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Ten geleide 

Het laatste nummer van deze jaargang is geheel gewijd 
aan onderwijs aan doven. Het aanbod van kopij stelde de 
redactie voor deze keuze. Bij deze een oproep aan schrij
vers onder de lezers van Van Horen Zeggen. Laat van u 
horen in 1999! 

Twee van de drie artikelen in deze uitgave gaan over 
lezen. In het eerste artikel beschrijft Liesbeth Schlichting 
een nieuwe leesmethode voor dove kinderen, Leespad. 
Leespad is een methode voor het aanvankelijk begrijpend 
en technisch lezen. De methode gaat in op de specifieke 
leesmoeilijkheden bij dove kinderen. Er wordt in deze 
methode gebruikt gemaakt van gebaren. De instructie is 
in NGT en er wordt steeds een koppeling gemaakt tussen 
geschreven woord en gebaar. 

Gebaren spelen een centrale rol in het artikel van Herma 
Korfage. Zij doet verslag van de invoering van tweetalig
heid in het Koninklijk Instituut Guyot. De Nederlandse 
Gebarentaal en het Nederlands krijgen een gelijkwaardige 
plaats in het onderwijs en de zorg aan dove kinderen. 
Deze verandering wordt ingevoerd onder de naam Project 
Invoering Tweetaligheid. 

Tot slot weer aandacht voor lezen, dit maal voor het lezen 
bij dove jongeren. Op welke wijze op Effatha literatuur
onderwijs wordt gegeven beschrijft voor u Jacoline 
Wiskerke. Zij geeft aan dat het ook voor dove kinderen 
van belang is met geschreven teksten in aanraking te 
komen. 

Namens de redactie wens ik u een goed 1999! 

Annelies Bron 
lid van de redactie 
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ARTIKELEN 

Eindelijk een leesmethode 
voor dove kinderen 
De achtergrond van de methode Leespad 

Liesbeth Schlichting 

Samenvatting A 

Eind 80er jaren startte Maike Schaper op het Christelijk Instituut voor Doven 

Effatha met de ontwikkeling van de methode Leespad. Leespad is een metho

de voor het aanvankelijk begrijpend en technisch lezen voor dove kinderen. 

In de methode wordt een poging gedaan het leesonderwijs aan dove kinde

ren in te richten naar de laatste wetenschappelijke bevindingen. De motiva

tie voor het opzetten van deze methode is de dramatisch lage leesvaardig

heid van dove adolescenten, die internationaal een leesniveau bereiken van 

8 1/2 jaar op de leeftijd van 17 jaar. De nadruk bij het leren lezen via 

Leespad ligt op de visuele ingang, in de eerste plaats op de visuele woord

herkenning. In Leespad ontwikkelen de kinderen tegelijkertijd hun technische 

leesvaardigheden en hun begrijpend-leesvaardigheden en daarmee hun 

kennis van het geschreven Nederlands. Naast de visuele woordherkenning 

wordt gebruik gemaakt van ondersteunende codes: de gebarencode, de arti-

culatorische code en de vingerspellingsrepresentatie. De didactische uit

gangspunten van Leespad zijn verder: structurering en systematisering van 

het leesleerproces waarbij het aanbieden van een basisleeswoordenschat en 

het systematisch aanbieden en oefenen van morfosyntactische structuren cen

traal staan. Tevens wordt een begin gemaakt met het leren omgaan met tek

sten. De methode bevat elementen uit de dovencultuur om dove kinderen ook 

pedagogisch aan te spreken. 

1. Inleiding 

Dove schoolverlaters zijn grotendeels 
functioneel analfabeet. Dat is zo in 
Nederland (Broesterhuizen, 1994), 
maar hetzelfde wordt gerapporteerd 
vanuit bijvoorbeeld Groot Brittannië 
(Conrad, 1979) en de Verenigde 
Staten (Grushkin, 1998). Deze situatie 
is zeer ernstig, daar doven voor hun 
contact met de horende wereld in 
hoge mate afhankelijk zijn van hun 
geletterdheid, dus hun vaardigheid 
in lezen en schrijven. Het is daarom 
van belang dat wij ons telkens 

opnieuw bezinnen of met de veran
derende situatie van de doven en de 
voortgang van wetenschappelijke 
kennis een hoger niveau van gelet
terdheid voor doven bereikbaar is. 
Wij denken daarbij in eerste instantie 
aan het onderwijs in lezen en schrij
ven aan dove leerlingen. 
De talige situatie van de dove leerling 
is de laatste jaren sterk gewijzigd 
door de groeiende acceptatie van de 
Nederlandse Gebarentaal. Het dove 
kind heeft nu in veel gevallen de 
NGT als primaire taal. Het 
Nederlands is daarmee voor veel 

leerlingen de tweede taal geworden. 
Deze nieuwe situatie vraagt om nieu
we didactiek (Knoors en Van Dijk, 
1996), namelijk de didactiek van het 
Nederlands als tweede taal. 
Het onderzoek naar de kenmerken 
van gesproken en geschreven taal 
van doven is de laatste jaren het 
onderwerp geweest van talrijke 
wetenschappelijke studies. Veel van 
deze studies bevatten gegevens 
betreffende de samenhang tussen de 
verschillende vaardigheden van dove 
leerlingen, zoals de samenhang tus
sen gebarentaal en lezen en de 
samenhang tussen articulatorische 
vaardigheden en lezen. Ander onder
zoek bevat meer gegevens die ons 
richting kunnen geven bij de didac
tiek van het Nederlands als tweede 
taal. Ook het onderzoek naar de ver
werving van het Nederlands als 
tweede taal door etnische minderhe
den in Nederland kan ons helpen een 
passende didactiek te vinden voor 
dove kinderen. Tot slot kunnen wij 
ook leren van de taalverwerving van 
horende kinderen. Eén van de dingen 
die wij daarvan kunnen leren is dat 
horende kinderen enorm verschillen 
in hun mate van taalvaardigheid 
(Schlichting, 1996). Die kan voor een 
deel verklaard worden uit verschillen 
in taalaanleg, het aangeboren taalver
mogen. Als derde nieuwe ontwikke
ling is er de groeiende samenwerking 
tussen de doveninstituten in 
Nederland die ons stimuleert om de 
didactiek van het Nederlands als 
tweede taal gezamenlijk aan te pak
ken. Daarnaast is er de trend van het 
thuisnabij onderwijs. Dit alles dwingt 
ons het aanbod voor dove kinderen te 
professionaliseren en overdraagbaar 
te maken. Het speciale aan het onder
wijs aan doven moet voor een goed 
deel liggen in een goede taaldidactiek 
(Bruins en Hoiting, 1997). Het leren 
lezen van het Nederlands maakt daar 
deel van uit. Bij elkaar rechtvaardigen 
deze ontwikkelingen een herbezin
ning op ons lees- en taalonderwijs 
van het Nederlands. 
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LEESMETHODE VOOR DOVE KINDEREN 

2. De leesproblemen van dove 
kinderen 

De verwerving van het gesproken 
Nederlands is voor dove kinderen 
heel moeizaam. Op de leeftijd dat zij 
met leren lezen beginnen, tussen de 
vier en vijf jaar, kunnen zij nog als 
beginnende leerders van het gespro
ken Nederlands worden beschouwd. 
Deze situatie is nog nauwelijks gewij
zigd als zij zes/zeven jaar zijn. Dat 
houdt in dat zij, gaande het leren 
lezen, de Nederlandse taal leren, en 
wel in een voor hen nieuwe code, 
namelijk een schriftelijke representa
tie. Zij hebben hiermee een dubbele 
opgave. Leesproblemen komen voor 
bij horende kinderen en bij dove kin
deren. Dove kinderen hebben echter 
speciale leesproblemen. De proble
men zijn helder verwoord in een bro
chure van Pijfers (1997). Een beschrij
ving van leesproblemen van dove 
kinderen die in een orale traditie wor
den onderwezen is te vinden in 
Wood, Wood, Griffiths and Howarth 
(1986). In het navolgende ga ik in op 
de speciale leeskenmerken van dove 
kinderen. We kunnen hierin drie 
domeinen onderscheiden: (a) de taal
aspecten, (b) de cognitieve kenmer
ken van dove kinderen en (c) de moti
vatieproblemen. 

a. De taalaspecten. 
Deze kunnen beschreven worden op 
vier niveaus: klankniveau, woordni
veau en zinsniveau en tekstniveau. 
Het belangrijke vierde niveau, dat 
van de tekst, zal in dit artikel buiten 
beschouwing blijven. 

Klankniveau 
Horende kinderen leren lezen door
dat zij zich gaan realiseren dat klan
ken en letters of lettercombinaties aan 
elkaar gekoppeld zijn. De spraakcode 
is gekoppeld aan de lettercode. 
Horende kinderen leren deze manier 
van coderen in een vrij korte tijd en 
kunnen daarbij telkens de betekenis 
hechten aan het gelezen woord. Het 
horende kind gaat als het ware een 
licht op als het een woord syntheti
seert en dit koppelt aan het woord uit 
de gesproken taal. Na korte tijd 
wordt het proces van koppeling van 
lettercode aan spraakcode geautoma
tiseerd. 
Dove kinderen, en dan vooral die kin
deren die een verlies hebben van 85 

dB of meer, kunnen niet leren lezen 
via de koppeling van de spraakcode 
aan de lettercode. Zij kunnen die kop
peling wel leren maken. Daar ligt het 
probleem niet. Het probleem ligt ook 
niet bij het samenvoegen van de klan
ken tot een woord. Ook dat kunnen 
zij meestal wel leren, althans voor de 
kortere woorden. Het probleem ligt 
hierin dat als een doof kind het 
woord aap mondeling analyseert: aa-
p, en synthetiseert: aap, dat ditzelfde 
kind dan nog niet hoeft te weten wat 
er met het woord aap bedoeld wordt. 
Dit komt doordat de dove het 
geschreven woord niet kan associëren 
met het gesproken woord. De dove 
heeft geen klankrepresentatie van het 
woord dat het leest in zijn lexicon 
opgeslagen. Het komt dus niet langs 
die weg tot de betekenis van het 
woord. Nog veel sterker geldt dit 
voor de langere woorden als bijvoor
beeld geheimzinnig. Voor het dove 

kind valt een dergelijk woord haast 
niet te lezen door middel van analyse 
en synthese, zeker als hij het woord 
nog niet kent. Dit alles houdt in dat 
de gewone manier van leren lezen 
van het Nederlandse horende kind 
niet voor het dove kind is weggelegd. 

Woordniveau 
Het bovenstaande houdt in dat het 
dove kind de woordbeelden één voor 
één moet leren als een visueel plaatje 
of 'gestalt', en daar betekenis aan 
moet koppelen. Elk geschreven 
woord moet, in het algemeen, apart 
geleerd worden, althans de hoofdvor
men of lemma's. Dat betekent dat 
vele duizenden woordbeelden opge
slagen moeten worden. Wat voor 
horende kinderen geldt, geldt voor 
dove kinderen ook: hoe meer woor
den zij kennen des te beter zullen zij 
in staat zijn teksten te begrijpen. Maar 
bij doven vindt de opslag van de 

In de methode zi jn e lementen uit de dovencultuur opgenomen 

^ ^ Z l 
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woorden op een andere manier plaats 
dan bij horenden. 
Bij horende kinderen heeft de verwer
ving van elk woord een eigen ontwik
kelingsgang. Aan nieuwgeleerde 
woorden koppelen zij in het begin 
meestal maar één betekenis. Zo zal 
het woord neus in eerste instantie 
alleen begrepen worden als lichaams
deel, en pas later als deel van een 
schoen. Ook zal pas later het gebruik 
van neus in een vaste combinatie 
geleerd worden, zoals in je neus 
ophalen, en nog later de meer figuur
lijke betekenis je neus ophalen voor 
iemand. 
Daarnaast vormen de geleerde woor
den samen betekenisvelden waarin 
zij in een bepaald verband staan (Van 
Beusekom 1998). Bij het woord neus 
hoort bijvoorbeeld ook ruiken, zak
doek, snuiten en nog veel meer. Dove 
kinderen hebben al een aantal van 
deze aspecten van woordbetekenis
sen en woordvelden in hun gebaren
taal verworven. We moeten er echter 
vanuit gaan dat zij niet alleen elk 
Nederlands woord in een eerste be
tekenis moeten leren, maar ook elke 
nieuwe woordbetekenis en elke uit
drukking apart moeten leren. 

Zinsniveau. 
Het zinsverband wordt in gesproken 
talen via de grammatica of syntaxis 
op drie manieren tot stand gebracht. 
- De eerste manier om het zinsver
band gestalte te geven is de woord
volgorde. Bijvoorbeeld Mieke ziet 
Hans betekent iets anders dan Hans 
ziet Mieke. In het Nederlands is de 
zinsvolgorde heel belangrijk. In de 
NGT zijn de volgorden heel anders. 
De volgorde van de zinsdelen is dan 
ook een kenmerk waarin NGT en 
Nederlands sterk verschillen. Dat 
heeft de consequentie dat in de 
lees/taaldidactiek de aandacht voor 
de volgorden van de delen van de zin 
zeer belangrijk is. 

- De tweede manier in gesproken taal 
om grammaticaal verband aan te 
geven is intonatiepatronen en andere 
prosodische kenmerken (Veenker 
1996). Bijvoorbeeld: Ga jij even een 
doekje pakken ?/! kan zowel een 
vraagzin als een gebiedende wijs zijn. 
In de geschreven taal worden de pro
sodische kenmerken op een andere 
manier tot uiting gebracht, bijvoor
beeld door leestekens. 
De derde manier om grammatica of 

syntaxis vorm te geven is door mor
fologie, de vervoegingen en verbui
gingen, Bijvoorbeeld "Ik vertel een 
verhaal" gaat over het verleden en "Ik 
vertel een verhaal" betreft het heden. 
Dove kinderen hebben heel weinig 
weet van syntactische verbanden. 
Vaak raden zij bij het lezen niet alleen 
naar de betekenis van woorden, maar 
raden zij ook naar de syntactische 
verbanden. Hoe complexer een zin 
syntactisch gezien is, des te minder 
kans dat het kind de zin zal begrijpen. 
Voor een deel komt dat door het 
gebrek aan taalaanbod. Horende kin
deren die hun eerste taal leren horen 
per dag honderden, zo niet duizen
den zinnetjes. Daaruit kan het horen
de kind zelf de taalregels opmaken. 
Dove kinderen zullen voor een groot 
deel via het schriftbeeld de syntacti
sche structuren moeten leren kennen. 
Het aantal zinnen dat een doof kind 
per dag leest blijft uit de aard der 
zaak echter ver achter bij het aantal 
zinnen dat een horend kind hoort. 
Daarom is een systematische aanpak 
vereist. 

b. Cognitieve kenmerken. 
Doven verschillen van horende po
pulaties in bepaalde kenmerken. In 
hersenonderzoek waarbij de talige 
activiteiten gemeten worden vindt 
men verschillen tussen de verwer
king van gebarentaal en geschreven 
taal (Corina 1998). Bij het verwerken 
van gebarentaal wordt in beide her
senhelften activiteit gemeten, bij de 
verwerking van gesproken taal 
slechts in één hersenhelft. 
Dit zou kunnen betekenen, sugge
reert Corina, dat doven op een funda
menteel verschillende manier schrif
telijke taal verwerken dan horende 
kinderen. Zoals wel vermoed werd, 
blijkt uit onderzoek dat dove kinde
ren visueel in bepaalde opzichten 
sterker zijn dan horenden (Grushkin 
1998). 

Een groot probleem voor dove kinde
ren is dat bij hen het geheugen voor 
volgorden, het sequentieel geheugen, 
minder ontwikkeld is (Lichtenstein 
1998). Bij het lezen onthouden we als 
horende lezers het eerste deel van de 
zin, terwijl we het tweede deel lezen. 
Daarbij is een goed geheugen voor 
volgorden essentieel. Het niet kun
nen onthouden van langere delen van 
zinnen is fnuikend voor het begrijpen 
van geschreven taal. 

c. Motivatie 
De motivatie van de dove leerling 
heeft een niet te overschatten invloed 
op het onderwijssucces. Een van de 
verklarende factoren daarvan is het 
feit dat het lezen voor dove kinderen 
zo moeilijk is, het lezen is dus voor 
hen geen succesvolle bezigheid, het
geen demotiverend werkt. Een twee
de factor is de houding van de leer
kracht. Grushkin (1998) noemt de 
lage verwachting ten aanzien van de 
leesprestaties als een oorzaak voor de 
geringe leesvaardigheid van dove 
kinderen. De laatste tientallen jaren 
maken opvoeders en leerkrachten 
zich meer en meer zorgen over de 
afnemende belangstelling voor het 
lezen bij horende kinderen. De plaats 
van het boek in de vrije tijdbesteding 
van horende kinderen wordt deels 
ingenomen door televisie en video. 
Dit kan voor de leesdidactiek beteke
nen dat er een heroriëntatie moet 
plaats vinden wat betreft de motiva
tie voor het lezen van dove kinderen. 

3. Leespad: Lees- en taaldidactiek 
speciaal voor dove kinderen. 

De didactiek van het leren lezen van 
dove kinderen is uiterst gecompli
ceerd. Conrad schreef in 1979 in zijn 
bekende boek The deaf schoolchild: 

It is clear ... that we do not know 
how to teach deaf, or even partially-
hearing children to read (Het is dui
delijk ... dat we niet weten hoe we 
dove en zwaar slechthorende kinde
ren moeten leren lezen) (Conrad 1979: 
175). 

Conrad schreef dit boek vanuit de 
orale onderwijsleersituatie van dove 
kinderen. Vanuit de gebarende 
onderwijsleersituatie moeten we ons, 
zoals al eerder gezegd, opnieuw 
bezinnen op de leesdidactiek bij dove 
kinderen. Met Leespad proberen de 
auteurs de paradoxale situatie in het 
dovenonderwijs te doorbreken dat er 
geen leesmethode is voor de doel
groep die daar het meest behoefte aan 
heeft. 

Leespad gaat uit van het begrijpen 
van de tekst als centrale doelstelling 
van het leren lezen. De weg tot die 
doelstelling verschilt van de weg die 
horende kinderen gaan. Aangezien 
Leespad het begrijpen van teksten 
centraal stelt, kan Leespad gekarakte-
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riseerd worden als een schriftelijke 
taalmethode voor het receptieve 
domein. Gaande het leesleerproces 
bevat Leespad een gestructureerd en 
systematisch aanbod van het Neder
lands als tweede taal. Dat houdt ook 
in dat verklanken en hardop lezen 
van ondergeschikt belang zijn. 
De instructietaal van Leespad is in de 
eerste plaats het NGT. 
In Leespad is de didactische invals
hoek gebaseerd op verschillende 
visuele strategieën. Dit is eveneens 
het uitgangspunt van het nieuwe 
didactische paradigma van Grushkin. 
In zijn voorstel voor het leesonder
wijs aan dove kinderen in het Journal 
of Deaf Studies and Deaf Education 
verwoordt Grushkin dit uitgangs
punt als volgt: 

The thesis of this article will be that 
educators must identify and utilize 
visually based strategies for literacy 
development rather than those pri
marily rooted in sound, which is ulti
mately the weakest point of access to 
language and literacy for this popula
tion. (De stellingname in dit artikel is 
dat opvoeders/leerkrachten visuele 
strategieën moeten identificeren en 
gebruiken voor de ontwikkeling van 
geletterdheid, in plaats van strate
gieën die geworteld zijn in klank, 
aangezien dit uiteindelijk de zwakste 
ingang is tot de geletterdheid van 
deze populatie. (Grushkin 1998). 

In paragraaf 2 heb ik de verschillende 
leesproblemen van dove kinderen 
weergegeven. Hieronder wil ik toe
lichten op welke manier in Leespad 
met deze problemen wordt omge
gaan. 

a. Taalaspecten in Leespad 
Klankniveau 
Het goed spellend leren lezen bij 
dove kinderen hangt samen met hun 
spraakontwikkeling. Uit onderzoek is 
gebleken dat de verbinding tussen 
klank en letter een steeds betere 
ondersteuning van het lezen biedt 
voor de dove leerling naarmate zij 
ouder worden. Leerlingen van 15 jaar 
maken meer gebruik van de articula-
torische code dan leerlingen van 11 
jaar. Dit geldt echter alleen voor kin
deren die verstaanbaar spreken (zie 
voor verwijzing Harris en Beech 
1998). 
We kunnen dove kinderen echter niet 

laten wachten met leren lezen tot hun 
spraakontwikkeling voldoende ge
vorderd is. We kiezen daarom als eer
ste ingang niet de klank-letterkoppe
ling en daarmee het spellend leren 
lezen, maar de visuele woordherken
ning, oftewel het lezen via globaal-
woorden, als eerste ingang. Het eer
ste doel daarbij is dat de kinderen de 
betekenis kunnen koppelen aan het 
woord. Dit kan het gemakkelijkste 
door het gebaar te geven voor dat 
woord. Een andere mogelijkheid is 
het geven van een afbeelding. Waar 
mogelijk worden beide, gebaar en 
plaatje, gegeven bij het woord. 
Het dove kind moet wel leren analy
seren en synthetiseren. Ten eerste 
omdat er een aantal kinderen is dat 
steun ondervindt van de articulatie 
bij het herkennen van de betekenis 
van een woord. Ten tweede omdat dit 
belangrijk is voor de spellingsvaar-
digheden. Het is in Leespad echter 
niet zo dat de kinderen alle woorden 
die zij aangeboden krijgen ook direct 
analyseren en synthetiseren. Het leer
proces van analyseren en synthetise
ren begint in groep 2 met heel korte 
woorden en wordt langzaam opge
bouwd tot langere woorden. 
Een belangrijke ondersteunende 
visuele code is de vingerspelling. 
Ook met de vingerspelling wordt 
aangevangen in groep 2. De vinger
spelling verbindt spelling met een 
visuele code, en in het Nederlands 
ook veelal met de uitspraak. 

Woordniveau 
Het kennen van een groot aantal 
woorden is cruciaal voor het begrij
pen van een tekst. In een leesmethode 
als Leespad die het Nederlands als 
tweede taal systematisch wil aanbie
den neemt het systematisch aanbod 
van de leeswoordenschat een belang
rijke plaats in. We maken daarom het 
aanbod van leeswoorden aan de kin
deren planmatig. Daarbij kunnen we 
twee aspecten onderscheiden: hoe 
selecteren we de woorden die we de 
kinderen willen leren en ten tweede, 
hoe bieden we die woorden aan? 
Wat betreft de selectie van de woor
den kunnen we een parallel trekken 
met het onderwijs aan andere groe
pen kinderen die het Nederlands als 
tweede taal verwerven, namelijk de 
horende kinderen van etnische min
derheden. Appel en Verhallen (1998) 
schrijven over de woordenschatdi-

dactiek dat allereerst de selectie van 
de te leren woorden moet plaats vin
den. Dat houdt in dat de woorden
schatontwikkeling systematisch ge
pland wordt oftewel dat er een plan 
gemaakt wordt voor de volgorde 
waarin de woorden worden aange
leerd. Appel en Verhallen pleiten 
ervoor om frequentie daarbij als uit
gangspunt te nemen, dus hoe vaker 
een woord voorkomt, hoe eerder het 
geleerd moet worden. De vraag rijst 
dan of we aan kinderen woorden 
moeten leren die heel frequent door 
volwassenen gebruikt worden. 
Schrooten en Vermeer (1994) pleiten 
voor de selectie van bepaalde woor
den voor het onderwijs aan bepaalde 
basisschoolgroepen. 
Omdat dove kinderen maar betrekke
lijk weinig woorden kunnen leren 
lezen is de selectie van hun leeswoor
denschat van nog groter belang dan 
bij horende kinderen. In de acht jaar 
dat zij het basisonderwijs volgen krij
gen de leerlingen volgens Leespad 
een vastgestelde Basiswoordenschat 
aangeboden. In totaal zal de Basis-
leeswoordenschat circa 3400 woorden 
(hoofdvormen) bevatten. Het aantal 
woorden dat de leerlingen leren per 
jaar loopt langzaam op. In groep 1 
zijn het er 20; in groep 3 zijn het er 
ongeveer 200; in groep 8 zullen de 
kinderen 800 woorden leren. Deze 
manier van werken houdt in dat 
nieuwe zinnen en teksten in Leespad 
uitgaan van de reeds verworven 
woordenschat; per les wordt daar een 
aantal woorden aan toevoegd. De 
didactische voordelen voor dit woor
denleerplan is dat leerkrachten nu 
weten welke woorden de leerlingen 
in voorgaande jaren geleerd hebben, 
en zij deze dus in de taalles of in 
andere leeractiviteiten kunnen 
gebruiken. Het tweede voordeel is 
dat op deze manier de selectie van de 
woorden systematisch opgezet 
wordt. Vroeg in het leesleerproces 
krijgen leerlingen veelgebruikte con
crete woorden aangeboden, zoals de 
zelfstandige naamwoorden auto en 
pop, de werkwoorden pakken en zit
ten, en woorden uit overige catego
rieën als ook, klein en in (zie voor een 
Basiswoordenlijst van duizend woor
den Schlichting en De Koning 1998). 
In latere stadia worden meer abstrac
te woorden aangeboden. Daarnaast 
bevat de Basiswoordenschat woor
den die specifiek van belang zijn voor 
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het dove kind, zoals apparaat en taxi. 
Wat betreft het meer abstracte 
gebruik van de woorden geldt dat 
ook dit systematisch wordt opge
bouwd. Telkens als er sprake is van 
een nieuwe vorm of betekenis ver
meldt de Instructie dat deze woorden 
extra aandacht moeten krijgen bij de 
behandeling van de tekst. 
Het tweede aspect betreffende de 
opbouw van de woordenschat heeft 
te maken met de manier van aanbie
ding. Van veel begrippen zullen de 
kinderen reeds een gebaar kennen. 
Van deze gebarenkennis wordt 
gebruik gemaakt bij het aanleren van 
de woorden(zie ook Venema en 
Koster 1996). Dat gaat door middel 
van het maken van het gebaar door 
de leerkracht. De herhaling vindt 
plaats door koppeling van het woord 
aan eenvoudige gebarentekeningen. 
Leerlingen van groep 2 herkennen 
deze al vlot. Verder is het van belang 
dat woorden in een betekenisvolle 
context worden aangeboden. Dus bij
voorbeeld in samenhang met een 
concreet voorwerp of in een dagelijk
se situatie, aansluitend aan een strip
verhaal of in een tekst. 
Vlotte woordidentificatie is essentieel 
voor het succesvol lezen. Om dit te 
bevorderen zijn de woorden die in 
Leespad aangeleerd worden opgeno
men in een computerprogramma, het 
Woord Associatie Programma, WAP, 
waarmee de woorden vanaf Leespad 
1 herhaald kunnen worden. 

Zinsbouw 
Omdat, zoals hierboven gemeld, 
dove kinderen zoveel minder zinnen 
in een betekenisvolle context krijgen 
aangeboden dan horende kinderen, 
dus omdat dove kinderen relatief 
weinig zinnen verwerken, zal een 
systematisch aanbod van grammati
cale structuren gunstig zijn voor deze 
kinderen. Een tweede reden is dat het 
leren via een taal via het schrift zo 
veel anders verloopt dan bij het 
horende kind. Het horende kind 
selecteert zelf wat het waarneemt, en 
wat het niet "hoort". Het lezende kind 
krijgt alle tekst met evenveel nadruk 
aangeboden. Voor dit kind moet er 
dus nog in hogere mate een selectie 
gemaakt worden in het taalaanbod 
dan in de gesproken taal. Voor de 
leesdidactiek betekent dit dat er een 
volgorde gemaakt is waarin de gram
maticale structuren worden aangebo

den. Het beste uitgangspunt hiervoor 
is de mate van complexiteit van de 
structuur. In het algemeen lopen op 
dit punt de meningen niet uiteen. Zo 
zal niemand een zin eerder aanbie
den in de lijdende vorm dan in de 
bedrijvende vorm, omdat de lijdende 
vorm een zeer complexe structuur is. 
De lijdende zin de trui wordt gewas
sen is bij voorbeeld veel complexer 
dan de actieve zin: zij wast de trui. 
Hetzelfde geldt voor mededelende 
zinnen en vraagzinnen: mededelende 
zinnen zijn eenvoudiger van struc
tuur. In Leespad is een volgorde voor 
het schriftelijke leren van die gram
maticale structuren verwerkt. Deze 
volgorde is globaal gebaseerd op de 
verwerving van grammaticale struc
turen door horende kinderen. In 
Leespad 2, 3 en 4 worden systema
tisch de grammaticale structuren aan
geboden die horende kinderen tot 
ongeveer 4 jaar verwerven. In het ver
volg op Leespad zullen de moeilijker 
structuren geïntroduceerd worden. 
Het doorzien van de Nederlandse 
grammaticale structuren is voor dove 
kinderen zeer moeilijk (zie hierover 
ook Veenker 1996). Het onderscheid 
tussen zij heeft de bloemen geplukt 
en zij gaat bloemen plukken is bij
voorbeeld in groep 5 vaak nog een 
probleem. Om de syntactische struc
turen beter te leren doorzien bevatten 
Leespad 2 en 3 de zogenaamde taal-
begripsoefeningen. Bij deze oefenin

gen lezen de kinderen zinnen die zij 
omzetten in een handeling. Wat 
betreft de morfologie wordt in elke 
les aangegeven wat de nieuwe vor
men zijn die in een bepaalde les voor
komen. Het is de bedoeling dat met 
deze vormen in de taalles geoefend 
wordt. 

b. Cognitieve strategieën in 
Leespad 
In Leespad wordt een koppeling 
gelegd tussen geschreven woorden 
en gebaren. Daarmee sluiten we aan 
op de aanwezige kennis van de leer
lingen. Het onderscheiden van de 
verschillen tussen woordbeelden 
gebeurt louter op de visuele herken
ning. Op den duur zal bij dit onder
scheid de orthografische en morfolo
gische kennis van de verschillende 
woorddelen een rol gaan spelen. Ook 
de ondersteuning door de articulato-
rische kennis zal steeds groter wor
den. Een grote vaardigheid in het 
visueel kunnen discrimineren blijft 
echter van veel belang. In Leespad is 
er daarom veel aandacht voor de 
visuele discriminatie van woorden. 
Met elk nieuw woord is er een oefe
ning waarbij het nieuwe woordbeeld 
onderscheiden moet worden van 
visueel sterk gelijkende woordbeel
den. Leespad heeft als centrale doel
stelling het begrijpen van teksten. Wij 
gaan er van uit dat voor het begrijpen 
van teksten het begrijpen van zinnen 

Gebarentekening van het woord 'ki jken' . 
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essentieel is. Het dove kind krijgt 
vaak de opdracht een bladzijde te 
lezen en daarover vragen te beant
woorden. Deze manier van werken 
gaat voorbij aan het begrip van de 
zin. De didactische aanwijzingen van 
Leespad zijn er dus op gericht dat de 
kinderen elke zin begrijpen. Dit 
Wordt bewerkstelligd doordat groep 
én leerkracht gezamenlijk naar de 

te kunnen voeren. Bij de betreffende 
oefeningen lezen kinderen korte zin
nen die zij moeten onthouden en ver
volgens op de andere zijde van het 
papier weer opschrijven. 
In Leespad 4 wordt tevens een begin 
gemaakt met de ontwikkeling van de 
zogenaamde leesstrategieën: er 
wordt onder andere gevraagd naar 
de titel en de hoofdpersonen. 

ten aan het niveau van de leerling is 
het van belang om geregeld de lees
vaardigheid van de leerlingen te toet
sen. In het begin kan dit alleen door 
middel van methodegebonden toet
sen. Vanaf bijvoorbeeld groep 5 is het 
mogelijk om met genormeerde schrif
telijke toetsen voor horende kinderen 
te werken. Een consequentie van het 
aansluiten bij de kennis van de leer-

au 

aa 

OU 

au 

au 

uu 

muis 

meis 

mijs 

maus 

mujs 

muis 

kaas 

kaus 

kaas 

saak 

kasa 

kaas 

loopt 

loobt 

foopt 

loopt 

lopt 

loop 

stuk 

stijk 

stok 

stuk 

sutk 

sluk 

rug 

rog 

zug 

ruig 

rug 

rug 

dit 

dit 

dat 

dif 

pit 

dit 

Een oefening in visuele d iscr iminat ie van woorden 

zinnen kijken. 
Daartoe maakt men gebruik van een 
overheadprojector. Alle teksten wor
den op overheadsheet aangeboden en 
zin voor zin behandeld. 
Het geheugen voor visuele volgorden 
trainen de kinderen door het vinger
spellen van woorden. Leerlingen 
worden aangemoedigd om woorden 
die zij net geleerd hebben te vinger
spellen. Bij de herhaling van de woor
den maakt men gebruik van de zoge
naamde gebaarsandwich. Hierbij vin-
gerspelt de leerling het woord, ver
volgens maakt hij het gebaar en dan 
vingerspelt de leerling het gebaar 
opnieuw. Op deze manier leren de 
kinderen een koppeling leggen tus
sen de spelling van een woord en het 
gebaar én trainen zij hun geheugen 
voor volgorden. 
Een systematische training van het 
sequentiële geheugen van zinnen 
start in Leespad 4. Eerder dan in 
Leespad 4 is dat niet mogelijk. 
Kinderen moeten namelijk al een 
basisgrammatica verworven hebben 
om dit soort geheugenoefeningen uit 

c. Motivatie in Leespad 
a. Succesvol lezen. Hierboven heb ik 
gezegd dat de motivatie van de leer
ling een belangrijke factor is voor het 
leessucces. Omgekeerd kunnen we 
zeggen dat onderwijssucces een 
belangrijke invloed heeft op de moti
vatie van de leerling. In Leespad pro
beren we de leerling zelfvertrouwen 
aan te leren naar het lezen toe. Dit 
doen we door de kinderen leesstof 
aan te bieden die precies aansluit op 
hun kennis, dus precies het juiste 
niveau heeft. De leerlingen kennen 
de gebruikte woorden en zinsstructu
ren die in de lessen voorkomen. 
Daarbij komen dan natuurlijk elke les 
nieuwe woorden en één of meer nieu
we structuren. Maar omdat de con
text bekend is, kan deze nieuwe stof 
ook goed worden opgepakt. In een 
later stadium, wanneer de meeste 
grammaticale structuren verworven 
zijn, en een basiswoordenschat ver
worven is, kunnen systematisch tek
sten met onbekende woorden aange
boden worden. 
Om goed aan te kunnen blijven slui-

ling en het succesvol lezen is ook het 
werken in niveaugroepen. 
Als belangrijke factor voor de moti
vatie van de leerling noem ik verder 
het enthousiasme van de leerkracht. 
Dit blijft een van de belangrijkste fac
toren bij succesvol leren. Ook bij dove 
kinderen. 
b. Aansluiten bij de dovencultuur. 
Kinderen moeten zich in teksten kun
nen herkennen. Daarom is het van 
belang om in het beginstadium van 
het leesleerproces in de lesstof aan te 
sluiten bij hun leefwereld. In Leespad 
zijn één of meer van de hoofdfiguren 
gebarende dove kinderen. Daarnaast 
figureren dove volwassenen. Bij het 
illustratiemateriaal, de keuze van de 
namen en het vervaardigen van de 
teksten is tevens expliciet rekening 
gehouden met dove kinderen van 
etnische minderheden. 
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4. Praktische gegevens 

De methode bestaat uit 4 delen. In 
Leespad 1 worden 30 klankzuivere 
zelfstandige naamwoorden middels 
multimodale (woord + gebarenteke-
ning + afbeelding) platen aangebo
den. Met Leespad 1 kan vroeg in 
groep 1 worden gestart. In Leespad 2 
worden 40 woorden van verschillen
de grammaticale categorieën aange
leerd, en worden alle letters en de 
meeste lettercombinaties aangebo
den. Daarbij worden ook een aantal 
tweewoordzinnen aangeleerd. Een 
goed moment om te starten met 
Leespad 2 is de maand januari in 
groep 2. Tegen de herfstvakantie van 
groep 3 zal men dan kunnen starten 
met Leespad 3. Dit bestaat uit 32 les
sen. Elke les biedt een verhaaltje aan 
in de vorm van een strip. In de con
text van dat verhaal worden 5 - 8 
woorden aangeboden en één, of soms 
meer, grammaticale structuren. Het 
lezen vindt veelal plaats in meerkeu
zevragen. Deze zijn alle opgenomen 
op kopieerbladen die door de leerlin
gen individueel gemaakt kunnen 
worden. Geleidelijk aan wordt ook 

het lezen van teksten opgebouwd. 
Leespad 3 wordt gevolgd door 
Leespad 4. Dit is nu in ontwikkeling. 
In Leespad 4 bestaat elke les uit een 
klein boekje waarin een verhaal 
wordt verteld. De illustraties onder
steunen de tekst. Naast de boekjes 
zijn werkbladen beschikbaar waarin 
de tekst bevraagd wordt. Deze werk
bladen bevatten onder andere oefe
ningen voor de nieuwe woorden en 
grammaticale structuren Het is de 
opzet dat Leespad 4 aansluit bij een 
reguliere leesmethode, en wel 
Wegwijzers serie 2 van Leeslijn van 
Kees de Baar (uitgever: Meulenhoff 
Educatief/Reg. Pedagogisch centrum 
Zeeland). 

In Leespad wordt het schriftelijk taai
begrip aangeleerd. Dit gebeurt op een 
systematische manier. Dat wil zeg
gen: de kinderen krijgen teksten aan
geboden waarin een van tevoren 
vastgelegd aantal nieuwe woorden 
en structuren voorkomt. De woorden 
worden in eerste instantie in één bete
kenis geoefend en herhaald, in schrif
telijke oefeningen op papier en/of 
computer. De structuren worden in 
één context aangeboden. De bedoe

ling is dat deze woorden in de taal
lessen in nieuwe betekenissen en in 
andere contexten terugkomen, zodat 
een dieper inzicht in deze woorden 
en structuren ontstaat. Het grammati
ca-onderwijs wordt daarbij gezien als 
een onmisbaar onderdeel bij het leren 
lezen en het leren stellen. De gebrui
ker wordt geadviseerd om in de taal
lessen de structuren die in Leespad 
worden aangeboden, systematisch te 
oefenen. 
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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 een a r t i k e l een 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 vol
doen. 

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 worden 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 lite
ratuurlijst 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 lan
gere artikelen zal de redaktie zich beraden over mogelijke plaatsing, of 
zal het artikel, in overleg met de auteur, inkorten. 

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

EFZ-A 
Illustraties en foto's 
Illustraties dienen duidelijk in zwart getekend te zijn. Foto's mogen ook 
in kleur worden aangeleverd. 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 genummerd. Geschreven tekst nooit in een schema 
(figuur) aanbrengen. Bij grote illustraties, die vanwege het formaat van 
Van Horen Zeggen verkleind moeten worden, mag dit verkleinen geen 
onduidelijkheid, in bijv. de tekst, teweeg brengen. Wij zien de illustraties 
graag op diskette aangeleverd in EPS of TIFF formaat én als print. 

Inhoud 
Toespraken (in spreektaal) moeten worden bewerkt, zodat de inhoud op 
juiste wijze kan worden weergegeven. Eenvoudige persoonlijke aante
keningen 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. 
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Invoering tweetaligheid: 
iedereen doet mee. 
Herma Korfage 

Samenvatting 

Sinds 1996 is de invoering van tweetaligheid één van de speerpunten van 

het beleid van het Koninklijk Instituut voor Doven "H.D. Guyot". Onder twee

taligheid wordt hier verstaan dat het Nederlands en de Nederlandse 

Gebarentaal een gelijkwaardige plaats krijgen in het onderwijs en de zorg 

aan dove kinderen en jongeren binnen het instituut. 

In dit artikel wordt uiteengezet hoe de aanloop is geweest naar het Project 

Invoering Tweetaligheid, wat het beleidskader is van het project, welke visie 

er aan ten grondslag ligt, op welke wijze het project wordt uitgevoerd, en 

hoe het veranderingsproces dat de omslag naar tweetaligheid met zich mee

brengt zich voltrekt. 

1. Aanloop 

De eerste aanzet tot een discussie 
over Gebarentaal en tweetaligheid 
werd gegeven in 1990, tijdens het 
congres ter gelegenheid van het 200 -
jarig bestaan van "Guyot", waar een 
voorstel werd gedaan tot het installe
ren van een werkgroep die zich moest 
buigen over de plaats van de 
Nederlandse Gebarentaal in het 
onderwijs aan dove kinderen. 
Tussen 1990 en 1994 werd in verschil
lende werkgroepen van gedachten 
gewisseld over het nut en de nood
zaak tot het invoeren van Gebaren
taal, hetgeen in 1994 resulteerde in de 
presentatie van de nota "Tweetalig
heid FFF?" of: "Tweetaligheid, wat is 
dat eigenlijk?". 
In de loop van 1995 werd deze nota 
besproken met alle ouders en mede
werkers. De discussieronde werd 
afgesloten met een studiereis naar 
Zweden en Denemarken (het 
"Mekka" van tweetalig dovenonder-
wijs op dat moment) waaraan werd 
deelgenomen door zestig ouders, 
medewerkers en bestuursleden. 
Aan het eind van 1995 leidde dit dis
cussie- en voorbereidingstraject tot 
een advies van de werkgroep 
Gebarentaal - ondersteund door het 
management - om te kiezen voor de 

invoering van tweetalig dovenonder-
wijs op basis van het taalbehoudmo-
del. In november van dat jaar werd 
dit advies integraal overgenomen 
door het bestuur. Besloten werd tot 
een Project Invoering Tweetaligheid 
(PIT) voor de duur van vijf jaar. 
In het voorjaar van 1996 werd een 
projectgroep ingesteld met vertegen
woordigers uit de Oudervereniging 
en alle organisatie-onderdelen, in 
augustus werd een projectleider aan
gesteld en ging het project van start. 

2. Beleidskader 

Het project wordt uitgevoerd binnen 
de kaders van zowel het reeds 
genoemde bestuursbesluit inzake 
tweetaligheid als van het strategisch 
beleidsplan van het instituut "Denken 
is doen in bedrijf", beide daterend uit 
1995. 

Het bestuur besloot tot de invoering 
van tweetaligheid volgens het 

taalbehoudmodel. 

Het bestuur van het instituut besloot 
zoals gezegd tot de invoering van 
tweetaligheid volgens het taalbe
houdmodel. Dit model houdt in ons 
geval in dat de Nederlandse Ge
barentaal als eerste taal wordt aange

boden in het onderwijs, en dat op 
basis van deze eerste taal het 
Nederlands als tweede taal wordt 
aangeleerd. 
Naar de mening van het bestuur moet 
de invoering van tweetaligheid langs 
twee sporen verlopen: 
* de invoering moet geplaatst worden 
in het kader van de landelijke samen
werking van de doveninstituten in 
het Nederlands Gebarencentrum; 
* de resultaten van deze samenwer
king worden geïntegreerd binnen de 
implementatie van tweetaligheid in 
het instituut. 
In augustus 1996 werd het bedrijfs
plan "Denken is Doen in bedrijf" vast
gesteld. 
In dit bedrijfsplan zijn twee hoofdlij
nen voor het strategisch beleid neer
gelegd: 
* Het instituut streeft ernaar een 
hooggespecialiseerde, vraaggerichte 
en resultaatgerichte instelling te zijn; 
* Het instituut wenst een landelijke 
werking en uitstraling te hebben en 
stimuleert de regionalisering van 
onderwijs en zorg 

3 . Visie 

Inhoudelijk 
Binnen "Guyot" is er sprake van een 
visie waarbij doven beschouwd wor
den als een culturele minderheid met 
een eigen taal, de Gebarentaal. Een 
doof kind heeft recht op een respect
volle leer- en leefomgeving die het in 
staat stelt een positieve identiteit als 
dove te ontwikkelen, en wordt der
halve niet bejegend als een "horend 
kind dat iets mist". 
Het instituut dient dove kinderen op 
te voeden en op te leiden tot tweetali
ge mensen die zowel in de dovenge-
meenschap als in de horende samen
leving kunnen functioneren. Daaruit 
volgt dat kinderen zowel moeten 
worden ingeleid in hun natuurlijke 
taal, de Gebarentaal, als in de taal van 
de horenden, het Nederlands. De 
doven en de horenden-cultuur met 
hun respectievelijke talen dienen 
gelijkwaardig naast elkaar te bestaan. 
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Strategisch 
Het Project Invoering Tweetaligheid 
is een goed voorbeeld van de strategi
sche keuzen die het instituut heeft 
gemaakt in het eerder genoemde 
bedrijfsplan. 
Met de invoering van tweetaligheid 
onderscheidt het instituut zich van 
andere vormen van onderwijs. 
Tweetaligheid is bij uitstek het terrein 
waarop het instituut hooggespeciali
seerd wil worden. Binnen het insti
tuut leeft de overtuiging dat de 
invoering van Nederlandse Gebaren
taal als voertaal in het onderwijs de 
toegankelijkheid van het onderwijs 
en daarmee de resultaten van de leer
lingen positief zal beïnvloeden. 
"Guyot" onderscheidt zich ook van de 
andere doveninstituten in de explicie
te keuze voor NGT als eerste taal en 
Nederlands als tweede taal voor dove 
kinderen. 

"Guyot" onderscheidt zich van de 
andere doveninstituten in de 

expliciete keuze voor NGT als 
eerste taal en Nederlands als 

tweede taal voor kinderen. 

Mede door tweetalig onderwijs als 
keuzemogelijkheid aan te bieden, 
werken we aan ons doel om een 
vraaggerichte organisatie te zijn. We 
komen ermee tegemoet aan de toene
mende voorkeur van ouders voor 
tweetalig onderwijs. 

Omdat het instituut resultaatgericht 
wil werken is besloten tot de invoe
ring van Nederlandse Gebarentaal in 
de vorm van een project. 
Projectmatig werken voorziet in een 

(in ons geval jaarlijkse) periodieke 
planning en evaluatie van activitei
ten. Op deze wijze wordt de voort
gang van de werkzaamheden 
bewaakt en wordt regelmatig verant
woording afgelegd over de resulta
ten. Deze worden inzichtelijk 
gemaakt in de evaluatieverslagen van 
de deelprojecten. 

Ook binnen de regionalisering van 
het onderwijs speelt tweetaligheid 
een belangrijke rol. 
Een goed voorbeeld daarvan is het 
experiment Midden-Oost Nederland, 
dat van start is gegaan in augustus 
1998. Een groep dove kinderen krijgt 
sinds het begin van dit schooljaar les 

op een school voor slechthorenden. 
Eén van de doelstellingen van het 
experiment is dat onderzocht moet 
worden onder welke voorwaarden 
tweetalig dovenonderwijs op een 
S.H.-school kan worden aangeboden. 
Hiermee wordt gepoogd om het uit
gangspunt van tweetaligheid te ver
binden met de wens van ouders om te 
kunnen kiezen voor thuisnabij onder
wijs voor hun dove kind. 

Het project krijgt een landelijk karak
ter in de vorm van samenwerking 
met de collega-instituten binnen het 
Nederlands Gebarencentrum. Deze 
samenwerking richt zich bijvoorbeeld 
op leerplanontwikkeling en de scho
ling in NGT voor ouders en mede
werkers. 
Daarnaast heeft het instituut in 1997 
besloten tot de oprichting van een 
Coöperatie waarin samengewerkt 
wordt met het Christelijk instituut 
voor Doven "Effatha". Binnen deze 
Coöperatie wordt gewerkt aan de 
voorbereidingen voor een gezamenlijk 
uit te voeren toegepast onderzoek 
naar het onderwijs- en taalaanbod bin
nen tweetalige onderbouwgroepen. 

transformeren van een eentalige naar 
een tweetalige organisatie, waarin de 
Nederlandse Gebarentaal en het 
geschreven en gesproken Nederlands 
een gelijkwaardige positie hebben". 
Al bij de start van het project werd 
geconstateerd dat deze doelstelling 
nader genuanceerd moest worden, 
omdat het begrip "tweetalige organi
satie" niet gedefinieerd is. 
In de eerste helft van 1997 hebben de 
projectgroep, middenkader en direc
tie zich hierover gebogen. 
Dit leidde tot de formulering van 
zeven centrale doelstellingen van 
tweetaligheid: 

Op de lange termijn is 30 tot 50% 
van de medewerkers doof. 

1. Tweetaligheid als beleidskeuze 
wordt in- en extern uitgedragen; 
2. Op de lange termijn is 30 - 50% van 
de medewerkers doof; 
3. Alle medewerkers beheersen NGT 
op functierelevant niveau; alle ouders 
worden in de gelegenheid gesteld 
NGT op gewenst niveau te beheersen; 
4. Leerlingen stromen uit op niveau, 

4. Werkwijze 

Doelstellingen en Blauwdruk 
De globale doelstelling voor het 
Project Invoering Tweetaligheid was 
in 1996 als volgt geformuleerd: 
"Het PIT heeft tot doel het instituut te 

passend bij hun cognitieve capaciteiten; 
5. NGT en Nederlands hebben een 
gelijkwaardige plaats; 
6. Kinderen zijn zich bewust van hun 
eigen identiteit als dove en kunnen 
dat in de samenleving gebruiken; 
7. Ouders en volwassen doven krij-
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gen de mogelijkheid om maximaal 
betrokken te zijn bij onderwijs en 
zorg. 

Deze doelstellingen geven globaal 
aan waar het instituut ten aanzien 
van tweetaligheid naar streeft. 
Omdat het instituut uit verschillende 
afdelingen bestaat moesten deze 
doelstellingen op de werkzaamheden 
van die afdelingen toegespitst wor
den. Alle diensthoofden hebben hier
toe een notitie geschreven waarin de 
doelstellingen van tweetaligheid 
gekoppeld werden aan de deel-
bedrijfsplannen van hun eigen werk
eenheid. Aldus is er voor iedere afde
ling een tweetalig toekomstbeeld 
geschetst. Op basis van deze notities 
is een "Blauwdruk Tweetaligheid" 
voor het hele instituut geschreven. 
Deze dient als leidraad voor het pro
ject en vormt de basis voor de jaarlijk
se activiteitenplannen tweetaligheid. 
In de Blauwdruk zijn de einddoelen 
van de invoering van tweetaligheid 
geformuleerd in termen van gereali
seerde resultaten 

Deelprojecten 
Het project bestaat op dit moment uit 
achttien deelprojecten, verdeeld over 
de verschillende afdelingen van het 
instituut. 

a. Scholingsplan NGT 
Eén van de belangrijkste doelstellin

gen van het PIT is dat ouders en 
medewerkers in staat gesteld worden 
om NGT-vaardig te worden op een 
niveau dat gewenst is (door ouders) 
of op een niveau dat vereist is voor de 
functie (voor medewerkers). Daarom 
is een scholingsplan geschreven 
waarin de doelstelling van de NGT-
scholing is geformuleerd, en beschre
ven is op welke manier de scholing 
aangepakt wordt. 

Er wordt geëxperimenteerd met 
cursussen voor zowel ouders als 

medewerkers waar alleen in NGT 
gecommuniceerd wordt. 

Er wordt gekozen voor een metho
diek waarbij de wisselwerking tussen 
de NGT-cursussen en de dagelijkse 
praktijksituatie van ouders en mede
werkers centraal staat. Er wordt 
vanaf het voorjaar van 1997 geëxperi
menteerd met meerdaagse cursussen 
voor zowel ouders als medewerkers 
waarbij alléén in NGT gecommuni
ceerd wordt. In het voorjaar van '98 is 
een start gemaakt met het aanbieden 
van een dergelijke cursus aan alle 
teams van alle afdelingen. Het is de 
bedoeling dat aan het eind van dit 
kalenderjaar alle medewerkers een 
driedaagse NGT-cursus in teamver
band hebben gehad. 
Ook is men gestart met de ontwikke
ling van een computerprogramma 

dat ingezet kan worden bij de NGT-
scholing. Dat heeft geresulteerd in 
GLOS, een interactief Gebaren Leer 
en Oefen Systeem, dat in de loop van 
de tijd als volwaardig leerinstrument 
in en buiten de cursussen gebruikt 
kan worden. 

b. Tweetalige groepen 
Voor het vierde achtereenvolgende 
jaar draait er een tweetalige groep 
binnen de Guyotschool in Haren. In 
de loop van de jaren is NGT de voer
taal in deze groep geworden; zowel 
de dove als de horende leerkracht 
communiceren met de kinderen in 
Gebarentaal. Er wordt lesmateriaal 
ontwikkeld, en er worden regelmatig 
video-opnamen gemaakt om de vor
deringen van de kinderen te kunnen 
volgen. De teams van de onderbouw-
groepen die (nog) niet tweetalig zijn 
nemen zoveel als mogelijk de metho
diek van de tweetalige groep over. 
Binnen de Ammanschool in Amster
dam functioneren nu voor het tweede 
schooljaar twee tweetalige groepen, 
een kleutergroep en een kerngroep. 
Er is regelmatig overleg tussen 
Amman- en Guyotschool met betrek
king tot methodiek-ontwikkeling en 
uitwisseling van ervaringen in de 
tweetalige groepen. 

c. Lesplan Dovencultuur. 
Binnen de V.S.O.-school is verder 
gewerkt aan het lesplan Dovencul
tuur. Inmiddels zijn zes blokken (les
senseries) voor de Basisvorming 
gereed. Het is de bedoeling dat het 
binnen Guyot ontwikkelde lesplan 
één van de bouwstenen vormt voor 
een landelijk te ontwikkelen leerplan 
Dovencultuur. 

d. Onderzoek 
Binnen de afdeling Diagnostiek en 
Innovatie wordt door de linguïst van 
het instituut gewerkt aan een onder
zoek naar de verwerving van 
Nederlandse Gebarentaal bij kinde
ren van 1 tot 3 jaar. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Universiteit van Californië en 
is in mei 1998 van start gegaan. Het 
onderzoek moet een beter inzicht in 
de vroege Gebarentaal-ontwikkeling 
van dove kinderen geven. 
Dit kan bijdragen aan verbeterde dia
gnostiek, aan preventie van taal- en 
communicatieproblemen, aan verbe
terde interventiemethodieken in de 
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gezinsbegeleiding en aan goed voor
lichtingsmateriaal voor ouders. 
Sinds juni 1998 worden de voorberei
dingen getroffen voor een toegepast 
linguïstisch en onderwijskundig 
onderzoek naar taalaanbod en 
methodiek in de tweetalige groepen 
van de Amman- en Guyotschool. 
Daarbij wordt er naar gestreefd om 
binnen de geplande onderzoekspe
riode van drie jaar te komen tot een 
beschrijving van een "ideaalplaatje" 
ten aanzien van de inrichting van de 
tweetalige onderwijsleersituatie op 
basis van de uitgangspunten en doel
stellingen van het PIT. 

e. Werving dove medewerkers 
Eén van de doelstellingen van het PIT 
heeft betrekking op het aanstellen 
van méér dove medewerkers. Vanuit 
het perspectief van tweetaligheid is 
het belangrijk dat in de organisatie 
een klimaat en cultuur heersen die 
met een zekere vanzelfsprekendheid 
leiden tot tweetaligheid. 
De meest natuurlijke wijze om dat te 
bereiken lijkt een situatie waarin het 
aantal native NGT-gebruikers en het 
aantal native Nederlands sprekenden 
elkaar min of meer in evenwicht 
houdt. Daarnaast is het van groot 
belang dat er voldoende dove vol
wassenen, die een functie kunnen 
hebben als identificatiefiguur voor de 
kinderen, deel uitmaken van het 
instituut. 
Daarom wordt (op de lange termijn) 

gestreefd naar een 50/50 verhouding 
doven/ horenden. 

Er is een voorrangsbeleid voor 
doven bij de werving van 

nieuwe medewerkers. 

Om dit te bereiken is een notitie 
geschreven met een bijbehorend pro
tocol waarin is uitgewerkt hoe dienst

hoofden dienen te handelen bij de 
werving van nieuwe medewerkers. 
Naast het voorrangsbeleid voor 
doven bij de werving van nieuwe 
medewerkers wordt ook gestreefd 
naar het scheppen van werkerva-
rings/opleidingsplaatsen voor do
ven, waarbij het volgen van een rele
vante opleiding wordt gecombineerd 
met een boventallige (veelal gesubsi
dieerde) deeltijdbaan. Eenmaal ge
kwalificeerd komen deze medewer
kers weer bij voorrang in aanmerking 
voor een reguliere functie. 
Sinds september 1998 werken binnen 
het internaat van het instituut drie 
medewerkers op deze basis mee in de 
leefgroepen. 

5. Veranderingsproces 

Het veranderingsproces dat de invoe
ring van tweetaligheid met zich mee
brengt kent tot dusver een geleidelijk 
verloop. 
In de jaren voorafgaand aan het 
bestuursbesluit inzake tweetaligheid 
is van het begin af aan gekozen voor 
een instituutsbrede benadering. Dat 
wil zeggen dat de leden van de werk
groepen die zich bezig hielden met de 
mogelijke plaats van Gebarentaal 
regelmatig in werkoverleg in 
gedachten wisselde ?td e col 

van 
ega's. 
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Tijdens verschillende fasen in de dis
cussie zijn themabijeenkomsten geor
ganiseerd waarbij alle medewerkers 
van het instituut betrokken waren, de 
gelegenheid kregen hun ideeën over 
aspecten van tweetaligheid te uiten, 
en konden discussiëren over de 
mogelijke gevolgen die de invoering 
van tweetaligheid zou kunnen heb
ben. Ook in de ouderverenigingen 
zijn gesprekken gevoerd alsmede 
uiteraard in de oudergeledingen van 
de medezeggenschapsorganen. De 
afsluiting van de discussieronden in 
de vorm van deelname van zestig 
mensen aan de studiereis naar 
Zweden en Denemarken, waar men 
met name in Zweden kennis maakte 
met de praktijk van tweetalig onder
wijs is van enorm belang geweest 
voor het ontwikkelen van draagvlak 
voor de keuze voor tweetaligheid. 
Men heeft daadwerkelijk gezien hoe 
tweetalig onderwijs kan functioneren, 
was daar in het algemeen zeer 
enthousiast over, en kreeg concrete 
ideeën aangereikt met betrekking tot 
de in-vulling van een tweetalig 
onderwijsmodel. Met name hierdoor 
is expliciet de visie ontstaan dat 
dovenonderwijs zoveel mogelijk 
"gewoon" onderwijs moet zijn, maar 
dan met Gebarentaal -de natuurlijke 
taal van de doven als culturele min
derheid- als voertaal. 
Dat is ook de belangrijkste reden dat 
de noodzaak gevoeld wordt van het 
ontwikkelen van een nieuwe "attitu

de" ten aanzien van zowel de leerlin
gen als de dove collega's. Het uitdra
gen en in de praktijk brengen van een 
meer culturele visie op doofheid 
vraagt niet alleen organisatorische en 
inhoudelijke aanpassingen, maar ook 
een aanpassing in het kijken naar en 
benaderen van doven, waarbij de 
gelijkwaardigheid tussen doven en 
horenden en het beschouwen van 
dove kinderen als gewone kinderen 
centraal staat. Binnen het PIT blijft 
deze attitude-verandering voortdu
rend aandacht vragen. 

Het door de voorafgaande discussies 
ontstane brede draagvlak voor twee
taligheid bij een groot aantal mede
werkers, in combinatie met een uitge
sproken positieve visie op tweetalig
heid bij directie en managementteam, 
is een zeer positieve basis gebleken 
voor de start van het Project 
Invoering Tweetaligheid. De project
groep kon zich daardoor direct rich
ten op het scheppen van een kader 
voor en het uitvoeren van deelprojec
ten als concretisering van de visie op 
tweetaligheid. 
Dit neemt niet weg dat de project
groep en het management zich regel
matig buigen over de vraag hoe de 
betrokkenheid op peil gehouden 
moet worden en hoe de kennis over 
en de visie op tweetaligheid zoals die 
zich binnen de projectgroep blijft ont
wikkelen overgedragen kan worden 
op alle medewerkers. 

Ook blijkt dat de uitvoering van deel
projecten de tweetaligheid steeds 
dichter naar de medewerkers toehaalt 
in de dagelijkse praktijk waardoor er 
steeds weer nieuwe discussies ont
staan over steeds genuanceerdere 
vragen die de verandering met zich 
meebrengt. Dit kan variëren van de 
roep om didactische materialen voor 
de schoolvakken NGT en Nederlands 
als tweede taal tot het bespreken van 
de onzekerheid die veel medewerkers 
blijven voelen over hun eigen -als 
ontoereikend ervaren- NGT-niveau. 
Met name de scholing in NGT voor 
leerkrachten en groepsleiding is 
essentieel om de keuze voor NGT als 
voertaal te kunnen waarmaken. Dit 
vraagt veel inzet van de medewer
kers die zich de Gebarentaal eigen 
moeten maken, gegeven het feit dat 
het leren van Gebarentaal voor horen
den in het algemeen net zo min een
voudig is als het leren van Neder
lands voor doven. Steeds duidelijker 
wordt, dat de NGT-vaardigheid van 
de horende medewerkers niet alleen 
in cursusverband opgevijzeld kan 
worden: men moet zichzelf en elkaar 
voortdurend stimuleren tot het oefe
nen in de dagelijkse praktijk, hetgeen 
het meeste rendement oplevert, maar 
ook de meeste energie kost. 
Dit gecombineerd met het zoeken 
naar en ontwikkelen van nieuwe 
methoden en materialen brengt met 
zich mee dat het werken aan tweeta
ligheid voor medewerkers uitdagend 
is, maar bij tijd en wijle ook belastend. 
Daarom is het van belang dat de com
municatie tussen de projectgroep en 
de medewerkers goed is: er moet 
geen "gat" ontstaan tussen de plannen 
van de projectgroep en het draagvlak 
daarvoor en de haalbaarheid daarvan 
in de dagelijkse praktijk. Het huidige 
schooljaar staat dan ook in het teken 
van de zogenaamde "PITtige gesprek
ken". Dit wil zeggen dat leden van de 
projectgroep op gezette tijden aanwe
zig zijn bij regulier werkoverleg in 
alle scholen en afdelingen om te pra
ten over de vertaling van de doelstel
lingen van het PIT naar de dagelijkse 
werksituatie van alle medewerkers. 

Het huidige schooljaar staat in teken 
van de PITtige gesprekken. 
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Projectstructuur en deelprojecten 

Bestuur 

Directie 

Manegement Onderwijs en Zorg 

Projectgroep Invoering Tweetaligheid 

Intramuraal Extramuraal VSO Ammanschool Guyotschool Diagnostiek/Innovatie 

Werkgroep 2T Werkgroep 2T Werkgroep 2T Werkgroep 2T 

Peer education 

Informatie 2T 
medewerkers 

Informatie 2T 
ouders 

Scholingsplan 
voor 
gezinnen en 
medewerkers 

Lesplan 
voor 
dovencultuur 

Tweetalige groepen 

Informatie 2T 

Contacten doven-
gemeenschap 

Tweetalige groepen 

Kijkbibliotheek 

Tolkexperiment 

Onderzoek Amman 

Onderz. 2T groepen 

Onderz. NGT-ontw. 

Spreekonderwijs 
Lessen doven
cultuur 

Dove vrijwilligers 
Comeniusproject 

6 Tot slot 

We hopen met dit artikel enig inzicht 
te hebben verschaft over de kijk van 
"Guyot" op tweetaligheid en de 
voortgang van ons project. 

Mocht u na het lezen van dit artikel 
behoefte hebben aan meer informatie 
dan kunt u (één van) de volgende 
stukken opvragen bij het algemeen 
secretariaat van het instituut (050 -
5343941): 
* Scholingsplan NGT voor ouders en 
medewerkers; 
* Protocol werving dove medewer-
kers* 
* Evaluatie 1997-1998; 
* Activiteitenplan 1999 -1999; 
* Blauwdruknotitie Tweetaligheid; 
* Verslag studiereis Verenigde Staten; 
* Jaarverslag 1997 
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J. WISKERKE 

Literatuuronderwijs aan 
jongeren van 13 tot 18 jaar 

Jacoline Wiskerke 

Samenvatting 

Mensen zijn verhalenvertellers. Zij beoefenen allerlei genres variërend van 

wetenschappelijke tot en met literaire teksten. Die verhalen leveren ons even-

zovele manieren van kijken, en van zeggen: we construeren er onze werke

lijkheid mee. Als keerzijde vormen ze ook ons denken, en bieden ze identi

ficatiemogelijkheden. Bij doven valt het op dat er behalve van problemen 

met betrekking tot de ontwikkeling van de geletterdheid, ook van een moei

zame begripsontwikkeling sprake is. Dit speelt in alle vakken een rol. Het 

onderwijs zal hier een antwoord op moeten zien te formuleren. Dat vraagt 

om een schoolbrede aanpak. Uitgangspunt is dat wie wil leren lezen, ook 

moet leren schrijven. In die combinatie leren kinderen met welke talige mid

delen een perspectief op de wereld gecreëerd kan worden. Kennis hierover 

wordt vastgelegd in schema's. Om beurten in de rol van lezer of van schrij

ver kunnen zij zich hieraan oriënteren om teksten te begrijpen, of om hun 

eigen tekst voor anderen begrijpelijk te maken. Om een curriculum te ont

wikkelen is een tweezijdig leerproces nodig. Het gaat om de vraag hoe het 

leren lezen werkt. Maar ook hoe het werkt om een leergang te ontwikkelen 

die werkt. Dit vraagt om een aangepast rooster. 

1.Inleiding 

In een luie stoel met een goed boek. Goed 
gevoel! 
Het kunnen lezen van boeken is van 
groot belang, want het is ontspan
nend en kan een manier zijn om te 
leren over dingen die niet in de eigen 
leefomgeving voorkomen. Bovendien 
zet lezen aan tot denken en vereist het 
ook denken. Verder geeft het vaak de 
mogelijkheid tot identificatie, waar
door de lezer bijvoorbeeld over zich
zelf kan leren. Zeker is het ook een 
middel om zich de taal beter eigen te 
maken. In het dovenonderwijs heeft 
literatuuronderwijs lang geen hoge 
prioriteit gehad, individuele leer
krachten met een voorliefde voor 
jeugdboeken daargelaten. Toch kun
nen en moeten ook dove kinderen 
literatuur leren lezen, net als horen

den. Om dit te realiseren is het goed 
om in het schoolwerkplan te formule
ren dat literatuur lezen één van de 
doelen is. Er moet gestreefd worden 
naar een integrale aanpak die het 
liefst de hele school beslaat. Er zal 
veel gelezen moeten worden en niet 
alleen bij bepaalde leerkrachten, of 
wanneer het examen eraan komt. Wat 
er gelezen moet worden? Autentieke 
(jeugd)literatuur, want 'echte litera
tuur is motiverend, bekorend en aan
trekkelijk voor leerlingen van alle 
leeftijden. Echte literatuur vormt een 
natuurlijke basis voor het ontwikke
len en uitbereiden van taal en boven
dien is echte literatuur makkelijker te 
lezen en te begrijpen dan teksten die 
speciaal ontwikkeld zijn voor een 
bepaald leesniveau' (Cooper, 1993). 

Iedere tekst, ook degene die voor u 

ligt, is ontstaan met een bedoeling. De 
tekst die u nu leest komt voort uit een 
samenwerking van elf VSO-leer-
krachten op Effatha, die hebben 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
literatuurcurriculum voor dove jon
geren van 13 tot ongeveer 18 jaar. Het 
is de neerslag van de stand van 
zaken. Ten aanzien van het 
(lees)onderwijs aan oudere dove leer
lingen is niet veel gepubliceerd waar 
leerkrachten mee uit de voeten kun
nen. Vandaar dat de groep zelf de ont
wikkeling van een literatuurcurricu
lum ter hand heeft genomen. Er wor
den twee leerprocessen beoogd. Ten 
eerste dat van de leerlingen en tevens 
dat van de leerkrachten. De leerlin
gen leren literatuur lezen en de leer
krachten leren dit op steeds betere 
wijze te realiseren. 

Vissen zwemmen, vogels vliegen en 
mensen vertellen verhalen. Het men
selijk bestaan is ondenkbaar zonder 
het uitwisselen van verhalen, vaak 
door middel van gesprekken. 
Hierdoor leren mensen elkaar ken
nen. Wat iemand vertelt, haar/zijn 
verhaal, bepaalt voor een belangrijk 
deel het beeld dat men krijgt van zo 
iemand. Mensen maken zo veel mee, 
maar aan gebeurtenissen komt een 
eind en dan zijn het slechts de verha
len die overblijven. Mensen sterven, 
maar ze leven voort in de verhalen. 
Ook in de opvoeding spelen verhalen 
een belangrijke rol. Ouders lezen 
prentenboeken voor aan hun kleine 
kinderen in een sfeer van gezellige 
geborgenheid. Zo kunnen allerhande 
waardevolle gesprekken ontpoppen. 
Verder bieden sommige verhalen 
hoop en troost. Denk bijvoorbeeld 
aan bijbelverhalen binnen de 
Christelijke traditie, of denk aan een 
verhaal in een medisch vakblad, 
waarin een doorbraak wordt vermeld 
op het gebied van de bestrijding van 
een ernstige ziekte. 
Het is duidelijk dat er naast verhalen 
die we elkaar dagelijks vertellen aller
lei andere verhalen bestaan, zoals bij-
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voorbeeld literaire, wiskundige, 
wetenschappelijke en informatieve 
verhalen. Het zijn deze verhalen die 
°ns telkens een nieuwe of meer genu
anceerde blik op de wereld bieden. Al 
deze teksten hebben zo hun eigen 
manier van zeggen, een eigen taal, 
een eigen ontstaansgeschiedenis en 

' een eigen bedoeling. De verschillende 
verhalen geven ieder op hun manier 
aan hoe men de dingen kan zien. 
Hetzelfde onderwerp kan bijvoor
beeld zowel in een literaire als in een 
wetenschappelijke tekst aan de orde 
komen en de beschrijvingen kunnen 
totaal van elkaar verschillen. Toch 
kunnen beide teksten in hun eigen 
context 'waar'devol zijn. 
De verhalen uit de jeugdliteratuur 
zijn slechts een facet van de enorme 
verhalenwereld van mensen en goed 
kunnen lezen omvat veel meer dan 
alleen literatuur. De keuze voor het 
lezen van literatuur en niet voor 
andere teksten is een keuze voor 
beperking die de leerkrachten zich 
hebben opgelegd om puur praktische 
redenen. Met dit alles in het achter
hoofd wordt nu nader ingegaan op 
(jeugd)literaire teksten in het doven-
onderwijs. 

2. Doelen van het literatuuronder
wijs 

Het verhogen van de geletterdheid 
van dove mensen is één van de taken 
Waar het dovenonderwijs zich voor 
geplaatst ziet. Dat is een enorme taak. 
Vooral omdat in het dovenonderwijs 
het verwerven van de landstaal een 
complexe zaak is. Ondanks alle taal
lessen blijft de taalvaardigheid van 
veel dove kinderen zwak in vergelij
king met horenden. Behalve met leer
lingen die de taal moeizaam verwer
ven wordt het dovenonderwijs 
geconfronteerd met leerlingen die 
vaak moeite hebben met het begrij
pen van zaken waar horenden op het 
eerste gezicht minder problemen mee 
hebben. Er is dus niet alleen sprake 
van een taalprobleem, maar ook van 
een moeizame begripsontwikkeling 
en deze twee aparte processen heb
ben elkaar met het oog op de commu
nicatie wel nodig. (Vygotsky, 1978) 
Het leren van de nederlandse taal, op 
een goed taalontwikkelingsniveau, is 
bij doven dan ook een enorme uitda
ging. (Jeugd)literatuuronderwijs kan 
in dit verband een uitstekend middel 

zijn. Literatuur komt voor in de 
geschreven vorm van een taal. 
Hierdoor kan het een uitstekende 
plek hebben in het onderwijs aan 
doven, aangezien zij voor een belang
rijk deel zijn aangewezen op deze 
geschreven vorm van de (nederland
se) taal. 

In boeken wordt een wereld 
gecreëerd. Soms is het duidelijk een 
fantasiewereld, soms een surrealisti
sche weergave en soms is het net echt, 
maar telkens kijkt de lezer door de 
bril van de schrijver naar de wereld of 
werkelijkheid. Met deze realiteit heb
ben we in het literatuuronderwijs te 
maken. Tijdens de literatuurlessen 
wordt onvermijdelijk gesproken over 
het motief van de schrijver dat leidde 
tot het verhaal. Het nadenken hier
over met de leerlingen, en dat hoeft 
lang niet altijd op een zwaarwichtige 
manier, is essentieel voor het begrij
pen van veel boeken. Door middel 
van literatuuronderwijs kunnen de 
leerlingen leren hoe de werkelijkheid 
door schrijvers geconstrueerd wordt, 
en dat 'zelfs in zogenaamd realisti
sche teksten geen sprake is van een 
objectieve werkelijkheid die bestu
deerd en weergegeven kan worden. 
Maar dat de werkelijkheid in belang
rijke mate een constructie van het 
waarnemend subject is' (van 
Luxemburg, Bal, Westeijn, 1987). 

Literatuuronderwijs is veelomvat
tend. Het is vakoverstijgend en biedt 
daardoor de mogelijkheid om ver
schillende onderwijsdoelstellingen te 
realiseren. Grofweg kunnen er drie 
doelstellingsterreinen onderscheiden 
worden (Quelle, 1983). 

1. een taaldoelstelling 
2. een esthetische doelstelling 
3. een wereldoriënterende 

doelstelling 

ad 1. Door middel van boeken kun
nen kinderen wegwijs gemaakt wor
den in verhaalstructuren. Ze kunnen 
meer inzicht krijgen in de taal (woord 
en zinsniveau) en het ambacht van de 
schrijver. Om dit te realiseren kunnen 
verhalen worden geanalyseerd, en 
ook moeten kinderen gestimuleerd 
worden tot zelf schrijven. 

ad 2. Los van de structuur van het 
verhaal kan met kinderen gesproken 

worden over de inhoud of het thema 
van het boek. Het gaat erom dat leer
lingen geconfronteerd worden met 
boeken die hen iets doen, die ze raken 
in hun emoties, die ze aanspreken op 
een dieper niveau dan alleen ont
spanning. 

ad 3. Boeken kunnen heel goed die
nen als startpunt voor een aantal acti
viteiten op school. Thema's die bin
nen aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie en andere vakken aan de 
orde komen kunnen op enthousiast 
makende wijze worden ingeleid met 
een boek waarin dat thema een rol 
speelt. 

De drie doelstellingen in het licht 
van dovenonderwijs. 
Voor dove kinderen is de taaidoelstel
ling een uiterst belangrijke doelstel
ling. Met betrekking tot de taallessen, 
die in de traditie van het dovenonder
wijs een dominante rol spelen, biedt 
het werken met boeken grote moge
lijkheden. Formele taallessen, die 
vaak als saai en taai ervaren worden, 
kunnen immers heel aantrekkelijk 
zijn, wanneer ze gekoppeld worden 
aan een verhaal waar de kinderen 
hun vingers bij aflikken. Werkelijke 
geletterdheid kan echter niet ten volle 
ontstaan door literatuurlessen als 
apart gegeven te zien. Leren lezen 
gaat beter wanneer leerlingen tegelij
kertijd ook teksten leren schrijven en 
andersom (Graves, 1983). Over de 
vraag waarom lezen en schrijven in 
relatie tot elkaar dient te worden 
onderwezen, is veel geschreven. 
Onder andere dit: 

* Zowel schrijven als lezen zijn pro
cessen waarbij betekenis geconstru
eerd wordt. 
* Lezen en schrijven delen overeen
komstige cognitieve processen en 
er is vergelijkbare kennis nodig voor 
beiden. 
* Wanneer schrijven en lezen samen 
onderwezen worden, verbetert de 
prestatie op beide gebieden. 
* Lezen en schrijven samen, bevorde
ren de communicatie. 
* Het combineren van lezen en schrij
ven leidt tot resultaten die niet te 
herleiden zijn uit één van de proces
sen op zichzelf. (Cooper, 1993) 
Een praktijkvoorbeeld: Dove jonge
ren die het boek "De tranen knallen 
uit mijn kop" van, de nu weer heel 

VHZ • jaargang 39 nummer 4 • december 1998 



J. WISKERKE 

actuele schrijver, Guus Kuijer lezen, 
worden geconfronteerd met het 
voortdurend gebruik van dialoog. 
Kuijer hanteert onafgebroken de 
directe rede. Wanneer de lezers zelf 
ook verhalen schrijven zullen ze mis
schien dit voorbeeld volgen en de 
directe rede gebruiken. Wanneer ze 
zowel bij het lezen als bij het schrijven 
met dezelfde zinsconstructie in aanra
king komen ontwikkelen ze er een 
veelzijdig begrip van. De ervaring 
leert dat ze dit begrip in veel mindere 
mate ontwikkelen wanneer de leerlin
gen bijvoorbeeld alleen in de directe 
rede hoeven te schrijven in meer for
mele taallessen of wanneer ze inci
denteel eens een verhaal schrijven. 

Met betrekking tot de esthetische 
doelstelling is reeds gesteld dat het 
van belang is dat we de kinderen boe
ken laten lezen die hen iets doen, die 
hen emotioneel raken. Dit betekent 
voor het onderwijs aan doven dat het 
uiterst tijdrovend is om te zoeken 
naar de juiste boeken, omdat veel 
boeken qua thema wel geschikt zijn, 
maar qua taal te moeilijk. Binnen het 
literatuurproject is gebleken dat dit 
echter wel mogelijk is. Ook kunnen 
jeugdboeken heel goed ter onder
steuning van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van dove leerlingen een 
funtie vervullen, want boeken gaan 
meestal over mensen met al hun 
gevoelens. 

Het is uiteraard niet zinvol om voort
durend krampachtig te zoeken naar 
jeugdliteratuur die binnen de thema's 
van de andere vakken past. Lukt het 
dan is dat prachtig, maar het is geen 
voorwaarde voor goed onderwijs. De 
wereldoriënterende doelstelling 
wordt ook al bereikt door gewoon 
veel boeken te lezen. Wanneer dit 
gebeurt is de kans groot dat de leer
lingen regelmatig de link kunnen leg
gen tussen hetgene ze leren en een 
boek dat ze weleens gelezen hebben. 

3. Begrijpend lezen 

In het algemeen wordt aangenomen 
dat mensen cognitieve kennisstructu
ren ontwikkelen, waardoor diverse 
cognitieve schema's ontstaan (onder 
andere Rumelhart, 1980). Ervaringen 
die individuen hebben zorgen ervoor 
dat er steeds nieuwe informatie en 
ideeën in de schema's terecht komen. 

Met betrekking tot het lezen kan 
gezegd worden dat lezers alleen kun
nen begrijpen wat ze lezen wanneer 
het gerelateerd is aan kennis en denk
beelden die al aanwezig zijn. Dit 
werpt een interessant licht op de lees-
problematiek van doven. In een tekst 
komen immers heel vaak woorden en 
uitdrukkingen voor die niets bij hen 
oproepen. Bovendien zeggen de in 
boeken beschreven situaties de kinde
ren vaak weinig. Op heel veel manie
ren, onder andere door veel te lezen, 
kunnen schema's in de cognitieve 
structuur gevuld worden. En ook les
sen als aardrijkskunde, geschiedenis 
en biologie zorgen voor de ontwikke-

voorstelling kunnen maken bij het 
leven in een bejaardenhuis en zich 
dus kunnen indenken dat het niet 
voor iedereen eenvoudig is om daar 
te wonen, zullen zij zich in kunnen 
leven in de beslissingen van de 
hoofdpersoon om weg te gaan. Dit is 
echter veel moeilijker wanneer zij 
geen idee hebben van het leven in een 
bejaardenhuis. In dit voorbeeld is 
specifieke kennis van een onderwerp 
zeer belangrijk voor het inzicht in de 
handelingen van de hoofdpersoon. 
Bij tekst-specifieke kennis gaat het om 
inzicht in het type tekst dat de lezer 
voor zich heeft liggen. In het geval 
van een verhalende tekst, jeugdlitera-

ling van schema's. 
De wijze waarop iemand een boek 
begrijpt hangt zoals gesteld altijd af 
van de voorkennis die de lezer heeft. 
Aan de andere kant kan deze al 
lezend (voor)kennis ontwikkelen. 
Lezen is zo een uitstekend middel om 
te leren, zeker wanneer dat samen 
gaat met gesprekken, uitstapjes, tele
visie kijken, enzovoort. 
Bij het lezen van jeugdboeken kan 
onderscheid gemaakt worden tussen 
twee vormen van voorkennis: tekst-
specifieke voorkennis en onderwerp-
specifieke voorkennis (Cooper, 1993). 
Onderwerp-specifieke voorkennis is 
de kennis die men heeft over diverse 
zaken. Wanneer leerlingen bijvoor
beeld het boek 'Zand in je Limonade' 
van Thea Dubelaar lezen, zullen zij 
kennis maken met een vrouw in een 
bejaardenhuis, die besluit om op reis 
te gaan. Wanneer de lezers zich een 

tuur, heeft de lezer inzicht nodig in de 
'grammatica' van het verhaal. 
De lessen jeugdliteratuur moeten er 
dan ook op gericht zijn dat de leerlin
gen de structuur van een tekst gaan 
doorzien. Dit kan bijvoorbeeld door 
telkens een verhaal te analyseren met 
een klas. Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat naast het lezen van een 
boek onevenredig veel tijd besteed 
wordt aan het analyseren, want dat 
zal demotiverend werken. Echter 
wanneer er sprake is van een litera-
tuurcurriculum, waardoor de leerlin
gen jaren achtereen literatuuronder
wijs krijgen, kan er een verdeling 
gemaakt worden en kan in de loop 
der jaren de 'grammatica' van het ver
haal, of anders gezegd de structuur 
van de tekst, behandeld worden. 
Ook kennis van zinsstructuren is 
nodig bij het lezen. Hiermee hebben 
dove kinderen doorgaans veel meer 
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moeite dan horende kinderen. Dit 
probleem is niet zomaar op te lossen, 
omdat het inherent is aan de doof
heid. Maar één ding staat als een paal 
boven water en dat is dat er in elk 
geval héél veel moet worden gelezen 
met dove kinderen. Want zo krijgen 
ook dove kinderen een 'taaibad', dat 
onontbeerlijk is in de taalontwikke
ling. 

4. Literatuurcurriculum 

De grote inspiratiebron voor het ont
wikkelen van en literatuurcurriculum 
op Effatha is de Rhode Island School 
for the Deaf (R.I.S.D.) in de U.S.A. Het 
literatuuronderwijs aldaar is opgezet 
onder leiding van Dr. RM. Blackwell 
en wordt onder andere gekenmerkt 
door de continuïteit waarmee gelezen 
wordt en de vele authentieke boeken 
waarmee de leerlingen van hun derde 
tot hun achttiende jaar in aanraking 
komen. 
Van de uitgangspunten waarop het 
literatuurcurriculum van de R.I.S.D. 
is gebaseerd wordt ook bij het litera
tuuronderwijs op Effatha uitgegaan. 
De voornaamste zijn: 
1. Dove en horende kinderen verschil
len in de manier waarop ze leren niet 
zo veel van elkaar als weleens 
gedacht wordt. Daarom kan gekozen 
worden voor een vorm van literatuur
onderwijs die ook in het reguliere 
onderwijs past, en die voor een groot 
deel gebaseerd is op ideeën die niet 
speciaal voor dove kinderen ontwik
keld zijn. Daarom lezen leerlingen 
gewone boeken, authentieke jeugdli
teratuur. Ze worden daardoor gecon
fronteerd met een rijk taalgebruik. 
Ondanks dit feit blijft er sprake van 
dovenonderwijs. Uiteraard door de 
gebaren die in de communicatie thuis 
horen en omdat dove kinderen altijd 
te kampen hebben de gevolgen van 
een sterk gereduceerde 'input' van het 
Nederlands, waardoor zij in het alge
meen een grote taal- en vaak begrips
achterstand hebben. 

2. Bij de ontwikkeling van een curri
culum wordt uitgegaan van onder
wijsdoelstellingen die op de lange ter
mijn bereikt moeten worden. Van 
daaruit worden subdoelen geformu
leerd. Dit betekent in de praktijk dat 
dove kinderen telkens met authentie
ke boeken geconfronteerd worden, 
om zo de uiteindelijke doelstelling, 

het kunnen lezen van volwassen-lite
ratuur, te bereiken. 

3. Het literatuurcurriculum is spiraal-
vormig van opzet. Dat wil zeggen dat 
de zaken die van jaar op jaar aan de 
orde komen op elkaar aansluiten, 
elkaar aanvullen, op elkaar voortbou
wen en verdieping geven. Het is in dit 
idee dus niet mogelijk dat de ene leer
kracht wel veel literatuuronderwijs 
geeft en de andere niet. Juist door de 
spiraalvormige opzet is het mogelijk 
dat de leerlingen de eerdergenoemde 
tekst-specifieke voorkennis ontwik
kelen. Wanneer op jonge leeftijd al 
met kinderen verhaalstructuren wor
den besproken, is dat op latere leef
tijd, wanneer de boeken veel ingewik
kelder zijn, lang niet zo'n groot pro
bleem dan wanneer zoiets pas voor 
het eerst wordt gedaan wanneer de 
leerlingen al veel ouder zijn. 
Belangrijk gegeven hierbij is dat met 
het curriculum wordt gewerkt met 
alle leerlingen, zowel de vlotte als de 
wat langzamere leerders. 
Er wordt hard gewerkt aan een 
gevoel van saamhorigheid, een omge
ving waarin lezen en gewaardeerde 
activiteit is en waarin het gebruikelijk 
is om te spreken over boeken. 

In het literatuuronderwijs wordt 
gestart vanuit het geheel en daarna 
komen de delen. Dit wil zeggen dat 
de leerlingen in eerste instantie steeds 
geconfronteerd worden met het hele 
verhaal. De structuur van het verhaal 
komt al in een heel vroeg stadium aan 
de orde. Het verhaal in totaliteit 
vormt dan de context waarbinnen 
syntactische, morfologische en lexica
le problemen aan de orde gesteld 
worden. Er wordt veel aandacht 
besteed aan de enkelvoudige zinnen 
en vooral samengestelde zinnen. Dit 
moet telkens gebeuren binnen een 
voor de leerlingen interessante con
text, die van het boek. 

Het literatuuronderwijs op Effatha 
De opzet van het literatuuronderwijs 
is eenvoudig. Het jaar is verdeeld in 
vijf perioden. In elk van deze perio
den staat een literair thema centraal. 
Er is gekozen voor verhalen waarin 
de hoofdpersoon op zoek is (1), reis
verhalen (2), liefdesverhalen (3) ver
halen over oorlog en vrede (4) en 
grote verhalen uit de wereldliteratuur 
(5). Er wordt een collectie boeken 

aangelegd passend bij de thema's. 
Ieder jaar komt er per thema een aan
tal nieuwe titels bij, zodat de collectie 
zich gestaag uitbreidt. Jaarlijks 
komen de vijf thema's aan de orde en 
op zo wordt bereikt dat leerlingen 
gedurende vijf jaar op het VSO in elk 
geval vijf maal vijf boeken hebben 
gelezen. 
Tijdens het opzetten van het litera
tuuronderwijs kwamen alle leraren 
wekelijks bij elkaar om de gang van 
zaken te bespreken. Dit gebeurde bin
nen schooltijd op een daarvoor inger
oosterd taakuur. Verscheidene keren 
is er een gastspreker geweest. Verder 
werden de wekelijkse bijeenkomsten 
gebruikt om boeken uit te kiezen, 
manieren van werken te bespreken, 
problemen te signaleren en gezamen
lijke activiteiten te organiseren voor 
alle klassen. Ook worden er artikelen 
over leesonderwijs uitgewisseld en 
besproken. Deze bijeenkomsten 
vormden een wezenlijk deel van het 
literatuuronderwijs, door de functie 
in het leerproces van de leraren. 

In het 'Ongehoorde Taal, boeken voor 
dove kinderen' van Le Grand (1983) 
worden onder het kopje 'Hoe schrijf je 
teksten voor dove kinderen?' een aan
tal voorwaarden genoemd waaraan 
boeken voor dove kinderen moeten 
voldoen. Deze lijst is in feite een 
opsomming van taal /leesproblemen 
van dove kinderen. Ook wij signale
ren voortdurend veel soortgelijke 
problemen. Bijvoorbeeld dat dove 
kinderen moeite hebben met figuur
lijk taalgebruik en dat het niet een
voudig voor hen is om niet chronolo
gisch geschreven verhalen te lezen. 
Het is echter niet de oplossing om 
dergelijke taligheden dan maar te ver
mijden, maar we kunnen er door mid
del van literatuuronderwijs juist voor 
te zorgen dat dove leerlingen meer 
begrip verwerven om de problemen 
te herkennen, te erkennen en om ver
volgens een strategie toe te passen om 
ermee overweg te kunnen. Zo streven 
we ernaar dat het lezen van een boek 
voor een dove leerling geen onover
komelijk obstakel meer blijkt, maar 
een plezierige activiteit. 

Jacoline Wiskerke is als coordina
tor bovenbouw verbonden aan het 
vmbo op Effatha. 
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Verslag van de werkconferentie: 
SAMEN WERKEN 
Marjan Bruins 
Bestuurslid VeBOSS, landelijke coördinatie toelaatbaarheidsbepaling ESM 
Postbus 222, 3500 AE Utrecht 

Verslag van de werkconferentie: 
SAMEN WERKEN naar een indica
tiestelling voor ernstige spraak/taal-
moeilijkheden (ESM) 9 oktober 1998 
te Nijkerk Er is veel gesproken en 
geschreven over de indicatiestelling, 
tegenwoordig toelaatbaarheidsbepa
ling ESM. De tijd is aangebroken om 
er werkelijk iets aan en mee te doen. 
De eerste groep mensen in het werk
veld, die ermee te maken krijgt, zijn 
de Commissies van Onderzoek van 
de scholen. Zij laten leerlingen tot de 
scholen of tot de ambulante begelei
ding toe of doen daartoe diagnostisch 
onderzoek. Zij zullen het instrumen
tarium moeten hebben of gaan ont
wikkelen om die toelating binnen de 
nieuwe toelaatbaarheidsbepaling uit 
te voeren. Hierover zijn op 9 oktober 
in Nijkerk afspraken gemaakt. De 
conferentie was door de WAG en de 
VeBOSS georganiseerd. De opkomst 
was groot. Van alle CvO's van SH-
ESM-MG scholen in Nederland 
waren vertegenwoordigers aanwezig. 
Een groot aantal CvO's was zelfs vol
ledig aanwezig. Onder leiding van 
dhr. W. de Jong, technisch voorzitter 
en directeur van een mytylschool in 
Oisterwijk zijn de ontwikkelingen 
inhoudelijk en procesmatig toege
licht. Prof. L. Verhoeven lichtte het 
gekozen model voor de diagnosestel
ling toe. Th. Van Munnen, voorzitter 
van het directeurenconvent van de 
VeBOSS, vertelde over de meest 
recente ontwikkelingen. De deelne
mers aan de conferentie zijn in vak
groepen uiteen gegaan om een aantal 
aspecten te bespreken: 
* Inventariseren van vragen voor de 
internationale conferentie op 5 en 6 
januari 1999. Op deze conferentie 
moet internationaal worden vastge
steld, dat er bij ESM sprake is van een 
stoornis en niet van een tijdelijk leer
probleem. Met een stoornis is een 
leerling toelaatbaar tot het speciaal 
onderwijs, als er ook een onderwijs-
beperking te constateren is. Een leer
probleem kan binnen WSNS in het 

(speciaal) basisonderwijs verholpen 
worden. 
* Aangeven welke bijdrage de ver
schillende leden van de Commissie 
van Onderzoek kunnen hebben bij 
het bepalen van de toelaatbaarheid 
ESM. De belangrijkste verandering 
voor de commissies zal zijn dat er bij 
de toelaatbaarheidsbepaling niets 
gezegd hoeft te worden over de 
hulp/begeleiding die de leerling 
nodig heeft. De diagnostiek, die 
nodig is om een goed handelingsplan 
te maken, komt pas nadat een leerling 
toegelaten is. 
* Een plan maken om het model 
Bishop en een landelijk uniforme 
werkwijze in te voeren in het 
SH/ESM/MG-onderwijs. De voorzit
ters van de commissies hebben afge
sproken, dat er nog in 1998 in de com
missies met het model Bishop 
gewerkt gaat worden. Zij zullen in 
hun eigen school dit proces sturen. 
De psychologen en orthopedagogen 
hebben een werkverdeling afgespro
ken. Zij zullen protocollen ontwikke
len en het gebruikte instrumentarium 
nader bekijken. De logopedisten star
ten met een stuurgroep logopedie, 
waarin de uitwerking van het geko
zen model en het maken van landelijk 
te gebruiken protocollen centraal 
staat. De maatschappelijk werkenden 
gaan gezinsonderzoek en vragenlijs
ten nader onder de loep nemen. Ook 
zij willen komen tot een meer door
zichtige werkwijze en meer uniformi
teit. De audiologen zijn zich bewust, 
dat ten behoeve van de auditieve 
component binnen de ESM er speci
fiek onderzoek moet worden verricht. 
Dat onderzoek kan nu nog niet over
al plaatsvinden. De school/jeugdart-
sen hebben het initiatief genomen om 
de overheid kritisch te bevragen over 
de rol van de arts bij de toelaatbaar
heidsbepaling. Zij worden tot nu toe 
niet als deskundige in dit proces 
genoemd. De volgende stap binnen 
het Plan van Aanpak is de internatio
nale conferentie in januari. D. Bishop 

zal daar zelf aanwezig zijn. Zij zal 
over de resultaten van de conferentie 
op het symposium 'Alle Taal Centraal 
2" vertellen. In het najaar van 1999 
zullen de Commissies van Onderzoek 
weer bij elkaar komen. Er vindt dan 
een evaluatie plaats van het proces tot 
dan toe. Daarnaast worden er afspra
ken gemaakt over het vervolg. Tegen 
die tijd zal er meer concreet bekend 
zijn over de leerlinggebonden finan
ciering. Door middel van de notitie 
"Procedure en criteria voor de toelaat
baarheidsbepaling 2/3-onderwijs" 
heeft het bureau Smets+Hover begin 
november een definitief verslag 
gepubliceerd van het Rugzak traject 
tot nu toe. Het Plan van Aanpak van 
de VeBOSS wordt hierin overgeno
men. Een nieuw element is een uitge
werkte procedure voor aanmelding, 
beeldvorming, onderzoek, oordeels
vorming en toelaatbaarheidsbepa
ling. De rollen van ouders, de verwij
zende school en de onafhankelijke 
commissie worden hierin omschre
ven. Alle scholen hebben een aantal 
exemplaren van deze notitie ontvan
gen. Belangstellenden kunnen bij het 
SDU Servicecentrum (070-3789830) 
de notitie en de toelichting bestellen 
(ISBN 90 346 3609 7 en 90 346 3608 9). 
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GEHOORD EN GEZIEN 

Kunnen dove kinderen gebarentaal leren 
van horende ouders? 
Onderzoek in samenwerking met 
de Universiteit van California en 
het Koninklijk Instituut voor Doven 
"H.D.Guyot". 
Reeds geruime tijd worden binnen de 
afdeling Diagnostiek & Innovatie 
door Nini Hoiting, linguïst, voorbe
reidingen getroffen voor de uitvoe
ring van onderzoek naar de vroege 
ontwikkeling van gebarentaal bij 
dove kinderen. In de voorgaande 
jaren verzamelde zij in het kader van 
diagnostische werkzaamheden bin

nen de Gezinsbege-leiding, uitgebrei
de informatie inzake het gebruik van 
NGT door jonge dove kinderen in de 
leeftijd van I 1/2 tot 3 jaar. Inmiddels 
leverde dit een uitgebreid datumbe
stand op, waarmee vanaf juni 1998 in 
Berkeley, California, een driejarig 
onderzoek van start ging met als cen
trale vraagstelling "Kunnen dove kin
deren gebarentaal leren van horende 
ouders?". Het onderzoek is gericht op 
het documenteren en vergelijken van 
individuele gevalsstudies, alsmede 

het vergelijken van de Nederlandse 
Gebarentaal en het Nederlands met 
Gebaren (NmG) als inputtalen. Nini 
Hoiting voert dit onderzoek uit, 
samen met Professor Dan Slobin, met 
wie zij sinds 1992 samenwerkt in 
onderzoek naar gebruik en verwer
ving van de Nederlandse Gebaren
taal. De subsidie voor dit onderzoek 
werd verstrekt door de National 
Science Foundation in de Verenigde 
Staten. 

BINNENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

A.E. Bron, lid van de redactie 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 
70, nr. 10, oktober 1998. 
In deze uitgave een tweetal interes
sante artikelen. 
C.A.M. Neijenhuis, Th. Crul, B. 
Maassen, P. Groenen: Een spraak-
Waarnemingstest voor kinderen met 
centraal auditieve stoornissen. Om 
centraal auditieve problemen ade
quaat te kunnen diagnostiseren is een 
spraakwaarnemingstest ontwikkeld. 
In dit artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek dat heeft plaats 
gevonden onder jonge kinderen om 
de bruikbaarheid van deze test te 
meten. Gebleken is dat deze spraak
waarnemingstest een bruikbare test is 
om aan de bestaande auditieve tests 
toe te voegen. 
L.J.M, van Balkom, E. Baker: 
Taalzorg. Pilotonderzoek naar de 
hulpverlening aan kinderen met spe
cifieke taalontwikkelingsproblemen 
en hun ouders. Er is onderzoek 
gedaan naar de aard van de hulpver
lening aan jonge kinderen met taal
ontwikkelingsproblemen en hun 
ouders. 
In dit artikel is een beschrijving gege
ven van dit onderzoek. 
Naar aanleiding van de resultaten 
van het onderzoek worden suggesties 
gedaan voor verbetering. 

Logopedie en Foniatrie, jaargang 
70 , nr. 1 1 , november 1998. 
Deze uitgave is geheel gewijd aan het 
IALP- congres (een grote internatio

nale conferentie over Logopedie en 
Foniatrie) dat in augustus j.l. in 
Amsterdam plaatsvond. Tijdens dit 
congres werden allerlei aspecten van 
de Logopedie en Foniatrie belicht 
door sprekers uit binnen- en buiten
land. In het tijdschrift wordt van een 
groot aantal lezingen verslag gedaan. 
Voor lezers van Van Horen Zeggen 
licht ik er de volgende bijdragen uit. 
C. Gillberg uit Zweden gaf een lezing 
over het hyperactieve kind. Hyper
activiteit komt volgens hem zelden 
alleen voor, maar gaat meestal 
gepaard met andere stoornissen, 
zoals 'motor control'-problemen, 
spraak-taalstoornissen, specifieke 
leerproblemen, perceptiestoornissen 
en andere psychiatrische en/of 
gedragsstoornissen. 
Eveneens uit Zweden, K. Nauclér en 
E. Magnusson. Zij hebben onderzoek 
gedaan naar dié aspecten van de taal
vaardigheid die een voorspellende 
waarde hebben voor het vroegtijdig 
onderkennen van lees- en schrijf-
stoornissen. 
Vanuit Amerika was er een bijdrage 
van G.R. Herer. Hij besteedt aandacht 
aan het vroegtijdig (vóór zes maan
den) opsporen van hoorverliezen bij 
babys. Onderzoek heeft aangetoont 
dat interventie voor zes maanden 
leidt tot betere spraak- en taalresulta-
ten dan interventie na zes maanden. 

Horen, 26e jaargang november 
1998, nummer 6. 

Deze uitgave is het jublileumnummer 
van de 90-jarige N W S . Er is veel aan
dacht voor de jubilerende vereniging, 
zowel voor het verleden als voor het 
heden. Een aantal artikelen: 
Frans Jansen, Hulpmiddelen voor 
slechthorenden. In dit artikel wordt 
een historisch overzicht gegeven van 
hoorhulpmiddelen. Er wordt aan
dacht besteed aan hoortoestellen, 
maar ook aan allerlei aanpassingen 
thuis, op het werk en in openbare 
gelegenheden. 
Guido den Otter, Het hoortoestel 
voorbij.De auteur gaat in op aanpas
sing van hoortoestellen via audiologi-
sche centra. Hij pleit voor een multi
disciplinair team om tot een verant
woorde wijze van hoortoestelaanpas-
sing te komen. 
Nic van Son, Cochleaire implantatie. 
Een artikel dat op allerlei aspecten 
van C l . ingaat. Er wordt uitleg gege
ven over CL, er wordt ingegaan op 
de doelgroep en er is aandacht voor 
de toekomst. 

Stem-, spraak- en taalpathologie, 
jaargang 7, nummer 2, juni 1998 
T. Defloor, J. van Borsel, L. Curfs, Het 
Prader-Willi syndroom; spraak en 
taal 
In dit artikel wordt ingegeaan op de 
spraak- en taalproblemen van perso
nen met het Prader-Willi syndroom. 
Er wordt een beschrijving gegeven 
van reeds beschikbare gegevens. 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 

The journal of the British association of teachers of de deaf 
P.Willemen, lid van de redactie 

Issues involved in the indentifica-
tion and manegement of attention 
deficit hyperactivity disorder in a 
deaf adolescent. 
Het komt nogal eens voor dat dove 
kinderen ten gevolge van hun com
municatieproblemen (onsamenhan
gende uitingen, slecht opgevolgde 
aanwijzingen en de onmogelijkheid 
om zich te concentreren) ten onrechte 
worden aangezien voor ADHD-kin-
deren. Een goede diagnose is op zijn 
plaats. Voor een goede begeleiding 
van een leerling die ADHD-gedrag 
vertoont is het nodig de aandacht te 
vestigen op een mogelijk verkeerde 
diagnose, alsmede op de eventuele 
onenigheid (bij ouders, leerkrachten, 
psychologen) over die diagnose, op 
de betrekkelijke waarde van gedrags
behandeling, op het creëren van een 
prikkelarme omgeving en op de peri

kelen rond het gebruik van stimule-
rende(!) meditatie (b.v. Ritalin). 
In het artikel wordt een stappenplan 
beschreven om te kunnen komen tot 
een juiste diagnose en behandeling. 
Als onderdeel hiervan wordt gepleit 
voor goed aangepast onderwijs en het 
gebruik van gebarentaal. 

The impact of computer-assisted 
learning on the motivation of 
hearing-impaired children. 
Bij een onderzoek werd op de volgen
de manier het effect van computeron
dersteund onderwijs gemeten. Bij een 
representatieve groep van 23 gehoor
gestoorde kinderen werd het onder
werp 'vraagzinnen maken' aange
leerd; bij de ene helft met behulp van 
een computerspel (speciaal voor 
gehoorgestoorden ontworpen), bij de 
andere helft met leraar en werkboek. 

Het bleek dat de leerlingen met de 
computer er 50% meer tijd aan wilden 
besteden dan de 'live'-groep; een 
belangrijk gegeven, omdat 'tijd' 
(meer nog dan leervermogen) voor 
gehoorgestoorde kinderen een uiterst 
belangrijke leerfactor is. 
Bij navraag bleken verreweg de mees
te leerlingen een voorkeur te hebben 
voor computerondersteund onder
wijs, óók de leerlingen uit de 'live'-
groep. Met name wanneer twee of 
drie leerlingen bij één computer zit
ten, gaan belangrijke communicatieve 
zij-effecten een rol spelen. 

Belangstellenden komen in het bezit 
van een artikel door het storten van 
vijf gulden per artikel op giro 1962233 
van P. Willemen, Rosmalen. Vermeld 
de naam van het tijdschrift en het 
betreffende artikel. 

100% digitaal 
volledig automatisch kanaaltoestel 

mm 
your digital partner 
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MEDICAL 
AUDIO 

VEENHUIS MEDICAL AUDIO B.V. 
Ouverturelaan 2. 2807 JT Gouda 
Postbus 108, 2800 AC Gouda 
Tel.: 0182-683800. Fax: 0182-683825 



NIEUWSMARKT 

Programma 
Symposium Alle Taal Centraal Z 

08.45-09.30 Ontvangst 

09.30 - 09.45 Opening door de dagvoorz i t ter drs. G. Derks, 

algemeen directeur Sint Marie 

Nogmaa ls symposium 'ALLE TAAL CENTRAAL 2 ' na de 

a a n k o n d i g i n g in het vor ige nummer van van horen 

zeggen volgt hier het p rogramma van het genoemd 

symposium op donderdag 7 januar i 1 9 9 9 in het 

evoluon te Eindhoven. Voor in format ie : 

te l . 0 4 0 - 2 4 1 3 5 1 5 fax 0 4 0 - 2 4 1 2 2 8 5 

09.45 - 10.45 Verslag van de in ternat ionale workshop 'Classif ication of 

Language Disorders' door prof. dr. L. Verhoeven. Vakgroep 

Or thopedagogiek, Kathol ieke Universiteit Ni jmegen en dr. L. van 

Balkom, Research Development S Support, Inst i tuut voor Doven 

Sint Michielsgestel 

10 45-11.10 Ochtendpauze 

11.10 . 11.40 'Neurological and behavioral bases of specific language impair

ments ' door dr. M. Merzenich, neurologist and Chief Scientific 

Officer, Scientific Learning Corporat ion, Berkely, USA 

11.40-11.55 'De dageli jkse prakt i jk van het audi t ie f funct ioneren van een kind 

met spraak- / taa lmoei l i j kheden ' door drs. ing. H. Simkens, 

audio loog Sint Marie 

11.55 -12.15 'Morphosyntact ic deve lopment in atypical popu la t ions ' 

door J. Reilly, professor Department of Psychology San Diego 

State University, USA 

12.15 - 12.30 'Ernst ige spraak- / taa lmoei l i j kheden bij een k ind 

met verminderde in te l l igent ie ' , door drs. J. van Daal, 

psycholoog Sint Marie 

12.30 - 14.00 Lunch, bezoek posterpresentaties 

14.00-15.20 Parallelsessies 

15.20 -15.45 Pauze, bezoek posterpresentaties 

15.45 - 16.15 'What causes language impairments in chi ldren?' 

door mrs. dr. D. Bishop, Oxford Study of Children's Communicat ion 

Impairments, UK 
16.15 - 16.45 Afs lu i t ing door cabaretier Erik Brey 

16.45-18.00 Aper i t ie f 

Dovensportvereniging 

iiro &0 w 

Volleybaltoernooi 
De dovensportvereniging Liever Sportiever gaat haar jaarlijkse volleybaltoernooi 

organiseren en wel op zaterdag 13 maart 1999 van 10.00 tot 18.00 uur in sport

centrum 'Valkenhuizen' in Arnhem. Er is ruimte voor maximaal 72 teams, 's Avonds 

vindt een groot Lentebal plaats in Musis Sacrum in het centrum van Arnhem voor 

maximaal 500 personen. Het toernooi is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. 

Gemengde teams worden toegelaten, maar dan moeten minimaal twee dames in de 

opstelling staan. Het inschrijfgeld bedraagt f 50,- per team. 

Voorinformatie: fax 0 5 5 - 5 4 1 7 2 2 8 of e-mail smaleebj@wxs.nl 

Leesmethode 
'Trip en Trap Lezen' 

De stichting 'Over de Brug' is een 

ideële stichting die ten doel heeft 

de ontwikkeling en methodes ten 

behoeve van probleemkinderen, 

lichamelijk gehandicapten en 

meervoudig gehandicapte kinde

ren te bevorderen. Zo is de leesme

thode 'Trip en Trap lezen' ont

staan, een leesmethode voor licha

melijk gehandicapte kinderen die 

zeer moeilijk leren. In deze metho

de worden de letters aangeleerd 

met behulp van verhaaltjes en 

gebaren. De kinderen kunnen de 

boekjes zelf lezen of door de com

puter laten lezen. 

Voor informatie: tel . 010-2111777 

fax 010 -4223903 
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COLOFON 

z 

N 
Van Horen Zeggen is een uitgave van de Vereniging 
ter Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding 
en Begeleiding van Doven in Nederland en de 
Nederlandse vereniging tot bevordering van het 
onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen 
met spraak- en/ of taalmoeilijkheden. 

HOOFDREDACTIE 
Mw. M.C. Bruins 

EINDREDACTIE 
Dhr. F. C. M. Mollee 

ADMINISTRATIE 
Mw. M. Kloos 
postbus 430 
1740 AK Schagen 
tel.0224- 214896 
giro 221410 t.n.v. Adm. Van Horen Zegen 

REDACTIE 
• Mw. N. Hoiting, Groningen 
• Dhr. A. Koele, Zoetermeer 
• Dhr. P. Willemen, Rosmalen 
• Mw. A.E. Bron, Eindhoven 
• Mw. M.C. Bruins, Utrecht 
• Dhr. F.C.M. Mollee, Schagen 

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

FOTOGRAFIE 
H. Op den Kamp 

OPMAAK/VORMGEVING 
De l e Etage 
Den Haag 

DRUKKERIJ 
Drukkerij Grafax 

DAGELIJKS BESTUUR 
Vereniging ter Bevordering van Onderwijs aan en 
Opvoeding en Begeleiding van Doven in Nederland 
(VEDON) 
• F. Saan, voorzitter 

Joshof 25, 4813 EZ Breda 
tel: 076 - 5211993 

• H. Brouwer, secretaris 
Nieuwe Ebbingestraat Ik, 9712 NB Groningen 
tel. 050-318 00 41 

• F. Jansen, penningmeester 
Vlinderstraat 57, 5345 EA Oss 
tel. 0412 - 641061 
giro 357425, t.n.v. penningmeester Vereniging ter 
Bevordering van Onderwijs aan en Opvoeding en 
Begeleiding van 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 
A.J. Braun, secretaris 
ambtelijk secretariaat: 
VeBOSS 
Mevr. drs. G.Y. Egtberts-van der Woude 
Postbus 222 
3500 AE Utrecht 
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht 
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892 
M.J. van Lee, penningmeester en ledenadmini
stratie, 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 dit automatisch met een jaar verlengd. 

Kopij, ingeleverd vóór 22 februari, zal zo 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- en/of taalmoeilijkheden 

POSTC. 
3814 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6821 LK 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5628 WE 
5629 CC 
7500 AR 
7522 AN 
4461 DS 
4460 MA 
2531 PW 
6561 KE 
6561 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6531 MV 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 

1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3523 HB 
3563 V] 
3563 EN 
3563 EP 
8012 VA 

PLAATS 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
Goes 
's-Gravenh. 
Groesbeek 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

SCHOOL 
ACC - Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool - V.S.O. 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Stijgbeugel - V.S.O. 
De Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint Marie 
School de Horst 
School de Beemden (8-20 jr.) 
School de Beemden (3-8 jr.) 
Ekkersbeek - V.S.O. 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Het Maatman - V.S.O. 
De Kring 
de Kring - V.S.O. 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
de Wylerberg- internaat 
Dr. J. de Graafschool - V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
De Weerklank - V.S.O. 
Martinus van Beekschool 
De Marwindt - V.S.O. 
De Open Cirkel -internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
PJ. Evertseschool - V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O. 
Het Rotsoord 
Het Rotsoord - V.S.O. 
ACC - Bertha Muller school 
ACC - De Taaikring 
ACC-Alfonso Corti school - V.S.O. 
Enkschool 

ADRES 
Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 76 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 11 
Hommelseweg 403-A 
Hommelseweg 403 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 70 
Castiliélaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Leuvenlaan 23 
Toledolaan 5 
Postbus 667 
Maatmanweg 17 
Postbus 2049 
Postbus 2049 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Boudierplants. 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 115 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Slotem. de Bruïnew. 248 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 - P.B.430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Slotlaan 37 
Santa Cruzdreef 30 
Agavedreef 92 
Boadreef 2 
Enkstraat 69 

TELEFOON 
033-4720938 
020-6158547 
020-6131133 
020-3460111 
020-6179696 
026-4423293 
026-4454497 
076-5212352 
0512-514974 
040-2413515 
040-2429402 
040-2424255 
040-2425728 
040-2423355 
053-4333767 
053-4335382 
0113-213407 
0113-213407 
070-3948994 
024-6841790 
024-6848555 
050-5255190 
050-5470888 
023-5246150 
045-5219850 
071-5765149 
071-5761990 
024-3559584 
024-3567765 
024-3591919 
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 

FAX 
033-4700305 
020-6176021 
020-6149273 
020-6172901 
020-6151156 
026-3705937 
026-4450661 
076-5142325 
0512-515340 
040-2412285 
040-2483479 
040-2422365 
040-2416538 
040-2483884 
053-4338522 
053-4338745 
.0113-228717 
0113-216147 
070-3962000 

024-6842154 
050-5261265 
050-5470881 
023-5246797 
045-5212957 
071-5720330 

024-3502214 
024-3540043 
024-3552365 
010-4110113 
010-4821885 
010-4558407 
010-4196717 
070-3944629 
0224-298945 
0224-296079 
030-2520786 
030-2888747 
030-2662024 
030-2613419 
030-2618385 
038-4218088 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ 
1064 BX 
9752 AC 

9721 WD 
3032 AD 
3032 AD 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haren (Gr.) 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
St-Michielsg. 
Vught 
Vught 
Voorburg 
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 
Rudolf Mees Instituut - V.S.O. 
Katholiek Inst. voor Doven 
Eikenheuvel - afd. LVD. 
Mariëlla - afd. I.V.D. 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
Effatha, Chr. Inst. voor Doven 
V.S.O en V.B.O 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstr. 1 

Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 117a 
Ammanplein 2-4 
Heer Bokelweg 260 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 336 

020-6178617 
020-6132801 

050-5343941 
050-5343711 
050-5343622 
050-5270840 
010-4132280 
010-2436710 
073-5588111 
073-5588111 
073-5588111 
070-3073500 
070-3073534 

020-6178637 
020-4110428 

050-5348487 
050-5350449 
050-5350454 
050-5271808 
010-2135103 
010-2436713 
073-5512157 
073-5588516 
073-5588651 
070-3073600 
070-3073601 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen , telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct 
door aan de eindredactie 



KAS Systeem 

Een bijzondere vorm van c 

^ 
• 

Speciaal voor klassikaal onderwijs aan auditief gehandicapten 

ontwikkelde P O G O dit bijzondere communicat ie systeem. H e t 

KAS Systeem maakt de communicat ie tussen zowel de leerkracht 

en de leerlingen als tussen de leerlingen onderling op een pret t i 

ge wijze mogeli jk. 

Aanleiding hiertoe was het verzoek in 1989 van de Koninklijke 
Ammanst icht ing te Rot terdam om het P O G O vergadersysteem 
aan te passen aan de specifieke wensen van een Klas communica
t ie systeem. 

P O G O Geluid nu 50 jaar bezig m e t Geluid en Beeld techniek 

heeft zich alti jd moei te gegeven om specifieke wensen te kunnen 

honoreren. 

Zodoende werd het KAS Systeem ontwikkeld. Di t KAS Systeem 

dat in verschillende uitvoeringen wordt vervaardigd, kan veelal 

worden aangepast voor de gewenste diciplines. 

Voor groepssetting b.v. werd voor de Ber tha Mul ler school 

in U t r e c h t een zeer speciale schakeling ontwikke ld m e t 

infra-rood afstandbediening. 

Al le systemen werken to t volle tevredenheid bij de diverse scho

len en worden ook steeds nabesteld. 

POGO GELUID 

Willebrordusstraat 58 
3037 TV Rotterdam 
Postbus 3078, 3003 AB Rotterdam 
TelefoomOIO -465 14 33 
Telefax: 010 -466 13 61 
E-mail: pogo@pi.net 

mailto:pogo@pi.net

