardigheid ver
staat: het perspectief van de ander in verband 
brengen met het eigen perspectief en er reke
ning mee houden, dan blijkt de vaardigheid pas 
rond tien jaar verworven te worden (Gerris Jan
sen en Badal, 1980). 

Het gebruik van conversatievaardigheden is be
langrijk voor het niet stagneren van de communi
catie. Vooral in de klas is observatie ervan goed 
mogelijk. 

2.3 Verhaalopbouw 

Verhaalopbouw impliceert de vaardigheid van 
een kind om meerdere zinnen na elkaar te ge
bruiken in een samenhangend geheel. Beals en 

Snow (1993) noemen verhaalopbouw één van 
de eerste genres van 'extended discourse' waar
in jonge kinderen participeren. Een verhaal is 
een verslag van wat er gebeurde. Dat wat er 
gebeurde kan werkelijk gebeurd of verzonnen 
zijn (Lahey, 1988]. Bij het beoordelen van een 
verhaal dat een kind vertelt, wordt meestal de 
verhaalstructuur geëvalueerd. Kemper (1984) 
beschrijft een model van de episodische structuur 
dat ontleend is aan de literatuur over 'story-gram-
mar'. Het model schrijft de aanwezigheid voor 
van de volgende elementen: 
a.'setting': introductie van de hoofdfiguur en de 

fysieke context; 

b. initiërende gebeurtenis: een activiteit die een 
antwoord van de hoofdpersoon uitlokt; 

c. innerlijk antwoord: emotioneel en cognitief 
antwoord van de hoofdfiguur; 

d. poging: activiteit van de noofdfiguur; 
e. gevolg: resultaat van de activiteit van de 

hoofdfiguur; 
f. reactie: emotioneel en cognitief antwoord van 

de hoofdfiguur op het gevolg. 
De episodische structuur is onderzocht voor de 
receptie van verhalen en bij de produktie van 
verhalen. Bij het aanbieden van verhalen met 
een andere volgorde of met een ontbrekend ele
ment, blijken jongere kinderen het verhaal niet te 
kunnen navertellen en oudere kinderen blijken 
het verhaal te veranderen totdat het een structuur 
heeft die overeenkomt met 'a ' tot en met 'f'. Voor 
het begrijpen van verhalen zijn dit dus wezenlij
ke elementen. Bij het vertellen van verhalen blij
ken zesjarige kinderen 'a' tot en met 'd ' te be
heersen. Rond acht jaar verschijnt 'e'. 
Kemper (1984) meldt ook dat het voor het be-

rijpen van een kinderverhaal van belang is of 
et hoogtepunt wordt verteld. Verhalen van twee

tot en met vierjarigen bevatten meestal geen 
hoogtepunt. Verhalen van vijf- tot en met tienjari
gen bevatten meestal wel een hoogtepunt. Vol
gens Snow (lezing, juni 1994 Amsterdam) is het 
vertellen van een hoogtepunt gekoppeld aan cul
turele verschillen. 

Het kunnen vertellen van verhalen is een belang
rijke vaardigheid voor een kind in de klas. Het is 
in de klas ook goed observeerbaar. 

3. Onderzoek van pragmatiek 

3. 1 Hoe onderzoek je pragmatiek? 

Toen wij in 1991 op de Professor Van Gil-
seschool op zoek gingen naar mogelijkheden 
om pragmatiek te onderzoeken, hebben we de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 
- niet alleen testen, maar ook observeren; 
- leerkrachten en klasse-assistenten erbij betrek

ken, yy 



In een één-op-één situatie krijg je als logopedist 
geen goed beeld van de communicatieve moge
lijkheden en beperkingen van een kind. Obser
vaties van interacties in andere situaties, bijvoor
beeld in de klas of op het schoolplein, zijn 
nodig. Leerkrachten en klasse-assistenten bren
gen op school de meeste tijd door met de leer
lingen en krijgen daardoor ook de meeste kan
sen om de communicatieve vaardigheden van 
de kinderen te stimuleren. Daarom is het goed 
om hen een taak te geven bij het observeren. 
Om het observeren te oefenen zijn op school 
'werkgroepen' gevormd. Om de twee weken is 
er een bijeenkomst die anderhalf uur duurt. Een 
werkgroep is een semester lang actief. Een 
groep bestaat uit circa acht personen (logope
disten, leerkrachten en klasse-assistenten) en 
wordt begeleid door de psycholinguist die aan 
de school verbonden is. 

De werkgroepleden maken video-opnamen van 
interacties tussen een leerkracht/klasse-assistent 
en een leerling met communicatieve problemen. 
Door met elkaar naar deze opnamen te kijken, 
worden de leerkrachten en de klasse-assistenten 
zich meer bewust van hun aandeel in de interac
tie. Voor het beoordelen van het taalgebruik van 
de leerkracht is een apart observatieformulier ge
maakt. In paragraaf 3.4. gaan we hier verder 
op in. 

Bij het beoordelen van het communicatieve ge
drag van de leerlingen streven we naar een zo 
breed mogelijke informatieverzameling. Twee 
maal per jaar vullen de leerkracht en de klasse
assistent voor alle kinderen uit hun groep een 
globaal observatieformulier in. Het gaat hierbij 
om een indirecte observatie waarbij door het 
aankruisen van een bolletje wordt aangegeven 
of, en in welke mate, een bepaalde vorm van 
communicatie aanwezig is. De observaties wor
den nabesproken met de logopedist. Na de glo
bale observatie kan, indien nodig, nauwkeuriger 
worden gekeken met behulp van verschillende 
nadere observatieformulieren. Deze formulieren 
zijn bedoeld voor directe observatie in zoveel 
mogelijk verschillende situaties, zowel gestructu
reerd (bijvoorbeeld bij een kringgesprek) als on
gestructureerd (bijvoorbeeld bij spelen met ande
re kinderen). Doel van de observaties is het 
ontdekken van een patroon in het communicatie
ve gedrag, zodat leerdoelen voor het kind kun
nen worden opgesteld en aandachtspunten voor 
de leerkracht. 

3.2 Pragmatiekonderzoek bij Zeer Jeugdigen 

Niet alle pragmatische vaardigheden behoeven 
te worden onderzocht bij iedere leeftijdsgroep. 
De selectie van pragmatische vaardigheden die 
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afdeling Zeer Jeugdigen ( ± 3 - 6 jaar), heeft 
plaatsgevonden op basis van: 
- onderzoeksresultaten van kinderen met een af

wijkende taalontwikkeling, zoals die bijvoor
beeld zijn gepubliceerd door Heim (1989) en 
Van Balkom (1991); 

- gegevens over kinderen met een normale taal
ontwikkeling, zoals in De Ridder-Sluiter (1990) 
en Wells (1985); 

- reeds bestaande observatielijsten. 
Van Balkom (1991) heeft twaalf taalgestoorde 
kinderen en zes niet-taalgestoorde kinderen in in
teractie met hun ouders onderzocht. De gemid
delde leeftijd van de kinderen was bij aanvang 
van hef onderzoek 2; 1 1 jaar. De kinderen en 
hun ouders werden gedurende anderhalf jaar 
longitudinaal onderzocht. In Van Balkom (1992) 
is het onderzoek samengevat. De taalgestoorde 
kinderen gebruiken significant meer nonverbale 
handelingen dan de niet-taalgestoorde kinderen. 
Ze gebruiken ook meer nonverbale initiatieven 
om een gespreksonderwerp te introduceren dan 
de niet-taalgestoorde kinderen. De taalgestoorde 
kinderen zijn erg gericht op zichzelf: ze lijken 
zich amper bewust van het feit dat er een ge
sprekspartner is. De ouders van de taalgestoor
de kinderen kunnen gedurende het onderzoek 
steeds moeilijker bij de initiatieven van hun kin
deren aansluiten, omdat de kinderen problemen 
krijgen met het uiten van taalstructuren. De ou
ders van de taalgestoorde kinderen hebben sig
nificant meer moeite om de aandacht van het 
kind te vangen om een gezamenlijk gesprekson
derwerp te starten en brengen daardoor ook 
steeds minder initiatieven in. De onderzoeker vat 
het resultaat als volgt samen: 
"Expliciete aandacht om de samenhang in een 
gesprek te bewerkstelligen leidt blijkbaar tot 
meer discontinuïteit in de feitelijke informatie
overdracht. De goede pogingen van de ouders 
in de ST-groep (kinderen met specifieke taalont
wikkelingsstoornissen) lijken dus averechts te 
werken op een samenhangend gespreksverloop" 
(Van Balkom, 1992, p. 1 25). 

Voor de afdeling Zeer Jeugdigen is de volgende 
set observatieformulieren ontwikkeld: 
- globale observatie taalgebruik in de klas; 
- nadere observatie verbale en nonverbale 

communicatie; 
- nadere observatie beurtwisseling; 
- nadere observatie communicatieve functies; 
- observatie taalgebruik van de leerkracht. 
Ter illustratie geven we in figuur 1 een deel van 
het formulier voor nadere observatie van verbale 
en non-verbale communicatie. 

Verder adviseren we om na te gaan hoe de 
communicatie wordt beïnvloed door niet strikt 



pragmatische factoren als woordenschat (passief 
en actief) en verstaanbaarheid en/of T.C.-vaar
digheid. 

Vormen van non-verbale communicatie 

- Met 
- Met 

- Met 

geluiden 
ogen 
- oogcontact 
- blikrichting 

mimiek 
- Met handelingen 

- Met 

- iemand meetrekken 
- iemand aanraken 
- iets geven / tonen 

gebaren 
- wuzen 
- ja-knikken / nee-schudden 
- dagzwaaien 
- andere gebaren 

- Anders 

Figuur 1 . Vormen van non-verbale communicatie 

3.3 Pragmatiekonderzoek bij kinderen van 
de Kemafdeïing 

De selectie van pragmatische vaardigheden die 
kunnen worden onderzocht bij leerlingen van de 
Kernafdeling (± 6 - 12 jaar) heeft vooral plaats
gevonden op grond van literatuur over afwijkend 
gebruik van pragmatische vaardigheden bij ou
dere kinderen. 
Prutting en Kirchner (1987) hebben met een 
pragmatisch protocol zes groepen proefperso
nen onderzocht om de factoren in kaart te bren
gen waardoor de communicatie werd verstoord. 
Eén groep bestond uit 42 taalgestoorde kinde
ren van gemiddeld 8;2 jaar. Uit het onderzoek 
blijkt dat de meeste communicatieproblemen van 
taalgestoorde kinderen ontstaan door: 
- inadequate woordkeuze: een te algemeen 

woord of een woord dat het begrijpen van de 
boodschap door de luisteraar niet bevordert; 

- inadequaat gebruik van verwijswoorden, 
waardoor onduidelijk is naar welke referenten 
wordt verwezen; 

- onvoldoende vaardigheid in het herstellen van 
de communicatie bij een gerezen misverstand; 

- verstrekking van te impliciete of te redundante 
informatie; 

- onverstaanbaarheid. 
Adams en Bishop (1989) hebben 57 taalge
stoorde kinderen van acht tot twaalf jaar onder
zocht en vergeleken met een jongere controle
groep. De taalgestoorde kinderen zijn 
onderscheiden in twee groepen: een groep van 

14 semantisch/pragmatisch gestoorde kinderen 
en een groep van 43 andere taalgestoorde kin
deren. Er werd gekeken naar het gebruik van 
conversatievaardig heden in het algemeen en 
naar de momenten waarop een uiting niet paste 
in het gesprek. 
De groep semantisch/pragmatisch gestoorde 
kinderen valt op door: meer initiatiefbeurten; 
meer vervolgbeurten die alleen bestaan uit in
stemming met hetgeen al gezegd is; problemen 
met de syntaxis en woordkeuze; te impliciete in
formatieverstrekking; te redundante informatiever
strekking; en niet adequate inhoud, o.a. geen 
topic-handhaving of onjuist gebruik van register. 
De groep andere taalgestoorde kinderen heeft: 
problemen met adequate verwijzing; problemen 
met de verstaanbaarheid; en problemen met de 
taaireceptie. 

De semantisch/pragmatisch gestoorde kinderen 
en de andere taalgestoorde kinderen vertonen 
beiden een groot aantal onrijpe, inadequate 
antwoorden. 
McTear en Conti-Ramsden (1992) vatten een 
aantal onderzoeken samen waaruit blijkt dat ou
dere taalgestoorde kinderen bij de volgende 

unten problemen in de communicatie ervaren: 
eurtwisseling; het gebruik van register; ingaan 

op vragen om verduidelijking; en zelf vragen om 
verduidelijking. 

Voor de Kernafdeling is de volgende set obser
vatieformulieren ontwikkeld: 
- globale observatie taalgebruik in de klas; 
- nadere observatie beurtwisseling; 
- nadere observatie gespreksonderwerpen; 
- nadere observatie rekening houden met de 

luisteraar; 
- nadere observatie communicatieve functies; 
- nadere observatie verhaalopbouw; 
- observatie taalgebruik van de leerkracht. 
Ter illustratie geven we in figuur 2 een deel van 
het formulier voor observatie van het rekening 
houden met de luisteraar, (zie blz. 80) 

Ook bij de oudere leerlingen wordt nagegaan 
hoe de communicatie beïnvloed wordt door niet 
strikt pragmatische factoren als morfosyntaxis en 
woordenschat (beide zowel receptief als produk-
tief) en verstaanbaarheid. 

3.4 Taalgebruik van de leerkracht 

Over interacties tussen leerkrachten en kinderen 
met spraak- en/of taalproblemen is nog niet zo
veel bekend. Wel is inmiddels vrij veel onder
zoek gedaan naar ouder-kindinteracties, zowel 
bij kinderen met een 'normale' taalontwikkeling 
als bij kinderen met communicatieve problemen. 
Dit type onderzoek was een reactie op uitspra- 7 9 



Rekening houden met de voorkennis van de 
luisteraar 

- Houdt wel rekening met de voorkennis van 
de luisteraar 

- Geeft te weinig informatie (= te impliciete 
taal) door: 
- praten over personen, dieren of zaken 

die de luisteraar niet kent 
- gebruik van te vage aanduidingen als 

'toen', 'daar', 'deze' en 'die' 
- gebruik van een bepaald i.p.v. een on

bepaald lidwoord 
- niet duidelijk aangeven van een samen

hang 
- Geeft te veel informatie (= redundante taal) 

door: 
- onnodige bewering of verklaring 
- buitensporige uitbreiding 
- onnodige herhaling 
- te weinig gebruik van verwijzingen als 

'toen', 'daar', 'deze' en 'die' 

Figuur 2. Rekening houden met de voorkennis van de 
luisteraar 

ken die de taalkundige Chomsky omstreeks 
1 965 deed over een aangeboren taalvermogen 
en een ongestructureerde en ongrammaticale 
taalomgeving. Deze stellingname leidde tot een 
reeks onderzoeken naar de relatie tussen taal
aanbod en taalverwerving. Al gauw werd aan
getoond dat volwassenen anders tegen jonge 
kinderen spreken dan tegen oudere kinderen en 
volwassenen. 
Uit het onderzoek van Van Balkom (1991) blijkt 
dat ouders van taalgestoorde kinderen, vergele
ken bij ouders van kinderen met een normale 
taalontwikkeling, meer herhalen en vaker verbe
teren. Zij stellen ook meer vragen en verzoeken 
vaker om verduidelijking. Dit leidt geregeld tot 
ontwrichting van het gespreksverloop (zie ook 
paragraaf 3.2). Het verbeteren van een 'taal
fout' gaat ten koste van het reageren op de in
houd, op wat het kind probeert te zeggen. 
Vloeiende, samenhangende gesprekken komen 
niet of nauwelijks tot stand. Het gedrag van de 
ouders lijkt een gevolg te zijn van de communi
catieve problemen van de kinderen. Praten met 
een kind met een spraak- en/of taalprobleem is 
veel moeilijker dan praten met een zich normaal 
ontwikkelend kind. 

Ter illustratie geven we in figuur 3 de volledige 
lijst voor het observeren van het taalgebruik van 
de leerkracht. 
(Zie figuur blz 81) 

80 Door gerichte observatie aan de hand van vi

deo-opnamen wordt de leerkracht zich meer be
wust van zijn of haar aandeel in de interactie en 
kunnen, mede op advies van naaste collega's, 
aandachtspunten worden opgesteld. 

4. Stimulering van pragmatische vaardigheden 

Het geven van alleen individuele logopedie, 
biedt onvoldoende gelegenheid om pragmati
sche vaardigheden aan te leren. Het is daarom 
verheugend dat logopedisten steeds meer in de 
klas komen en dat logopedisten en leerkrachten 
op deze manier ook steeds beter kunnen over
leggen en op elkaar aansluiten, want directe en 
indirecte therapie zijn beide nodig voor het le
ren van pragmatische vaardigheden. Er is veel 
overleg over doelen en werkwijzen nodig om 
een kind de kans te geven nieuw gedrag te le
ren én te generaliseren. Wanneer het kind in de 
klas en in de logopedie op een consequente 
manier wordt gestimuleerd, kan het kind in veel 
situaties nieuwe pragmatische vaardigheden le
ren gebruiken. De werkwijze die logopedist, 
leerkracht en klasse-assistent kunnen volgen bij 
het nastreven van doelen ten aanzien van de 
pragmatiek gaat ervan uit dat gewenst taalge
drag niet kan worden afgedwongen, maar wel 
kan worden gestimuleerd in een zinvolle situatie. 
Het is belangrijk dat het kind merkt dat nieuwe 
pragmatische vaardigheden waardevol voor 
hem zijn in de communicatie met anderen. 
In het onderstaande wordt zowel voor de afde
ling Zeer jeugdigen als voor de Kernafdeling 
één voorbeeld uitgewerkt. Beide voorbeelden 
gaan uit van pragmatische vaardigheden die de 
leerkracht, klasse-assistent en logopedist kunnen 
observeren met de hierboven beschreven obser-
vatielijsten. 

4. / Voorbeeld voor kinderen van de afdeling 
Zeer Jeugdigen 

Doel: differentiatie van representatiefuncties 
Peuters en kleuters die de functie van taal later 
ontdekt hebben dan zich normaal ontwikkelende 
kinderen, vallen soms op door het nauwelijks ge
bruiken van de taal voor het opdoen van infor
matie over de wereld om hen heen: ze gebruiken 
minder representatiefuncties en de differentiatie 
erin is ook geringer (Van den Dungen en Ver
boog, 1991). De stimulering van representatie
functies kan daarom van belang zijn voor een 
kind van de afdeling Zeer Jeugdigen. Wanneer 
een kind zijn kennis van de wereld vergroot 
door een frequenter en gedifferentieerder ge
bruik van de representatiefuncties kan de cogni
tieve ontwikkeling van het kind daardoor ook 
worden bevorderd. 
Over de verwervingsvolgorde van de communi-



OBSERVATIE TAALGEBRUIK VAN DE LEERKRACHT 
Doelgroep: leerkrachten en klasse-assistenten op de ESM-afdeling 

Naam leerkracht: Groep: 
Geboortedatum: Datum: 
Leeftijd: Ingevuld door: 
Type observatie 
0 indirect 
0 direct, in de volgende situatie(s) 0 kringgesprek 

0 werken/spelen met leerlingen 
0 eten 
0 anders, nl. 

Beurtwisseling 
Neemt vaak initiatief in de interactie 

(iets vragen, bevelen of opmerken) 
Stelt veel open vragen 

Stelt veel gesloten vragen 
Reageert altijd op initiatieven van leerlingen 

(reageren op vragen, opmerkingen en 
non-verbale signalen) 

Geeft leerlingen genoeg tijd om 

Prosodie/articulatie 
Spreekt langzaam 
Spreekt duidelijk 
Spreekt met afwisselende intonatie 

Taalinhoud/taalvorm 
Past woordkeuze aan 
Past zinsbouw aan 

Overig 
Gebruikt veel herhalingen 
Gebruikt veel nadrukkelijke verbeteringen 
Gebruikt veel subtiele verbeteringen 
Is niet snel afleidbaar 
Structureert de omgeving goed 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

Neemt zelden initiatief in de interactie 

Stelt weinig open vragen 
Stelt weinig gesloten vragen 
Reageert nooit op initiatieven van leerlingen 

Geeft leerlingen te weinig tijd om de beurt over te 
nemen de beurt over te nemen Prosodie/articulatie 

Spreekt snel 
Spreekt onduidelijk 

Spreekt met monotone intonatieTaalinhoud/taalvorm 

Past woordkeuze niet aan 
Past zinsbouw niet aan 

Gebruikt weinig herhalingen 

Gebruikt weinig nadrukkelijke verbeteringen 
Gebruikt weinig subtiele verbeteringen 
Is snel afleidbaar 
Structureert de omgeving slecht 

Naar: Bakker e.a. (1984), Van Balkom (1991), De Blauw & Snow (in: Tervoort, 1980) en Schaerlaekens & Gillis 
(1987). 

Verdere observaties: 

Aandachtspunten: 

Voorlopige versie, maart 1 9 9 4 / B. Wegener Sleeswijk 



catieve functies bij taalgestoorde kinderen is nog 
weinig bekend en daarom zijn wij uitgegaan 
van de verwervingsvolgorde bij niet-taalgestoor-
de kinderen. W e hebben ons daarbij geba
seerd op de resultaten van een longitudinaal on
derzoek van Wells (1 985) bij 1 25 kinderen van 
vijftien maanden tot vijf jaar. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de volgende representatiefuncties in 
spontane taal niet door alle kinderen even fre
quent worden gebruikt: 

- vragen om informatie (> 90% met 2;ó jaar); 
- vragen om uitleg (> 90% met 4 ;9 jaar); 
- vragen naar de naam van iets (78% met 5 

jaar). 
De percentages verwijzen naar het aantal kinde
ren dat op een bepaalde leeftijd de functie ge
bruikt. De eerste twee communicatieve functies 
verwerven alle onderzochte kinderen. Het vra
gen naar de naam van iets wordt in het onder
zoek van Wells echter niet door alle kinderen 
gedaan. Volgens Wells vraagt > 50% van de 
kinderen met 2;3 jaar naar de naam van din
gen. Met 5 jaar is voor deze functie echter nog 
geen 90% bereikt, maar slechts 78%. Grote in
dividuele variatie speelt een rol bij deze commu
nicatieve functie. Kinderen kunnen kennelijk ook 
andere stategieën gebruiken om hun woorden
schat te vergroten. 

Wanneer uit onderzoek van een individueel kind 
blijkt dat het kind geen of nauwelijks representa
tiefuncties gebruikt, kunnen de ontbrekende re
presentatiefuncties leerdoelen worden. Extra 
aandacht voor de manier waarop een kind ach
ter de naam van iets komt, is ecnter nodig voor
dat besloten wordt dat leren vragen naar de 
naam van iets, een leerdoel moet zijn. 

Stimulering van het vragen om informatie 
Een vraag om informatie is een eenvoudige 
vraag, bijvoorbeeld een vraag naar de plaats 
waar iemand of iets is. Voordat een kind een 
vraag om informatie kan stellen, moet het in de 
eerste plaats geïnteresseerd zijn in informatie, 
dus nieuwsgierig, leergierig zijn. In de tweede 
plaats moet het kind de vraagintonatie of de 
vraagstructuur beheersen. In ae derde plaats 
moet het kind nog veronderstellen dat de g e 
sprekspartner weet wat het kind te weten wil ko
men. In de klas is het van belang dat de nieuws
gierigheid van het kind zoveel mogelijk wordt 
gewekt. Peuters en kleuters zijn door de ontwik
kelingsfase waarin ze sociaal-emotioneel zitten, 
echter nog niet toe aan interesse in de belevenis
sen van andere kinderen. Het is dan ook zeer 
de vraag of een kringgesprek in een peuter- of 
kleutergroep bijdraagt aan het wekken van die 
nieuwsgierigheid én of het de meest geschikte si
tuatie is om het leren stellen van vragen aan te 
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iets doet wat de interesse opwekt, dan heeft de 
leerkracht een ideale situatie gecreëerd om de 
kinderen te leren een vraag te stellen. De leer
kracht kan bijvoorbeeld met een pompje ballon
nen opblazen; een popje laten zien dat aan de 
ene kant 'grootmoeder' is en aan de andere 
kant 'de boze wolf' of een eenvoudig natuurkun-
deproefje doen met een vol glas water en een 
envelop, waarbij de envelop bij omkering aan 
het glas blijft kleven en het water in het glas 
blijft. De klasse-assistent kan als model optreden 
door een vraag te stellen die door de leerkracht 
wordt beantwoord. Peuters en kleuters kunnen 
zo het leren stellen van vragen in een zinvolle 
context leren op basis van echte nieuwsgierig
heid. 

Stimulering van het vragen om uitleg 
Een vraag om uitleg gaat verder dan een een
voudige vraag om informatie. Het kind wil het 
'hoe' en 'waarom' van iets weten. In de logope
die zijn taaldenklesjes die aansluiten bij de 
ideeën van Blank geschikt om vragen om uitleg 
aan te leren. Meer informatie over de denkstimu-
lerende gesprekstechniek is te vinden in V.d. 
Heyden en V.d.Kreeke (1993) en Beunderman 
en Hendriks (1986). 

Stimulering van het vragen naar de naam van iets 
In individuele logopedie is het vragen naar de 
naam van dingen minder goed mogelijk dan in 
groepstherapie. Wanneer het belangrijk is voor 
een groepje kinderen om deze vaardigheid te 
leren, kan dat op de volgende manier. De lo
gopedist heeft een doos met veel verschillende 
interessante voorwerpen die aansluiten bij een 
thema dat centraal staat in de klas. Zij kan een 
kind apart nemen uit het groepje en vragen van 
welk ding het kind de naam weet. Het kind komt 
daarna met haar mee terug in het groepje en 
laat het voorwerp zien aan de andere kinderen. 
De logopedist vraagt wie net als het eerste kind 
de naam van het ding kent. De desbetreffende 
kinderen mogen bij het eerste kind komen staan. 
Met de andere kinderen bespreekt de logope
dist: "Kijk zij weten hoe dat ding heet. Jullie nog 
niet. Jullie kunnen het vragen; dan weet je het 
ook." Ze probeert uit de groep die de naam 
nog niet weet een "wat is dat"-vraag of een 
"hoe heet dat"-vraag te krijgen. Lukt dat niet dan 
dient ze zelf als model, want ze hoeft immers 
zelf niet hef antwoord te geven. Dat is de taak 
van het groepje kinderen dat de naam al weet. 
Door veel interessante voorwerpen en ervarin
gen waarbij 'modeling' gebruikt wordt, kunnen 
alle kinderen in een groepje de functie leren. 
Zodra een kind de functie: vragen naar een 
naam, in de logopedie beheerst, wordt gezorgd 
voor generalisatie van de functie naar de klas en 



thuis. Daarbij is het in de klas van belang dat de 
juiste context voor het vragen naar de naam van 
iets ook geleerd wordt. Een verhaal van een 
klasgenoot onderbreken met een vraag naar een 
naam, is pragmatisch niet juist. 

4.2 Voorbeeld voor kinderen van de Kernafde
ling 

Doel: rekening houden met de voorkennis van 
de luisteraar 
O p scholen voor slechthorende kinderen en kin
deren met spraak- en/of taalmoeilijkheden is 
voor de leerlingen niet zo veel gelegenheid om 
te oefenen in het inschatten van de voorkennis 
van de luisteraar. De leerkracht, klasse-assistent 
en logopedist kennen de ouders meestal per
soonlijk en ze wisselen via het schriftje - zeker bij 
de jongste kinderen - veel informatie uit. Als het 
kind in het kringgesprek of bij de logopedie 
over een gespreksonderwerp begint, weet de 
volwassene meestal al waar het over zal gaan 
voordat het kind zijn verhaal verteld heeft. Dit 
betekent dat mededelingen over de alledaagse 
belevenissen zich niet goed lenen om deze con
versatievaardigheid te oefenen. 
Bij leerlingen van de Kernafdeling kan een rol
lenspel uitkomst bieden. Een rollenspel in de klas 
dat, of de groepstherapie die aansluit bij een 
klasse-thema, leent zich ook beter om de conver
satievaardigheid na te bespreken. Het is voor 
de kinderen een spel geweest en geen persoon
lijke belevenis; daardoor hebben zij wat meer 
afstand tot de inhoud van het gezegde. Ter voor
bereiding op gesprekken met vreemden is het 
rollenspel ook heel geschikt. In de schoolse situ
atie voeren de kinderen echter heel weinig ge
sprekken met minder vertrouwde volwassenen. 
Het zou goed zijn om bij ieder thema iemand in 
de school te halen die met hen vanuit zi jn/haar 
maatschappelijke achtergrond over het thema 
komt praten, bijvoorbeeld een verpleegkundige, 
een bakker of een cassière. Voorafgaand aan 
zo'n bezoek kunnen de kinderen dan lijsten aan
leggen van alles wat ze denken dat de be
treffende persoon al weet en alles wat ze den
ken dat hij nog niet weet. Ze leren op die 
manier vooraf reflecteren op hun eigen kennis en 
die van bezoekers, zodat ze minder impliciet en 
redundant kunnen worden. Het leergesprek in 
de klas kan ook gebruikt worden om te reflecte
ren op de nieuwswaarde van iets dat verteld 
wordt. O p die manier ontdekken ze wat redun
dante informatie is. 

In de logopedie is met twee kinderen een werk
vorm mogelijk om het verstrekken van impliciete 
en redundante informatie te leren vermijden. De 
logopedist kan de kinderen allebei een speel
goedfolder, een kinderboekencatalogus of een 

rijtje woorden van voorwerpen door laten kijken. 
De opdracht is: zet een sterretje bij iets dat je 
heel graag zou willen hebben en een kruisje bij 
iets dat je absoluut niet wilt hebben. Laat de kin
deren daarna aan elkaar vertellen waarom ze 
deze keuzes maken. De logopedist kan op die 
manier het proces bewaken dat de informatie 
die gegeven wordt niet te impliciet of te redun
dant is. De logopedist richt zich daarbij op het 
kind dat de informatie ontvangt; de vragensteller 
krijgt dan de kans nog meer vragen te stellen. 

5. Toekomst 

Op de Professor Van Gilseschool werkt het hele 
team van de ESAA-afdeling met de ontwikkelen
de observatielijsten. Na de presentatie op de 
VeBOSS-conferentie in maart 1994 zijn de formu
lieren ook over andere scholen voor slechthorende 
kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkhe-
den verspreid. W i j hopen dat de formulieren, 
eventueel na aanpassing of aanvulling, ook ge
bruikt gaan worden voor observatie van slecht
horende kinderen en kinderen uit het VSO. Met 
nadruk wijzen we erop dat de nu verspreide for
mulieren voorlopige versies zijn. Onze verwach
ting is dat de formulieren na verloop van tijd 
moeten worden bijgesteld op basis van praktijk
ervaringen en nieuwe wetenschappelijke inzich
ten. O p dit moment beschikken we bijvoorbeeld 
nog over weinig informatie over de verwerving 
van communicatieve functies bij kinderen met 
een afwijkende spraak- en/of taalontwikkeling. 
Ook over de verwerving van de verhaalstructuur 
bij kinderen met pragmatische problemen is nog 
weinig bekend. 

Hieronder is een selectie van de in dit artikel ge
noemde literatuur opgenomen. De volledige lite
ratuurlijst kan bij de redactie worden opge
vraagd. 
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Inleiding 

Vijf jaar geleden werd ik als linguiste aangesteld 
aan de A.G.Bell-scholengemeenschap (AGB) in 
Amsterdam, een VSO school voor leerlingen met 
een auditieve en/of spraak-taalstoornis. 
Officieel bestaat de school uit 2 afdelingen- de 
LEAO/MAVO/HAVO en de Schakel-afdeling, 
die in symbiose samenwerkt met tal van LBO-op-
leidingen in de omgeving. 
In de praktijk is er nog een derde afdeling, de 
MG-afdeling voor leerlingen die, naast hun 
hoor- of spraak/taalstoornis, nog een (niet-talige) 
handicap hebben. 

De opdracht die ik kreeg was even simpel ge
zegd als ingewikkeld om uit te voeren: het op
zetten van een remediëringsprogramma voor de 
leerlingen van de officiële Schakel-afdeling 
(waaronder dus ook de M G resorteert), die op 
welke manier dan ook uitvallen op taal. 
Ik moest daar beginnen waar de problematiek 
het grootst was. 

Probl eemse lectie 
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Gelukkig werkt er aan de AGB een groot aantal 
ter zake kundige en coöperatieve leerkrachten 
(zoals uit de rest van dit verhaal nog duidelijk 
zal worden), die mij konden vertellen op welke 
(taal)terreinen de schoen wringt. Na inventarisa
tie bleken de meest nijpende problemen de vol
gende te zijn: 

1 .voor vrijwel alle leerlingen van de Schakel-af
deling zijn de lesboeken te moeilijk geschre

ven; de leerlingen kunnen de boeken inhoude
lijk wel aan, maar niet qua taalgebruik. 

2.een groot deel van de schakelleerlingen mist 
op bepaalde gebieden van taalvaardigheid 
voldoende kennis en/of oefening. Het gaat 
hierbij vaak om heel gewone regels, zoals de 
vorming van het meervoud. 

3.didactisch gezien wordt een zeer problemati
sche groep leerlingen gevormd door hen die 
weinig of geen kennis van het Nederlands 
hebben. Geen enkel lesprogramma kan wor
den afgewerkt omdat een instructietaal ont
breekt. Maar ook bestaande taal program ma's 
voor allochtone leerlingen zijn onbruikbaar: in 
de eerste plaats zijn ale geschreven voor jon
ge kinderen (en niets is frustrerender voor een 
tiener dan als kind beschouwd of aangespro
ken te worden), en in de tweede plaats zijn 
ze gemaakt voor normaal-horende kinderen 
(zodat de auditieve component in die pro
gramma's, overigens volkomen terecht, een 
zeer grote rol speelt). 

Uitgangspunten en aanpak 

In de afgelopen jaren is aan elk van deze drie 
problemen gewerkt. Achtereenvolgens zal wor
den ingegaan op de gekozen "oplossingen" en 
de onderliggende gedachten daarbij. 

/. 7e moeilijk geschreven lesboeken 
Het probleem van de te moeilijke teksten in les
boeken kan veroorzaakt worden door: 
- de gebruikte woordenschat, die niet aansluit 



bij het vocabulair van de leerlingen en/of 
- de grammaticale complexiteit van de zinsstruc

turen. 

De woordenschat van veel leerlingen in het VO is 
niet dezelfde als die van auteurs van lesboeken, 
wat de boeken vaak lastig te lezen maakt. De 
oorzaak kan deels gezocht worden in het onver
mijdelijke vak-specifieke vocabulair (vakjargon). 
Daarnaast hebben veel auteurs van lesboeken 
de neiging hun persoonlijke taalgebruik te bezi
gen, hetgeen bijvoorbeeld resulteert in het veel
vuldig gebruiken van, voor veel AGB-leerlingen 
onbekende, synoniemen; de nagestreefde afwis
seling in woordgebruik schiet zo het doel voor
bij: leesbaarheid van de teksten. 

In een poging het complexe probleem van voca-
bulair-ongelijkheid enigszins te reguleren heeft 
een multidisciplinaire werkgroep op grond van 
frequentie- en streef- en woordenleerlijsten uitge
zocht welke woorden minimaal tot het vocabu
lair van een AGB-leerling zouden moeten beho
ren, waarbij practische bruikbaarheid (op school 
en daarbuiten) het belangrijkste criterium was. 
Deze AGB-Basiswoordenlijst bestaat uit 3000 
woorden, waarvan de A-lijst (van 1000 veel
voorkomende woorden) hieronder nog uitge
breid ter sprake zal komen. 

Nu zijn 3 0 0 0 woorden niet genoeg voor het 
schrijven van lesboeken. Toch kun je er een heel 
eind mee komen: het bleek mogelijk om een ge
schiedenisles over de Industriële Revolutie op 
2de klas HAVO-niveau te herschrijven binnen de 
AGB-Basiswoordenlijst; het eerder genoemde 
vakjargon werd daarbij aangeboden als apart 
te leren woordenlijst. 

Het probleem van de complexiteit van de zins
structuren kan te maken hebben met: 
- te weinig kennis van morfologische regels (het

geen hieronder ter sprake komt) 
- te weinig syntactische kennis: d.i. het niet op 

de juiste manier koppelen van (overigens be
kende) woorden 

Woorden kunnen op verschillende manieren aan 
elkaar gekoppeld worden, hetgeen betekenisver
schil oplevert in overigens identieke zinnen: 

Jan vindt een 5-guldenmunt leuk 
Jan vindt een 5-guldenmunt, leuk! 

(in sommige gevallen helpt de intonatie bij het 
bepalen van de soort koppeling, en dus van de 
betekenis) 

Voor taalleerders die op de een of andere ma

nier gedepriveerd zijn in hun leerproces (bijvoor
beeld door een handicap als gehoorverlies of 
door weinig of geen taalaanbod) vormt deze 
mogelijkheid van taal een groot probleem. 

Een mogelijkheid tot vaststelling van bruikbaar
heid van taalkundige structuren (zoals dat voor 
de woordenschat gebeurd is) werd gevonden in 
het Kleurensysteem. Dit systeem, dat aan de Jo-
han C.Ammanschool voor dove kinderen in Am
sterdam is ontwikkeld, maakt de structuren van 
het Nederlands zichtbaar, oa. via onderstrepin
gen in kleur van de verschillende zinsdelen. Het 
Kleurensysteem is een visuele grammatica van 
het Nederlands, waarbij de opbouw niet uitgaat 
van de taalverwerving van eerste-taalleeraers, 
maar van de complexiteit van de Nederlandse 
grammatica. 

De indeling van de syntaxis via het Kleurensys
teem in 6 taalnivaus, die oplopen in complexi
teit, is goed bruikbaar voor het doel: herschrij
ven van teksten in minder complexe structuren. 

2. Te weinig kennis van de taalregels van het 
Nederlands 

Deze problematiek is in veel gevallen een direct 
gevolg van de handicap van de leerlingen: om
dat kinderen met een auditieve stoornis tijdens 
de taalontwikkelingsperiode veel minder taal
aanbod van de omgeving "ontvangen" dan nor
maal horende kinderen, is hun taalontwikkeling 
(bijna) altijd vertraagd. Maar daarbij kunnen 
ook hiaten zijn ontstaan: taalregels moeten door 
taalleerders geabstraheerd worden uit het taal
aanbod van de omgeving. Met de meest-voor-
komende regels komt het, zij het met enige ver
traging, in het algemeen wel goed. Maar voor 
de uitzonderingen op de taalregels kan het taal
aanbod kwantitatief tekort hebben geschoten. 

Het formeel aanleren van de taalregels die niet 
(goed) gekend worden is de meest eenvoudige 
oplossing voor dit probleem. Gezien de leeftijd 
van de leerlingen is het ook een goed uitvoerba
re: jonge kinaeren hebben veel taalaanbod no
dig om tot regelbeheersing te komen, maar ou
dere taalleerders kunnen, dankzij hun grotere 
cognitieve mogelijkheden, abstracte taalregels 
begrijpen en leren toepassen (een principe 
waarvan in het onderwijs in vreemde talen veel
vuldig gebruik gemaakt wordt). 

Om de leerlingen die moeite hebben met de 
taalregels van het Nederlands te kunnen helpen, 
moet allereerst bekend zijn welke regels wel en 
welke niet beheerst worden. 
Daarvoor is, in samenwerking met een aantal 
schakelleer-krachten, een taalvaardigheidstest 
gemaakt, die zowel passief als actief die taalre- 85 



gels van het Nederlands test, die van belang 
zijn voor het LBOeindexamen (zoals geformu
leerd door de commissie Apeldoorn). 
Deze AGB-taalvaardigheidstest wordt jaarlijks 
bij alle leerlingen van de schakelafdeling afge
nomen. Zo kan per leerling een taalvaardig-
heidsprofiel gemaakt worden, waaraan precies 
is af te lezen welke regels wel en niet gekend 
worden. 

3. De groep leerlingen die geen of nauwelijks 
Nederlands kent 

begint op de AGB met het leren van de eerder
genoemde A-woordenlijst. Deze woordenlijst is 
op de volgende manier bewerkt: 
- van elk woord is een pictogram gemaakt 

(door leerlingen van een van de symbiose-
scholen: het Grafisch Lyceum in Haarlem) 

- van elk woord is een gebarenfoto gemaakt 
(waarbij drie AGB-leerlingen als model gefun
geerd hebben) 

- Bij ieder woord is een veel-voorkomende "ge
wone" zin gemaakt (door de medewerkers 
van de AGB) 

- op de achterkant van de woordkaarten zijn 
een aantal taalkundige items gegeven: meer
voud en verkleinwoord bij het zelfstandige 
naamwoord, tegenstelling bij bijvoeglijke 
naamwoorden, enz. 

De 1000 op deze manier uitgebeelde woorden 
zijn per 5 0 op thema gerangschikt: iedere week 
of iedere 2 weken moeten de woorden van een 
thema geleerd worden. Voor de leerlingen die 
daar iets aan hebben zijn cassettebandjes ge
maakt, waarop de woorden per thema zijn in
gesproken. 

Als alle woorden van een thema zijn geleerd, 
kan er met behulp van de bijbehorende werk
boeken mee geoefend worden. 
Als een soort bonus staat aan het eind van het 
werkboek een eenvoudig verhaaltje, dat begre
pen kan worden als de woorden van dat thema 
jen de voorafgaande thema's) bekend zijn. 

Resultaten 

Het Fonds voor dove kinderen heeft toegezegd 
een experiment te bekostigen, waarbij een aan
tal veel-gebruikte lesboeken kan worden her
schreven: zoveel mogelijk binnen de AGB-Basis-
woordenlijst en in de grammaticale structuren 
van de eerste 4 niveaus van het Kleurensysteem. 

Twee leerkrachten van de AGB zijn momenteel 
bezig met het samenstellen van remediërend ma
teriaal voor leerlingen die te weinig regels van 

86 het Nederlands kennen: 

- elke regel wordt eerst formeel uitgelegd 
- de uitzonderingen op de regel worden ge

noemd 
- daarna worden oefeningen met de gegeven 

regel en de uitzonderingen daarop gemaakt 

Kortgeleden heeft de AGB subsidie gekregen 
van de Jan van Goyen Stichting om het materi
aal van het project 1000 uitgebeelde woorden 
(de A-lijst) te laten drukken, zodat het binnenkort 
ook beschikbaar komt voor derden. 

Ik hoop u hiermee een indruk gegeven te heb
ben van de aard van mijn werkzaamheden aan 
de AGB. 
Mocht u meer willen weten over het genoemde 
materiaal, dan kunt u contact opnemen met de: 

A.G.Bell-scholengemeenschap 
Burgemeester Eliasstraat 7 6 
1063 EX Amsterdam 
tel: 020-613 1133 
visicom: 020-613 0 0 7 0 



De betekenis van migranten voor het 
speciaal onderwijs 
Willem Fase, Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam 

1. Inleiding 

De komst van migrantenleerlingen heeft de afge
lopen decennia veel betekend voor het Neder
landse onderwijs. De omstandigheden dwongen 
de schoolpraktijk er min of meer toe om kleur te 
bekennen. De schoolpopulatie oogt heel anders 
dan pakweg 25 jaar geleden, vooral in de gro
te steden, en in de organisatie en inhoud van 
het onderwijs konden zulke etnisch-culturele ver
anderingen niet zonder gevolgen blijven. In de 
jaren zeventig was aanpassing van schoolprak
tijken wellicht aarzelend en schoorvoetend; wat 
voor migrantenleerlingen werd gedaan zat vrij
wel alleen in de sfeer van aanvullende voorzie
ningen: eigen taal en cultuuronderwijs, opvang-
programma's en -klassen voor nieuwkomers, 
remediërende activiteiten voor taal en rekenen. 
Nadien is het harder gegaan en veranderingen 
zijn ingrijpender; meer wijzigt zich dichterbij de 
kern van het curriculum, zoals tweetalig onder
wijs, intercultureel onderwijs, geestelijke stromin
gen. In zekere zin heeft het onderwijs in de loop 
der tijd een andere rol op zich genomen. Terwijl 
het onderwijs vroeger alleen 'weerstation' was 
voor maatschappelijke veranderingen die uit mi
gratie voortkwamen, heeft het onderwijs zich in 
dit opzicht ook een beetje als 'krachtcentrale' 
ontwikkeld. Scholen 'volgen' niet alleen de 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar geven 
er ook mede richting aan, bijvoorbeeld door in 
het lesaanbod in te spelen op een samenleving 
die alsmaar meer diversiteit in etnisch en cultu
reel opzicht gaat vertonen. De wetgever doet 
daar ook het nodige aan. Hoe moeilijk de uitleg 
in termen van schoolpraktijk ook wezen mag, de 
onderwijswet spreekt over de verantwoordelijk
heid van alle scholen om hun leerlingen voor te 
bereiden op een multiculturele samenleving. Al 
met al is de situatie zo gegroeid dat het niet 
blijft bij 'wat extra doen' voor migrantenleerlin
gen; etnisch-culturele verscheidenheid heeft ook 
schoolpraktijken opgeleverd die ook de andere 
leerlingen treft. 

O p dit punt aangeland moeten we constateren 
dat scholen door toedoen van migratie uit elkaar 
zijn gegroeid. De verdeling van leerlingen uit mi
grantengezinnen berust niet op toeval Integen
deel. De stad neemt een groter aandeel, en 
daarbinnen zijn het weer scholen in oude volks

buurten die disproportioneel veel migrantenkin
deren verwelkomen. In het voortgezet onderwijs 
zijn het steeds de scholen voor beroepsonder
wijs geweest die, alleen al vanwege de gemid
delde prestatieniveaus aan het einde van het 
basisonderwijs, relatief veel migrantenleerlingen 
tellen. Daarenboven maken keuzepatronen van 
ouders binnen een wijk, op te vatten als een lo
kale onderwijsmarkt, veel uit voor het ontstaan 
en de toename van concentratiescholen. De pre
cieze werking, maar meer nog de remedies die 
er uit zouden kunnen voortvloeien, zijn nog verre 
van duidelijk. En voor het speciaal onderwijs 
geldt dat de aanwas in zekere sectoren sterk 
groeit. Inmiddels is, na jaren van zeker even
wicht, de vertegenwoordiging van leerlingen uit 
migrantengezinnen relatiergroot. 

2. Migranten in het speciaal onderwijs 

Het voornaamste punt van aandacht in het spe
ciaal onderwijs is steeds het hoe en waarom 
van het hoge aandeel migrantengroepen. Dat is 
op te maken uit beleidstukken en de meeste on
derzoeksactiviteiten. Bovendien wordt druk na
gedacht en beleid voorgesteld om die tendens 
van een fors groeiende migrantenpopulatie in 
het speciaal onderwijs te keren. 
Voorzover aanbod vraag schept, zijn er in ieder 
geval financiële prikkels om te zien hoe de groei 
van speciaal onderwijs ook in dit opzicht kan 
worden afgeremd. Tamelijk ver is men al ge
gaan in het bedenken van varianten om institu
ties en geldstromen die als onderwijsvoorrang 
en speciaal onderwijs door het leven zijn ge
gaan meer op elkaar te betrekken. 
Voorzover allerlei problemen diverse migranten
groeperingen om uiteenlopende redenen dieper 
raken en uitnodigen tot vormen van speciaal on
derwijs moet OOK de nodige aanpassing in on
derwijsvorm en onderwijsinhoud worden gevon
den. Ook in het speciaal onderwijs zou de 
eerder genoemde omslag een kans moeten krij
gen. Dat vereist wellicht, zoals het ook vele re
guliere scholen is vergaan, een tamelijk funda
mentele bezinning op uitgangspunten en 
praktijken. Uiteraard zonder de directe nood
zaak en urgentie van kansenbevordering van mi
grantenleerlingen, ook in het speciaal onderwijs, 
uit het oog te verliezen, zou ook in het speciaal 8 7 



onderwijs de vraag tweeërlei kunnen zijn; niet 
alleen welke de betekenis is van speciaal onder
wijs voor migranten, maar ook: welke betekenis 
hebben migranten voor het speciaal onderwijs? 

3. Educatieve antwoorden op etnische verschei
denheid 

Het Nederlandse onderwijs kent vijf belangrijke 
beleidslijnen, die direct met de komst van mi
granten van doen hebben. 
In de eerste plaats zijn er centrale afspraken ge
maakt over de opvang van nieuwkomers. Toen 
het besef groeide dat gezinnen van buitenlandse 
werknemers zich voornamelijk in Nederland en 
niet in het land van herkomst begonnen te her
enigen, zijn voorzieningen getroffen om deze 
leerlingen via speciale opvang zo speodig mo
gelijk, het liefst na 1 of 2 jaar, voor te bereiden 
op reguliere vormen van onderwijs. Dat bleek 
een uiterst lastige opgave te zijn, gelet op het 
feit dat zeer veel leerlingen de overstap van in
ternationale schakelklas naar gewone klas niet 
of op een zeer laat tijdstip wisten te maken. Na 
een terugloop in de jaren tachtig is er weer aan
was in de leerlingenpopulatie voor de internatio
nale schakelklas en meer nog dan voorheen is 
er concentratie in de grote steden. De taken zijn 
er niet eenvoudiger op geworden, omdat relatief 
veel leerlingen uit landen afkomstig zijn waar 
Nederland weinig economische of historische 
banden mee had. Men moet zich gaan instellen 
op weer andere culturele groepen en onbeken
de taalgroepen. Bovendien heeft deze vluchtelin-
genpopulatie vaak traumatische ervaringen ach
ter de rug, die in het onderwijs kunnen 
doorwerken. 

In de tweede plaats is er, voornamelijk in het ba
sisonderwijs, een praktijk gegroeid van onder
wijs in eigen taal en cultuur. Over de functie en 
inbedding van ETC-onderwijs zijn felle debatten 
gevoerd. Zo zijn opvattingen sterk verdeeld over 
de vraag of taalgroepen zonder meer recht heb
ben op ETC-onderwijs binnen schooltijd of dat 
uiteindelijk de 'baten' (voor tweede taalverwer
ving bijvoorbeeld) dan wel de 'kosten' (van ver
mindering van effectieve leertijd voor kernvakken 
als Nederlands en rekenen bijvoorbeeld) voor 
het toestaan van binnenschools ETC-onderwijs 
beslissend moeten zijn. Momenteel is het recht 
op dit type onderwijs, waar vooral Turkse en 
Marokkaanse (weliswaar in het niet-eigene Ara
bisch) leerlingen veel gebruik van maken, goed
deels zeker gesteld; feitelijk is het recht erkend 
en is de doelmatigheidsvraag naar de achter
grond geschoven. 

In de derde plaats is er groeiende belangstelling 
voor Nederlands als tweede taal. Deze didacti-

88 sche opdracht, die pakweg begin jaren tachtig 

veel minder vanzelfsprekend tot algemene taai-
politiek voor migranten werd gerekend, heeft tot 
een hoge productie van methoden en lesmateria
len geleid, ontwikkeld en toegepast in tal van 
speciale projecten. Die projecten en daaruit 
voortvloeidende lespraktijken worden op hun 
waarde geschat door een bijzondere stuurgroep 
'Nederlands als tweede taal', die door het mi
nisterie van onderwijs aan het eind van de jaren 
tachtig werd ingesteld. Nergens is de zorg voor 
onderzoek, methodiekontwikkeling, lespraktijk en 
(na)scholing van onderwijsgevenden zo verrei
kend en minitieus geregeld dan op dit terrein 
van Nederlands als tweede taal. 
In de vierde plaats is er het brede terrein van on
derwijsvoorrang dat, in lijn met reeds langer be
staande voorzieningen voor Nederlandse hand
arbeiderskinderen, de scholen extra faciliteiten 
biedt voor het onderwijs aan leerlingen van di
verse etnische herkomst. De praktijk heeft ge
leerd dat die facilitering normaliter betekent dat 
klassen kleiner worden en een keuze wordt ge
daan uit een breed scala van remediërende acti
viteiten in kernvakken als Nederlands en reke
nen. Over de inzet van faciliteiten beslist 
uiteindelijk de school. Daarnaast voorziet onder
wijsvoorrang in de vorming van zogenaamde 
onderwijsvoorrangsgebieden, waarvoor de re
gel geldt dat scholen van basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs als ook welzijnsinstellingen 
hun activiteiten afstemmen en een plan voor Tan
gere tijd uitschrijven. Een belangwekkende ont
wikkeling in dit kader is de gedachte, eerst uit
gewerkt in een adviesgroep, maar snel van 
overheidswege op hoofdlijnen omard, om etni
sche herkomst als wegingsfactor te laten vallen 
en alleen nog uit te gaan van het opleidingsni
veau van ouders; dit betekent dat alleen nog op 
grond van milieukenmerken leerlingen voor on
derwijsvoorrang in aanmerking zullen komen. 
Tenslotte is er het domein van intercultureel on
derwijs. Dat kreeg met de komst van de basis
school een wettelijk kader in die zin dat scholen 
er aan gehouden zijn om leerlingen voor te be
reiden op een multiculturele samenleving. Onge
veer de helft van het Nederlandse scholenveld 
besteedt aandacht aan intercultureel onderwijs, 
variërend van speciale projecten tof aanpassin
gen in het reguliere curriculum, onder andere 
door de introductie van nieuw of aanvullend les
materiaal dat op enigerlei wijze de positie van 
migranten in de Nederlandse samenleving tot 
onderwerp heeft. Een kernprobleem is de gerin
ge aandacht voor intercultureel onderwijs op 
scholen die geen of nauwelijks leerlingen uit etni
sche minderheden tellen. Dat schisma is, on
danks regelgeving, met het huidige beleidsinstru
mentarium dat de centrale overheid ter 
beschikking staat, in de kern niet oplosbaar. Zo-



wel ideologische redenen, zoals de bewaking 
van vrijheid van onderwijs, als ook tekortkomin
gen in de sturingsmogelijkheid van inspectie op 
dit punt, zijn er debet aan dat de praktijk van in
tercultureel onderwijs, althans in termen van 
spreiding over het scholenveld, ver achter blijft 
bij de ambities die van overheidswege zijn ge
steld. 
O p internationale schaal bezien heeft het Ne
derlandse onderwijsbeleid ongetwijfeld een ei
gen balans gevonden tussen strikt egalitaire en 
pluralistische doelstellingen. In Groot Britannië 
bijvoorbeeld is er meer nadruk op kwesties van 
ongelijkheid en achterstelling; onderwijs in eigen 
taal en cultuur moet bijvoorbeeld om die reden 
eerder buiten schooltijd plaatsvinden; aparte 
voorzieningen voor migrantenleerlingen worden 
overwegend gemeden, omdat men er de sterke 
overtuiging heeft dat wie verschil maakt ook 
(overigens ongewild) ongelijkheid in de hand 
werkt. In een land als Duitsland daarentegen 
wordt om tal van overwegingen beslist om mi
grantenleerlingen in aparte klassen of op aparte 
scholen onder te brengen; het kan zijn dat am
bassades en consulaten er met succes uit politie
ke en ideologische overwegingen op aandrin
gen, maar het kan ook zijn dat zo voorkomen 
wordt dat autochtone Duitse leerlingen in een 
minderheidspositie terecht komen. Nederland 
neemt positie in tussen beide extremen. Het rela
tieve succes van die Nederlandse variant is 
vooralsnog moeilijk in te schatten. Als het om on
derwijsprestaties van migranten gaat, wellicht in 
de ogen van vele betrokkenen de belangrijkste 
graadmeter voor succes, hebben vele migranten-
groepen in korte tijd veel gewonnen; zo verschilt 
het prestatieniveau in basisonderwijs en voortge
zet onderwijs van vele Zuideuropese groepen 
niet of nauwelijks meer van de Nederlandse 
normgroep; en eenzelfde beeld tekent zich af in 
omringende westerse landen. Daat staat tegen
over dat sommige migrantengroepen, in Neder
land vooral Marokkaanse en in mindere mate 
Turkse leerlingen of leerlingen van Surinaamse 
en Antilliaanse komaf, bij het gemiddelde ni
veau achterblijven. Het gevaar van etnische stra
tificatie dat zich stapelt bovenop de sociale stra
tificatie die we al zo lang kennen, is zodoende 
niet geweken. Integendeel. En de zorg en twijfel 
is uiteraard welke overdracht van onderwijson-
gelijkheid (en in het kielzog vaak ook maat
schappelijke ongelijkheid en achterstelling) van 
generatie op generatie daaruit kan voortvloeien. 
Wellicht is toespitsing van beleid op die groe
pen van kansarme migrantenleerlingen meer ge
boden dan in de voorstellen tot herschikking van 
faciliteiten voor onderwijsvoorrang (van etnische 
herkomst naar alleen nog milieu van herkomst) 
wordt voorgestaan. 

4. Intercultureel onderwijs en speciaal onder
wijs 

Van alle bovengenoemde voorbeelden is inter
cultureel onderwijs de enige die ongeacht de 
(etnische) samenstelling van de leerlingenpopula
tie op iedere school een kans zou moeten krij
gen, ledere school heeft immers de taak leerlin
gen besef van nieuwe maatschappelijke 
verhoudingen in etnisch-cultureel opzicht bij te 
brengen. Over interculturele praktijken op scho
len van speciaal onderwijs is weinig bekend. 
Enkele gedragslijnen die daarmee verband hou
den, trokken in de loop der tijd enige aandacht, 
zoals de revisie van de schoolgedrag beoorde
lingslijst. Maar over het algemeen lijkt de aan
dacht voor intercultureel onderwijs bescheiden, 
getuige ook een korte rapportage van de Lande
lijke Ondersteuning Projecten Speciaal Onder
wijs. Een eenvoudige receptuur voor de intercul
turele schooi bestaat niet. Bovendien moeten 
scholen van speciaal onderwijs hun aandacht al 
verdelen over vele andere terreinen, waarvan 
'Samen Weer Naar School' bepaald niet de 
minste is. 

Niettegenstaande deze en andere belemmerin
gen zal ook het speciaal onderwijs kleur moeten 
bekennen. Evenzogoed als in het reguliere on
derwijs zijn diverse condities voor de invoering 
van intercultureel onderwijs van belang, zoals 
professionele deskundigheid op het terrein van 
etnische verhoudingen, betrokkenheid van 
schoolgeledingen en onbevooroordeelde repre
sentaties van etnische minderheden in school
boeken en andere materialen. Dergelijke, tame
lijk voor de hand liggende voorwaarden ten 
spijt, stoelt de feitelijke invulling van intercultureel 
onderwijs steeds op tal van nadere afwegingen, 
gegeven de omstandigheden waarin de school 
moet en kan opereren. Vandaar dat hier tenslotte 
bij wijze van afsluiting vier kernthema's in dat 
debat over de interculturele school kort worden 
aangestipt, die ongeacht schooltype en leerlin-
gengroep steeds weer terugkeren. 
Ten eerste, op grond van innovatietheorie mag 
worden aangenomen dat het welslagen van in
tercultureel onderwijs van meer afhankelijk is 
dan alleen wijzigingen in curriculum of invoering 
van buitenschoolse activiteiten. Intercultureel on
derwijs pleit ook voor ingrepen in de schoolor
ganisatie, zoals sterkere vertegenwoordiging 
van leden uit etnische groepen in schoolgeledin
gen. 

Ten tweede, veel en vaak wordt gepleit voor do
cententraining, terwijl nog verre van bewezen is 
of gerichte deskundigheidsbevordering een gro
te zelfstandige invloed uitoefent op bereidheid 
van onderwijsgevenden om zich voor intercultu
reel onderwijs in te zetten. Wellicht is hun opstel- 89 



ling tegenover intercultureel onderwijs vooral in
gegeven door ervaringsfeiten -met name in de 
dagelijkse omgang met leerlingen uit etnische 
minderheden. 
Ten derde, vragen spitsen zich ook toe op de 
verhouding tussen lesinhouden en didactische 
principes. Met name is er de vraag in hoeverre 
intercultureel onderwijs gestalte krijgt in verbor
gen onderdelen van het curriculum. Zo zouden 
scholen zich in het kader van intercultureel on
derwijs ook kunnen richten op verbetering van 
relaties tussen leerlingen of die met onderwijsge
venden en andere scnoolgeledingen. 
Ten vierde, onvoldoende is nog duidelijk welke 
leergebieden zich bij uitstek lenen voor extra in
spanningen met het oog op de bevordering van 
intercultureel onderwijs. Nieuwe oriëntaties op 
bijvoorbeeld het geschiedenisonderwijs, dat een 
thematischer aanpak beoogt, en een vakgebied 
als geestelijke stromingen, bieden nieuwe moge
lijkheiden om etnische verhoudingen ter sprake 
te brengen en daarmee feitelijk in het reguliere 
curriculum ook aan intercultureel onderwijs han
den en voeten te geven. 
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derwijs en migranten: 
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VeBOSS-conferentie 

Waarom Rekenen & Wiskunde op "De Weerklank'7? 

drs. Peter C. van Dijk, 

Na vele jaren gewerkt te hebben met de Ni
veaucursus Rekenen van Van Vossen, kwam er 
een stukje onvrede naar voren over de werkwij
ze en de resultaten van de kinderen. Zodoende 
is het team begonnen met een uitvoerige litera
tuurstudie en hebben ze informatie ingewonnen 
bij collegascholen in Nederland. 
De conclusie van dit geheel was dat ieder een 
ommezwaai wilde maken van het mechanis
tisch rekenen naar het realistisch rekenen. En wel 
omdat het realistisch rekenen, ondanks het grote 
beroep wat het doet op de taal van de kinde
ren, vele voordelen leek te hebben t.o.v. het me
chanistisch rekenen. 
Zo werden ze tegen elkaar afgezet: 

Nadat deze principiële keuze gemaakt was, 
\ a s het een logisch gevolg dat er een nieuwe 
methode gekozen, aangeschaft en ingevoerd 
moest gaan worden. 
De keuze viel op de methode Rekenen & Wis
kunde van de uitgeverij Bekadidakt en wel om 
de volgende redenen: 
1. Deze methode heeft alle kenmerken van het 

realistisch rekenen. 
2.Het is een methode die geschreven is door 

het projekt Onderwijs en Sociaal Milieu 
(OSM) en is geschreven voor kinderen uit 

kansarme/taalarme milieus. 
Dit betekent dat de methode een zeer gedo
ceerd aanbod aan reken/taalbegrippen heeft 
en dat de kinderen niet ondergedompeld wor
den in een taaibad, maar zich mogen baden 
in een zeer uitgebalanceerd 'taalaanbod-
bad'. 

3.De methode heeft een sterke structurering van 
de leerstof (veel kleine stapjes) 

4 . De methode heeft een sterke structurering van 
het onderwijs ('n goede en gedegen handlei
ding) 

De implementatie 

Er is gekozen voor een gefaseerde invoering 
van de methode, verdeeld over 3 jaar. 
1 e jaar de Onderbouw (OB) 
2e jaar de Middenbouw (MB) 
3e jaar de Bovenbouw (BB) 
O p dit moment (maart '94) hebben we 3 / 4 

van het derde invoeringsjaar gehad en werkt de 
methode door de gehele school. 
Tijdens de invoering in het eerste jaar bleek al 
dat dit niet zonder horten of stoten ging, het be- 91 

mechanistisch; rea listisch; 

'koopmansrekenen' 

eerst kale sommen -> toepassing 

inslijpen vaardigheden/regels 

maniertjes/ezelsbruggetjes leren 

één oplossingsstrategie 

produktgericht 

reproductie/imitatie 

weinig toepassing 

differentiatie naar tempo 

gericht op de werkelijkheid 

vanuit de dagelijkse context 

mathematiseren 

rekenen o.b.v. inzicht; begripsvorming 
(m.b.v. context), structurering (model/schema), 
automatiseren (formule) en toepassen 

oplossingstrategieën o.b.v. eigen ideeën 

procesgericht 

interactief leren 

integratie verschillende leerinhouden 
+/-/x/: en meten/verhoudingen/statistiek 

ook differentiatie naar oplossingswijze 



tekende namelijk een koerswijziging van zeker 
1 80 graden, door de totaal nieuwe methode 
(o.a. aidaktiek, werkvormen en inhouden.)Toen 
is er een principiële keuze gemaakt om functie-
rekeneenheden (fre's) in het formatieplan te reser
veren voor de invoering. Er is een keuze ge
maakt voor 20 uur systeem-begeleiding per 
week. Hiervoor werd een systeem begeleider 
aangetrokken, die in vaste dienst van de school 
kwam. 

Eerst is er een invoeringsplan geschreven voor 
de nog resterende invoeringsjaren. 
Dit plan en de gehele invoering is gebaseerd op 
het theoretische Concerns-Based-Adoption-Model 
(CBAM) van F. Fuller (Universiteit van Texas, te 
Austin USA) ofwel het betrokkenheidsmodel. 
Hierbij staan de "concerns" ('behoeften'/betrok
kenheid) van de leerkracht centraal. Tijdens een 
invoeringsproces treedt er een verschuiving op in 
de betrokkenheid van de leerkrachten. 
In eerste instantie is men gericht op de eigen si
tuatie, waarin de behoefte aan informatie over 
de nieuwe methode en de consequenties die de 
methode heeft voor de dagelijkse praktijk en de 
kinderen, erg groot. 

Als er gewerkt wordt met de nieuwe methode 
verschuift de betrokkenheid naar de taak, men 
gebruikt de methode op een 'mechanische' ma
nier en na enige tijd krijgt men routine in het 
werken met de nieuwe methode en gaat men de 
methode verfijnen en aanpassen en schuift de 
betrokkenheid op naar de ander, de kollega en 
kan er een complete integratie plaatsvinden van 
de methode door de gehele school en z'n weer
slag vinden in het Schoolwerkplan (SWP). 
De begeleiding wordt zoveel mogelijk gerela
teerd aan de vormen van betrokkenheid van de 
leerkrachten. 
Schematisch ziet het er dan als volgt uit: 

onderwerpen o.a.: 
- het rekensysteem 
- meten/meetkunde 
- verhoudingen/statistiek 
- activiteiten en didactische werkvormen 

activiteiten o.a.: 
- informatiebijeenkomsten over de kenmer

ken van de methode en over de rode 
draad in de methode 

- uitprobeerlessen; voorbereiden, uitvoe
ren en evalueren 

- uitwisselen ervaringen van de leerkrach
ten 

fase 2. het eerste jaar. 

doel: het leren gebruiken van de methode R&W 
volgens de handleiding. 
onderwerpen o.a.: 

- de handleiding 
- de boeken: opdrachtenboek, allerlei-

boek, werkboek 
- de organisatie in de groep 
- het rekensysteem 
- meten/meetkunde 
- verhoudingen/statistiek 
- activiteiten en didactische werkvormen 
- toetsen en reteaching 

activiteiten o.a.: 
- integraal gebruik van de methode in de 

groep. 
- uitwisselen van ervaringen door de leer

krachten per bouw 
- bespreken organisatorische aspecten 
- bijhouden van een logboek 
- lessen voorbespreken, uitvoeren en eva

lueren 
klassebezoek, gericht op :"Wat doe 

l« 2" 

van be
trokken
heid 

ander 

taak 

ze If 

integratie 

organisatie 

oriëntatie 

begeleiding 
gericht op 
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Het invoeringsplan van "De Weerklank" voor 
Rekenen en Wiskunde ziet er dan als volgt uit: 

fase 1. de voorbereiding. 

doel: de leerkrachten oriënteren zich op de me
thode R&W. 

fase 3. het tweede jaar. 

doel: het verfijnen van het gebruik van R&W, 
met het accent op inhoudelijke, didacti
sche aspecten (leerkrachtervaringen) 



onderwerpen o.a.: 
- contexten 
- modellen en schema's 
- interactief rekenen 
- sytematische oplossingsstrategieën bij 

kinderen o.b.v. eigen ideeën 
- algoritmiseren en automatiseren 
- hoofdrekenen/ schattend rekenen 
- toetsing, reteaching en remedial te

aching 
activiteiten o.a.: 

- uitwisselen ervaringen van de leerkrach
ten per bouw 

- bespreken inhoudelijke en didactische 
aspecten 

- logboek bijhouden 

kleuterbouw onderbouw middenbouw bovenbouw 

1992 /1993 

septembef 

oktober 

november 

december 
januari 

februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 

1 9 9 3 / 1 9 9 4 

september 
oktober 
november 
december 
januari 

februari 
maart 

april 

mei 
juni 

|uli 

1994 /1995 

september 

oktober 

november 
december 

januari 

februari 

maart 
april 

juni 

juli 

1995 /1996 

CBAM 

hoffjaorl. evaluatie 

het ideeënboek 
CBAM 
halfjaorl. evaluatie 

halfjoorl. evaluolie's 

fose 3; het 2e jaar 

algemeen/organisatie 
contexten 

modellen/schemo's 
interactief rekenen 
opl sir. obv eigen ideeën 
CBAM 

fase 3; het 3e jaar 

algoritme/automatisme 
hoofdrekenen 

schatten 

halfjaarl. evaluatie 

CBAM 
halfjaarl. evaluatie 

fase 4; 

aanpossen methode 

halfjaarl. evaluatie 

halfjaarl. evaluatie 

hoffjoarl. evaluatie's 

fase 2; het Ie jaar 

1 e evaluatie 
het rekensysteem 

meten/meetkunde 
verhoudingen/statistiek 
activiteiten/did. w.v. 
toetsen/notatie, CBAM 

evaluatie na 1 jaar 

fase 3; het 2e jaar 

algemeen/organisatie 
contexten 
modellen en schema's 
interactief rekenen 
halfjaarl. evaluatie 

opl stt. obv eigen ideeën 

algoritme/automatisme 

hoofdrekenen 

schatten, CBAM 
halfjaarl. evaluatie 

fose 3; het 3e jaar 

de zakrekenmachine 

fose 4; 
aanpassen memode 

halfjaarl. evaluatie 

halfjaarl. evaluatie 

holfjaarl. evaluatie's 

fase 1; voorbereiding 

het rekensysteem 

meten/meetkunde 

verhoudingen/statistiek 
activiteiten/did. w.v. 
voorb. 9 3 / 9 4 , CBAM 

fose 2; het 1 e jaar 

Ie evaluatie 

evaluatie rekensysteem 
evaluatie meten/meetk 
evaluatie verh/statist. 
halfjoorl evaluatie 

activiteiten/did. w.v. 
toetsen en notatie 

organisatie 
contexten, CBAM 

halfjoorl. evaluatie 

fase 3; het 2e jaar 

modellen en schema's 

interactief rekenen 
opl stt. obv eigen ideeën 

algoritme/automatisme 
halfjaarl. evaluatie 

hoofdrekenen 

schatten 

de zakrekenmachine 

halfjaarl. evaluatie 
fose4; aanpassen metti. 

halfjoorl. evaluatie's 
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- lessen geven, met het accent op boven
genoemde aspecten 

- klassebezoek, gericht op: "Hoe doe 
je?" 

fase 4. het derde jaar. 

doel: het aanpassen van de rekenlijn aan de ei
gen omstandigheden en de werkwijze 
vastleggen in het SWP. 

activiteiten o.a.: 
- o.b.v. de logboeken zoeken naar hiaten 

in de rekenlijn en deze opvullen 
- uitwisselen van ervaringen en tips 
- bijstellen van het huidige SWP 



Deze gefaseerde invoering heeft de volgende 
praktische meerjarenplanning als resultaat ge
had: 

Maar war is nu Rekenen & Wiskunde. 

Rekenen & Wiskunde is een rekenmethode voor 
het Basisonderwijs, dus in principe leren de kin
deren alles wat ze ook op de Basisschool aan 
rekenvaardigheden zouden leren. Maar wij zijn 
een school voor Speciaal Onderwijs en er zijn 
dus ook kinderen die niet al die vaardigheden 
zich eigen kunnen maken, door hun slechtho
rendheid, hun spraak/taalstoornis of andere pro
blemen (waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld 
sociaal emotionele blokkades). 
Bij de aanvang in de onderbouw (OB) laten we 
alle kinderen gelijktijdig met het instapprogram-
ma beginnen en proberen we de groep gedu
rende het jaar bijeen te houden. De methode 
geeft voor de zwakkere kinderen reteachstof en 
voor de betere kinderen verrijkingsstof. Na één 

schema 4 

Kinderen kunnen gedurende het jaar switchen 
van de ene stroom naar de andere stroom, af
hankelijk van de mogelijkheden. 
De snelste stroom heeft als streefdoel het eindni-
vo van het BaO (groep 8), de tweede, iets lang
zamere stroom, heeft als streefdoel Bao-nivo 
eind groep 6 en de onderste stroom (m.n. de re-
kenzwakke kinderen uit o.a. de groep meervou
dig gehandicapten) heeft als streefdoel Bao-nivo 
eind groep 5. 

In de nivogroep heeft de leerkracht de beschik
king over het opdrachtenboek en een werkboek, 
dat de basisstof behelst, en een allerleiboek, dat 
verbredings- en verdiepingsstof omvat. De me
thode gaat uit van blokken van 2 weken, van 
10 dagen. De eerste 8 dagen zijn beschikbaar 
voor nieuwe stof en tijdens de 9e en 10e dag 
heeft de leerkracht tijd voor reteaching van de 

9 4 uitvallers van het blok. 

jaar R&W moeten ze in principe het nivo eind 
BaO groep 3 gehaald hebben (dit mede i.v.m. 
een eventule terugplaatsing naar het BaO). 
In het tweede jaar OB zien we toch een wat 
snellere en langzamere subgroep ontstaan bin
nen de groep. De groepsleerkracht gaat nu 
steeds meer differentiëren o.b.v. tempo, inzicht 
en mogelijkheden van de kinderen. Dit gebeurt 
aan de hand van de toetsen die de methode 
zelf aangeeft en o.b.v de Cito-toetsen Rekenen 
en Wiskunde 3 en 4 . 
Er komen maximaal 2 subgroepen binnen de ei
gen groep. Hiernaast kan de leerkracht een be
roep doen op de orthotheek, die opgezet is 
o.b.v. R&W, en op de remedial teaching. 
Na de OB komen de kinderen in de midden
bouw (MB) en bovenbouw (BB) en daar wordt 
groepsoverstijgend gewerkt in nivogroepen. Elke 
dag rekent de MB en BB van 9 .30 uur tot 
10.15 uur. Nu kunnen kinderen ingeschaald 
worden op hun nivo en mogelijkheden en ont
staat er de volgende organisatiestructuur. 

De inhoud van de methode. 

Binnen de methode wordt er steeds gewerkt van 
oridinaal naar kardinaal rekenen. 
Eerst werken de kinderen op en met de getallen
lijn, om getalbegrip en inzicht in de volgorde 
van de getallen te krijgen. Daarna gaan zij pas 
bewerkingen uitvoeren met die getallen. Dit ge
beurt niet op de getallenlijn, maar met anderen 
materialen. 

ordinaal nivo kardinaal nivo m.b.v. contexten/ 
modellen en materialen 

telrij tot 20 bewerkingen + en - busmodel en dubbeldekker 
aanvullen/splitsen etc 

telrij tot 100 bewerkingen + / • / * het 100-veld 
m/cm 

kleuterbouw onderbouw! onderbouw 2 middenbouw 1 middenbouw 2 bovenbouw 1 bovenbouw 2 

voorbereidend deel 1 o deel 1b deel 2o deel 2b deel 3a deel 3b deel 4a deel 4b deel 5o deel 5b deel 6a 

deel 3o deel 3b deel 4o deel 4b 

deel 2b deel 3a deel 3b 

orthotheek o.a. Remelko 

remedial teaching 



telrij tot 1000 bewerkingen + / " A / : en Sultoncontext, abacus, 
cijferend + en • positiestrepen 
m/dm/cm 

telrij > 1000 bewerkingen cijferend d.m.v. herhaold optellen/ 
m.b.v. km.-teller + / - / x / : aftrekken 

telrij met operaties met breuken pannekoeken verdelen 

kommagetallen kommagetallen, 
m/dm/cm/mm/inhoud 

Gedurende het proces van ordinaal naar kardi
naal nivo, maar ook binnen de afzonderlijke ni-
vo's is er steeds aandacht voor contexten - sche
matiseren - verkorten - automatiseren. 

Het rendement en de knelpunten. 

- Met name de betere rekenaars komen meer 
tot hun recht bij R&W in vergelijking met de 
oude mechanistiche rekenmethode. Zij krijgen 
een meer eigen stijl bij het rekenen en gaan 
meer mathematischer denken. Het eindnivo is 
nu al hoger dan voorheen. 

- Sommige contexten zijn te moeilijk of liggen te 
ver buiten de belevingswereld van de Kinde
ren. M.n. de slechthorende-kinderen hebben 
hier nogal moeite mee, mede door een be
perkte woordenschat. 

- Het verwoorden van de strategieën en de in
teractie is voor een aantal zwakkere kinderen 
met spraak-taal moeilijkheden moeilijk, hoe
wel ze er steeds beter mee om leren gaan. Dit 
komt mede door het gebruik van de begrij
pend leesmethode "Lees Je Wijzer." 

- De kinderen houden bij het verwoorden vast 
aan de structuur van de methode, de wend
baarheid is bij een aantal kinderen zwak. Dit 
valt m.n. op bij het afnemen van een metho
de-onafhankelijke toets zoals de Cito-toets (die 
nogal verbaal afgenomen moet worden, ove
rigens wel met de nodige visuele ondersteu
ning). 

De tafels worden door een aantal kinderen 
met spraak-taalmoeilijkheden zeer moeizaam 
geautomatiseerd. Ze nebben het inzicht en de 
structuur van de tafels wel door, maar ze heb
ben ze niet zomaar paraat. 
Het blijkt dat hoe zwakker de kinderen zijn, 
hoe meer de leerkrachten teruggrijpen naar 

steeds minder realistische methodieken, terwijl 
dit niet altijd noodzakelijk is. Er zijn n.l. meer
dere realistische materialen dan de methode 
biedt. Ook wij maken dan incidenteel gebruik 
van b.v. het rekenrekje en eierdozen. 

Peter C. van Dijk. 

(systeembegeleider Rekenen en Wiskunde) 

Artikelen die te gebruiken zijn bij de verschillen
de onderwerpen zijn: 

contexten: Het geheim van de Sultan - Steinvoor-
te S., Willem Bartjens, jan 1993 (p. 20-22) 
modellen en schema's: Stappenschema's; Een 
aanvulling of een vervolg op de lege getallenlijn 
- Moerlands F., Willem Bartjens, sept 1992 (p 
42-46) 
interactief rekenen/oplossingen o.b.v. eigen 
ideeën: Is dat realistisch? Van methode naar on
derwijs - Gravemeyer K. en Ruesink N., Willem 
Bartjens jan 1993, (p. 4-8) 
automatiseren: Het opbouwen van automatis
men, uit: Rekenen als realiteit - Nelissen J. en 
Oers B. van, OBR-serie,uitgeverij Zwijsen Til
burg, 1990, H ó . (p. 76-95) 
hoordrekenen/schaften: Reflecteren en rekenen, 
uit: Rekenen als realiteit - Nelissen J. en Oers B. 
van, OBR-serie,uitgeverij Zwijsen, Tilburq 
1990, H 5 . (p. 58-75) 

toetsen en notatie: Leerlingvolgsysteem Rekenen-
Wiskunde I, voor groep 3/4 - Bokhove J., Jans
sen J., Kraemer J.M., Willem Bartjens, jan 
1993 (p. 24-29) 
einddoelen van het onderwijs: Rekenen en Wis
kunde ter overbrugging - Sweers W., OBR-se
rie,Uitgeverij Zwijsen, Tilburg, 1982, H 4 . (p 
83-133) * 
de zakrekenmachine: De zakrekenmachine, uit 
Rekenen en Wiskunde ter overbrugging - Sweers 
W., OBR-serie,uitgeverij Zwijsen, Tilburg, 1982, 
H 3. (p. 64-80) en Het geheugen van de zakre
kenmachine - Broekman H., Willem Bartjens, 
nov 1992. (p. 24-27) 

Een ietwat gedateerd boekwerk, maar 't kan 
ook nu nog nuttig zijn bij het afstemmen van de 
einddoelen in het BaO/SO. 
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NIEUWSMARKT 
Studenten van de MSSD in Nederland 

Wijnand Breghtholm 

Toen bekend werd dat de MSSD Road-show 
Nederland in zijn tournee had opgenomen, was 
het de Ammanschool te Amsterdam die als een 
van de eersten contact opnam met de organisa
tor van deze tournee. De MSSD Road-show is 
een performance naar ideeën van studenten aan 
de 'Model Secondary School for the Deaf', die 
nauwe banden onderhoudt met de Gallaudet 
University te Washington D.C. (USA) De groep 
bestaat merendeels uit jonge dove mensen die 
een opleiding volgen aan de afdeling 'Perfor
ming Acts'. Deze artistieke opleiding brengt ac
teurs, dansers en leerkrachten 'performing acts' 
voort. 

Het lag voor de hand dat een Universiteit, die 
zich sinds jaar en dag hard maakt voor de ont
wikkeling van de dove medemens, een pakket 
zou samenstellen dat aansloot op de behoeften 
van deze bijzonder getalenteerden. 

O p 15 juni 1994 hielden een vrachtauto en 
een busje stil bij de Ammanschool. Men liep af 
en aan tussen de aula en de geparkeerde voer
tuigen. Er klonk Amerikaans-Engels, er werden 
drukke, mij veelal onbekende gebaren gemaakt 
en in een mum van tijd was het toneel omgeto
verd in een multifunctionele "scene." The Road
show kreeg gestalte in de school. Toen alles in 
gereedheid was gebracht, muziek voor weerga
ve via de apparatuur juist ingeregeld, kon de 
show beginnen. De leerlingen werden toegela
ten in de aula. Ze waren blij verrast. 
Het programma bestond uit korte stukjes, 
sketches met veel dans en muziek. Opvallend 

vond ik dat het menselijk lichaam tijdens de 
voorstelling de functie van requisiet of decorstuk 
kon vervullen. Ze werd iemand verheven tot 
draaideur, bed en nachtlampje. Enkele titels van 
de sketches tijdens de voorstelling: Geboorte in 
de lift, Roodkapje, Operatie met hindernissen en 
'De Kikkerprins'. De benadering van de ca. 10 
enthousiaste jongeren kon met de beste wil van 
de wereld niet traditioneel worden genoemd. Zo 
veranderde het meisje, dat met de kikkerprins 
een vrijage aangaat, tijdens de voorstelling zelf 
in een kikker, terwijl de officiële versie een 
beeldschone prins opleverde. O p muziek werd 
bijna perfect synchroon gedanst. De danspassen 
en de gebaren sloten naadloos aan bij het ritme 
van deze muziek. Het contact met de kinderen 
in de zaal was optimaal. De losse stoelen, die 
in rij waren opgesteld, schoven in de loop van 
de voorstelling steeds sneller richting toneel. 
Toen tijdens een bepaalde sketch de zaal erin 
werd betrokken, ontstond een ware stormloop 
op het toneel. Met vriendelijke drang bleken de 
spelers in staat weer alles in goede banen te lei
den. 

Het enthousiasme beperkte zich niet alleen tot 
de leerlingen. Het aanwezige personeel ging 
hier en daar ook uit de bol. 
In Nederland zijn we door de MSSD Road-show 
geconfronteerd met een jonge generatie doven 
die met verfrissend enthousiasme en met gebruik
making van muziek bij het opvoeren van 'doven-
theater' gestalte geven aan een voor iedereen 
aantrekkelijke performance. 

Theater- en Boekendag op de Joh. C. Ammanschool 

Wijnand Breghtholm 

9 6 

O p 25 juni j . l . werd ten huize van de J.C. Am
manschool te Amsterdam onder auspiciën van 
de Amsterdamse Vereniging van Ouders van 
Dove Kinderen een feestelijke dag rondom de 
presentatie van de FODOK-keuzeïijst georgani
seerd. Deze FODOK-keuzelijst ontstond na een 
inventarisatie van boeken die geschikt werden 
bevonden door/voor dove kinderen en - jonge 

volwassenen te (kunnen) worden gelezen. Naast 
de presentatie van de lijst, die een praktisch ver
lengde kreeg in informatiestands op de gang 
van de school, konden we in een ma representa
tie ook kennis maken met het laatste nieuws van
uit 'De Gebarenwinkel' en de Stichting Welzijn 
Doven Amsterdam (SWDA). De nieuwste Video-
opnamen in Nederlandse Gebarentaal werden 



gepresenteerd (o.m. verhalen). De FODOK ves
tigde hier de aandacht op haar, reeds in een vo
rige aflevering van VHZ aan de orde gestelde, 
videoproject 'Doof en dan'. 
Op de uitnodiging van de Theater- en Boeken-
dag stond duidelijk vermeld voor wie deze dag 
o.a. was bestemd; 'Dove kinderen, broertjes, 
zusjes, ouders, familie, medewerkers van de 
school, chauffeurs, buren, vrienden, kennissen, 
belangstellenden'. Een blik in het rond stelde ge
rust. Vanuit de hierboven genoemde categorieën 
was op z'n minst een vertegenwoordiger van 
elke aan te wijzen. 

Ten behoeve van de kinderen werd de gymzaal 
omgetoverd in een heus 'Berenbos'. Dit bos 
vormde de enscenering voor het verhaal 'Wi j 
gaan op Berenjacht', dat in NGT en in de Ne
derlandse Taal werd gebracht. De verhalen 
'Eten bij Vos' en 'Anansi als Loekoeman' werden 
elders in de school geconcretiseerd. 

Hieronder wil ik enige zinsneden weergeven 
van de OPENINGSTOESPRAAK zoals die werd 
gehouden door de voorzitter van de Vereniging 
Ouders van Dove Kinderen te Amsterdam, Alex 
de Ronde. 
• Een speciaal welkom geldt de aanstaande 

burgemeester van Zwolle, de heer Franssen, 
gelukkig nu nog even Tweede Kamerlid voor 
de W D . 

• Als deze dag financieel niet uit de hand loopt, 
dan houden we voor die Videobanden voor
alsnog een bedrag over van zo'n ƒ 45 .000, -
gulden. 

De heer de Ronde betuigt zijn dank voor de me
dewerking van de diverse fondsen en de bijdra
gen van de sponsors. Hij noemt ze bij naam. 
• Bovendien bedanken we het elftal, en dit is 

geen onvermijdelijk voetbalgrapje [rond 25 
juni verkeerde Nederland in een WK-voetbal-
roes (red.)] het elftal van uitgeverijen die gratis 
boeken hebben verstrekt voor deze dag en 
voor onze schoolbibliotheken. 

• Anachronistisch fenomeen: het dovenonder-
wijs gaat nog steeds gebukt onder een merk
waardig soort vooroorlogse verzuiling. 

• Wat nodig is, is oprechte samenwerking tus
sen de vijfthans rivaliserende dovenscholen in 
ons land. 

• W i j willen het beste voor onze kinderen, niet 
straks maar nu. 

De heer de Ronde sprak nog meer behartens-
waardige woorden. Jammer vond ik het dat hij 
bij deze gelegenheid als voorzitter van de Am
sterdamse Oudervereniging weer eens stil moest 
staan bij de discussie rond de aanstelling van 
een al dan niet dove conciërge op de Amman-
school. Verder vond ik het hartverwarmend hoe 

hij Nico van Es, nestor van de Amsterdamse Ou
dervereniging, neerzette als 'het geweten' van 
deze vereniging. 
In aansluiting op de toespraken van de heren 
van Es en Franssen volgde het duo-optreden van 
Pauline Friedheim en Marien Hannink. Pauline 
Friedheim, werkzaam als jeugdbibliothecaris bij 
de Openbare Bibliotheek te Amsterdam, moeder 
van o.a. een dove dochter, schildert een stukje 
geschiedenis voorafgaande aan de samenstel
ling van de FODOK-keuzelijst. 
Nadat het initiatief van de FODOK i.s.m. uitge
verij Leopold stukliep, besloot de FODOK boe
ken in eigen beheer uit te geven. Er werd een 
startsubsidie verleend, die helaas niet werd om
gezet in een blijvende. Omdat de startsubsidie 
geen mogelijkheden biedt om steeds weer nieu
we boeken uit te geven en omdat er in de 
jeugdboekenbranche veel verandert binnen kor
te tijd, bedacht men dat de bestaande boeken 
konden worden beoordeeld op bruikbaarheid 
voor deze kinderen. Zo ontstond er een lijst, die 
ter beschikking werd gesteld aan ouders, leer
krachten, bibliothecarissen, de boekhandel en 
andere belangstellenden. 

Marien Hannink heeft in 1986 samen met 
Maaike Legrand voor de FODOK richtlijnen ge
formuleerd voor het schrijven en beoordelen van 
boeken voor dove jongeren. In 1992 begon ze 
samen met Pauline Friedheim aan het samenstel
len van de FODOK-keuzelijst. Als uitgangspunt 
namen Marien en Pauline de gidsen Boek & 
Jeugd van het NBLC, die jaarlijks boeken van 
een redelijk nivo overzichtelijk presenteren per 
categorie en per leeftijdsgroep. 'DE dove lezer 
bestaat net zo min als HET ideale boek. Het 
was dus schipperen. In die anderhalf jaar lang, 
16 uur per week boeken bekijken. Eénig werk 
voor boekengekken, maar ook wel deprimerend 
omdat veel van die prachtige boeken, die wij 
onder ogen kregen nooit door doven gelezen 
zouden kunnen worden. In de keuzelijst zijn nau-
selijks gedichten opgenomen. Dat gedichten 
toch toegankelijk gemaakt kunnen worden voor 
dove kinderen, laat de video-serie 'Alle hens 
aan dek' van de Gebarenwinkel van de Stich
ting Vi-taal zien.' Er volgde een live optreden 
van Tony Bloem, Gert-Jan de Kleer en Peter Bos. 
Pauline Friedheim zet de lezing voort met het on
derwerp Voorlezen. Dat voorlezen kinderen op 
allerlei manieren kan stimuleren staat wel vast. 
Voor dove kinderen is dat niet anders. Verhalen 
prikkelen de fantasie, vergroten de ervaringswe
reld, breiden het begrippenkader uit enz. enz. 
Als we het dove kind gaan voorlezen, moeten 
we dat grondig voorbereiden. Het voorlezen 
aan dove kinderen is immers een zaak van 
woord en gebaar?! Pauline geeft nuttige wen- 9 7 



ken en demonstreert op deze dag enige voor-
leesmomenten die getuigen van doordachte cre
ativiteit. 
Een van de aardigste Theateroptredens die dag 

vond ik de presentatie 'Het Hemelbed' door 
Jean Couprie en Rina Hietbrink (Handtheater). 
De foto's zeggen hier meer dan woorden. 
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Besturenfusie J.C. Ammanschool Amsterdam 
H.D. Guyot te Haren (Groningen) 

Koninklijk Instituut voor Doven 

Op 1 3 juli 1 9 9 4 tekenden de besturen van de 
openbare J.C. Ammanschool in Amsterdam Slo
tervaart-Overtoomse Veld en van het Koninklijk 
Instituut voor Doven H.D. Guyot te Haren (Gro
ningen) de intentieverklaring voor een besturenfu
sie. De streefdatum voor deze fusie is: 1 januari 
1995. 

Het doel is de J.C. Ammanschool voor dove kin
deren een bestuur te geven dat gespecialiseerd 
is in het onderwijs en de zorg aan doven. 
Beide instellingen willen de identiteit van de do-
vengemeenschap in Nederland weerspiegelen. 

De doelstellingen verbonden aan deze vorm van 
onderwijs zijn zo specifiek dat zij beter tot hun 
recht komen in een gespecialiseerd instituut. 
Het stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld heeft 
vanaf het begin deze mening gedeeld en heeft 
dit gesteund. 

Voor de beide instellingen is de schaalvergroting 
die ontstaat door de besturenfusie van groot be
lang. Het onderwijs- en zorggebied van het Ko
ninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot is gesitu
eerd in Noord-Oost Nederland, Flevoland, 
Utrecht en Gelderland. 

Na samengaan ontstaat een instituut dat in een 
groot gebied aan dove kinderen en hun ouders 
goed onderwijs en specifieke zorg garandeert. 

In januari 1994 is de Voorbereidende Stuur-
goep opgericht, waarin vertegenwoordigers van 
beide besturen en directies van de instellingen 
participeerden. 

Aan de "Verenigde Bijzondere Scholen" (VBS) is 
opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek 
te verrichten. Uit het onderzoeksverslag bleek de 
besturenfusie een reële kans van slagen te heb
ben. Medewerkers van beide instellingen zijn in
middels in werkgroepen bezig om de oesturenfu-
sie gestalte te geven. 

O p woensdag 1 3 juli 1994 werd in het kantoor 
van het Stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld, 
Jan Tooropstraat 1 5b de intentieverklaring tot be
sturenfusie getekend worden. 

Namens het Stadsdeel tekende de portefeuille
houder Onderwijs en Welzijn de heer drs. 
N. Krijnen. Namens het Koninklijk Instituut voor 
Doven H.D. Guyot tekende de voorzitter van het 
bestuur de heer drs. E. van den Ouwelant. 9 9 



Symposium "GEHOORD EN GESPROKEN" 

Visie-ontwikkeling van een school voor kinderen met hoor- en spraak- taal-moeilijkheden 

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 
"De Skelp", school voor kinderen met gehoor- en 
spraak-taalmoeilijkheden te Drachten, wordt een 
symposium georganiseerd met de titel "Gehoord 
en gesproken". De ontwikkelingen in de visie op 
hulp aan kinderen met hoor- en spraak-taalmoei
lijkheden zullen hierin belicht worden. Dit sympo
sium zal worden gehouden op: 
vrijdag 19 mei 1995 in "De Lawei" te Drachten 

Tijdens dit symposium zullen vanuit verschillende 
invalshoeken de jongste ontwikkelingen op dit 
werkgebied aan de orde komen. Als sprekers 
zijn uitgenodigd: 

• Prof. dr. A .M. Schaerlaekens, verbonden aan 
het Centrum voor Taalverwervingsonderzoek 
Universitaire Ziekenhuizen St. Rafaël te Leu
ven; 

• Dr. W . Renier, verbonden aan de Vrije Univer
siteit van Amsterdam; 

• Prof. dr. H. Nakken, verbonden aan de Rijks
universiteit Groningen, vakgroep Orthopeda
gogiek; 

• Drs. B. Wijnberg-Williams, verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis Groningen, afd. 
KNO/Communicatieve stoornissen; 

• Drs. P.T. Kraft, verbonden aan het Audiolo-
gisch Centrum te Leeuwarden; 

• Mevr. M.H.H. v.d. Starre, verbonden aan 
"De Skelp". 

Als dagvoorzitter is uitgenodigd dr. S.M. 
Goorhuis-Brouwer, verbonden aan het Acade
misch Ziekenhuis Groningen, afd, NKO/Com-
municatieve stoornissen. 

De kosten voor dit symposium bedragen f 9 5 , — 
p.p. (incl. koffie, een uitgebreide koude/warme 
lunch en een receptie na afloop van het pro
gramma). Tevens ontvangt u een conferentie
map. 

U kunt zich nu al aanmelden als deelne(e)m(st)er 
aan dit symposium door een briefkaart te sturen 
aan: Symposiumcommissie "De Skelp" 

De Wetterwille 7 0 
9 2 0 7 BK Drachten 

met vermelding van uw naam en adres en de 
kosten ad. f. 9 5 , — over te maken op rekening 
nr. 29 6 9 35 3 6 0 t.n.v. De Skelp, Drachten. 
Het gironr. van de bank is 8 1 1 5 4 2 met vermel
ding van het rekeningnr./naam van de school. 
U Ontvangt dan t.z.t. Tiet programma. 

Zesde Nationale Straatspeeldag 17 mei 1995 

Emmeke van der Laan, Pressiegroep KINDEREN VOORRANG! 
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O p woensdag 17 mei 1995 is het in Neder
land voor de zesde keer Nationale Straatspeel
dag. Scholen buurtgroepen en vooral kinderen 
kunnen op die dag hun protest laten horen tegen 
de verkeersonveiligheid en het gebrek aan 
speelruimte op straat. De Straatspeeldag is een 
initiatief van KINDEREN VOORRANG, een pres
siegroep die zich inzet voor een veilig en kind
vriendelijk verkeer. 

Dat een actiedag als deze hard nodig is, blijkt 
alleen al uit het groeiende aantal deelnemers. 
De Eerste Straatspeeldag, in 1 986 , trok zo'n 5 0 
deelnemende groepen; bij de Vijfde Straatspeel
dag die 8 juni j . l . plaatsvond waren het er al 
1.000, waarvan 27% basisscholen. Die dag 
speelden verspreid over het land naar schatting 

zo'n 100 .000 kinderen demonstratief op straat. 
De formule van de Straatspeeldag is eenvoudig. 
De scholen en andere groepen die meedoen, 
sluiten in overleg met de gemeente één ochtend 
of middag een straat in hun buurt af voor alle ver
keer. Kinderen krijgen voor één keer de gelegen
heid om onbezorgd op straat te spelen. Het spe
len draagt een demonstratief karakter, en dat is 
niet voor niets. Steeds meer straten in steden en 
dorpen zijn voor kinderen onbegaanbaar terrein 
geworden. Omdat het verkeer te gevaarlijk is of 
omdat de stoepen in beslag worden genomen 
door geparkeerde auto's. Dat moet anaers, zeg
gen ae deelnemers aan de Straatspeeldag. De 
belangen van kinderen mogen niet ondergeschikt 
worden gemaakt aan die van het autoverkeer. 
Woonstraten moeten weer bespeelbaar worden. 



Als voorbereiding op de Straatspeeldag stellen 
de deelnemende groepen een knelpuntenlijst sa
men, met een inventarisatie van plekken in de 
buurt die voor kinderen gevaarlijk zijn of waar 
kinderen onvoldoende (speel)ruimte hebben. Die 
lijsten worden op de Straatspeeldag aangebo
den aan de gemeente, met het dringende ver
zoek om de knelpunten zo snel mogelijk op te 
lossen. Hef is duidelijk dat gemeenten met dit 
onderdeel van de actiedag hun voordeel kunnen 
doen. Ze krijgen immers gratis en voor niets een 
knelpunteninventarisatie voorgeschoteld, ge
maakt door de grootste deskundigen op dit ge
bied; de kinderen en hun ouders. 

Doe mee! 

STAP is een gestandaardiseerd onderzoeksintru-
ment voor de taalproduktie van kinderen van vier 
tot acht jaar. Doel van STAP is: bepalen of het 
taalproduktieniveau van een kind overeenkomt 
met het gemiddelde niveau van leeftijdgenoten. 
Dit wordt gemeten met 37 linguïstische variabe
len. 
Stap is in de eerste plaats geschikt voor onder
zoek van de taalproduktie van taalgestoorde kin
deren. Onderzoek met STAP toont aan of een 
kind morfosyntactische en/of pragmatische 
stoornissen heeft. En STAP-onderzoek kan een in
dicatie opleveren voor een semantische stoornis 
bij een kind. STAP kan ten aanzien van deze 
kinderen behulpzaam zijn bij het stellen van de 
diagnose en het formuleren van specifieke be-
handeldoelen. 

STAP is in de tweede plaats geschikt voor weten
schappelijk onderzoek van kinderen met een 
normale taalontwikkeling; kinderen met een taal
ontwikkelingsstoornis; kinderen die risico lopen 
taalproblemen te ontwikkelen; kinderen met 
stoornissen in andere ontwikkelingsgebieden. 
STAP bevat frequentiegegevens voor vier leef
tijdsgroepen, hele jaargroepen; vier-, vijf-, zes-
en zevenjarigen. De frequentiegegevens zijn 
weergegeven in vier STAP-profielen en hebben 
betrekking op de correctheid van aspecten van 
morfosyntaxis, semantiek en pragmatiek en bo
vendien op de complexiteit van aspecten van 

i Maken u, uw collega's en de ouders van uw 
school zich zorgen over een verkeersonveilige 

i schoolomgeving of het gebrek aan veilige speel
ruimte op straat, doe aan mee aan de Straat-

! speeldag. Deelnemers ontvangen van KINDE
REN VOORRANG een uitgebreid actiepakket, 
met daarin onder andere een praktische actie-

i handleiding. Aan deelname van de Straatspeel-
t dag zijn geen kosten verbonden. U kunt zich nu 
i al opgeven als deelnemer bij Pressiegroep 
i KINDEREN VOORRANG. Hier kunt u ook te

recht als u meer informatie over de Straatspeel
dag wilt. Eerste Nassaustraat 5, 1051 BD p3 
Amsterdam, telefoon 0 2 0 - 6 8 2 63 22 . 

morfosyntaxis. Deze frequentiegegevens zijn ge
baseerd op onderzoek van 2 4 0 Amsterdamse 
kinderen. 

De STAP-handleiding sluit aan bij de volgorde 
van de handelingen die de analyse vergt. Achter
eenvolgens wordt in de handleiding besproken: 
voeren van een STAP-gesprek; transcriberen van 
het gesprek; segmenteren; analyseren; invullen 
van analysegegevens op het STAP-profielblad; 
invullen van de samenvatting van het STAP-pro-
fiel; interpreteren van de verzamelde gegevens. 
De handleiding bevat veel voorbeelden. Daar
naast zijn in de eerste twee bijlagen twee trans
cripten en een volledige STAP-analyse opgeno
men. De derde bijlage bevat het eigenlijke 
STAP-instrument, bestaande uit STAP-bladen, 
STAP-profielbladen en een Samenvatting van het 
STAP-Profiel. Er is ook een index toegevoegd. 

Auteurs: L. van den Dungen en J. Verbeek, Publi-
katie van het Instituut voor ALgemene Taalweten
schap, nummer 63 , juli 1994, Universiteit van 
Amsterdam. 
Verkrijgbaar door ƒ 22 .50 over te maken op gi
ronummer 5 0 3 2 2 5 0 van de Vakgroep Algeme
ne Taalwetenschap, Spuistraat 210 , 1012 VT 
Amsterdam, onder vermelding van 'gaarne toe
zending publikatie 6 3 ' of 'publikatie 63 ' , wan
neer de publikatie reeds eerder ontvangen is. 101 

Aankondiging 

STAP-handleiding 

STAP-instrument, gebaseerd op Spontane-Taal Analyse Procedure 
ontwikkeld door Margreet van Ierland 



VEDON-Congres 1995 

O p vrijdag 24 maart 1995 organiseert de VE-
D Ö N weer haar jaarlijks congres. 
Onder het motto 'volgt U mij!?' wil de VEDON 
die dag stilstaan bij ontwikkelingen rond leerling
volgsystemen en handelingsplanning. 
Deze keer zijn we te gast in de 'Meerpaal' te 
Dronten. Dit congrescentrum biedt naast zijn cen
trale ligging in Nederland speelse ruimtelijke 
mogelijkheden die de congresganger zullen 
aanspreken. 

W e verwachten 3 0 0 tot 3 5 0 gasten naar beho
ren te kunnen ontvangen. 

Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
1 .Plenaire opening met daarop aansluitend een 

centrale lezing. 

2.Workshops die vanuit verschillende invalshoe
ken het onderwerp zullen belichten. 

3.Een 'Marktpresentatie' 
4 . Een zeepkist op de markt waarop een ieder, 

die zich geroepen voelt iets aan de kaak stel
len, kan plaatsnemen. 

Natuurlijk wordt er ingespeeld op de uit de 
praktijk gebleken behoefte informele contacten 
te leggen. Het 'shoppen' op de Markt biedt hier
toe o.i. een goede gelegenheid. 

Het 'Marktevenement' denken we gestalte te 
kunnen geven in de presentatie van een ordelij
ke baaierd aan actuele ontwikkelingen binnen 
onze tak van onderwijs en opvoeding. 

Bespiegelingen over het leren lezen van dove 
kinderen 
Marian Hoefnagel, psycholinguïste 
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Inleiding 

In de didactische opbouw van het lees-leerpro-
ces van horende kinderen spelen o.a. twee een
voudige taalkundige principes een rol: 

- van gemakkelijk te analyseren klankzuivere 
woorden (eenlettergrepige woorden van het 
type: medeklinker-klinker-medeklinker) naar, uit
eindelijk, moeilijk te lezen lange leenwoorden 
als: enthousiasme en trottoirtegel. 

- van frequent-voorkomende woorden met een 
voor iedereen duidelijke betekenis (boom, 
roos, vis) naar minder vaak voorkomende en 
inhoudelijk abstracter woorden (consequentie, 
premier). 

Soms komen deze principes met elkaar in bot
sing: het woord 'riek' bijvoorbeeld, is weliswaar 
een eenvoudig woord voor beginnende lezers, 
maar maakt nauwelijks deel uit van het vocabu-
lair van basisschoolleerlingen; andersom wordt 
het woord douche door veel basisschoolleerlin
gen van groep 1 gekend en dagelijks gebruikt, 
maar de grafische representatie kan niet eerder 

geleerd worden dan na de behandeling van de 
(in dit geval: Franse) leenwoorden (groep 7 / 8 ) . 
Er worden daarom door leesmethodes altijd keu
zes gemaakt: de ene methode hecht meer be
lang aan het eenvoudigheidsprincipe, de ande
re legt meer de nadruk op de actuele 
taalomgeving en woordenschat van beginnende 
lezers. 
De keuze voor het eenvoudigheidsprincipe is ge
baseerd op de auditieve analytische mogelijkhe
den van de beginnende lezers: r-ie-k is niet zo
zeer eenvoudig om te ZIEN, als wel eenvoudig 
om te VERKIANKEN. Ook bii de keuze voor het 
leggen van meer nadruk op net actuele vocabu-
lair van de beginnende lezers speelt dit principe 
een rol. 

Taalleren en leren lezen 

Deze zelfde principes kunnen in een leespro-
gramma voor dove kinderen niet als leidraad 
gebruikt worden: in de eerste plaats doordat de 
processen van het leren lezen van horende en 
dove kinderen daarvoor veel te verschillend zijn. 
Horende kinderen hebben zich het Nederlands 



al voor een groot deel eigen gemaakt op het 
moment dat zij leren lezen. Voor dove kinderen 
geldt dat veelal niet: zij moeten het Nederlands 
leren via het geschreven woord, dat zij (nog) 
niet kennen. 
Dove kinderen worden dus geconfronteerd met 
een (drie)dubbele moeilijkheid: het leren van een 
vreemde taal via een onbekend schrift, dat ook 
nog eens geen duidelijke klank- of beeldrelatie 
heeft met de hun bekende (gebaren)taal. 

Een dergelijk lees-leerproces is enigszins te ver
gelijken met de manier waarop horenden een 
vreemde taal zouden moeten leren, waarbij 
geen gebruik gemaakt kan worden van enige 
auditieve informatie en van enig bekend letter
systeem (zoiets als het ontcijferen en maken van 
in Chinese karakters geschreven teksten). 
Het is niet moeilijk te bedenken dat dergelijke 
teksten gemakkelijker bereikbaar zijn als eerst de 
tekens (woorden) worden geleerd, voordat er 
begonnen wordt met grammaticale relaties op 
zinsniveau. 

De principes van eenvoud en omgeving 

Het in de inleiding beschreven eenvoudigheids-
principe waar alle leesmethodes voor horende 
kinderen veel belang aan hechten, lijkt, vanwe
ge het auditieve karakter, niet het meest geschik
te voor dove kinderen. 
Het tweede, minder zwaar wegende principe 
van de actuele woordenschat zou wel overgeno
men kunnen worden als uitgangspunt voor leeson
derwijs aan dove kinderen, zij het met enige aan
passing: het vocabulair van een dove 6-jarige is 
niet gelijk aan dat van een horende ó-jarige. 
Woordenlijsten die het vocabulair van beginnen
de lezers beschrijven zijn dus niet zonder meer 
geschikt voor leeslessen in het dovenonderwijs. 

Uitgaande van selectiecriteria als: welke woor
den kennen de meeste dove kinderen van 6 jaar 
(of: wat is hun gebarenschat) 
en: welke woorden zouden zij moeten kennen 
(denk aan het woord riek) is het niet zo ingewik
keld om goed-bruikbare woordenlijsten samen te 
stellen voor het leesonderwijs aan dove kinde
ren. Maar, analoog aan het boven-beschreven 
eenvoudigheidsprincipe, speelt nog een criteri
um een rol, namelijk: de mogelijkheden en be
perkingen van de visuele waarneming, en dan 
met name het waarnemen van woordbeelden. 

Beperkingen van de visuele waarneming 

Vaak wordt in dit verband genoemd dat volwas
senen tot een maximum van 7 in een oogopslag 
een niet-gerangschikte hoeveelheid kunnen her

kennen als zijnde die hoeveelheid: als op een 
tafel 3 koekjes liggen, hoeven we niet te tellen. 
W e zien het meteen: het zijn er drie! 
Liggen er 9 koekjes, dan moeten we wel tellen, 
tenzij de koekjes gerangschikt zijn in drie groep
jes van drie. in het laatste geval weten we het 
weer in een oogopslag: het zijn er negen! 

Conclusies uit deze, op zich aardige, waarne
mingen met betrekking tot het leren lezen (het 
herkennen van een woordbeeld in een oogop
slag) vallen mijns insziens moeilijk te trekken, om
dat het in het bovenstaande voorbeeld gaat om 
de waarneming van al dan niet gerangschikte 
aantallen dezelfde objecten en niet om waarne
men van soms dezelfde, soms verschillende se
quentieel geordende letters. 

Nu weten we uit ervaring allemaal dat, uitgaan
de van een leesproces dat gebaseerd is op au
ditief analyseren (spellend lezen), lange woor
den meer moeite kosten dan korte. Ervaren 
lezers echter hebben met lange woorden net zo 
weinig moeite als met korte, mits zij die woor
den kennen. Zij lezen dan ook niet (meer) spel
lend, maar op "visueel herkennen" (Bohnen ea., 
1986). 

Kennelijk zijn er bij ervaren lezers ergens in de 
hersenen foto's opgeslagen van woordbeelden, 
met een directe link naar de bijbehorende con
cepten. Zodra de lezer een woord ziet dat over
eenkomt met een opgeslagen foto, wordt het 
woord automatisch gekoppeld aan het concept. 
In principe verloopt dit (gevorderde) leesproces 
zonder auditieve nulp; alleen bij onbegrip, bij
voorbeeld door het niet kunnen koppelen van 
een woordbeeldfoto aan een bekend concept 
binnen een bepaalde context, wordt de strategie 
van het analyserende lezen weer aangewend 
(Hé, wat lees ik nou op dat reclamebord: een 
vervelende show? O, nee, een wervelende 
show). 

Kennelijk kan een "woordbeeldfoto" gebruikt 
worden zonder auditieve tussenkomst; maar kan 
de koppeling tussen een woordbeeld en het bij
behorende concept ook gemaakt worden zon
der auditieve hulp? 

Nu weten we, alweer uit ervaring, dat er soms 
een directe link gelegd wordt tussen het gelezen 
woord en een bepaald concept, zonder tussen
komst van enige auditieve analyse. 
Een voorbeeld daarvan zijn de lange, moeilijk 
auditief te analyseren persoonsnamen uit de Rus
sische literatuur: tijdens het lezen van een ver
haal herkennen we "die lange naam die met 
Wrt- begint en eindigt op -isewich" als de vuige 
slager, en die andere lange naam die "begint 103 



met Sv- en ook eindigt op -isewich" als de ver
bannen vrijheidsstrijder. 
Binnen het proces van het lezen van een Rus
sisch verhaal is deze strategie tijdbesparend en 
doeltreffend. 
Het wordt natuurlijk ingewikkelder als de namen 
van de slager en de broer van de vrijheidsstrij
der beide Tang zijn en beginnen met Wrt- en 
eindigen op -isewich. Dan kunnen we kennelijk 
in mindere mate gebruik maken van onze (niet 
geheel duidelijke?) woordbeeldfoto en moeten 
we weer terug naar het meer-tijdrovende analy
serende lezen of naar een ander visueel herken
ningsteken in die lange naam: de eerste klinker 
na Wrt, bijvoorbeeld. 

De conclusie die uit dit hele verhaal getrokken 
kan worden is dat het doel dat wij willen berei
ken (namelijk hef opslaan van woordbeeldfoto's, 
die direct gekoppeld zijn aan concepten) niet 
noodzakelijkerwijze de weg hoeft te volgen van 
het auditief analyseren. 
Dat lijkt ook logisch, gezien het bestaan van 
schriftsystemen die geen taalklanken represente
ren, maar gebaseerd zijn op woordbetekenissen 
(hiëroglyphen, Chinese karakters). 

Wat betekent dit nu voor het lees-leerproces van 
dove kinderen? 

Ten eerste: het lijkt niet logisch dove kinderen via 
analyse en synthese van spraakklanken te leren 
lezen en schrijven, aangezien deze methodie
ken een zeer groot beroep doen op het kunnen 
horen. Leren lezen via "visuele herkenning" lijkt 
voor dove kinderen een veel meer geëigende 
methodiek. 

Ten tweede: het eenvoudigheidsprincipe dat in 
alle leesmethodes een voorname rol speelt kan 
waarschijnlijk in een leesmethode voor dove kin
deren terzijde geschoven worden; als het gaat 
om het vastleggen van woordbeelden in het ge
heugen en het koppelen aan de bijbehorende 
concepten, is het verstandiger uit te gaan van 
bekende concepten (douche) dan van eenvou
dig te lezen=te verklanken woorden (riek). 
Wel zal een ander eenvoudigheidsprincipe een 
rol moeten spelen, namelijk dat van goed waar
neembare grafische verschillen (zie onder 3). 

Ten derde: De relatie tussen klank en woord kan 
in het leesonderwijs aan dove kinderen best 
achterwege gelaten worden. Het is immers mo
gelijk woordbeelden te koppelen aan concepten 
zonder tussenkomst van enige auditieve analyse. 

In dit verband wil ik graag wijzen op het feit dat 
104 een zeer groot deel van de Japanse kinderen de 

9 0 0 0 Chinese karakters in 9 jaar tijd leert lezen 
en schrijven. Nu ben ik me ervan bewust dat het 
Japanse schoolsysteem (gelukkig) niet met dat 
van de Nederlandse dovenscholen te vergelij
ken is, maar dat doet niets af aan het (kennelij
ke) bestaan van de menselijke mogelijkheid een 
groot aantal woordbeelden niet-auditief op te 
slaan in het geheugen en te koppelen aan con
cepten. 

Voor het leesonderwijs aan dove kinderen is dit 
een hoopvol gegeven: zij behoeven de (voor 
hen zo moeilijk te doorgronden) spraakklanken 
van het Nederlands niet te kennen, om toch een 
behoorlijke Nederlandse woordenschat (op 
schrift) te kunnen opbouwen. 

Hoe zou een leesmethode voor dove kinderen 
opgezet kunnen worden? 

O p grond van de bovenstaande redenaties kan 
een aantal aanbevelingen gedaan worden met 
betrekking tot het opzetten van een lees-leerpro-

ramma, dat recht doet aan de auditieve beper-
ingen van dove kinderen en tegelijkertijd aan 

hun visuele mogelijkheden. 

1 .Het is aan te bevelen de processen van taalle
ren en leren lezen te scheiden, vanwege de 
(drie)dubbele belasting (zie onder: taalleren 
en leren lezen). 

In de praktijk zou dit betekenen dat er eerder 
met het leren herkennen van woordbeelden (le
zen) begonnen moet worden dan met het leren 
van het Nederlands. Dat lijkt een contradictie, 
omdat de te lezen woorden ook tot het Neder
lands behoren. Wat bedoeld wordt is een los
koppeling van de twee processen: (lang) voor
dat er ook maar enige zinsstructuur van het 
Nederlands wordt aangeboden, zal de koppe
ling tot stand gebracht moeten worden tussen 
bekende concepten (boom, bijvoorbeeld) en de 
in het Nederlands geschreven representatie van 
dat concept. 

2.Omdat het koppelen van woordbeelden (van 
het Nederlands) aan bekende concepten 
klank-onafhankelijk kan gebeuren, lijkt het lo-

isch het lees-leerproces van dove kinderen te 
eginnen met de (Nederlandse) woorden van 

de voor hen bekende, algemene gebaren. 

Om dit doel te bereiken moet er beschikt kunnen 
worden over een lijst van (voor de doelgroep) 
"bekende, algemene" gebaren. 
Met behulp van bestaande woordfrequentie- en 
streeflijsten (waarop taal- en leesprogramma's 
voor horende kinderen veelal zijn gebaseerd), 



moet het mogelijk zijn dergelijke lijsten voor het 
dovenonderwijs samen te stellen. 

Het is op dit niveau van beginnend lezen 
(woordherkennen) niet nodig, en zelfs niet raad
zaam, het vingerspellen te gebruiken. 
Vingerspellen doet immers een beroep op het 
vermogen woorden te analyseren, hetgeen niet 
in overeenstemming is met globale woordherken
ning. Veel meer passend bij het beginnend lees
proces zou "gebarend lezen" zijn. 
Later kan het vingerspellen zeker bijdragen tot in
zicht in woordvorming, met name bij schrijfop
drachten. 

3.Als het lees-leerproces van dove kinderen ge
baseerd is op het visueel herkennen van 
woordbeelden, zal ervoor gezorgd moeten 
worden dat de aangeboden woordbeelden 
duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden: op
posities als zit-ziet moeten, zeker in de begin
fase, vermeden worden. 

Dit betekent dat de bovengenoemde woorden
lijsten van voor de doelgroep bekende gebaren 
aan een kritisch onderzoek met betrekking tot de 
grafische representatie onderworpen moeten 
worden. 

Visueel goed waarneembare grafische verschil
len zijn oa: 
" verschillende woordlengtes 
" geheel verschillende lettertekens 
- verschillende beginletter(s) 
" duidelijk van elkaar te onderscheiden klin

kers/ tweeklanken 
duidelijk waarneembare verschillen in herken
ningspunten als: boven/onder de schrijflijn uit
stekende letterdelen, punten 

Een combinatie van al deze verschillen is, zeker 
in de beginfase, de meeste ideale. Daarbij moet 
het streven naar volledigheid van aan te bieden 
woorden (voorlopig) plaatsmaken voor herken
baarheid. 
Zo zullen bijvoorbeeld tijdens het project dieren 
voor het beginnende leesniveau dat wij bedoe
len, de woorden: kip, haan en vogel naast el
kaar aangeboden kunnen worden, maar (dan) 
niet ook de woorden: vis, haas en egel. 

In de loop van het lees-leerproces kunnen de 
grafische verschillen tussen de aan te bieden 
woorden steeds kleiner gemaakt worden. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met het feit dat 

rafische verschillen tussen woorden die binnen 
etzelfde betekenisveld liggen waarschijnlijk ex

tra moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn; zo 
worden nogal eens door elkaar gehaald: 

maandag en vandaag, slapen en spelen, hij zit 
en hij ziet, enz. 

Gezien het feit dat dove kinderen in het alge
meen zeer geoefend zi jn/worden in het visueel 
waarnemen, kan er vanuit gegaan worden dat 
een opbouw in aanbod van duidelijk grafisch 
van elkaar te onderscheiden woordbeelden naar 
minder duidelijk van elkaar te onderscheiden 
woordbeelden goed past in hun ontwikkeling. 

Naschrift 

Dit artikel pretendeert niet meer dan de titel 
zegt: "Bespiegelingen over het leren lezen van 
dove kinderen." 
Eigenlijk had er nog bij moeten staan: van een 
linguïst. Want dat is wat ik heb geprobeerd: 
vanuit mijn vakgebied meedenken over een mo
gelijke verbetering van het leesonderwijs aan 
dove kinderen. Daarbij ben ik, met voorbeelden 
uit de praktijk van het dovenonderwijs, zeer ge
holpen door mijn collega aan de Joh.C.Amman-
school, Joke Walvis. 

Ik hoop dat er veel mensen, ook en vooral van
uit andere disciplines, met mij willen mee-bespie-
gelen. 
Want het feit dat dove kinderen nog steeds 
(lang) niet zo goed leren lezen als horende kin
deren gaat uiteindelijk iedereen aan die betrok
ken is bij het onderwijs aan dove kinderen. 

Marian Hoefnagel, psycholinguïste 

verbonden aan: 
Joh.C.Ammanschool voor dove kinderen, Amster
dam 
A.G.Bell-scholengemeenschap voor leerlingen 
met een auditieve en/of spraak-taalhandicap, 
Amsterdam 

Literatuurverwijzing: 

Bohnen ea., Lezen en schrijven hartstikke moei
lijk? Amersfoort, 1986 



Richtlijnen voor het indienen van een artikel 

Tekst 
De redactie wil zoveel mogelijk uniformiteit bren
gen in artikelen die worden aangeboden. Daar
om moet kopij aan onderstaande criteria voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder 
de eventuele subtitel. Vervolgens de naam van 
de auteur, zo mogelijk met functievermelding. 
Het artikel wordt voorafgegaan door een samen
vatting met een lengte van circa 150 tot 2 0 0 
woorden. Het moet onderverdeeld worden in 
niet te lange stukken tekst, elk met een kopje en 
eventuele subkopjes. Aan te bevelen is deze 
stukken tekst uit 4 0 0 tot 5 0 0 woorden te laten 
bestaan. 
Indien gewenst wordt aan het eind van het arti
kel een literatuurlijst opgenomen met een maxi
mum van 1 5 titels, of een adres waar men meer 
informatie kan krijgen. 
W i j willen de tekst graag ontvangen op diskette 
in WordPerfect 5.1 of een lagere versie van WP 
én in print. Graag met zo weinig mogelijk tabs 
in de tekst aangebracht. Tabellen ook opge
maakt in WP 5.1 of lager met een afdruk erbij. 

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte hebben van 
5 0 0 0 woorden. Bij langere artikelen zal de re-

daktie zich beraden over mogelijke plaatsing, of 
zal het artikel, in overleg met ae auteur, inkorten. 

Illustraties 
Deze dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. 
Foto's mogen ook in kleur worden aangeleverd. 
Ze worden wel altijd in zwart-wit afgedrukt. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd 
zijn en op juiste wijze ingedeeld en genummerd. 
Geschreven tekst nooit in een schema (figuur) 
aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege 
het formaat van Van Horen Zeggen verkleind 
moeten worden, mag dit verkleinen geen ondui
delijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. 
W i j ontvangen de illustraties graag op diskette 
in EPS of TIFF formaat én in print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden be
werkt, zodat de inhoud op juiste wijze kan wor
den weergegeven. Eenvoudige persoonlijke 
aantekeningen zijn onvoldoende. De spelling is 
die van de voorkeursspelling (Groene Boekje). In 
wetenschappelijke artikelen moet vaktaal zoveel 
mogelijk worden vermeden of zodanig omschre
ven, dat de tekst voor het merendeel van de le
zers begrijpelijk blijft. 

De redactie 
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Wij wensen u 

een voorspoedig 

en gezond 

de redactie 
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Als laatste lichten we een tipje van de sluier op 
van hoe het vernieuwde Van Horen Zeggen er 
uit gaat zien . . . 

108 



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

3814TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253 
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 V.S.O. De Stijgbeugel 
Breda De Spreekhoorn 
Drachten De Skelp 
Eindhoven Instituut Sint-Marie 
Eindhoven School 'De Horst' 
Eindhoven School 'De Beemden' 
Eindhoven V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Enschede Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Enschede V.S.O. 'Het Maatman' 
Goes De Kring 
's-Gravenhage Cor Emousschool 
Groesbeek Mgr. Terwindtschool 
Groesbeek De Wylerberg 
Groningen Dr. J. de Graafschool-VS.O. 
Groningen Tine Marcusschool 
Haarlem Prof. van Gilseschool 
Hoensbroek Mgr. Hanssenschool 
Leiden De Weerklank 
Leiden V.S.O De Weerklank 
Nijmegen Martinus van Beekschool 
Nijmegen V.S.O. Martinus van Beek 
Nijmegen Huize Mart. van Beek-internaat 
Rotterdam L.W. Hildernisseschool 
Rotterdam Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam P.J. Evertseschool-VS.O. 
Rotterdam S. Jonkerenschool 
Rijswijk De Voorde 
Schagen Burg. de Wildeschool 
Schagen Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Utrecht Het Rotsoord SO/VSO 
Utrecht Bertha Muller School 
Utrecht De Taaikring 
Utrecht Alfonso Corti School V.S.O. 
Zwolle Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

J 062 CJ Amsterdam 
1064BX Amsterdam 
9752 AC Haren (Gr) 

9721 WD Groningen 
3031 BA Rotterdam 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

2275 TH Voorburg 

271 6 KS Zoetermeer 

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

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

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

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 

0 Dirk Hartogstraat 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 1 5 
Maatmanweg 1 7 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 3 1 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezel leweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 1 89 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 3 1 
Telefax 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-6158547 
02O6131133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 
05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030621227 
038-212959 

02Ctól78617 
0206132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
0104552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-88111 
04105-12157 
0703992021 
0703998770 
079-511151 

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



drukkerij grafax bv - zaandam 


