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VAN HOREN

Ten geleide
Op 15 januari van dit jaar droegen de bestuursleden van de VEDON en de
VeBOSS dit tijdschrift op aan mw. drs. G. van der Lem. Haar afscheid van de
NSDSK' en haar benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau vorm-
den de gelegenheid; haar tomeloze inzet voor onze doelgroep de reden. De
NSDSK onder haar leiding heeft een hechte relatie gehad met ontwikkelin-
gen in ons onderwijsveld. Truus van der Lem heeft zelf aan de voet gestaan
van de meest recente ontwikkeling richting leerlinggebonden financiering en
de vorming van expertisecentra door haar bijdrage aan de nota 'Een steun in
de rug2' van oktober 1995. De conferentiecommissies van beide verenigingen
konden altijd op haar en haar medewerkers rekenen, en vanzelfsprekend
waren de onderwerpen: Voorzorg, Ouderbegeleiding, Totale Communicatie
en Tweetaligheid. De ontwikkelingen waar het werk van Truus van der Lem
deel van uitmaakt vormen het thema van dit jubileumnummer van Van
Horen Zeggen. Door middel van een aantal artikelen probeert de redactie u
een beeld te schetsen van ontwikkelingen in het onderwijs in de afgelopen
veertig jaren en die van dit moment. Ontwikkelingen in het onderwijs aan
doven, het management, de vroegtijdige screening, de toelaatbaarheidsbe-
paling voor ernstige spraak/taalmoeilijkheden, hoortoestellen en meer zet-
ten we daarbij naast ontwikkelingen in de afgelopen veertig jaren. Delen uit
oude jaargangen van Van Horen Zeggen en uit de voorloper: 'Het gehoorge-
stoorde kind' vormen een illustratie van de ontwikkelingen die in het verle-
den een plaats in ons tijdschrift verdienden. Sommige vragen van toen blij-
ken nog steeds actueel, andere zijn inmiddels beantwoord maar roepen
direct weer nieuwe vragen op. Het veld is inmiddels bijvoorbeeld overtuigd
van het gebruik van Nederlandse Gebarentaal, het benutten van profitabele
hoorresten naast het onderwijs in NGT levert dan weer een nieuwe uitda-
ging op. De artikelen over ontwikkelingen eindigen met een overzicht van
de veranderingen in ons tijdschrift zelf, toegelicht door de huidige eindre-
dacteur Frans Mollee. Vervolgens kunt u kennismaken de vele scholen voor
auditief/communicatief gehandicapten in ons land. Verschillende hebben
aan Van Horen Zeggen laten weten, hoe ze zijn ontstaan en hoe ze aan hun
naam gekomen zijn. Vele namen verwijzen naar belangrijke pioniers op het
gebied van het onderwijs aan auditief/communicatief gehandicapten in
Nederland. Uit de overzichten blijkt, dat er in de afgelopen veertig jaar veel
is gebeurd. Scholen zijn gesticht, uitgebreid of hebben de doelgroep verbreed
naar oudere leerlingen, meervoudige handicaps en kinderen met
spraak/taalmoeilijkheden. In de kantlijn boven de scholeninformatie treft u
namen aan van medewerkers in ons onderwijs, die dit jaar net als Van Horen
Zeggen hun veertigste verjaardag vieren. De jarige redactie wenst de jarige
collega's veel geluk. We hopen dat u nog jaren kunt zorgen voor kwaliteits-
onderwijs aan kinderen en jong volwassenen met een auditief/communica-
tieve handicap. En we hopen dat Van Horen Zeggen daar een bijdrage aan
kan blijven leveren! Wie daar ook een bijdrage aan zal leveren is de onlangs
benoemde bijzonder hoogleraar spraak/taalstoornissen bij kinderen mw.
prof.dr. S.M.Goorhuis-Brouwer. We wensen haar en de VeBOSS geluk met
haar benoeming. Een kort overzicht van haar werkzaamheden vindt u aan
het eind van dit jubileumnummer. Ik wens u veel leesplezier en ik dank
iedereen die in de afgelopen veertig jaar meegewerkt heeft om Van Horen
Zeggen te maken wat het is: hét blad voor het onderwijs aan auditief/com-
municatief gehandicapten.

Marjan Ch. Bruins, hoofdredacteur

1 NSDSK • Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
- Adviesgroep o.l.v. Prof. dr. J. Rispens, in opdracht van het ministerie van O.C&W
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40 jaar Van Horen Zegen: Gefeliciteerd
Voor u ligt het jubileumnummer van ons tijdschrift Van
Horen Zeggen. De besturen van VEDON en VeBOSS willen
de redactie graag gelukwensen met dit 4e lustrum. Veertig
jaar geleden begonnen als gestencild periodiekje, daarna
als het blad met bruine kaft met de nu wat beladen naam
'Het gehoorgestoorde kind' heeft VHZ zich zeker de laat-
ste tien jaar ontwikkeld tot het bijna glossy tijdschrift van
nu. De inhoud is met de ontwikkelingen in onderwijsland
meegeëvolueerd. Altijd al stonden er artikelen in uit de
praktijk van ons onderwijs en verslagen van studieconfe-
renties. Ik herinner mij ook nog enkele aardige polemie-
ken. Later kwamen daar interviews bij alsmede rubrieken
als Nieuws uit de werkgroepen, de Nieuwsmarkt en boek-
en tijdschriftbesprekingen. De actualiteit van het onder-
wijsbeleid wordt gevolgd en becommentarieerd in de
steeds beter gevulde rubriek Van de besturen.
Terugbladerend in oude jaargangen valt ook de trouw van
de redactieleden op. Velen hadden vanuit VeBOSS en
VEDON vele jaren zitting in de redactie. Enkele namen van
hoofdredactieleden wil ik hier noemen: G.T.Geilleit,
Br.Marcus-van Veen, N.Smulders,pr., Bert Hofman. En nu
is Marjan Bruins hoofd- en Frans Mollee eindredacteur,
alweer jaren. Een hecht team, samen met de andere redac-
tieleden. De redactie verantwoordt jaarlijks haar beleid
tegenover de besturen van VeBOSS en VEDON, die ook de
redactieleden benoemen. Over inhoud en vormgeving
voert ze een eigen en zelfstandig beleid met veel inbreng
van de redactieleden. Al die jaren al werken VEDON en
VEBOSS binnen VHZ eendrachtig samen. Een samenwer-

king binnen VHZ (en in de werkgroep muziek/ritmiek)
die nu pas, na veertig jaar een vervolg krijgt in een verder-
gaande samenwerking tussen beide verenigingen. U heeft
daarover kunnen lezen en kunnen horen op de afgelopen
studieconferenties. Het ministerie van 0,C&W viert dit
jaar haar tachtigjarig bestaan. De helft van die tijd is Van
Horen Zeggen er al om voor ons de inhoudelijke en
beleidsmatige ontwikkelingen te begeleiden. Dit tweede,
speciale nummer van jaargang 40 wordt door redactie en
beide besturen opgedragen aan mevrouw drs. G.J. van der
Lem. Onlangs nam zij afscheid als directeur van haar
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende
Kind. Deze opdracht is bedoeld als eerbetoon aan haar en
voor de stimulerende en voortrekkende rol die zij en haar
medewerkers in ons veld hebben. Tweetaligheid, onder-
wijskundige gevolgen van Cl, indicatiestelling ESM, tech-
nologische en (ortho)pedagogische en -didactische ontwik-
kelingen, interventiemethodieken maar óók de REC-vor-
ming en de ontwikkeling van een volwaardig werkver-
band voor het onderwijs aan en de zorg voor kinderen met
een auditieve en communicatieve handicap: dit alles zal in
de komende nummers en jaargangen van VHZ aandacht
krijgen. En als u lid bent van VEDON of VeBOSS krijgt U
Van Horen Zeggen vanzelf in huis! Wij wensen u veel lees-
plezier en VHZ nog vele, vele jaren.

Theo H. Laceulle voorzitter VeBOSS en drs. Fred P.M.
Saan voorzitter VEDON

Mw. Drs. G. van der Lem

1969 Afgestudeerd Ontwikkelingspsychologie en Klinische
Psychologie
1969-1976 Directeur Proefkreche 70 van de Stichting Kreche
en Wetenschap. Een wetenschappelijk project gesubsidieerd
door het toenmalige Ministerie van CRM.
1976-1998 Directeur van de Nederlandse Stichting voor het
Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam.
15 januari 1999 Onderscheiding Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
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ARTIKELEN

Gehoorscreening in Nederland:
huidige situatie en toekomstig perspectief
G. van der Lem & M. Kauffman-de Boer

Samenvatting

Een doof of ernstig slechthorend kind dat opgroeit in een horende omgeving,

verkeert in een moeilijke en vaak ongunstige situatie. De opvoeding vraagt

van ouders kennis en vaardigheden, die zij niet vanzelfsprekend hebben en

die zij ook niet zonder meer opdoen. Vroege opsporing van kinderen met

een perceptief gehoorverlies, direct gevolgd door adequate diagnostiek,

revalidatie en deskundige begeleiding helpt de ouders om de ontwikkeling

van hun kind in goede banen te leiden. Dit artikel wil een overzicht geven

van de nu in Nederland gebruikelijke gehoorscreening en vervolgens aan-

dacht wijden aan de neonatale gehoorscreening, met zijn voor- en nadelen.

1. Ewing en Capas

Het vroege opsporen van aangeboren
afwijkingen en stoornissen heeft bin-
nen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
hoge prioriteit, zo ook de opsporing
van gehoorstoornissen. Vanaf 1965 is
deze als basisvoorziening opgeno-
men in het pakket van de JGZ. De
screening vindt plaats op de leeftijd
van 9 maanden (als bevolkingstest is
deze screening niet eerder bruikbaar)
en bereikt al vele jaren ca. 92% van de
doelgroep. De gebruikte methode
werd in Engeland ontwikkeld door
het echtpaar Ewing. Deze wordt uit-
gevoerd door 2 personen waarvan
één de geluiden handmatig aanbiedt
en de ander het kind afleidt. De resul-
taten worden handmatig genoteerd
en verwerkt. De NSDSK heeft deze
methode voor Nederland sterk
gestandaardiseerd en geprotocoli-
seerd. Tevens werd een training en
begeleidingsprogramma ontwikkeld
voor de uitvoerders van de screening.

De gehoorscreening spoort kinderen
met een gehoorverlies op, maar kan
geen onderscheid maken tussen een
perceptief verlies en een geleidings-
verlies. De prevalentie van deze laat-

Uit Van Horen Zeggen
jaargang 8, 1967

Nader onderzoek van zuigelingen
die van gehoorverlies worden ver-

dacht.

"De observatie begint al in de
wachtkamer, als ik het kind alleen
nog maar horen kan. Welke gelui-
den maakt het dan, als het tenmin-
ste geluid maakt. ( ) Dan valt
bij dove kinderen op dat dezen
weinig of geen geluiden maken;
maar deze geluiden bovendien,

naarmate de kinderen ouder zijn,
niet alleen veel minder genuan-
ceerd zijn dan die van horende

leeftijdgenootjes, maar ook anders,
n.l. minder typisch menselijk."
Door Mej. Drs. B. Schippers,

psychologe

ste groep is 30 tot 35 keer groter dan
het aantal met een perceptief gehoor-
verlies (1 tot 2 per 1.000). Dit betekent
voor de medewerkers van de consul-
tatiebureaus een flinke werkdruk.
Daarom besloot de NSDSK in 1985

om in samenwerking met het
Productcentrum TNO tot de ontwik-
keling van een geautomatiseerde test,
gebaseerd op de principes van
Ewing, maar nu, in tegenstelling tot
bij de Ewing, af te nemen door één
persoon. De geluiden die bij deze test
worden gebruikt, bestaan uit gedigi-
taliseerde natuurlijke geluiden, die
via een geautomatiseerd test-protocol
worden aangeboden. De gegevens-
verzameling en administratieve ver-
werking verlopen geheel automa-
tisch. Deze test werd Capas
(Compacte Amsterdamse Paedo
Audiometrische Screeningstest)
genoemd. Eind 1992 werden de eerste
Capassen in gebruik genomen.
Intussen wordt 79,5 % van de doel-
groep met behulp van de Capas
getest.

Mede door de gehoorscreening is de
leeftijd waarop kinderen met een per-
ceptief gehoorverlies voor het eerst
worden gediagnosticeerd en begeleid
sterk verlaagd ten opzichte van vroe-
ger. Toch ligt er vaak nog een periode
van 4 a 6 maanden tussen de opspo-
ring en het begin van de begeleiding.
Voor deze vertraging zijn een aantal
oorzaken aan te wijzen. Uit de prak-
tijk blijkt dat huisartsen en KNO-art-
sen er in de eerste plaats vanuit gaan
dat het bij kinderen die onvoldoende
hebben gereageerd op de gehoor-
screening om een behandeling van
een geleidingsverlies gaat. Gezien de
prevalentie ligt een dergelijke
gedachte voor de hand. Echter beide
typen gehoorverlies brengen risico's
mee voor de ontwikkeling. Een aan-
houdend geleidingsverlies interve-
nieert met het proces van de taalver-
werking, in het bijzonder vanaf de
tweede helft van het eerste levensjaar.
Een ernstig perceptief gehoorverlies
intervenieert met het proces van de
algehele ontwikkeling en dit vanaf
het allereerste begin.

VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999
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2. ABR en OAE

In Nederland verkeren we in de
gelukkige omstandigheden dat
audiologische diagnostiek en vervol-
gens begeleiding van dove en slecht-
horende kinderen en hun ouders
beschikbaar is, dat deze zorg geogra-
fisch goed verspreid is over
Nederland en van goede kwaliteit is.
Een methode waarmee dove en
slechthorende kinderen in de eerste
levensmaanden opgespoord kunnen
worden zou dan ook een sterke ver-
betering van de huidige situatie kun-
nen opleveren. Sinds een aantal jaren
zijn er twee methodieken voorhan-
den die geschikt zijn om in een lande-
lijk screeningsprogramma op een
vroegere leeftijd te worden afgeno-
men. Beide methoden maken gebruik
van een fysiologische reactie van de
baby op de geluidsstimulus. Bij de
'Auditory Brainstorm Response'
(ABR) wordt gebruik gemaakt van de
elektrische reactie van de hersenstam
op geluid. Bij de 'Otoakoestische
Emissie' (OAE) wordt gebruik
gemaakt van de akoestische reactie
van het gestimuleerde oor zelf. Deze
zwakke en voor ieder oor unieke
geluidsgolf wordt alleen geprodu-
ceerd door (vrijwel) normale oren en
het optreden hiervan is bewijzend
voor een (voldoende) goede oorfunc-
tie.
Met beide methoden is in het buiten-
land bij 3 tot 5 dagen oude baby's veel
ervaring opgedaan. Uit vele studies
blijkt dat de validiteit van beide
methoden zeer hoog is (Hall et al,
1987; Jacobson et al, 1990; Kemp et al,
1986, Probst et al, 1991; Kok et al,
1993a,b.) Voor al deze studies geldt
dat baby's kort na hun geboorte vóór
ontslag uit het ziekenhuis gescreend
werden.

Neonatale gehoorscreening is vrij-
wel zeker kosteneffectiever dan de
huidige Ewing/Capas-screening.

In Nederland wordt ruim 35% van de
baby's niet in een kliniek geboren en
van de rest verblijft slechts een klein
percentage drie dagen na de geboorte
nog in de kliniek. Screening als bevol-
kingsonderzoek met één van boven-
genoemde methoden zou in
Nederland niet in een klinische set-

ting kunnen plaatsvinden. De
Jeugdgezondheidszorg zou een bete-
re plaats zijn waarbinnen deze scree-
ning uitgevoerd zou kunnen worden.
Daarom werd in 1995 een haalbaar-
heidsstudie uitgevoerd om te onder-
zoeken of OAE-metingen in JGZ-
omstandigheden, dat wil zeggen
thuis rond dag tien na de geboorte en
op het consultatiebureau tussen week
vier en zes na de geboorte, voldoende
betrouwbare resultaten opleveren
(van Zanten et al, 1995). Er werd
tevens een voorstudie verricht, waar-
bij de geautomatiseerde ABR-scree-
ning onderwerp van studie was
(Harlaar en Oudesluys-Murphy,
1996.)
De resultaten van beide studies
waren bevredigend. Op grond hier-
van werd in 1998 een vervolgstudie
verricht waarbij beide methoden zijn
gebruikt (van der Lem e.a., 1998.)
Ook uit deze studie bleek dat neona-
tale gehoorscreening binnen de JGZ
heel goed uitvoerbaar is bij baby's in
de leeftijd van 2 a 3 weken. Het over-
grote deel van de ouders vindt deze
vorm van zorg waardevol. Wel vond
15% van de ouders het gaan naar het
consultatiebureau met een kind in die
leeftijd niet prettig. Ze stellen het
belang echter boven hun bezwaren.
In dezelfde periode werd door
TNO/PG en de NSDSK een studie
verricht met als doel het schatten van
de kosten en van de voor- en nadelen
die aan de verschillende opties ver-
bonden zijn (Boshuizen et al, 1998.)
De conclusie van dit onderzoek is dat
neonatale gehoorscreening vrijwel
zeker kosteneffectiever is dan de hui-
dige Ewing/Capas-screening.
Invoering van neonatale gehoorscree-
ning ligt daarom voor de hand. Er
moet echter wel aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. De volgen-
de stap zal een proefimplementatie
zijn, waarbij genoemde voorwaarden
als uitgangspunt dienen. Eind 1998 is
tevens een proef begonnen met een
screening van kinderen die zijn opge-
nomen in neonatale intensive care
units (NICU's.)

3. Toekomst

In de recent gehouden European
Consensus Development Conference
werd een consensus statement aange-
nomen. Hierin worden de lidstaten
sterk geadviseerd om neonatale

Neonatale screening met Oto akoestische Emissie

gehoorscreening in te voeren als
bevolkingsonderzoek. Gezien deze
ontwikkelingen en de gunstige resul-
taten verkregen uit eigen onderzoek,
ligt het in de verwachting dat in
Nederland over 3 tot 5 jaar de
Ewing/Capas zal zijn vervangen
door de neonatale gehoorscreening.
Gezien het belang van vroege opspo-
ring voor de algehele ontwikkeling is
dit ongetwijfeld een flinke stap in de
gewenste richting. Toch moeten we
ons realiseren dat er aan deze ontwik-
keling ook nadelen en gevaren zijn
verbonden. Allereerst zal er een
oplossing gevonden moeten worden
voor de kinderen die rond de leeftijd
van een jaar kampen met een aanhou-
dend geleidingsverlies. Zoals eerder
gezegd, brengt dit type gehoorverlies
risico's voor de taalontwikkeling mee.
In de periode van de proefimplemen-
tatie zal hiervoor een adequaat voor-
stel moeten worden uitgewerkt.
Een zeer reëel gevaar vormt de leef-
tijd waarop de screening plaatsvindt.
Ouders en kind beginnen net aan
elkaar te wennen en de relatie is nog
broos. Een gehoorstoornis of een ver-

Neonatale gehoorscreening is
alleen succesvol als de hele keten

van opsporing, diagnostiek,
revalidatie en begeleiding zeer

nauw op elkaar aansluit.

moeden hiervan kan bij ouders
gevoelens van angst, verdriet en
onmacht oproepen. Daarvoor moet
het aantal kinderen dat onterecht
onvoldoende heeft gereageerd zo
klein mogelijk worden gehouden en
moet de audiologische diagnostiek
binnen enkele weken na de uitslag
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van de screening hebben plaatsge-
vonden. Ouders moeten zeer snel
duidelijkheid krijgen. De relatie tus-
sen ouders en kind en het proces van
afgestemd raken op elkaar mag onder
geen voorwaarde onder druk komen
te staan. Dit geldt in zeer sterke mate
voor die kinderen, waarbij een matig
of zeer ernstig gehoorverlies is
gevonden. Naast snelle en adequate
audiologische diagnostiek zullen de
instellingen van gezinsbegeleiding
hun aanbod van activiteiten moeten
afstemmen (en wellicht nieuwe acti-
viteiten ontwikkelen) op deze zeer
jonge kinderen en hun ouders.
Volgens Peter Blackwell, één van de
pioniers op dit gebied in Amerika,
werd dit gevaar in zijn staat ernstig
onderschat. (Rhode Island School for
the Deaf - persoonlijke mededeling.)
Volgens hem kan neonatale gehoor-
screening alleen succesvol zijn als de
hele keten van opsporing, diagnos-
tiek, revalidatie en begeleiding zeer
nauw op elkaar aansluit en snel en
efficiënt werkt. De Audiologische
Centra zijn zich hiervan bewust. Er
werd onlangs door de klinisch-fysi-
cus-audioloog Van Zanten een dia-
gnostisch protocol ontwikkeld voor
deze zeer jonge kinderen. Dit proto-
col werd besproken met de audiolo-
gen van de Audiologische Centra.
Het is de bedoeling dat dit bij het
invoeren van de neonatale gehoor-
screening van kracht wordt. De
instellingen voor gezinsbegeleiding
ontwikkelen met elkaar een program-
ma waarin zij de begeleiding van
deze zeer jonge kinderen en hun
ouders vorm kunnen geven. Met
deze maatregelen zullen wij de situ-
atie in Nederland en de invoering
van neonatale gehoorscreening met
vertrouwen tegemoet kunnen zien.
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Beschreven werd dat toen in
1962/1963 de Methode Ewing

bekendheid kreeg en opsporings-
onderzoek mogelijk werd, de

vraag gesteld werd of die scree-
ning plaats moest gaan vinden in
een aparte organisatie (eventueel
vanuit een specialistisch centrum)
of dat het onderzoek zou moeten

worden geïncorporeerd in
bestaande organisatievormen.

Na onderzoek bleek dat jaarlijks
onderzoek op grote schaal prak-

tisch niet uitvoerbaar bleek, hoewel
de onderzoeken op zich goed

functioneerden.
De NSDSK heeft op verzoek van
de Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst van Am-

sterdam de mogelijkheden onder-
zocht het Ewing-onderzoek op te
nemen binnen de consultatiebu-

reaus. Er bleek dat dit prima
gedaan kon worden. Op die

manier zou 70% van het totale
aantal zuigelingen worden bereikt.

Ook werd er antwoord gegeven
op vragen over de geschiktheid

van artsen en verplegers op con-
sultatiebureaus, de geschiktheid

van de gebouwen en de mate van
rendement van dit nieuwe onder-
zoek. Consultatie-artsen, zo con-

cludeerde het NSDSK, konden in 3
zittingen opgeleid worden voor dit
speciale onderzoek. Ondanks de

minder gunstige akoestische
omstandigheden konden de

gebouwen van consultatiebureaus
prima dienst doen. Qua onder-

zoeksrendement werd vastgesteld
dat bij het gehooronderzoek van

zuigelingen 1% dusdanige gehoor-
afwijkingen had, dat revalidatie

noodzakelijk was.
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Managen of leiden?
Van hoofd der school naar schoolleider
A. Kuijs

Samenvatting

In deze bijdrage schetst de heer A. Kuijs een beeld van 40 jaar leiding geven

aan een school. Hij is directeur van de P.J. Evertseschool, een VSO school

voor auditief/communicatief beperkte leerlingen in Rotterdam. Het beeld dat

geschetst wordt is mede ontstaan door een vraaggesprek van Kuijs met de

heer A. Schilperoort, vanaf 1979 hoofd der school en later directeur van de

L.W. Hildernisseschool, een SO school voor auditief/communicatief beperk-

te leerlingen. Verder wordt een model beschreven waarmee een school

geleid kan worden en waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tus-

sen de aansturing van het beleid en de aansturing van de uitvoering van dat

beleid.

1. Inleiding

'Dat moet je aan de baas vragen'. Een
veel gebruikte frase in welke profes-
sionele organisatie dan ook. Ook in
scholen hoor je dit regelmatig. Zowel
van leerlingen als van personeelsle-
den. Leerlingen zeggen tegen mij dat
ik over alles moet beslissen. 'Want u
bent toch de baas?', wordt er dan aan
toegevoegd. Zo'n vraag beantwoord
ik altijd ontkennend. Iedere keer weer
probeer ik uit te leggen dat mensen
die bijvoorbeeld dieren houden de
baas zijn over die dieren en dat dat
betekent dat die bazen eigenlijk alles
bepalen wat er gebeurt met die die-
ren. Daar voeg ik aan toe dat ik niet
alles bepaal en dat ik graag heb dat
iedereen veel zelf bepaalt maar dat je
daar tegelijkertijd met elkaar afspra-

O

ken over maal
In dit artikel schets ik het beeld dat ik
heb over hoe je als directeur van een
school deze processen aan zou kun-
nen sturen en over hoe dat in het ver-
leden gebeurde. Aan het einde van
het artikel schets ik het sociocratische
model dat een hele duidelijke visie
laat zien over hoe je om kunt gaan
met verantwoordelijkheid en zelfstu-
ring.

2. 40 jaar geschiedenis in een
notendop

In mijn lagere school periode had ik
dagelijks te maken met het hoofd der
lagere school, zowel op school als in
de thuissituatie: Het hoofd der school
was mijn vader. Het beeld dat ik heb
van de functie hoofd der school in het
lager onderwijs is het beeld van
iemand die les gaf aan de zesde klas
in een lokaal vlak bij de personeelska-
mer waar ook de telefoon stond. Als
de telefoon ging werd die opgeno-
men door een leerling die dan de
boodschap moest doorgeven aan het
hoofd der school. Na schooltijd wer-
den zaken geregeld als het doen van
bestellingen en het houden van
gesprekken met ouders, teamleden,
bestuur en de inspecteur. De belang-
rijkste taak van het hoofd der school

was zorgdragen voor de uitvoering
van richtlijnen van bestuur en minis-
terie.

Dit beeld is mijn beeld van een hoofd
der school van een GLO-school. Er
bestonden toen ook scholen die vie-
len onder de werking van het Besluit
Buitengewoon Onderwijs, waaronder
scholen voor slechthorende en
spraakgebrekkige kinderen. Eén van
die scholen is de L.W. Hildernis-
seschool in Rotterdam. Van 1936 tot
1964 was de heer P.J. Evertse daar
hoofd der school en van 1964 tot 1979
de heer Brevee. De huidige directeur
van de L.W. Hildernisse-school, de
heer A. Schilperoort, was vanaf 1964
leerkracht met akte logopedie aan
deze school en in de jaren zeventig
werd hij plaatsvervangend hoofd der
school. Vanaf 1979 werd hij hoofd der
school en in 1985 directeur. Ook in
deze vorm van onderwijs zorgde het
hoofd der school er voor dat richtlij-
nen gevolgd werden. Het beleid werd
gemaakt door anderen waarbij de
belangrijkste actor het ministerie was.
Het hoofd der school werd daarbij
niet ondersteund door een adminis-
tratief medewerkster of conciërge.
Ook het plaatsvervangend hoofd der
school kon weinig ondersteuning bie-
den omdat deze persoon de hele
week les gaf. Alleen bij afwezigheid
van het hoofd der school nam het
plaatsvervangend hoofd der school
de taken over (en kreeg daar toen, als
de taken daadwerkelijk overgenomen
werden, een beloning van 3,75 gulden
per dagdeel voor).
Met de inwerkingtreding van de
ISOVSO kwamen er veranderingen in
de benaming van de functie, maar
vooral de inhoud van de functie ver-
anderde. Het hoofd der school werd
directeur, het plaatsvervangend
hoofd der school werd adjunct-direc-
teur en ondersteunende functionaris-
sen als administratief medewerkster
en conciërge deden hun intrede in de
scliooi.
De scholen voor speciaal onderwijs
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aan slechthorende leerlingen en leer-
lingen met ernstige spraak- en taal-
problemen werden steeds groter. Dit
gebeurde mede door een verbeterde
diagnostiek en meer aandacht voor
de individuele ontwikkeling van kin-
deren. Die grotere organisatie vroeg
een andere aansturing. Ook de regel-
geving vanuit het ministerie en de
inspectie veranderde. Scholen wer-
den steeds meer aangesproken op het
maken van een eigen beleid en het
dragen van de verantwoordelijkheid
daarvoor. Steeds minder moesten er
allerlei regeltjes opgevolgd en uitge-
voerd worden en steeds meer werd er
verwacht dat er een eigen koers werd
uitgezet. Dit is een proces dat nog
steeds gaande is en eigenlijk alleen
maar versterkt wordt.

3. Hier en nu: het democratisch
model in uitvoering

Een gemiddelde school voor (voort-
gezet) speciaal onderwijs in de zoge-
naamde clusters 1, 2, 3 en 4 geeft
onderwijs aan een aantal kinderen
door een team dat al gauw uit ten-
minste dertig personen bestaat. De
grootste scholen uit deze onderwijs-
sector kennen meer dan honderd per-
soneelsleden. Van al deze scholen
wordt verwacht dat zij keuzes maken
in hun onderwijsaanbod, dat zij con-
tacten onderhouden met ouders,
jeugdhulpverlening en bewoners van
de wijk waar de school in staat en er
wordt verwacht dat zij deze keuzes
en contacten beschrijven in beleid.
Naar mijn mening zijn dit terechte
verwachtingen. Ouders zijn over het
algemeen de beste deskundigen als
het gaat om hun kinderen en wat zij
kunnen en kinderen hebben van alles
beleefd als zij de school in stappen en
dat betekent vaak dat er contacten
nodig zijn met bijvoorbeeld de jeugd-
hulpverlening. Met andere woorden:
de school is een organisatie die mid-
den in de maatschappij staat en die er
samen met anderen voor moet zorgen
dat de leerlingen een plek krijgen in
de maatschappij die hen past.

Dit alles vraagt nogal wat van het
team dat op zo'n school werkt. Er
moeten inderdaad keuzes gemaakt
worden in het proces dat op school
plaatsvindt. De vraag daarbij is
natuurlijk hoe je dat het beste kunt

doen. De directie van de school speelt
hier een belangrijke rol in. En dan niet
omdat de directie 'de baas' is, maar
omdat het nodig is dat processen op
een herkenbare manier aangestuurd
worden (en aansturen is naar mijn
idee de hoofdtaak van een directie).
Hoe is dat nu het beste te doen? Naar
mijn idee is het belangrijk dat hierbij
een onderscheid gemaakt wordt tus-
sen het vormgeven aan het beleid en
het uitvoeren van dat beleid.

Ik maak dit duidelijk door het geven
van een voorbeeld op het gebied van
het nascholingsbeleid.
Als eerste noem ik de besluitvorming
omtrent het bepalen van het beleid.
In het raamakkoord dat gesloten is
tussen werkgeversbonden, vakbon-
den en ministerie wordt omschreven

wordt er gestreefd naar consensus:
iedereen moet het met het voorgeno-
men besluit eens zijn. Naast het
bespreken van het beleid in het team
wordt het beleid natuurlijk besproken
via de officiële kanalen: de medezeg-
genschapsraad en het bevoegd gezag.
De praktijk laat zien dat deze demo-
cratische besluitvorming een aantal
voor- en nadelen kent die in het kort
als volgt te omschrijven zijn: grote
betrokkenheid bij een grote meerder-
heid en grote weerstand bij een kleine
meerderheid. Ook het bespreken van
beleid in een grote groep van meer
dan dertig mensen wordt vaak als
zeer omslachtig en traag omschreven.
Hierna komt de uitvoering van het
vastgestelde beleid. In de praktijk
komt het veel voor dat er ook hierbij
veel gediscussieerd wordt. Bij uitvoe-

dat een nascholingsbeleid gevoerd
moet worden waarbij een aantal
randvoorwaarden worden beschre-
ven. De invulling van die randvoor-
waarden wordt overgelaten aan indi-
viduele besturen en hun medezeg-
genschapsraden.
De vraag is dan natuurlijk hoe je het
bepalen van het beleid daaromtrent
het beste kunt vormgeven. In veel
scholen zie je bij de besluitvorming
daaromtrent een democratisch
model: er wordt een situatie
geschetst, argumenten voor en tegen
worden uitgewisseld en een stem-
ming geeft dan uitsluitsel over de uit-
komst. In verschillende situaties

ring van beleid zou dat naar mijn idee
in veel mindere mate moeten gebeu-
ren. Het beleid is immers bepaald, de
richting is duidelijk en het beleid kan
ten uitvoer gebracht worden. Er is
een leidinggevende (de directie van
de school) en die geeft de lijnen aan
waarlangs mensen kunnen handelen.
Uiteraard zullen die leidinggevenden
moeten weten waar de mensen in de
praktijk tegen aanlopen en waar ster-
ke en zwakke plekken zijn zodat de
aansturing zo effectief mogelijk kan
gebeuren. Toch blijkt het lang niet
altijd zo te werken. De scheiding tus-
sen het maken van het beleid en de
uitvoer van het beleid is niet altijd
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duidelijk voor betrokkenen. Het vol-
gende model kan hiervoor een hulp-
middel zijn.

4. Een opkomend model: de socio-
cratische wijze van besluitvorming

De sociocratische besluitvorming is
ontworpen door Gerard Endenburg.
Hij was eigenaar van een electrotech-
nisch bureau en in die hoedanigheid
had hij belangstelling voor organisa-
tiekunde. In de theorieën die hij daar-
over las miste hij de plaats om de
mens als creatief subject in het orga-
nisatorische geheel een plaats te
geven en te integreren en dan precies
in zijn kwaliteit van 'open einde' dat
nodig is om de in- en uitgangen van
levens- en cultuurprocessen op zin-
volle wijze te verbinden en te bestu-
ren. Hij wilde 'human resources' ten
volle benutten volgens het uitgangs-
punt van onderlinge gelijkwaardig-
heid bij de besluitvorming op het
gebied van beleid. Zijn ideeën hier-
over beschreef hij in een theorie die
hij sociocratie noemt.

Deze theorie kent de volgende 4
basisregels:

Ie basisregel:
Het consentbeginsel (dit ligt aan de
basis van gelijkwaardigheid): het
consentbeginsel regeert de besluit-
vorming bij het bepalen van het
beleid. Dat wil zeggen dat een
beleidsbeslissing pas kan worden
genomen wanneer niemand daar een
beargumenteerd overwegend be-
zwaar tegen heeft.
Bij een discussie over het beleid bin-
nen een bepaalde organisatie of een
deel daarvan worden argumenten
met elkaar uitgewisseld. Het consent-

beginsel betekent dat een besluit pas
genomen wordt als er geen overwe-
gende bezwaren meer zijn. Dit is wat
anders dan het er helemaal mee eens
zijn, iets wat bij het consensusmodel
wel geldt.

2e basisregel:
De sociocratische kring: de besluit-
vorming ten aanzien van het beleid
vindt plaats in de kring (= vaak de
afdeling van een organisatie). Deze
heeft een eigen doelstelling en dele-
geert aan de kringleden drie taken:
leiden, uitvoeren en meten, en onder-
houdt zijn eigen geheugensystemen
door middel van integrale scholing.
(Integrale scholing is niet alleen
gericht op vakinhoud maar ook op
het aanbrengen van structuur en in
besluitvorming.)
Op deze wijze wordt de organisatie
verdeeld in functionele eenheden die
hun eigen verantwoordelijkheden
hebben, processen uitvoeren, meten
en er leiding aan geven.

3e basisregel:
De dubbele koppeling: de verbinding
tussen twee kringen bestaat uit een
dubbele koppeling. Dit houdt in dat
tenminste twee leden van een kring
op voet van gelijkwaardigheid deel-
nemen aan de besluitvorming in de
naasthoger gelegen kring. Dat zijn de
functioneel leidinggevende, die door
de hogere kring is aangesteld, en een,
door de kring met consent gekozen,
afgevaardigde.
Deze koppeling is nodig om de com-
municatie tussen kringen en onder-
liggende kringen te waarborgen. In
iedere kring hebben alle leden zitting
op basis van gelijkwaardigheid. Ieder
argument van eenieder weegt even
zwaar.

4e basisregel:
Het kiezen van personen: het kiezen
van personen gebeurt uitsluitend na
een open discussie en met consent.
Bijvoorbeeld: het lid van een kring
dat gekozen wordt in een naasthoger
gelegen kring wordt gekozen na een
open discussie op basis van genoem-
de argumenten waarbij aangegeven
wordt waarom men vóór een kandi-
daat is (en dus niet waarom men
tegen een andere kandidaat zou zijn).

Op basis van deze vier basisregels
wordt het beleid voor een organisatie

bepaald.
Bij een school zouden de volgende
kringen gevormd kunnen worden:
1. Bestuurskring: hier wordt het
beleid vastgesteld dat gevolgen heeft
voor alle scholen vallend onder de
bestuurskring;
2. Schoolkring: hier wordt het beleid
vastgesteld dat gevolgen heeft voor
de individuele school binnen de gren-
zen van het beleid bepaald door de
bestuurskring;
3. Onderbouwkring: hier wordt het
beleid vastgesteld dat gevolgen heeft
voor de onderbouw van de school
binnen de grenzen van het beleid
bepaald door de schoolkring;
4. Middenbouwkring: hier wordt het
beleid vastgesteld dat gevolgen heeft
voor de middenbouw van de school
binnen de grenzen van het beleid
bepaald door de schoolkring;
5. Bovenbouwkring: hier wordt het
beleid vastgesteld dat gevolgen heeft
voor de bovenbouw van de school
binnen de grenzen van het beleid
bepaald door de schoolkring.

Onderstaand voorbeeld kan het
bovenstaande verduidelijken:
• Op het terrein van nascholing heeft
een bestuur het raamakkoord onder-
tekend en de scholen die onder het
bestuur vallen de vrijheid gegeven de
invulling zelf te bepalen en stelt daar-
voor een budget beschikbaar.
• In de schoolkring van één van de
scholen wordt het volgende bepaald
(in deze schoolkring hebben de direc-
tie, de aangestelde coördinatoren en
de gekozenen uit de bouwkringen
zitting):
- De afdelingen binnen de school vol-
gen alledrie teamgerichte nascholing
op een studiedag georganiseerd door
de VeBOSS.
- Nascholing over andere onderwer-
pen die spelen binnen de afdelingen
kan gevolgd worden binnen de vol-
gende keuzes: bijeenkomsten na
schooltijd, individuele scholing of
studiedagen voor de betreffende
afdeling waarbij afdelingen natuur-
lijk kunnen samenwerken.
- Iedere afdeling krijgt een eigen bud-
get.
• De onderbouwkring (bestaande uit
de coördinator van de onderbouw en
alle mensen die het onderwijs verzor-
gen in de onderbouw) kiest voor een
studiedag over voorbereidend en
aanvankelijk lezen.
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LEIDEN

METEN

• De middenbouwkring (bestaande
uit de coördinator van de midden-
bouw en alle mensen die het onder-
wijs verzorgen in de middenbouw)
kiest voor een aantal bijeenkomsten
na schooltijd. Zij volgen dan een
nascholing over het onderwerp soci-
aal-emotionele ontwikkeling.
• De bovenbouwkring (bestaande uit
de coördinator van de bovenbouw en
alle mensen die het onderwijs verzor-
gen in de bovenbouw) kiest ervoor
om individuele nascholing in te
kopen voor een aantal teamleden.
• In de schoolkring van een andere
school wordt bepaald dat het gehele
team drie studiedagen zal volgen
over het onderwerp autisme.
Op deze manier is iedere functionele
groep verantwoordelijk voor het
beleid dat gevolgen heeft voor het
eigen functioneren. De besluiten zijn
genomen op basis van consent. Er is
dus niemand die een beargumenteerd
bezwaar heeft tegen een besluit dat
genomen is binnen de eigen kring.

Het bovenstaande geldt nogmaals
voor het bepalen van het beleid.
Binnen de kringen worden geen
zaken besproken die betrekking heb-
ben op het uitvoeren van het beleid.
De uitvoering wordt in werkvergade-
ringen met betrokkenen besproken
voor zover dat nodig is. De betrokken
leidinggevende (voorzitter bestuur,
directeur, coördinator) leidt dit proces
en bewaakt dat iedereen de taken
naar behoren uitvoert. Regelmatig
wordt er door de leidinggevende geë-

UITVOEREN
valueerd (=gemeten) of de uitvoer het
gewenste resultaat heeft.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe
cruciaal deze scheiding is. Als er
onduidelijkheid ontstaat over wat het
maken van beleid is en wat uitvoer
van beleid is wordt het hele proces zo
onoverzichtelijk dat er binnen de
kortste keren een vergadercultuur
ontstaat die desastreus voor het func-
tioneren van de organisatie kan zijn.
Om te 'leren' wat het onderscheid is
tussen deze processen is de integrale
scholing (zie 2e basisregel) van groot
belang.

5. Besluit

Rond 1991 ben ik in aanraking geko-
men met de sociocratie zoals die in
het artikel hierboven is beschreven. In
de jaren erna heb ik een cursus
gevolgd die door het Sociocratisch

Centrum in Rotterdam is georgani-
seerd. De vier basisregels probeer ik
zo veel mogelijk toe te passen.
Het belangrijkste vind ik dat we pro-
beren beleidsbesluiten te laten nemen
door de direct betrokkenen waarbij er
naar argumenten geluisterd moet
worden en waarbij overwegende
bezwaren meetellen. Het beleid
wordt bij ons uitgezet op een aantal
studiedagen in de loop van het
schooljaar voor het gehele team met
in de maand april een beleidsstudie-
dag voor het gehele team waarbij het
beleid zo goed mogelijk op elkaar
afgestemd wordt. De uitvoering van
het beleid wordt besproken in perso-
neelsvergaderingen waarin we de
zaken met elkaar regelen.
Waar we op de RJ. Evertseschool nog
niet in geslaagd zijn, is om de
kringstructuur toe te passen. Dit
komt mede vanwege het feit dat het
VSO niet zo duidelijk functionele
afdelingen kent als een school voor
SO.

Als u met mij van gedachten wilt wis-
selen over bovenstaande kunt u altijd
contact met mij opnemen. Ik hoor
graag van anderen argumenten om
iets wel of niet te doen.
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'Een goed verstaander
telt voor twee'
J. Wesemann

1. Nieuwe tijdgeest

Ten gevolge van de nieuwe tijdgeest
was men na de Tweede Wereldoorlog
tot de conclusie gekomen dat het
spreekonderwijs met behulp van
audiologische middelen voor dove
kinderen het meest ideale antwoord
was op weg naar integratie in de
maatschappij. De vanzelfsprekend-
heid waarmee werd gekozen voor de
maatschappelijke inschakeling van
dove mensen via strikte spreekopvoe-
ding bleek achteraf toch niet zo van-
zelfsprekend geweest te zijn. Zeker
niet als we de huidige maatschappe-
lijke constellatie gaan vergelijken met
de maatschappelijke opvattingen van
de jaren '50. Toen was het spreekon-
derwijs op basis van nieuwe audiolo-
gische mogelijkheden (nieuwe
gehoorapparatuur) gepromoveerd tot
een universeel leersysteem met het
oog op de gewenste integratie van
dove mensen in de wereld van de
horenden.

2. Weg met de gebarentaal

Voor de aloude gebarentaal was er in
dit nieuwe concept geen plaats meer.
Men was ervan overtuigd dat geba-
rentaal dove mensen eerder van de
samenleving vervreemdde dan inte-
greerde, want de samenleving kende
deze taal niet. Alleen dove mensen en
horende kinderen van dove ouders
gebruik(t)en deze taal. Daarbij komt
nog dat sommige wetenschappers
benadrukten dat gebarentaal een pri-
mitieve taal was die een nadelige
invloed had op de cognitieve ontwik-
keling van dove kinderen. Kortom, zij
zagen gebarentaal niet als een echte
taal, maar als een lichaamstaal die in
zekere zin vergeleken kon worden
met de 'apentaal'. Al deze uitspraken
droegen bij aan de opvatting dat
gebarentaal gemeden moest worden
als de pest. Want als gebarentaal
(oogluikend) zou worden toegestaan,
dan zou die zich als een inktvlek gaan
verspreiden. Met als gevolg dat de

maatschappelijke 'vervreemding' van
een steeds grotere groep gebarenma-
kende doven de gettovorming in de
hand zou werken. Dat was maat-
schappelijk gezien ontoelaatbaar.
Dove mensen mochten niet verbij-
zonderd worden. Ze moesten geïnte-
greerd leven, net als iedereen.

3. Het ging anders

Geen wonder dat vanuit deze inte-
gratiegedachte talloze wetenschappe-
lijke verhandelingen werden geschre-
ven over orale opvoedings- en onder-
wijssystematiek en de bereikte (labo-
ratorium)resultaten, en waarom naar
deze opvoedingsvorm veruit de
meeste voorkeur uitging. De onder-
wijsformules die werden ontwikkeld
binnen de context van de spreekop-
voeding aan dove kinderen zouden
een einde maken aan de gettovor-
ming van dove mensen. En de
bestaande dovengemeenschap (do-
vencultuur) zou te zijner tijd door het
uitsterven van de gebarenma kende
generatie doven tot de verleden tijd
gaan behoren. De ultieme integratie
van dove mensen zou mede dankzij
de voortschrijdende (spreek)techno-
logie en verbeterde onderwijstechnie-
ken verder geoptimaliseerd kunnen
worden. Hiermee zou deze 'succes-
story' kunnen eindigen. Het is echter
anders gegaan!

4. Communicatie niet vanzelfspre-
kend

De gebarentaal maakte een comeback
en werd zelfs in de meeste gevallen
ingevoerd als een onderdeel van het
tweetalig onderwijsprogramma. Het
keerpunt ten gunste van de gebaren-
taal moet gezocht worden in het feit
dat ondanks alle moeite die in de
spreekopvoeding werd gestoken, er
toch onvoldoende resultaten werden
geboekt. Ondanks alles blijven veel
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dove mensen zich nog steeds onge-
makkelijk voelen in de samenleving,
mede omdat ze het nog steeds (erg)
moeilijk vinden om verstaanbaar te
spreken. Aan de andere kant liep de
samenleving ook nooit echt warm
voor de aangeleerde welbespraakt-
heid van dove mensen. Immers, com-
municatie met dove mensen bleef
moeilijk verlopen, wat niet bevorder-
lijk is voor een snelle interactie tussen
dove en horende mensen. Dit is mis-
schien wel het allerergste: de samen-
leving kent dove mensen nog steeds
niet en dit werkt paradoxaal genoeg
de vervreemding in de hand. Om ons
op straat zichtbaar te maken moeten
we een gesprekje met horenden aan-
knopen. Daar begint vaak de ellende.
De mensen schrikken zich vaak een
hoedje wegens de vreemde stem van
dove mensen. De enkele dove men-
sen die een ietwat duidelijke stem
hebben, worden vaak verward met
buitenlanders, zodat horende mensen
extra hun best gaan doen om te lui-
steren. Bovendien, om communicatie
in stand te houden moet je als dove
ook nog goed spraak kunnen 'afle-
zen'. Daarvoor heb je een heel goed
taalniveau nodig, want met spraakaf-
ziend alleen vang je slechts 40% van
het gesproken woord op. De overige
60% moet je dan maar ter plekke fan-
taseren binnen de context van het
besproken onderwerp. Of je moet
beschikken over restgehoor waarbij je
met behulp van een hoorapparaat
jouw niveau van het spraakafzien op
een hoger peil kunt brengen. Alleen,
communicatie op zich is vaak niet
voldoende. Dove mensen dienen ook
gevoelsaffiniteit te hebben om tijdig
te kunnen inspelen op de dynamiek
van de omgeving. Anders zijn conflic-
ten niet van de lucht wegens frustra-
ties over verkeerd ingeschatte
gesprekssituaties.

5. Een open vraag

Een interessante vraag is welke psy-
chologische factor de doorslag heeft
gegeven in de keuze voor een strin-
gente orale opvoeding ten koste van
gebarentaalopvoeding. Heerste toen
misschien de euforische gedachte dat
de gelijkschakeling van de mens
dankzij technologische en sociale ver-
nieuwingen een haalbare kaart was
geworden? Of heeft men plichtsge-

trouw de resolutie van Milaan (waar-
bij het gebruik van gebarentaal in het
dovenonderwijs werd verboden)
overeind willen houden? Het is
namelijk wetenschappelijk nooit echt
bewezen dat de orale methode een
wezenlijke vooruitgang zou beteke-
nen voor de maatschappelijke inte-
gratie van dove mensen op basis van
gesproken taal alleen, uitzonderingen
daargelaten. Het zou interessant zijn
om nader te gaan onderzoeken waar-
om sommige mensen tot het uiterste
blijven volhouden dat het gebruik
van de gebarentaal een bedreiging is
voor een goed en kwalitatief leven
van dove mensen.

6. Keren de schrikbeelden weer
terug?

Het ergste van alles is nog wel dat de
ouders van dove kinderen voor een
heel lange tijd niet in staat waren met
hun eigen kinderen te communiceren,
omdat het hun ten zeerste werd afge-
raden gebarentaal te leren. Ze werden
bang gemaakt met schrikbeelden dat
gebarentaal hun kinderen zou margi-
naliseren en onaangepast zou maken.
Dat is nu gelukkig voorbij, maar we
moeten opletten dat deze spookbeel-
den niet weer terugkeren door de
invoering van de cochleaire implanta-
tie. Uit het Duitstalige gebied
(Oostenrijk en Duitsland) duiken
regelmatig verhalen op dat dove kin-
deren met Cl geen gebarentaal mogen
leren op basis van de reeds genoemde
(misplaatste) orthopedagogische be-
zorgdheid dat gebarentaal een nega-
tieve invloed zou kunnen hebben op
de cognitieve ontwikkeling en de
resultaten van de gehoortraining.

7. Holistische benadering

Desalniettemin maakt de gebarentaal
nu een comeback mee. Het zou echter
even fout zijn om gebarentaal even
dogmatisch te gaan benaderen, om
het te zien als een absolute en defini-
tieve oplossing voor communicatie-
problemen van dove mensen, zoals
men ook de orale methode tot dogma
verhief. De invoering van de gebaren-
taal betekent niet meer dan het vin-
den van een goede balans in de rich-
ting van de holistische benadering.
Dus een algehele benadering binnen
een bepaald structuurkader met
respect voor alle mogelijke communi-

catiemiddelen.
Kortom, men gaat alle middelen te
baat nemen om dove kinderen te hel-
pen optimaal van de verschillende
communicatiemogelijkheden te gaan
profiteren, nl. gebarentaal, audiologi-
sche hulpmiddelen, gevoelsgeluiden
en alles wat er nog allemaal bij komt
kijken. Het uitgangspunt zou moeten
zijn dat de dove persoon op den duur
zelf kan bepalen welk communicatie-
middel het best bij zijn aard past ten
einde zijn plaats in de samenleving te
kunnen innemen. Hij kan sprekend of
gebarend door het leven gaan of
beide communicatievormen combi-
neren zoals veel dove mensen nu al
doen! De complementariteit van ver-
schillende communicatievormen, re-
kening houdend met de capaciteiten
en behoeften van de dove persoon
moet een fundamenteel uitgangspunt
zijn in de dovenopvoeding en is een
grondslag voor een goede levenskwa-
liteit. Geen dove is hetzelfde.

Jaargang 5, 1964
Er moet zeker niet met het vinger-
alphabet worden begonnen, alvo-

rens het gehoorgebruik, het spreken
en het afzien tot vaste gewoonten
zijn geworden; anders Mjden zij er
onherroepelijk onder. Men vergete
ook nimmer, dat het vingeralphabet
in de maatschappij van geen nut is.
Het kan wel een snellere communi-
catie bevorderen bij het onderwijs
aan intelligente leerlingen (voortge-
zet en hoger onderwijs) maar in de

Nederlandse ULO-klassen is toch
gebleken, dat dit onderwijs ook

zonder vingeralphabet mogelijk is,
zelfs aan zwaar dove leerïincïgen.

8. Zichtbaarmaking

De gebarentaal is voor dove mensen
in elk geval van onschatbare waarde,
zeker als hij/zij weinig alternatieve
mogelijkheden heeft voor communi-
catie. In vergelijking met de spreek-
taal biedt de gebarentaal ook enkele
voordelen. Door gebruik van geba-
rentaal verkrijgt men een aantal
mogelijkheden. In dit verband kan
men bijvoorbeeld denken aan de
mogelijkheid om hoger onderwijs te
volgen met bijstand van een doven-
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tolk. Er zijn nog veel meer voorbeel-
den te noemen waarin gebarentaal
zeker een functionele waarde heeft
voor de levenskwaliteit van de soci-
aal-emotionele vaardigheden van
dove mensen. Doordat gebarentaal
nu meer en openlijker wordt
gebruikt, wordt het ook zichtbaarder
en krijgt de samenleving de kans om
zelf gebarentaal te leren en ook het te
leren appreciëren als een krachtige
taal. En het breder te zien dan louter
als een 'taaltje' van dove mensen.
Indirect kan de gebarentaal bijdragen
aan een positievere attitude van de
samenleving ten opzichte van dove
mensen. Natuurlijk kan gebarentaal
alleen de wereld niet bekeren, maar
het zou wel nuttiger zijn om gebaren-
taal meer bekend te maken, want
hierdoor zouden dove mensen veel
zichtbaarder worden in de samenle-
ving en kunnen ze ook als zodanig
(Merkend worden. Trouwens integra-

tie moet van twee kan-
ten komen. De stigmati-
sering van dove mensen
via hun taal moet plaats
maken voor wederzijds
respect en waardering.
De gebarentaal is overi-
gens door de taalweten-
schappers erkend als
een volwaardige taal.
Verdere taaistudie zal
ons leren dat gebaren-
taal een respectabele
taal is die wij moeten
koesteren en dat wij
deze taal niet als het
kind met het badwater
mogen weggooien.

9. Verbreding van de
beroepsmogelijkhe-
den

Dankzij niet aflatende
krachtsinspanningen
van het dovenonderwijs
zijn we op de goede
weg. De toenmalige
sleutelbegrippen waar-
mee de beroepsmoge-
lijkheden voor dove
mensen werden afgeba-
kend, zoals timmerman,
metaalbewerker, typo-
graaf, technisch teke-
naar, tandtechnicus,
schilder, laborant en
dergelijke zijn nu uitge-

breid met nieuwe (praat)functies:
maatschappelijk werker, schoon-
heidsspecialist, kapper, gymleraar,
tandarts, vertegenwoordiger, compu-
terprogrammeur, advocaat, dokter,

Jaargang 5, 1964
Het congres te Washington culmi-
neerde in een vraag uit de verga-
dering over de verschillende com-
municatiemiddelen. Het antwoord
was, dat alleen spreken en afzien
in aanmerking kwamen, daar de
doven zich bij het gebruik in de

maatschappij moeten aanpassen;
het omgekeerde zou nimmer

geschieden. Protest hiertegen ging
in een donderend applaus verlo-

systeemanalist, leerkracht, vrachtwa-
genchauffeur, enz.

10. Doven (en horenden) voor
doven

Er doet zich nog een andere merk-
waardige ontwikkeling voor: relatief
gezien neemt de werkloosheid bij
dove mensen af doordat ze steeds
meer inzetbaar zijn geworden als
dienstverleners voor andere dove
mensen. In onze dovenscholen zien
steeds meer dove kinderen volwassen
doven voor de klas staan als klassen-
assistent of in andere functies, teza-
men met of naast horende leerkrach-
ten en medewerkers. Dit is des te
opmerkelijker daar een dovenschool
tot voor kort strikt verboden
(werk)terrein was voor dove volwas-
senen.

11. Gezonde kijk

In het licht van de ontwikkelingen
van de afgelopen veertig jaren staan
we op de drempel van nieuwe uitda-
gingen, namelijk hoe we samen met
dove en horende leerkrachten hand in
hand een nieuw millennium gaan
betreden. Een millennium vol met
nieuwe uitdagingen en verwachtin-
gen. Eén ding moet duidelijk worden:
laten we als doven en horenden met
elkaar blijven praten, ook in tijden
van moeilijkheden. Alleen door mid-
del van een constructieve dialoog en
op basis van objectiviteit kunnen we
datgene bereiken waar het uiteinde-
lijk allemaal om gaat, namelijk dove
mensen opvoeden tot personen met
een eigen gezonde kijk op hun kun-
nen en hun beperkingen. Deze laatste
kunnen overigens door creativiteit en
training gecompenseerd worden, met
het oog op een zinvolle invulling van
hun plaats in de samenleving.

J. Weseman is directeur van het
Nederlands Gebaren Centrum

ren.
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INNOVATIE IN HOORTOESTELLEN

Innovatie in hoortoestellen
CD-kwaliteit voor slechthorenden?
Prof.dr.ir. W.A. Dreschler

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de hoor-

apparatuur. De ontwikkelingen in de techniek hebben ertoe geleid dat ook

hoorapparaten steeds beter worden. De diverse mogelijkheden worden hier-

onder beschreven.

1. Inleiding

De techniek gaat snel. Op straat loopt
iedereen opeens te telefoneren. In
auto's kunnen navigatiesystemen
worden ingebouwd, die je precies
kunnen vertellen waar je bent en hoe
je eventueel een file kunt omzeilen. In
de auto- en vliegtuigindustrie wordt
er gesproken over het onderdrukken
van achtergrondlawaai door antige-
luid, enz. Het is begrijpelijk dat de
slechthorende zich dan afvraagt of er
niet beter eerst in gewoon geluid kan
worden geïnvesteerd, en wel door
een beter hoortoestel te ontwikkelen,
waarmee zijn handicap kan vermin-
deren.

Nummer 5, 1963
"Dankzij de ontwikkeling der

moderne physica, de grote vlucht,
die de audiologie ging nemen

over de hele wereld en ook in ons
land, kwam er grote belangstelling

voor het onderzoek naar de
afwijking van het gehoor, zowel

bij kinderen als bij volwassenen."

Het goede nieuws is dat er de laatste
jaren ongelooflijk veel is geïnvesteerd
in het toepassen van de nieuwste
technieken in hoortoestellen. Die
investering werd grotendeels opge-
bracht door de grote hoortoestelin-
dustrieën. Maar ook vanuit de

Europese Commissie zijn een aantal
grote projecten gefinancierd, zoals de
Europese projecten HEARDIP en
SPACE, waar Nederlandse universi-
teiten een belangrijke inbreng in heb-
ben gehad. Al deze inspanningen
hebben geleid tot de eerste volledig
digitale hoortoestellen. Na de eerste
introducties, ongeveer twee jaar gele-
den, komen er momenteel bijna iede-
re maand nieuwe digitale toestellen
bij.

Het slechte nieuws is dat zelfs met
een digitaal hoortoestel (nog) niet alle
problemen kunnen worden opgelost.
Het hoortoestel blijft een hulpmiddel
met beperkingen, al is het nu digitaal.
Een van de oorzaken hiervoor is dat
het gehoor in het dagelijks leven vele
verschillende functies moet vervul-
len. Naast het waarnemen van geluid
(de detectie) moeten verschillende
geluiden van elkaar worden onder-
scheiden (de discriminatie). En dan
beginnen de problemen, die bijna
iedere slechthorende kent als hij zegt:
"Ik hoor u wel, maar ik versta u niet!".
Toch geldt dit niet alleen voor spraak.
Vele andere geluiden zullen waarge-
nomen en herkend moeten worden,
bijvoorbeeld een ratelend geluid in
een defecte motor. Bij het luisteren
naar muziek heeft het gehoor weer
een andere taak.
Ingewikkelde klankpatronen moeten
worden ontrafeld om de luisteraar te
laten genieten van de schoonheid van
verschillende instrumenten in samen-
spel. Niet vergeten mag worden dat
de mens twee oren heeft meegekre-
gen. Dankzij deze twee-origheid kan
men zich in een ruimte oriënteren op
het geluid en kan men horen waar

geluiden vandaan komen. Dat is
onder andere in het verkeer van groot
belang voor de eigen veiligheid.
Uit deze opsomming van taken blijkt
hoe veelzijdig ons gehoor werkt en
hoe vernuftig ook. En dat is de
belangrijkste oorzaak dat nog niet alle
aspecten van slecht horen kunnen
worden gecompenseerd. De hoor-
baarheid van geluiden kan vaak rede-
lijk worden hersteld, maar het onder-
scheiden en herkennen van klanken
of woorden blijft een probleem, voor-
al in situaties met achtergrondlawaai
of nagalm.

"V
Nummer 3, augustus 1985

"De meest in het oog springende
ontwikkeling is de doorbraak van

het in-het-oor toestel. De reden
hiervoor is ongetwijfeld de intro-
ductie van de zogenaamde mini-
iho, waardoor pas echt van een
kosmetisch voordeel gesproken
kan worden . De belangrijkste

audiologische voordelen kunnen
zijn de natuurlijker plaats van de
microfoon, waardoor de functie
van de oorschelp voor het rich-

tinghoren weer benut kan worden
en een extra versterking van de

hoge frequenties, omdat de akoe-
stische filtering in het oorstukjes-

slangetje achterweg blijft."
Dr. W.A. Drechsler

Toch zijn er belangrijke vorderingen
gemaakt bij de ontwikkeling van
hoortoestellen. En al kloppen de
beloften uit de reclamefolders niet
allemaal, het moderne 'high-tech'
hoortoestel heeft meer mogelijkheden
dan het conventionele hoortoestel.
In individuele gevallen leidt dit soms
tot significante verbeteringen, soms
ook is er nauwelijks sprake van enige
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Nummer 3, augustus 1985
"Bij verdere ontwikkelingen wordt

daarom in de eerste plaats
gedacht aan een opsplitsing van
iet signaal in verschillende fre-

quentie-banden. Hierdoor kan per
frequentiebandje een aparte com-
pressie-schakeling worden inge-
bouwd, die is afgestemd op de

snelheid van luidheidsopbouw en
het niveau van onaangename luid-
heid voor het betreffende frequen-
tiegebied. Indien het signaal eerst
gedigitaliseerd wordt kan hierbij

zelfs gebruik gemaakt worden van
alle digitale filtertechnieken."

Dr. W.A. Drechsler

winst. Gezien de vaak hoge kosten
die gepaard gaan met het aanschaffen
van innovatieve hoortoestellen wordt
de functie van de proefperiode der-
halve nog belangrijker dan tot nu toe.
Hoewel de keuze in het individuele
geval natuurlijk in hoge mate wordt
bepaald door de aard en de ernst van
de slechthorendheid, kan in veel
gevallen worden gekozen uit de vol-
gende mogelijkheden:

a. Het cosmetisch aantrekkelijke
hoortoestel
De laatste jaren is er veel energie
gestoken in het cosmetisch aantrekke-
lijker maken van hoortoestellen. Dat
is nogal eens ten koste gegaan van de
regelmogelijkheden, vooral in in-het-
oor hoortoestellen. Soms werd ter
wille van de acceptatie een audiolo-
gisch niet-optimale keuze gemaakt.
Gelukkig zijn cosmetische aspecten
en regelmogelijkheden steeds minder
eikaars concurrenten, maar slechtho-
renden met een groot gehoorverlies
zullen nog steeds beter geholpen
kunnen worden met (soms grotere)
toestellen achter het oor of zelfs kast-
toestellen.

b. Het programmeerbare
hoortoestel
Veel moderne hoortoestellen heten
programmeerbaar of zelfs digitaal
programmeerbaar. Dit is een techni-
sche eigenschap waarvan de slecht-
horende niet veel merkt. Het maakt in
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principe niet veel verschil of de instel-
ling wordt gerealiseerd met een
"ouderwetse" schroevendraaier of
met een snoertje vanuit een computer.
En een digitaal programmeerbaar
hoortoestel is meestal geen echt digi-
taal hoortoestel (zie apart hoofdstuk
in het vervolg). Wel zijn de met de
computer instelbare hoortoestellen
dikwijls flexibeler instelbaar en dit
kan de slechthorende ten goede
komen, zeker als zijn gehoor na ver-
loop van tijd achteruit gaat. Het pro-
grammeerbare hoortoestel kan dan
vaak beter worden bijgeregeld.

c. Het meer-programma
hoortoestel
De belangrijkste toepassing van pro-
grammeerbaarheid is echter het hoor-
toestel waarbij de gebruiker zelf de
beschikking krijgt over twee, drie of
zelfs vier programma's. Nu kan per
luistersituatie een instelling worden
gekozen, die voor die specifieke
omstandigheid het beste is. Een
nadeel kan zijn dat de slechthorende
"schakelend" door het leven moet.
Soms kan dit met een schakelaartje op
het hoortoestel, vaak echter is hier-
voor een aparte afstandbediening
nodig. En dat bevalt lang niet ieder-
een. Toch kan een meer-programma
hoortoestel voor actieve slechthoren-
den die in veel verschillende luistersi-
tuaties verkeren een uitkomst zijn.

d. Het automatisch werkende
hoortoestel
Andere slechthorenden regelen zelf
graag zo min mogelijk aan hun hoor-
toestel. 's Ochtends doen zij het in en
's avonds weer uit. Bij bepaalde ver-

liezen kan dit echter problemen
geven door de grote verschillen tus-
sen harde en zachte geluiden die er in
het dagelijks leven optreden.
Automatische hoortoestellen helpen
om die contrasten af te zwakken,
omdat zij de relatief zwakke geluiden
meer versterken dan de relatief sterke
geluiden. Idealiter maakt dit het
gebruik van een volumewiel overbo-
dig. Dit ideaal wordt niet voor ieder-
een gehaald, maar een aantal slecht-
horenden vindt het heerlijk niet meer
na te hoeven denken over de instel-
ling van hun hoortoestel. Anderen
vinden het een vervelend idee dat zij
de geluidssterkte niet meer zelf kun-
nen regelen. Zij ervaren een automa-
tisch werkend hoortoestel soms als
onrustig omdat zij kunnen horen dat
het hoortoestel automatisch de ver-
sterking varieert. Ook voor slechtho-
renden met een wisselend gehoor zijn
automatisch werkende hoortoestellen
vaak onplezierig, omdat het hoortoe-
stel zich niet automatisch aanpast aan
de wisselingen van het gehoor.

e. Het meer-kanaals hoortoestel
Vele slechthorenden denken dat hun
gehoorverlies volledig kan worden
gecompenseerd als wij de beschik-
king zouden hebben over een * equali-
zer', een elektronisch apparaat uit de
audio-industrie, waarmee per toon-
hoogte de versterking nauwkeurig
kan worden ingesteld. Dit is een mis-
vatting. Ten eerste gaat het niet alleen
om versterken (i.v.m. de detectie)
maar juist om het verhogen van de
selectiviteit van het gehoor (i.v.m. de
discriminatie). Ten tweede is die
'equalizer' in principe al aanwezig in



INNOVATIE IN HOORTOESTELLEN

de zogenaamde meer-kanaals hoor-
toestellen. Het geluid wordt naar
toonhoogte verdeeld over twee of
meer kanalen, waarbij voor ieder
kanaal een aparte versterking kan
worden ingesteld.
Uit de ervaringen met deze toestellen
blijkt inderdaad dat de 'equalizer'-
functie niet alle problemen oplost.
Maar slechthorenden met een erg
onregelmatig audiogram en/of een
overgevoeligheid voor harde gelui-
den van een bepaalde toonhoogte
kunnen hier wel vaak beter mee wor-
den geholpen dan met de zogenaam-
de een-kanaals of breedbandige hoor-
toestellen.

f. Het hoortoestel met ruisonder-
drukking
Bij de digitale hoortoestellen zijn er
inmiddels enkele typen die actieve
ruisonderdrukking bezitten.
Ogenschijnlijk is dit het ideaal waar-
op alle slechthorenden lang hebben
gewacht, maar in de praktijk is het

niet meer dan het begin van de scha-
keling waarop door iedereen wordt
gehoopt. Ruisonderdrukking werkt
alleen goed als het hoortoestel kan
bepalen welke geluiden "spraak" en
welke geluiden "lawaai" zijn. Dat
betekent onder andere dat het haast
onmogelijk is om een bepaalde stem
te midden van andere stemmen te
versterken, zoals op een receptie
eigenlijk nodig is. Tenzij men hier-
voor een aparte handmicrofoon
gebruikt of een richtinggevoelig
hoortoestel toepast (zie hieronder).
Met de huidige stand van de techniek
kan alleen onderscheid worden
gemaakt tussen fluctuerende gelui-
den zoals spraak en continue gelui-
den zoals het lawaai van een auto- of
vliegtuigmotor. In de situaties waarin
een dergelijk continu achtergrondla-
waai aanwezig is begint een hoortoe-
stel met ruisonderdrukking na 10 tot
15 seconden te dempen. Die tijd is
nodig om het lawaai-signaal te her-
kennen. Maar bij het dempen kan ook
weer spraakinformatie verloren gaan,
want wat het toestel met het ene sig-
naal doet gebeurt noodzakelijkerwijs
ook met het andere. Dat betekent dat
er alleen winst ontstaat als het lawaai
zich in een ander frequentiegebied
bevindt dan de spraak. Gelukkig blij-
ken er een aantal slechthorenden te
zijn, die hier in bepaalde situaties
voordeel van hebben. Anderen
ondervinden dit voordeel niet of
ervaren een op het lawaai regelend
toestel me t ruisonde

g. Het richtinggevoelige hoortoe-
stel
Een andere mogelijkheid om een
gewenst spraaksignaal en een onge-
wenst stoorsignaal (spraak van ande-
ren of lawaai) te scheiden kan worden
toegepast als de verschillende gelui-
den uit verschillende hoeken komen.
Bij toepassing van een richtinggevoe-
lige microfoon wordt de spreker die
men in de regel aankijkt meer ver-
sterkt dan het geluid van de zijkanten
of van achteren. De richtinggevoelig-
heid is in sommige toestellen aan-
zienlijk verbeterd doordat men
gebruik maakt van meer dan een
microfoon.
Daardoor wordt het verschil duidelijk
waar te nemen, tenminste zolang de
afstand tot de spreker klein is. Op
grotere afstand zorgen de reflecties in
de ruimte voor het verdwijnen van

het positieve effect. Voor de zoge-
naamde 'cocktail-party' situatie is dit
eigenlijk de enige techniek, die wer-
kelijk helpt. Toch zijn er ook nadelen
aan een toestel met (sterke) richting-
gevoeligheid verbonden: bepaalde
geluiden moeten goed worden
gehoord, ook als ze van achteren
komen. Dit geldt natuurlijk vooral
voor waarschuwingsgeluiden en
voor geluiden in het verkeer. Maar er
zijn meer situaties waarin de richting-
gevoeligheid hinderlijk blijkt, bijvoor-
beeld bij een gesprek van twee perso-
nen, wandelend over de hei. De rich-
tinggevoeligheid moet dan ook kun-
nen worden uitgeschakeld, bijvoor-
beeld door middel van een meer-pro-
gramma hoortoestel (zie boven). En
het is voor de veiligheid op straat
belangrijk dat dit in het verkeer ook
werkelijk gebeurt (!).

il v .,r
h. Het hoortoestel met fluitonder-
drukking
Om het hinderlijk fluiten of rondzin-
gen te voorkomen wordt menig hoor-
toestel zachter gezet dan de gebruiker
eigenlijk zou willen. Ook hebben veel
slechthorenden uiteindelijk toch een
'achter-het-oor' hoortoestel gekozen
omdat er bij de kleinere en cosmetisch
vaak fraaiere 'in-het-oor' hoortoestel-
len fluitproblemen waren. Langzaam
maar zeker komen er mogelijkheden
op de markt, waarmee het fluitpro-
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bleem op een verantwoorde manier
kan worden bestreden. Op een ver-
antwoorde manier, want de tot nu toe
vaak gebruikte methode om het hoor-
toestel dan maar zachter te zetten of
de versterking voor de hoge frequen-
ties drastisch te verlagen helpt wel
tegen het fluiten, maar is niet bevor-
derlijk voor het verstaan met het
hoortoestel. Een goede ontwikkeling
dus voor slechthorenden die de fluit-
problemen kennen, bijvoorbeeld bij
het telefoneren. Dit betekent echter
niet dat iedereen nu een 'in-het-oor'
hoortoestel kan krijgen of dat de pas-
vorm van het maatoorstukje of het op
maat gemaakte schaaltje er niet meer
toe doet. Evenals vroeger is een vak-
kundig gemaakt en goed passend
oorstukje de absoluut noodzakelijke
basis voor alles wat een hoortoestel
kan gaan presteren.

Nummer 3, augustus 1985
"Toch is het doel nog lang niet
bereikt: het hoortoestel blijft een
hulpmiddel met beperkingen en

biedt slechts bij uitzondering een
volledige compensatie voor de

auditieve handicap. Voor
patiëntenpopulatie van ons eigen

audiologisch centrum
houdt 80% van de slechthorenden

klachten over het verstaan van
spraak in een rumoerige

omgeving; 10% zegt nooit aan het
dragen van een hoortoestel te

wennen."
Dr. W. A. Drechsler

i. Het digitale hoortoestel
Het digitale hoortoestel is eigenlijk
niet meer dan een technische moge-
lijkheid om een of meer van de
bovenstaande functies te realiseren.
In principe is de digitale techniek niet
altijd nodig, maar met behulp van
digitale technieken is het wel eenvou-
diger en kunnen er dikwijls enkele
van bovenstaande functies worden
gecombineerd. En dat is belangrijker
dan het digitaal zijn op zich. De digi-
tale techniek is dus geen doel, maar
het is een middel. Indien men met
digitale technieken een analoog hoor-
toestel nabouwt zal het verschil in

klankkwaliteit voor de meeste slecht-
horenden niet of nauwelijks waar-
neembaar zijn.

2. Conclusie

Het gaat bij digitale hoortoestellen
niet primair om geluid van 'CD-kwa-
liteit'. Ook CD-kwaliteit lost de mees-
te problemen van de slechthorende
niet op. Maar digitale hoortoestellen
bieden meer mogelijkheden om op
een intelligente manier met geluid
om te gaan en/of om verschillen
de functies in hetzelfde hoor-
toestel te combineren.
Daarvoor moet in de mees
te gevallen wel fors wor-
den betaald, want de
digitale hoortoestellen
zijn (nog?) aanzien- i
lijk duurder dan

conventionele (analoge) hoortoestel-
len. Door de opbouw van de vergoe-
ding door ziekenfonds of zorgverze-
keraar komen de meerkosten groten-
deels of zelfs geheel voor rekening
van de gebruiker. Maar voor slecht-
horenden die hoge eisen stellen of
moeten stellen aan hun gehoor (bij-
voorbeeld in de werksituatie) is het
belangrijk om uit te proberen of de
kosten opwegen tegen de baten. En
het is een veilig idee te weten dat
ondertussen de innovatie in hoortoe-
stellen onverminderd doorgaat. Want
CD-kwaliteit op zich is nog niet vol-
doende.

Prof. Dr. ir. W.A. Drechsler
Academisch Medisch Centrum
Klinische & Experimentele
Audiologie
w.a.drechsler@amc. uva. nl
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Elkaar verstaan,
in het gebruik van oude nieuwe middelen
L. Feringa & L. Klaczynski

Samenvatting

Onderwijsontwikkelingen vinden veelal geleidelijk een vorm. Toepassing en

gebruik in de praktijk vraagt uiteraard zijn tijd. Bijstellingen worden gedaan

op basis van evaluatie en reflectie - een tijdrovend proces. Technische ont-

wikkelingen verlopen veelal snel. De ontwikkelingen binnen de informatie- en

communicatietechnologie (ICT) zijn zelfs stormachtig te noemen. Wat bete-

kent ontwikkelen en ontwikkeling binnen de moderne praktijk van het onder-

wijs?

Een ervaring
Binnen de Opleidingen Speciaal
Onderwijs in Tilburg bestond bij
enkelen een vaag idee dat ICT wel-
licht 'iets' zou kunnen betekenen
voor de slechthorende kinderen en
kinderen met ernstige spraak-taal-
moeilijkheden. De personen bij wie
dit idee was ontstaan waren nauwe-
lijks geschoold op het gebied van ICT.
Het technische aspect lag ook niet
binnen hun interesse. Hen stond iets
zinvols voor kinderen voor ogen. Ze
waren voornamelijk pedagogisch
georiënteerd. ICT was een gebied
waarbinnen ze zich in eerste instantie
niets pedagogisch konden voorstel-
len. Maar ze stonden wel open voor
onbekende mogelijkheden . . .
Een 'oud' middel werd gehanteerd
om verder te komen: een gesprek met
een collega die beter ingevoerd is in
het onbekende gebied. Die collega
haalde er een technisch specialist bij.
Samen hanteerden zij eveneens een
'oud' middel: zij lieten mogelijkhe-
den zien en ervaren. We werden
geïnspireerd om een en ander uit te
proberen. Op basis van die ervarin-
gen kwamen we verder in het
gesprek met elkaar, ieder vanuit het
eigen perspectief. De pedagogisch
georiënteerde sprak over kinderen en
hun (on)mogelijkheden. De technici
benaderden hetzelfde vanuit techni-
sche (on)mogelijkheden. We leerden
elkaar verstaan en aanvullen. En zo
kwam van het een het ander. Binnen
dit kleine groepje ontwikkelde het
oorspronkelijk vage idee zich tot een

concrete wens er meer mee te doen.
En dat leidde weer tot het vormen
van een initiatiefgroep waar collega's
uit het werkveld voor slechthorende
kinderen en kinderen met ernstige
spraak-taalmoeilijkheden samen met
docenten OSO en een stagiaire techni-
sche informatica mogelijkheden gaan
onderzoeken voor praktisch bruikba-
re ICT-hulpmiddelen voor kinderen
met een communicatieve handicap.
Wat leert bovenstaande ervaring over
ontwikkelen en ontwikkelingen?
Ontwikkelingen ontstaan veelal van-
uit openheid naar het nieuwe en zijn

in hun oorsprong vaag en klein. In
gesprek met collega's groeien ideeën
uit tot concrete vormen. Uitproberen
en evalueren verfijnt de concrete
vorm via bijstellingen. Hierin ver-
staan en verstonden we elkaar binnen
het onderwijs al langer.
Nieuw in deze tijd is de uitbreiding
naar technische ontwikkelingen. Een
technische oriëntatie is noodzakelijk
als we ons onderwijs met technische
hulpmiddelen willen verrijken. Lijkt
het voor de technisch georiënteerd en
veelal kinderspel - velen binnen het
onderwijs hebben vragen. Niet alleen

VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999 ©



L. FERINGA & L. KLACZYNSKI

naar wat er mogelijk is, maar zelfs of
het mogelijk is.
Wij hebben ontdekt dat ondersteu-
ning van een technische collega bar-
rières kan wegnemen. In een dergelij-
ke samenwerking kan een hulpmid-
del ineens gewoon worden, zonder
technische belemmeringen. We kon-
den gerust over het gebruik bij kinde-
ren na blijven denken, zonder ons te
'vermoeien' met technische proble-
men. En - al doende - ontwikkelden
we zelfs enige technische vaardig-
heid. Er was eigenlijk weinig voor
nodig. Wij onderwijsmensen hoefden
de 'techneut' alleen maar als collega
te (gaan) zien! Vanuit verschillende
disciplines hebben we elkaar geleerd
te (gaan) verstaan! Niet met als doel
technische hoogstandjes te ontwer-
pen, maar met als kernopdracht zin-
volle oplossingen voor speciale kin-
deren te gaan ontwikkelen.
Wij denken dat dit nu op zichzelf een
ontwikkeling is: een nieuwe manier
van samenwerken. Mensen in het
onderwijs en technici kunnen leren
netwerken te vormen. Gezamenlijk
kunnen ze aan het werk en binnen het
werk elkaar leren verstaan. Via 'oude'

middelen en voorzichtig ook met
moderne middelen. De ervaringen
van niet-technische en meer technisch
georiënteerde collega's kunnen
elkaar aanvullen. Zo wordt samen-
werking vanuit verschillende werk-
perspectieven heel vruchtbaar. Zo
kunnen ten dienste van speciale kin-
deren hulpmiddelen worden ontwik-
keld.

Toch is het nog niet zo vanzelfspre-
kend . . .
Zo eenvoudig is het (nog?) niet bin-
nen het onderwijs. Knelpunten zijn er
te over. De infrastructuur is lang niet
overal toegerust voor grootschalig
gebruik van ICT. De kosten van
investeringen blijken zeer groot. Alle
collega's moeten worden geschoold.
Maar kleine experimenteeromgevin-
gen vragen niet zo veel en zijn daar-
om wellicht wel haalbaar. Wat te den-
ken van kinderen die elkaar 'ontmoe-
ten' via de webcam? Vragen stellen
aan je ambulant begeleider kan via de
e-mail, maar beeld en geluid samen
bieden onze kinderen de mogelijk-
heid elkaar te zien, een gebaar te
maken. Wat te denken van samen-

werken aan een project via internet?
Elkaar ontmoeten, afspraken maken
en samen een project in de vorm van
een kleine homepage op internet zet-
ten. Dit als spreekbeurt te laten zien
aan je klasgenoten. Of samenwerken
met een kind op een school in een
andere plaats - contact maken met
een onbekend iemand . . . Kinderen
'verstaan' de mogelijkheden van ICT
trouwens vaak sneller en beter dan
volwassenen. Ze maken er al of niet
bewust mee kennis, willen graag
experimenteren. Een pedagogisch
signaal om op te pakken! ICT biedt
mogelijkheden kinderen op een
moderne manier passend bij hun leef-
wereld aan te spreken. Ideeën en
mogelijkheden genoeg. . .
Maar laten wij elkaar ook binnen de
ideeën en mogelijkheden verstaan!
De pedagoog duizelt het soms van de
mogelijkheden, de techneut gaat het
soms te langzaam. Binnen de samen-
werking zullen we elkaar moeten
leren wat mogelijkheden en grenzen
zijn. Een kritische blik op effecten op
kinderen, op inpasbaarheid binnen
het onderwijs - op praktische bruik-
baarheid dus - zal ons altijd moeten
vergezellen. Op deze wijze met ont-
wikkelingen omgaan is niets nieuws.
Ook niet met de meest moderne ont-
wikkelingen. Elkaar daarin (leren)
verstaan is Samenwerking met een
hoofdletter.

Loeki Feringa en Léon Klaczynski,
OSO Fontys Hogeschool Tilburg
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Taalontwikkelingsproblemen
van theorie naar praktijk
L. Verhoeven & H. van Balkom

1•Achtergronden

Het begrip ESM, ernstige spraak-taal
moeilijkheden is nog geen decenni-
um oud. Toch groeit de populatie in
de jaren negentig binnen het Speciaal
Onderwijs met 35 %. Is er sprake van
een toename van spraak -en taalpro-
blemen of verruiming van de criteria?
Hoe dan ook, de noodzaak voor lan-
delijke, eenduidige criteria is geen
overbodige luxe. Ook omdat in het
kader van de voorstellen rond de
leerlinggebonden financiering -beter
bekend als de Rugzak- en de verre-
gaande wijzigingen in de infrastruc-
tuur van de onderwijstypen in de sec-
tor 2/3 onderwijs eveneens een
krachtige heroriëntatie plaatsvindt
met betrekking tot de toelaatbaar-
heidsbepaling voor ESM tot vormen
van Speciaal Onderwijs.
Door de VeBOSS wordt een commis-
sie benoemd in 1997, die onder lei-
ding van Prof. Dr. L.Verhoeven, tot
taak krijgt de problematiek van de
ESM populatie scherper in beeld te
brengen en criteria voor indicatiestel-
ling dichterbij te brengen. Het rap-
port van deze commissie verschijnt in
1998 en wordt gekoppeld aan het eer-
ste Congres Alle Taal Centraal in
Eindhoven. Er wordt voorgesteld het
voorgenomen onderzoek naar taal en
spraak modelmatig aan te pakken en
daarmee tot een zo goed mogelijke
wetenschappelijke verantwoording te
komen voor classificatie. Anderzijds
gaat men de behandelingspraktijk
systhematisch inventariseren. Een
internationale workshop direct
gevolgd door Alle Taal Centraal 2 in
de eerste week van 1999 zijn onder-
deel van de wetenschappelijke

onderbouwing van de taalontwikke-
lingsproblematiek.
Hier volgt een blik op de resultaten
van deze tweedaagse workshop.

2. Doelstellingen

Het belangrijkste einddoel -betrouw-
bare criteria voor de indicatiestelling
van ESM- wordt in deze workshop
vooral zichtbaar aan de hand van
intensieve discussies: wat is ESM pre-
cies, waar komt het vandaan en wat
kunnen we eraan doen?
Door de Cie Verhoeven is in 1998 een
voorstel gedaan voor classificatie van
ESM. Die classificatie moet leiden tot
een zo goed mogelijk onderscheid in
typen en subtypen van spraak- en
taalmoeilijkheden. Dat betekent een
zo gedetailleerd mogelijke beschrij-
ving van symptomen, die de aard en
de ernst van de problematiek karak-
teriseren. Een verantwoorde beschrij-

ving vereist ervaringsgegevens uit de
alledaagse leef- en communicatiesitu-
aties en recente wetenschappelijke
inzichten die onder meer inzicht kun-
nen geven in oorzakelijke factoren.
Langs deze weg kan het beoogde fun-
dament worden gelegd voor de opzet
van een gestancïariseerde, betrouw-
bare methodiek voor de classificatie
van ESM. Dat moet leiden tot een ver-
beterde diagnostiek en in het verleng-
de daarvan tot een duidelijker en
meer gerichte interventie en onder-
wijsplanning.

3. De workshops

De wetenschappelijke conferentie
wordt gehouden op 5 en 6 januari
1999 door een groep van internatio-
nale experts op het gebied van atypi-
sche spraak- en taalontwikkeling bij
kinderen van 2-12 jaar. De eerste dag
wordt vooral besteed aan verschillen-

EL

Prof.Doctor Stevin Warren, Doctor James Law, Prof Dr.Dorothy Bischop
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Dr. Ronald Gillam, Dr. Gina Conti Ramsden

de theoretische benaderingen, terwijl
op de tweede dag uitvoeriger wordt
gediscussieerd over factoren die -naar
men veronderstelt- een rol spelen in
de ESM karakteriseringen.

4. Theoretische kaders

Verhoeven schetst in zijn openingsle-
zing het kader voor een testdiagnos-
tiek, die is samengesteld uit verschil-
lende linguïstische en cognitieve
componenten. Dat kader is gebaseerd
op het werk van Levelt's "Blauwdruk
van een Spreker" (Levelt 1989) en op
Bishop's gedetailleerde literatuur
analyses van wat wij in Nederland
ESM zijn gaan noemen, maar wat in
de Engelstalige landen bekend staat
onder Specific Language Impairment,
afgekort tot SLI.

Levelt gaat uit van een psycholin-
guistisch model voor het spraakpro-
duktieproces. Daarin wordt aan de
opbouw en werking van het 'mentale
lexicon' een belangrijke rol toege-
kend. In de gedachten van de spreker
ontstaat eerst een idee dat uitgewerkt
wordt als een concept met betekenis-
relaties naar andere begrippen.
Associaties van deze begrippen vor-
men dan een onderdeel van het ency-
clopedisch geheugen dat nauw ver-
bonden is met het mentale lexicon. Bij
de verdere invulling worden deze
concepten geconcretiseerd in de vorm
van 'lexical frames', een soort beteke-

niskader. Deze kaders bevatten infor-
matie over de wijze waarop zij kun-
nen samengaan met andere woorden
en begrippen. Daarmee wordt een
mogelijke inbedding in verschillende
zinsstructuren al in het mentale lexi-
con voorbereid. Van hieruit wordt
door middel van de articulator de
(gesproken) produktie van een uiting
voorbereid en door middel van de
'articulator' geformuleerd. Met het
oog op het onderzoek naar mogelijke
spraak-/taalproblemen bepleit Levelt
het zoeken naar een interface die een

brug slaat tussen de registratie van
afwijkende hersenactiviteit en obser-
vatie van stoornissen en aanpassing
in het taalgedrag. Bij stoornissen gaat
het om gedragsafwijkingen die voort-
komen uit een beschadigd systeem,
terwijl het bij aanpassingen gaat om
afwijkingen, die teruggaan op een
andere (taal)component.

Dorothy Bishop bespreekt een aantal
mogelijke verklaringen voor specifie-
ke taalontwikkelingsmoeilijkheden.
Op baisis van een groot literatuur
overzicht onderscheidt ze taalontik-
kelingsproblemen op het gebied van
spraak- en taaiperceptie en taaibe-
grip, de spraak- en taaiproductie, de
morfosyntaxis, het lexicon, het hypo-
thesetoetsend verbaal leervermogen,
en de verbale informatie verwerking.
Via deze hypothesen legt zij een ver-
band tussen taal- en denkprocessen
en de wijze waarop verstoringen kun-
nen optreden in de waarneming, ver-
werking, opslag en bewerking van
talige informatie bij dit type kinderen.
Verhoeven gebruikt deze verbanden
als basis voor zijn voorstel voor clas-
sificiatie van ESM.

5. Oorzakelijke factoren

Kinderen met SLI hebben spraak-
/taalproblemen zonder andere bijko-
mende problemen, zo luidt de defini-
tie van de groep onderzoekers die
zich met de etiologie bezighouden.

il •

O.a. Prof. Dr. Gina Conti Ramsden, Prof. Dr. Judy Reilly,

VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999



TAALONTWIKKELINGSPROBLEMEN VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

O.a. Prof. Dr Michael Merzenich

De term SLI is in de beginjaren
negentig bedacht door onderzoekers
vanwege de behoefte aan een zo zui-
ver mogelijk gedefinieerde onder-
zoekspopulatie. Bishop, Reilly, De
Jong en Conti-Ramsden gaven in hun
bijdragen aan dat deze term niet goed
bruikbaar is, omdat de definitie geba-
seerd is op uitsluitingscriteria. De
Nederlandse uitdrukking 'Ernstige
Spraak-/en Taal Moeilijkheden'
(ESM) zou beter zijn, omdat ESM het
resultaat is van een kluwen samen-
hangende onderliggende stoornissen,
die vooral teruggaan op neurobiolo-
gische achtergronden .
Uit Reilly's onderzoek bij kinderen
met vroege hersenbeschadigingen
blijkt dat de taalontwikkeling nor-
maal kan blijven, ook al is dat proces
vertraagd. Zo'n ontwikkelingspa-
troon geldt niet voor ESM kinderen
bij wie duidelijke achterstand blijkt
op het gebied van de morfosyntacti-
sche ontwikkeling. Haar gegevens
maken duidelijk dat de hersenen bij
jonge kinderen flexibel kunnen reage-
ren op vroegtijdige beschadigingen,
doordat andere hersengebieden
bepaalde taalfunkties kunnen over-
nemen.

Een van de nieuwe onderzoeksme-
thoden, de neuro-imaging technie-
ken, die wij als verschillende scanty-
pen kennen, maakt het mogelijk om
het proces van informatieverwerking
'on-line' te volgen door afbeelding

van het verwerkingsproces. Op die
manier kan hersenactiviteit bij testaf-
name zichtbaar worden en dus toe-
gankelijk voor gedetailleerde analyse.
Tijdens de workshop geven Hagoort,
Maassen en vooral Merzenich aan
wat het belang is van deze technieken
voor nieuwe vormen van diagnos-
tiek.

Uit verschillende voordrachten blijkt
dat ESM kinderen vooral problemen
hebben met gerichte aandacht en
cerebraal-auditieve verwerking. Het
is daarom denkbaar dat ESM kinde-
ren geen onderscheid kunnen maken
tussen relevante en minder relevante
informatie uit hun omgeving. In het
verlengde daarvan ontstaat dan
natuurlijk een probleem voor het
mentale lexicon: het raakt onderge-
specificeerd en dus zijn problemen
met de fonologie en de morfosyntaxis
te verwachten.
De combinatie van aandachtsproble-
men en een ondergespecificeerd men-
taal lexicon maakt bovendien begrij-
pelijk dat deze kinderen moeilijkhe-
den hebben met het vergelijken van
hun eigen (defecte) taalproduktie en
het taalaanbod uit hun omgeving.
Eventuele correctie van taalaanbod
en dus van taalleerprocessen worden
hierdoor immers ernstig in effectivi-
teit belemmerd en daardoor komt het
kind vaak terecht in een vicieuze cir-
kel.

6. Praktische implicaties

Uit de workshop komt een aantal
belangrijke conclusies naar voren. In
de eerste plaats wordt vanuit de
internationale onderzoeksgemeen-
schap eenduidig onderstreept dat
ESM een zeer specifieke populatie
betreft, die een eigen wijze van dia-
gnostiek, opvang en begeleiding
noodzakelijk maakt.
Verder komt duidelijk naar voren, dat
er bij ESM zeker geen sprake is van
een monolithische/ één component
stoornis, maar van problematiek, die
door vele componenten wordt
bepaald, en die een steeds verande-
rende geaardheid kan hebben.
Ten derde is er duidelijke evidentie
voor vier globale categorieën van
ESM:

• articulatieproblemen
• auditieve verwerkingsproblemen
• linguïstische verwerkingsproble-
men op gebied van fonologie,morfo-
logie en syntaxis
• een brede noemer van semantische
en pragmatische problemen, waaron-
der ook problemen met verbale leer-
strategieën en informatieverwer-
kingsstrategieën

De belangrijkste implicatie van de
multicomponentiële structuur van de
taalleerproblemen is de gebleken
onhoudbaarheid van de idee om met
enkelvoudige tests tot een diagnose te
komen. Het is in de praktijk mogelijk
dat kinderen op meerdere componen-
ten enige uitval vertonen. Strakke sta-
tische criteria zijn dus niet houdbaar
en een meervoudige diagnostiek is
geboden. Het is duidelijk dat meer
onderzoek is vereist om verder te
komen op het terrein van de toelaat-
baarheidsstelling van ESM kinderen.
Het samenwerkingsinitiatief van
wetenschap (KUN) en werkveld
(VeBOSS) is hierbij uitermate belang-
rijk : Niets is zo praktisch als een
goede theorie.
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ONTWIKKELINGEN

Van Horen Zeggen in ontwikkeling
F. Mollee

Inleiding

In deze Van Horen Zeggen wil ook de redactie stilstaan bij 40 jaar ontwik-

kelingen. Het is immers het thema van dit bijzondere jubileumnummer.

Wanneer we kijken naar hoe het tijdschrift zich heeft ontwikkeld en we gaan

grasduinen in het archief, komen we allerhande interessante, vermakelijke

en zelfs bedenkelijke zaken tegen. Wij willen u die niet onthouden en zullen

aan de hand van de historie van het tijdschrift een aantal kenmerkende ont-

wikkelingen naar voren proberen te brengen. Rode draad daarbij vormen

de naam- en vormgeving van het tijdschrift.

1. Tijdschrift-voor het Doofstom-
menonderwijs

Van Horen Zeggen beleeft nu welis-
waar zijn veertigste jaargang; zijn
ontstaansgeschiedenis is echter al
veel ouder. In 1928 verscheen de eer-
ste jaargang van zijn voorloper: het
Tijdschrift voor het Doofstommen-
onderwijs. Het was in die tijd kenne-
lijk gebruikelijk een handicap bij zijn
naam te noemen. Het heeft tot 1959
geduurd tot doven niet langer voor
stom werden aangezien en het blad
een andere richting nam. Dat had te
maken met ontwikkelingen binnen
het slechthorendenonderwijs. Maar
daarover later meer.
Het openingsnummer werd praktisch
geheel gewijd aan Henri Daniël
Guyot. Uiteraard zou je bijna zeggen.
Nog altijd geldt H.D. Guyot als een
van de grondleggers van niet alleen
het onderwijs aan doven, maar gaven
zijn betrokkenheid en inzichten ook
ruimte aan het anders denken over
medemensen met een handicap en de
(on) mogelijkheden tot ontwikkeling
die dat met zich meebracht. In 1940
werd een artikel geplaatst ter gele-
genheid van het honderdvijftigjarig
bestaan van het Instituut in
Groningen.
Ook in 1940 duikt voor het eerst de
naam op van A. van Uden, Pr (nog

geen Dr.!) Zijn eerste artikel handelt
over het onderwijssysteem in St-
Michielsgestel. Er zouden nog veel
publicaties van zijn hand verschijnen.
Ook was hij in de beginjaren van het
tijdschrift lid van de redactie.
Een ander interessant feit waar aan-
dacht aan werd besteed: In het mei-
nummer van 1948 publiceerde C.
Timmer, toenmalig directeur van
Effatha, enkele statistische gegevens.
Het was hem opgevallen dat in het
jaar 1941 het aantal doof geboren kin-
deren, voor welke enkele jaren later
plaatsing werd gevraagd in zijn
Instituut, veel en veel groter was dan
in voorafgaande en volgende jaren.
Een onderzoek door hem ingesteld bij
de verschillende doofstommeninsti-
tuten, bracht aan het licht dat het jaar
1941 ongeveer het dubbele aantal
leerlingen opleverde, vergeleken met
andere jaren. Deze belangrijke stij-
ging van het aantal doofgeborenen
bleek samen te hangen met een zeer
uitgebreide epidemie van rode hond.
De relatie tussen rode hond en o.a.
doofheid was tussen '40 en '45 ont-
dekt door de Australische oogarts
Gregg.
Als andere 'beroemde' auteurs uit die
beginjaren treffen we de namen aan
van A. van Voorthuysen (Het bijzon-
dere van het buitengewoon onder-
wijs, 1933), Mgr. Hermus (St.

UPPLEMENT

TIJDSCHRIFT VOOR

DOOFSTOMMEN
ONDERWIJS

ORGAAN VAN DE VERENIGING TER BEVORDERING
\ \ ^ III I DOOfSTTOMMENOND) RW1JS IN M 1)1111 \ M >

Augustinus en de Doofstommen,
1935), Prof. H. Burger (Dove
chauffeurs, 1937), W. Bladergroen (De
betekenis van de lichamelijke opvoe-
ding voor de ontwikkeling van het
zintuiglijk gestoorde kind, 1949), L.W.
Hildernisse, (Enkele resultaten van
het hooronderzoek bij doofstomme
en slechthorende kinderen, 1951), Dr.
Ir. H. Mol (Moderne richtingen in het
spraakonderzoek, 1952), Drs. W.E.
Vliegenthart (Het onderwijs voor
doven en verdere psychische afwij-
kingen, 1954), Drs. B. Tervoort
(Hebben en Zijn, 1955)
Waar nog meer over werd geschre-
ven? Tewerkstelling van doofstom-
men in land- en tuinbouw (1932),
Psychologische gang van het ont-
stommingsproces, (1933), Sterilisatie
(1934), Waar de onvolwaardige het
van de volwaardige wint (1935), De
surdophone (1937), Doofstommes in
Suid-Africa ( 1938), Over de noodza-
kelijkheid van geschikte tests voor
doofstommen (1939), Visuele com-

VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999



F. MOLLEE

pensatie (1948), Over het gebruik van
gebaren in voorschool en lagere klas-
sen (1954), Een dove in de horende
wereld (1956), De keuze tussen
slechthorenden- en doofstommenon-
derwijs (1957), Moet hometraining
uitgaan van de school of van het
audiologisch centrum? (1958),
Waarvoor moeten we onze dove kin-
deren opvoeden: voor de horende
maatschappij of voor de dovenclubs
(1959.) Zoals u ziet zijn sommige
onderwerpen nog immer actueel, al
zijn ze veertig jaar of langer geleden
in artikelvorm verschenen. Inhoude-
lijk wordt er inmiddels een ander
invulling aan gegeven.

2. Het Gehoorgestoorde Kind

Na de oprichting van de Vereniging
ter Bevordering van het Onderwijs
aan Slechthorende en Spraakgebrek-
kige kinderen in Nederland (VeBOSS)
kwam er behoefte aan verandering
van het tijdschrift. Samen met de
Vereniging ter Bevordering van het
Doofstommenonderwijs in Neder-
land werd een nieuwe vorm gekozen.
Dit werd "Het Gehoorgestoorde
Kind". De eerste jaargang verscheen
in 1960. Over de keuze van de naam
kunnen we citeren uit het jaarverslag
van de VeBOSS.

HET GEHOORGESTOORDE KIND

Voor de naamgeving van het tijd-
schrift werd voor de leden van beide
verenigingen een prijsvraag uitge-
schreven. Degene, wiens inzending
werd uitgekozen, zou een boekenbon
ter waarde van vijftig gulden ontvan-
gen. Er kwamen veel inzendingen
binnen. ( ) Op 8 januari 1960 werd
in Den Haag een juryvergadering
gehouden. Op deze vergadering
bleek dat het ook voor een jury een
moeilijke opgave kan zijn om met een
unaniem voorstel te komen. Immers,
de stemmen staakten betreffende de
volgende namen: "Surdus Loquens"
en "Horen, spreken, taal". Beide
besturen moesten toen een beslissing
nemen. De besturen van beide vereni-
gingen en de jury kwamen daarom
op 7 maart 1960 te Amersfoort bijeen.
Geen van beide besturen was enthou-
siast over de door de jury voorgestel-
de titels, waarna alle inzendingen
weer werden afgewogen en men ten-
slotte overeenstemming bereikte over
de naam "Het Gehoorgestoorde
Kind". Onder deze titel, voorzien van
een symbolische tekening, verscheen
het tijdschrift voor de eerste maal op
1 april 1960. Deze naam was een
voorstel, ingediend door de heer A.
van Uden (Sint Michielsgestel).

De stap van 'doofstom' naar 'gehoor-
gestoord' was een wezenlijke. Het
symboliseerde een andere kijk op de
hoorhandicap en op de benadering
van de gehandicapte. Dat we nu ook
absoluut niet meer willen spreken
van gestoordheid, maar wel van een
stoornis heeft niet alleen te maken
met veranderend taalgebruik.
De nieuwe omslag hield het niet lang
vol. Jaargang 6 in 1965 kwam uit met
een fonkelnieuwe cover. Velen had-
den zich 'gestoord' aan met name de
tekening, die een nogal 'rooms-katho-
liek' karakter had. Er werd gekozen
voor een toepasselijke stemvork.
Maar ook de naam van het tijdschrift
riep kritiek op. De cynische ingezon-
den brief van H. Weber uit het augus-
tusnummer van 1965 wil ik u niet
onthouden: er diende zich een nieu-
we tijd aan!

De nieuwe omslag
Ts een hele verbetering. De oude was
totaal onwetenschappelijk, met dat
kind en die zon en die beesten. Je zou
denken dat het leven een lolletje was!

Deze omslag is tenminste een bijdra-
ge tot de orthopedagogiek en aanver-
wante artikelen: vóór alles zijn ze
GESTOORD. Waarmee ze staan in de
rij van de gezichtsGESTOORDE mens
(met bril), de kauwGESTOORDE
mens (met vals gebit), de
houdingsGESTOORDE mens (met
steunzool en corset) en nog zo'n paar
GESTOORDEN die hier of daar wat
mankeren.
Want dat is wat deze omslag vooral
duidelijk wil maken: dat ze gestoord
zijn. Heel fijntjes. En wij maar met z'n
allen proberen om ze in de samenle-
ving een volwaardige plaats te doen
innemen. Net als die andere gestoor-
den, waarvan sommigen het zelfs tot
orthopedagoog gebracht hebben. Hoe
dat kon? Omdat de mens in de
samenleving beoordeeld wordt naar
dat wat hij wél kan en wél doet, dus
naar zijn positieve verrichtingen. Het
interesseert toch niemand dat Sjoukje
Dijkstra zo slecht schaakt, dat Euwe
niet goed kan zwemmen en dat de
werkster op school zo'n slechte steno-
typiste is.
Die nieuwe omslag is dan ook alleen
maar negatief, ondanks alle verkla-
ringen van de symbolieken. Is dat
"gestoord" zo belangrijk? Zeker, maar
het belangrijkste, het "kind", bungelt
er achteraan. En dat kind willen we
ergens brengen, in positieve zin. We
hebben dan ook meer bewondering
voor een Engels blad: een paar sil-
houetjes van kinderen, die een ladder
opklimmen, met boven aan het
woord "talk". Daarmee zijn meteen
doel en aard van het werk aangege-
ven.
Dat "gestoord" is de verdienste van
de arts die het vastgesteld heeft. Dat
is het minste. Maar dan begint het
werk pas. Daarbij inbegrepen het
geven van zoveel zelfvertrouwen, dat
de gehoorgestoorde de goedhorende
als volwaardige partner tegemoet
durft te treden. Maar laat uw vereni-
gingsblad dan niet op uw tafeltje lig-
gen, waar het ze tegemoet schreeuwt
dat ze gestoord zijn. Als ze nog niet
doordrongen zijn van hun eigen
tekort, zullen de orthopedagogische
ontwerpers ze dat wel even flink dui-
delijk maken. En dat maakt leerlingen
en leerkrachten het werken zo mak-
kelijk. Mooi etiket hoor, die nieuwe
omslag. Voor orthopedagogen en
jewas!kinderen. Behalve dan voor dege-
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nen die zich met spraakgebrekkigen
bezighouden, want die horen er ken-
nelijk niet bij. Echt een verenigings-
blad.
Proficiat, redactie, met deze vondst.'

Nederland. In het kader van toela-
tingscriteria en de nu sterk verbeter-
de medische en audiologische behan-
deling is de volgende passage een
lust voor het 'oor'.

Org..n van d. V.,.nlglng l.r B.vord.rlng va» h.t
Dool.lomm.nond.rwli. In N.d.rl.nd .n da V.r.nlglng O I
ter B.-ord.rlng «.n h.t Ond.rwiJ. aan Sl.chthor.n-
d. .n Spr..kg.br.kkl». Klnd.r.n rn N.d.rl.nd.

6e Jaargang nr. 1
Jan. - Fabr. 1965

De gevraagde aandacht voor de
groep spraakgebrekkigen was uiter-
aard terecht en zou later ook in de
naam van de vereniging worden
opgenomen. Maar ook hierin zagen
we een vergaand eufemisme ont-
staan: van 'spraakgebrekkigen' werd
het 'spraaktaalproblemen en via
'spraaktaalmoeilijkheden naar het
uiteindelijke auditief en communica-
tief beperkt zijn.

Ook P.J. Evertse was een graag gele-
zen auteur. In 1963 beschreef hij in
een aantal delen de geschiedenis van
het onderwijs aan slechthorende en
spraakgebrekkige kinderen in

'Aan het slot van mijn vorige artikel
zijn de regels van toelating opge-
noemd voor de drie bestaande scho-
len. In aansluiting hierop is het de
moeite waard mede te delen, dat de
scholen in die jaren voor een groot
percentage, 30 a 40% bevolkt waren
door kinderen, die leden aan zeer
ernstige middenoorontstekingen.
Deze leerlingen werden vrij gemak-
kelijk aan de zorgen van deze scholen
toevertrouwd, omdat het oorlijden zo
erg was, dat de kinderen vele malen
per week naar de polikliniek moesten
om hun oren te laten schoonmaken
en nazien door een oorarts. Dat bete-
kende echter, dat de kinderen die

gewoon lager onderwijs bezochten,
enige malen per week gedurende
vele uren de school moesten verzui-
men. Ze brachten zeer lange wachttij-
den door in de overvolle wachtka-
mers der poliklinieken. Dit bracht
veel narigheden voor de kinderen
mee en veel schoolverzuim. Wanneer
deze ouders dan ook door de school-
arts werden gewezen op de mogelijk-
heid van plaatsing op een school voor
slechthorenden, waar deze bezwaren
niet bestonden, dan hadden de mees-
te dezer ouders daar wel oren naar.
De scholen voor slechthorende kin-
deren boden deze kinderen regelma-
tig toezicht en controle van de aan
deze instellingen verbonden oorart-
sen. Een gediplomeerd verpleegster,
die iedere dag aanwezig was, maakte
op advies van en onder verantwoor-
delijkheid van deze medicus de oren
schoon en droog. Alle maatregelen
die moesten worden genomen om
deze oorontstekingen tot stilstand te
brengen, werden getroffen. Deze leer-
lingen hadden echter vaak zoveel last
van deze aandoening, dat elke dag in
iedere klas enige leerlingen bij de
onderwijzer of onderwijzeres kwa-
men met de mededeling "Juffrouw"
of "Meneer, m'n oor loopt". En inder-
daad zag men dan de "pus" langs de
onderkaak uit het oor lopen. Op de
tafel stond een pot met steriele wat-
ten, waaruit het kind dan een flink
stuk mocht nemen om het oor of
beide oren schoon en droog te
maken.
Het was zo erg, dat men de klas bin-
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nenkomend dadelijk onaangenaam
getroffen werd door de doordringen-
de stank van deze afscheidingspro-
ducten. En hardnekkig dat in die
jaren deze middenoorontstekingen
waren! Het duurde meestal heel lang
voordat men enige verbetering ging
bespeuren. Sommigen waren zo ern-
stig, dat het proces niet tot stilstand
was te brengen. Dan werd de patiënt
opgenomen voor de zogenaamde
radicaal operatie. Vaak echter bracht
ook deze operatie niet het gewenste
resultaat. Ze was bovendien in som-
mige gevallen nog oorzaak van een
scheef gezicht, omdat tijdens de ope-
ratie de aangezichtszenuw was
beschadigd.Waar men destijds de
middenoorontstekingen rekende tot
de zogenaamde pauperziekten, kan
men begrijpen, uit welke laag der
bevolkingvele leerlingen der drie
scholen afkomstig waren.'

Er ging bij het inhoud geven aan het
tijdschrift aandacht uit naar allerlei
onderwerpen. Wat dacht u van een
artikel van Van Uden uit dezelfde
jaargang (1963) met als titel:
Sportresultaten van horenden en
doven, deel 2. Daarin heeft hij een
vergelijkend onderzoek beschreven
naar de resultaten op de Olympische
Spelen van Helsinki voor doven in
1961 en de prestaties van de
Nederlandse kampioenen in die tijd.
Die resultaten had hij opgevraagd bij
het Nederlands Olympisch Comité.
Er bleek dat doven een gemiddelde
achterstand hadden van 16%! De
grootste verschillen vond hij bij het

VAN

ZEGGEN

discuswerpen (287c), maar met de
hink-stapsprong presteerden doven
1% beter! Wellicht hebben doven
betere been- dan armspieren of gaan
doven toch al hinkend door het
leven?

Natuurlijk heeft het tijdschrift ook
moeilijke tijden meegemaakt.
Kwesties als beschikbaarheid van
kopij en redactieleden is kennelijk
van alle tijden. Ook de band met de
lezersgroep is vaak ter sprake geko-
men. De groep scholen voor slechtho-
renden en kinderen met spraaktaal-
moeilijkheden groeide en daarmee
het aantal personeelsleden en dus
ook abonnees. Er kwam kritiek. Men
vond de inhoud te wetenschappelijk
en te weinig op de praktijk gericht.
Het tijdschrift verscheen onregelma-
tig en met steeds grotere tussenpo-
zen. Het werd dus in 1974 tijd voor
een nieuwe start. Met een tweehoof-
dige hoofdredactie (Broeder Marcus
van Veen en Dhr. Geilleit), frisse

lan

horen
zeggen

ideeën en een nieuwe omslag werd
begonnen aan de nieuwe jaargang.
De goede voornemens werden gepu-
bliceerd: spreiding van taken over
meerdere personen, als redactie ver-
antwoording nemen voor de inhoud,
vaste verschijningsdata hanteren,
attenter zijn op kandidaat schrijvers
en het invoeren van een redactionele
kolom. Het formaat veranderde en er
werd over twee kolommen gedrukt.
De omslag vertoonde een gestileerde
geluidsgolf. De naam bleef echter
bestaan!

3. Van Horen Zeggen

In 1978 was het zo ver. De negentien-
de jaargang. Weer een nieuwe
omslag. De vertrouwde naam "Het
Gehoorgestoorde Kind" was verdwe-
nen; "Van Horen Zeggen" kwam
ervoor in de plaats. Deze naam was

SVAN HOREN
m
O
Om

VeBOSS conferentie 1989
75 jaar onderwijs aan
slechthorende kinderen

door de beide besturen uit een voor-
dracht van een aantal namen geko-
zen, omdat daardoor beter tot uit-
drukking werd gebracht dat we bij
ons werk niet alleen te maken had-
den met gehoor-, maar ook met
spraakgestoorde kinderen. In het ver-
slag van de ledenvergadering van de
VeBOSS werd echter een minder
nobele reden voor deze wijziging ver-
meld: de omslagen waren gewoon
op!
Ook verscheen de scholenlijst op de
binnenkant van het achterplat: mis-
schien nog steeds wel één van de
meest gelezen pagina's van het tijd-
schrift!
De abonnementsprijs bedroeg 24 gul-
den per jaar; losse nummers 6 gul-
den. Dan zijn wij nu, ruim twintig
jaar later, met 30 gulden c.q. 7 gulden
50 cent niet echt met de conjunctuur
meegegaan. Onze huidige prijs was
al in 1983 vastgesteld. U betaalt dus
al 15 jaar hetzelfde bedrag voor dit
kwaliteitsproduct!
Een nieuwe prijs in 1983 betekende
natuurlijk (u raadt het al) een nieuwe
omslag. Men vond het golfmotief niet
meer van deze tijd. Bovendien was
het een slap aftreksel geworden van

i j l VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999



ONTWIKKELINGEN

de eerdere zwart-wit versie. Er was
wederom een prijsvraag aan verbon-
den en ook hier weer een prijs van
vijftig gulden beschikbaar gesteld.
Niet veel, wanneer je bedenkt dat van
Uden 23 jaar daarvoor hetzelfde
bedrag ontving voor slechts een nieu-
we naam! Is het toeval? Ook deze
prijswinnaar kwam uit Sint
Michielsgestel. Het was de heer Wels.
Het door hem ontworpen logo roept
nog steeds betekenisvragen op: is het
een oor of een sprekend hoofd?
Misschien heeft het door het invullen
van die beide aspecten wel zo lang
stand gehouden. Nog steeds ver-
stuurt de redactie brieven en envelop-
pen, die voorzien zijn van ditzelfde
beeldmerk uit 1983.

In 1988 (jaargang 29) verschijn Van
Horen Zeggen alweer in een nieuw
jasje. In het colofon vinden we onder
het kopje Redaktie een 'drieman-
schap': Mevr. Boudens en de heren
Hofman en Kuyt. Deze trojka had in
het jaar daarvoor een enquête gehou-
den onder de lezers. Zij werden op
hun wenken bediend, want de
moderne cover (kleurendruk) met
Van Horen Zeggen horizontaal én
verticaal erop, mat papier en een
evenwichtigere bladspiegel met
afwisseling van tekst en illustraties
kwam uit de lezerswensen. Van elke
auteur werd een pasfoto bij het artikel
geplaatst: een goed idee, dat later
weer verdween en de laatste jaren
weer in ere is hersteld.
Voor de leden van de redactie
bestond het werk niet alleen uit redi-
geren van artikelen. Er werd ook drif-
tig met schaar en lijmkwast gewerkt.
Kopij werd eerst bij de drukkerij uit-
getikt in kolommen, waarna de redac-
tie alles probeerde te knippen en te
plakken in het stramien.
Op het omslag werden de artikelen
alvast aangekondigd. Soms vergezeld
van een illustratie.
In het laatste nummer van 1994 kon-
digde de nieuwe (en huidige) hoofd-
redacteur drastische veranderingen
aan. De vormgeving van Van Horen
Zeggen zou worden uitbesteed aan
een bureau voor vormgeving.
Inmiddels was het gewoonte gewor-
den dat alle kopij in digitale vorm
werd aangeleverd. Op deze manier
werd het mogelijk op een professio-
nelere manier te werken. Het formaat
A4 leverde meer ruimte op. Het

nieuw lettertype oogde moderner
evenals de tweekleurendruk. Er werd
in overleg met de vormgever en de
drukker gewerkt aan een redactioneel
stramien en een herkenbare lay-out.
Vaste rubrieken werden in het leven
geroepen en enkele pagina's werden
gereserveerd voor adverteerders.
Ook door verdere gebruikmaking
van tekstverwerkingstechnieken en
snelle communicatievormen zoals fax
en e-mail is in ieder geval het redac-
tionele werk verder geprofessionali-
seerd.

Nog één ontwikkeling heeft u van mij
tegoed. Vanaf de beginjaren was het
gebruikelijk dat er binnen de redactie
een duidelijke scheiding bestond tus-
sen de sectoren dovenonderwijs en
SH/ESM-onderwijs. Men probeerde
een goede balans te vinden in verte-
genwoordiging van die sectoren bin-
nen de redactie. Dat werd ook als
zodanig in het colofon vermeld. In
1996 besloten de leden van de redac-
tie, in overleg met hun besturen, deze

scheiding los te laten. In het kader
van de steeds verder gaande samen-
werking was dit ook niet meer pas-
send. Aldus is Van Horen Zeggen na
40 jaar uitgegroeid tot een platform
voor het totale onderwijs aan auditief
en communicatief beperkte kinderen.

4. Besluit

Meningsverschillen over naam en
uiterlijke verschijningsvorm van het
tijdschrift zijn er altijd geweest. Ook
inhoudelijk is er altijd voldoende stof
tot reflectie op eigen denken en han-
delen geweest. En als redactie vinden
wij dat dat ook zo hoort. Want aan de
uitwisseling van die verschillende
meningen ontleent een blad als het
onze juist zijn bestaansrecht.

F. Mollee is eindredacteur van Van
Horen Zeggen en als Ambulant belei-
der werkzaam op de Burg. de
Wildeschool te Schagen
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Auditief Communicatief Centrum Midden Nederland,

locatie ACC Alfonso Corti School

In de jaren tachtig ontstond er op de Bertha Muller School in Utrecht de
behoefte om leerlingen boven de twaalf jaar te kunnen ontvangenI

Daarom werd een afdeling opgericht die als 'VSO-BMS' door het leven
ging. In 1990 werd de afdeling een zelfstandige school die de naam
Alfonso Corti School kreeg
De Italiaanse markies Alfonso Corti leefde van 1822 tot 1876. Hij studeerde en promoveerde aan de universiteit van Pa via.
In 1849 werd hij assistent ontleedkunde bij professor Hyrtl aan het Instituut voor Anatomie in Wenen, waar hij zich bezig-
hield met de anatomie van de gehoorgang. In 1850 bezocht Corti het Observatorium Mocroscopium te Utrecht en leerde
daar een nieuwe techniek om microscopische preparaten te bewaren.
Als zintuigfysioloog deed hij onderzoek naar de gehoorfunctie van zoogdieren. Bij het bestuderen van het middenoor ont-
dekte hij in het slakkenhuis een bijzonder klein maar uiterst belangrijk orgaantje. Het zorgt namelijk voor de omzetting
van geluidsgolven naar zenuwactiviteit, zodat de hersenen geluid waarnemen. Later werd dit deel van het labyrint
'orgaan van Corti'.
Sinds september 1998, bij het ingaan van de wet op de expertisecentra, is een samenwerkingsverband tussen vier scholen
voor communicatief gehandicapte leerlingen een feit. Zij vormen samen met twee diensten en de centrale directie, het
Auditief Communicatief Centrum Midden Nederland. De locatie aan de Boadreef 2, waar Voortgezet Speciaal Onderwijs
wordt gegeven, heet voortaan 'ACC Alfonso Corti School'.

Martinus van Beekschool
Martinus van Beek werd op 21 oktober
1790 in het Brabantse Son geboren.
Op 30-jarige leertijd werd hij tot pries-
ter gewijd en kwam in 1821 als kape-
laan in Gemert. Kort daarop werd hij
tevens leraar aan de daar bestaande
Latijnse School. Hij is gekarakteriseerd
als 'een man begaafd met een vinding-
rijke en ondernemende geest.' Dat is
met name duidelijk gebleken uit het-
geen hij voor het 'doofstommenonder-
wijs' gedaan heeft.
Zijn eerste bemoeienissen hiervoor von-
den hun aanleiding in de aanwezigheid
van vier volwassen doofstommen in zijn
parochie. Geen van hen kon tot het ont-
vangen van de sacramenten worden
toegelaten, omdat er niemand was die
in staat was deze mensen het nodige
onderwijs en de gewenste geloofsvor-
ming te geven. Van Beek onderzocht de
mogelijkheden, die men hiervoor elders
geprobeerd had. Zo kwam hij in aan-
raking met het zogenaamde vingeralfa-
bet en kreeg hij enig inzicht in de geba-
rentaal van Charles de L'Epée, stichter
van de eerste doofstommenschool te
Parijs in 1760. Hij bouwde het een en
ander uit tot een systeem, waardoor
doofstommen in betrekkelijk korte tijd

hun gedachten konden leren uitdrukken
via gebaren. Met dit systeem begon hij
in 1828 tijdens de avonduren zijn eer-
ste leerlingen te onderwijzen.
Zo groeide bij hem het plan een school
te stichten. Grote zorgen heeft het
Martinus van Beek gekost zijn school
financieel draaiende te houden.
Pogingen om van overheidswege subsi-
die te krijgen mislukten aanvankelijk.
Uit een brief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken van september
1835 blijkt, dat Den Haag gekant is
tegen de school in Gemert. Hooguit zou
men Gemert hebben willen accepteren
als een soort opvangschool, in die zin
dat de leerlingen na een korte opvang
in Gemert doorgestuurd zouden wor-
den naar de school voor doofstommen
in Groningen, de enige die er toen in
ons hele land was.
Heel juist heeft Van Beek aangevoeld,
dat het zo verre (en neutrale)
Groningen -men leefde toen nog in de
tijd van diligence en trekschuit- vele
Brabantse (katholieke) ouders zou
beletten hun kinderen daar op school te
doen. Daarom bleef hij vechten voor
het bestaansrecht van zijn eigen school.
Zachtjes aan ging het werk M. van Beek

wat boven het hoofd groeien. Want
behalve dat hij zelf les gaf en voor de
nodige gelden moest zorgen, moest hij
bij het aantal leerlingen ook anderen tot
deskundige leerkrachten vormen. En
hoe de toekomst van zijn school zeker
te stellen? Door de bemoeienis van Mgr.
Den Dubbelden van Den Bosch en van
Mgr. Van Hooidonk van Breda werd het
bestuur en het financieel beheer in han-
den gelegd van enige vooraanstaande
priesters en leken. Zij vormden het nieu-
we stichtingsbestuur. Men kocht de
leegstaande gebouwen van het voor-
malig Groot Seminarie te St.
Michielsgestel. De 30e september 1840
ging Martinus van Beek met 46 leerlin-
gen van Gemert over naar Sint
Michielsgestel. Enige jaren is hij direc-
teur van deze nieuwe school gebleven.
Toen achtte hij de tijd gekomen de lei-
ding over te dragen aan jongere men-
sen.
De rest van zijn leven is hij in België vol
toewijding blijven werken voor het wel-
zijn van de doofstommen. Op 14 okto-
ber 1872 is hij na een ernstige ziekte te
Antwerpen overleden.
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de Beemdenr
Het ontstaan van 'de Beemden' gaat terug naar de jaren 50.
Het doveninstituut te St. Michielsgestel wilde een speciale vorm
van onderwijs oprichten voor een groep normaalbegaafde
zwaar slechthorende kinderen. De vraag van hulpopvang
werd gesteld aan de congregatie van de Zusters in de
Choorstraat in 's Hertogenbosch en aan de Broeders in
Maastricht om een school te stichten in het Katholieke zuiden,
in het centrum van Eindhoven. In 1951 heeft de gemeente
Eindhoven toestemming gegeven om een gebouw in te richten
dat voor een deel ook eigendom was van de zusters. De
begingroep bestond dus uit een aantal leerlingen die overge-
plaatst werd vanuit St. Michielsgestel naar Eindhoven.
De officiële opening van het gebouw in de Don Boscostraat
vond plaats in 1952. In aanvang zaten praktisch alle kinde-
ren op het bijbehorende internaat en werd er onderwijs gege-
ven in enkele klassen, waarbij jongens en meisjes gescheiden
zaten. Een enkele leerling was extern. De gestarte vorm van
onderwijs aan normaalbegaafde zwaar slechthorende kinde-
ren kreeg vrij snel bekendheid door het hele land en er kwa-
men veel aanmeldingen van dergelijke leerlingen binnen. De
onderwijzers in die tijd bestonden uitsluitend uit broeders en
zusters: deze hadden een zware taak, omdat ze zowel de
functie van groepsleider als van klassenleerkracht te vervullen
hadden. De zusters namen de kinderen vanuit het internaat
's moraens vroea mee naar school, tussen de middag weer
mee naar het internaat om te eten. 's Middags hielden de
groepsleiders/onderwijzers zich met de kinderen bezig. Pas
als de kinderen op bed lagen konden zij zich nog verdiepen
in de voorbereiding van lessen en het bijhouden van vaklite-
ratuur.
Een drietal jaar na de start zijn pas de eerste leken erbij
betrokken. De reden hiervoor was tweevoudig: op de eerste
plaats gingen vele zusters en broeders in die tijd naar ontwik-
kelingslanden als Chili, Indonesië en Afrika en op de tweede
plaats was er de grote uitbreiding van het aantal aangemelde
leerlingen. Ook werd het mogelijk om internaatschool perso-
neel aan te trekken. In de óOer-jaren konden de leerlingen van
de zuster- en broederschool langzaam maar zeker bij elkaar

worden gevoegd: de coëducatie kwam op gang.
Het is ook in deze tijd geweest dat er van een scheiding
gesproken kan worden op het gebied van de normaalbe-
gaafdheid en de subnormaalbegaafdheid. De jongensschool
ging zich toeleggen op de wat moeilijkere kinderen maar men
sprak nog niet van een MLK-school. De jongensschool bleef
nog wel gekoppeld aan de meisjesschool waar later 'de Horst'
(normaalbegaafde slechthorende kinderen) uit voortgekomen
is. De eerste klas voor spraak- en taalgestoorde kinderen is
ontstaan in 1968: het is aanvankelijk ook weer een gok
geweest of een dergelijke school voldoende zou kunnen groei-
en. Voorheen waren de spraak- en taalgestoorde kinderen
alleen maar die kinderen die een schizis-probleem hadden.
Dergelijke scholen bestonden al in Rotterdam, Amsterdam en
Den Haag. Hiermee kwam nu weer een andere groep kinde-
ren naar Eindhoven. Ook deze populatie groeide erg snel.
Vanaf 1968 is opgezet is het aantal religieuze onderwijzers
alleen maar afgenomen. Het is weer wat later dat de congre-
gaties de hele organisatie van de scholen in handen hebben
gegeven aan het huidige bestuur (Stichting S.O.-Eindhoven)
dat zelfstandig functioneert zonder inbreng van de begin-
stichters. 'De Beemden' is uit de vroegere jongensschool ont-
staan en is aanvankelijk als afdeling gekoppeld geweest aan
'de Horst'. In 1967 is 'de Beemden' een zelfstandige school
geworden voor slechthorenden. Pas later heeft ook hier weer
verbreding plaatsgevonden naar spraak- en taaigestoorden
toe. Weer later is er een verandering opgetreden naar onder-
wijs aan meervoudig gehandicapte kinderen. Thans is 'de
Beemden' een MG-school voor moeilijk lerende slechthorende
en/of taal- en spraakgestoorde kinderen.
De leeftijdsgroep waarop 'de Beemden' zich richt is 3-20 jari-
gen. Ten aanzien van het verleden is er een verbreding opge-
treden: vroeger ging men eerder van school af en werden er
geen jonge kinderen aangenomen. In 1985 is een kleuter-
groep gestart. Momenteel zijn er twaalf kleutergroepen op 'de
Beemden'.

Prof. H. Burgerschoo

De school is genoemd naar Prof. H. Burger, die in 1914 pleitte voor et oprichten van "een school voor hardhoorenden". Zijn
motivatie om te komen tot een aparte school voor "hardhoorenden" was om het onderwijs doelmatiger en vooral recht-
vaardiger te maken. Kinderen met gehoorstoornissen werden vaak laat herkend. Vaak werden deze kinderen bejegend als
lui en/of dom.
In maart 1914 werd de "Vereeniging school voor slechthoorenden" gesticht. Op 9 september van dat jaar startte de school
met 11 leerlingen aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. H.M. van der Zanden werd directeur. In 1927 waren er 76
leerlingen. In 1933 sloot men een overeenkomst met de Gemeente over de toekomst van schoolverlaters. In 1948 kwam de
school onder de hoede van de Gemeente. Vanaf dat moment ging zij Prof. H. Burgerschool heten.
Sinds januari 1999 is de Prof. H. Burgerschool gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Jan Sluytersstraat 5 te Amsterdam.
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Effatha, chr. instituut voor doven
De oprichters van Effatha kozen een
werkwoord als naam voor het insti-
tuut. Zij vonden dat de naam moest
weergeven waarop de opvoeding en
het onderwijs aan dove kinderen
zicht richte. Effatha betekent 'wordt
geopend'. Deze woorden sprak Jezus
toen hij een dove genas. Effatha geeft
aan dat het werk van het instituut in
het teken staat van het opheffen van
het isolement van doven.
Het doveninstituut Effatha werd

mede opgericht als kritiek op het
'algemeen' onderwijs. Dit bood vol-
gens de oprichters te weinig ruimte
voor een christelijke opvoeding. Het
woord Effatha had dan ook nog een
andere betekenis. Eén van de eerste
voorzitters van Effatha zei het zo: 'Hij
kan en wil het hart der doofstomme
kinderen openen, dat het een toebe-
reide aarde zij om het zaad des
Evangelies te ontvangen.'
Kortom: het openen van het isole-

ment van doven door te leren com-
municeren en het openen van het hart
voor God. Of, zoals dat vroeger werd
uitgedrukt: 'Het woord moet gaan
leven, opdat HET WOORD kan gaan
leven en vruchtdragen'.

effatha

ACC Bertha Muller school
De school is vernoemd naar een slechthorende maatschappelijk werker in Utrecht; Bertha Muller (1881-1964). Zij overtuigde
de ouders van de noodzakelijkheid van aangepast onderwijs. Na het onderwijs zorgde zij voor werk en eventueel bijscholing
of een beroepsopleiding. Tevens hield Bertha Muller zich bezig met onderzoek naar onder andere de sociale gevolgen van
slechthorendheid. De resultaten van dit onderzoek heeft zij vastgelegd in het boek 'Naar het volle leven'.
Het gaat te ver om grote delen uit haar boek te citeren, maar één citaat is hier op zijn plaats: 'Terwijl van den volwassen slecht-
hoorende mag worden verwacht, dat deze in de eerste plaats zelf zich zal aanpassen aan de wereld der goedhoorenden, waar-
in hij leeft, geldt ten opzichte van het slechthoorende kind de eisch, dat de school, onderwijzers en ouders zich aanpassen aan
zijn nog onontwikkelde en hulpelooze leven en het zullen toerusten voor een moeilijke toekomst. De school voor slechthooren-
den voldoet ten volle aan dezen eisch!' (blz 23/24).
Deze woorden hebben nog niets aan kracht verloren.

Dr. P.C.M. Bosschool
De Stichting School voor
Slechthorende kinderen te
Arnhem kreeg in 1953 van
de gemeente enige lokalen
in een schoolgebouw aan
de Brantsenstraat en op 1
september van dat jaar
werd met het onderwijs
aan ÓÓ leerlingen begon-
nen. De school werd
genoemd naar Dr. P.C.M.
Bos, een toenmalige leraar
aan de H.B.S. te Arnhem,
die zich had ingezet voor
de belangen van de slecht-
horenden. Langzamerhand
kreeg de school wat meer
bekendheid; door school-
artsen uit de omgeving
werd al snel de behoefte
gevoeld aan vervolgonder-
wijs voor leerlingen met
een goed verstand, die des-
ondanks de MULO-school
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in het gewone onderwijs niet konden volgen. De Dr P.CM
Bosschool mocht in 1962 starten met een eerste MULO-
klas.
In 1968 kwam er een kleuterafdeling bij. In 1968 werd de
MULO-afdeling omgezet in een MAVO-afdeling, waarvan
de eerste kandidaten in 1972 examen deden.
In 1967 werd een begin gemaakt met symbiose-onderwijs;
MAVO werd V.B.O. en het aantal leerlingen van deze afde-
ling groeide zo sterk dat er in de school aan de
Brantsenstraat ruimtegebrek ontstond. Sinds april 1978 is
het V.B.O. als zelfstandige school 'De Stijgbeugel' geves-
tigd aan de Hommelseweg 403 in Arnhem.
In augustus 1979 werd aan de t>r. Bosschool een kernafde-
ling voor kinderen met spraik-/taalproblemen verbon-
den. Deze afdeling werd in november van datzelfde jaar
uitgebreid met een afdeling voor kleuters.
Op dit moment is het aantal kinderen met spraak-/taal-
problemen groter dan het aantal slechthorende kinderen.
In januari werd de naam vanj de Stichting veranderd in
Stichting Educatie in Communicatie.
In mei 1994 werd een nieuw schoolgebouw betrokken aan
de Hommelseweg 403a te Arnhem.
In augustus 1998 is aan de Dr. [Bosschool op basis van een
experiment een afdeling voor dove kinderen gestart.
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A.G. Bellschool
Alexander Graham Bell (1847-1922) werd geboren te Edinburgh (Schotland) als zoon van
A.M. Bell, spraakleraar aan het University College te Londen. In 1872 werd A.G. Bell hoogle-
raar in de fysiologie van de spraak te Boston,V.S. Hij bestudeerde de fysiologie der spraakor-
ganen, in het bijzonder ten bate van het onderwijs aan doven. Hij was in velerlei functies gedu-
rende vijftig jaar verbonden aan de Clarke School for the Deaf te Northampton, Massachusetts,
V.S. Hij vond in 1876 het basisprincipe van de telefoon uit.
De A.G. Bellschool is in 1956 begonnen als afdeling van de Professor H. Burgerschool, toen nog
een school voor slechthorende- en spraakgebrekkige kinderen. De Professor H. Burgerschool
was hiermee de eerste school voor slechthorenden, die een afdeling voor voortgezet onderwijs
stichtte met de bedoeling op te leiden voor de gewone theoretische diploma's. Aanvankelijk
werd alleen opgeleid voor het vierjarig MULO-A diploma met wiskunde, met behulp van de
L.O.I., het instituut voor schriftelijke cursussen.
Het aantal leerlingen nam toe en maakte het mogelijk en noodzakelijk een MULO-B en een drie-
jarige ULO-opleiding te starten.
in 1965 werd de afdeling voortgezet onderwijs van de Professor H. Burgerschool een zelfstandige school: de A.G. Bellschool.
Het leerlingenaantal was inmiddels opgelopen tot veertig (nu 150). Bij de invoering van de wet op het voortgezet onderwijs
(Mammoet-wet) ging de organisatie van de A.G. Bellschool automatisch over in MAV0-3 en MAVO-4.
Inmiddels veranderde het leerlingenaanbod, zodat het noodzakelijk werd een LEAO-afdeling en na enige tijd ook een LAVO en
een HAVO-afdeling op te richten. Ook werd het mogelijk de eerste leerjaren van het technisch onderwijs en huishoudonderwijs
te verzorgen.
Door de invoering van de basisvorming kwamen er in 1994/1995 opnieuw veranderingen in de organisatie van de school.

School Eikenheuve
De School Eikenheuvel, onderdeel van het Instituut voor
Doven in Sint-Micmelsgestel, ligt aan de weg van 's
Hertogenbosch naar tTilburg. De school staat op een terrein
met een aardige historie. Die begint in 1903, toen een orde
van Franse zusters inj Vught asiel vond, na uit Lotharingen
verdreven te zijn. De zusters kozen voor het landgoed
Eikenheuvel (ongeveer 7,5 hectare groot), met daarop de -

villa Eikenheuvel (uit 1830). Al gauw werd de eerste steen
gelegd voor de bouw van een groot pensionaat: Regina
Coeli. Tot 1971 heeft dat gebouw dienst gedaan als M.M.S.
voor meisjes. Daarna werd het gekocht door het Instituut
voor Doven. Aanvankelijk met de bedoeling om de kinde-
ren, die met behulp van vingerspelling zouden worden

rin ojideopgevoed en onderwezen, daarin ojider te brengen. Op 2
oktober 1973 vond de officiële inzegening plaats. Vanaf die
dag waren school en internaat in dat gebouw gevestigd,
terwijl een groep oudere leerlingen internaatsruimte vond
in de bovengenoemde villa EikenhaWel, die in 1989 ges-
loopt werd.
Toen het grote gebouw T?en grool aantal gebreken ging ver-
tonen werd besloten tot de bouw van een nieuwe school.
Dat resulteerde in een prachtig rond gebouw (50 meter
verderop) dat in januari 1994 betrokken werd.
Op 2 oktober van vorig jaar werd het 25-jarig bestaan van
school Eikenheuvel gevierd. Er is veel veranderd; de naam
bleef hetzelfde.

Enkschool
In de jaren zestig ontstond in de regio Zwolle de behoefte aan een school voor slechthorende kinderen. Uiteindelijk was het pas
in 1975 zover en kon onder leiding van dr. Gimbrere, KNO-arts in Zwolle, de Enkschool gerealiseerd worden. De school start-
te met zestien slechthorende kinderen en zes medewerkers. Ruurd Klaver, afkomstig van de Prof. Huizingschool in Enschede gaf
inspirerend leiding aan deze nieuwe school.
De school startte op de bovenverdieping van een oude basisschool aan het Assendorperplein nr. 4. De school kon al snel ver-
huizen naar een gebouw in de Enkstraat, aan hetzelfde plein, en kreeg zo ook haar naam. Die verhuizing was nodig, want de
Enkschool groeide al snel naar zes groepen met SH-leerlingen, en in de jaren 80 kwamen daar ook de ESM-kinderen
bij.Inmiddels bestaat de Enkschool uit achttien groepen en één dovengroep en zijn er tachtig medewerkers. Hiervan zijn er twee
die ook bij de start aanwezig waren!
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PJ. Evertseschool In de jaren 60 was de heer PJ. Evertse directeur van de L.W.
Hildernisseschool, een school voor SO-SH/ESM in Rotterdam. Hij vond

dat de leerlingen van zijn school op 12-jarige leeftijd eigenlijk naar een zelfstandige school voor VSO zouden moeten gaan als
zij het regulier onderwijs niet aankonden. Hij heeft zich daar zeer sterk voor gemaakt. Zijn argumenten bleken zo sterk dat in
1970 de PJ. Evertseschool van start kon gaan. Een leerkracht van de L.W. Hildernisseschool, dhr. C. Maarsen werd de eerste
directeur van de PJ. Evertseschool. De betekenis van de naam van de school is duidelijk: een teken van eer aan dhr. PJ. Evertse
die er voor 'gestreden' heeft dat SH/ESM-leerlingen van twaalf jaar en ouder in Rotterdam een eigen school voor VSO kregen.

' Op 1 september 1977 ging de Prof. Groenschool in
Amersfoort van start op initiatief van het Audiologisch
Centrum van de Prof. Groenstichting en van een aantal
ouders van kinderen die scholen voor slechthorenden in
Utrecht bezochten. De school werd genoemd naar Prof J J
Groen, in leven hoogleraar in de fysische labyrinthologie
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. De school maakte een
flinke groei door en maakt thans als samenwerkingsschool
deel uit van het ACC (Auditief Communicatief Centrum).
Inmiddels bestaat de school uit een peuterklas en veertien
groepen. Het interdisciplinaire team richt zich op de
schoolse opvang en begeleiding van ernstig communicatief

ACC Prof. Groenschool
beperkte kinderen in
een positief pedago-
gisch klimaat. De
school wordt be-
zocht door kinderen
met ernstige spraak/
taalmoeilijkheden,
(zwaar) slechthoren-
de kinderen en kin-
deren uit het autis-
tisch spectrum.

Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot
Op 14 april 1790 heeft Henri Daniël
Guyot, Waals predikant, met enkele
notabelen te Groningen een instituut tot
onderwijzing van doven en stommen
opgericht en daarmee de eerste school
voor speciaal onderwijs in Nederland.
Dit is het officiële begin van het huidige
Koninklijke Instituut voor Doven H.D.
Guyot te Haren.
Deze oprichting was de afsluiting van
een periode waarin Guyot als privéper-
soon dove kinderen had lesgegeven. Hij
had in 1784 in Parijs abbé De l'Epée
ontmoet en was, onder de indruk van
het werk van deze grondlegger van het
volksonderwijs aan doven, tien maan-
den bij hem in de leer gegaan. Terug in
Groningen ving hij al spoedig aan,
naast zijn predikantschap, dove kinde-
ren te onderwijzen. Hij had hiermee zo
veel succes dat het aantal leerlingen
van twee in 1785 uitgroeide tot veertien
in 1789. Dit leverde onoverkomelijke
tijds- en geldproblemen op. De oplos-
sing werd gevonden in de bovenge-
noemde oprichting van het instituut.
Tot zijn dood in 1828 gaf Guyot, de
laatste levensjaren samen met zijn
beide zoons, leiding aan het Groninger
instituut.
Vanaf eigenlijk het directe begin heeft
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het instituut financiële ondersteuning
genoten van velerlei zijde: veel particu-
liere giften, jaarlijkse bijdragen van ste-
delijke en provinciale besturen en van
de landelijke overheid. Ook de belang-
stelling en ondersteuning vanuit het
koninklijk huis was altijd groot. Sedert
1814 ontvangt het instituut structurele
subsidies van het rijk. In 1948 werd de
brede maatschappelijke erkenning van
het belang van het instituut nogmaals
onderstreept door toekenning van het
predikaat 'koninklijk' door koningin
Wilhelmina. In 1808 kon het instituut
enkele panden verwerven aan de zoge-
heten Beplante Ossenmarkt te
Groningen en tot 1985 bleef het insti-
tuut aan dit plein gevestigd. Het plein
werd in 1890 vernoemd naar de
oprichter. In de loop der jaren werden
huizen en gronden rondom aangekocht
om steeds weer aanbouw te kunnen
realiseren: nieuwe internaatshuizen,
een speciaal kosthuis voor joodse leer-
lingen, vakscholen en, in 1938, nieuwe
schoolgebouwen. In 1985 is het insti-
tuut om praktische redenen naar Haren
verhuisd, waar het thans nog is geves-
tigd. Het internaat werd hierbij in huur-
huizen ondergebracht in Groningen.
H.D. Guyot heeft het dovenonderwijs

opgezet met gebruikmaking van geba-
ren. Onder invloed van nieuwere
inzichten rondom het spreken wijzigde
hij dit tot de zogenoemde 'gemengde of
oudhollandse methode'. In 1864 werd
op het instituut de Oudhollandse metho-
de vervangen door de 'zuivere spreek-
methode', dit zowel vanwege een gro-
tere invloed van het Duitse -orale-
dovenonderwijs, als ook door de sterke
concurrentie van het nieuwe Rotter-
damse doveninstituut dat met zijn
nadruk op het spreken veel publiciteit
kreeg en veel leerlingen trok. Overigens
verdwenen in de praktijk gebaar noch
vingerspelling ooit geheel van het insti-
tuut. In 1981 deed het gebaar weer
officieel zijn intrede in het instituut toen
werd overgestapt naar de zienswijze
van de Totale Communicatie. Het
gesproken Nederlands werd vanaf dat
moment zichtbaar gemaakt met onder-
steunende gebaren en andere visuele
middelen. In 1996 werd de volgende
stap gezet: een principiële keuze voor
tweetaligheid. De Nederlandse Geba-
rentaal zal de eerste taal worden op het
instituut en het Nederlands de tweede.
Beide talen zijn gelijkwaardig. De ver-
werkelijking van deze keuze zal nog de
nodige jaren vergen.
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Mgr. Hanssenschool
De Mgr. Hanssenschool is een school voor speciaal onder-
wijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan
slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-
moeilijkheden. Het is de enige school van dit type in heel
Limburg.
De leerlingen die in leeftijd variëren van drie tot ca. veer-
tien jaar, komen uit geheel Midden- en Zuid-Limburg. Zij
worden gebracht en gehaald met schoolbusjes. De noord-
grens ligt bij de gemeente Stramproy, Helden-Panningen,
Kessel en Tegelen.
De school werd in 1959 opgericht. Gestart werd met drie
groepen slechthorende kinderen. Die 'eerste' 29 kinderen
moesten tevreden zijn met een paar lokalen in een erg oud
gebouw in Heerlen. Door de geleidelijke groei van het aan-
tal leerlingen werd het nodig eerst het hele schoolgebouw
'in beslag te nemen' en in 1968 ook nog met vier groepen
uit te wijken naar een ander, ook weer heel oud, gebouw
dat, omdat het aan de andere kant van het centrum van
Heerlen lag, heel origineel 'de andere kant' werd genoemd.
Nadat in 1975 was gestart met een eerste groep voor kin-
deren met ernstige spraakmoeilijkheden en er dus ook

meer leerlingen kwamen, moest er wel iets gedaan worden
aan de ruimte, en dan liefst wel alles onder één dak! We
waren dan ook erg blij toen in 1976 begonnen kon worden
met de bouw van een geheel nieuw schoolgebouw in
Hoensbroek.
In juni 1978 was het dan zover dat we de krakkemikkige
deuren van de beide gebouwen met een feestelijke klap
achter ons dicht konden trekken en het prachtige gebouw
aan de Zandbergsweg in Hoensbroek in gebruik mochten
nemen.
Sinds 1984 beschikt de school over een dienst Ambulante
Begeleiding. De medewerkers hiervan geven hulp, advies
en voorlichting ten behoeve van gehoor- en spraak/taalge-
stoorde kinderen in het regulier basis- en voortgezet onder-
wijs.
In 1987 bleek ook het gebouw aan de Zandbergsweg te
klein, zodat er een aantal lokalen bijgebouwd moest wor-
den. In het voorjaar van 1988 was alles klaar en weer op
orde. Nu in 1999 wordt het een steeds groter probleem om
alle mensen een goede werkplek te geven. Samen met
bestuur en gemeente wordt naar een oplossing gezocht.

Op 7 januari 1959
ging de Mgr.
Hermusschool van
start als school voor

slechthorende kinde-
ren en viert dus, even-

als Van Horen Zeggen, dit
jaar zijn veertigjarig jublileum.
Het bestuur noemde de school naar
Monseigneur Adrianus Hermus. Deze
was van 1909 tot 1940 directeur van
het Instituut voor Doven te
St.Michielsgestel. Onder zijn inspire-
rende leiding werd op dit instituut de

Mgr. Hermusschool
Toen in augustus 1977 het nieuwe
schoolgebouw aan de Jan Tooropstraat
betrokken werd, werd ook de afdeling
voor kinderen met ernstige spraak- en
taalmoeilijkheden aan de school ver-
bonden. Vanaf 1 996 beschikt de school
ook over de mogelijkheid slechthorende
leerlingen met extra leermoeilijkheden
op te nemen.
Sinds 1985 verzorgt de Mgr. Hermus-
school ambulante begeleiding voor
leerlingen die in het gewone onderwijs
kunnen geplaatst worden of er kunnen
blijven en die toch om diverse redenen

zogenaamde spreekmethode voor gebaat zijn met deskundige ondersteu
doven ontwikkeld. ning vanuit een school voor kinderen

met hoor-, spraak- en taalmoeilijkhe-
den.
Momenteel groeit met name de afdeling
ESM sterk. De populatie wordt door de
Amsterdamse demografische ontwikke-
lingen voor een belangrijk deel (50 %)
bepaald door allochtone kinderen, die
spraaktaal-ontwikkelingsmoeilijkheden
hebben, die niet te verklaren zijn op
grond van twee- of soms meertaligheid:
ook in hun moedertaal worden spraak-
taalproblemen vastgesteld.

Dr. F. Hogewindschool
De Dr. F. Hogewindschool is begonnen als dependance van de L.W. Hildernisseschool. In 1955 werd de nieuwe school
genoemd naar de Haagse KNO-arts Dr. F. Hogewind, die als docent verbonden was aan de opleiding voor Logopedie en
Foniatrie.
Van de Grondheerenstraat via de Oostvoornsestraat en de Roerdomplaan gingen we naar de Kraaijeveldstraat, waar we
nu al weer meer dan 25 jaar gevestigd zijn. De verhuizingen waren nodig omdat de school groeide tot 180 leerlingen. Het
aantal SH-leerlingen is niet zoveel veranderd. De populatie ESM groeide gestaag. Er was een tijd dat er ieder jaar een
groep bij kwam. Sinds een aantal jaren hebben we ook wat kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
In de beginjaren bleven de leerlingen tot hun zestiende jaar op school. Nu gaan er heel veel kinderen tussentijds van
school af; soms naar het reguliere basisonderwijs, soms naar een andere vorm van speciaal onderwijs. Veel kinderen die
van school afgegaan zijn komen nog eens terug. Dan staat er een grote man of vrouw, soms met kind, voor je, die zegt:
'Kent u mij nog? Ik zat altijd daar.'
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LAAR, MARIE-ANNE DEKKER. COR EMOUSSCHOOL MARION DE KONING-VOOGD, JACO6 BOS. S.

S. Jonkerenschool

D€ JONG INEKE KOKKE. UA GROENEBOOM, LOUISE SCHELLEVIS. DE WEERKLANK: AUE SEGAAR DE VELDE, HANS

In de jaren tachtig zagen de medewer-
kers van de L.W.Hildernisseschool en
de Dr.F.Hogewindschool het aantal
slechthorende kinderen en kinderen met
ernstige spraak- en/of taalmoeilijkhe-
den met extra problemen toenemen.
Om tegemoet te komen aan de hulp-
vraag van deze kinderen besloot men
het lesprogramma voor deze kinderen
aan te passen en hen op te vangen in
speciale groepen. In die jaren was het
nog gebruikelijk om het ministerie van
OC&W extra formatie te vragen op
grond van een aantal ingeschreven

leerlingen meteen meervoudige proble-
matiek. De toenmalige inspecteur voor
het speciaal onderwijs in de regio
Rotterdam, de heer SJonkeren, wees
het bestuur van beide scholen -de
Koninklijke Ammanstichting- erop dat
een structurele opvang van deze kinde-
ren veel meer tegemoet zou komen aan
de behoefte. Toen in 1 985 de overheid
besloot een einde te maken aan de
voorzieningen voor extra formatie,
vroeg het bestuur de staatssecretaris om
een geheel nieuwe school voor deze
kinderen met een meervoudige proble-

matiek te mogen oprichten. De toestem-
ming daarvoor werd gegeven en eind
1986 werden de eerste leerlingen inge-
schreven in deze nieuwe school, die
vernoemd werd naar de heer
SJonkeren.
In de afgelopen dertien jaar is de
school uitgegroeid tot een instelling
waar zo'n 180 slechthorende kinderen
en kinderen met ernstige spraak- en/of
taalmoeilijkheden met meervoudige
problemen uit een grote regio rondom
Rotterdam aangepast onderwijs ont-
vangen.

JQe Spreekhoorn
Begin jaren vijftig bestond er in Breda de Stichting Katholiek Buitengewoon Onderwijs. Het was een particulier initiatief.
De Leden van de Stichting bekeken in hoeverre er in de regio Breda behoefte bestond te komen tot het stichten van meer-
dere vormen van buitengewoon onderwijs. Na een aantal gesprekken met Mgr. J. van Overbeek, directeur van het Rooms-
katholieke Doofstommeninstituut te Sint Michielsgestel en een inventarisatie van mogelijke leerlingen, besloot men begin
1958 tot het stichten van een school vóór slechthorende kinderen met als werkgebied West- en MiddenBrabant.
1 september van dat jaar was het zover. We hadden personeel: de heer H. de Bakker, als hoofd van de school en Mej. B.
Broere als eerste leerkracht. We hadden ruimte gevonden. De heren Takx en Ritzein van de St. Antoine lagere school en
Mulo-school in de St. Janstraat, warem onze behulpzame gastheren. We hadden leerlingen, verdeeld over twee groepen:
een groep van zeventien jongere kinderen en een groep van achttien ouderen.
15 oktober 1958 is in de geschiedenis van onze school formeel een gedenkwaardige dag. De eerder genoemde Mgr. J. van
Overbeek verrichtte om 14.30 uur in de kleine zaal van gebouw Concordia de officiële opening van wat vanaf dat moment
de Pius Xll-school heette. De school k$nde een voorspoedige ontwikkeling. Er ontstond al snel ruimtegebrek. Het gebouw
was allesbehalve kind vriendelijk en dk ligging (midden in het centrum van Breda) gaf steeds meer problemen. We waren
dan ook erg blij om met het schooljaar '67-'68 onze intrek te kunnen nemen in de voormalige Agnesschool in de wijk
Heuvel kwartier. De 'nieuwe' behuizing voldeed aan veel van onze wensen. Ruimte, zowel binnen als buiten, en licht waren
opvallende verbeteringen. Het was dan ook in die tijd dat de overheid inzag dat een goede akoestiek een absolute voor-
waarde is voor goed onderwijs aan onze kinderen.
De ligging van het gebouw, voor het zich pas later goed ontwikkelende leerlingvfervoer, was een volgend pluspunt. Al
gauw werd duidelijk dat we opnieuw in ruimteproblemen zouden komen. Resultaat: oktober 1977 feestelijke opening van
de eerste uitbreidingsnieuwbouw: zes dienstruimten, twee groepslokalen en een echt handenarbeidlokaal, een rustruimte
voor de kleintjes, een motorisch therapielokaal en een heuse aula. We vierden met zijn allen feest. Daar waren natuurlijk
ook onze kinderen met taal- spraakmoeilijkheden bij, een afdeling die we 1 augustus 1976 waren begonnen. Toch keken
we toen al begerig naar het schoolgebouw van onze buurman: br. Gregorius van de Clemens III school. Het gebouw van
deze school kwam er gefaseerd bij. Alje bouwonderdelen werden met elkaar verbonden, tegelijk met de zoveelste uitbrei-
ding. Er verschenen noodlokalen, we bouwden in eigen beheer een extra dienstvleügel. Er kwamen nog meer nood loka-
len, we zochten tweemaal ons heil in een dependance aan de Nansenweg en waren vorig jaar nog te gast op de
Openluchtschool. Het schooljaar '98-'99 bracht de grootste verhuizing die onze school heeft gekend: maar liefst de hele
midden- en bovenbouw moest wijken voor een uitbreidingsnieuwbouw aan het hoofdgebouw.
O ja, in 1983 vierden we ons 25-jarig bestaan. De school moest een andere naam hebben: het werd 'De Spreekhoorn'.
Gelukkig bleef ons mooie logo, feestelijk onthuld in oktober 1977, gespaard.
De volgende mijlpaal kwam snel in zicht 15 oktober 1998 was het precies 40 jaar geleden dat in huize Meruia aan de
Baronielaan in Breda een groepje activisten bijeen zat om na te praten over de gedenkwaardige bijeenkomst diezelfde mid-
dag in de kleine zaal van Concordia aan het Van Goothpletn in Breda. We vierden weer feest, maar dan met nog meer kin-
deren (374), nog meer personeel (113) en met weer een andere en grotere dependance (Groene Woud te Breda).
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De Stijgbeugel
De Stijgbeugel VSO iji Arnhem is vanaf haar start geba-
seerd op een samenwe rkingsvorm met het regulier voort-
gezet onderwijs De reden om tot stichting van de
Stijgbeugel te komen w as de verruiming van de mogelijk-
heid om symbiose-onc erwijs te realiseren. Tot 1976 was de
Dr. P.C.M. Bosschool cle enige opvang voor slechthorende
kinderen in regio. War neer de leerlingen de hoogste groep
hadden doorlopen werden ze veelal verwezen naar een
vorm van lager beroe] «onderwijs in hun woonomgeving.
Alleen voor de leerlingen die een ULO/ MAVO-opleiding
aankonden was er de mogelijkheid om te blijven. Zij kre-
gen les van leerkrachten van de Dr. Bosschool die een aan-
vullende akte hadden[ In 1976 werd het voor SH-scholen
ook wettelijk mogelijk om een symbioseverband aan te
gaan met een LBO school. Dit was voor de toenmalige
directie aanleiding om met een huishoudschool en een
technische school contact op te nemen en een aantal prak-
tijklessen door hen te latenverzorgen_De oiiderwijsvarm_

die op deze manier gestalte kreeg, maakte het mogelijk een
groot aantal schoolverlaters van het SO een verantwoorde
opleiding in een vakrichting te geven. We praten inmiddels
over 1978, het jaar waarin de leerlingaantallen dermate ste-
gen dat de VSO-afdeling een eigen gebouw betrok en zelf-
standig werd. De Stijgbeugel was een feit! En nu, na twin-
tig jaar, is de samenwerking nog steeds zeer relevant en
verlaat jaarlijks een groep leerlingen de school met een
_YBQ_diploma om verder te srudprpn in hpt (K)MBQ.

Instituut voor DovenWij schrijven 1830. M. van Beek, leraar aan de Latijnse
school in Gemert, wordt door de pastoor benaderd om te
beginnen met onderwijs aan doven. In zijn parochie waren
vier doven die niet onderwezen werden en dus leefden zonder kennis van geloof en godsdienst. Om hun iets van die ken-
nis bij te brengen begon Van Beek hun les te geven, na school. Als officiële oprichtingsdatum kan 8 juni 1830 beschouwd
worden. Er volgen vele aanmeldingen en huisvesting en financiën werden de grote problemen. De bisschoppen van Breda
en 's-Hertogenbosch sprongen bij, brachten geld bij elkaar en boden een gebouw aan: het kasteel Nieuw Herlaer te Sint-
Michielsgestel. Op 30 september 1840 verhuisde Van Beek met zijn 46 leerlingen naar het nieuwe onderkomen. Maar ook
in Herlaer kwam ruimtegebrek. Aan de bestaande gebouwen werd verbouwd, aangebouwd en uitgebreid, tot het Bestuur
op 29 juli besloot: het wordt nieuwbouw op een andere plaats. De tekeningen van architect J. van Groenendael worden
goedgekeurd, directeur Terwindt legt de eerste steen en eind 1910 verhuizen 216 inwonende leerlingen en oud-leerlingen
naar het nieuwe gebouw. Naast de priesterleraren is een belangrijke rol weggelegd voor de broeders en zusters als stille
werkers achter de schermen. Halverwege de jaren zestig treeedt een verregaande differentiatie in het onderwijs in: klei-
nere klassen, kleinere leefgroepen (de bouw van 46 internaatshuizen), gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met een
dubbele handicap, differentie in beroepsopleiding en studiebegeleiding. Om dit grote instituut (575 leerlingen en pupil-
len, 700 personeelsleden) bestuurbaar te laten blijven, werd het verdeeld in vier subinstituten. De laatse jaren is, door ver-
andering van populatie en inzichten, een nieuwe divisiestructuur doorgevoerd. Het Instituut voor Doven ontwikkelt zich
steeds meer van een intramurale instelling tot een instelling die meer thuisnabij onderwijs en zorg op maat biedt. Een
groeiend aantal communicatief beperkte cliënten consulteert het IvD, zoals kinderen in de gezinsbegeleiding en cliënten
die een beroep doen op maatschappelijk werk. Het IvD heeft thans circa 600 leerlingen en bewoners. Er werken ruim 850
personeelsleden. Het totale budget voor onderwijs en gezondheidszorg bedraagt ruim 64 miljoen gulden.

Mgr. Terwindtstichting
In 1965 vond er op initiatief van het
Instituut voor Doven te Sint-Michiels-
gestel een gesprek plaats met Professor
Dr. W.F.B. Brinkman, hoogleraar aan
de Katholieke Universiteit te Nijmegen
en hoofd van de KNO-afdeling van het
St. Radboudziekenhuis te Nijmegen.
Het Instituut voor Doven wilde een insti-
tuut en school voor Slechthorenden
oprichten in Nijmegen, gezien de
geografische ligging en contacten met
het St. Radboudziekenhuis (oorheelkun-
de en Audiologisch Centrum) en de
Katholieke Universiteit Nijmegen. De

heer Brinkman was bereid een bestuur
te vormen. De zusters van de Congre-
gatie 'De dochters van Maria en Jozef',
in de wandelgangen genoemd 'de zus-
ters van de Choorstraat', waren bereid
om volledig (ook financieel) mee te
werken aan de oprichting van een insti-
tuut en school. Het instituut en de school
werden gevestigd in De Wylerberg,
een landgoed in Beek bij Nijmegen. De
Mgr. Terwindtstichting, opgericht in
1967, werd vernoemd naar Mgr.
C.J.A. Terwindt. Hij was directeur van
het instituut voor Doven van 1 876 tot

1909. De officiële opening van De
Wylerberg (instituut en de latere SO-
school Mgr. Terwindt), instituut voor
meervoudig gestoorde slechthorende
kinderen, was op 26 juni 1968. In de
loop van de jaren werd de stichting uit-
gebreid met de scholen SO Martinus
van Beek, VSO Martinus van Beek
(inmiddels VSO De Marwindt) en Huize
Martinus van Beek (het huidige De
Open Cirkel).
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ACC De Taaikring
De Utrechtse openbare school voor
kinderen met ernstige spraak-/taal-
moeilijkheden kreeg de naam De
Taaikring in 1990 bij het betrekken
van het eigen gebouw in Utrecht
Overvecht. De naam symboliseert het
karakter van de school. Taal als de
inhoudelijke grondpijler van de

school. De kring als symbool van de
plaats waar mondelinge taal bij uit-
stek kan plaatsvinden; gericht op
elkaar, verbonden en tastbaar.
Kortom een mooie naam, passend bij
de kinderen die de school dagelijks
bezoeken.
In 1998 was de Taaikring een van de

\
vier scholen, die gingen samenwer-
ken in het Auditief Communicatief
Centrum. Vandaag ACC De Taai-
kring.

De Voorde Uit het eerste jaarverslag: 't Was op maandag 1 oktober 1962 dat wij op
schuchtere wijze de schooldeur op een kiertje zetten om zeventien min of
meer bedeesde kinderen binnen te laten ' (geschreven door de toenmali-

ge directeur en drijvende kracht achter de oprichting van onze school, dhr. P. Voogt).
Vergelijk dit eens met de huidige populatie van 134 leerlingen.
Waarom heet onze school 'De Voorde'? Voor het antwoord op deze vraag ga ik weer
te rade bij onze oud-directeur: 'Een woordenboek kan u vertellen dat een voorde een
doorwaadbare plaats is in een beek of rivier... Wat wij nodig hebben is een door-
waadbare plaats in de 'taairivier' om de ander te kunnen bereiken, vandaar "De
Voorde". 'Een aardige bijkomstigheid is dat deze naam is terug te vinden in de wijk
van Rijswijk waar onze school gevestigd is, namelijk 'Steenvoorde'.

Burgemeester de Wildeschool
De Burgemeester de Wildeschool is een openbare school. Het
hoofdgebouw staat aan de Meerkoet 25 te Schagen. De
dependance genaamd 't Pulletje', is sinds 1 augustus 1997 in
gebruik en gevestigd in de Ridder Magnusschool voor open-
baar basisonderwijs te Schagen. In 1976 werd de school
gebouwd, die bij de opening door het toenmalig Tweede
Kamerlid mevrouw. N. Smit-Kroes, 'Burgemeester de
Wildeschool' als naam kreeg. Mevrouw Smit-Kroes heeft in
die tijd in de Tweede Kamer een amendement ingediend,
waardoor de behandeltijd voor logopedie in onze scholen tot
één uur per week werd uitgebreid. Spijtig is dat dit amende-
ment weliswaar is aangenomen, maar nooit werd uitgevoerd.
Met de naamgeving werd eer betoond aan de burgemeester
van Schagen, de heer H. de Wilde, die met veel voortvarend-
heid gewerkt had aan de totstandkoming van deze onderwijs-
voorziening. Het hoofdgebouw van de Burgemeester de
Wildeschool ligt op een kunstmatig eiland aan de rand van de
stad. Door de keuze van deze ligging is er geen sprake van
verkeershinder of -lawaai. Het gebouw heeft een permanente
bouwaard. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit zes leslo-
kalen en nevenruimten. De nevenruimten zijn rondom een
patio gelegen, daaromheen de gangen en daar weer omheen
de lokalen. De lokalen liggen hierdoor aan de buitenkant van
het gebouw. Van hieruit heeft men uitzicht op de speelplaat-
sen, de speelweide en de tuin. Door een toename van het aan-
tal leerlingen is het gebouw in 1979 uitgebreid met vier leslo-
kalen en nevenruimten. Door dezelfde oorzaak worden in

VHZ • jaargang 40 nummer 2 • juni 1999

1993 nog twee
leslokalen en neven-
ruimten in gebruik
genomen, waar-
door een depen-
dance die sinds 1985 in gebruik was opgeheven kon worden.
In 1997 is wederom een dependance in gebruik genomen:
twee lokalen en nevenruimten. De school heeft een regionale
functie voor de Noordkop. De zuidgrens van het gebied waar-
uit de leerlingen komen wordt in principe bepaald door de lijn
Egmond-Oosthuizen. De noord-, oost- en westgrens zijn de
natuurlijke grenzen. Verwacht wordt dat in het jaar 2000 het
aantal inwoners in deze regio toegenomen zal zijn tot ruim
580 duizend. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt
door verhuizing van buiten de regio, waardoor nieuwe groei-
kernen ontstaan. Met uitzondering van de steden heeft de
Noordkop een agrarisch karakter. In de schoolpopulatie zijn
alle maatschappelijke groeperingen terug te vinden, inclusief
de culturele minderheden. Het aantal leerlingen is op 1 okto-
ber 1998 152, verdeeld over twee hoofdgroepen te weten :
slechthorende leerlingen en leerlingen met spraak- en/of taal-
moeilijkheden. Het aantal medewerkers is zeventig verdeeld
over zeventien verschillende functies, het aantal leerlinggroe-
pen is dertien. De jongste leerling is drie jaar, de oudste
twaalf. Ongeveer 1 30 leerlingen zijn jonger dan acht jaar.
Alle kinderen zijn thuiswonend. De meeste kinderen worden
iedere dag met taxibusjes naar en van school vervoerd.
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volledig automatisch kanaaltoestel
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VEENHUIS MEDICAL AUDIO B.V.
Ouverturelaan 2. 2807 JT Gouda

MEDICAL Postbus 108, 2800 AC Gouda
AUDIO Tcl.: OI82-683800, Fax:0182-683825

Curriculum
Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthope-
dagoog/spraakpatholoog (1946)
werd per 1 april 1999 benoemd tot
bijzonder hoogleraar aan de Faculteit
der Medische Wetenschappen aan de
Rijks Universiteit Groningen voor het
vakgebied Spraak- en Taalstoornissen
bij Kinderen. De leerstoel werd op
initiatief van de VeBOSS, Vereniging
ter Bevordering van het onderwijs
aan slechthorende kinderen en kinde-
ren met ernstige spraak-en taalmoei-
lijkheden, gerealiseerd. Professor
Goorhuis-Brouwer is sinds 1976
betrokken bij de klinische diagnos-
tiek en behandeling van kinderen
met spraak-en taalproblemen binnen
de afdeling Keel-, Neus- en
Oorheelkunde van het Academisch
Ziekenhuis te Groningen. In 1988
promoveerde zij op het proefschrift
"Gesprekspartners? Taalontwik-
kelingsstoornissen als pedagogisch
probleem". Thans doet zij onderzoek
naar ondermeer de sociaal-emotione-
le ontwikkeling van specifiek taalge-
stoorde kinderen en naar de effectivi-
teit van geprotocolleerde multidiscip-

Vebossvoorzitter Theo Laceuille fel iciteert

prof. dr. S.M. Goorrhuis- Brouwer

foto: Harry op den Kamp

linaire diagnostiek bij spraak-en taal-
problemen. Zij weet op een uitsteken-
de manier theorie en praktijk met
elkaar te verbinden, reden waarom er
ook al jarenlange contacten bestaan
tussen de VeBOSS en professor
Goorhuis. Met name het jonge
spraak- en taalgestoorde kind heeft
haar bijzondere aandacht. Zij vroeg
als een van de eersten in Nederland
aandacht voor vroegtijdige opspo-
ring en onderkenning van spraak- en
taalproblemen, gezien het feit dat het
leren van taal gebonden is aan een
kritische en gevoelige periode. Vele
publicaties rond de opsporing, dia-
gnostiek en begeleiding van deze kin-
deren zijn van haar hand verschenen.
Te noemen zijn o.a. "De Minimum

spreeknormen" (1985) met betrek-
king tot signalering van spraak- en
taalproblemen, "Gezegd en
Gezwegen" gepubliceerd samen met
G.H.A. de Boer (1989) met betrekking
tot de therapie. In 1994 verscheen, in
samenwerking met prof.dr. A.M.
Schaerlaekens het "Handboek
Taalontwikkeling, taalpathologie en
taaitherapie bij Nederlandsspreken-
de kinderen" en in 1997 verscheen,
speciaal geschreven voor opvoeders
van jonge kinderen "Het wonder van
de taalverwerving". Nationaal
bekleedt zij adviserende functies ten
behoeve van de VeBOSS en de ouder-
verenigingen BOSK/FOSS. Verder
maakt zij deel uit van de Landelijke
Stuurgroep Research and Develop-
ment Taalontwikkelingsproblemen
en is zij lid van de adviescommissie
van het NWO-onderzoeksprogram-
ma Dyslexie (Groningen). Internatio-
naal profileerde zij zich binnen de
Child Language Committee van de
International Association of Logo-
pedics and Phoniatries (IALP) en bin-
nen de European Academy of
Childhood Disability (EACD). Als
vaste docent is zij verbonden aan the
European Graduate School of Child
Neuropsychology.
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NIEUWSMARKT

Intercultureel Onderwijs binnen het Regionaal Expertise Centrum:
een uitdaging voor het nieuwe millennium.

Het Hermen J. Jacobsfonds nodigt u uit deel te nemen aan
de driejaarlijkse prijsvraag. Centraal in deze prijsvraag
staat het antwoord op de vraag: 'Hoe kan een Regionaal
Expertise Centrum, met leerlingen met een complexe pro-
blematiek, vorm en inhoud geven aan intercultureel onder-
wijs?'
Zo vlak voor de start van het nieuwe millennium ligt het
voor de hand, in navolging van de eerdere thema1 s 'bevor-
dering van integratie van leerlingen met specifieke behoef-
ten binnen het regulier onderwijs' en 'zelfreflectie', te kie-
zen voor een onderwijsdidactisch overstijgend onderwerp.
Te kiezen lijkt er niet eens zoveel: het dient zich aan. Het
dient zich aan om verschillende redenen: de wetgever
vraagt erom en de samenleving heeft het hard nodig. Ook
de nieuwe wet- en regelgeving voor Regionale Expertise
Centra vraagt aandacht voor Intercultureel Onderwijs. In
november 1998 heeft de Projectgroep Intercultureel
Onderwijs haar taken overgedragen aan het primair, voort-
gezet en hoger onderwijs en aan het beroepsonderwijs en
de volwasseneneducatie. Het speciaal onderwijs, de
Regionale Expertise Centra worden niet met name
genoemd, maar vallen hier vanzelfsprekend wel onder. Uit
het recente onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut,
getiteld 'Het ICO in het SO', blijkt dat er in het speciaal
onderwijs weinig aandacht wordt geschonken aan intercul-
tureel onderwijs. (We hoeven intercultureel niet van zo ver
te interpreteren: wat te denken van de dovencultuur in de
horende maatschappij?) De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft in november 1998 de resolutie aan-
genomen om de jaren 2000-2010 uit te roepen tot het
'Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloos-
heid voor de kinderen van de wereld'. Gedurende dit
decennium wordt, op elk onderwijsniveau in onze samen-
leving, geweldloosheid onderwezen met het doel dat de

kinderen van deze wereld zich bewust worden van de
realistische en praktische betekenis en zegeningen van
geweldloosheid in hun dagelijkse leven. Het is aan de scho-
len hier nu vorm en inhoud aan te geven. Laten we al deze
gevens eens in samenhang bekijken en hier alle factoren bij
betrekken: leerlingen, ouders, leerkrachten. Zou de basis
waarop beide vormingsgebieden berusten 'tolerantie' kun-
nen zijn? Of 'kennis over andere landen, over oorzaken en
resultaten van oorlog, van geweld'? Of vormen wellicht
'mededogen, kunnen invoelen, het in-relatie-zijn, interesse
erf consideratie' de verbinding? En wat is de rol van 'zelf-
vertrouwen' en van daaruit 'vertrouwen in de ander, in het
andere'? Onderwijs is meer dan het aanleren van schoolse
vaardigheden. De school als leerhuis, studiehuis, de 'brede'
school, is een interculturele ontmoetingsplaats in een mul-
ticulturele samenleving waar mensen elkaar ontmoeten
met een positieve blik naar een nieuw millennium.
Individuele personen of groepen, instituten van welke aard
dan ook, worden uitgenodigd antwoord te geven op de vol-
gende vraag: Hoe kan een Regionaal Expertise Centrum,
met leerlingen met een complexe problematiek, aan het
bovenstaande vormgeven? Voorstellen hiertoe diene con-
creet en praktisch uitvoerbaar te zijn. Beschrijvingen van al
bestaande ervaringen binnen een regionaal Expertise
Centrum (in ontwikkeling) zijn zeer welkom.
De prijs bedraagt f 25.000,- U dient inzendingen voor 15
september 1999 in achtvoud in te zenden aan: Het Hermen
J. Jacobsfonds, t.a.v. de heer J.M.Dijk, Nijhofflaan 30, 1422
CD Uithoorn.

Rond half november 1999 zal de bekendmaking plaatsvin-
den. Alle inzender worden hierover nader geïnformeerd.
Over de uitslag is geen discussie mogelijk. De prijsuitrei-
king is op 26 november 1999.

Studiedag recente ontwikkelingen Diagnostiek van Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, en Spraak- en Taalpathologie (NVSST) en dat van de Vereniging voor
Klinische Linguïstiek (VKL) organiseren op vrijdag 8 oktober 1999 een studiedag, getiteld Recente Ontwikkelingen in de
Diagnostiek van Spraak- Taalstoornissen bij Kinderen. De plaats van samenkomst is het AMC te Amsterdam.
Ondanks verbeterde, multidiciplinair uitgevoerde diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek dat tot nieuwe inzichten in de
spraak- en taalontwikkeling en stoornissen ervan heeft geleid, blijven er in de diagnostiek nog vele vragen leven. Zou bijvoor-
beeld de zorg ook al niet de vroegste fasen van het kinderleven moeten betreffen, namelijk die van de baby als kind in een rap
tempo zijn brein cognitief organiseert voor spraak en taal? Deskundigen zien terdege de huidige diagnostische mogelijkheden,
maar ook de moeilijkheden, de knelpunten en de lacunes in de zorg. Over deze aspecten wil de NVSST en de VKL met eigen
leden en andere deelnemers graag van gedachten wisselen.

De studiedag is bedoeld voor academisch gevormde deelnemers uif België en Nederland (artsen, gedragswetenschappers,
spraak- en taaldeskundigen en beleidmedewerkers) die betrokken zij bij de diagnostiek van kinderen met spraak- en taalstoor-
nissen. Ook logopedisten die verbonden zijn aan een multidisiplinair diagnostich of behandelteam of als docent in het onder-
zoek en de behandeling van spraak- en taalstoornissen zijn verboden aan de opleidingen Logopedie van de Hogescholen zijn
welkom. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 150 deelnemers. Aanmelding bij het Secretariaat van de studiedag t.a.v.
dr. K. Jansonius- Schultheiss, kamer D2-318, Kosten: f 75',"- voor leden (van NVSST en VKL) en f 115,- voor niet leden.
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I Gehoorapparaten I Op woensdag 10 februari is aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie aangeboden namens het
Nationaal Overleg Audiologische Middelen (NOAH). De heer J. de Vries, voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en de heer H. ten
Berge, directeur van de Nationale Hoorstichting deden een dringend beroep aan
de leden van de Vaste Kamercommissie te luisteren naar de 1,3 miljoen slecht-
horenden, die door de plannen van Minister Borst ernstig benadeeld worden. In
het Plan van Aanpak Medische Hulpmiddelen staan onrealistische besparingen
aangekondigd voor de gehoormiddelen. De meest ingrijpende maatregelen zijn
de verlenging van de gebruiksduur van 5 naar 7 jaar en de stereo-aanpassing.
Minister Borst wil daarmee fl. 44,3 miljoen besparen. Dat is onrealistisch omdat
de besparing alleen plaatsvindt bij vervanging van het gehoortoestel en niet bij
een nieuw hoortoestel.
Branchebreed is in reactie op de maatregelen een alternatief voor deze maatre-
gel geformuleerd, gekoppeld aan een convenant tussen overheid en NOAH. Bij
dit alternatief is de keuzevrijheid van de patiënt als uitgangspunt gekozen. Het
alternatief komt er op neer dat een slechthorende voor een gehoorapparaat per
jaar een bepaald bedrag opbouwt, verbonden aan een maximum. Hoe meer
jaren opbouw, des te groter de vergoeding. Op dit moment telt Nederland 1,3
miljoen slechthorenden. Met de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren
alleen maar toenemen. Uit TNO-onderzoek is gebleken dat ook steeds meer jon-
geren (walkmans en veelvuldig discobezoek) en volwassenen (lawaai op de
werkplek) te maken krijgen met slechthorendheid. Gehoorschade door lawaai-
blootstelling is een groeiend probleem. Voor meer informatie: 030-2617616 of
071-5234245.

1

Illlllllllll

Effatha krijgt Business Engineering Award 1998

De Business Engineering Award 1998
is dit jaar uitgereikt aan Effatha. De
jury prees de veranderingen op het
doveninstituut. In haar rapport schrijft
ze: 'Het veranderingsproces zoals
gepresenteerd is duidelijk een veelzij-
dig traject, dat recht doet aan alle
belangrijke aspecten van business eng-
ineering. Het onderscheidt zich boven-
dien in positieve zin van enkele andere
inzendingen, doordat het een duidelij-
ke externe motivatie kent en daardoor
in de uitvoering primair van binnen
naar buiten gericht.' De prestigieuze
prijs werd voor de derde maal uitge-
reikt door de Associatie Business
Engineers (ABE) aan een bedrijf dat
zich onderscheidt op het terrein van
veranderingsprocessen, gebruikt ins-
trumentarium, innovativiteit en
bereikt succes. De jury bestond uit
diverse hoogleraren en de voorzitter
van de ABE. Deze organisatie houdt
zich bezig met het professionaliseren

van het vakgebied Business Engineer-
ing. De jury oordeelde dat Effatha niet
enkel op een paar onderdelen, maar de
organisatie totaal verbeterd heeft. En
dat nog wel in een sector die moeilijk is
te veranderen, aldus het juryrapport.
Het doveninstituut uit Voorburg wist
in korte tijd haar diensten aantrekke-
lijk te maken voor heel veel mensen.
Ze richt zich niet meer op doven, maar
neemt het verbeteren van communica-
tie tussen mensen als uitgangspunt bij
haar werk. Zo wisten in korte tijd
steeds meer slechthorenden, commu-
nicatief gehandicapten en verstande-
lijk gehandicapten met communicatie-
ve beperkingen de weg naar het insti-
tuut te vinden. Het Informatie &
Advies Centrum Effatha trok in korte
tijd meer dan tweeduizend klanten per
jaar en projecten gericht op integratie
in de arbeidsmarkt, begeleid zelfstan-
dig wonen en ambulante begeleiding
in het onderwijs behaalden ruim-

schoots hun doelstelling. Het manage-
ment van Effatha heeft leiding gegeven
aan de transformatie van het instituut
van 'bolwerk naar netwerkorganisa-
tie'. Sparringpartner voor de directie in
het traject was Bakkenist Management
Consultants. De rol van bakkenist was
counseling over strategische keuzes en
de regie van het veranderingsproces.
Effatha is een instituut dat zich richt op
onderwijs en zorg aan doven, slechtho-
renden en communicatief gehandicap-
ten. Het hulpaanbod is zeer divers.
Naast dagbehandeling en scholen voor
speciaal onderwijs aan dove kinderen
en jongeren beschikt Effatha over
gespecialiseerde afdelingen die aan
vrijwel iedere hulpvraag rond doof-
heid, slechthorendheid en communica-
tieve handicaps kunnen voldoen.

i
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COLOFON

ZEGGEN
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.

z

i
HOOFDREDACTIE
Mw. M.C. Bruins

EINDREDACTIE
Dhr. F. C. M. Mollee

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
• Dhr. P. van Veen, Ede

REDACTIE-ADRES
postbus 430
1740 AK Schagen
tel. 0224-214 896

FOTOGRAFIE
H. Op den Kamp
Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot

OPMAAK/VORMGEVING
De l e Etage Den Haag

DRUKKERIJ
Drukkerij Grafax

©

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.

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 en ledenadministratie:

VeBOSS
Dhr. drs. M. Strik
Postbus 222
3500 AE Utrecht
Bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 Utrecht
tel.:030 - 2769970 fax.:030 -2712892

• M. v. Lee, penningmeester
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. 40,- per jaar
(exclusief verzendkosten voor abonnees in het buitenland)

Losse nummers: fl. 10,-
Indien u vóór 1 december van het lopende jaar uw abonnement niet

hebt opgezegd, wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

ADMINISTRATIE VAN HOREN ZEGGEN
Postbus 222
3500 AE Utrecht
(wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven)
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INSTITUTEN en SCHOLEN

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
7500 AR
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 VJ
3563 EN
3563 EP
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
Utrecht
Zwolle

voor slechthorende kinderen en kinderen met

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 - VSO.
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
P.J. Evertseschool - V.S.O.
S. Jonkerenschool
De Voorde
Burg. de Wildeschool
O.S.G. Hendrik Mol - V.S.O.
Het Rotsoord
Het Rotsoord - VSO.
ACC - Bertha Muller school
ACC - De Taaikring

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
Castiliëlaan 8
Toledolaan 3
Toledolaan 1
Leuvenlaan 23
Toledolaan 5
Postbus 667
Postbus 667
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

ACC-Alfonso Corti school - VSO. Boadreef 2
ACC- Dienstverlening
Enkschool

INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen

1062 Q
1064 BX
9752 AC

9721 WD
3031 BA
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

Vriendelijk verzoek:

J.C. Ammanschool
Dep. J.C. Ammanschool
Kon. Inst. voor Doven
H.D.Guyot - Kantoren
Guyotschool - S.O
Guyotschool - V.S.O
Internaten Groningen
Rudolf Meesinstituut
Rudolf Mees Instituut - V.S.O.
Katholiek Inst. voor Doven
Eikenheuvel - afd. LVD.
Mariëlla - afd. LVD.
Effatha, Chr. Inst. voor Doven
Effatha, Chr. Inst. voor Doven
V.S.O en VB.O

Geef wijzigingen van adressen ,
door aan de eindredactie

Boadreef 2
Enkstraat 69

J. Sluyterstraat 9
Herman de Manstr. 1

Rijksstraatweg 63

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

spraak- en/of

TELEFOON
033-4799313
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
053-4803050
053-4803051
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
030-2627020
038-4212959

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

taalmoeilijkheden

FAX
033-4700305
020-6176021
020-6149273
020-6172901
020-6151156
026-3702277
026-4450661
076-5142325
0512-515340
040-2412285
040-2483479
040-2422365
040-2416538
040-2483884
053-4803052
053-4803053
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
030-2618535
038-4218088

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

telefoon- en faxnummers van scholen en instituten direct
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KPC Onderwijs Adviseurs

levert schoten producten en diensten

voor ontwikkeling van onderwijs,

organisatie en management.

KPC Onderwijs Adviseurs

maakt deel uit van KPC Groep.

Informatie
KPC Onderwijs Adviseurs

Henk te Lintelo

Arda Huybers - van Dijk

Postbus 482

5201 AL 's-Hertogenbosch

Telefoon 073 6247 247

Fax 073 6247 294

E-mail kpcgroep@kpcgroep.nl

Internet http://www.kpcgroep.nl

K P C Onderwijs Adviseurs

Praktijkadvies met kennis:
- Schaalvergroting en bestuurlijke organisatie

- Schoolmanagement

• bovenschoolse samenwerking
• netwerken

• coaching

- Schoolontwikkeling en adaptief onderwijs

- Ontwikkeling Regionale Expertise Centra

- Personeelsadvies als geïntegreerd onderdeel van

strategisch beleid

De Uil (Uitgesproken lezen) maakt lezen hoorbaar.
Met het programma De Uil kunt u gedrukte tekst, bijvoorbeeld
boeken, laten voorlezen.
De Uil kan een leerachterstand verminderen.

ontworpen voorde behandeling van dyslexie, is
gebaseerd op het wetenschappelijke werk van

Dr. Dirk J. Bakker; het programma is onder zijn leiding tot stand gekomen.

SPIN Software BV
Hogeweg 227a

3816 BS Amersfoort
Tel.: 033 479 00 20
Fax: 033 470 05 97

E-mail: info@spinsoftware.nl
URL: http://www.spinsoftware.nl


