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Ten geleide 

Het doet de redactie van uw tijdschrift genoegen u num
mer 1 van jaargang 36 aan te bieden. Zoals u ook in de 
vorige jaargangen gewend was, zijn we van jas gewis
seld en hebben we een nieuwe kleurstelling. Naar onze 
smaak is ook deze aflevering gevuld met een gevarieer
de inhoud die"voor elk wat wils" biedt. Zo is er veel aan
dacht voor de sociaal-emotionele aspecten, die van 
invloed zijn op het functioneren van onze leerlingen. 
Deley geeft in het openingsartikel een handzaam kader 
waarbinnen diverse dimensies, die een rol spelen bij de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, plaats en gestalte krij
gen. 
De artikelen van Betten en Van der Meulen/Siemann 
richten zich op respectievelijk het dove en slechthorende 
kind. Bij Betten lezen we hoe een onderzoek is uitge
voerd naar het beleven van het doof zijn door jongeren. 
De resultaten van dit Groningse onderzoek worden 
gevolgd door conclusies en aanbevelingen. 
Ook uit Groningen komt de bijdrage van Van der 
Meulen en Siemann. Deze auteurs hebben zich afge
vraagd of er bij slechthorende leerlingen sprake is van 
een lage zelfwaardering. Via een kleinschalig onderzoek, 
waarbij de competentiebelevingsschaal en een interview 
werden afgenomen, is geprobeerd dit beeld al of niet 
bevestigd te krijgen. 
Ook de volwassenen zijn niet vergeten. Van Zon 
beschrijft het onlangs op de markt gebrachte materiaal 
"Kom Mee!": 10 taal- en themakaternen voor dove vol
wassenen. 
In de rubriek Van De Besturen bespreekt Mevr. 
Goorhuis-Brouwer de noodzaak, om samen met de 
VeBOSS, te komen tot een specifieker en meer toegesne
den taaldidactische aanpak van spraak-taalproblematiek 
bij kinderen in de leeftijd tot 8 jaar en die daarboven. 
Daartoe zal een onderzoek worden opgezet. Bovendien 
krijgen de gezamenlijke plannen om in Groningen te 
komen tot een bijzondere leerstoel voor het vak Spraak-
en Taalpathologie bij Kinderen, concreet gestalte. 

Rest mij u veel genoegen te wensen bij het kennisnemen 
van de inhoud van deze Van Horen Zeggen. 

Frans Mollee 
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ARTIKELEN 

Een kader voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 
gedragsproblemen 

Drs. T. Deley 

Samenvatting 

In dit artikel wordt geschetst, dat bij deskundigheidsbevordering ten 

aanzien van het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van leerlingen en het omgaan met gedragsproblemen in het onder

wijs een kader onontbeerlijk is. Met een kader wordt bedoeld: een 

gedachtengoed waarin alle (of de belangrijkste) facetten van een 

onderwerp een plaats hebben en ook onderling een helder verband 

hebben. Een kader is belangrijk als fundament voor een visie en als 

referentiekader voor het handelen. De auteur heeft een praktijktheo-

retisch kader ontwikkeld op het gebied van de sociaal-emotionele ont

wikkeling en de ontwikkeling van het gedrag. Dit kader was onder

werp van zijn workshop op de VeBOSS studieconferentie in 1 995 en 

wordt hier geschetst. 

1. Inleiding 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
krijgt als aandachtsgebied of vor
mingsgebied een steeds belangrijker 
en duidelijker plaats in het aanbod op 
scholen in Nederland, zowel in het 
speciaal onderwijs als het regulier 
onderwijs. 
Er kan preventief en curatief gewerkt 
worden aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en jonge
ren. Preventief betekent, dat kinderen 
een zo goed mogelijke bagage wordt 
meegegeven om op een prettige en 
effectieve wijze met zichzelf en ande
ren om te gaan. Curatief betekent, dat 
kinderen ondersteuning gegeven 
wordt bij een ontstane probleem 
situatie. 

Een tweede onderscheid dat gemaakt 
kan worden betreft de routes die 
bewandeld kunnen worden bij het 
gaan werken aan een preventieve 
en/of curatieve aanpak. 
Diverse invalshoeken zijn daarbij 
mogelijk zoals: 

- Het werken met één of enkele pro
gramma's voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling; 

- Het invoeren van een screenings-

lijst, een pedagogisch leerlingvolg 
systeem; 

- De coaching van leerkrachten; 
- Het werken volgens een themacyclus 

met onderwerpen als "werken aan 
zelfvertrouwen", "omgaan met 
pesten", "pesten", etc; 

- Het houden van intervisiegesprek-
ken en/of het geven van collegiale 
consultatie. 

Deze en andere invalshoeken zijn 
mogelijk en natuurlijk ook combinaties 
van deze invalshoeken. 
Maar welke invalshoek ook gekozen 
wordt, belangrijk is vooral wat een 
team kinderen aan bagage op sociaal
emotioneel gebied wil meegeven. Om 
dat te kunnen vaststellen is het nodig, 
dat een team goed op een rijtje heeft 
wat zij verstaat onder "sociaal-emotio
nele ontwikkeling". Vandaaruit kan 
dan worden afgeleid en vastgesteld 
welke sociaal-emotionele kwaliteiten 
van kinderen aandacht verdienen, hoe 
dat het beste kan gebeuren en welke 
sociaal-emotionele kwaliteiten dat van 
de leerkrachten en het onderwijson
dersteunend personeel vraagt. 

De workshop op de VeBOSS-studie-
conferentie werd geopend met een 

fragment uit een film van de Franse 
cineaste Claire Simon over speel
plaatsgedrag van kinderen. De film 
werd ingeleid door een pakkende 
tekst: 

"De onmacht van de mens om zich te 
beheersen noem ik onderworpenheid. 
Immers... de mens die onderworpen is 
aan zijn gevoelens is zichzelf niet meer de 
baas. Hij is afhankelijk van liet lot dat 
hem zo sterk beïnvloedt, dat hij vaak de 
ergste dingen doet ondanks zijn goede 
bedoelingen". 

Deze tekst laat zien dat sociaal-emo
tionele ontwikkeling uit verschillen
de aspecten bestaat en laat ook een 
visie zien. Een mens moet zich niet 
zomaar laten leiden door gevoelens. 
Hij moet zich leren beheersen en zich
zelf leren besturen op een manier die 
recht doet aan zichzelf en anderen. 
Het kader voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedragsproblemen 
dat ik nu in het kort beschrijf kan de 
tekst van Claire Simon verhelderen. 

2. Het kader 

Het kader gaat uit van gedrag dat we 
dagelijks waarnemen bij kinderen, 
maar ook bij leerkrachten en andere 
volwassenen. Dat gedrag laat niet 
alleen concrete gedragingen zien, 
maar heeft ook een betekenis. In zijn 
gedrag laat het kind een verhaal zien. 
Het kind wil iets vertellen met zijn 
gedrag. Een leerkracht die op het 
gedrag van het kind reageert vertelt 
ook iets door hoe hij zich gedraagt. 
Het is belangrijk voor de leerkracht 
om goed op te pikken wat een kind 
wil zeggen met zijn gedrag. Gebeurt 
dat niet, dan blijft ieder steken in zijn 
eigen verhaal. 
Achter het gedrag van een kind gaat 
een belevingswereld schuil. Hoe 
beleeft het kind zichzelf, hoe beleeft 
het kind anderen. Een kind dat zich 
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KADER SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN GEDRAGSPROBLEMEN 

niet veilig voelt, dat zichzelf en de 
wereld om hem heen overwegend 
negatief ervaart kan zich door die 
negatieve gevoelens laten leiden en 
dit in negatief gedrag gaan vertalen. 
In het kader wordt dit aspect van 
sociaal-emotionele ontwikkeling aan
geduid met de belevingsdimensie. 
De belevingsdimensie bij een kind 
wordt ondersteund wanneer de leer
kracht erin slaagt het kind een thuis
gevoel te geven in de klas en op 
school. Als een kind zich veilig en 
vertrouwd voelt is de basis aanwezig 
voor een goede uitbouw van de soci
aal-emotionele ontwikkeling van het 
kind. De belevingsdimensie vormt 
het hart van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

Maar er is meer. Ook de cognitie 
speelt een rol. Dit aspect wordt ook 
wel omschreven als de sociaal-emo
tionele intelligentie. In het kader spre
ken we over de cognitieve dimensie. 
In hoeverre is het kind in staat om 
objectief naar zichzelf, naar anderen 
en naar zichzelf in relatie tot anderen 

te kijken? En is het kind in staat om 
over die waarneming na te denken en 
daar lering uit te trekken? En hoe 
staat het ervoor met het probleemop
lossend vermogen van het kind? Is 
een kind is staat om oplossingen te 
bedenken die recht doen aan zichzelf 
en de ander? M.a.w.: de cognitieve 
dimensie is het besturingsmechanis
me dat de mens, dat het kind in staat 
stelt om het omgaan met zichzelf en 
anderen in goede banen te leiden. 
Claire Simon beklemtoont in haar 
tekst in feite het grote belang van een 
goede ontwikkeling van de cognitie
ve dimensie binnen de totale sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
Voorbeelden van ondersteuning van 
kinderen t.a.v. de cognitieve dimensie 
zijn: het benoemen van wat kinderen 
doen, het geven van feedback aan 
kinderen en het doorspreken van 
gebeurtenissen en mogelijke oplos
singen voor problemen. 
Naast voelen en denken is er ook het 
doen. In het kader spreken we over 
de gedragsvaardighedendimensie. 

Hiermee doelen we op de vraag: wat 
heeft een kind in huis op het gebied 
van het daadwerkelijk omgaan met 
zichzelf en anderen? Voorbeelden van 
gedragsvaardigheden zijn: kunnen 
samenwerken met andere kinderen 
en voor zichzelf kunnen opkomen 
zonder anderen te kwetsen. Dit zijn 
voorbeelden van gewenst gedrags
vaardigheden. In de dagelijkse prak
tijk zien we bij kinderen echter ook 
vaak minder gewenste vaardigheden 
als een ander kind pesten om zelf aan 
zijn trekken te komen of zich op de 
voorgrond dringen ten koste van een 
ander. Een leerkracht kan er veel aan 
doen om het gewenste gedragsreper
toire uit te breiden en het ongewenste 
gedragsrepertoire in te perken. Zelf 
het goede voorbeeld geven en het uit
spelen van situaties via rollenspel zijn 
voorbeelden van ondersteuning op 
dit gebied. 
In de sociaal-emotionele ontwikke
ling speelt nog een andere dimensie 
een hele grote rol: de attitudedimen
sie. De attitudedimensie betreft een 
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combinatie van twee eerder genoem
de dimensies: de belevingsdimensie 
en de cognitieve dimensie. Er is spra
ke van emotioneel denken, van den
ken dat gestuurd wordt door belevin
gen. Ook hier bestaan positieve en 
negatieve varianten. Een kind dat uit 
respect voor een (gepest) kind niet 
meedoet met pesterijen of partij kiest 
voor het gepeste kind geeft blijk van 
een positief emotioneel gedachten-
goed. Een kind dat zich in de groep 
vaak negatief opstelt, omdat het vindt 
dat het overal de schuld van krijgt, 
geeft blijkt van een negatief gedach-
tengoed dat gestuurd wordt door 
negatieve belevingen. 
Een leerkracht kan de attitudedimen
sie bij kinderen positief bevorderen 
door zelf positief waarderend te zijn 
naar kinderen, door te laten blijken 
vertrouwen te hebben in kinderen, 
door met kinderen te praten over 
redelijkheid en onredelijkheid naar 
aanleiding van actuele gebeurtenis
sen. 

In de voorwaardelijke sfeer speelt ook 
de lichamelijke dimensie een rol in 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Een kind kan door neurologische 
dysfuncties of defecten bijvoorbeeld 
heel druk en extravert zijn of juist het 
tegendeel hiervan. Een kind kan door 
een langdurige ziekte, door het zich 
lichamelijk onbehaaglijk voelen of 
doordat het te weinig slaapt en te 
weinig aan rust toekomt minder goed 
functioneren in de omgang met zich
zelf en anderen. 
Ook een lichamelijke handicap kan 
van invloed zijn op hoe een kind zich 
gedraagt. Een kind dat slechthorend 
of doof is heeft daardoor wellicht pro
blemen om zich minder goed op een 
ander af te stemmen of op een situatie 
te anticiperen, omdat het informatie 
mist of minder goed ontvangt. 
De lichamelijke handicap kan dus 
een rol spelen, al zal dat van persoon 
tot persoon verschillen. 
En bij sommige kinderen kan een 
allergie voor voedings- en/of kleur
stoffen een grote invloed hebben hoe 
ze zich voelen en gedragen. Als er op 
sociaal-emotioneel gebied iets aan de 
hand is met een kind is het goed deze 
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op sociaal-emotioneel gebied 

dan komen natuurlijk ook de 

sociaal-emotionele kwaliteiten 

van de leerkracht voor het 

voetlicht. 

dimensie er ook bij te betrekken. De 
eerder genoemde dimensies spelen 
bij alle kinderen een rol, de lichame
lijke dimensie bij sommige. 
In het hier geschetste kader zijn de 
dimensies van sociaal-emotionele 
ontwikkeling onderscheiden. In de 
praktijk komen ze veelal gecombi
neerd voor. En: ze verhouden zich 
altijd tot elkaar, want juist het geza
menlijk functioneren staat garant 
voor de kwaliteit van de sociaal-emo
tionele ontwikkeling van het kind. 
Voor de leerkracht is het belangrijk 
om na te gaan welke ondersteuning 
hij kinderen geeft ten aanzien van de 
beschreven dimensies en of alle 
dimensies wel voldoende aan bod 
komen. En als we spreken over 
ondersteuning van kinderen op soci
aal-emotioneel gebied dan komen 
natuurlijk ook de sociaal-emotionele 
kwaliteiten van de leerkracht voor 
het voetlicht. Hetzelfde kader wordt 
dan gelegd op het sociaal-emotioneel 
functioneren van de leerkracht. 

3. Tenslotte 

Waarvoor is een kader belangrijk, als 
je professioneel als team wil werken 
aan sociaal-emotionele ontwikkeling 
en gedragsproblemen? Omdat je een 
gezamenlijk gedachtengoed, een 
gezamenlijk begrippenkader nodig 
hebt vanwaaruit je denkt en handelt. 
Hoe beter je weet wat sociaal-emotio
nele ontwikkeling inhoudt, hoe beter 
je ook in de praktijk op dat gebied je 
beleid kunt uitstippelen en effectief 
kan werken. 

Vanuit het kader kun je als team ook 
kritisch kijken naar hoe je op school 

werkt aan sociaal-emotionele ontwik
keling. Komen alle dimensies wel 
voldoende aan bod? Op veel scholen 
krijgen kinderen het nodige mee op 
het gebied van de belevingsdimensie 
en vooral de cognitieve dimensie, 
maar schiet de ondersteuning op het 
gebied van de gedragsvaardigheden-
dimensie en de attitudedimensie 
tekort. Bij andere scholen krijgen de 
gedragsvaardigheden weer veel aan
dacht, maar is er weer minder oog 
voor andere dimensies. Het kader 
kan dus als spiegel functioneren. 
Het kader kan ook een kritische bril 
verschaffen bij het bestuderen van en 
kiezen voor programma's, materialen 
en screeningslijsten op het gebied van 
de sociaal-emotionele ontwikke
ling. Bij de Opleidingen Speciaal 
Onderwijs wordt het hier geschetste 
kader gebruikt voor praktijktheorie-
en productontwikkeling. Een van de 
projecten die hieraan een bijdrage 
levert is een project op de Dr. 
Hordijkschool, een S.O.-school in 
Waalwijk, waar een combinatie wordt 
gemaakt tussen videoschooltraining 
en het kader voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

De auteur is als docent opleiding en 

nascholing verbonden aan de 

Opleidingen Speciaal Onderwijs 

te Tilburg. Hij werkt aan een 

praktijktheorie voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling en heeft in dit kader 

artikelen gepubliceerd en een aantal 

modules over sociaal-emotionele 

ontwikkeling en gedragsproblemen 

ontwikkeld voor de Opleidingen 

Speciaal Onderwijs. Momenteel werkt 

hij binnen een Weer Samen Naar 

School-project te Waalwijk aan het 

gecombineerd gebruik van 

videoschooltraining en het kader 

sociaal-emotionele ontwikkeling dat in 

dit artikel in het kort wordt beschreven. 

Correspondentie: 

T. Deley 

Hooischelf19 

6581 SL Malden 

tel. 024 • 3582626 
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M.H. BETTEN 

Doof zijn: 
hoe beleven dove jongeren hun doofheid 

M.H. Betten 

Samenvatting 

Men kan zich afvragen hoe dove jongeren hun doofheid beleven, 

of ze actief zijn in de dovenwereld en Nederlandse Gebarentaal 

gebruiken, of dat ze zich juist meer tot de horende samenleving rich

ten. En hoe staan ouders van dove kinderen, zelf meestal horend, hier 

tegenover? Dit artikel handelt over een onderzoek naar de manier 

waarop dove jongeren hun doofheid beleven. Om inzicht te krijgen in 

deze beleving, zijn bij twee groepen jongeren interviews in gebaren

taal afgenomen. De ene groep bestaat uit twintig jongeren van 14 tot 

18 jaar, de andere uit negen jongeren van 22 tot 25 jaar. Bij vijftien 

ouders van jongeren uit de jongste groep is een vragenlijst afgeno

men. De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden 

samengevat. Beide groepen jongeren kijken niet bijzonder positief of 

negatief tegen hun eigen doofheid aan, hoewel een deel van de jon

gere groep zich soms schaamt voor zijn gebaren. 

De oudere groep hecht meer waarde aan het gebruik van gebaren in 

de communicatie met anderen, zowel doven als horenden. 

De jongere groep is meer geneigd zich aan te passen aan een horen

de. De jongere groep is ook meer gericht op de horende wereld. De 

ouders vinden het belangrijk dat hun kind zowel in aanraking komt 

met de horende wereld als met de dovenwereld. 

1. Inleiding 

Orthopedagogiek houdt zich bezig 
met ernstige problemen bij het opvoe
den. Deze problemen kunnen zich 
voordoen in het gezin, op school of in 
de directe omgeving, maar ook in 
andere situaties waar hulpverleners 
of behandelaars de plaats van opvoe
ders hebben ingenomen. De gehandi
captenzorg is één van de terreinen die 
te vinden zijn binnen de orthopeda
gogiek. Onder de term gehandicap
tenzorg vallen verschillende pro
bleemvelden, die met elkaar gemeen 
hebben dat de kinderen waar het over 
gaat worden gekenmerkt door een 
(vrijwel) onherstelbaar somatisch 
probleem. Dit kan ernstige gevolgen 
hebben voor de opvoedingssituatie. 
Ook doofheid is zo'n probleemveld 
dat onder de gehandicaptenzorg valt. 

Er is veel over doofheid en daarmee 
ook over dove kinderen/jongeren 
geschreven. Uit een eerder onder
zoekje naar de mening van dove jon
geren over (gebaren)taal kwamen 
verrassende uitkomsten naar voren. 
De jongeren bleken bijvoorbeeld het 
verschil tussen gebarentaal en 
Nederlands ondersteund met geba
ren niet te weten (Betten, 1993). Het is 
interessant om verder te onderzoeken 
hoe dove jongeren hun doofheid bele
ven en te zien wat de gevolgen zijn 
die dat voor de jongere met zich mee
brengt (bijvoorbeeld op het gebied 
van de communicatie). 
Ook orthopedagogisch gezien is dit 
van belang: als opvoeders (ouders, 
leerkrachten, groepsleiding) niet 
weten hoe dove jongeren hun doof
heid beleven, kunnen zij daar niet 
voldoende op inspelen en kan de 

opvoedingsrelatie verstoord worden. 
De algemene doelstelling van het 
onderzoek luidt als volgt: 

"Inzicht krijgen in de manier waarop 
dove jongeren hun eigen doofheid beleven 
en wat de consequenties daarvan zijn". 

Wat de consequenties betreft, gaat het 
om de gevolgen die de doofheid heeft 
voor de leefwereld van de jongere en 
meer specifiek voor de communicatie 
met zijn omgeving, en om de gevol
gen voor de toekomst van de jongere. 
Bij het onderzoek zijn drie groepen 
betrokken: een groep dove jongeren 
in de leeftijd van 14 tot 18 jaar; een 
groep dove jongeren van 22 tot 25 
jaar; en een groep ouders van jonge
ren uit de jongste groep. 
Het onderzoek heeft een descriptief 
en verkennend karakter. Het is de 
bedoeling om een algemeen beeld 
van dove jongeren te krijgen. 

2. Doofheid 

Doofheid kan beschouwd worden als 
een zintuiglijke handicap. Hierbij 
wordt doofheid gezien als een medi
sche tekortkoming. Veel mensen die 
niet of nauwelijks op de hoogte zijn 
van de dovencultuur zien doofheid 
slechts als het niet kunnen horen. 1 let 
kan echter ook op andere manieren 
beschouwd worden. Beek en De Jong 
(1990) schrijven bijvoorbeeld dat 
doofheid veel meer is dan een medi
sche diagnose: namelijk dat het een 
cultureel fenomeen is, waarin sociale, 
linguïstische, emotionele en intellec
tuele aspecten onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Ze noemen als 
belangrijk criterium voor het al dan 
niet behoren tot de dovencultuur de 
mate waarin een dove gebarentaal 
beheerst en gebruikt wordt. 
Volgens Higgins (1980) wordt er in de 
Amerikaanse literatuur onderscheid 
gemaakt tussen 'deaf' als naam voor 
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het gehoorverlies en 'Deaf' als naam 
voor de culturele identiteit. Padden 
(1980) zegt dat het criterium voor 
'being Deaf' is of een persoon zich 
identificeert met andere Dove men
sen en zich gedraagt als een Doof per
soon. Als meest opvallende karakte
ristiek van de cultuur van doven 
beschouwt zij de culturele waarden. 
Als voorbeelden van deze waarden 
noemt Padden onder andere gebaren
taal en sociale relaties. 
Er kan geconstateerd worden dat 
doofheid niet alleen als medisch 
begrip gezien wordt. Daarnaast is 
doofheid ook een cultureel fenomeen, 
met een eigen taal en eigen waarden 
en normen. Belangrijk is hierbij de 
omgang met andere doven. 

3. Dove jongeren 

Volgens Erikson (1972) is de centrale 
ontwikkelingstaak in de adolescentie 
het vinden van de eigen identiteit. De 
adolescent richt zich daarbij op ide
aalbeelden waaraan hij zich model
leert. Deze ideaalbeelden zijn cultuur-
en tijdgebonden. In de directe omge
ving moeten adequate identificatie
modellen zijn (Van der Veer en de 
Wit, 1989). 
Men kan zich de vraag stellen waar 
dove jongeren hun ideaalbeelden 
vandaan halen. In hoeverre komen 
deze idealen uit de dovenwereld en 
in hoeverre uit de horende wereld? 
Uit diverse literatuur blijkt dat dove 
jongeren doorgaans onvoldoende 
mogelijkheden hebben om zich met 
dove volwassenen te identificeren. Ze 
hebben meestal alleen horende rol
modellen. Hierdoor bestaat de kans 
dat ze ambivalente gevoelens hebben 
over wie ze zijn en hoe ze over zich
zelf denken. 
Freeman, Carbin en Boese (1984) stel
len dat het belangrijk is dat alle dove 
kinderen op de hoogte zijn van de 
dovencultuur en de toekomstmoge
lijkheden van dove mensen. 
Verschillende auteurs benadrukken 
dan ook dat het dove kind in contact 
moet komen met dove volwassenen. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het. 
van belang is dat dove kinderen/jon

geren niet alleen opgevoed worden in 
de horende wereld, maar ook in de 
dovenwereld; ook moeten zij in con
tact komen met dove volwassenen 
om een identiteit te kunnen ontwik
kelen die bij hen past. 

4. De onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling zijn de volgende 
onderzoeksvragen afgeleid: 

A. Wat is de mening van de jongere 
over zijn eigen doofheid; 

B. Weet de jongere dat gebarentaal 
een echte taal is en hoe is zijn/ 
haar gebruik ervan; 

C. Is de jongere zich bewust van een 
eigen cultuur en maakt hij/zij 
daar (actief) deel van uit; 

D. Hoe ziet de jongere zichzelf in de 
toekomst (voor de groep van 14 -
18 jaar); 

E. Hoe zag de jongere zichzelf in het 
verleden (voor de groep van 22 -
25 jaar); 

F. Hoe zien ouders hun kinderen nu 
en in de toekomst. 

Hieronder zullen deze vragen nader 
worden toegelicht. 

ad. A. Wat is de mening van de jonge
re over zijn eigen doofheid. 
Hoewel er geen vergelijkingsmateri
aal is, is het toch essentieel voor het 
beantwoorden van de onderzoeks
vraag om eerst inzicht te krijgen in 
hoe de dove jongeren op dit moment 
hun handicap beleven, omdat dit 
invloed heeft op hoe het leven van de 
jongeren er verder uit ziet. 

ad. B. Weet de jongere dat gebarentaal 
een echte taal is en hoe is zijn/haar 
gebruik ervan. 
Verschillende auteurs (Higgins, 1980; 
Padden, 1980; Beek en De Jong, 1990) 
benadrukken dat gebarentaal de 
natuurlijke taal is van het dove kind, 
dat leden van de dovengemeenschap 
gebarentaal als een deel van hun 
identiteit en van hun culturele achter
grond zien en dat wie zich identifi
ceert met de dovencultuur, bij voor
keur communiceert door middel van 

gebarentaal en ook trots is op die taal. 
Identiteit wordt door het individu 
verworven via een interactieproces 
met anderen (Berger en Berger, 1988). 
Dit kan bij dove jongeren nogal eens 
problemen opleveren vanwege de 
soms moeizame interactie/communi
catie tussen de jongere en zijn (horen
de) omgeving. Het gevolg zou kun
nen zijn dat doven alleen nog maar 
met doven omgaan en zich terugtrek
ken uit de horende wereld. Men kan 
de vraag stellen of dove jongeren zich 
aan hun omgeving willen aanpassen 
of juist willen dat die omgeving zich 
aan hen aanpast. 

Beek en De Jong (1990) schrijven dat 
dove kinderen zullen gaan inzien dat 
met een dove volwassene anders 
gecommuniceerd wordt (namelijk 
meer gebarentaal) dan met een horen
de volwassene (namelijk meer 
gebaarsysteem). Ze noemen hierbij 
geen leeftijd. Men zou kunnen veron
derstellen dat 'oudere jongeren' beter 
het verschil zien dan 'jongere jonge
ren'. 

ad. C. Is de jongere zich bewust van 
een eigen cultuur en maakt hij/zij 
daar (actief) deel van uit. 
Men kan zich afvragen in hoeverre 
van dove kinderen/jongeren al 
gezegd kan worden of ze tot de 
dovencultuur behoren en in hoeverre 
ze zich dat zelf bewust zijn. 
Het antwoord op het eerste deel van 
de vraag zal waarschijnlijk afhangen 
van de mate waarin de jongere in 
aanraking is geweest met die cultuur. 
Beek en De Jong (1990) menen dat je 
onder andere deel uit kan maken van 
de dovencultuur door het deelnemen 
aan activiteiten van de dovenge
meenschap, al wordt dit niet als het 
belangrijkste aspect gezien. Het 
belangrijkste aspect is de mate waar
in een dove gebarentaal beheerst en 
gebruikt. 
In veel literatuur komt naar voren dat 
doven met twee werelden te maken 
hebben en dat het voor dove kinderen 
heel belangrijk is om met beide ken
nis te maken in verband met hun 
identificatieproces, 
ad. D. Hoe ziet de jongere zichzelf in 
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de toekomst (voor de groep van 14 -
18 jaar). 
Van der Veer en de Wit (1989) schrij
ven dat de adolescent meer gaat 
nadenken over onderwerpen die op 
de toekomst betrekking hebben, zoals 
beroepskeuze, de keuze van een 
levenspartner, toekomstige maat-
schappijvormen en dergelijke. Hij 
kan zich voorstellen dat de wereld er 
in de toekomst anders zal uitzien dan 
ze er op het moment uitziet. Voor de 
adolescent is het denkbaar dat hij zich 
in de toekomst anders zal gedragen 
en in andersoortige omstandigheden 
zal verkeren dan nu het geval is. 
Men mag veronderstellen dat ook 
dove jongeren in de adolescentiepe-
riode een beeld hebben van hun toe
komst. 

ad. E. Hoe zag de jongere zichzelf in 
het verleden (voor de groep van 22 -
25 jaar). 
Breed en Swaans-Joha (1986) stellen 
vast dat de overgang van doven-
school naar de horende maatschappij 
door driekwart van de doven als heel 
erg moeilijk wordt ervaren. Of dove 
jongeren momenteel nog problemen 
ervaren bij het verlaten van de doven-
school, zal bekeken worden in dit 
onderzoek. Ook zal nagegaan wor
den hoe de oudere jongeren vroeger 
bepaalde zaken beleefden. Dit om een 
vergelijking te kunnen trekken met 
de jongere groep. 

ad. F. Hoe zien ouders hun kinderen 
nu en in de toekomst. 
'In tegenstelling tot horende kinderen 
die al vanaf hun peuterjaren onbe
lemmerd met een steeds grotere kring 
van bekenden en onbekenden kun
nen communiceren, blijft die kring 
voor dove kinderen veel langer veel 
kleiner. De ouders van het dove kind 
zijn veel meer en veel langer bepa
lend voor zijn omgeving, zodat de 
invloed van ouders op hun dove kind 
extra groot is' (Beek en De Jong, 1990). 
Hierom is het van belang te weten 
hoe ouders tegenover de doofheid 
van hun kind staan en hoe zij de toe
komst van hun kind zien. 
Freeman, Carbin en Boese (1984) 

menen dat waardering voor de 
dovencultuur ten grondslag moet lig
gen aan de opvoeding van het dove 
kind. Ook Breed en Swaans-Joha 
(1986) schrijven dat horende ouders 
zullen moeten onderkennen en 
erkennen dat dove kinderen niet 
alleen in hun horende wereld 
opgroeien maar ook deel uitmaken 
van de wereld van de doven. 
Over het algemeen wordt het dus als 
heel belangrijk gezien dat ouders de 
dovenwereld ook bij de opvoeding 
van hun dove kind betrekken. Dove 
kinderen hebben er recht op om ken
nis te maken met de cultuur waar 
veel doven deel van uitmaken. 

5. Opzet van het onderzoek 

Proefpersonen 
In de onderzoeksvragen wordt 
gesproken over dove jongeren. Het 
lag dus voor de hand om dove jonge
ren te laten meewerken aan het 
onderzoek. 
Er is als eerste gekozen voor adoles
cente dove jongeren die geboren zijn 
in 1975, 1976, 1977, 1978 of 1979. 
Jongeren van deze leeftijd bevinden 
zich in een overgangsperiode tussen 
de kinderjaren en de volwassenheid 
(Van der Veer en De Wit, 1989). Het 
streven was om in deze groep 'jonge
re jongeren' tien jongens en tien meis
jes te hebben, die bovendien voldoen 
aan de hierna genoemde voorwaar
den. 
Er is naar gestreefd om evenveel kin
deren die op het internaat wonen als 
thuiswonende kinderen bij het tinder-
zoek te betrekken, om tussen deze 
groepen eventueel vergelijkingen te 
kunnen trekken. Het leek van belang 
dat er in ieder geval kinderen van 
dove ouders bij betrokken werden 
om ook hier eventueel te kunnen ver
gelijken. Verder mocht het oplei
dingsniveau niet te laag zijn (dat wil 
zeggen geen moeilijk lerende kinde
ren; als dit wel het geval zou zijn, zou 
dit problemen kunnen opleveren 
voor de uitvoering van het onder
zoek. Omdat het hier over dove jon
geren gaat, moest tenslotte het 
gehoorverlies groot zijn (ernstig 

slechthorend tot doof). 
Daarnaast is er gezocht naar een 
groep 'oudere jongeren' van enige 
omvang, om te kijken of deze groep 
anders tegen bepaalde zaken aan
kijkt. Het ideaal van ook twintig 
'oudere jongeren' was onbereikbaar, 
vandaar dat eerst naar een aantal van 
tien gestreefd is. Er is gekozen voor 
de geboortejaren 1968 -1970. Het idee 
hierachter is, dat deze jongeren min 
of meer hun plaats in de maatschap
pij gevonden hebben. Deze groep 
moest zo mogelijk aan dezelfde voor
waarden voldoen als de jongere 
groep. Bovendien zou het goed zijn 
als de jongeren oud-leerlingen van 
het doveninstituut zijn om de groe
pen zo goed mogelijk met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
Als derde groep zijn alle ouders van 
de jongere groep benaderd met de 
vraag of ze wilden meewerken aan 
het onderzoek. 

Voor de jongere groep zijn via het 
Koninklijk Instituut voor Doven 
'H.D. Guyot' in Haren vijfentwintig 
leerlingen geselecteerd die voldoen 
aan bovenstaande eisen. 
Naar de ouders van deze vijfentwin
tig jongeren is, daar allen nog min
derjarig waren, een brief gestuurd om 
toestemming te vragen voor het mee
werken aan het onderzoek. In deze 
brief stond ook de vraag of de ouders 
zelf bereid waren hun medewerking 
te verlenen. 
Twintig ouders hebben toestemming 
gegeven voor deelname van hun kind 
aan het onderzoek; vijftien ouders 
hebben te kennen gegeven ook zelf 
mee te willen werken. 
Om een groep van tien 'oudere jonge
ren' bij elkaar te krijgen heeft heel wat 
meer problemen opgeleverd. 
Via de jongerenclub voor doven in 
Groningen zijn uiteindelijk negen 
positieve reacties ontvangen. 

In de tabel is te zien wat uiteindelijk 
de steekproef van de jongeren is 
geworden, onderverdeeld naar leef
tijdsgroep en geslacht. 
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leeftijdsgroep 

jongere groep 

oudere groep 

aantal 

geslacht 

M 

10 

5 

15 

V 

10 

4 

14 

aantal 

20 

9 

29 

(M = mannelijk; V = vrouwelijk). 

Methode 
Om een antwoord te krijgen op de 
onderzoeksvragen is bij de jongeren 
een interview afgenomen en aan de 
ouders een vragenlijst opgestuurd. 

Omdat doven nogal eens te kampen 
hebben met leesproblemen (zie Beek 
en De Jong, 1990), is een schriftelijke 
vragenlijst minder geschikt voor de 
jongeren. Bovendien past bij een ver
kennend onderzoek eigenlijk het 
beste een interview als onderzoeks
instrument, omdat met een interview 
brede informatie kan worden inge
wonnen over een terrein waarover 
nog niet voldoende bekend is. Er is 
daarom gekozen voor interviewen. 
De mogelijkheid bestaat dan om 
zowel de vorm als de volgorde van de 
vragen aan te passen aan de concrete 
interviewsituatie (Reuling, 1987). 
Het voor het onderzoek gebruikte 
communicatiemiddel was Neder
landse Gebarentaal, aangezien het 
belangrijk is om de respondenten 
zoveel mogelijk in hun moedertaal te 
benaderen. 

Daar de meeste ouders die bereid 
waren om mee te werken niet in 
Groningen wonen, is ervoor gekozen 
om bij deze groep met schriftelijke 
vragenlijsten te werken. 
Omdat er geen interviews of vragen
lijsten beschikbaar waren die speci
fiek gericht zijn op de doelgroep van 
dit onderzoek, zijn deze speciaal voor 

dit onderzoek samengesteld. 
In het bovenstaande zijn verschillen
de aspecten naar voren gekomen die 
van belang zijn voor het beantwoor
den van de onderzoeksvragen. Naar 
aanleiding van deze aspecten ont
stonden uiteindelijk twee vragenlijs
ten voor beide groepen jongeren. 
Deze komen voor een groot deel 
overeen. De vragen zijn als open vra
gen aan de jongeren gesteld. 
De vragenlijst voor de ouders is geba
seerd op het interview voor de jonge
re groep; de lijst is echter wat minder 
uitgebreid. Naast algemene vragen 
over de gezinssituatie komen er onge
veer dezelfde onderwerpen in terug 
als in het interview van de jongere 
groep. 

6. Uitvoering van het onderzoek 

De thuiswonende leerlingen zijn op 
school geïnterviewd, de kinderen van 
het internaat op het internaat. Dit 
gebeurde voor zover mogelijk in een 
gestandaardiseerde situatie. De inter
views van de oudere groep werden 
bij de mensen thuis afgenomen. 
Alle interviews vonden plaats zonder 
aanwezigheid van derden. 

De afname van de interviews verliep 
goed. Afgezien van een paar vragen, 
die voor een aantal jongeren te inge
wikkeld bleken, begrepen de jonge
ren over het algemeen goed wat er 
met de vragen bedoeld werd. 
Ook de afname van de vragenlijsten 
verliep zonder problemen. De vra

genlijst is met een begeleidende brief 
opgestuurd naar de ouders. 
Uiteindelijk hebben alle ouders de 
vragenlijst ingevuld geretourneerd. 

7. Kanttekeningen bij het onderzoek 

De werkwijze in het onderzoek zou 
van invloed kunnen zijn op de resul
taten. Hierover zijn enkele opmerkin
gen te maken. Allereerst volgt een 
aantal opmerkingen over de geïnter
viewde dove jongeren. De jongeren 
uit de oudere groep zijn allen lid van 
een jongerenclub voor doven. Dit 
betekent dat deze jongeren per defini
tie min of meer actief zijn in de 
dovenwereld. 

Het aantal jongeren in de beide groe
pen is klein en niet gelijk. Er kunnen 
dus geen zinvolle statistische bewer
kingen op worden uitgevoerd. 
De jongeren die geïnterviewd zijn 
maken deel uit van een specifieke 
groep. Omdat dit een verkennend 
onderzoek is, is het ondanks boven
staande opmerkingen wel mogelijk 
om een eerste indruk van de groepen 
te krijgen. Ten tweede zijn er kantte
keningen te plaatsen bij het onder
zoeksinstrument. 
Tijdens het interviewen kwam een 
aantal zaken naar voren, zoals vragen 
die anders gesteld hadden kunnen 
worden om een beter antwoord te 
krijgen. Ook bleken een paar vragen 
nog te moeilijk geformuleerd te zijn 
(dit was niet het grootste probleem 
omdat de mogelijkheid bestond om 
een vraag nader toe te lichten). 
Over het algemeen kan gezegd wor
den dat de resultaten waardevol 
genoeg zijn om conclusies te kunnen 
trekken, vooral als men bedenkt dat 
het hier om een verkennend onder
zoek gaat. 

8. Resultaten per onderzoeksvraag 

A. Wat is de mening van de jongere 
over zijn eigen doofheid 
Er kan in het algemeen gezegd wor
den dat de jongeren niet bijzonder 
positief of negatief zijn over hun 
doofheid. Er worden wel wat zaken 
genoemd die niet zo leuk zijn, maar 
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aan de andere kant zijn er ook posi
tieve aspecten. 
Een opvallend verschil tussen beide 
groepen is, dat van de jongere groep 
zes personen zich soms schamen voor 
hun gebaren, terwijl dit bij geen van 
de oudere jongeren het geval is. 
Verder ontstaat het beeld dat de jon
geren zich niet echt druk maken over 
hun doofheid. 

B. Weet de jongere dat gebarentaal 
een echte taal is en hoe is zijn /haar 
gebruik ervan. 
Vrijwel alle jongeren uit beide groe
pen vinden dat gebarentaal een echte 
taal is. Een vrij groot verschil is te 
bespeuren bij de vraag of de jongere 
vindt dat de mensen in zijn of haar 
omgeving gebaren moeten leren. Bij 
de oudere groep vindt inderdaad de 
helft dat dit moet. Bij de jongere 
groep vindt dit slechts een klein 
gedeelte. De oudere groep lijkt meer 
waarde te hechten aan het gebruik 
van gebaren boven gesproken taal, 
ook in de communicatie met anderen 
(doven en horenden). Zo zegt deze 
groep over het algemeen dat ze liever 
meer gebaren zou willen in de com
municatie met ouders en leerkrach
ten. Van de jongere groep zegt een 
aantal dat ze juist minder gebaren 
zou willen gebruiken. Er zou gecon
cludeerd kunnen worden dat de jon
gere groep meer geneigd is zich aan 
te passen aan de (horende) omgeving. 
Wat betreft de kennis over de 
Nederlandse Gebarentaal (NGT) kan 
gezegd worden dat de oudere groep 
zich beter bewust is van het bestaan 
van NGT dan de jongere groep. Dit 
blijkt uit het feit dat iedereen uit de 
oudere groep onderscheid maakt tus
sen de (vroegere) communicatie met 
een leerkracht en die met een dove. 
Een derde van deze groep benoemt 
dit verschil als het verschil tussen 
NGT en Nederlands ondersteund 
met Gebaren (NmG). Van de jongere 
groep ziet niet iedereen verschil en is 
er slechts een klein deel dat het ver
schil benoemt als zijnde het verschil 
tussen NGT en NmG. 
C. Is de jongere zich bewust van een 
eigen cultuur en maakt hij/zij daar 

(actief) deel van uit. 
Bijna alle jongeren uit de oudere 
groep zeggen dat er sprake is van een 
dovencultuur in Nederland. Van de 
jongere groep zeggen drie jongeren 
dat dit niet het geval is en twijfelt een 
derde deel van de groep hieraan. 
Blijkbaar is de jongere groep zich nog 
niet zo bewust van het bestaan van 
een dovencultuur. 
Van beide groepen heeft het grootste 
deel meer dove vrienden. Er is wel 
een opvallend verschil tussen de 
groepen: vier van de jongere groep 
geven aan meestal horende vrienden 
te hebben en bij de ouderen is dit aan
tal nul. Verder valt op dat de jongeren 
uit de jongere groep weinig contact 
hebben met dove volwassenen (een 
derde deel zelfs nooit). 
De oudere groep is vaker lid van 
een dovenvereniging dan de jong
ere groep. De ouderen gaan vaker 
naar het clubhuis voor doven in 
Groningen en bezoeken het liefst een 
activiteit voor doven. Bij de jongere 
groep is dit alles in mindere mate het 
geval; deze groep ontwikkelt juist vrij 
veel activiteit in de 'horende' wereld. 
De oudere groep is ook beter op de 
hoogte van wat zich in de dovenwe-
reld afspeelt, o.a. doordat ze meer 
tijdschriften voor doven lezen. Ze 
kennen bijvoorbeeld meer bekende 
dove Nederlanders. 

D. Hoe ziet de jongere zichzelf in de 
toekomst (voor de groep van 14 - 18 
jaar). 
Wat betreft de verwachtingen met 
betrekking tot de toekomst van de 
jongere groep komt naar voren dat 
deze verwachtingen over het alge
meen niet overeenkomen met het 
beeld van de oudere groep op dit 
moment. De jongere groep verwacht 
bijvoorbeeld deels dat ze later meer 
horende vrienden heeft, terwijl dat bij 
niemand van de oudere groep 
momenteel het geval is. Ook valt met 
betrekking tot het onderwerp wonen 
op, dat de oudere groep veel vaker de 
aanwezigheid van veel doven als 
reden geeft voor de plaats waar ze 
wonen; de jongere groep geeft meest
al heel andere redenen waarom een 

bepaalde woonplaats door hen 
gewenst wordt. 
De meeste jongeren hebben nog geen 
vastomlijnd idee van wat ze later 
gaan doen qua beroep of vervolgop
leiding. 
Het grootste deel van de groep ver
wacht later deel te gaan nemen aan 
dovenactiviteiten. 

E. Hoe zag de jongere zichzelf in het 
verleden (voor de groep van 22 - 25 
jaar). 
Hierover moet gezegd worden dat de 
meeste jongeren problemen hebben 
gehad bij de overgang van doven-
school naar (horende) maatschappij. 

F. Hoe zien ouders hun kinderen nu 
en in de toekomst. 
De ouders denken globaal gezien 
positief over gebarentaal en het leren 
spreken. Sommigen vinden het wel 
heel belangrijk dat de horende wereld 
en het Nederlands niet uit het oog 
verloren wordt. Niet iedereen is dan 
ook vóór de invoering van gebaren
taal op het doveninstituut. 
De meeste ouders vinden het belang
rijk dat hun kind zowel met de 
'horende' als met de dovencultuur in 
aanraking komt. 

Ouders hebben maar weinig contact 
met dove volwassenen. 
Hoewel de meeste ouders er af en toe 
moeite mee hebben dat hun kind doof 
is, denken ze bijna allemaal dat hun 
kind zelfstandig een plaats in de 
maatschapp 

9. Conclusies 

Er kan in het algemeen geconclu
deerd worden dat er verschillen en 
overeenkomsten zijn tussen de jonge
re groep en de oudere groep. 
De overeenkomsten bevinden zich 
vooral op het gebied van de beleving 
van de doofheid. Geen van de groe
pen ervaart doofheid als iets vrese
lijks. Het enige verschil dat hier 
opvalt is dat er bij de jongere groep 
soms schaamte aanwezig is voor het 
gebaren. Dit zou veroorzaakt kunnen 
zijn door het feit dat deze jongeren 
zich in de puberteit bevinden en dus 
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nogal bezig zijn met hoe ze eruit zien 
in de ogen van anderen. 
De verschillen zijn voornamelijk 
terug te vinden in de consequenties 
van de doofheid. De jongere groep is 
meer gericht op de horende wereld, 
zowel wat betreft activiteiten als ook 
wat betreft de neiging tot het aanpas
sen aan horenden (bijvoorbeeld in de 
communicatie). 
Een conclusie van dit onderzoek is 
ook dat de jongere groep niet echt 
veel contact heeft met dove volwasse
nen, terwijl in literatuur vaak grote 
nadruk wordt gelegd op het belang 
daarvan. Het doveninstituut 'H.D. 
Guyot' zegt bijvoorbeeld voldoende 
identificatiemogelijkheden te willen 
bieden voor de mogelijkheid 'to enjoy 
life as a deaf person' (Instituuts-bro-
chure, 1981). Dan zullen er dus vol
doende dove volwassenen op het 
instituut aanwezig moeten zijn. 
Over de ouders kan geconcludeerd 
worden dat ze over het algemeen het 
belang inzien van de noodzaak dat 
dove kinderen zowel met de horende 
wereld als met de dovenwereld in 
contact gebracht moeten worden. 

De beperktheid van dit onderzoek in 
ogenschouw genomen, is de algeme
ne doelstelling van het onderzoek 
bereikt. Voor zover dat mogelijk was, 
is inzicht verkregen in hoe dove jon
geren hun doofheid beleven en in wat 
de consequenties daarvan zijn op ver
schillende gebieden. 

10. Aanbevelingen 

Het is aan te bevelen om te bekijken 
in hoeverre het mogelijk is om meer 
dove medewerkers te betrekken bij 
opvoeding en onderwijs aan dove 
kinderen, zodat de jongeren meer 
mogelijkheden hebben om zich met 
doven te identificeren. 
Het zou ook goed zijn om in de lessen 
en in gesprekken op het internaat de 
jongeren meer te informeren over de 
dovencultuur. 
Ouders zouden meer contact moeten 
hebben met dove volwassenen omdat 
dit belangrijk is voor het contact met 
hun dove kind. Ook zou dit het aan

tal dove rolmodellen voor het kind 
kunnen vergroten. 

Het verdient aanbeveling dit onder
zoek nogmaals uit te voeren met 
gebruikmaking van een grotere, 
representatieve steekproef, om te kij
ken of het ontstane beeld dat uit dit 
onderzoek naar voren komt enigszins 
overeenkomt met de beleving van de 
landelijke populatie. Ook kunnen dan 
groepen onderling vergeleken wor
den, bijvoorbeeld kinderen van dove 
ouders met kinderen van horende 
ouders. 

Ook zou het goed zijn om een longi
tudinaal onderzoek uit te voeren, 
zodat bij dezelfde jongeren kan wor
den gekeken of leeftijd inderdaad een 
belangrijke rol speelt. 
Tenslotte is het goed om ook naar de 
meningen van andere opvoeders dan 
alleen de ouders te kijken (bijvoor
beeld leerkrachten, groepsleiding). 
Middels verder onderzoek zou ook 
gekeken kunnen worden hoe op 
school gewerkt kan worden om pro
blemen te voorkomen bij het verlaten 
van de school. 
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Zelfwaardering en slechthorendheid 

M. van der Meulen en I. Siemann 

Samenvatting 

Van slechthorende kinderen wordt vaak verondersteld dat ze een lage 

zelfwaardering hebben, omdat ze anders zijn dan andere kinderen 

en in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door hun gehoor-

stoornis. Onderzoek in de literatuur hiernaar leverde geen eenduidig 

beeld op en een kleinschalig onderzoek uitgevoerd bij 18 slechtho

rende kinderen in Groningen bevestigde dit beeld evenmin. Ook de 

verwachting dat slechthorende kinderen op het gewone basisonder

wijs zichzelf lager zouden waarderen dan kinderen op het speciale 

onderwijs, omdat ze zich steeds met normaal-horende kinderen moe

ten meten, vond geen ondersteuning. De test die werd gebruikt om de 

zelfwaardering te onderzoeken voldeed goed, hoewel wordt aanbe

volen deze voor slechthorende kinderen individueel af te nemen en de 

testgegevens eventueel aan te vullen met een persoonlijk gesprek, 

waarin naar de de beleving van de gehoorstoornis wordt gevraagd. 

Er zijn verschillende technische en theoretische verklaringen te geven, 

waarom de verwachte lage zelfwaardering niet overtuigend werd 

gevonden. Daarnaast blijft de mogelijkheid open, dat het uitgangs

punt onjuist is. Zelfwaardering hoeft niet uitsluitend ontleend te wor

den aan een enkel gebied. Andere, voor de persoon belangrijke 

gebieden, waar positieve ervaringen worden opgedaan, kunnen com

penserend werken. 

1. Inleiding 

Een hardnekkige veronderstelling is 
dat kinderen met een stoornis over 
het algemeen een lage zelfwaardering 
hebben. De redenering is als volgt: 
kinderen met een stoornis zullen, 
vaak al jong, ontdekken dat ze anders 
zijn dan andere kinderen. Er anders 
uitzien of voortdurend geconfron
teerd worden met het feit, dat je din
gen niet kunt of slechter doet moet 
wel een lage zelfwaardering tot 
gevolg hebben. 
Een dergelijke redenering treffen we 
ook vaak aan ten aanzien van slecht
horende kinderen. Er is altijd veel 
aandacht geweest voor de taalproble
men en de mogelijk cognitieve ach
terstand van slechthorende kinderen. 

Maar daarnaast is er ook een groeien
de belangstelling voor de sociale en 
emotionele problemen, die kinderen 
als gevolg van hun gehoorstoornis 
kunnen ondervinden. Zelfwaarde
ring is een belangrijk onderdeel van 
de sociale en emotionele ontwikke
ling. Ze blijkt niet altijd rechtstreeks 
uit het gedrag, maar is voor de per
soon zelf belangrijk. Door het stigma 
van de handicap en door de taal- en 
communicatieproblemen zouden 
slechthorende kinderen zichzelf in 
ongunstige zin met andere kinderen 
vergelijken en ook minder positieve 
reacties krijgen. Zeker wanneer dit 
gedurende jaren het geval is, moet 
dat wel consequenties hebben voor 
de wijze waarop kinderen zichzelf 
waarderen. 

2. Een onderzoek in Groningen. 

De deelnemers aan het onderzoek 
De namen van de kinderen die aan 
het onderzoek meededen werden 
verkregen via de afdeling Audiologie 
van het Ademisch Ziekenhuis 
Groningen. Tien van deze kinderen (4 
meisjes en 6 jongens) zaten op een 
school voor speciaal onderwijs en 
acht (5 meisjes en 3 jongens) volgden 
gewoon basisonderwijs. Voor beide 
groepen was de gemiddelde leeftijd 
10 jaar, ze varieerde van 9 tot 12 jaar. 
Het gehoor verlies, bij beide groepen, 
liep uiteen van 30 tot 70 DB. 

De meting van de zelfwaardering 
Zelfwaardering is de positieve of 
negatieve evaluatie van de eigen per
soon. De zelfwaardering kan betrek
king hebben op afzonderlijke ken
merken of op de persoon in zijn tota
liteit, de globale zelfwaardering. De 
globale zelfwaardering is niet een 
optelsom van de zelfwaardering voor 
specieke kenmerken of gebieden. 
Vooral het belang, dat iemand hecht 
aan een bepaald gebied en het succes 
dat daarbij wordt gehaald, spelen een 
belangrijke rol (Van der Meulen, 
1993). 
Om de mate van zelfwaardering 
van slechthorende kinderen in het 
onderzoek te kunnen bepalen, is de 

Competentiebelevingschaal voor 
Kinderen afgenomen. De schaal is een 
Nederlandse bewerking van de 'Self-
Perception Profile for Children', ont
wikkeld door Harter (Veerman, 1989). 
Met deze schaal kan bij kinderen 
vanaf 8 jaar worden vastgesteld, hoe 
ze zich op een aantal specifieke gebie
den vinden functioneren en hoe hun 
globaal gevoel van eigenwaarde is. 
De 36 items van de schaal word
en ingedeeld in zes subschalen: 
1 Schoolvaardigheden 
2 Sociale Acceptatie 
3 Sportieve Vaardigheden 

VHZ.jaargang 36 nummer I • maan 1996 



ZELFWAARDERING EN SLECHTHORENDHEID 

4 Fysieke Verschijning 
5 Gedragshouding 
6 Globale Zelfwaardering 
De items zijn geformuleerd als paars
gewijze tegenstelling, bijvoorbeeld 
'Sommige kinderen vinden zichzelf 
net zo slim als andere kinderen' maar 
'Andere kinderen zijn er niet zo zeker 
van, of ze wel net zo slim zijn'. 
Kinderen moeten eerst kiezen welke 
van de twee uitspraken het best bij 
hen past en vervolgens aangeven of 
dat helemaal of een beetje voor hen 
geldt. 

De Competentiebelevingschaal werd 
op school afgenomen, in het speciaal-
onderwijs in groepjes van drie en in 
het gewoon basisonderwijs individu
eel. Indien nodig, werd daarbij 
gebruik gemaakt van SOLO-appara-
tuur. 

3. De zelfwaardering van slechtho
rende kinderen 

Uit de bevindingen in de literatuur 
krijgen we geen eenduidig beeld van 
de zelfwaardering van slechthorende 
kinderen. De onderzoeken zijn slecht 
vergelijkbaar vanwege verschillen in 
leeftijd, verschil in de mate van 
gehoorverlies en het gebruik van ver
schillende meetinstrumenten. In een 
van de weinige onderzoeken bij kin
deren in de leeftijd van 8 tot 15 jaar 
werd in geval van een gehoorstoornis 
een lagere zelfwaardering gevonden 
dan wanneer er geen zintuiglijke pro
blemen waren, of als er sprake was 
van een visuele stoornis. Dit gold 
zowel voor de globale zelfwaarde
ring als voor de gebieden gedrag en 
populariteit (Loeb & Sarigiani, 1986). 
In het eigen onderzoek bij de kinde
ren uit Groningen bleken de 9 slecht
horende jongens op geen van de sub-
schalen van de Competentiebele
vingschaal te verschillen van de 
normgroep van jongens, vermeld in 
de handleiding van de schaal 
(Veerman, 1989). Voor de 9 slechtho
rende meisjes werd alleen een ver
schil met de meisjes uit de normgroep 
gevonden voor de subschaal 
Gedragshouding. De slechthorende 
meisjes beoordeelden zichzelf hierop 

lager dan de normgroep. Een verkla
ring voor dit verschil is moeilijk te 
geven. Het is mogelijk dat slechtho
rende meisjes minder mogen en dien
tengevolge voor hun gevoel sneller 
regels overtreden. 
Concluderend kan gesteld worden, 
dat de op theoretische gronden ver
wachte lage zelfwaardering van 
slechthorende kinderen niet overtui
gend ondersteund wordt door de uit
komsten van empirisch onderzoek. 
Naast de hierboven genoemde kant
tekeningen, worden in de literatuur 
nog twee kritiekpunten genoemd: de 
gehoorgestoorden zouden teveel als 
één groep worden beschouwd en de 
gebruikte instrumenten zouden niet 
geschikt zijn voor onderzoek bij 
slechthorenden. In de volgende para
grafen worden deze twee punten ver
der uitgewerkt. 

4. De referentiegroep: speciaal of 
gewoon basisonderwijs 

Voor de zelfwaardering blijkt het wat 
uit te maken met welke personen of 
groep iemand zich vergelijkt. 
Wanneer bijvoorbeeld kinderen met 
leerstoornissen zich vergelijken met 
hun klasgenoten zonder leerproble
men blijken ze zichzelf een lagere 
zelfwaardering te geven dan wanneer 
ze zich met de groep leergestoorde 
kinderen vergelijken (Renick & 
Harter, 1989). Een dergelijke invloed 
vdii wat wel de referentiegroep 
wordt genoemd, zou ook een rol 
kunnen spelen bij slechthorende 
kinderen (Loeb & Sarigiani, 1986) 
Slechthorende kinderen in het 
gewoon basisonderwijs zouden zich 
steeds met normaal-horende kinde
ren meten en daardoor een relatief 
lagere zelfwaardering hebben dan 
kinderen die zich in het speciaal 
onderwijs temidden van andere 
slechthorende kinderen bevinden. 
Ook nu weer geeft onderzoek in de 
literatuur geen uitsluitsel. Men treft 
zowel de verwachte lagere zelfwaar
dering van slechthorende kinderen in 
het gewone basisonderwijs aan als 
geen verschil tussen de beide groepen 
(Davis &Hardick, 1981). 

Voor de slechthorende kinderen in 
Groningen bleek er, voor de 6 sub-
schalen van de Competentiebele-
vingsschaal, geen verschil te zijn tus
sen de 10 kinderen die het speciaal 
onderwijs en de 8 kinderen die het 
gewoon basisonderwijs volgden. 
Omdat de groepen anders te klein 
zouden worden, werden voor deze 
vergelijking de meisjes en jongens 
samengevoegd. In dit geval was dat 
geoorloofd, omdat als groep de meis
jes en de jongens niet van elkaar ble
ken te verschillen. 

In het interview, dat na de testafname 
met de kinderen werd gehouden, 
werd hen onder meer gevraagd met 

../ik hoor wel slecht, maar 

die andere kinderen zijn nog 

slechter af'... 

wie ze zich vergeleken. Dit was 
voor velen een moeilijke vraag. 
'Vergelijken met andere kinderen' ble
ken ze op te vatten als 'naar andere 
kinderen kijken'. Ze zeiden dan dat ze 
soms keken hoe snel of langzaam 
andere kinderen werkten, of hoe deze 
iets aanpakten als ze zelf de opdracht 
van de onderwijzer niet goed hadden 
begrepen. Opvallend was wel, dat 
enkele kinderen van het speciaal 
onderwijs zich vergeleken met kinde
ren die volgens hen slechter waren. 
Ze benadrukten dan dat ze blij waren, 
dat ze niet zoals die kinderen waren 
en dat bij henzelf de handicap wel 
meeviel. De kinderen in het basison
derwijs waren zich er erg van bewust 
dat iedereen zijn eigen tempo volgde 
en dat het daarom weinig zin had 
zich met anderen te vergelijken. 

Anders dan wel wordt verondersteld, 
kan men op grond van het voorgaan
de niet concluderen dat slechthoren
de kinderen in het gewoon basison
derwijs een lagere zelfwaardering 
hebben dan kinderen in het speciaal 
onderwijs. Uit de interviews bleek 
ook niet, dat eerstgenoemde zichzelf 
in negatieve zin vergeleken met nor-
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maal-horende kinderen. In de klas 
werd benadrukt, dat elk kind in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen niveau 
werkte. Sommige slechthorende kin
deren in het speciaal onderwijs verge
leken zichzelf in positieve zin met 
andere kinderen die meer problemen 
hadden dan zijzelf. In de sociale psy
chologie staat dit verschijnsel bekend 
als 'neerwaartse vergelijking' (Taylor 
& Brown, 1988). Mensen willen graag 
een positief beeld van zichzelf behou
den en zoeken daarom vergelijkingen 
die in hun voordeel uitvallen. 

5. De geschiktheid van de gebruikte 
test 

n de literatuur worden twee hoofdre
denen genoemd waarom tests die 
ontwikkeld zijn voor normaal-horen
de kinderen minder geschikt zijn om 
de zelfwaardering van kinderen met 
een gehoorstoornis te onderzoeken. 
Ten eerste is de manier waarop de 
vragen zijn geformuleerd meestal te 
moeilijk voor hen. Kinderen met een 
gehoorstoornis zijn vaak beperkt in 
hun taalvaardigheid. Volgens sommi
gen zouden de lage uitkomsten bij 
deze kinderen op tests voor zelfwaar
dering dan ook eerder te wijten zijn 
aan het slecht begrijpen van de vra
gen dan aan een werkelijk lage zelf
waardering. Ten tweede is de inhoud 
van de test niet op hun speciale situ
atie gericht. Er worden geen vragen 
gesteld over de gehoorstoornis en de 
gevolgen daarvan. De oplossing 
wordt dan wel gezocht in gemakkelij
kere bewoordingen van de vragen 
(Gibson-Harman & Austin, 1985) of 
het toevoegen van extra vragen over 
communicatie en het accepteren van 
de handicap (Oblowitz, Green & 
Heyns, 1991). 

Na de afname van de Competentie-
belevingstest werd met de slechtho
rende kinderen uit het onderzoek in 
Groningen nog een interview gehou
den. Hierin werd hen, met gebruik 
van tekeningen op kaartjes, gevraagd 
naar gebieden die ze belangrijk von
den. Als kinderen niet spontaan hun 
gehoorstoornis noemden werd 

hen daar expliciet naar gevraagd. 
Vervolgens werden, als controle op 
de schriftelijk afgenomen test, enkele 
mondelinge vragen over elk van de 
6 gebieden uit de Competentie-
belevingsschaal gesteld. 
De gebieden uit de Competentie-
belevingsschaal lijken ook voor 
slechthorende kinderen belangrijk. 
'School' wordt door hen op de eerste 
plaats gezet. Deze uitkomst is waar
schijnlijk toe te schrijven aan het feit 
dat het interview op school plaats
vond. Slechts 5 van de 18 kinderen 
vonden dat slechthorendheid toege
voegd moest worden. Voor twee van 
hen kwam dat op de eerste plaats. 
In veel gevallen werd een verschil 
geconstateerd tussen de antwoorden 
op de Competentiebelevingschaal en 
overeenkomstige vragen in het inter
view. In het merendeel van deze 
gevallen viel de zelfwaardering in het 
interview positiever uit. 
Met uitzondering van één proefper
soon onstond bij de afname van de 
Competentiebelevingschaal niet de 
indruk dat de kinderen de vragen niet 
begrepen. Het positiever uitvallen 
van de zelfwaardering in het inter
view lijkt eerder een gevolg van het 
willen maken van een goede indruk 
op de proefleider. 

Ondanks twijfels bij enkele auteurs 
over de geschiktheid van instru
menten die ontwikkeld zijn voor 

Het is beter de schaal 

individueel af te nemen 

normaalhorenden, is de Competentie 
belevingsschaal goed te gebruiken in 
onderzoek naar de zelfwaardering bij 
slechthorenden. De subschalen van 
de Competentiebelevingsschaal lijken 
ook voor slechthorende kinderen 
relevant en er werden, op één geval 
na, geen problemen met het begrijpen 
van de vragen gesignaleerd. Wel 
wordt geadviseerd de schaal indivi
dueel af te nemen, zodat de proeflei
der zelf na kan gaan of de vragen 
worden begrepen. Een voordeel van 
het afnemen van een ongewijzigde 

versie van de schaal is dat de ant
woorden van de kinderen geplaatst 
kunnen worden tegen de achtergrond 
van de normgegevens van Veer
man (1989). Bovendien wordt de 
Competentiebelevingsschaal de laat
ste jaren steeds meer gebruikt in 
onderzoek bij specifieke groepen. 
(Een overzicht hiervan kan men vin
den bij Swennehuis & Veerman, 
1995.) Een nadeel is dan wel dat niet 
rechtstreeks vragen worden gesteld 
over de slechthorendheid. Wanneer 
de schaal gebruikt wordt als onder
steuning in een diagnostisch proces, 
kan dit hiaat in het persoonlijk 
gesprek met het kind aangevuld wor
den. 

6. Slotopmerkingen 

Hoewel het onderzoek maar bij een 
kleine groep slechthorende kinderen 
is uitgevoerd, stemmen de uitkom
sten in grote lijnen wel overeen met 
die uit enkele andere Nederlandse 
onderzoeken naar de zelfwaardering 
van kinderen met stoornissen of pro
blemen. Kunnen (1992) vond bijvoor
beeld geen verschil in zelfwaardering 
(gebaseerd op een eigen vertaling van 
de schaal van Harter) tussen lichame
lijk gehandicapte leerlingen op de 
Mytylschool en niet-gehandicapte 
leerlingen op de basisschool. 
Veerman (1992) vond, in onderzoek 
waarin eveneens de Competentie
belevingschaal werd gebruikt, slechts 
matige verschillen tussen kinderen 
met emotionele en gedragsproblemen 
en niet-klinische groepen. In een later 
onderzoek (Veerman & Straathof, 
1993) werd voor klinische groepen 
niet, maar voor poliklinische groepen 
wel een lagere zelfwaardering gevon
den voor een aantal gebieden. De 
auteurs vinden echter deze resultaten 
moeilijk te interpreteren, omdat deze 
vertroebeld worden door de invloed 
van leeftijd en sexe op de uitkomsten. 
Er zijn verschillende verklaringen 
mogelijk waarom een, volgens een 
aannemelijke redenering verwachte, 
lagere zelfwaardering van kinderen 
met stoornissen of problemen toch 
niet overtuigend wordt gevonden. 
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Veerman (1992) noemt er een aantal. 
Een werkelijk lage zelfwaardering 
zou niet naar voren kunnen komen 
door onvolkomenheden in de opzet 
en methode van het onderzoek. 
Daarnaast zouden kinderen sociaal 
wenselijk gedrag vertonen en zichzelf 
op een test hoger inschatten dan ze in 
werkelijkheid doen. Ook de reeds 
genoemde 'neerwaartse vergelijking', 
het vergelijken met anderen die het 
nog slechter hebben getroffen, kan 
een rol spelen. 

Maar het is tenslotte ook heel goed 
mogelijk, dat, op enkele uitzonderin
gen na, ook kinderen met stoornissen 
ondanks alles tevreden zijn met zich
zelf. In dat geval wordt het tijd om de 
argumentatie die aan het begin werd 
genoemd te herzien. 
Het zou onrealistisch zijn om te ont
kennen dat kinderen met stoornissen 
problemen ondervinden in hun dage
lijks functioneren. Maar dat hoeft niet 
te betekenen dat ze louter negatieve 
ervaringen opdoen. De zelfwaarde
ring is niet afhankelijk van de compe
tentie in een enkel gebied; bovendien 
kunnen problemen in het ene gebied 
gecompenseerd worden door positie
ve ervaringen in een ander belangrijk 
gebied. Voor het bevorderen van een 
positieve zelfwaardering bij slechtho
rende kinderen is, volgens Warren en 
Hasenstab (1986), een goede ouder-
kind relatie van wezenlijk belang. In 
hun onderzoek vonden ze dat ken
merken van de ouder-kind relatie 
meer met de zelfwaardering van 
slechthorende kinderen samenhing, 
dan demografische variabelen zoals 
sexe, leeftijd en sociaal-economisch 
milieu of kenmerken die rechtstreeks 
met de gehoorstoornis te maken had
den, zoals de mate van gehoorverlies 
en leeftijd waarop dit begon. 
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W. VAN ZO IN 

Kom mee! - nieuw leermateriaal voor dove volwassenen 
Doven leren "kast poes op" vertalen in de basiseducatie. 

W. van Zon 

Samenvatting 

Veel dove mensen blijven ook als ze volwassen zijn moeite houden 

met de Nederlandse taal en hebben de behoefte daaraan iets te doen. 

Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een vraag bij de instellin

gen voor basiseducatie om een aanbod voor deze groep. De basis

educatie biedt alle volwassenen met weinig opleiding (tot ca. basis

vorming) de kans om weer te gaan leren. Verscheidene instellingen 

hebben inmiddels enige jaren ervaring met leergroepen van doven. 

Op basis van de vragen uit de praktijk heeft de SLO in samenwerking 

met Madido (Maatschappelijke Dienstverlening aan Doven) studieda

gen voor educatief werkers georganiseerd, en is een 'Handboek: 

Dove mensen in de basiseducatie' (SLO, Enschede, 1993) uitge

bracht. Het handboek is gericht op de docenten basiseducatie en 

biedt hen in beknopte vorm de essentiële informatie over de wereld en 

de cultuur van doven, brengt de specifieke doelen van een op deze 

groep toegespitst taalaanbod in kaart en geeft daarbij te hanteren 

specifieke didactische uitgangspunten en aanwijzingen. 

Dit Handboek omvat daarmee de grondlijnen van een cursusplan, 

maar nog geen uitwerking daarvan in concrete materialen en les-

voorstellen." Kort geleden is voor het eerst lesmateriaal voor dove vol

wassenen in druk verschenen. Dit materiaal is bestemd voor (taalcur

sussen aan doven in de basiseducatie en kreeg als titel: Kom mee! 

10 taal en themakaternen voor dove volwassenen. 

1. Doven in de basiseducatie 

Al een aantal jaren vormen dove - en 
ernstig slechthorende - volwassenen 
een kleine maar gemotiveerde groep 
deelnemers in de basiseducatie (zie 
ook het tijdschrift Basiseducatie 1992 
- n r 1). 
Meestal komen zij in de eerste plaats 
om de Nederlandse taal beter te leren, 
maar er zijn ook veel aspecten van 
sociale kennis en vaardigheid die 
aandacht vragen. 
In onderzoek is herhaaldelijk beves
tigd dat dove schoolverlaters vaak 
een zeer laag taalniveau hebben, dat 
ook nog eens in de naschoolse perio
de lager wordt. Veel doven blijven 
daarmee ook verstoken van noodza

kelijke informatie over maatschappij 
en samenleving. Denk daarnaast bij
voorbeeld eens aan het feit dat er boe
ken en kranten in het Turks, Arabisch 
en in braille zijn, maar niet in de geba
rentaal. 

Als doven opgroeien ontwikkelen 
zij meestal een primaire, dagelijkse 
communicatie via gebaren. Het 
Nederlands moeten zij expliciet op 
school leren, net als een horende een 
tweede taal. De problemen die doven 
hebben in het correct uitdrukken in 
het Nederlands zijn merendeels terug 
te voeren tot de verschillende struc
tuur en grammatica van de 
Gebarentaal. Dat vraagt om een eigen 
aanpak. 

Een cursiste, Francesca, zegt: "Ik zeg 
vaak dingen andersom dan in de 
Nederlandse taal, dat wil ik leren 
goed te doen." En cursist Marcel: "Ik 
wil graag nieuwe woorden leren, wat 
ze betekenen, dat begrijp ik soms 
niet". 

Er zijn een aantal argumenten te 
geven voor deelname van dove vol
wassenen aan de reguliere educatie 
- wanneer dat mogelijk is - in plaats 

van speciale voorzieningen. Zoals: de 
mogelijkheden van een doorgaande 
lijn van basiseducatie naar vervolg
trajecten (bijvoorbeeld gericht op ver
dere opleiding en/of arbeid), bredere 
keuzemogelijkheden (er zijn maar 
enkele speciale opleidingen), een 
geïntegreerde werkwijze afgestemd 
op volwassenen en leren in een groep, 
contacten buiten de dovenwereld. 
In hun werksituatie kunnen doven te 
maken hebben met veranderingen, 
waardoor een blijvende educatie 
belangrijk is. 
Zo vertelt cursist Marcel over zijn 
werk: "Ik werk met doven en horen
den door elkaar. Mijn collega's zijn 
allemaal horend. Er werken wel 
15 doven bij ons. Vroeger werkten we 
samen in een groep. Toen waren we 
altijd bij elkaar. Nu werken we alle
maal apart." Ook Francesca vertelt 
dat ze alleen tussen horenden werkt. 
In het ziekenhuis waar ze werkt als 
schoonmaakster zijn nog wel twee 
andere doven werkzaam, maar die 
werken op andere afdelingen. 
Het overheidsbeleid voor de BVE is 
op het punt van gehandicapten ook 
steeds duidelijker gericht op integra
tie, maar vooralsnog kiezen de doven 
zelf. 

Een aantal instellingen is op de vra
gen van doven in hun regio ingegaan 
en heeft (sinds ca. 1986) een aange
past aanbod voor deze doelgroep 
gerealiseerd. Voor de begeleiders was 
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het eerst nog een pionieren van ieder 
voor zich, maar in de loop van de tijd 
ontstond er, door uitwisseling en 
informatie o.a. op landelijke studie
dagen, een zeker gemeenschappelijk 
kader en deskundigheid. De zo 
bereikte consensus over de uitgangs
punten van het werken met doven en 
de inhoud van het programma, d.w.z. 
de doelen van de cursussen voor deze 
doelgroep, werden neergelegd in het 
Handboek: dove mensen in de basise
ducatie (SLO/Madido 1993). 
Maar ook al werd dat als een belang
rijke steun ervaren, het ontbrak nog 
steeds aan geschikt leermateriaal dat 
doven aanspreekt. Niet dat er geen 
materiaal gebruikt werd, maar elke 
educatief werker moest tot nu toe 
weer een beetje het wiel uitvinden. 

2. Uitgangspunten en kenmerken 
van het leermateriaal voor doven. 

Inhoudelijke integratie 
In de praktijk is de cursus voor doven 
in de basiseducatie een combinatie 
van: 
- het leeraspect van de Nederlandse 

taal en 
- het aspect sociale kennis en vaar

digheid 

Uit een inventarisatie van de prak
tijk blijkt dat in sommige gevallen 
een taai-lijn, in andere gevallen een 
thema-lijn wordt gevolgd. Een the
malijn is er vooral als de sociale ken
nis en vaardigheden meer op de voor
grond treden, met name in laag-
niveau groepen. Bij midden en hoger 
niveau heeft de taai-lijn eerder de 
overhand. Het is klaarblijkelijk moei
lijk om deze systematisch te combine
ren als men steeds allerhande los 
materiaal bij elkaar moet zoeken. 
In Kom mee! is een evenwicht nage
streefd tussen deze inhoudelijke 
accenten op de didactiek van de taal 
en de sociale kennis en vaardigheden. 
Dit is het best passend voor de doel
groep van doven die in de basisedu
catie komen om hun vaardigheden in 
dagelijkse situaties te vergroten. 

Sociale kennis en vaardigheden 
Voor het sociale domein wordt aange
sloten bij de doelen voor "Sociale 
Kennis en Vaardigheden" in de basis
educatie, met bij de vaardigheden de 
algemene kanttekening dat bij inter
actie / communicatie enz. onder
scheid gemaakt moet worden tussen 
interacties binnen de dovenwereld en 
in de horende wereld. 
Verder zijn er aanvullende doelen / 
situaties die specifiek zijn voor 
doven. Dit zijn enerzijds de dovencul-
tuur en dovenwereld: naast de speci
fieke kennis betreffende voor doven 
relevante maatschappelijke voorzie
ningen en activiteiten gaat het om 
zelfbeeldverheldering als onderdeel 
van keuzevaardigheden. 
Anderzijds gaat het om leren omgaan 
met problemen: hier moeten de doe
len aangevuld worden met specifieke 
communicatieve vaardigheden voor 
doven om de in hun omgeving moge
lijke specifieke probleemsituaties te 
kunnen hanteren. 

Taalvaardigheden: doelen voor 
onderwijs aan dove cursisten. 
De doelen voor taal in cursussen voor 
doven werden in het Handboek 
omschreven (Hfdst. 6, p.43-58). 
Voorop staat de functionele taalvaar
digheid. Daarvan zijn de communica
tieve vaardigheden in het Handboek 
gedetailleerd aangepast aan de doel
groep. Deze voor doven specifieke 
functionele doelen zijn m.n. schrifte
lijke communicatieve vaardigheden 
i.p.v. luisteren en spreken. Immers 
zowel voor de communicatie van 
doven met horenden als onderlinge 
communicatie via telematica en 
schrift gaat het primair om de 
schriftelijke communicatie. 
Voor de andere functionele doelen 
Nederlands (als tweede taal) worden 
de doelen Nt-2 (SVE, 1991) gevolgd, 
evenals voor de linguïstische vaardig
heden, die ondersteunend zijn t.b.v. 
functionele doelen. 
- Het begrijpen van uitingen 
- Het uitdrukken van gedachten, 

gevoelens, verwachtingen en 
bedoelingen 

- Lezen 

- Woordenschat 
- Schrijven 
- Spelling en interpunctie 
- Grammatica (communicatieve 

grammatica) 
- Taalbeschouwing 

Deze doelen op het gebied van taal 
hebben een eigen accent n.a.v. speci
fieke problemen voor doven, zoals 
die samenhangen met het karakter 
van hun eigen taal / communicatie 
(Nederlandse Gebarentaal, NGT) of 
bijvoorbeeld problemen met automa
tiseren wegens gering taalaanbod. 
Het leerpakket Kom mee! preten
deert niet een complete methode 
Nederlands te zijn. Het legt vooral 
accent op vaardigheden die bij het 
leren in taalcursussen voor doven in 
de basiseducatie om specifieke aan
dacht vragen. Met name wordt priori
teit gegeven aan de noodzakelijke, 
voor doven specifieke, uitwerkingen 
van de onderdelen van het cursus
plan op het gebied van taal en sociale 
kennis en vaardigheden. 

Specifieke didactische uitgangspun
ten in cursussen voor doven 
De volgende specifieke didactische 
uitgangspunten worden gehanteerd 
bij het aanbod voor doven in de 
basiseducatie: 
- NGT is de natuurlijke taal van 

doven, Nederlands is voor hen een 
tweede taal. 

- De dovengemeenschap wordt 
beschouwd als een zich emancipe
rende culturele minderheidsgroep. 

- Er wordt lesgegeven met behulp 
van een doventolk. 

- Het taalonderwijs moet goed aan 
sluiten bij de taalvragen van cursis
ten. Doven komen vaak met duide
lijke taalvragen naar de basiseduca
tie, maar het is belangrijk om samen 
met de cursisten te achterhalen 
welke concrete problemen zij daar 
bij tegenkomen en in welke situa
ties zij taal beter willen gebruiken. 
Hierbij kan je taal niet los zien van 
Sociale Kennis en Vaardigheden. 

- Het taalonderwijs moet functioneel 
zijn. Taal is een middel om te com
municeren, het gaat er om of de 
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boodschap duidelijk overkomt. 
Daarbij is expliciete aandacht voor 
de vorm van de taal nodig om de 
taalvaardigheid van de cursisten te 
vergroten. Grammatica zal echter 
altijd onderdeel zijn van een leer
proces dat gericht is op het realise
ren van functionele doelen, waar 
door cursisten hun taal en taalge
bruik in de werkelijkheid kunnen 
verbeteren. 

Het lesgeven aan doven in de basise
ducatie stelt extra eisen aan de docen
ten. Behalve de nodige kennis van de 
doelgroep, de hoofdaspecten van 
gebarentaal en deskundigheid m.b.t. 
specifieke taalproblemen worden ook 
eisen aan hun communicatievaardig
heid gesteld. Zij moeten expressief 
zijn in de communicatie en een dui
delijke articulatie hebben. Om bij
voorbeeld de aandacht te vragen 
wordt er in de lessen heel wat met de 
armen gezwaaid, gewapperd, op de 
tafel gebonkt of met het licht (de 
overhead) geknipperd. 

Niveaus en differentiatie 
In het handboek werd al geconsta
teerd dat het gaat om een op veel 
punten zeer heterogene doelgroep die 
onderwijs vraagt op een brede range 
van niveaus. 'De meeste dove cursis
ten volgen een taalcursus voor het 
vergroten van hun sociale redzaam
heid.' Met deze constatering is geen 
niveau aangeduid, en de laatste jaren 
blijken de groepen dove deelnemers 
in de basiseducatie alleen maar diver-
ser te worden. Met name ook dove 
buitenlanders en 'zeer laag niveau' of 
meervoudig gehandicapten vragen 
om educatie. Dit zijn weer deelgroe
pen van de toch al kleine groep 
doven. Kom mee! is niet hierop toege
sneden, men zal het misschien soms 
wel anders (aangepast) kunnen 
gebruiken. Bij de ontwikkeling van 
dit materiaal is uitgegaan van de in 
het Handboek omschreven groep. 
Daarbij is uitdrukkelijk wel de moge
lijkheid van niveaudifferentiatie inge
bouwd. 
Gezien de complexiteit om dat te han
teren binnen een leerpakket (en bin

nen cursusverband) is dit beperkt tot 
het onderscheid in twee niveaus. 
Voor de communicatieve vaardighe
den (schriftelijk), en voor lezen en 
schrijven (andere functies) worden bij 
elk thema teksten en oefeningen van 
verschillend niveau aangeboden, 
waaruit kan worden gekozen. In het 
materiaal is het differentiatieniveau 
aangegeven met een stip: • in de 
kantlijn. Soms zijn dit dezelfde tek
sten of oefeningen op een eenvoudi
ger niveau, soms zijn het aparte oefe
ningen. Ook bij de op slechts één 
niveau aangeboden onderdelen is in 
de didactische handleiding vaak aan
gegeven hoe deze met een aangepas
te instructie of opdracht door de cur
sisten op het lagere niveau kunnen 
worden gedaan. 

De hoofdstroom in het leermateriaal 
van Kom mee! is primair gericht op 
wat ongeveer niveau 2 is in de taai-
doelen (SVE, 1991), aangevuld met 
voor doven lastige onderdelen van 
niveau 1 en enkele andere zinvolle 
aanvullingen (bijv. m.b.t. elementaire 
sociale redzaamheid, uitdrukkingen 
e.d.). Op sommige onderdelen (in de 
latere thema's) is er enige uitbreiding 
naar het hogere niveau. Er zijn kort
om in het leermateriaal twee niveaus, 
beide in oplopende lijn. 
Het biedt de mogelijkheden om in 
een groep gedifferentieerd op niveaus 
te werken (afgezien van tempo-diffe
rentiatie). Cursisten die op het lagere 
niveau werken lezen de «-teksten en 
maken de «-oefeningen. 

Afwisseling en visuele herkenbaar
heid 
Teksten, oefeningen, woordverklarin
gen, leerpunten en gespreksonder
werpen wisselen elkaar af. De werk
vormen zijn gevarieerd. Soms zijn er 
oefeningen (invul-formulieren bijv.) 
op losse kopieer-werkbladen opgeno
men. 
Voor de herkenbaarheid van de ver
schillende onderdelen zijn in de the
makaternen duidelijke pictogram
men gebruikt die aangegeven wat 
voor soort opdracht of leerpunt aan 
de orde is. 

Bij de keuze van de teksten en ander 
taalmateriaal (zoals schrijfopdrach
ten/formulieren) ligt een accent 
gelegd op authentiek (of daarop gelij
kend, zelfbedacht) materiaal. Ook als 
het in bewerkte vorm in de katernen 
is opgenomen, blijft het steeds zo 
dicht mogelijk bij de teksten, dialogen 
etc. die men in het dagelijks leven kan 
tegenkomen. 

3. Inhoud van Kom mee! Taal- en 
thema-katernen voor dove volwas
senen 

10 thema's 
De leerstof is ondergebracht in 10 the
ma's die van belang zijn met het oog 
op sociale redzaamheid (vgl. doelen 
sociale kennis- en vaardigheden van 
de basiseducatie, zoals in het 
Handboek aangegeven), en zoveel 
mogelijk toegespitst op, of aangevuld 
met, voor doven specifieke situaties 
en problemen. Het pakket leermateri
aal omvat een lessenserie van een 
jaarprogramma (ca. 100 contacturen) 
en is in 10 themakaternen uitgebracht 
om een lage frustratiedrempel te hou
den. Er is een afwisseling van meer 
'serieuze' en meer 'ontspannende' 
thema's. De thema's zijn: 1 Wonen, 2 
Ontspanning, 3 Onderwijs en opvoe
ding, 4 Communicatie en media, 5 
Werken, 6 Sport en hobby's, 7 
Gezondheid, 8 Reizen, 9 Diensten, 
10 Feesten en cultuur. 
Door de ingebouwde leerlijnen kun
nen de thema's niet in willekeurige 
volgorde doorlopen worden. Er is 
naar gestreefd de thema's zo te orde
nen, dat ze passen bij het niveau van 
taalvaardigheden. Alleen thema 10 
kan op een ander - toepasselijk -
moment in de lessenserie geplaatst 
worden. 

Elk thema bestaat uit vier blokken die 
in principe dekkend zijn voor een les-
bijeenkomst per week. Zo omvat het 
thema wonen de vier onderdelen: een 
(nieuw) huis zoeken en inrichten, 
overbodige spullen verkopen via een 
advertentie, afval scheiden voor een 
beter milieu en tenslotte boodschap
pen doen en eten koken. 
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Wat betreft de inhoud is in beginsel 
steeds gezocht naar onderwerpen, 
teksten en situaties, die interessant en 
relevant zijn voor deze doelgroep. 
Bijvoorbeeld er is in het thema ont
spanning een blok over de gebaren-
club. In het thema sport en hobby's 
komt de dovensport aan bod. Bij het 
thema diensten is in een blok infor
matie van Madido verwerkt. 
Natuurlijk zijn er ook veel dingen uit 
het dagelijks leven in het materiaal 
verwerkt die niet specifiek zijn voor 
doven (zoals de Woon-krant, naar het 
restaurant gaan, de geldautomaat, 
Kerstmis) en dat moet ook. Wel is er 
voor gezorgd dat doven zich kunnen 
identificeren en inleven in die situ
aties. 

In de katernen zijn veel verschillende 
soorten teksten en evenzo oefeningen 
opgenomen die elkaar afwisselen. Elk 
blok opent met een of enkele hoofd
teksten die een deelonderwerp in het 
thema aangeven, dat centraal staat in 
het blok. Niet alleen de aan de tekst 
verbonden oefeningen, maar ook 
andere, zoals de inhoud van de gram
matica-oefenzinnen, sluiten daarbij 
zoveel mogelijk aan. 

Met gespreksstof voor discussie in de 
groep wordt vrijwel elk blok (les) 
afgesloten. Het biedt enkele vragen 
als aanknopingspunt om in te gaan 
op wat je zoal kan meemaken m.b.t. 
het onderwerp. Uiteraard is de wijze 
van behandeling en uitgebreidheid 
afhankelijk van de wensen, de sfeer 
en de ervaringen in de groep. 

Cultuur en humor is gedoseerd in het 
lesmateriaal verwerkt. In meerdere 
thema's komen allerlei aspecten van 
dovencultuur en de dovenwereld aan 
de orde. We reiken verder nog aantal 
elementen van cultuur aan in thema 
10; aan de hand van het vieren van 
feesten, bijvoorbeeld het rijmen, het 
maken van sinterklaasgedichten bij 
de surprise voor je kinderen is uit het 
hart gegrepen! Maar wat als je geen 
rijm kunt horen? Dan kost het meer 
moeite en kan de handreiking die hier 
geboden wordt welkom zijn. 

4. Verwerking van de doelen 
Nederlandse taalvaardigheid 

Communicatieve vaardigheden 
Communicatie komt aan bod in heel 
praktische situaties, zoals een dialoog 
in de kantine. Maar ook: een tekstte
lefoongesprek, het schrijven van een 
berichtje aan iemand of een brief aan 
een instantie. Spreekvaardigheid 
komt in dit materiaal niet voor: dat is 
het terrein van speciale logopedie. 
Wel wordt de nodige aandacht 
besteed aan: Hoe zeg (/schrijf) je het. 
Dat er - ook bij de horende - een groot 
verschil kan bestaan tussen het taal
gebruik in 'zeggen' en in 'schrijven', is 
voor de cursisten vaak een eye-ope
ner. 

Naast het taalaspect is hier steeds ook 
het sociale domein aan de orde. 
Vanuit de communicatieve handicap 
hebben doven vaak problemen in 
situaties met horenden. Er zijn soms 
directe eenvoudige oplossingen (bij
voorbeeld het kaartje 'ik ben doof') 
die - met het nodige zelfvertrouwen 
toegepast - doeltreffend zijn. Maar er 
kunnen natuurlijk ook moeilijker pro
blemen zijn die een specifieke aanpak 
vragen. Het behoort tot de sociale 
kennis te weten waar je met welke 
problemen terecht kunt. Voor vol
doende maatschappelijke redzaam
heid is dit onontbeerlijk. Daarom is 
kennis over de dovenwereld en 
beschikbare speciale hulpverlening in 
de thema's verwerkt. 

Begrijpend lezen 
Lezen en begrijpen is één belangrijke 
pijler van Kom mee!. Bij de leestek
sten zijn er niet alleen (min of meer) 
authentieke teksten uit de krant e.d. 
opgenomen maar ook zelfgeschreven 
dialogen of verhaaltjes, waaronder 
ook die van cursisten zelf! Kortom 
veel variatie. 
De teksten worden gaandeweg door 
de thema's moeilijker. De bedoeling 
van de oefeningen daarbij is dat cur
sisten zich strategieën eigen maken 
om de hoofdzaken in een leestekst te 
kunnen onderscheiden. 
Daarnaast is er aandacht voor hoe een 

tekst geschreven is. Het perspectief 
op bepaalde zaken kan nogal eens 
verschillen, naar gelang het gezien 
wordt vanuit de 'horendenwereld' of 
de 'dovenwereld'. Het is belangrijk te 
(h)erkennen dat dit verschil er is, 
zowel voor horenden als voor doven. 
Bijvoorbeeld in thema 9 wordt dit 
duidelijk gemaakt aan de hand van 
de inbraakzaak die vanuit de ver
schillende perspectieven, in een 
regionale krant en in een dovenblad, 
is beschreven. 

Woordenschat 
De basiswoordenschat is voor 
Nederlandse doven meestal niet het 
grootste probleem (dit in tegenstel
ling tot die van allochtonen). De bij
zondere, contextgebonden woorden 
uit bijv. de leesteksten krijgen wel 
extra aandacht omdat die erg nuttig 
zijn als extra verrijking voor taalge
bruik door doven. Het blijkt vaak dat 
cursisten dit zelf ook een belangrijk 
punt vinden. In elk blok zijn daarvoor 
woordenschatoefeningen opgeno
men. 

Schrijven 
Schrijven is een andere belangrijke 
pijler van het materiaal. 
Om taal goed te schrijven komt het 
niet alleen aan op goede zinsbouw en 
spelling, maar ook op een adequate 
inhoud, toon en uitvoering van het 
schrijfwerk. Met name bij de oefenin
gen brieven schrijven (persoonlijk en 
zakelijk) wordt daar aandacht aan 
besteed. 
De opbouw van de functionele taal
vaardigheden in Kom mee! is van 
receptief naar produktief, dat wil zeg
gen dat in de beginthema's het accent 
iets meer ligt op leesteksten met bij
behorende oefeningen, (receptief), 
terwijl er wat minder en meestal een
voudige produktieve oefeningen zijn 
(invullen). Geleidelijk wordt de ver
houding meer verschoven naar de 
produktieve zodat in de latere the
ma's meer en moeilijker schrijf oefe
ningen voorkomen dan in het begin. 
Moeilijker betekent dat de cursist vrij
er en zelfstandiger de inhoud van de 
tekst moet kunnen formuleren. Maar 
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dat is niet onvoorbereid, want de cur
sist maakt, als de schrijfopdrachten 
moeilijker worden, kennis met prakti
sche hulpmiddelen zoals de 'drie W's' 
van zakelijke brieven schrijven. 

Grammatica 
Ook de grammatica wordt systema
tisch door de thema's heen opge
bouwd. De rol van grammatica is in 
de taallessen aan doven gekoppeld 
aan functioneel taalgebruik: vooral 
produktief. In Kom mee! is dan ook, 
in aansluiting op de functionele vaar
digheden, een leerlijn met een selectie 
van grammaticale leerpunten ver
werkt. Deze selectie is gebaseerd op 
wat voor doven specifieke of meer 
aandacht vraagt dan in een gemiddel
de methode Nederlands. 
Het gaat dan om grammaticale struc
turen die niet of nauwelijks in 
Gebarentaal en bij onjuist gebruik in 
het Nederlands grote verwarring 
kunnen opleveren. De zinsbouw, de 
correcte vorming van enkelvoudige 
en (later) samengestelde zinnen 
neemt een grote plaats in. Immers, 
een zin als 'de poes zit op de kast' 
wordt in NGT gebaart als: kast - poes 
- op. De juiste woordvolgorde in het 
Nederlands is voor doven dus niet 
vanzelfsprekend. De werkwoords
vervoegingen (die in gebarentaal niet 
bestaan) komen ook aan bod, de spel
ling heeft echter geen hoge prioriteit, 
maar bijvoorbeeld wel verwijswoor
den. 

Het aantal grammaticaonderwerpen 
is sterk beperkt omdat de cursus 
anders te zwaar zou worden. Deze 
'leerpunten' zijn op zo eenvoudige 
manier geformuleerd, als begrijpelijk 
en overzichtelijk is voor de doel
groep. O.a. zijn bij de zinsbouw niet 
de grammaticale termen als per
soonsvorm en onderwerp gebruikt, 
maar symbolen die ook eenvoudig in 
gebaren zijn aan te geven. De leerlijn 
is cyclisch, dat betekent dat dezelfde 
onderwerpen in latere thema's wor
den herhaald en uitgebreid. 

Taalbeschouwing / 'zo zeg je dat' 
Wat we hier als taalbeschouwing aan
duiden heeft vooral betrekking op het 

leren begrijpen van beeldend en over
drachtelijk taalgebruik. Er wordt in 
Kom mee! relatief veel aandacht 
besteed aan zegswijzen en uitdruk
kingen, immers beeldend taalgebruik 
is voor doven vaak een probleem, net 
als humor bijvoorbeeld. De over
drachtelijke betekenis van woorden 
die de cursisten vaak moeilijk kunnen 
vatten, moet dus worden uitgelegd: 
Een vergelijking met de Nederlandse 
gebarentaal (NGT) kan soms daarbij 
helpen. 

Spreekwoorden en uitdrukkingen 
zijn er zowel in het Nederlands als in 
NGT, maar dat sluit vaak niet rechtst
reeks aan31 (net als tussen verschillen
de talen niet alle uitdrukkingen ver
taalbaar zijn) Op een aantal plaatsen 
wordt in het materiaal de link met 
gebarentaal gelegd, maar het heeft 
niet als doel NGT (beter) te leren. Dat 
is een andere optie. 

Handleiding voor docenten 
De handleiding voor de docent bij 
Kom mee! bestaat uit 4 delen. 
Het eerste deel geeft een algemene 
inleiding op het pakket. De inhoud, 
opbouw, leerlijnen van het leermate
riaal voor cursisten worden hierin 
overzichtelijk aangegeven en kort 
toegelicht. 
Daarna volgt een deel met specifieke 
toelichting en handreikingen voor de 
lesgever. Per thema wordt de nodige 
informatie en specifieke didactische 
aanwijzingen voor de docent gege
ven. 
In het derde deel zijn de antwoord-
sleutels bij de oefeningen van de 10 
themakaternen opgenomen. 
Ten vierde is er een deel met de te 
kopieren werkbladen die bij sommige 
oefeningen in de 10 themakaternen 
horen. 

5. Tenslotte 

De makers van Kom mee! pretende
ren niet dat hiermee voor alle situ
aties (zoals herkomst en onderwijs
niveau) het sluitende antwoord wordt 
gegeven, maar voor het merendeel 
van de groepen cursisten die taalles 
krijgen zal dit materiaal en de leerlijn 

daarin een goed vertrekpunt zijn. 
Kom mee! is een antwoord op de con
stante vraag naar spullen om les mee 
te geven. Er was veel ervaring in de 
praktijk bij docenten die inmiddels al 
langere tijd aan doven les geven. Het 
materiaal laat zien dat daar gebruik 
van is gemaakt. Uit de inzet van de 
medewerkers spreekt de betrokken
heid bij de doelgroep, waarbij ook de 
noodzakelijke deskundigheid is ont
wikkeld. Docenten volgden gebaren-
cursussen, studiedagen etc. 
Het is te hopen dat deze deskundig
heid niet weg-ebt en ook bij de inte
gratie in grotere onderwijsvoorzie
ningen in de BVE behouden blijft. 
Beleid is ook daarbij de integratie -
waar mogelijk - van gehandicapten in 
de reguliere educatie". Dit vereist 
voorzieningen die gehandicapten in 
staat stellen zo gewoon mogelijk te 
functioneren in opleiding, in werk of 
in sociale contacten. Als dat beleid 
wordt toegepast op de volwassenen
educatie, zijn materiële voorzienin
gen slechts één ding. Juist bij doven 
moeten we ook denken aan aanvul
lende en/of inhoudelijk aangepaste 
programma's. Kom mee! is daarvan 
een voorbeeld. 

Het project is een samenwerking van 
SLO en Madido (Maatschappelijke 
Dienstverlening aan Doven) en er is 
inhoudelijk aan bijgedragen door 
betrokkenen uit basiseducatie en het 
dovenonderwijs. Het leermateriaal is 
geschreven door Frans van Hoek, 
Berdien Penning, Rini Roijinga en 
Lide van der Vegt en werd geredi
geerd door Renate Schraa en Willem 
van Zon. Het materiaal werd uitge
test in de lesgroepen van de auteurs. 

Het besproken materiaal is te bestel
len bij SLO, afdeling verkoop, tele
foon (053) 48 40 305 of fax (053) 43 07 
692 
1. Kom mee! 10 Taal- en themakater
nen voor dove volwassenen; de/e 
katernen met cursistenmateriaal zijn 
als een pakket verkrijgbaar (totaal ca. 
340 pgs, ƒ50,-), bestelnummer AN 
B.065.7327. 
2. Kom mee! Docentenhandleiding 
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met antwoordsleutels en kopieerbla
den (160 pagina's, ƒ39,-), apart ver
krijgbaar bestelnummer AN 
B.065.7328. 

Literatuur 

. van den Berg, Doelen Sociale kennis 
en vaardigheden, SVE landelijk stu
die- en ontwikkelingscentrum vol
wasseneneducatie, Amersfoort, 1991 

J. Dohmen en I. Knijnenburg (red.), 
Handboek: Dove mensen in de basi
seducatie, SLO Instituut voor leer
planontwikkeling, Enschede, 1993 

Doven en slechthorenden, thema: 
tijdschrift Basiseducatie; SVE lande
lijk studie- en ontwikkelingscen
trum volwasseneneducatie, 
Amersfoort, en NBLC, Den Haag, 
jaargang 1992, nr.l 

A.P.M, van Hagen (red.), H. Knoors 
(red.), Onderwijs aan doven: spraak, 
lezen, gebarentaal, sociaal-emotio-
nele begeleiding, beroepskeuze, 
Swets & Zeitlinger, Lisse, 1989 

L. Koenen, T. Bloem, R. Jansen, 

Gebarentaal; De taal van doven in 
Nederland, Nijgh & Van Ditmar, 
Amsterdam, 1993 

E. Liemberg m.m.v B. Tholen, Doelen 
Nederlands als tweede taal, SVE lan
delijk studie- en ontwikkelingscen
trum volwasseneneducatie, Amers
foort, 1991 

P. Steehouder, Doelen Nederlands als 
moedertaal, SVE landelijk studie- en 
ontwikkelingscentrum volwasse
neneducatie, Amersfoort, 1991 

Noten 

1 Daartoe kwam een vervolgproject 
met de opdracht: ontwikkeling van 
een didactische lijn met voorbeeld
materialen voor cursussen voor 
doven in de basiseducatie, uitgaande 
van de in het Handboek omschreven 
uitgangspunten en doelen. Dit werd 
uitgewerkt in de ontwikkeling van 10 
'taal- en thema- katernen' voor dove 
(en ernstig slechthorende) volwasse
nen, met de titel 'Kom mee!'. 

2 Inventarisatie van gebruikte mate
rialen (en van inhoud en opbouw van 

cursussen voor doven); begin 1994 
gehouden onder de toenmalige 
docenten van doven-groepen in de 
basiseducatie. 

3 Zie voor mooie voorbeelden hier
van in het boek Gebarentaal; De taal 
van doven in Nederland door L. 
Koenen e.a. (Amsterdam, 1993). 

4 Zie nota ministerie van WVS 'De 
perken te buiten'; Meerjarenprogram
ma intersectoraal gehandicaptenbe
leid 1995-1998 (SDU, Den Haag 1995). 
Kom mee! - nieuw leermateriaal voor 
dove volwassenen. 

De Auteurgevens: Willem van Zon, 
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BVE, met name voor ondersteuning 

en ontwikkelingsprojecten 
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Rectificatie 

In de vorige editie van Van Horen Zeggen, jaargang 35 nummer 4, stond een artikel over de ontwikkelingen binnen de 

categorie 2 en 3 scholen. Daarin wordt op bladzijde 2 1 , middelste kolom, onderaan, gesproken over reeds lang bestaan

de ambulante begeleiding voor slechthorenden, blinden, slechtzienden, lichamelijk gehandicapten en verstandelijk gehan

dicapten. Tot mijn grote spijt vergat ik hier de ambulante begeleiding van dove leerlingen in het regulier onderwijs te noe

men. Het Instituut voor Doven is hiermee begonnen, lang nog voordat sprake was van "Weer Samen Naar School". Bij 

"Nieuwe ervaringen met en deskundigheid op het gebied van onderwijs aan doven en slechthorenden ...." schreef ik 

niet over de grote ontwikkelingen op het gebied van oraal onderwijs. In de opleidingen wordt aan al deze ontwikkelingen 

aandacht geschonken. Het is dan ook niet juist deze hier niet te noemen. 

Mar i jke Mi ldenberg 
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VAIN DE BESTUREN 

Ambulante begeleiding in het MBO 

J. Heida 

Samenvatting 

In het vorige themanummer van dit blad van november '94 is uitvoe

rig geschreven over ambulante begeleiding op diverse niveaus. Een 

onderdeel wat niet zozeer aan bod is gekomen is de begeleiding van 

leerlingen, die na het behalen van een diploma terecht zijn gekomen 

in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Hierover in het nu volgende 

artikel enige gedachten. 

Dispensatie 
Tot begin schooljaar '94 - '95 was 
begeleiding van leerlingen in het 
MBO-onderwijs mogelijk gemaakt 
door het ministerie middels de "dis
pensatie" regeling. Het was zaak op 
tijd een aanvraag in te dienen om op 
overheidskosten deze leerlingen te 
begeleiden. Meestal was het zo dat de 
school voor een deel van het aantal 
leerlingen waarvoor de dispensatie 
was aangevraagd, ook daadwerkelijk 
uren toebedeeld kreeg. 

De situatie was in elk geval vele malen 
beter dan de situatie nu, want 0,C en 
W heeft de toezegging van de begelei
dingsuren voor deze leerlingen stop
gezet. Scholen die tegen deze maatre
gel protesteerden vanuit het oogpunt 
dat de regeling te laat kenbaar wns 
gemaakt, hebben hierin nog succes 

geboekt. De regeling werd echter niet 
weer terug in het leven geroepen. 

Wat we met elkaar moesten konstate-
ren, is dat het blijkbaar niet tot de 
regering doordringt dat het voor 
slechthorende leerlingen bittere 
noodzaak is dat er begeleiding gege
ven kan worden aan deze leerlingen. 
Er van uit gaan dat de MBO-scholen 
in hun vergoedingsregeling mogelijk
heden hebben voor deze begeleiding 
en dat ambulante diensten dus daar 
maar faciliteiten moeten claimen, is 
een aangereikte optie. Helaas wijst de 
praktijk uit dat alle scholen zo druk 
zijn met fuseren, dat de beschikbare 
extra gelden in dit proces gestopt 
worden en niet terecht komen daar 
waar ze zo hard nodig zijn. Pogingen 
door begeleiders van Het Rotsoord 
om geld voor de begeleiding te krij

gen uit de lump-sum-pot zijn in elk 
geval tot nu toe op niets uitgelopen. 
Men ziet het belang van goede bege
leiding, maar heeft, zo zegt men, niet 
de mogelijkheden er iets tegenover te 
stellen. 

De wal en het schip 
Leerlingen die naar het MBO gaan 
dreigen tussen de wal en het schip te 
raken. Natuurlijk is onze zorgverant
woordelijkheid dusdanig dat we deze 
leerlingen niet zomaar aan hun lot 
overlaten en wordt er toch begeleid. 
Zolang er met name in het MBO nog 
zoveel leerkrachten zijn die denken 
dat een gehoorapparaat alle proble
men voor een slechthorende oplost, 
kunnen we niet anders. Op Het 
Rotsoord worden deze leerlingen 
"zorg-leerlingen" genoemd. 

Wellicht dat de stuurgroep Ambu
lante Begeleiding zich nog eens over 
dit probleem kan buigen en dat de 
VeBOSS zijn invloed kan aanwenden 
om dit probleem onder de aandacht 
van de juiste mensen te brengen. 

J. Heida 
leerkracht V.S.O. Het Rotsoord, 

Utrecht 
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VeBOSS en onderzoek 

Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer 

Inleiding 

De VeBOSS heeft al enkele jaren een intensief contact met de afdeling 

K.N.O./Communicatieve Stoornissen van het Academisch Ziekenhuis 

te Groningen. Aanvankelijk verliepen de contacten via de Visie-com

missie en werd er "gebrainstormd" over visie op onderwijs. 

Gedachtengangen als de volgende werden ontwikkeld: 

Teneinde het onderwijs aan kinderen met spraak- en taalproblemen 

specifieker en meer toegesneden te maken op de basale spraak- en 

taalproblematiek zal nog meer moeten worden gewerkt aan een toe

gesneden taaldidactiek voor het onderwijzend personeel. Hierbij zal 

rekening moeten worden gehouden met het feit dat voor kinderen met 

spraak-taalmoeilijkheden een verschillende aanpak nodig is voor glo

baal genomen beneden en boven het zevende of achtste jaar. 

1. Kinderen tot ca. acht jaar 

oor kinderen in de leeftijd tot ca. acht 
jaar kan gedacht worden aan meer ver
ticaal opgebouwde groepen, waarbij 
de kinderen niet op basis van hun 
kalenderleeftijd worden geselecteerd, 
maar op basis van hun taal-
begripsniveau in combinatie met psy
chologische en didactische gegevens. 
Op die manier kan, naast de individu
eel gerichte aandacht van de logope
dist, ook klassikaal, gekoppeld aan 
andere vaardigheidstrainingen, de taal 
systematischer gestimuleerd worden. 
Op deze manier ontstaat naast een 
warm sociaal klimaat ook een beter 
toegesneden taalstimuleringsklimaat. 
Het didactische beleid dat ontstaat 
vanuit een geïntegreerde aanpak van 
alle betrokken disciplines binnen de 
school, is erop gericht het kind zo goed 
mogelijk te leren spreken (spraak), 
zich goed te leren uitdrukken (taal), 
om vervolgens op die basis in de maat
schappij te kunnen functioneren op 
cognitief, sociaal en emotioneel vlak, 
passend bij de mogelijkheden van het 
kind. 

Het is de weg van "doen", naar "den
ken" en "durven". 

2. Kinderen boven ca. acht jaar 

Voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar, 
die nog steeds een communicatieve 
handicap hebben, is naast de boven 
beschreven aanpak ook nog een speci
fiek andere aanpak nodig. De kinderen 
zijn zich dan vrijwel altijd bewust van 
hun handicap en zullen zich veelal 
terugtrekken uit de communicatie. Dit 
zal sterker zijn naarmate het taaibegrip 
en de niet-verbale ontwikkeling van het 
kind in verhouding redelijk goed ont
wikkeld zijn. Op basis van de nog 
steeds aanwezige communicatieve han
dicap zal men echter ook aanlopen 
tegen allerlei leerproblemen. Sommige 
kinderen lijken zelfs te "verdebiliseren", 
omdat ze door hun onvoldoende 
spraak- en taalontwikkeling de aange
boden leerstof en de omringende 
wereld onvoldoende kunnen ordenen 
en structureren. 
In de didactische setting zal men reke
ning moeten houden met een blijven-
den communicatieve handicap. 
Desondanks zal het kind zich in soci
aal-emotioneel opzicht en ook cognitief 
zoveel mogelijk in een positieve rich
ting moeten kunnen ontwikkelen. 
Omgangsredzaamheid en versterking 
van positieve ontwikkelingsaspecten 
worden als didactisch doel erg belang
rijk. Ook hier is een geïntegreerde aan
pak van alle betrokken disciplines bin
nen de school nodig. Het wordt de weg 

van "durven", naar "denken" en "doen". 

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Met name de sociaal-emotionele ont
wikkeling van oudere ernstig taalge-
stoorde kinderen was regelmatig 
onderwerp van gesprek. Binnen het 
SH/ESM onderwijs bestaat grote 
behoefte aan interventieprogramma's 
voor sociaal-emotionele vaardigheden 
bij taalgestoorde kinderen. Naarmate 
de kinderen ouder worden ervaren de 
leerkrachten de sociaal-emotionele ont
wikkeling als een groot probleem. Met 
name in relatie tot de problematiek van 
integratie (nota van het Ministerie van 
Onderwijs: Weer Samen Naar School 
(1990) en de ARBO-nota: Omgaan Met 
Verschillen (1991)), waarbij lijkt te wor
den nagestreefd taalgestoorde kinderen 
niet op aparte scholen te handhaven, 
speelt de problematiek rond de sociaal-
emotionele ontwikkeling een grote rol. 
Mede op basis van deze gesprekken 
heeft de coördinator Stem-, Spraak-, 
Taalpathologie van de vakgroep 
K.N.O./RUG (Faculteit der Genees
kunde), dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, 
contact gezocht met de voorzitter van 
de vakgroep Orthopedagogiek/RUG 
(Faculteit PPSW) en is een onderzoeks
project ontwikkeld, getiteld "Sociaal-
emotionele ontwikkeling bij ernstig 
taalgestoorde kinderen". 

4. Onderzoek 

Doel van dit onderzoek is na te gaan op 
welke wijze er sociaal-emotionele pro
blemen aanwezig zijn bij kinderen met 
specifieke taalstoornissen (ESM-leerlin-
gen) en hoe deze mogelijk samenhan
gen met opvoedings- en hulpverle
ningsopvattingen en kenmerken. 
De vraagstelling is hierbij tweeledig: 
1. Welke sociaal-emotionele proble 

men zijn bij kinderen met een spe
cifieke taalstoornis (ESM-leerlin 
gen) te beschrijven? 

2. In hoeverre zijn de sociaal-emotio-
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nele problemen bij kinderen met 
een specifieke taalstoornis afhan
kelijk van opvoedingsattitudes en 

-kenmerken en in hoeverre speelt 
de leeftijd van het kind een rol bij 
deze relatie? 

Wanneer in de praktijk algemeen 
gesteld wordt dat taalgestoorde kinde
ren sociaal-emotionele problemen krij
gen, is het van groot belang dat een 
theoretisch kader ontwikkeld wordt 
waarbinnen niet alleen de wederzijdse 
invloed van de taalproblematiek en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
wordt onderzocht, maar waarin ook 

Naarmate de taalgestoorde 

kinderen ouder worden ver

dwijnt de tolerantie van de 

opvoeder ten aanzien van het 

sociaal-emotioneel functioneren 

opvoedings- en hulpverleningsken-
merken en opvattingen worden 
betrokken. Als theoretisch kader 
wordt uitgegaan van een transactio-
neel model. Binnen een dergelijk 
kader wordt verondersteld dat naar
mate taalgestoorde kinderen jonger 
zijn de opvoeders zich aanpassen aan 
de problematiek van het kind en er 

weinig sociaal-emotionele problemen 
zijn. Naarmate de taalgestoorde kin
deren ouder worden verdwijnt de 
tolerantie van de opvoeder ten aan
zien van het sociaal-emotioneel func
tioneren en komt het kind met meer
dere omgevingen in contact, die ook 
minder tolerant zijn. 

Het onderzoek wordt langs twee lij
nen opgezet: 

1. Inventarisatie van de mogelijke 
gedragsproblemen bij jonge spraak-
en taalgestoorde kinderen (3-6 jaar). 
Hierbij wordt uitgezocht in hoeverre 
bij kinderen die in de leeftijd van drie 
tot zes jaar worden gediagnostiseerd 
als "specifiek taaigestoord" reeds 
ander gedrag aanwezig is dan bij leef-
tijdsadequaat sprekende leeftijdge
nootjes. Dit deel van het onderzoek 
wordt uitgevoerd met doctoraal stu
denten Orthopedagogiek van de RUG. 
2. Inventarisatie van de mogelijke 
gedragsproblemen bij taalgestoorde 
kinderen in de kerngroepen van de 
SH-ESM scholen. Het onderzoek voor
ziet in een steekproef van 350 taalge
stoorde kinderen, gelijk verdeeld over 
de leeftijdsgroepen 8,10 en 12 jaar (150 
leerlingen van elke groep). 
Ook wordt in dit deel van het onder
zoek nagegaan in hoeverre de eventu
eel voorkomende sociaal-emotionele 

problemen bij taalgestoorde kinderen 
afhankelijk zijn van opvoedingsattitu
den en opvoedingskenmerken en in 
hoeverre de leeftijd van het kind bij 
deze relatie een rol speelt. Voor dit 
deel van het onderzoek financiert de 
Stichting Nationaal Fonds Gehan
dicapten (STINAPO) het salaris van 
de onderzoeker. Per 1 november 1995 
is een onderzoekster op dit project 
aangesteld: mevrouw drs. F. Coster. 

5. Leerstoel 

De gezamenlijke activiteiten van de 
VeBOSS en de K.N.O./CSK hebben 
ertoe geleid dat de VeBOSS bij de 
Faculteit der Geneeskunde van de 
RUG het verzoek heeft gedaan om een 
bijzondere leerstoel in te stellen voor 
het vak: Spraak- en Taalpathologie bij 
Kinderen. In principe is dit verzoek 
gehonoreerd. De verwachting is dat 
dit in de loop van 1996/1997 geëffec
tueerd kan worden. 

Dr. S.M. Goorhuis-Brouwer is als 

orthopedagoog/'spraakpatholoog 

verbonden aan de afdeling 

K.N.O. /Communicatieve 

Stoornissen bij Kinderen van het 

Academisch Ziekenhuis te 

Groningen. 

UIT BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Tijdschrift voor Stem-, Spraak- en 
Taalpathologie 1995, Vol. 4, No.3, 
pp. 145-171: 
- Lisa Hamstra-Bletz, Anke W. Blote 
en Ruud G.J.Meulenbroek: 
Normale en dysgrafische schrijfont-
wikkeling bij kinderen. 
Deel 1: Onderzoek naar de voorberei
ding en uitvoering van schrijfbewe
gingen. 

Logopedie en Foniatrie, Jaargang 68, 
nr.l, januari 1996: 
- M. Erlings-van Deurse, 
A. Freriks, K. Goudt-Bakker, 
Sj. van der Meulen, L. de Vries: 

Het Dyspraxieprogramma 

- S.M. Goorhuis-Brouwer, 
PH. Robinson, 
R.P. van Oort, L. Hendriks: 
Het syndroom van Pierre Robin 
Het syndroom van Pierre Robin kan 
tot gevolg hebben: gehoorproblemen, 
spraak-en taalproblemen en soms 
cognitieve problemen. 

- M.A. Kaufman-de Boer: 
Gehoorscreening met de CAPAS. 
De CAPAS is het gehooronderzoek 
dat in üe plaats gekomen is van het 
Ewing-onderzoek, dat bij zuigelingen 

op de leeftijd van 9 maanden wordt 
afgenomen. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 68, 
nr.2, februari 1996: 
- A.M.T. Kusters: 
Tweede-taalbeleid in Doetinchem 

- E.G.M. Botden: 
De invloed van otitis media op taal en 
leerprestaties. 
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UIT BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

Joop Groothand, lid van de redaktie 

Zoals gebruikelijk worden in deze rubriek een aantal interessante artikelen in engelstalige tijdschrif
ten, waaronder American Annals of the Deaf, The Volta Review en The Journal of the British 
Association of Teachers of the Deaf, onder de loep genomen en kort beschreven 

1. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, maart 1995 

A. Helping deaf children towards 
literacy during their primary school 
years. 
Een artikel van de hand van Colin 
Gray, afdeling psychologie van de 
universiteit van Aberdeen. Tot nu toe 
is het zeer moeilijk, zo niet onmoge
lijk, gebleken om prelinguaal dove 
kinderen volledig de kunst van het 
lezen en schrijven bij te brengen, zo 
vangt hij dit artikel aan. Maar de laat
ste tijd is er op het terrein van de 
technologie dermate grote vooruit
gang geboekt, dat 'literacy' binnen 
bereik lijkt te komen. Hoe dit vervol
gens te verwezenlijken, is het onder
werp van deze studie. Als gevolg van 
de complexiteit van vaardigheden die 
nodig zijn om tot lezen en schrijven te 
komen, zal een gevarieerde onder
wijsstrategie waarschijnlijk meer suc
ces hebben dan het werken langs 
slechts één weg. Dit artikel gaat uit
gebreid in op de vraag hoe een doof 
kind leert lezen en welke moeilijkhe
den hij op zijn weg vindt.Aansluitend 
een zeer uitgebreide literatuurlijst. 

B. Computer Assisted Learning and 
Hearing-Impaired Children, part 1: 
Does CAL work? 
Kinderen in het speciaal onderwijs, 
en niet in het minst auditief gehandi
capte kinderen, hebben veel hulp en 
begeleiding nodig, willen zij kunnen 
voldoen aan de eisen die het Engelse 
National Curriculum stelt. Zeker daar 
waar getracht wordt dergelijke leer
lingen in het regulier onderwijs te 
integreren, is deze hulp vaak ontoe
reikend. Leren met behulp van com
puterprogramma's kan dan een wel
kome bijdrage leveren. 
We moeten echter vaststellen, dat 

veel programma's hun beperkingen 
hebben qua vormgeving en qua 
inhoud. Vervolgens blijven op de 
markt gekomen programma's dik
wijls onbenut, omdat ze niet bekend 
zijn bij de leerkracht, hij (zij) zijn 
bedenkingen heeft omtrent de toepas
baarheid of het klaslokaal niet over 
voldoende of juist over verouderde 
computers beschikt. Aan het eind van 
het eerste deel van het artikel blijven 
er twee vragen over: de eerste is, hoe 
kun je software ontwikkelen die sti
mulerend en effectief is en welke spe
cifieke kenmerken moet software 
voor leerlingen met een hoorstoornis 
hebben? En als tweede vraag: als de 
software er is, zullen de leerkrachten 
die dan gaan gebruiken? 

C. B.A.T.O.D. Survey Statistics 1994 
Northern Ireland 
Een overzicht van namen van scholen 
en instituten, aantallen personeelsle
den, uitgeselecteerd naar functie, aan
tallen leerlingen met hun mate van 
hoorverlies. NB. Een soortgelijk over
zicht betreffende Schotland in het 
hieronder volgende tijdschrift 

2. The Journal of the British 

Association of Teachers of the 

Deaf, mei 1995 

A. Computer Assisted Learning and 
Hearing-Impaired Children, part 2: 
The Views of Teachers of the Deaf. 
In deel 1 van het artikel van David 
Gray, zie hierboven bij 1 B, werd al 
gesteld dat de reden van het niet 
gebruiken van wellicht geschikte 
computersoftware dikwijls gelegen is 
bij de leerkracht. Hij heeft onvoldoen
de vertrouwen in de programma's of 
heeft onvoldoende ervaring in het 
omgaan met computers in het alge
meen. Maar het kan ook zijn dat er op 
het gewenste gebied, bijv. het leren 

van de taal, relatief weinig program
matuur voor handen is. Waar dat wel 
het geval is is deze niet altijd even 
gebruikersvriendelijk. In dit artikel 
worden aanbevelingen gedaan om de 
vormgeving van de software te ver
beteren en strategieën te ontwikkelen 
om leerkrachten eerder naar dergelij
ke programma's te doen grijpen 

B. B.A.T.O.D. Survey Statistics 1994 
Scotland. Zie hierboven bij 1 C 

A. In dit nummer van het tijdschrift 
als gekozen topic van belangstelling 
de bilinguale en biculturele program
ma's voor dove leerlingen in Noord 
Amerika. 
B. Verder het uitgebreide jaarlijkse 
statistische overzicht van de onder
wijsprogramma's voor deze leerlin
gen (namen van scholen, instituten, 
directies, telefoonnummers, , typen 
onderwijs, leeftijdsgroepen, aantallen 
leerlingen, ondersteunende diensten, 
hoe wordt er gewerkt: auraal/oraal, 
cued speech, ASL of ondersteunende 
gebaren). Ook een overzicht van de 
opleidingsprogramma's voor leer
krachten en overig personeel en de 
mogelijkheden voor doofblinde kin
deren en volwassenen. 

Een nuttig naslagwerk voor wie het 
nodig heeft. 

Belangstellenden komen in het 

bezit van een artikel door het 

storten van 5 gulden per artikel 

op giro 899 733, JJ. 

Groothand Groningen. 

Vermeld de naam van het tijd

schrift, het nummer of de code 

van het artikel. 
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R i c h t l i j n e n voor het i n d i e n e n van e e n a r t i k e l 

De redaktie wil zoveel mogelijk uniformiteit 
brengen in artikelen die worden aangeboden. 
Daarom moet kopij aan onderstaande criteria 
voldoen. 

Structuur 
Elk artikel moet een titel hebben met daaronder 
de eventuele subtitel. Vervolgens de naam van 
de auteur. Het artikel wordt voorafgegaan door 
een samenvatting met een lengte van circa 150 
tot 200 woorden. Het moet onderverdeeld wor
den in niet te lange stukken tekst, elk met een 
genummerde kop 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 informatie over de 
auteur en een literatuurlijst opgenomen met een 
maximum van 15 titels, of een adres waar men 
meer informatie kan krijgen. 

Lengte 
Het artikel mag een maximale lengte hebben 
van 5000 woorden. Bij langere artikelen zal de 
redaktie zich beraden over mogelijke plaatsing, 
of zal het artikel, in overleg met de auteur, inkor
ten. 

Wijze van aanleveren 
Wij ontvangen de tekst graag op diskette in 
Wordperfect 5.1 én in print. Zo min mogelijk 

tabs gebruiken. Tabellen ook opgemaakt in WP 
5.1 met een print erbij, of alleen als print. 

Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te 
zijn. Foto's mogen ook in kleur worden aangele
verd. Ze worden wel altijd in één kleur afge
drukt. Een (pas)foto van de auteur wordt zeer 
op prijs gesteld. 
Schema's (figuren) moeten duidelijk ingekaderd 
zijn en op de juiste wijze ingedeeld en genum
merd. Geschreven tekst nooit in een schema 
(figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die 
vanwege het formaat van Van Horen Zeggen 
verkleind moeten worden, mag dit verkleinen 
geen onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg 
brengen. Wij zien de illustraties graag op disket
te aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als 
print. 

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

B E L A N 

22 maart 1996 
18 april 1996 
25 - 26 april 1996 

G R I J 

Amsterdam 
Utrecht 
Lunteren 

K E D A T A : 

VEDON congres 
Jubileumsymposium Het Rotsoord 
VeBOSS conferentie 
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NIEUWSMARKT 

Symposium: "Actuele ontwikkelingen in het onderwijs" 

Het Rotsoord, een Christelijke (V)SO-school voor kin
deren met hoor en/of spraak-taalmoeilijkheden te 
Utrecht bestaat dit jaar 40 jaar. Naast allerlei activiteiten 
wordt op 18 april 1996 een inhoudelijk symposium 
gehouden. Het thema is 'Actuele ontwikkelingen in het 
onderwijs', in het bijzonder het SH/ESM onderwijs. 
Bijdragen in de vorm van workshops of lezingen wor

den geleverd door: Prof.dr.J.Rispens, 
dr.Goorhuis-Brouwer, dr.Simkens, 
dr.W.van Werkhoven, drs.Koning, dr.T.van Kooten, 
drs.T.van der Lem, drs.C.Brons, dr.H.Knoors, 
drs.L.van Dungen, drs.L.Feringa, dr.Clemens en 
drs.A.van Elburg. 
Voor verdere informatie: Het Rotsoord, tel. 030-2510041 

Handtheater "De man, de stad en het boek" 

Abbé 

de l'Epée 

Op zaterdag 13 en zondag 14 april 1996 
vindt in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 

te Amsterdam een unieke voorstelling plaats. Het betreft 
de voorstelling "De man, de stad en het boek", een monoloog voor 

drie mannen, gespeeld in Nederlandse Gebarentaal 
en getolkt in het Nederlands. 

Deschamps P a"is 

Voor verdere informatie: Handtheater 020-6125335 

Symposium: "Het gedrag 'centraal', vroegtijdig onderkend?" 

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum organiseert het 'Samenwerkingsverband vroegtijdige 
onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (VTO) in nauwe samenwerking met de Stichting 

VTO-ondersteuningsfonds Nederland/commissie Landelijk Overleg VTO-coördinatoren een symposium op vrijdag, 10 
mei 1996 in het Museon te Den Haag. De kosten zijn f 30,00 per persoon. Het thema is: "Het gedrag 'centraal', vroegtij
dig onderkend?" Een aantal deskundigen uit opleiding/werkveld komen een inleiding houden en komen van gedach
ten wisselen met de deelnemers (ouders en professionals). Voor verdere informatie: VTO-Haagse regio, tel.070-3537269 
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NIEUWSMARKT 

S y m p o s i u m : 

"Moet je horen! Moet je horen?" 

De Interuniversitaire Werkgroep Voorzieningen 
Gehandicapten (IWVG) organiseert, in samenwerking 

met de Stichting Handicap en Studie en de Universiteit 
Utrecht, op 18 april 1996 het symposium: "Moet je 

horen! Moet je horen? Problemen en gevolgen van een 
auditieve handicap in het Hoger Onderwijs". 

Een symposium met lezingen en workshops (o.a. 
Gebarentaal; Ervaringen van twee studenten in het 

Hoger Onderwijs; Eén universiteit voor doven en slecht
horenden in Europa?). Het vindt plaats in het 
Academiegebouw, Domplein 29, te Utrecht. 

Voor verdere informatie: FBU-congresbureau, 

tel. 030-2532728 

Oproep: 
De redactie van Van Horen Zeggen is op zoek, 
naar een collega die voor het tijdschrift foto's zou 
kunnen maken. Te denken is aan opdrachten 
voor portretfoto's van auteurs en het aanleggen 
van een "fotoreservoir", waaruit de redactie, 
samen met de vormgever, kan putten bij het illu
streren van het tijdschrift. De kosten voor deze 
activiteiten zullen worden vergoed. Wanneer dit 
iets voor u is en u over goede fotoapparatuur 
beschikt neemt u dan contact op met de redactie. 

A F S C H E I D B E R T H O F M A N 

M
et ingang van deze jaargang van Van Horen Zeggen heeft Bert Hofman afscheid genomen van de redactie van 

het tijdschrift. De besturen van de VEDON en de VeBOSS benutten deze gelegenheid om Bert te danken voor 

al het werk, dat hij zovele jaren voor het tijdschrift heeft verricht. 

Zo'n twintig jaren is hij redactielid geweest. Sinds 1987 heeft hij de eindredactie bemand. In eerste instantie met twee 

andere redactieleden samen, later in een tweetal en uiteindelijk alleen. Bij de ontwikkeling van Van Horen Zeggen heeft 

Bert een belangrijke rol gespeeld. Het blad is geëvolueerd van het oude formaat met vieze bruine kaft, via de mooie 

kleurige kaften met de toegevoegde foto's tot het prachtige A-4 formaat zoals we dat nu kennen. Daarnaast heeft er een 

ontwikkeling plaatsgevonden naar een herkenbare lijn in het plaatsings- en redactionele beleid. De besturen moeten 

constateren, dat Bert Hofman in de afgelopen twee decennia de continue factor is geweest, die Van Horen Zeggen, 

samen met anderen, op de rails heeft gehouden en heeft ontwikkeld tot een blad waar we met z'n allen trots op mogen 

zijn. 

Bert heeft aangegeven nog hand-en spandiensten voor het tijdschrift te willen verrichten, maar hij zal zijn vrije tijd 

vooral gaan besteden aan het vliegen. De besturen hopen dat Bert naast zijn werk op de Ammanschool, zéér van de 

vlieglessen gaat genieten. 

Het bestuur van de VEDON en het bestuur van de VeBOSS. 
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COLOFON 

eggen is een uitgave van de vereniging ter 
ing van het onderwijs aan doven in Nederland 
rlandse vereniging tot bevordering van het 

ijs aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDAKTIE 
Mw. MC. Bruins 

EINDREDAKTIE 
Dhr. F.C.M. Mollee 

ADMINISTRATIE 
Mw. m. Kloos 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel. 0224 - 214 896 
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zegen 

REDAKTIE 
Voor de sektor dovenonderwijs 
• Mw. N. Hoiting, Groningen 
• Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
• Dhr. P. Willemen, Rosmalen 

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

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

REDAKTIE-ADRES 
p /a : Burgemeester de Wildeschool 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel. 0224 - 214 896 

OPMAAK/VORMGEVING 
Media Minded Communications 
Amsterdam 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

DAGELIJKS BESTUUR 
Vereniging ter bevordering 
van het onderwijs aan doven (VEDON) 
• L. v.d. Heiden, voorzetter 

Statenlaan 130, 9301 RP Roden 
tel.: 05908 -123 35 

• A. de Wijs-Eilander,secretaris 
Jacob de Haanstraat 38, 3365 NG Rotterdam 
tel.: 010-413 22 80 

• G.C. Versluis, penningmeester 
Helenahoeve 15, 2804 HV Gouda 
tel.: 0182 - 531 599 
giro 357425 t.n.v. penningmeester Vereniging ter 
Bevordering van het Onderwijs aan Doven in 
Nederland 

DAGELIJKS BESTUUR 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het onder
wijs aan slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak- en/of taalmoeilijkheden (VeBOSS) 

• Th. H. Laceulle, voorzitter 
Kleverlaan 42, 2023 JH Haarlem 
tel.: 023 - 524 61 50 

• A.J. Braun, secretaris a.i. 
Arica 126, 2903 PG Capelle aan den IJssel 
tel.: (overdag) 010 - 432 93 77 
(na 19.30 uur) 010 - 451 73 26 Fax: 010 - 419 67 17 

• M.J. van Lee, penningmeester en ledenadministra
tie, p / a Burgemeester de Wildeschool 
Postbus 430,1740 AK Schagen 
tel.: 0224 - 214 896 
giro 3554500 t.n.v. Penningmeester VeBOSS te 
Schagen 

Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar 
Abonnementsprijs: fl. 30,- per jaar 
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland) 
Losse nummers: fl. 7,50 

Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement 
niet hebt opgezegd, wordt deze automatisch met een jaar ver
lengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal /o mogelijk 
worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 26 april, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de tweede aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 30 augustus, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de derde aflevering van de 

geldende jaargang 

Kopij, ingeleverd vóór 25 oktober, zal zo mogelijk 
worden gepubliceerd in de vierde aflevering van de 

geldende jaargang 
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INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak/ taalmoeilijkheden 

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 
5629 CC Eindhoven 
5629 CC Eindhoven 
5628 WE 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 I IB Utrecht 
3563 VJ Utrecht 
3563 EN Utrecht 
3563 EP Utrecht 
8012 VA Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. de Stijgbeugel 
de Spreekhoorn 
de Skelp 
Instituut St. Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jaar) 
School de Beemden (3-8 jaar) 
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 Beckschool 
V.S.O Martinus van Beek 
Hui/e M. van Beek -intern. 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool -V.S.O 
S. Jonkerenschool 
de Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol 
het Rotsoord 
het Rotsoord - V.S.O 
Bertha Mullerschool 
de Taaikring 
Alfonso Cortischool -V.S.O 
Enkschool 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
fan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
1 [ommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Casriliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5 - 7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplantsoen c* 
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 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2416538 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6842547 
050-5255190 
050-5418476 
023-5246150 
045-5219850 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
0224-214896 
0224-214071 
030-2510041 
030-2888747 
030-2612404 
030-2660875 
030-2621227 
038-4212959 

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 

J.C. Ammanschool 
dep. J.C. Ammanschool 
Kon. Inst. voor Doven 
H.D.Guyot - Kantoren 
Guyotschool S.O 
Guyotschool V.S.O 
Internaten Groningen 
Rudolf Meesinstituut 
dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel-afd.l.V.D. 
Mariëlla- afd. I.V.D. 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
Chr. Instituten voor Doven 
Effatha, V.S.O en V.B.O 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

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

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-4552417 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3992021 
079-3511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direct 
door aan de eindredactie. 



I l i b Software je werkt er zó mee !!! 
Bekende, op zeer veel scholen gebruikte educatieve computerprogramma's voor basis-
en voortgezet onderwijs. Vele enthousiaste gebruikers, waaronder logopedisten, orthopedago
gen, 
remedial teachers en schoolbegeleidingsdiensten. 

i 

WOORDENSCHAT 
TAALSTAPPEN 1, 2 en 3 
HOOFDWERK 
LUISTER MAAR... 
FLITS 
RAAD EEN WOORD 
CLUSTEREN 
KIJKDOOS 

o.a.Van horen en zeggen 
spellen: complete leergang 
rekenen, 250 nivo's 
auditieve vaardigheden 
directe woordherkenning 
bij leesproblemen 
woordherkenning 
visuele waarneming 

EXPERTSYSTEEM TECHNISCH LEZEN & SPELLEN 

NIEUW !!! NU OOK THUISVERSIES VAN 8 PROGRAMMA'S è ƒ 49,95 per stuk 

Bel of schrijf voor demo's a ƒ 15,- per stuk en een GRATIS catalogus 1996 vol informatie naar: 

NIB Software - Postbus 144 - 3700 AC Zeist 
TT 030-6921624 

, % 

MICROVOX 
De nieuwe dimensie in solo-apparatuur 

Phonak besteedt door nauwe contacten met het onderwijs veel 
aandacht aan de speciale behoeften van slechthorende 
kinderen, zowel peuters als tieners. Dit geldt voor 
hoortoestellen maar ook voor solo-apparatuur. 

MICROVOX is een duidelijk voorbeeld van deze samenwerking: 's Werelds kleinste 
en lichtste FM radio communicatie systeem, gemaakt van sterke kunststof, 
met een laag stroomgebruik en een praktisch oplaadsysteem. 
Voorzien van een frisse kleur voor frequentie-codering die 
overeenstemt met de zender van de leraar. 

MICROVOX- technisch superieur, modern en aantrekkelijk van vormgeving. Met MICROVOX 
hoor je niet alleen de Verbetering, maar zie je die ook. 

van 

de communicatie-specialist 

VEENHUIS MEDICAL AUDIO B.V. 
Postbus 108 
2800 AC GOUDA 

MEDICAL 
AUDIO 

Meer informatie? 
Veenhuis Medical Audio BV 

0182-570178 


