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TWEETALIGE KLASSEN INFOMOMENT



DOELSTELLING VAN VANDAAG

 Informeren over het idee van tweetalige klassen in een horende 
school

 5 infomomenten achter de rug 
 voor ouders met kinderen 0-5 jaar

 Gent (december 2017), Antwerpen, Sint-Agatha-Berchem, Hasselt, Brugge 
(april 2018) 

 Opkomst: 70 ouders



SITUATIE IN VLAANDEREN? 

 Geen tweetalig onderwijssysteem van hetzelfde niveau als
horende kinderen. 

 De meeste dove kinderen gaan naar het regulier onderwijs.

 Andere dove kinderen gaan naar het buitengewoon
onderwijs (dovenscholen).  



PROJECT

Project van één jaar (oktober 2014 – oktober 2015), met de 
subsidies van de overheid (Gelijke Kansen in Vlaanderen).

Welk tweetalig onderwijssysteem
 is passend voor dove kinderen en hun rechten, noden en sterktes? 

 is passend voor horende kinderen van dove ouders en hun broers/zussen? 

 is wenselijk voor ouders? 

 is haalbaar in Vlaanderen? 



PROJECT 
WELK TWEETALIG ONDERWIJSMODEL IN VLAANDEREN?

STUDIEBEZOEKEN 
BUITENLAND 

FOCUSGROEPEN
OUDERS & LEERKRACHTEN

GESPREKKEN 
MET EXPERTEN



CO-ENROLMENT PROGRAMMA



CO-ENROLMENT PROGRAMMA
BEZOEK: POITIERS (FR), HONG KONG

 Horende leerkracht, dove 
leerkracht/assistent

 Gesproken taal en gebarentaal als
voer- en instructietalen

 Horende en dove klas- en
schoolgenoten

 Horende leidinggevenden







PS347 (NEW YORK) – ‘CODA-SCHOOL’



 Vroeger: dovenschool

 Later: CODA’s en andere horende
kinderen welkom

 Nu: horend > doof

 Horende leerkracht, dove leerkracht

 Gesproken taal en gebarentaal als
voer- en instructietalen

 Horende en dove klas- en
schoolgenoten

 Dove leidinggevende

PS347 (NEW YORK) – ‘CODA-SCHOOL’





DOVE KLASSEN IN HORENDE SCHOOL



DOVE KLASSEN IN HORENDE SCHOOL
BEZOEK: TOULOUSE (FR)

 Dove leerkrachten (uitzondering: één
horende leerkracht) 

 Gebarentaal als voer- en
instructietaal

 Dove klasgenoten (horende schoolgenoten: 
speeltijd, activiteiten, schooluitstappen, etc.)

 Horende directeur, dove 
coördinator





TWEETALIGE DOVENSCHOOL



TWEETALIGE DOVENSCHOOL
BEZOEK: CSD (CALIFORNIA, USA), MSD (MARYLAND, USA) 

- Dove leerkrachten (meerderheid) 
en horende leerkrachten. 

- Gebarentaal als voer- en
instructietaal

- Dove klas- en schoolgenoten







ONS IDEE 



ONS IDEE
TWEETALIGE KLASSEN

 Instructietaal: VGT en geschreven 
Nederlands

 Tweetalige dove leerkrachten 
 VGT en Nederlands als 

gelijkwaardige taalvakken



ONS IDEE
‘HORENDE’ KLASSEN

 Instructietaal: Nederlands 
 Nederlandstalige horende 

leerkrachten
 VGT als extra taalvak, bv. 2 uur per 

week. 



ONS IDEE
’BRUGGEN’ 

 Gemeenschappelijke activiteiten en 
lessen (bv. één keer per week 
projectwerk) 

 Gemeenschappelijke speelplaats 
 Positieve houding tegenover 

Nederlands en VGT, tegenover 
horende meerderheidscultuur en 
Dovencultuur



ONS IDEE
DOOF EN HOREND PERSONEEL

 Positieve houding tegenover 
Nederlands en VGT

 Positieve talige en culturele 
rolmodellen 

 Positieve samenwerking 
 Horende directeur en dove 

coördinator



DOOF VLAANDEREN: TWEESPORENBELEID

 Toegankelijkheidsspoor: ondersteuning (M-decreet) + tolken 
 Niet tweetalig onderwijs
 Horende mensen in de meerderheid
 Biedt niet echt alle ontwikkelingskansen
 Veel is afhankelijk van verschillende factoren: 

 Goede tolk? (veel tolken VGT geen ervaring of geen opleiding gehad in tolken voor kinderen)

 Goede leerkracht? 

 Staat de school open? 
 Is de ondersteuner geschikt? (slechts weinig ondersteuners kunnen VGT)

 ...

 Blijft belangrijk en zinvol om op te volgen, ook voor het secundair en hoger onderwijs
 Moet keuzemogelijkheid blijven 

 Tweetalig spoor: onderwijsproject 



FOCUS BASISONDERWIJS

 Kleuter- en lager onderwijs

 Starten met de kleuterjaren

 Jaar na jaar een nieuw leerjaar met tweetalige klassen openen

 School zal zich tweetalig profileren, voor oudere kinderen die niet in 
een tweetalige klas zitten ook interessante leeromgeving

 Niet in secundair onderwijs: 
 Verschillende studierichtingen

 Investeren in basisonderwijs = stevige basis



STARTPUNT VERSCHILT PER LEERLING

 Niveau van VGT

 Niveau van gesproken NL

 Niveau van geschreven NL

 Auditieve mogelijkheden

 …

Sterk inzetten op verwerven van leerstof via VGT en geschreven NL. 



BRUGMOMENTEN?

 Dove en horende leerlingen VGT/NL samen: hoe? 

 Gebruik van taalrepertoire en verschillende middelen (bv. gestures, 
tekenen, schrijven, VGT, NL, etc) 

 Experiment op WDD 

 Kinderen zijn flexibel

 Leerlingen gezamenlijk doel geven (bv. projectwerk over vulkanen) 

 Deze leermomenten overheersen niet

 Blijft experiment



WAAROM GEEN NIEUWE SCHOOL?

 Verwachting: hoog aantal leerlingen – niet haalbaar

 Veel expertise nodig om school te starten

 Zinvol om ‘brug’ te hebben met NL-talige horende mensen (een 
kracht van dit project)

 Het idee zoals die nu voorligt is passend, wenselijk en haalbaar



LEERLINGENVERVOER?

 Project Vlaamse Overheid: meer vervoer ‘op maat’ voor leerlingen 
buitengewoon onderwijs. 

 Creatief omgaan met vervoer: bv. taxi’s, carpoolen, zelfstandig of 
begeleid fietsen, etc. 

 Buitenschoolse kinderopvang. 

 School mag meer zelf beslissen, samen met ouders en CLB, hoe 
vervoer te regelen. 



REEDS ONDERNOMEN STAPPEN

 Gesprek met kabinet Onderwijs

 Gesprek met Groen!, NVA, CD&V

 Gesprek met UNIA

 Bekendmaking project
 WDD Zottegem 2015
 WFD Budapest 2017

 Hoorzitting Vlaams Parlement 25.1.2018 over statuut erkenning Vlaamse 
Gebarentaal in het Vlaams Parlement

 Infomomenten voor ouders in Gent (15.12.2018), Brussel (20.04.2018), Hasselt 
(26.04.2018), Brugge (27.04.2018) en Antwerpen (28.04.2018). In totaal hebben 
we 70 geïnteresseerde ouders bereikt. 

 Gesprekken met onderwijskoepels FOPEM (Federatie van Onafhankelijke, 
Pluralistische, Emancipatorische Methodescholen) en Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 



TIMING? 

 Ten vroegste september 2019

 Starten in de kleuterklas: ieder jaar een klasje open
 Er zijn ook ouders wiens kind in september 2019 naar het eerste leerjaar gaat. 

Misschien is het een mogelijkheid te starten met kleuterklas + eerste leerjaar.

 School zoeken die open staat

 Leerkrachten nodig: 
 Om te starten één leerkracht nodig voor één kleuterklas. 

 Leerkracht: tweetalig, bicultureel, idealiter doof



VOLGENDE STAPPEN?

 Opstarten van oudercomité voor tweetalig onderwijs
 Twee verschillende engagementen: initiatiefgroep en steungroep? 

 Eerste bijeenkomst in juni 

 Aanwezigheid van Eline Demey (coördinator cel Belangenbehartiging) en 
Catherine Devos (FOPEM, onderwijskoepel van methodescholen)

 Verdere planning wordt daar afgesproken, met input/voorstel vanuit Doof 
Vlaanderen en Catherine Devos 



Marieke Kusters
marieke.kusters@doof.vlaanderen

Samenvatting van het idee en videoverslag van studiebezoeken:
www.doof.vlaanderen/nieuws/tweetalige-klassen-vgt-ned-reguliere-school

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!
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