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Zoals in de laatste Van Horen Zeggen van 1994 al werd 
aangekondigd, verschijnt uw tijdschrift vanaf heden in 
nieuwe stijl. Inhoudelijk heeft de redactie, op advies van 
de innovatiecommissie, een aantal wijzigingen inge
voerd . In s a m e n w e r k i n g met het b u r e a u "Media 
Minded Communications" is gewerkt aan verbetering 
van het redactionele stramien en de vormgeving. 
U kunt zien dat de cover wordt gesierd door een foto; 
dit maal van de auteur, die in deze aflevering centraal 
staat. Verder zullen als anders en nieuw opgemerkt 
worden: het formaat op A4, de tweekleurendruk, een 
nieuw lettertype en het professionelere gebruik van 
foto's en illustraties. Enkele pagina's zijn gereserveerd 
voor onze adverteerders; zij zullen het in de toekomst 
mogelijk maken ons tijdschrift nog verder te verfraaien 
en ook inhoudelijk van hoge kwaliteit doen zijn. 

In deze aflevering vindt u een belangrijk artikel van H. 
Knoors over tweetaligheid bij dove kleuters. Een wat 
oudere lezing van Mevr. Wessels Beljaars, gehouden op 
de VeDON s t u d i e d a g van 29 januar i 1994 over 
lichaamsbeleving en seksualiteit bij (dove) pubers is ook 
opgenomen in de rubriek "Artikelen". 

Over veranderingen in de structuur en de werkwijze 
van de VeBOSS leest u in de rubriek "Van de besturen". 
Daarin ook aandacht voor het rapport "Verschillen in 
omgaan", waarin gereageerd wordt op de ARBO-nota 
"Omgaan met verschillen". 

Verder wijs ik u op een nieuw redaktieadres en postbus
nummer. Zoals meer dan ooit is kopij van harte wel
kom: Schroomt u niet om de pen ter hand te nemen en 
een bijdrage te leveren aan Van Horen Zeggen, in welke 
vorm dan ook. Houdt u zich daarbij dan wel aan de 
auteursrichtlijnen, zoals gepubliceerd. 

Nummer 2 van deze jaargang zal in zijn geheel gewijd 
zijn aan de congressen van VeDON en VeBOSS. 

Ik wens u, mede namens de innovatiecommissie, veel 
genoegen met uw tijdschrift. 

Frans Mollee 
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artikelen 

Het Rotterdamse tweetaligheidsproject: twee talen voor dove kleuters 
Harry Knoors & Connie Fortgens 

De meeste dove kinderen in Nederland verwerven op enig 

moment in hun leven twee t a l e n , de N e d e r l a n d s e 

Gebarentaal en het Nederlands. Dit gebeurt ook in opvoe-

dings- en onderwijsprogramma's die als doel hebben het 

eentalig, i.e. in het Nederlands, opvoeden en onderwijzen 

van deze kinderen. Een dergelijk eentalig beleid betekent 

dat er een kloof is tussen het opvoedings- en onderwijsaan

bod en de talige werkelijkheid waarin dove kinderen verke

ren, hetgeen nadelig uitwerkt op de taal- en totaalontwikke

ling van deze kinderen. In het Rotterdamse tweetaligheids

project wordt getracht het onderwi jsaanbod meer af te 

stemmen op de reële taalsituatie waarin dove kleuters verke

ren. In het project wordt nameli jk op een systematische 

wijze tweetalig onderwijs voor dove kleuters geïmplemen

teerd en geëvalueerd. In dit artikel geven we eerst een uit

eenzetting over de achtergronden van het project. Hierna 

gaan we in op de doelstellingen van het project, waarna we 

het onderwijs- en onderzoeksplan schetsen. 

1. Achtergrond 

Veel dove volwassenen gebruiken in 
hun onderlinge communicatie geba
ren. Deze gebaren vormen een afzon
derlijke taal , de Nede r l andse Ge
barentaal. De Nederlandse Gebaren
taal kent een eigen lexicon van geba
ren en op zichzelf staande, niet aan 
het Nederlands ontleende, grammati
cale regels (Schermer , For tgens , 
Harder & De Nobel, 1991). Neder
landse doven zijn in dit opzicht niet 
uniek. Overal waar dove volwasse
nen veel onderling contact hebben en 
derhalve gemeenschappen van doven 
vormen, komen gebarentalen voor. 
Zo is het bestaan gedocumenteerd 
van een groot aantal gebarentalen en 
zijn sommige, waaronder de Ameri
kaanse Gebaren taa l en de Britse 
Gebarentaal uitgebreid beschreven. 
Gebarentalen blijken niet alleen van 
de in het betreffende land gebruikte 

gesproken taal af te wijken, maar ze 
verschi l len ook onder l ing , net zo 
goed als dat het geval is bij gesproken 
talen. 
Gebarentalen worden in betrekkelijk 
weinig gevallen van ouders op kinde
ren overgedragen. Dit gebeurt eigen
lijk alleen in die gevallen waar de 
ouders zelf doof zijn en in communi
catie met hun jonge, dove dan wel 
horende kinderen, een gebarentaal 
gebruiken. Alle andere dove kinderen 
komen niet met een gebarentaal in 
aanraking via hun ouders. Zij zijn op 
indirectere manieren van verwerving 
aangewezen. Aan het begin van de 
jaren tachtig heeft men binnen de 
meeste instellingen voor gezinsbege
leiding en dovenonderwijs in Neder
land ervoor gekozen om de commu
nicatie met dove kinderen niet langer 
uitsluitend via gesproken taal te laten 
verlopen, maar om in deze communi
catie ook gebaren te gaan gebruiken. 

Reden hiervoor was de erkenning 
van het feit dat bij dove kinderen de 
toegang tot de gesp roken taal zo 
beperkt is, zelfs na toepassing van de 
meest optimale versterkingsappara-
tuur en met gedegen trainingspro
gramma's voor het spraakafzien, dat 
langer vasthouden aan een zuivere 
spreekmethode de contacten tussen 
ouders en hun dove kind en tussen 
de leerkrachten en hun dove leerlin
gen alleen maar nodeloos zou frustre
ren. Bovendien bleken dove kinderen 
via deze zuivere spreekmethode de 
gesproken taal slechts zeer ten dele 
en met grote vertraging te verwerven. 
Opvoed ing en onderwijs met een 
s terk accent op gebru ik van de 
gesproken taal wist bovendien niet te 
verhinderen dat de lees- en schrijf
vaardigheid en de algemene ontwik
keling ver achterbleef bij die van 
horende leeftijdsgenootjes. 
De gebaren die vanaf het begin van 
de jaren tacht ig ook b innen de 
Koninklijke Ammanstichting en het 
d a a r t o e b e h o r e n d e Rudolf Mees 
Ins t i tuu t voor dove k inde ren in 
gebruik zijn, worden spraakonder-
steunend gebruikt. Dat wil zeggen 
dat ouders en leerkrachten met dove 
k inde ren N e d e r l a n d s sp reken en 
tegelijkertijd zoveel mogelijk woor
den ook door middel van een gebaar 
aanduiden. We spreken in dit geval 
van het gebruik van Nederlands-met-
Gebaren, een gebarensys teem dat 
weliswaar voor een groot deel geba
ren beva t uit de N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal, maar dat van deze taal 
toch in sterke mate afwijkt omdat het 
gebarensysteem de woordvolgorde 
van het gesproken Nederlands volgt. 
Onderzoek naar en ervaringen met 
het gebruik van gebaarsystemen in 
het a lgemeen en met dat van 
Nederlands-met-Gebaren in het bij
zonder hebben aangetoond dat de 
communica t ie met dove k inderen 
aanmerkelijk soepeler verloopt dan 
het geval is wanneer geen gebaren 
gebruikt worden. Deze verbeterde 
communicat iemogeli jkheden beïn-
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vloeden de algemene ontwikkeling 
van dove kinderen positief; boven
dien zijn er aanwijzingen dat de lees
vaardigheid van dove kinderen toe
neemt. 
Uit onderzoek op het Rudolf Mees 
Inst i tuut blijkt dat de gemiddelde 
prestaties van dove leerlingen op een 
test voor het meten van vaardigheid 
in het begrijpend lezen tussen 1982 en 
1992 een stijgende lijn te zien geven, 
hetgeen waarschijnlijk te verklaren 
valt uit op elkaar inwerkende facto
ren zoals de invloed van een nieuw 
ontwikkelde leesmethode, een beter 
algemeen leerplan en de sterk verbe
terde algehele communicatie. 
Sinds 1983 verschijnen er regelmatig 
publikaties in het buitenland waaruit 
blijkt dat dove kinderen met horende 
ouders toch een gebarentaal verwer
ven, o n d a n k s het on tb reken van 
vroegtijdig, frequent aanbod. Neder
lands onderzoek bevestigt dit beeld 
(Knoors, 1992). Het toont aan dat 
dove kinderen, ook als ze geen dove 
ouders hebben, naarmate ze ouder 
worden in onderlinge communicatie 
steeds vaker regels uit de gebarentaal 
han te ren . De complexitei t van de 
gebarentaalvariant die deze dove kin
deren met horende ouders verwerven 
is echter veel minder groot dan de 
g rammat i ca l e complexi te i t in de 
Nederlandse Gebarentaal. Bovendien 
maken de genoemde dove kinderen 
veel vaker fouten bij het toepassen 
van gebarentaalregels en is er ex
treem veel variatie in het gebarentaal-
gebruik. 

Dove kinderen met horende ouders 
verwerven aspecten van de Neder
landse Gebarentaal niet zonder enig 
taalaanbod. Ieder doof kind leert wel 
wat gebarentaal van oudere dove 
leerlingen of uit incidentele contacten 
met dove volwassenen. Toch is dit, 
betrekkelijk minimale, aanbod niet de 
hoofdreden waarom dove kinderen 
uiteindelijk een gebarentaal verwer
ven. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
veel fundamen te l e r van aard . 
Doordat dove kinderen taal vooral 
visueel waarnemen en doordat ze in 
hun t a a l p r o d u k t i e bij voo rkeu r 
gebruik maken van gebaren, hanteren 
ze als vanzelf de organisatieprincipes 

van de visueel-manuele modaliteit en 
niet die van de akoestisch-articulato-
rische modaliteit. 

Het ordenen van gebaren 

door dove kinderen vol

gens grammaticale princi

pes die typerend zijn voor 

gebarentalen is onont

koombaar, omdat alleen op 

deze wijze vloeiend en 

effectief gecommuniceerd 

kan worden binnen de 

visueel-manuele modaliteit. 

We kunnen dove kinderen beschou
w e n als k inde ren die twee ta l ig 
opgroeien. Niet alleen vertoont het 
taalgebruik van deze kinderen ken
merken die typerend zijn voor zowel 
de Nederlandse Gebarentaal als het 
Neder lands, deze kinderen blijken 
ook in staat te zijn tot afwisselend 
gebruik van beide talen indien de 
gespreksomstandigheden dat verei
sen. Zo hanteren achtjarige dove kin
deren met horende ouders een taalva
riant met meer kenmerken van de 
Nederlandse Gebarentaal indien de 
gesprekspartner ook doof is, terwijl 
de tegenover een horende volwasse
ne gebruikte taalvariant veel minder 
van deze kenmerken bevat en juist 
meer elementen uit het Nederlands
met-Gebaren telt (Fortgens & Knoors, 
1994) 
Helaas bevindt zich de vaardigheid 
van de meeste dove kinderen in de 
beide genoemde talen op een zeer 
laag n iveau . Door het e rns t ige 
gehoorverlies is de toegang tot het 
gesproken Neder lands beperkt en 
w o r d t v e r w e r v i n g van deze taal 
bemoeilijkt. Omdat de meeste dove 
k inde ren o u d e r s hebben die de 
Nederlandse Gebarentaal niet beheer
sen en omdat deze taal in begelei-
d ings - en o n d e r w i j s p r o g r a m m a ' s 
voora lsnog nauweli jks een plaats 
heeft weten te vinden, moeten dove 
k inderen deze gebaren taa l onde r 
moeilijke, atypische condities verwer

ven. Men bestempelt dove kinderen 
dan ook wel als 'halftalig'. Een mati
ge beheersing van twee talen heeft 
nadelige gevolgen voor de cognitieve 
ontwikkeling (Cummins, 1984). 
Veel onderzoek is verricht naar de 
invloed die opgroeien als ho rend 
kind met als thuistaal een minder
heidstaal of dialect heeft op de leer
prestaties, het leren van de tweede 
taal incluis, en naar de wijze waarop 
het onderwijs aan deze kinderen het 
beste vorm gegeven kan w o r d e n . 
Deze onderzoeken tonen enerzijds 
het belang aan van goed doordachte 
methodes voor de landstaal als twee
de taal. Anderzijds maken ze echter 
ook duidelijk dat er gedurende de 
schoolloopbaan van deze kinderen 
aandacht dient te worden besteed aan 
de eigen taal (Cummins, 1984). Als 
een optimale onderwijsopzet komt 
het v e r r i j k i n g s p r o g r a m m a naar 
voren. In een dergelijk onderwijspro
g r a m m a is g e d u r e n d e de gehele 
schoolperiode sprake van systemati
sche aandacht voor zowel de eerste 
als de tweede taal. Ook minder ambi
tieuze programma's lijken vruchten 
af te werpen. Zo is er in Nederland 
onderzoek gedaan naar de effecten 
van zogenaamde transitieprogram
ma's op de ontwikkeling van basis
schoolleerlingen. In transitieprogram
ma's wordt met name in de onder- en 
middenbouw van de basisschool uit
gebre id aandach t besteed aan de 
thu i s t aa l van de leer l ingen . 
Geleidelijk aan wordt deze aandacht 
echter a fgebouwd, terwijl de tijd 
besteed aan onderwijs in en via de 
tweede taal toeneemt. Enerzijds blijkt 
dit type onderwi jsprogramma de 
algehele ontwikkeling van kinderen 
uit minderheidsgroepen te stimule
ren. In psychosociaal opzicht functio
neren de kinderen beter. De vaardig
heid in de eerste taal neemt toe, zon
der dat de vaardigheid in de tweede 
taal minder wordt. Integendeel, er is 
zelfs sprake van enig positief effect 
op het leren van de tweede taal . 
Hierbij moet bedacht worden dat de 
hoeveelheid tijd die beschikbaar is 
voor het leren van de tweede taal in 
transitieprogramma's geringer is dan 
in programma's waarin het gehele 
onderwijs in de tweede taal plaats-
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vindt, de zogenaamde onderdompe
lingsprogramma's. Anderzijds lijken 
sommige van deze positieve effecten 
op de langere termijn af te nemen, 
indien de aandacht voor de thuistaal 
van het kind binnen school na een 
bepaalde periode abrupt geheel ver
dwijnt. 
De v e r m e l d e resu l t a ten geven in 
ieder geval extra voeding aan de in 
aantal toenemende pleidooien om 
ook dove kinderen in twee talen op te 
voeden en te onderwijzen (Johnson, 
Erting & Liddell, 1989; Knoors, 1989). 
Het huidige eentalige onderwijsbe
leid sluit namelijk niet aan bij de tali
ge werkelijkheid waarin vrijwel alle 
dove kinderen verkeren en maakt het 
onderwijs in menig opzicht minder 
effectief dan mogelijk is. Het slecht 
beheersen van twee talen heeft een 
negatieve invloed op de cognitieve 
ontwikkel ing. De onder atypische 
condities laat op gang komende ver
werving van een gebarentaal heeft tot 
gevolg da t de beheers ing van de 
grammaticale vormen van deze taal 
blijvend aan beperkingen onderhevig 
is. De mentale verwerking van deze 
taal ondervindt problemen, waardoor 
het pos i t i eve r e n d e m e n t da t van 
beheersing van deze taal op het leren 
van de tweede , g e s p r o k e n en 
geschreven, taal uit zou kunnen gaan, 
uitblijft. De extreme variatie in het 
gebarentaalgebruik van dove kinde
ren, variatie veroorzaakt door het 
ontbreken van volwaardig aanbod, 
maakt dat communicatie van dove 
k inde ren relatief vaak gep laagd 
word t door misvers tanden . Over
dracht van informatie in Nederlands
met-Gebaren aan kinderen voor wie 
de Nederlandse Gebarentaal de veel 
toegankeli jkere taal is, maakt da t 
deze kinderen de informatie slechts 
gedeeltelijk tot zich kunnen nemen, 
omda t ze teveel aandach t moeten 
schenken aan het moeilijke Neder-
lands-met-Gebaren. Vroegtijdig, sys
temat i sch aanbod van de Nede r 
l andse Geba ren taa l naas t het 
Neder lands maakt het mogelijk de 
variatie in taalverwerving te reduce
ren. Bovendien krijgen dove kinderen 
informatie over de wereld om hen 
heen in een toegankelijke taal en wor
den ze in staat gesteld in ieder geval 

deze gebarentaal te leren beheersen, 
waardoor een nadelige beïnvloeding 
van de cognitieve ontwikkeling voor
komen kan worden. 
In het b u i t e n l a n d , met n a m e in 
Zweden en Denemarken en, zij het op 
veel kleinere schaal, in de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië bestaan 
reeds scholen voor dove kinderen die 
een tweetalig onderwijsprogramma 
bieden. Onderzoek naar de resultaten 
van deze p r o g r a m m a ' s is tot op 
heden slechts mondjesmaat gepubli
ceerd. De eerste resultaten zijn welis
waar bemoedigend, maar desalniette
min moet e rkend w o r d e n da t de 
onderbouwing van tweetalige opvoe
ding en scholing voor dove kinderen 
momenteel grotendeels theoretisch 
van aard is. 

Om hierin verandering te brengen is 
de Sectie Onderzoek en Ontwikkeling 
van de Koninklijke Ammanstichting 
in september 1994 gestart met een 
kleinschalig tweetalig onderwijspro
ject voor dove k leu te rs van het 
Rudolf Mees Instituut. Aan dit pro
ject is een o n d e r z o e k p r o g r a m m a 
gekoppeld . In het vervolg van dit 
artikel wordt de opzet van dit tweeta-
ligheidsproject geschetst. 

2. Doel van het Rotterdamse 
tweetaligheidsproject 

Tweetalig onderwijs is erop gericht 
ervoor te zorgen dat aandacht voor 
de eerste taal van een kind leidt tot 
(a) een verdere u i tbouw van deze 
taal, (b) een meer optimale psychoso
ciale en cognitieve ontwikkeling van 
het kind en (c) indien mogelijk een 
grotere vaardigheid in de tweede taal 
dan haalbaar is in een eentalig onder
dompelingsprogramma. Ten aanzien 
van de vaardigheid in beide talen 
gaat het erom dat deze vaardigheid 
voldoende is voor een onafhankelijk 
functioneren in alle levenssituaties 
waarin het gebruik van een van beide 
talen vereist is. In dit verband wordt 
ook wel van functionele taalvaardig
heid gesproken. Tweetalig onderwijs 
aan dove kleuters moet de basis leg
gen voor functionele vaardigheid in 
de Nederlandse Gebarentaal en in het 
geschreven, en liefst ook gesproken, 
Nederlands. 

Het Rotterdamse tweetaligheidspro
ject is opgezet om te bezien op welke 
wijze tweetalig onderwijs het leggen 
van deze basis kan bevorderen en 
derhalve de taal- en totaalontwikke
ling van dove kinderen positief kan 
beïnvloeden. Meer toegespitst beoogt 
het project realisatie van de volgende 
doelstellingen: 

1- dove kinderen enerzijds te 
brengen tot vaardigheid in de voor 
hen mees t toegankel i jk taal , de 
Nederlandse Gebarentaal, en ander
zijds het Nederlands te ontwikkelen 
tot het maximale niveau dat haalbaar 
is gezien het effectieve gehoorverlies 
per individu; 

bevordering van de algemene 
on twikke l ing van dove k inderen , 
zowel wat betreft het communicatief 
vermogen, het sociaal-emotioneel 
welbevinden als wat betreft de ken
nisontwikkeling; 
3. b e v o r d e r i n g van effectief 
communicatief gedrag tussen ouders 
en kind en leerkrachten en leerling; 
4. het ontwikkelen van didacti
sche technieken en van materialen 
om de onder (1) tot en met (3) gestel
de doelen te realiseren; 

het evalueren van het project 
via wetenschappelijk onderzoek. 

3. Het onderwijsplan 

Tweetalige onderwi jsprogramma's 
zijn niet per definitie effectief. Om tot 
succesvol twee ta l ig onderwi j s te 
komen moet aan een aantal criteria 
worden voldaan. Belangrijk in dit 
opzicht zijn onder meer de kwalitei
ten van de betrokken leerkrachten, de 
inhoud van het lesprogramma, de 
distributie van de beide talen over 
personen en activiteiten, en de wijze 
w a a r o p in teract ie in de eers te en 
tweede taal gestalte krijgt (Lindholm, 
1990). Deze facetten komen in de 
hieronder geschetste contouren van 
het onderwijsplan aan bod. Het is van 
belang om erop te wijzen dat een doel 
van het hier voorgestelde project het 
ontwikkelen van didactische technie
ken en materialen betreft en dat de 
invulling van het onderwijsprogram
ma derhalve tijdens het projectver
loop gestalte moet krijgen. 
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Opzet 
Het Rotterdamse tweetaligheidspro
ject voorziet gedurende een periode 
van vier jaar in onderwi j s in de 
Nederlandse Gebarentaal én in het 
N e d e r l a n d s voor een groep van 
twaalf dove kleuters. Er is bewust 
gekozen voor een model van tweeta
lig onderwijs waarin gelijktijdig aan
dacht is voor beide talen en niet voor 
een model waarin eerst een aantal 
jaren alleen onderwijs in de eerste 
taal gerealiseerd wordt en vervolgens 
de tweede taal aan bod komt. Een 
voorbeeld van dit laatste model is de 
wijze waarop in Zweden tweetalig 
dovenonderwi js vorm is gegeven. 
Daar krijgen dove kinderen tot de 
leeftijd van zeven jaar Zweedse 
Gebarentaal aangeboden en vervol
gens wordt het Zweeds in geschreven 
vorm als tweede taal ingebracht . 
Onderwijs in het gesproken Zweeds 
wordt beperkt tot een klein aantal 
leerlingen. Binnen het Rotterdamse 
project is voor een ander model geko
zen, omdat het van belang geacht 
wordt dove kinderen van meet af 
aan in staat te stellen indien mogelijk 
ook (delen van) de in de Nederlandse 
samenleving meest voorkomende taal 
, het Nederlands, te leren. Hoewel bij 
di t leren van het N e d e r l a n d s de 
geschreven vorm uiteindelijk heel 
belangrijk zal zijn, wordt voor kleu
ters gesproken Neder lands , veelal 
met ondersteunende gebaren, op zijn 
plaats geacht. Niet alleen vanwege 
het feit dat er grote bezwaren aan te 
voeren zijn tegen vroege introductie 
van een grote hoeveelheid geschre
ven taal, maar ook om elk risico uit te 
s lu i ten da t een laat aanbod van 
gesproken taal de mentale verwer
king hiervan bemoeilijkt, doorda t 
mogelijk bepaalde corticale gebieden 
hun bruikbaarheid verloren hebben. 
De twaalf kleuters om wie het in het 
project gaat, komen uit twee bestaan
de kleutergroepen die ten behoeve 
van het project zijn samengevoegd. 
Alle kleuters waren bij de start van 
het project in september 1994 vier jaar 
oud. Drie kleuters hebben horende 
N e d e r l a n d s e o u d e r s , een k leu ter 
heeft dove Nederlandse ouders, een 
kleuter heeft Griekse ouder s , een 
heeft Spaanse ouders, drie kleuters 

hebben Turkse ouders en drie hebben 
Marokkaanse ouders. In deze multi
culturele groep zitten drie kinderen 
die bijkomende ontwikkelingsproble
men hebben. 
Aan het kiezen van een groep van 
twaalf kleuters liggen verschillende 
factoren ten grondslag. Op de eerste 
plaats lijkt de sociaal-emotionele ont
wikkeling van kinderen bevorderd te 
worden indien er meer onderlinge 
contacten mogelijk zijn dan in een 
groep van zes kinderen. Op de twee
de plaats leiden kleine groepen in het 
speciaal onderwijs vaak tot ineffectief 
lesgeven. 

Kleine groepen in het spe

ciaal onderwijs leiden vaak 

tot ineffectief lesgeven. 

Samen-voegen van twee 

groepen maakt het moge

lijk om tweetalig onderwijs 

binnen een systeem van 

team-teaching te realiseren. 

Omdat de geringe groepsgrootte een 
minimum aan klasse-organisatie toe
staat, is het gebruik van de onder
wijstijd veelal niet erg adequaa t . 
Grotere groepen maken een goede 
klasse-organisatie noodzakelijk; deze 
organisatie leidt tot een beter gebruik 
van de beschikbare lestijd. 
Tussen de hoeveelheid effectieve les
tijd en prestaties op leertaken blijkt 
een di rect ve rband . Op de d e r d e 
plaats maakt de samenvoeging van 
twee groepen het mogelijk om tweet
alig onderwijs binnen een systeem 
van team teaching te realiseren. Dit 
betekent dat de betrokken kleuters 
gedurende de gehele projectperiode 
les krijgen van twee full time leer
krachten. Frouk Meinsma, doof, com
municee r t en geeft les in de 
Nede r l andse Gebaren taa l , terwijl 
Lucie Muurling, horend, Nederlands 
spreekt en waar nodig ook onder
steunende gebaren gebruikt. 
Beide leerkrachten worden in hun 
werkzaamheden op part-time basis 
ondersteund door twee dove klasse
assistenten, Gera Elferink en Lilly de 

Carpentier. Loes van 't Hoff tekent 
voor het verzorgen van gerichte acti
viteiten rond het mondeling gebruik 
van het Nederlands met en door de 
betrokken kleuters. 

De inhoud van het lesprogramma 
Voor het succes van een onderwijs
programma is de kwaliteit van de 
geboden lesstof van groot belang. Dit 
geldt uiteraard ook voor tweetalige 
onderwijsprogramma's. In deze pro
gramma's moeten de beide talen niet 
alleen gebruikt worden voor alle
daagse communicatie, maar ook voor 
de overdracht van vakinhoudelijke 
informatie. Vaardig worden in een 
taal veronderstelt niet alleen het kun
nen geb ru iken van die taal voor 
gesprekken van alledag, maar ook het 
kunnen hanteren van de taal voor het 
cognitieve-schoolse leren (Cummins, 
1984; Lindholm, 1990). De eisen die in 
tweetal ige onderwi j sprogramma 's 
aan dove kinderen gesteld zouden 
moeten worden, dienen op alle gebie
den waar de handicap zich niet dui
delijk manifesteert (dus alle ontwik
kelingsgebieden met ui tzonder ing 
van het leren van de gesproken en 
geschreven taal) leeftijdsadequaat te 
zijn (Johnson, Liddell & Erting, 1989). 
Op het Rudolf Mees Instituut wordt 
sedert meer dan tien jaar intensief 
gewerkt aan optimalisering van het 
o n d e r w i j s p r o g r a m m a . Dit heeft 
geleid tot de ontwikkeling van 'Lees 
en Schrijf', een methode voor de aan-
vangsstadia van het lezen en schrij
ven en tot de ontwikkeling van het 
leerplan ToTaalonderwi js waa r in 
taalonderwijs en were ldor iënta t ie 
geïntegreerd worden. Wat betreft het 
lezen volgen de betrokken kleuters 
het normale, individuele onderwijs
p r o g r a m m a . Ten aanzien van het 
algemene taalleerplan wordt momen
teel gewerkt aan het in elkaar voegen 
van de binnen ToTaalonderwijs ont
wikkelde onderbouwprojecten en een 
thematisch opgezette methode voor 
Nederlands als tweede taal (zie ver
derop). 
Vrijwel iedere dag wordt twee keer 
ger icht aandach t besteed aan de 
beide talen. Dit gebeurt in de vorm 
van taalspelletjes, versjes en rijmpjes 
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en door middel van voorlezen. In het 
kader van deze 'Taal Speciaal'-activi-
teiten wordt de groep in twee groep
jes van zes kinderen gesplitst. Een 
van beide groepen is onder leiding 
van de dove medewerkers betrokken 
bij activiteiten rond de Nederlandse 
Gebarentaal, terwijl de andere groep 
zich richt op het Nederlands. Deze 
laa ts te g roep w o r d t n o g m a a l s in 
tweeën gesplitst. De horende groeps
leerkracht werkt gedurende enige tijd 
aan woordenschatuitbreiding, terwijl 
de spreekleerkracht bij de overige 
drie kinderen gelijktijdig groepsge
wijs aandacht schenkt aan aspecten 
van het monde l inge t aa lgebru ik . 
Hieraan wordt overigens ook aan
dacht besteed in individuele sessies, 
zij het dat dit individuele onderricht 
tot het absoluut noodzakelijke mini
mum beperkt blijft. Tijdens iedere les 
in het kader van Taal Speciaal' wis
selen de groepen een aantal keer van 
activiteit, zodat ieder kind in iedere 
les korte tijd betrokken is geweest bij 
act ivi te i ten rond de N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal, rond het hanteren van 
de woordenschat van het Nederlands 
en rond het mondelinge gebruik van 
deze taal. 

Distributie van de talen 
Voor kinderen die tweetalig opgroei
en en onderwezen worden is het van 
belang dat ze in staat worden gesteld 
de beide talen te scheiden. Om dit te 
bewerkstelligen worden in tweetalige 
onderwijsprogramma's de te gebrui
ken talen in het aanbod eveneens 
gesche iden . Er zijn versch i l lende 
manieren om dit te bereiken. Zo kan 
men het gebruik van de talen koppe
len aan bepaalde vakken. Men kan er 
ook voor kiezen om het gebruik van 
de talen aan bepaalde dagen of dag
delen te verbinden. Ook is het moge
lijk om lessen in de ene taal in te lei
den en af te sluiten, terwijl de kern 
van de les in de andere taal overge
dragen wordt. 
Bij tweetalig onderwijs aan jonge kin
deren wordt het verstandig geacht 
om de distributie van de te gebruiken 
talen aan personen te koppelen vol
gens het 'één persoon- één taal'-prin-
cipe. Organisatorisch levert dit in ver
gelijking met hierboven genoemde 

voorstellen voor het onderwijzend 
personeel de minste moeite op en 
bovendien blijkt het een effectief mid
del om kleuters tot scheiding van de 
talen te brengen. In het geval van 
tweetalig onderwijs aan dove kleu
ters betekent dit dat de dove mede
werkers consequent communiceren 
in de Nederlandse Gebarentaal, ter
wijl de horende medewerkers het 
Nederlands gebruiken. 
De verdeling van de klasse-activitei
ten over de beide leerkrachten (en 
dus over de be ide talen) is mede 
afhankelijk van het type activiteit. De 
dove leerkracht en de assistentes en 
de horende leerkrachten zijn geza
menlijk betrokken bij verzorgende 
activiteiten als eten, slapen en toilet-
bezoek. Deze gezamenlijkheid is ook 
terug te vinden bij het vrije spel. In 
deze gevallen is het, anders dan bij de 
hierna genoemde activiteiten, niet 
reëel het gebruik van beide talen aan 
verdere eisen te binden dan dat er 
van dat persoonsgebonden gebruik 
sprake dient te zijn. 
Bij act ivi tei ten waar na een korte 
instructie zelfwerkzaamheid volgt 
(gericht spel, werken met ontwikke
lingsmateriaal, voorbereidend reke
nen) wordt uitgegaan van afwisse
lend u i t leg in be ide ta len. Bij de 
ondersteuning van het werken door 
de kleuters zijn steeds beide leer
krachten betrokken. Er wordt op toe
gez ien da t leer l ingen g e m i d d e l d 
genomen evenveel steun krijgen van 
horende als van dove medewerkers. 
De themalessen die voortvloeien uit 
het taaileerplan zijn opgenomen in 
het dagelijkse kringesprek. Dit kring
gesprek word t afwisselend geleid 
door de dove of de ho rende leer
kracht. Werkelijk nieuwe informatie 
w o r d t echter s t eeds eers t in de 
Nederlandse Gebarentaal aangebo
den. Bij dit dagelijkse kringgesprek 
zijn altijd alle vijf onderwijsmedewer-
kers aanwezig; gedurende de kring 
mogen geen kinderen uit de groep 
gehaald worden voor indiv iduele 
activiteiten. 

Zoals reeds eerder vermeld werd, is 
er ook specifieke aandacht voor de 
beide talen. Bij de gerichte taalactivi
teiten is ervoor gekozen om ze niet 
al leen te koppe len aan pe r sonen , 

maar ook aan ruimtes. De activiteiten 
rond beide talen vinden dus in ver
schillende ruimtes plaats. Dit moet 
dove kleuters extra steun bieden bij 
het leren maken van onderscheid tus
sen de Nederlandse Gebarentaal en 
het Nederlands-met-Gebaren. Voor
lezen behoort ook tot de speciale taal
activiteiten. Het is een kernactiviteit 
ten behoeve van de taalontwikkeling. 
Deze activiteit vindt in eerste instan
tie p laa t s in de N e d e r l a n d s e Ge
barentaal. Nadat een verhaal een aan
tal keer in deze taal is voorgelezen, 
par t ic ipeer t ook de ho rende leer
kracht. Het inmiddels vrij bekende 
verhaal wordt door deze leerkracht in 
het Nederlands voorgelezen waarbij 
sommige delen, bijvoorbeeld de dia
logen, ook zonder spraakondersteu-
nende gebaren verteld kunnen wor
den. 

Het Nederlands als tweede taal 
Het Nederlands zal voor de betrok
ken dove kleuters als tweede taal 
gaan fungeren, ook al wordt het naast 
de Nederlandse Gebarentaal aange
boden. Het Nederlands is nu eenmaal 
voor dove kinderen veel minder toe
gankeli jk dan de N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal. Om in een in vergelij
king met een eentalig onderwijspro
gramma minder grote hoeveelheid 
beschikbare onderwijstijd toch min
stens een gelijk verwervingsniveau 
van het Nederlands te behalen zijn 
specifieke maa t rege len genomen . 
Onderzoek naar het leren van het 
Nede r l ands als tweede taal (Nt2) 
door allochtone peuters en kleuters 
duidt erop dat speciale groepslessen 
het mees te effect so r te ren . 
Voorwaarde is wel dat deze groeps
lessen niet in tijd gemarginaliseerd 
worden. Vandaar dat twee keer per 
dag in kleine groepjes gericht aan
dacht aan verschillende facetten van 
het N e d e r l a n d s a a n d a c h t w o r d t 
besteed. Bovendien is het zaak om 
een goede m e t h o d e te h a n t e r e n . 
Taa lp lan Kleuters (1994) is zo 'n 
m e t h o d e , on tw ikke ld door Het 
Projectbureau, een afdeling van het 
C e n t r u m voor Educa t i eve 
Dienstverlening Rotterdam. Doel van 
Taalplan Kleuters is om met name de 
woordenscha ton twikke l ing in het 
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Nederlands bij kleuters te bevorde
ren. De methode is met name bedoeld 
om gebruikt te worden in groepen 
met 70% of meer kinderen voor wie 
het Nederlands niet de eerste taal is. 
In Taalplan Kleuters zijn twee reeds 
langer bestaande programma's voor 
het stimuleren van mondelinge taal
vaardigheid opgenomen, te weten 
'Knoop het in je oren' en 'Laat wat 
van je horen'. Deze methodes voor de 
eerste en tweede groep van de onder
bouw van het basisonderwijs zijn the
matisch van opzet. De thematische 
projecten vertonen een grote overlap 
met de t h e m a ' s die vanu i t 
ToTaalonderwijs in de onderbouw 
van het Rudolf Mees Instituut gehan
teerd w o r d e n . Taa lp lan Kleuters 
bevat bovendien een afzonderlijk 
taaist imuleringsprogramma en een 
aantal toetsen. Wil Taalplan Kleuters 
ook als Nt2-methode voor dove kleu
ters voldoen, dan is een aantal aan
passingen nodig. Bovendien is het de 
bedoeling om Taalplan Kleuters in de 
projectgroep aan te vullen met delen 
van ToTaa londerwi j s . Met be ide 
taken wordt begin 1995 gestart. Ten 
behoeve van de invoering en bewer
king van Taalplan Kleuters is extern 
onde rwi j skund ige onde r s t eun ing 
aangezocht. 

Het mondel ing gebruiken van het 
Nederlands dient een van de belang
rijke activiteiten van de schooldag 
voor dove kleuters te zijn. Gerichte 
a a n d a c h t voor het gesp roken 
Nede r l ands wint aan effect als er 
sprake is van functionaliteit en effec
tiviteit. Dit betekent dat technische en 
vormelijk elementen van het leren 
gebruiken van gesproken Nederlands 
(dus het sp reken , spraakafz ien , 
gebruiken van hoorresten e.d.) alleen 
dan werkelijk beklijven als dove kin
deren ze kunnen inpassen in functio
nele dagelijkse communicatie. Daarbij 
kan bij kleuters gedacht worden aan 
met name sociaal, routinematig taal
gebruik. Ook inbedding van monde
ling taalgebruik in gebarentaalactivi
teiten (bijvoorbeeld gesproken dialo
gen in verhalen in gebarentaal) biedt 
uitzicht op toename van de functio
naliteit. De hoeveelheid individuele 
oefening dient beperkt te worden tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is en moet 

in het geheel van act ivi tei ten ten 
behoeve van het leren van het 
Nederlands ingepast zijn. 
Tot slot is er uiteraard aandacht voor 
de te han te r en code waa r in het 
Nederlands aangeboden wordt. Als 
twee uitersten dienen zich aan zo vol
ledig mogeli jk N e d e r l a n d s - m e t -
Gebaren en zu iver gesproken 
Nederlands. Het meeste gebruik van 
s p r a a k o n d e r s t e u n e n d e gebaren 
wordt vervolgens voorzien in situ
aties waarin sprake is van reductie 
van de context en een grote mate van 
cognitieve inspanning. Gesproken 
Nederlands zonder gebaren wordt 
met name gebruikt in situaties die de 
kinderen goed bekend zijn en die qua 
inhoud weinig eisen aan hen stellen. 

Alle communicat ieve en 

onderwijskundige taken bin

nen de onderbouw worden 

beoordeeld op de mate waar

in ze in een context ingebed 

zijn en de mate waarop ze op 

cognitieve vermogens een 

beroep doen. 

De betrokkenheid van de ouders 
Het succes van een tweetalig onder
w i j sp rog ramma is voor een deel 
afhankelijk van betrokkenheid van 
de ouders. Om deze betrokkenheid in 
het geval van dove kleuters zo groot 
mogelijk te maken, is allereerst voor
zien in informatiemiddagen of -avon
den. Daarnaast krijgen de ouders (en 
ook andere gezinsleden) gebarencur-
sussen a a n g e b o d e n , w a a r i n niet 
alleen aandacht is voor uitbreiding 
van hun gebarenschat en van de ken
nis van de grammaticale principes 
van de Neder l andse Gebarentaa l , 
maar ook voor de toepass ing van 
gebarenvaard ighe id in dageli jkse 
communicatieve situaties. Een deel 
van de inhoud van deze cursussen 
houdt direct verband met de thema's 
die in de klas aan de orde zijn. In 
breder verband staat met name het 
begr ip van de N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal centraal. Tot slot wordt 
bezoek aan de klas door de ouders 
aangemoedigd, waarbij aan een fre

quentie van één dagdeel per twee 
maanden gedacht is. 

4. Het onderzoeksplan 

Om een optimale ontwikkeling van 
tweetalig onderwijs aan dove kleu
ters mogelijk te maken en om de 
effecten van dit type onderwijs zo 
goed mogelijk te kunnen evalueren, 
is in het project een onderzoekspro
gramma opgenomen. Het onderzoek 
valt uiteen in een drietal, met elkaar 
samenhangende deelonderzoeken die 
in het vervolg kort geschetst worden. 
De omvang van het onderzoekspro
gramma kan verklaard worden van
uit de behoefte om veel meer dan in 
het verleden, nieuwe ontwikkelingen 
in het dovenonderwijs onderzoeks
matig te onderbouwen. Zoals reeds 
eerder is aangegeven wordt in het 
buitenland op diverse plaatsen geëx
perimenteerd met tweetalig dovenon
derwijs en is een enkel land zelfs 
geheel op dit onderwijstype overge
schakeld, maar ontbreken resultaten 
van deze , op zich in theore t i sch 
opzicht goed onderbouwde program
ma's, vrijwel volledig. 
O m d a t invoer ing van twee ta l ig 
dovenonderwijs grote gevolgen heeft 
voor dove kinderen, hun ouders en 
de betrokken leerkrachten en omdat 
invoering op een verantwoorde wijze 
dient te gebeuren, is het van belang 
dat prioriteit gegeven wordt aan het 
over een breed vlak verzamelen van 
gegevens omt ren t de invloed die 
tweetalig onderwijs heeft op de taai
en totaalontwikkeling van dove kin
deren. 
Het onderzoek dat aan het onderwijs
plan gekoppeld is, richt zich zowel 
op het taalaanbod als op de taalver
werving van de betrokken kleuters. 
Het onderzoek valt in drie delen uit
een: (1) de scheiding van beide talen, 
(2) de vaardigheid in de Nederlandse 
Gebarentaal en het Nederlands en (3) 
de effectiviteit van communicatie en 
taalaanbod van de leerkrachten 

Scheiding van twee aangeboden talen 
door tweetalig onderwezen dove 
kleuters 
Kinderen die een tweetalige opvoe
ding krijgen of tweetalig onderwezen 
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worden, moeten uiteindelijk in staat 
zijn de twee talen die zij aangeboden 
krijgen van elkaar te scheiden. Als dit 
niet gebeurt, dan heeft dat tot gevolg: 

dat deze kinderen in commu
nicat ie een m e n g v o r m van be ide 
talen gebruiken, hetgeen tot commu
n ica t i ep rob lemen aan le id ing kan 
geven; 

dat de kinderen geen van de 
beide talen werkelijk leren beheersen; 

dat de cognitieve ontwikke
ling van deze kinderen belemmerd 
wordt. 
Het aantal horende kinderen dat in 
s i tuat ies verkeer t waar in twee of 
meer talen worden aangeboden is 
zeer groot. Bekend is dat deze kinde
ren al snel de talen in het aanbod 
leren scheiden en dat zij reeds op 
jonge leeftijd in hun taalgebruik blijk 
hiervan geven. De situatie van twee
talig opgevoede of onderwezen dove 
kinderen vertoont overeenkomsten 
met die van horende kinderen, maar 
is veel complexer. 

Tot die complexiteit dragen de aange
boden talen bij.. De gebaren in 
Neder lands-met-Gebaren zijn ont
leend aan de N e d e r l a n d s e 
Geba ren t aa l . De syntax is van 
Nederlands-met-Gebaren is groten
deels die van het Nederlands, maar 
bevat ook wel e l emen ten uit de 
Nederlandse Gebarentaal. Het gevolg 
is derhalve dat de talen die dove kin
deren binnen een tweetalige opvoe
ding krijgen aangeboden overlap ver
tonen. 
De vraag is nu of, hoe en wanneer 
jonge dove kinderen die zowel de 
Nederlandse Gebarentaal als Neder
lands-met-Gebaren aangeboden krij
gen deze talen scheiden. In dit ver
band wordt uitgegaan van de volgen
de hypotheses: 
1. Wanneer de dove kinderen 
op school komen, gebruiken zij in de 
interactie met een dove en met een 
horende gesprekspar tner dezelfde 
taal. Tussen de leeftijd van 3 en 6 jaar 
wordt een proces van scheiding in 
werking gesteld. 
2. Nadat de scheiding op lexi
caal niveau in gang is gezet, vindt een 
scheiding op grammaticaal niveau 
plaats. 
3. De scheid ing van de talen 

zal, ook aan het einde van de onder
zoeksperiode, niet volledig zijn. Er 
zal transfer blijven optreden van de 
Neder landse Gebarentaal naar het 
Nederlands-met- Gebaren. De mate 
waarin dat gebeurt, wordt beïnvloed 
door kindgebonden factoren (de taal
ontwikkeling in beide talen, de hoe
veelheid bruikbare hoorresten, de 
vaardigheid in het spraakafzien) en 
door taalgebonden factoren (maxima
le en minimale verschillen tussen de 
Nederlandse Gebarentaal en Neder
lands met Gebaren en de waarneem
baarheid). Door middel van regelma
tige analyse van video-observaties 
van het taalgebruik van de betrokken 
kleuters in verschillende communica
t ieve s i tua t ies zal door Connie 
Fortgens onderzocht worden in hoe
verre de geformuleerde hypotheses 
gehandhaafd kunnen worden, dan 
wel bijstelling behoeven. 

Verwerving van de Nederlandse 
Gebarentaal en het Nederlands door 
tweetalig onderwezen dove kleuters 
Vroegtijdig aanbod van zowel de 
N e d e r l a n d s e Gebaren taa l als het 
Nederlands moet de bestaande taal-
verwervingssituatie van dove kinde
ren in positief opzicht veranderen. 
Dove kinderen moeten een taal kun
nen verwerven die voor hen zeer toe
gankelijk en gemakkelijk te hanteren 
is, zonder dat de verwerving van het 
Nederlands hierdoor nadelig beïn
vloed wordt. In het tweede deelon
derzoek worden de vaa rd igheden 
van dove kleuters in de Nederlandse 
Gebarentaal en het Neder lands in 
kaart gebracht. Doel is na te gaan of 
aan bovenstaande doelstelling vol
daan wordt. De onderzoeksgegevens 
dienen echter eveneens een breder 
belang, omdat ze planning van het 
taalonderwijs op groeps- of individu
eel niveau mogelijk maken. 
De vo lgende v ragen s taan in het 
onderzoek centraal: 

• welke ontwikkel ingss tadia 
zijn te onderkennen in het verloop 
van de t a a l v e r w e r v i n g van dove 
kleuters die tweetalig onderwezen 
worden? 
• welke zijn de verschillen in 
de verwerving van een gebarentaal 

bij tweetalig onderwezen kleuters en 
bij dove kleuters, onderwezen met 
Nederlands-met-Gebaren? 

heeft een aanbod van twee 
talen gevolgen voor de eerste stadia 
van verwerving van het Nederlands 
door dove kleuters, en zo ja, waaruit 
bestaan die gevolgen? 

kunnen taken, ontwikkeld in 
het bu i ten land , op een dusdan ige 
wijze bewerkt worden dat door afna
me ervan op een betrekkelijk eenvou
dige wijze inzicht geboden wordt in 
de vaardigheid van dove kleuters in 
een aantal kenmerkende aspecten 
van de Nederlandse Gebarentaal en 
het Nederlands? 
Sonja Jansma en Harry Knoors zullen 
de benodigde gegevens zowel via 
spontane taalanalyse als door middel 
van afname van toetsen verzamelen. 
Een bepe rk t aan ta l toe tsen met 
be t r ekk ing tot de N e d e r l a n d s e 
Gebarentaal zal in het kader van dit 
deelonderzoek ontwikkeld worden. 
Ontwikkeling van de gebarenschat en 
verwerving van een aantal morfosyn-
tactische aspecten zullen centraal 
staan. 

Samenstelling en effectiviteit van het 
taalaanbod van de onderwijsmede-
werkers 
Uit onderzoek in het buitenland naar 
interactie en informatie-overdracht in 
klassen met dove kinderen blijkt dat 
zich hier in een aanta l p rob lemen 
voordoet. Deze hebben betrekking 
op de mate waar in ruimte gelaten 
wordt voor participatie van het kind 
in communicatie, op de afstemming 
van het taalaanbod op het taalniveau 
waarop het kind zich bevindt en op 
het realiseren van gedeelde aandacht. 
Deze p r o b l e m e n doen zich voor 
ongeacht de communicatiemethodiek 
waarvoor gekozen is, al dient hieraan 
toegevoegd te worden dat de ernst 
van de p r o b l e m e n het groots t is 
indien communicatie uitsluitend via 
gesproken taal moet verlopen. Het 
gevolg van deze problemen is dat de 
taalontwikkeling van met name jonge 
dove kinderen nog meer belemmerd 
wordt dan al het geval is door het 
gehoorverlies zelf. Onderzoek naar 
de communicatie van dove ouders 
en, zeer recent, ook van dove leer-
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het Rotterdamse tweetaligheidsproiect 

krachten met jonge dove kinderen 
lijkt erop te wijzen dat deze dove vol
wassenen erin slagen problemen op 
de hierboven genoemde terreinen te 
vermijden, hetgeen niet alleen aan het 
gebruik van gebarentaal toe te schrij
ven is, maar voor een belangrijk deel 
ook aan de gebruikte interactie-strate
gieën. Hun communicatie lijkt effec
tiever te verlopen, waardoor taalaan
bod en informatie-overdracht opti
maler plaats kunnen vinden. 
Het is daarom van belang om dage
lijkse communicatieve situaties in de 
klas en situaties waarin informatie
overdracht centraal staat te analyse
ren op aspecten van het taalaanbod 
en in s a m e n h a n g d a a r m e e op de 
gehanteerde communicatieve strate
gieën. Nagegaan wordt of er in dit 
verband verschillen tussen horende 
en dove vo lwassenen vastgeste ld 
kunnen worden, die gerelateerd zijn 
aan communica t i eve effectiviteit. 
Mocht dit zo zijn, dan ligt het in de 
bedoeling om in een vervolgonder
zoek te bekijken of het mogelijk is 
horende volwassenen te trainen in 
het aanwenden van effectieve interac
tiestrategieën met dove kinderen. 

In concreto liggen aan dit door Inge 
Keppels uit te voeren deelonderzoek 
de volgende onderzoeksvragen ten 

grondslag: 
• welke kenmerken vertoont 
het taalaanbod in verschillende klas
se-situaties en is er sprake van af
stemming van dit aanbod op het taal
niveau van betrokken kleuters? 
• welke verschillen zijn aan te 
wijzen in interact ies t ra tegieën en 
visuele communica t i e t echn ieken 
zoals die gehanteerd worden door de 
bij het project be t rokken dove en 
horende medewerkers? 
• kunnen geconstateerde ver
schillen gerelateerd worden aan de 
effectiviteit van communica t ie en 
informatie-overdracht? 
• welke zijn de factoren die het 
gebruik van minder effectieve inter
actiestrategieën en visuele communi
catietechnieken veroorzaken? 
• bestaat er een verband tus
sen de communicatieve vaardigheid 
van dove kleuters en de interactie
strategieën van de volwassenen? 

5. Besluit 

Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel hebben de twaalf dove kleu
ters ruim twee maanden tweetalig 
onderwijs gehad. In het begin is de 
mees te a a n d a c h t geconcen t ree rd 
geweest op de klasse-organisat ie . 
Hoe voo rkom je da t een s i tua t ie 
waarin twaalf kinderen les krijgen 
van vijf volwassenen ontaardt in vol
strekte chaos? Inmiddels kan gesteld 
worden dat de klasse-organisatie op 
een zodanige wijze geregeld is dat 
van verwarring bij de kinderen geen 
sprake is, dat de betrokken onder-
wijsmedewerkers er zich prettig bij 
voelen en dat de beschikbare onder
wijstijd veelal zeer effectief gebruikt 
wordt. Het werken aan het monde
ling gebruik van het Nederlands in 
kleine groepjes die rouleren en het 
terugdringen van individueel spreek-
onderwi j s vo ldoe t in deze eers te 
periode aan ieders verwachtingen. 
Niets wijst erop dat, voorzover er 
reeds sprake was van het gebruik van 
gesproken Nederlands door de be
trokken kleuters, dit gebruik afneemt 
door het gekozen onderwijsmodel. 
Het aanbod van gesproken Neder
lands blijkt bovendien goed gegaran
dee rd te k u n n e n w o r d e n . Twee 
maanden is uiteraard te kort om veel 
over de effecten van dit type onder
wijs te kunnen melden. Zonder ook 
maar en igsz ins een ge ta l smat ige 
o n d e r b o u w i n g te k u n n e n geven , 
moet echter toch gemeld worden dat 
alle bij het project betrokken mede
werkers en onderzoekers een opval
lende toename van de communicatie
ve vaardigheid van de twaalf kleuters 
w a a r n e m e n . Deze toename is het 
meest pregnant bij die kinderen die 
door bijkomende ontwikkelingspro
blemen in de gevarenhoek verkeren. 
De verschillen die geconstateerd kun
nen worden tussen het communice
ren van de twaalf bij aanvang van het 
project en nu, iets meer dan twee 
maanden later, zijn soms werkelijk 
adembenemend en beloven veel voor 
de toekomst. In diezelfde toekomst is 
getalsmatige onderbouwing van deze 
en andere trends gelegen. Een getals
matige onderbouwing die naar ver
wachting kan bijdragen tot een ver

dere ui tbouw van kwalitatief goed 
tweetalig onderwijs voor dove kinde
ren. 
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Onderzoek & Ontwikkeling van de 
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dige op het Rudolf Mees Instituut. 
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M. Wessels Beljaars 

Lange tijd heeft deze jongen zelf de 
ove r tu ig ing gehad da t dergel i jk 
gedrag hoorde. Wie dat niet deed zou 
'stom' gevonden kunnen worden. 

Normen van leeftijdgenoten worden 
veel be langr i jker . O n z e k e r h e i d , 
schaamte, angst dat je je anders ont
wikkelt dan anderen is zeker aanwe
zig. In de bus was ik getuige van een 
gesprek tussen twee vriendinnen van 
15 a 16 jaar. Ze wisselden sterke ver
halen uit over hun kontakten met jon
gens. Een van hen merkte op: "Ze 
moesten eens weten dat ik nog 'vir
gin' ben". Waarop de vriendin lief 
hebbend an twoordde : "Geeft niet 
hoor, dat zullen er toch nog wel meer 
zijn". Net zoals zovele pubers waren 
ook deze meisjes druk in de weer met 
de vraag 'hoe voldoe ik aan de norm 
van de groep' (= je moet gecoïteerd 
hebben voor je 16e jaar). Gelukkig 
verschilt deze norm nogal, afhanke
lijk van de cul tuur waar in men is 
opgegroeid. 

Dove adolescenten kun

nen veel moeite hebben 

om op een a d e q u a t e 

manier met hun seksuali

teit om te gaan. 

singsmoeilijkheden op school: con-
centratiemoeilijkheden, spijbelgedrag 
etc. 

Hoe zit het dan met dove pubers? 
Is de puberteit en adolescentie voor 
een horende al een problematische 
periode, voor een dove komen daar 
nog enkele aspec ten bij. Bij de 
beschrijving hiervan baseer ik me op 
het uitstekende boek van Germaine 
Beek en Evelien de Jong: "Opgroeien 
in een horende wereld". Zij beschrij
ven daarin het volgende. 
De adolescentie is in een aantal op
zichten voor een dove jongere moei
lijker dan voor een horende. Dit komt 
onder andere doordat een dove ado
lescent minder dan een horende in 
zijn kinderjaren informatie heeft kun
nen opdoen waar hij nu op zou moe
ten voortbouwen. Ook in deze perio
de zal hij op allerlei gebieden met 
minder informatie toe moeten. De 
adolescentieproblemen worden voor 
een dove jongere versterkt door de 
communicatiemoeilijkheden die hij 
ondervindt met de horende omge
ving. Dove adolescenten krijgen veel 
informatie van hun leeftijdgenoten of 
van televisie en film, in alle gevallen 
b r o n n e n die aan l e id ing k u n n e n 
geven tot ingrijpende misverstanden. 
Daardoor beschikt een dove adoles
cent niet alleen over te weinig kennis, 
hij is ook kwetsbaarder en naïever 
dan zijn horende leeftijdgenoot. De 
adolescentie kan voor een dove jon
gere tevens meer risico met zich mee 
brengen doordat de groepen waarin 
hij verkeert kleiner zijn dan die waar 
de horende jongere mee te maken 
heeft. Terwijl een horende adolescent 
de mogelijkheid heeft om een grote 
variatie aan gedragingen en relaties 
te zien en daarmee te experimente
ren, verkeert een dove adolescent 
vaak in een veel kleiner groepje van 
mede-adolescenten. 
Veel dove adolescenten schikken zich 
langdurig naar de overbescherming 
van hun opvoeders om dan plotse
ling de banden te verbreken. Dit kan 
tot gevolg hebben dat de op de reali
teiten van het leven weinig voorberei
de dove adolescent problemen krijgt 
met o.a. seksualiteit. Er zijn aanwij
zingen dat, althans in Amerika, emo

tionele problemen, seksueel misbruik, 
moeilijkheden op school of werk en 
veel andere sociale problemen in ver
houding veel meer bij dove dan bij 
horende adolescenten voorkomen. 

Voorlichting 
We hebben het eerder gehad over de 
vaak 'technische' kant van de seksu
ele voorl icht ing. Na 'het gesprek ' 
w o r d t het kind ve ronde r s t e ld de 
benodigde kennis te hebben. Dit is 
voor horende kinderen al onwaar
schijnlijk, voor dove kinderen is het 
onmogelijk. 
Alleen al de vaak moeizame commu
nicatie tussen ouder en kind belem
meren een open gesprek. Het vaak 
moeten herhalen van seksuele woor
den omdat het kind ze niet meteen 
afleest, kan voor de ouder moeilijk 
zijn. Seksuele gebaren kunnen voor 
ho renden onnod ig vulgai r lijken. 
Vooral als ouders niet gewend zijn m 
met gebaren te c o m m u n i c e r e n 
gebruiken ze deze daarom moeilijk 
en ervaren het gebruik ervan door 
hun kind als schokkend. In wezen 
zijn deze gebaren na tuur l i jk niet 
a n d e r s dan de w o o r d e n die de 
gesproken taal er voor heeft. 
Ook voor dove kinderen zijn leeftijd
genoten de belangrijkste bron van 
informatie als het gaat om vrijen, 
orgasmen, natte dromen, masturba
tie, homoseksualiteit, prostitutie en 
geslachtsziekten. Het verschil met 
horende kinderen is dat de laatsten 
de mogel i jkheid hebben om h u n 
ouders en anderen onderling te horen 
spreken over relaties en over seksueel 
goed en af te keuren gedrag. Zij kun
nen boeken lezen over seksualiteit en 
kennis nemen van voorlichtingscam
pagnes die speciaal voor hen zijn 
bedoeld. Ouders die geen voorlich
ting geven, kunnen hun horende kin
deren met veel vragen en onnodige 
angsten opschepen. 
Toch geven zij in hun commentaren 
op het gedrag van anderen en dat 
van hun kind heel wat informatie 
over wat wel en niet seksueel toelaat
baar gedrag is. Dit is het zogenaamde 
'en passant leren'. De dove adoles
cent moet zonder deze commentaren 
zijn erotische reakties en seksuele 
opwinding zien te interpreteren en 

Kortom: een turbulente periode, met 
veel vragen, onzekerheden, wisselen
de s temmingen en grote of kleine 
angsten. Nu heeft de mens - jong en 
oud - gelukkig methoden ontwikkelt 
om angsten te overwinnen: 
1. De jongere kan zich bewust 
zijn van zijn angsten en hier over 
p ra t en . De g e z o n d s t e man ie r om 
weer in evenwicht te komen. 
2. Hij of zij kan de angst 
afweren, bijvoorbeeld verdringen, 
ontkennen, projecteren op anderen. 
3. Er kunnen zich allerlei licha
melijke klachten gaan voordoen. 
4. Men kan ook p robe ren via 
onaangepast sociaal gedrag de enor
me spanningen en onlustgevoelens, 
die met de dreigende angsten samen
hangen, proberen kwijt te raken. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
het frequent voorkomen van aanpas-
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lichaamsbeleving en seksualiteit 

ondervindt meestal weinig of geen 
steun van volwassenen bij het nemen 
van beslissingen ten aanzien van sex 
en persoonlijke relaties. Door het lage 
leesniveau zijn kranten en boeken 
voor dove adolescenten veelal moei
lijk bereikbaar, terwijl juist uit die 
b r o n n e n g e n u a n c e e r d e seksuele 
informatie is op te doen. 
De kans is zeer wel aanwezig dat de 
dove adolescent naast de informatie 
die hij van leeftijdgenoten krijgt, is 
aangewezen op televisie en film, ech
ter zonder commentaar (want het 
gesp roken c o m m e n t a a r mis t hij, 
evenals een groot deel van de onder
titels). Deze b ronnen bieden dan 
schaarse informatie over wat gang
baar en acceptabel is en wat ontoe
laatbaar en vreemd is. Het is daarom 
niet zo verbazingwekkend dat een 
dove jongen kan denken , of als 
excuus kan aanvoeren, dat hij veron
derstelde dat vrouwen zich nu een
maal altijd eerst ve rze t ten tegen 
opgedrongen sex; hoeveel filmscenes, 
zeker als het gesproken commentaar 
ontbreekt, kunnen die indruk niet 
wekken? Iets dergelijks geldt ook 
voor dove meisjes die een vaak zeer 
uitdagend gedrag vertonen, zonder 
daar seksuele bedoel ingen mee te 
hebben. Ze hebben nooit geleerd wat 
dit gedrag kan betekenen en wat het 
oproept bij anderen. Ook al heeft de 
dove jongere mogelijk het vermoeden 
dat zijn gedrag niet klopt, hij kan 
door gebrek aan informatie geen 
andere kant op. 

Het probleem 'hoe zeg ik nee tegen 
sex die ik niet wil' kan voor horende 
adolescenten al groot zijn, voor dove 
meisjes kan het een onbekende moge
lijkheid blijven. Het kan voor dove 
adolescenten ook op seksueel gebied 
zeer moeilijk blijken hun lot in eigen 
hand te nemen. 

Hoeveel dove adolescenten kunnen 
zelfstandig naar de huisarts stappen 
om daar te vragen om een voorbe
h o e d s m i d d e l ? Hoe goed k u n n e n 
dove meisjes bijsluiters lezen bij anti
conceptiepillen? Er zijn waarschijnlijk 
nogal wat dove adolescenten aan wie 
niet eens verteld is dat je voor dit 
soort vragen en informatie bij de 
huisarts terecht kunt. Dove adoles
centen kunnen veel moeite hebben 

om op een adequate manier met hun 
seksualiteit om te gaan, problemen 
die tot in de volwassenheid kunnen 
voortduren, terwijl een goede voor
lichting en duidelijke uitleg dergelijke 
problemen vaak snel kunnen oplos
sen. 
Goede en duidelijke informatie is 
belangrijk, wan t daa r doo r leer je 
jezelf accepteren en leer je bewuster 
omgaan met je l ichaam. Dat kan 
onnodige ballast voorkomen, zoals 
frustraties, een negatief beeld van 
jezelf of ongeremd gedrag. 
Bij dove adolescente jongens wordt 

veel agressie waargenomen, ook in 
seksuele vorm, bij meisjes vaak te uit
dagend gedrag. In onze cultuur wor
den jongens over het algemeen aan
gemoedigd tot meer seksuele vrijhe
den en wordt een zekere mate van 
agress iv i te i t en doorze t t en 'ver 
wacht'. Het wordt vaak als tamelijk 
gewoon beschouwd als mannen sex 
om de sex bedrijven, van vrouwen 
wordt verwacht dat ze sex met liefde 
combineren. Het is alsof de dove jon
geren, doordat zij alleen de hoofd
punten en niet de nuances uit de hun 
beschikbare informatie kunnen halen, 
in hun gedrag een uitvergroting laten 
zien van de waarden en normen van 
de horende maatschappij. 

Het verdient aanbeveling met boven
omschreven aspecten rekening te 
h o u d e n bij de beoorde l ing van 
gedrag van (dove) pubers en adoles
centen. 
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boekbespreking 

Vrijheid in beperking 
Margriet van Kampenhout-Henenweer 

In 1999 viert de stichting Handicap & Studie haar 50-

jarig jubileum. In het kader hiervan is Margriet van 

Kampenhout-Heneweer verzocht een boek te schrijven. 

DOOFHEID: 
Een persoonlijk verslag 

In het boek "Vrijheid in beperking" 
laat de auteur situaties meebeleven, 
waarin personen met een zichtbare 
lichamelijke handicap de hoofdrol 
spelen. Als bron dienen gesprekken 
met o.a. (ex-) cliënten van Handicap 
& Studie en mensen om hen heen. De 
gesprekken worden niet letterlijk 
weergeven, maar de auteur verwerkt 
de situatie naar haar inzicht. De situ
aties zijn herkenbaar voor gehandi
capten, maar ook voor mensen die 
dat niet zijn, want iedereen komt wel 
eens in aanraking met 'zo iemand', al 
is da t maar v luch t ig op s t raa t . 
Bovendien maak t ieder mens 
momenten mee waarop zijn beper
k ingen hem par ten spelen bij de 
beslissingen die hij neemt en de con
tacten die hij legt. 

Het boek is geen herdenkingsboek, 
maar het gaat over unieke personen 
die zichzelf in hun eigen situatie als 
uitgangspunt nemen bij het zo zinvol 
en plezierig mogelijk inrichten van 
hun leven. Zij laten hun eigenwaarde 
niet afhangen van vergelijkingen met 
anderen, maar putten deze puur uit 
wie zij zelf zijn. 
Bij het realiseren van hun doelen hou
den zij slechts dan rekening met hun 
handicap als deze daadwerkelijk een 
prakt ische beperk ing is en wegen 
afsluit, die voor anderen begaanbaar 
zijn. Zij staan hier niet te lang bij stil 
en steken geen energie (meer) in het 
o n t k e n n e n of bevech ten van de 
beperking. Zij zoeken alternatieve 
routes om alsnog hun doel te berei
ken, of zij stellen hun doel zodanig bij 
dat het reëel haalbaar is. 

De handicap is er de oorzaak van, dat 
betrokken personen tijd moeten ste
ken in het regelen van dingen die bij 
andere mensen automatisch gaan. Zij 
proberen dit zodanig te organiseren, 

dat zij zich zoveel mogelijk kunnen 
b e z i g h o u d e n met zaken die zij 
wezenlijk vinden. 
In de contacten tussen mensen speelt 
de handicap een veel ongrijpbaarder 
rol, omdat het daar niet gaat om de 
concrete belemmeringen, maar om 
het 'anders zijn' als zodanig. Daarbij 
hoeft het niet in eerste instantie de 
gehandicapte zelf te zijn die er last 
van heeft, maar kan juist de ander tijd 
nodig hebben om te wennen . Het 
komt voor dat er een groot verschil is 
tussen de manier waarop de gehandi
capte zichzelf en zijn situatie ziet en 
hoe ande ren naar hem kijken. De 
hoofdpersonen in het boek zijn uit op 
onde r l i nge a f s t emming van deze 
twee visies, waarbij zij de ander de 
ruimte gunnen om diens schrik een 
plaatsje te geven, zonder dat zij zich
zelf daa r in voorbi jgaan of tekor t 
doen. 

De auteur illustreert de gedachtenlijn 
van het boek met korte fragmenten 
die een beeld geven van de gebeurte
nissen zoals ze plaatsvinden en zoals 
mensen ze beleven. Zij wil laten zien 
da t je he tze l fde ook a n d e r s kun t 
interpreteren, hetgeen de mogelijk
heid verschaft om keuzen te maken 
die dichter aansluiten bij jezelf en wat 
je wil t . H ie rdoo r kan vri jheid in 
beperking als een werkelijk vrij zijn 
ervaren worden. 

^ H l Handicap & Studie 

V* 
Handicap & Studie 
Willem Barentszstraat 5 
3572 PA Utrecht 
telefoon: 030-718 021 

fax 030 - 721 628 

David Wright 

D a v i d W r i g h t ( Z u i d - A f r i 
1920) is s i n d s zijn z e v e n d e j aa r 
doof ten gevo lge v a n een e rns t i 
ge tweez i jd ige o o r o n t s t e k i n g . In 
z i jn h o e d a n i g h e i d v a n a u t e u r 
hee f t hij z i jn e r v a r i n g e n in d e 
h o r e n d e m a a t s c h a p p i j o p schrift 
geze t . De o p v o e d i n g s m e t h o d e n 
u i t zijn j e u g d zijn n u e n i g s z i n s 
g e d a t e e r d . M a a r h e t blijft v o o r 
een h o r e n d e fasc inerend te lezen 
h o e e e n d o v e z i jn w e r e l d k a n 
e r v a r e n . W r i g h t s be sch r i j v ingen 
z i j n s c h e r p e n b e e l d e n d . Of
s c h o o n v o l l e d i g d o o f l ee f t hi j 
n ie t in een vo l led ig stille w e r e l d . 
Hij h o o r t d e w i n d en d e v o g e l s 
in d e s t r u i k e n . . . N i e t d o o r h u n 
g e l u i d e n , m a a r d o o r h u n b e w e 
g i n g e n , d o o r h u n ' o o g m u z i e k ' , 
zoa ls hij he t zelf u i t d r u k t . 
P r o f e s s o r W e n t g e s ( K U -
Ni jmegen) heeft de ve r t a l i ng o p 
zich g e n o m e n . Hij l icht Wr igh t s 
t eks t , en m e e r in h e t a l g e m e e n 
he t verschi jnsel doofhe id , toe in 
een kle ine zes t ig p a g i n a ' s . N a a s t 
zijn kenn i s en e r v a r i n g als keel-, 
n e u s - e n o o r a r t s , m a a k t h i j 
geb ru ik van het w e r k en de uit
s p r a k e n v a n d o v e d i c h t e r s e n 
c o m p o n i s t e n (Ronsard , Leopo ld , 
Van Bee thoven , Smetana ) o m d e 
w e r e l d v a n d e d o v e d i e p g a a n d 
te v e r k e n n e n . 

Doofheid, een persoonlijk ver
slag v a n D a v i d W r i g h t is v e r 
s c h e n e n bi j C a n d i d e , t e l t 168 
p a g i n a ' s en kos t f 27,50 . ISBN 
90 6481 180 6 
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Uit de binnenlandse tijdschriften 

In deze rubriek vindt u iedere keer een korte aanduiding van een 

aantal interessante artikelen in de Nederlandse tijdschriften. 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
jaargang 32, nr. 12,1994. 

- J. Eleveld e.a.: "Taal en sociaal-emo-
tionele problemen. 

- S.M. Goorhuis-Brouwer e.a.: 
"Opgroeien door taal". 

- S.M. Goorhuis-Brouwer: 
"Taalontwikkelingsstoornissen 
en het belang van vroegtijdige 
onderkenning" 

- A. van der Leij :"Taal en dyslexie" 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 
jaargang 33, nr. 1, 1995 

- J.Th.A. Bakker en A. Dekkers: 
Molukkers: met andere maat geme
ten? 
Onderzoek naar ondervertegenwoor
d ig ing Molukkers in het speciaal 
onderwijs. 

- Th.R.M. Willemse: 
Opkomst en ondergang van de thera
peutische paedagogie. 

- M. Faas: 
Medische kleuterdagverblijven: diffe
rentiatie van het hulpaanbod. 

PRINT nieuwsbrief, 
februari 1995, nr.6 

- R.J. van den Berg: 
Leesonderwijs op de SO-school voor 
dove kinderen, 'Effatha'. 

- L. Baker: 
Auditieve training d.m.v. de compu
ter: de eerste ervaringen. 

- R. Voort, B. van Waesberghe, J. de 
Moor: Bio Bytes: Een computerpro
gramma voor peuters met een moto
rische handicap. 

- F. Mollee: 
Teleleren: Nieuwe communicatievor
men in en voor het onderwijs. 

- L. Baker: CLEAR: taal analyseren 
met de computer. 

Nederlands Tijdschrift voor genees
kunde, 14 januari nr.2 (jaargang 139) 

- S. M. Goorhuis - Brouwer e.a. 
"Bij kinderen met een vermoedelijke 
geïsoleerde spraak en/of taalstoornis 
zijn vaak tevens medische of cognitie
ve problemen". 
Naar aanleiding van een onderzoek 
onder 319 kinderen, die waren ver
wezen met een veronderstelde geïso
leerde s p r a a k - e n / o f taa ls toornis , 
vond men het volgende: Een kwart 
van de kinderen bleek inderdaad een 
zuiver spraak en/of taalprobleem te 
hebben. Bij de overige kinderen wer
den ook andere afwijkingen gevon
den. 

Deze w e r d e n gecons ta t ee rd op 
medisch- , cognitief- of motor isch 
gebied. Er werden aanbevel ingen 
gegeven voor bege le id ing o.a. 
logoped isch , pedagog i sch of 
medisch. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 66, 
nr. 11. november 1994 

- M. de Groot, J. Leidner, A. den Riet, 
M.J. Ha l sema , M. Imanue l : 
Logopedie en Autisme. 
Een uiteenzetting over communicatie 
bij autisten, aandacht voor alternatie
ve communicatie en diverse taaitrai
ningen. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 66, 
nr.12. december 1994 

- H. Veenker, L. Dijkstra. Per seconde 
wijzer. 
Over de toepassing van de didacti
sche hulpmiddelen Ortho en Matrix 
bij een groep dove kinderen. Ortho 
en Matrix zijn ontworpen om kinde
ren met taalproblemen te helpen. 

Stem-, spraak- en taalpathologie, 
jaargang 3, nr. 4 1994. 

- J. de Jong: Specifieke taalstoornis
sen bij kinderen. 

- G.W. Bol en F. Kuiken: Verschillen 
en overeenkomsten tussen de ver
werving van Nederlands als eerste en 
als tweede taal. 

Speciaal Onderwijs, jaargang 68, nr. 
1, februari 1995 

- T. Winnubst: Van samen apart tot 
weer samen. 

- S. Gruwel, C. Aarnoutse, K. van den 
Bos: 
Luisterend leren begrijpend lezen. In 
dit ar t ikel w o r d t het p r o g r a m m a 
"Luisteren met begrip" beschreven. 
Dit p rog ramma heeft tot doel om 
leerlingen die zeer zwak zijn in tech
nisch én begrijpend lezen via luiste
ren een viertal tekstverwerkingsstra-
tegiëen te leren. 

- T. van Mulken: 
Verbrede toelating. 

- L. Merkelbach, M. van der Meer: 
De open let tergreep en verdubbe-
lingsregel. 

- M. Rikken: 
Spelgedrag. Een beschrijving van 
manieren om met behulp van gerich
te observat ies en het creëren van 
spelsituaties kinderen te leren zonder 
ruzie samen te spelen. 

Speciaal Onderwijs, jaargang 68, nr. 
2, maart 1995. 

- T. Dollevoet: 
Acceptatie. 

- S. Faber: 
Spelbegeleiding bij kinderen met een 
ernstige ontwikkelingsachterstand. 

- A. van der Heijden: 
Zwakke zelfsturing bij kleuters. 
Een (praktijk)verkenning rond het 
thema zelfsturing (zelfregulatie). 
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Van de Bes turen 

Herstructurering VeBOSS 
J.Spanhoff 

Zoals inmiddels bekend zal zijn wordt binnen de VeBOSS- vanuit 

het bestuur en vanuit de directeurenconventen SO en VSO en enkele 

regio's- gediscussieerd over een duidelijker structuur. Die VeBOSS-

structuur moet aangepast zijn aan de huidige (management)ontwik-

kelingen en een duidelijker herkenbaar gezicht naar buiten tonen. 

Ooit gestart in 1 952 als een werkverband tussen 3 SH-scholen, 

waar inhoudelijke samenwerking op pedagogisch en didactisch 

gebied uitgangspunt was, is de VeBOSS uitgegroeid tot een vereni

ging van ruim 700 leden: leerkrachten, logopedisten, klasse-assis

tenten, vakleerkrachten, psychologen, pedagogen, directie-leden en 

anderen waarin de hele sector SH/ESM zich kan herkennen. 

fm 

Als doelstelling kunnen we het volgen
de formuleren: 
Bevordering van een kwalitatief goed 
(zeer) speciaal onderwijs waarbij de 
verbale communicatieve problematiek 
mede door auditieve beperkingen in 
het middelpunt staat, zowel op het 
gebied van de stoornis, als de beper
king en de handicap. Dit geeft en 
vraagt tegelijk om specifieke zorg en 
werkwijzen. Zo moet de eigenstandig
heid blijken. Idealisme, visie, maar ook 
de zorg voor een goed functionerende 
school met een voldoende differentiatie 
zijn de samenbrengende en samenbin
dende factoren. De volgende ontwikke
lingen vragen om een herbezinning van 
de huidige opvattingen: de grote tot 
zeer grote scholen, de decentralisatie in 
de wetgeving, de steeds groeiende 
hulpvragen van leerlingen en hun 
ouders, de toenemende zelfstandigheid 
van de school als organisatie, nota's en 
projecten als W.S.N.S. (Weer Samen 
Naar School) en 'Omgaan met 
Verschillen', 'Verlies omzetten in winst 
bij omgaan met verschillen', het I.T.S. 
rapport 'Mogelijkheden tot samenwer
king voor groep 2 scholen', de nota 
'Recht doen aan Verscheidenheid (v. 
Veen)' , de nota 'Met open armen 
(Gehandicaptenraad/Foss)'. De inhou
delijke ontwikkeling van het onderwijs 
vindt plaats in diverse werkgroepen, 
die onder de vlag van de VeBOSS func
tioneren. Deze werkgroepen hebben 
afhankelijk van de opzet een tijdelijk of 
langdurig karakter. 
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De werkgroepen zijn: 

ambulante begeleiding 
maatschappelijk werk 
meervoudig gehandicapten 
nederlands als tweede taal 
logopedie 
klasse-assistenten 
computergebruik 
zeer jeugdigen en peuters 
schoolwerkplan 
speltherapie 

Daarnaast zal professioneel onderhan
delen in het kader van de organisatori
sche herstructurering steeds meer aan
dacht vragen. Hoe vrijblijvend kunnen 
we ons nog opstellen? 
Tot hoever reiken onze verantwoorde
lijkheid en bevoegdheid? 
Willen we de VeBOSS als denktank blij
ven zien of kan diezelfde VeBOSS in 
een gewijzigde organisatievorm groei
en in bes lui tvormende structuren? 
Welke aspecten moeten we gezamenlijk 
oppakken en hoe blijft de eigenheid van 
de afzonderlijke school -afhankelijk van 
specifieke behoeften- gewaarborgd? 
Willen, kunnen en durven we met 
elkaar de uitdaging van de toekomst 
aan? De voorzitter van de VeBOSS dhr. 
T. Laceulle beschrijft de vraagstelling 
betreffende de herstructurering in zijn 
brief van januari 1994 als volgt: 
"Al jarenlang onderhoudt het VeBOSS-
bestuur contacten met diverse aanver
wante en beleidsvoorbereidende dan 
wel beleidsmakende instanties en tracht 

daarmee het SH/ESM-onderwijs te 
bevorderen, de belangen ervan te 
behartigen en de doelgroep waarvoor 
zij staat duidelijk te profileren. De 
VeBOSS heeft zich altijd opgesteld als 
sprekend namens de scholen met 
betrekking tot die zaken die het alge
meen belang van ons onderwijs dienen. 
Echter, de VeBOSS is een vereniging 
van leden, grotendeels werkzaam in 
ons onderwijs". De vraag is nu of dit zo 
wel verder kan en de behoefte werd 
geuit aan een s t ructuur waarin de 
VeBOSS werkelijk namens de scholen 
(én hun besturen) zou kunnen spreken 
in dié beleidszaken die het onderwijs 
aan SH/ESM-kinderen direct raken. 
Het bestuur is daartoe in gesprek geko
men met dhr. H. Verlinden, een organi
satiedeskundige, en heeft sinds najaar 
1992 met hem een aantal besprekingen 
gehad. Het doel hiervan was om, naast 
het inhoudelijke werk (werkgroepen, 
conferentie) op beleidsmatig terrein 
krachtdadiger, duidelijker en werkelijk 
namens de scholen naar buiten te kun
nen treden en tot een voorstel aan de 
algemene ledenvergadering voor een 
structuurwijziging op dit gebied te 
komen'. 
De ontwikkeling van stuctuur en beleid 
vindt plaats in de volgende drie onder
delen: 

• de visie-commissie, die 
namens het bestuur van de 
VeBOSS antwoorden formu
leert op beleidsvraagstukken, 
het directie-convent van de 
speciaal onderwijs-scholen. 
het directie-convent van de 
voortgezet speciaal onderwijs-
scholen 

Alle genoemde werkgroepen en com
missies rapporteren met regelmaat aan 
de achterban op de scholen.De uitwis
seling van vakinhoudelijke informatie 
heeft plaats op de jaarlijkse tweedaagse 
conferentie, die de VeBOSS organiseert. 
Dit is ook de gelegenheid waarbij ont
wikkelingen uit het totale onderwijs in 
Nederland en in het buitenland voor 
het voetlicht treden. Op de Algemene 
Ledenvergadering overlegt het bestuur 
met de leden met betrekking tot voor-



herstructurering VeBOSS 

stellen over vakinhoud, structuur en 
beleid. Het VeBOSS-bestuur heeft haar 
gedachten wat betreft de toekomstige 
ontwikkeling in de algemene ledenver
gadering van 1994 in het onderstaande 
schema gepresenteerd en toegelicht. 

ambtelijk 
secretaris 

sectie leden 

werkgroepen 

VeBOSS-
BESTUUR 

werkgroepen 

schoolbesturen 

sectie scholen 
convent so 
convent vso 

werkgroepen 

Toelichting op het organisatieschema; 

1. Uitgangspunten: 

1.1. De VeBOSS kent in haar doel
stelling twee aandachtsgebieden: 
• het fungeren als werk- en ontwikke
lingsorgaan binnen de sectoren SO en 
VSO; 
• namens deze sectoren vertegenwoor
digend kunnen optreden. 

1.2. Er wordt van uitgegaan, dat de 
directeuren binnen hun eigen (bestuur
lijke) organisatie de dagelijkse verant
woording dragen voor beleidsvoorlich-
ting en -uitvoering. 

2. Nadere uitwerking: 

2.1. De VeBOSS onderscheidt: 
a. een sectie leden en 
b. een sectie scholen/instituten. 
ad a. De aandacht in deze sectie ligt 
op de inhoudelijke ontwikkeling van 
het werk; 
ad b. De directeurenconventen ver
tegenwoordigen de besturen/scholen. 
Deze vertegenwoordiging krijgt gestal
te wanneer schoolbesturen hun direc
ties mandateren. 

2.2. Onder de genoemde secties 
kunnen werkgroepen functioneren; 
deze werkgroepen vallen onder de 
directe leiding van het bestuur of van 
beide secties. 
2.3. Het VeBOSS-bestuur bestaat 
uit vertegenwoordigers uit de sectie 

leden en de sectie scholen.Tijdens de 
algemene ledenvergadering zijn de 
voorstellen van het bestuur door de 
leden geaccordeerd. 
Het bestuur kreeg de opdracht de plan
nen verder uit te werken in het komen
de jaar. Via tussentijdse informatie door 
middel van de nieuwsbrief zijn de 
leden in grote lijnen van het voort
gangsproces op de hoogte gebracht. In 
de directie conventen is ook de nodige 
discussie gevoerd. Op de agenda met 
toelichtingen van de komende algeme
ne ledenvergadering maart 1995 staat 
de bespreking van het beleid zoals dat 
is gevoerd door een projektgroep, die 
nauw samenwerkt met het 
K.P.C.(Katholiek Pedagogisch studie 
Centrum) in Den Bosch en het volledige 
VeBOSS-bestuur, en de tot nu toe 
bereikte resultaten centraal. 

Aangepaste statuten, financiële conse
quenties, taakomschrijving van een 
eventueel te benoemen ambtelijk secre
taris en dergelijke zullen besproken 
moeten worden. 

Verschillen in omgaan 
M.Ch.Bruins 

Een gezamenlijke reaktie van de Vereniging tot bevorde

ring van het onderwijs aan slechthorende kinderen en kin

deren met spraak- en/of taalmoeilijkheden (VeBOSS), de 

werkgroep auditief gehandicapten van het NIP (WAG), 

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinde

ren en kinderen met spraak- en/of taalmoelijkheden (FOSS) 

en de Nederlandse vereniging voor audiologie (NVA). 

In juli 1991 publiceerde de Adviesraad 
voor het basis- en speciaal onderwijs 
(ARBO) het rapport "Omgaan met ver
schillen". Advies over de ontwikkeling 
van de groep-twee-scholen in het speci
aal onderwijs". De groep-twee-scholen 
worden in dit rapport gezien als 'zeer 
speciale scholen'. In deze groep scholen 
valt ook het onderwijs aan slechthoren
de kinderen en kinderen met spraak-
en/of taalproblemen (s.h./e.s.-onder
wijs). De ARBO heeft wat betreft de 
groep-twee-scholen in het algemeen en 
wat ieder schooltype afzonderlijk 

betreft, een aantal aanbevelingen 
gedaan. De bovengenoemde organisa
ties constateerden, dat het rapport het 
s.h/e.s-onderwijs en vooral de leerlin
gen, die dat onderwijs volgen, onrecht 
aandoet. Derhalve werd besloten in 
verklarende-, maar ook in oppositione
le zin een reactie op het rapport naar 
buiten te brengen. In dit artikel wordt 
de reactie in hoofdlijnen voor u 
geschetst. Hoewel de reactie enkele 
jaren geleden geformuleerd is, heeft 
deze in de huidige onderwijsontwikke
lingen opnieuw betekenis gekregen. 

OMGAAN MET VERSCHILLEN 

Het ARBO advies hanteert drie uit
gangspunten voor het gehele groep-
twee-onderwijs: 

1. de integratie van groep-twee-
leerlingen in het reguliere onder
wijs moet worden bevorderd, 

2. de deskundigheid van de groep-
twee-scholen moet worden 
behouden en worden uitge
bouwd, 

3. een nieuwe indeling van de 
scholen moet versnipper ing 
tegengaan en zorgen voor meer 
centralisatie. 

Voor het onderwijs aan slechthorenden 
en kinderen met spraak- en/of taal
moeilijkheden zijn er nog een aantal 
specifieke aanbevelingen: 
• het mogelijk maken, dat scholen 
voor slechthorende leerlingen in staat 
worden gesteld zich als afdeling in te 
voegen bij een speciale school, 
• plaatsing of terugplaatsing in 
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M. Ch. Bruins 

een verbrede basisschool, te realiseren 
door bijzondere begeleiding en een 
concentratie van slechthorende leerlin
gen op één van de basisscholen in een 
samenwerkingsverband, 
• het niet langer in stand houden 
van een specifieke voorziening voor 
leerlingen met spraak- en/of taalpro
blemen, maar deze opvangen in de spe
ciale school of de verbrede basisschool, 
met behulp van logopedie en specifieke 
taaihulp. Passende voorzieningen in de 
financiering zoals geoormerkte gelden 
zullen onderdeel moeten zijn van de 
invoering van het nieuwe onderwijs
model. 

DE LEERLINGEN 

Voor de leerlingen, die de scholen voor 
slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak- en /of taalproblemen 
bezoeken geldt de volgende pedagogi
sche hulpvraag: "Leer mij in allerlei 
situaties adequaat communicatief te 
handelen en omgaan met mijn handi
cap binnen mijn mogelijkheden". 

De leerlingkenmerken 
Bij de slechthorende leerlingen en de 
leerlingen met spraakmoeilijkheden 
en/of taalmoeilijkheden (s.h.- en e.s.-
leerlingen) bestaat een behoorlijke ach
terstand of stoornis in de communica
tie. Communicatieproblemen kunnen 
ook voorkomen bij leerlingen met leer
problemen of verminderde intelligen
tie. De aard en de ernst van de proble
men, alsmede de gevolgen zijn bij deze 
laatste groepen kinderen echter anders 
dan bij de s.h.- en e.s.-leerlingen. 
Ten eerste is er buiten een absolute ach
terstand op leeftijdgenoten ook sprake 
van een relatieve achterstand. S.h.- en 
e.s.-leerlingen vertonen een discrepan
tie voor wat betreft de performale- en 
de verbale ontwikkeling. De spraak- en 
taalontwikkeling is in verhouding tot 
de verstandelijke ontwikkeling zwak. 
Bij minder intelligente kinderen zullen 
beide ontwikkelingen vertraagd, maar 
harmonisch verlopen. 
Ten tweede vallen de problemen bij de 
e.s.-leerlingen vaak op door het dishar
monische spraak- en taaiprofiel. Er 
kunnen duidelijk afwijkingen geconsta
teerd worden ten opzichte van de nor
male ontwikkeling. De oorzaak ligt in 
veel gevallen bij een disfunctioneren 
van de neurologisch bepaalde spraak-
en taalaanleg. Het gevolg is een onvol

doende mogelijkheid tot opbouw van 
de verschillende taalaspecten: spraak, 
taalgebruik, taaibegrip. Bij kinderen 
met leerproblemen zal door een te 
geringe aandacht, mogelijk door een 
afwijkende emotionele aanleg, de taal
ontwikkeling vertraging ondergaan. De 
gebrekkige aandacht zal echter niet lei
den tot stoornissen in de taaimodalitei
ten. 
Ten derde zijn de gevolgen van de 
communicatie-problemen voor de ont
wikkeling van het zelfbeeld, het zelf
vertrouwen, de sociale vaardigheden, 
de controle over het eigen handelen 
evident anders bij de groep s.h.- en e.s.-
leerlingen dan bij de l.o.m.- of m.l.k.-
leerlingen. De verschillende functies 
van taal zijn voorwaarde voor of onder
steunen de totale ontwikkeling van een 
kind. De sociaal-emotionele functie 
leert het kind het gedrag van een ander 
en van zichzelf te besturen, maar ook 
zijn behoeften te uiten en het contact 
met anderen tot stand te brengen. Door 
de cognitieve functie van de taal leert 
het kind onder andere zijn omgeving 
kennen nadat het zichzelf van die 
omgeving heeft leren onderscheiden. 
De creatieve functie van de taal tenslot
te geeft het kind de mogelijkheid zich 
in te leven in een ander en zijn fantasie 
te ontwikkelen. Een ernstige achter
stand of een stoornis in de taal versto
ren zodoende de totale ontwikkeling 
van een kind. 

Meervoudig gehandicapt 
Naast de al genoemde slechthorende 
leerlingen en leerlingen met spraak-
en/of taalmoeilijkheden, zijn er aan de 
s.h.- en e.s.-scholen in een aantal geval
len ook afdelingen verbonden voor 
meervoudig gehandicapte leerlingen 
(m.g.). Verder bestaan er enkele scholen 
met alleen m.g.-leerlingen. De reeds 
genoemde hulpvraag bestaat ook voor 
deze groep leerlingen. Buiten de com
municatieve handicap, op basis van een 
gehoor- of spraak- en/of taalprobleem, 
is bij hen nog een andere handicap aan
wezig. Het kan dan gaan over andere 
zintuiglijke handicaps, motorische-, 
psychische- of leerproblemen, een intel
ligentieprobleem en dergelijke. De leer
lingen worden op een afdeling 
geplaatst als de handicaps elkaar ver
sterken. Als de extra handicap niet veel 
consequenties heeft voor het orthodi-
dactisch- of orthopedagogisch handelen 
zal de leerling binnen de groep slecht

horende kinderen of kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden blijven 
functioneren. 

VERSCHILLEN IN OMGAAN 

Bovengenoemde leerlingkenmerken 
maken een or thopedagogische- en 
orthodidactische aanpak noodzakelijk 
naast een aanpassing van het schoolge
bouw en de inrichting. 

Een sensitieve grondhouding 
De pedagogische grondhouding in het 
s.h.- en e.s.-onderwijs dient sensitief te 
zijn. Men moet gericht zijn op de affec
tieve, veilige begrijpende beschikbaar
heid van de volwassene. Men past de 
taal aan het nivo van het kind aan en 
gebruikt eventueel alternatieve com
municatiemiddelen, waarbij visualise
ring en het beleven en ervaren van het
geen met de taal bedoeld wordt cen
traal staat. 
Verder dient men signalen van het kind 
te herkennen en er direct op te reage
ren. Op deze manier zal het kind ver
wachtingen wat betreft de omgeving op 
kunnen bouwen. Bij l.o.m.-leerlingen 
kan een sensitieve houding leiden tot 
overprikkeling. Hier is een structure
rende aanpak veel meer op zijn plaats. 

Een aangepast sociaal leefklimaat 
Het sociale leefklimaat moet zo veilig 
en aangepast zijn, dat het kind de moed 
heeft om zijn beperkte communicatieve 
vaardigheden te gebruiken en als effec
tief te beleven. 
Zo kan een basis gelegd worden voor 
de ontwikkeling van een positief zelf
beeld en van zelfvertrouwen. In een 
omgeving van goed communicerende 
leeftijdgenoten echter zal de communi
catief zwakke niet aan bod komen en al 
op jonge leeftijd faalangst en een nega
tief verwachtingspatroon ontwikkelen. 
Leerlingen met leerproblemen ontwik
kelen de faalangst vaak pas bij aanvang 
van het schoolleren. Zij merken, dat ze 
niet goed kunnen leren lezen en derge
lijke. 
Dit duidelijke verschil pleit voor een zo 
vroeg mogelijke onderkenning en 
opvang van spraak- en/of taalproble
men; in ieder geval zo vroeg, dat opti
maal gebruik gemaakt kan worden van 
de gevoelige periode voor de taalont
wikkeling (tot zo'n 6 jaar). 
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Intentioneel onderwijs 
Om zich zelfstandig te kunnen redden, 
om sociaal vaardig te kunnen handelen, 
moet de s.h.- en e.s.-leerling kunnen 
beschikken over onder andere sociaal 
begrip en probleemoplossend vermo
gen en moet deze de diverse regels ken
nen, die men in de omgang met elkaar 
gebruikt: sociale vaardigheden. Veel 
aspecten van de omgang met anderen 
worden door taal overgebracht. Veel 
correcties op verkeerde omgangsvor
men komen met taal tot stand. Beide 
groepen, de slechthorende kinderen en 
de kinderen met spraak- en/of taalpro
blemen, zullen een groot deel van de 
informatie missen. Zeker de toevallige 
sociale informatie, dat is die informatie, 
die een horend- of spraak- en taalvaar
dig kind krijgt over wat er zich tussen 
anderen afspeelt, zal niet worden opge
merkt en verwerkt. De omgeving, het 
onderwijs, is daarom gedwongen regels 
bewust aan te leren en bewust situaties 
te creëren, waarin sociale vaardigheden 
duidelijk kunnen worden gemaakt. Dit 
maakt het onderwijs intentioneel. 

Samenvattend 
De sensitieve grondhouding en het 
intentionele leren in een sociaal veilige 
situatie op zo jong mogelijke leeftijd is 
voor de ontwikkeling van het slechtho
rende kind en het kind met spraak-
en/of taalproblemen van essentieel 
belang. Deze principes onderscheiden 
het onderwijs aan deze leerlingen van 
bijvoorbeeld het l.o.m.- of m.l.k.-onder-
wijs. Om het mogelijk te maken op 
deze manier te werken en om het leren 
gemakkelijker te maken is akoestische 
aanpassing van het schoolgebouw en 
het gebruik van onder andere geluids-
versterkende apparatuur noodzakelijk. 
Ook dit geldt voor beide groepen leer
lingen (s.h., e.s.). 

VERSCHILLEN IN OMGAAN versus 
OMGAAN MET VERSCHILLEN 

Naast de uitleg over het speciale aan 
het s.h.- en e.s.-onderwijs in: 'Verschil
len in omgaan' wordt ook in oppositio
nele zin 'Omgaan met verschillen' in 
deze reactie besproken. Een greep uit 
het commentaar: 
Zo wordt de opmerking van de ARBO, 
dat alleen slechthorenden behoefte heb
ben aan een akoestisch aangepaste 
ruimte, tegengesproken. Leerlingen 
met spraak- en/of taalmoeilijkheden 

ver 

zijn auditief slecht functionerend. Het 
reguliere onderwijs is traditioneel ver
baal-auditief en wordt gegeven in 
slecht geluidgeïsoleerde ruimtes met 
een slechte akoestiek. De invloed van 
galm en achtergrondruis op het begrip 
van de taalzwakke- en slechthorende 
leerling is zeer nadelig. 
De ARBO ziet de groei van het aantal 
e.s.-leerlingen als een verkapte groei 
van het l.o.m.- en m.l.k.-onderwijs. 
Door de eerder vermelde leerlingom-
schrijving wordt dit echter volledig ont
kracht. De Commissies van Onderzoek 
op de s.h.-e.s.-scholen gebruiken bij de 
toelating van e.s.-leerlingen duidelijk 
van l.o.m. en m.l.k. onderscheidende 
criteria. Er is dan ook sprake van een 
essentieel verschil tussen e.s.-leerlingen 
en l.o.m.-leerlingen en niet van een gra
dueel verschil, zoals de ARBO dat ziet. 
De manier, waarop er in het buitenland 
met vergelijkbare problemen wordt 
omgegaan, vormt een belangrijke poot 
onder het betoog van de ARBO om in 
Nederland tot veranderingen over te 
gaan. Er wordt hierbij echter voorbijge
gaan aan het feit, dat in de meeste ons 
omringende landen men ook zoekende 
is naar nieuwe oplossingen. Na een eer
ste stap richting verandering zijn daar 
kritische geluiden waar te nemen 
(vgl.Denemarken). Verder ontbreekt 
hierin de ontwikkeling in de Verenigde 
Staten, waar de spraak- en/of taalpro-
blematiek op dit moment zeer serieus 
wordt opgenomen. In de door de 
ARBO gebruikte literatuur worden de 
onderwerpen slechthorendheid en 
spraak- en/of taalproblematiek gemist. 
Daar de nota mede gebaseerd is op een 
literatuurstudie heeft de ARBO hier een 
duidelijke kans gemist. 

HET ONTWIKKELINGS
PERSPECTIEF 

De VeBOSS is van mening, dat er in de 
toekomst toegewerkt kan gaan worden 
naar meer samenwerking tussen groep-
twee-scholen voor auditief gehandicap
ten. In bijvoorbeeld regionale samen
werkingsverbanden kunnen de ter 
beschikking gestelde middelen voor dit 
onderwijs optimaal worden ingezet. 
Door de concentratie van kennis en 
vaardigheden op het gebied van hulp 
aan auditief gehandicapten, meervou
dig gehandicapten en leerlingen met 
spraak- en/of taalproblemen kan wel
licht nog adequater worden ingespeeld 

chillen in omgaan 

op de specifieke hulpvraag van de leer
ling. De samenwerkingsverbanden 
kunnen zich op die manier ook ontwik
kelen tot expertisecentra, waar van bui
ten af om advies en begeleiding 
gevraagd kan worden. Deze gedachte 
ventileert ook de ARBO in haar rap
port. Het gevaar van verlies van des
kundigheid wordt vermeden. Dat 
gevaar zal wel zeer reëel bestaan, 
indien wordt gekozen voor het volledig 
integreren van de auditief gehandicap
te in het reguliere onderwijs of het for
meren van speciale klassen aan een 
reguliere school. Vanwege het project 
'Weer samen naar school (WSNS)', het 
streven om zintuiglijk gehandicapte 
kinderen in het regulier onderwijs op te 
nemen (integratiegedachte) en de wens 
om kinderen zo dicht mogelijk bij het 
huisadres op een school te plaatsen 
vindt er een duidelijke verdichting van 
problematiek plaats in het reguliere 
basisonderwijs. De VeBOSS pleit 
ervoor, dat de basisscholen hiertoe vol
doende worden uitgerust. Scholing van 
het personeel is hierbij een eerste ver
eiste. Daarnaast moet men in voldoen
de mate aanspraak kunnen doen op 
ambulante begeleiding vanuit de 
groep-twee-scholen, logopedie en ande
re hulp. 

Tot slot 
De in de titel genoemde organisaties 
zijn voorstander van de integratiege
dachte. Maar integratie moet niet ten 
koste gaan van de zwakke leerling. Met 
name de ouders merken, dat de voor
zieningen in het reguliere onderwijs 
niet genoeg zijn om de s.h.- of e.s.-leer
ling op te vangen. Men mist de hulp
middelen, de logopedie en de speciale 
taaihulp. De organisaties pleiten er met 
kracht voor om het zeer speciale onder
wijs ook voor kinderen met spraak-
en/of taalproblemen te handhaven. 
Daar kan uitgegaan worden van een 
sensitieve grondhouding, daar vinden 
de leerlingen een veilig sociaal klimaat 
om zich te ontwikkelen en daar vindt 
intentioneel onderwijs wat betreft de 
scholing van communicatie plaats. 
Kinderen moeten regulier onderwijs 
volgen zolang het kan, maar speciaal 
opgevangen worden zodra dat niet 
meer voldoet. 

(bovenstaand artikel is eerder versche
nen in het tijdschrift 'Speciaal 
Onderwijs') 
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Jarige Rotary doet Speechviewers cadeau. 
IJPr 

Het negentigste verjaardagsfeest van 
de Rotary Noord-Holland stond in 
het teken van het slechthorende kind. 
Het feest, gehouden op 22 januari in 
S c h o u w b u r g Het Park in Hoorn , 
bestond uit een voorstelling van de 
musical Toffe Tommie Zorgeloos en 
een warm buffet. De opbrengst van 
de kaar tverkoop , de loterij en het 
buffet was voor het Speechviewer-
projekt; een gezamenlijke actie van de 
werkgroep Computergebruik van de 
VeBOSS en het C.I.G. (Cen t rum 
Informatica voor Gehandicapten) in 
Rijswijk. 

De Speechviewer is een computersys
teem waarmee het mogelijk is gespro
ken taal te visualiseren en te analyse
ren. Dit hulpmiddel wordt reeds op 
veel scholen, instituten en logopedie-
praktijken gebruikt. Voor een aantal 
SH/ESM scholen bleek de prijs een te 
hoog obstakel voor de aanschaf. In 
overleg met het C.I.G. is de VeBOSS 
w e r k g r o e p C o m p u t e r g e b r u i k een 
projekt gestart met als doel fondsen 
te v inden voor deze scholen. Als 
be langr i jks te sponso r k w a m de 
Rotary-club naar voren, met Mevr. B. 
Roorda-Fabels als actief projektleid-
ster. Er zijn door de verschil lende 
clubs in de diverse districten acties 
gehouden. District Noord-Holland, 
waa r de ech tgenoo t van Mevr . 
Roorda gouverneur is, besloot het 
groots aan te pakken. Er werd een 
feest georganiseerd met als doel geld 
bijeen te krijgen voor de 6 scholen in 

! van het theater werd de Speech 
gedemonstreerd. 

Noord-Holland, die aan het projekt 
deel w i lden nemen . De musica l 
"Toffe Tommie" wordt gespeeld door 

het Nede r l ands Kinder thea ter uit 
Purmerend , dat deze musical ook 
heeft uitgevoerd in New York. Het 
thema is zwerfkinderen. Veertig spe
lers van elf tot achttien jaar slaagden 
er in een sprankelende familievoor
s te l l ing met veel o n t r o e r e n d e 
momenten neer te zetten. 

Pauline Heere van het C.I.G. bedankt mevr. Roorda 
na afloop van de voorstelling. 

De ca. 750 theaterbezoekers, de 1250 
verkochte loten en de 500 deelnemers 
aan het warm buffet hebben ervoor 
gezorgd dat de doelstel l ing ruim
schoots is bereikt. Zelfs méér dan dat: 
deze actie heeft voldoende opgele
verd om alle projektscholen van een 
Speechviewer te voorzien! 
Na afloop van de voorstelling werd 
Mevr. Roorda met bloemen bedankt 
voor haar enorme inzet. Mede daar
door zijn binnenkort veel kinderen in 
staat met de Speechviewer te werken. 

A VERY 
^H^SPECIAL 

ARTS 
NEDERLAND 

Het duurt nog heel even maar ook dit 
jaar organiseert Very Special Arts 
Nederland (VSAN) weer een natio
naal festival en wel op vrijdag 29 sep
tember 1995. Ditmaal onder de noe
mer "Kreatief Aktief '95". Dit elfde 
festival van VSAN behoeft in de 
gehandicaptenwereld nauwelijks nog 
enige toelichting. De -"alles kan en 
niets hoeft"- aanpak op het gebied 
van kunst en handicap heeft menig

een al een onvergete l i jke dag 
bezo rgd . Maar , en v a n d a a r di t 
bericht, wie mee wil doen moet zich 
nu al opgeven. 
"Kreatief Aktief '95" omvat net als de 
voorgaande festivals weer de volgen
de kunstuitingen: exposities, works
hops , toneel , muziek en dans . De 
lokat ie is als v a n o u d s weer het 
Turfschip in Breda, dat vol led ig 
word t a fgehuurd . Zoek dus maar 
weer een mooi toneelstuk op, oefen 
nog eens flink op de muziekinstru
menten, want het wordt weer feest. 
Op vrijdag 29 september 1995, van 
9.00 tot 17.00 uur. Aanmeldingen tot 
uiterlijk 1 april aanstaande bij: 

Very Special Arts Nederland 
Postbus 125 
3940 AC DOORN 
Voor meer informatie: 03430-14941 

OPROEP 
Wij zoeken kontakt met logopedisten 
die met kinderen en/of jongeren wer-
kenmet een auditieve, verstandelijke 
en eventueel ook lichamelijke handi
cap. Wij hebben behoefte aan overleg 

over logopedie bij deze groep, de 
keuze van de gebaren, het aanleren 

van begrippen en bijkomende proble
matiek zoals bijvoorbeeld m.b.t. 

sociale vaardigheden. Ook zijn wij 
benieuwd of er al overleg-werkgroe-

pen bestaan rondom deze groep men
sen. Bij voldoende belangstelling wil
len we in de eerste helft van 1995 een 
bijeenkomst met collega's plannen. 

Graag schriftelijke reakties naar: 

's Heeren Loo-Lozenoord 
t.a.v. afdeling logopedie 

Postbus 550 
3850 AN Ermelo 
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^ P Handicap & Studie 
50 jaar Vrijheid in beperking' 

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden 
dat Handicap & Studie werd opge
richt. Ter herrinnering aan het stu-
dentenverzet gedurende de Duitse 
bezetting werd hiervoor in 1945 de 
basis ge legd. Het N e d e r l a n d s e 
Studenten Sanatorium werd opge
richt. Later maakte 'het Studenten 
S a n a t o r i u m ' de o v e r g a n g naar 
St icht ing H a n d i c a p & Studie . Bij 
Handicap & Studie kunnen studen
ten met een lichamelijke handicap, 
maar ook decanen en s tud ieadvi 
seurs, terecht met vragen over studie
keuze, aanpassing, speciale voorzie
ningen, studiefinanciering etc. Op 26 
april zal het jubleum vanaf 15.00 uur 
gev ie rd w o r d e n in het 
Academiegebouw van de Universiteit 
Uterecht. Er verschijnt een boek ter 
gelegenheid van het jubileum met als 
titel 'Vrijheid in beperking'. Het eer
ste exemplaar zal tijdens de jubileum
vier ing ove rhand igd worden aan 

minister J. Ritzen van Onderwijs , 
Cultuur en Wetenschappen. 
In 1948 heeft H,K,M, Prinses Juliana 
als beschervrouwe van de stichting 
De Eerste Steen gelegd van het sana
torium gebouw in Laren (N.H.), waar 
studenten met tuberculose konden 
nestellen en studeren. 
Een aantal sprekers beicht verleden, 
heden en toekomst van de stichting. 
Met het verdwijnen van deze volks
ziekte heeft de stichting haar werk
zaamheden verlegd naar studenten 
met een lichamelijke handicap binnen 
het hoger onderwijs. Op 26 april zal 
uitgebreid worden stilgestaan bij het 
50-jarig bes taan van H a n d i c a p & 
Studie. 

Het eers te exemplaa r van het 
boek 'Vri jheid in bepe rk ing ' door 
Margriet van Kampenhou t -Hene 
weer zal worden aangeboden aan 
minister I. Ritzen van Onderwijs. In 
dit boek spelen mensen met een 

$ 

lichamelijke handicap de hoofdrol. Er 
worden situaties beschreven waarin 
word geschetst hoe mensen met een 
l ichameli jke h a n d i c a p h u n leven 
e rvaren en vo rmgeven . Het boek 
wordt geïllustreerd met een aantal 
a fbee ld ingen van schi lder i jen en 
andere creatieve ui t ingen die zijn 
ingezonden in het kader van een jubi
leumprijsvraag. Los van de illustra
ties in het jubileumboek worden uit 
de inzendingen 3 prijswinnaars geko
zen, van wie de namen tijdens de 
jubileumviering bekend worden ge
maakt. Een selectie van inzendingen 
wordt tijdens de jubileumviering op 
26 apri l t en toonges t e ld in het 
Academiegebouw in Utrecht. 

Voor meer informat ie : Ton Valk, 
H a n d i c a p & Studie , Wil lem 
Barentszstraat 5, 3572 PA Utrecht, 
tel. 030-718021. 

Stichting Dysphatische Ontwikkeling 
CURSUS SODERBERGH 

Dysphatische Ontwikkel ing is een 
syndroom waarbij de spraakontwik-
keling van het kind gestoord is, ter
wijl het niet doof is of ernstig cere
braal beschadigd en de functie van de 
spraakmusculatuur intact is. Vaak is 
het beeld gecompliceerd door bege
leidende stoornissen in de intellectu
ele en affectieve ontwikkeling. Ook 
complexe motor i sche p rob l emen 
(dyspraxie) komen hierbij vaak voor. 
Een belangrijke moeilijkheid bij het 
bestuderen van de dysphatische ont
wikkeling is het feit dat kennis veron
dersteld wordt op zeer verschillende 
terreinen. Zowel diagnostiek als the
rapie vragen om een geïntegreerde 
multidisciplinaire aanpak. 
Doels te l l ing van de St icht ing 

Dysphatische Ontwikkel ing is het 
optimaliseren van de vroege herken
ning en behandeling van dysphati
sche ontwikkeling. Daartoe organi
seert De St icht ing Dyspha t i sche 
Ontwikkeling te Amsterdam voor de 
vijfde maal een cursus INTEGRALE 
GROEPSBEHANDELING (logope
die, ergotherapie, kinderpsychiatrie) 
van jonge kinderen (3,5 - 6 jaar) met 
een dysfa t i sche on twikke l ing en 
dyspraxie, gecentreerd op de leesme
thode van R. Söderbergh (individu
eel, globaal, visuele analyse /synthe
se). De cursus is voor behandelaars: 
logopedisten, ergotherapeuten, kin
derpsychiaters en leerkrachten. Voor 
professionals die niet behandelen 
(schoolartsen e.a.) is het mogelijk om 
alleen het theoretische gedeelte te 
volgen (de eers te 6 avonden ) Na 

afloop van de cursus wordt U een 
certificaat uitgereikt. 

Inhoud: Theoretische achtergronden, 
diagnostiek, behandelprincipes, bege
leiding van zelf uit te voeren groeps
behandelingen o.a. met gebruikma
king van video-opnames. 

Docenten: Leden van het onde r -
zoeks- en behandelingsteam van de 
Stichting Disphatische Ontwikkeling 

Plaats: Apollolaan 68, Amsterdam. 
Inlichtingen: 020 - 679 17.58 (tussen 
10.00 -12.00 uur) 

Data: Iedere vrijdagavond van 19.00 
tot 21.30 vanaf 20 januari 1995 (6x) en 
4 praktijkavonden: 7 april, 12 mei, 8 
en 15 september. 
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Uit de buitenlandse tijdschriften 

Joop GroothancL 
lid van de redaktie 

In deze rubr iek v indt U iedere keer een 

korte aanduiding van een aantal interessan

te engelstalige artikelen in de volgende ti jd

schriften: American Annals of the Deaf, The 

Volta Review (beide USA) en The British 

Association of Teachers of the Deaf. (UK) 

1. The Journal of the 
British Association of 
Teachers of the Deaf, 
september 1993 , nr. 4 

A. The Improvement of Children's 
Lipreading in the 1990's. 
Een ar t ikel van Dr. Paul Arnold 
(Afdel ing Psychologie van de 
Universiteit van Manchester), onder
verdeeld in de volgende paragraafjes: 
l iplezen (spraakafzien) word t aan 
kinderen in Engeland niet onderwe
zen; de bedenkingen tegen het leren 
van liplezen aan kinderen; de argu
menten voor, maken horende mensen 
in het dagelijks leven gebruik van lip
lezen, is de bezorgdheid van Pollack 
en Clark v.w.b. de verdeelde aandacht 
terecht; experimenteel onderzoek; 
hoe kun je liplezen onderwijzen; hoe 
doet men dat vandaag-de-dag ; de 
dringende noodzaak van en op weg 
zijn naar een nieuwe werkwijze. 
Belangstellenden zullen erg geholpen 
zijn met de uitgebreide literatuurlijst 
aan het eind van het ar t ikel , met 
namen als Erber, Ewing en Pollack. 

B. Survey of Radio and Personal 
Hearing Aid Systems 
Johnson en Kelly van de Medische 
Electronica Onderzoeksgroep van de 
universiteit van Kent in Canterbury 
doen in dit artikel verslag van het 

onderzoek dat zij uitvoerden. 
Dit onderzoek moet leiden tot het 
ontwerpen en ontwikkelen van een 
heel klein multikanaals hoorapparaat, 
bedoeld voor kinderen. Ze zijn daar
bij van de gedachte uitgegaan, dat — 
wil zo'n apparaat maximale toepas
sing vinden— zij eerst de stand van 
zaken op dit moment dienden vast te 
leggen en hierin verslag te doen van 
de bevindingen en kritiek van dove 
en s l e c h t h o r e n d e k inde ren . , h u n 
ouders en hun leerkrachten, opdat 
analyse hiervan zou kunnen leiden 
tot aanpassingen in de nieuwe appa
ratuur . Ze stelden vragen over de 
werking van hun huidige hoorappa
raat, de uiterlijke verschijningsvorm 
ervan, de grootte en het gewicht, de 
regelaars en de inplugmogelijkheden. 

2. The Journal of the 
British Association of 
Teachers of the Deaf, 
maart 1994, nr. 2 

Het gehele nummer is gewijd aan het 
onderwerp 'Kinderen met meervou
dige handicaps'. 
Al lezende wordt duidelijk, dat het 
hier hoofdzakelijk handelt om doof-
blinde kinderen. De groep wordt aan
geduid met de term 'Multi-Sensory 
Deprived Children'. Hoewel de groep 
klein is (circa 3 per 10.000 kinderen) is 
er behoefte aan speciale training voor 

leerkrachten. 
Daaraan is het tweede artikel gewijd. 
Hoe was het, hoe is het en hoe moet 
het worden? (2B) 'Dove kinderen met 
complexe leermoeilijkheden vormen 
een regelrechte u i tdaging voor de 
leerkracht', aldus de inleiding tot het 
derde artikel. 
De groep kinderen wordt aangeduid 
met 'Multiple-Handicapped Hearing 
Impaired Children (MHHI). 
Gedacht kan worden aan kinderen 
met lichamelijke handicaps, ernstige 
leermoeilijkheden, gedragsproblemen 
of het Downsyndroom. Waar derge
lijke kinderen in 'mainstream settings 
voorkomen (en dat is in Engeland 
geen u i t zonder ing) w o r d t aan de 
karakteristiek van de versterking van 
het geluid in het hoorappraat zeer 
hoge eisen gesteld. 

Een taak voor klinische audiologen, 
maar ook een u i tdag ing . De leer
kracht dient de akoestische omgeving 
van het kind (op de eerste plaats het 
klaslokaal) aan te passen. Een flinke 
literatuuropgave completeert het arti
kel (2C) 

3. American Annals 
of the Deaf, oktober 
1993 

A. Bi-Bi to MCE? 
Een artikel van de hand van prof. 
David Stuart (Michigan State 
University) over de tweetalige (bilin
gual) en dubbel-culturele (bicultural) 
b e n a d e r i n g in het A m e r i k a a n s e 
onderwijs naast het bestaande MCE 
(manually coded English=ondersteu-
nende gebaren) 
De kracht van Bi-Bi-programma's is 
de nadruk op ASL (American Sign 
Language) als eers te taal in de 
instructie. Maar, stelt Stuart, het lou
ter propageren van ASL geeft nog 
geen garantie op succesvolle verwer
kelijking. Een beschouwing op dit 
onderwerp. 
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4. American Annals 
of the Deaf, speciaal 
nummer 1994 

Het gehele nummer is gewijd aan het 
nationaal symposium, dat gehouden 
werd in Rochester, New York, in juli 
1994, onder de titel 
'Onderwijskundige toepassingen van 
technologie voor dove leerlingen'. 
Het is bijna ondoenl i jk om een 
beschrijving te geven van de tekst 
van elk der opgenomen plenaire zit
tingen. Ze liggen alle in het vlak der 
telecommunicatie en behandelen de 
centrale en wezenli jke rol van de 
federale regering op het punt van het 
verschaffen van de technologieën die 
op het ogenbl ik besch ikbaar zijn 
(4A,B) of geven een overzicht van de 
trends en gebeurtenissen in de ach
t e r l iggende 25 jaar, welke van 
invloed zijn geweest op het gebruik 
van de media en technologie in het 
onderwi j s aan dove leer l ingen 
(4C,D). Het vijfde en zesde artikel 
gaat dieper in op bestaande en nieu
we technologieën als TDD-(teksttele-

foon) en relaysystemen, fax en E-
mail. (4E,F) 
In het tweede deel zijn samenvattin
gen opgenomen van een 58 tal pre
sentaties, die liggen op het terrein 
van: toepassing van de computer in 
de instructie, evenzo van televisie, de 
on twikke l ing en het gebru ik van 
media, telecommunicatie, computer-
beheer en speciale aandacht voor de 
dove leerling in het regulier onder
wijs. (4G) 

5. 
of 

American Annals 
the 

1994 
Deaf, maar t 

A. Deaf Children's Spoken 
Language Output with a Hearing 
Peer and with a Hearing Mother 
Als we meer weten over hoe dove 
kinderen spreken buiten het klaslo
kaal en het spreekonderwijskamertje 
kunnen wij, leerkrachten, beter inspe
len op het vergroten van hun spreek
vaardigheid in dergelijke situaties. In 
een onderzoek werd nagegaan hoe 
dove kinderen in de leeftijd van 4-5 
jaar en 8-9 jaar tijdens vrij spelen 

communiceerden met hun moeder en 
hoe dat gebeurde in een situatie met 
een daarvoor geselcteerde goedho
rende leeftijdgenoot. In de interactie 
met hun moeder was er sprake van 
een grotere spraakproduktie. 

B. Itinerant Teachers 
Het begrip 'Itinerant Teacher' zou je 
het best kunnen vertalen met ons 
'ambulant begeleider', hoewel je — 
het artikel lezend— toch wel wat ver
schil zult bespeuren. Het artikel pro
beert antwoorden te vinden op vra
gen als: welke zijn de specifieke ver
antwoordelijkheden van een amulant 
begeleider voor dove of slechthoren
de leerlingen; hoe goed zijn ze voor
bereid op die taak en welke kenmer
ken hebben de begeleide leerlingen? 
Waar we voorstander zijn van plaat
sing van slechthorende of dove leer
lingen in het regulier onderwijs is het 
wel belangrijk dat we voorwaarden 
scheppen, die een dergelijke plaat
sing mogelijk en succesvol maken. 
'Itinerant Teachers' kunnen daaraan 
een waardevolle bijdrage leveren. 

RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN ARTIKEL. 
De redaktie wil zoveel mogelijk uni
formiteit brengen in artikelen die 
worden aangeboden. Daarom moet 
kopij aan onderstaande criteria vol
doen. 

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 samenvatting met een lengte van 
circa 150 tot 200 woorden. Het moet 
onderverdee ld worden in niet te 
lange stukken tekst, elk met een kopje 
en eventuele subkopjes. 
Aan te bevelen is deze stukken tekst 
uit 400 tot 500 woorden te laten 
bestaan. Indien gewenst wordt aan 
het eind van het artikel een litera
tuurlijst opgenomen met een maxi
mum van 15 titels, of een adres waar 
men meer informatie kan krijgen. 

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte 
hebben van 5000 woorden. Bij lange
re artikelen zal de redaktie zich bera
den over mogelijke plaatsing, of zal 
het artikel, in overleg met de auteur, 
inkorten 

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op dis
kette in Wordperfect 5.1 of een lagere 
versie van WP én in print. Zo min 
mogelijk tabs gebruiken. Tabellen 
ook opgemaakt in WP 5.1 of lager 
met een print erbij, of alleen als print. 

Illustraties 
Deze dienen duidelijk in zwart gete
kend te zijn. Foto's mogen ook in 
kleur worden aangeleverd. Ze wor
den wel altijd in één kleur afge-
drukt.Schema's (figuren) moeten dui
delijk ingekaderd zijn en op de juiste 
wijze ingedeeld en genummerd. 

Geschreven tekst nooit in een schema 
(figuur) aanbrengen. Bij grote illus
traties, die vanwege het formaat van 
Van Horen Zeggen verkleind moeten 
worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, 
teweeg brengen. Wij zien de illustra
ties graag op diskette aangeleverd in 
EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten 
worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergege
ven. 
Eenvoudige persoonlijke aantekenin
gen zijn onvoldoende. De spelling is 
die van de voorkeursspelling (Groene 
Boekje). In wetenschappelijke artike
len moet vaktaal zoveel mogelijk 
w or den vermeden of zodanig 
omschreven, dat de tekst voor het 
merendeel van de lezers begrijpelijk 
blijft. 
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colofon 
Van Horen Zeggen is een uitgave van de vereniging ter 
bevordering van het onderwijs aan doven in Nederland en 
de Nederlandse vereniging tot bevordering van het onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met spraak-
/taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F.C.M. Mollee 

ADMINISTRATIE 
Mw. M. Kloos 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel. 02240 -14896 
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zeggen 

REDACTIE: 
Voor de sektor dovenonderwijs: 

Dhr. B.G. Hofman, Amsterdam 
Mw. N. Hoiting, Groningen 
Dhr. A. Koele 
Dhr. P. Willemsen, Rosmalen 
Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen 

Voor de sektor onderwijs aan slechthorende kinderen en 
kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden: 

Mw. A.E. Bron, Eindhoven 
Mw. M.C. Bruins, Utrecht 
Mw. M. v.d. Eijnden, Leiden 
Dhr. J.J. Groothand, Groningen 

REDACTIE-ADRES: 
p / a : B. de Wildeschool 
Postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel.: 02240 -13036 

OPMAAK / VORMGEVING: 
Media Minded Communications 
Amsterdam 

DRUKKERIJ: 
Drukkerij Grafax b.v. Zaandam 

DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING TER 
BEVORDERING VAN HET ONDERWIJS AAN DOVEN: 

L. v.d. Heiden, voorzitter 
Statenlaan 130, 9301 RP Roden 
tel.: 05908 -12335 
J.J.F. Claassen, secretaris 
Dr. de Brouwerlaan 13, 5283 EA Boxtel 
tel.:04116-74711 
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G.C. Versluis, penningmeester 
Helenahoeve 15, 2804 HV Gouda 
tel.: 01820 - 31599 
giro 357425 t.n.v. penningmeester Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland. 

DAGELIJKS BESTUUR NEDERLANDSE VERENIGING 
TOT BEVORDERING VAN HET ONDERWIJS AAN 
SLECHTHORENDE KINDEREN EN KINDEREN MET 
SPRAAK-/TAALMOEILIJKHEDEN: 

Th. Laceulle, voorzitter 
Kleverlaan 42, 2023 JH Haarlem 
tel.: 023 - 246150 
L. Smits, secretaris 
Barisakker 74, 5672 VD Nuenen (N-BR) 
tel.: 040 - 836536 
M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini
s t ra t ie^ / a Burg. de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 02240 -14896 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Schagen. 

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Abonnementsprijs F. 30,- p.jaar (exclusief verzendkosten 
voor abonnees in het buitenland). Losse nummers fl. 7,50. 
Indien U vóór 1 december van het lopende jaar Uw abon
nement niet hebt opgezegd, wordt het automatisch met 
een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd voor 22 februari, zal zo mogelijk worden 
gepubliceerd in de eerste aflevering van de geldende jaar
gang 

Kopij, ingeleverd voor 26 april, zal zo mogelijk worden 
gepubliceerd in de tweede aflevering van de geldende 
jaargang 

Kopij, ingeleverd voor 30 augustus, zal zo mogelijk wor
den gepubliceerd in de derde aflevering van de geldende 
jaargang 

Kopij, ingeleverd voor 25 oktober, zal zo mogelijk worden 

gepubliceerd in de vierde aflevering van de geldende jaar

gang 



INSTITUTEN en SCHOLEN 

3814 TL Amersfoort 
1062 CZ Amsterdam 
1063 EX Amsterdam 
1062 BK Amsterdam 
1062 BK Amsterdam 
6821LK Arnhem 
6821 LK Arnhem 
4812 GE Breda 
9207 BK Drachten 
5629 CH Eindhoven 
5 ^ 9 CC Eindhoven 
5629 CC Eindhoven 
5629 CC Eindhoven 
7522 AN Enschede 
7522 AN Enschede 
4461 DS Goes 
2531 PW 's-Gravenhage 
6561 KE Groesbeek 
6561 KE Groesbeek 
9721 XB Groningen 
9737 HK Groningen 
2015 KN Haarlem 
6432 CC Hoensbroek 
2332 KV Leiden 
2324 VN Leiden 
6531 PL Nijmegen 
6531 RR Nijmegen 
6533 BC Nijmegen 
3011 CN Rotterdam 
3078 PE Rotterdam 
3067 PW Rotterdam 
3076 EB Rotterdam 
2287 EE Rijswijk 
1740 AK Schagen 

1741 MC Schagen 
3523 CL Utrecht 
3523 HT Utrecht 
3563 VJ Utrecht 
3563 EN Utrecht 
3563 EP Utrecht 
8012 VA Zwolle 

voor slechthorende kinderen 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. de Stijgbeugel 
de Spreekhoom 
de Skelp 
Instituut St. Marie 
School de Horst 
School de Beemden 
V.S.O. Ekkersbeek 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. het Maatman 
de Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg 
Dr. J. de Graafschool-V.S.O 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
de Weerklank 
V.S.O de Weerklank 
Martinus van Beekschool 
V.S.O Martinus van Beek 
Huize M. van Beek -intern. 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
PJ. Evertseschool -V.S.O 
S. Jonkerenschool 
de Voorde 
Burg. de Wildeschool 

O.S.G. Hendrik Mol 
het Rotsoord 
het Rotsoord - V.S.O 
Bertha Müllerschool 
de Taaikring 
Alfonso Cortischool -V.S.O 
Enkschool 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

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

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

2275 TH Voorburg 

2716 KS Zoetermeer 

Vriendelijk verzoek: 

J.C. Ammanschool 
dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool S.O 
Guyotschool V.S.O 
Internaten Gitmingen 
Rudolf Meesinstituut 
dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel - afd. I.V.D. 
de Wingerd-afd.I.V.D. 

Effatha, Chr. Inst. voor Doven 

Chr. Instituten voor Doven 

Effatha, V.S.O en V B O 

Geef wijzigingen van adressen en 
door aan de eindredactie. 

en kinderen met spraak/ taalmoeilijkheden 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendend reef 5 - 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
telefax 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Ridderlaan 2 
Santa Cruzdreef30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2 - 4 
Corn. Danckertstr. 32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
telefax 
Effathalaan 31 
telefax 
Zalkerbos 330 

telefoonnummers van scholen en 

033-720938 
020-6158547 
020-6131133 
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 
02240-98945 
02240-14071 

030-510041 
030-88874 

030-612404 
030-660875 
030-621227 
030-212959 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 

010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-88111 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 

079-511151 

instituten direct 
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AMKRSFOORTSESTRAAT 70 D 
3769 AL SOESTERBERO 
POSTBUS 967 
3800 AZ AMERSFOORT 
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