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1 SAMENVATTING	
Op	 dit	moment	 zijn	 er	 in	 Vlaanderen	 geen	 gelijke	 onderwijskansen	 voor	 dove	 kinderen	 en	 voor	
horende	kinderen	van	dove	ouders,	omdat	geen	enkele	onderwijsvorm	voldoet	aan	hun	rechten	en	
noden.	 Daarom	 deed	 Fevlado	 een	 verkennend	 onderzoek	 naar	 welke	 onderwijsvorm	 wel	 gelijke	
kansen	garandeert.	Onderstaand	onderzoeksrapport	is	het	resultaat	van	diepgaande	gesprekken	met	
experten,	 studiereizen	 naar	 buitenlandse	 onderwijsprogramma’s	 voor	 tweetalig	 onderwijs	 in	 een	
gebarentaal	en	een	gesproken/geschreven	taal,	focusgroepen	met	ouders	en	onderwijsmedewerkers	
en	 literatuurstudie.	Dit	hele	proces	werd	nauw	opgevolgd	door	een	 stuurgroep,	 vertegenwoordigd	
door	een	dove	en	een	horende	ouder,	een	experte	van	de	Dovengemeenschap,	een	dove	leerkracht	
en	een	experte	in	het	aanbod	Vlaamse	Gebarentaal	in	de	voorschoolse	periode.		

Het	meest	passend,	wenselijk	en	haalbaar	onderwijs	 voor	dove	kinderen,	hun	horende	broers	en	
zussen,	en	horende	kinderen	van	dove	ouders,	krijgt	vorm	in	tweetalige	klassen	in	een	bestaande	of	
startende	 school	 binnen	 het	 reguliere	 onderwijscircuit.	 In	 deze	 tweetalige	 klassen	 zitten	 dove	
kinderen,	hun	broers	en	zussen,	en	horende	kinderen	van	dove	ouders,	waarbij	dove	kinderen	idealiter	
in	 de	 meerderheid	 zijn.	 De	 voer-	 en	 instructietalen	 zijn	 Vlaamse	 Gebarentaal	 en	 geschreven	
Nederlands.		De	leerlingen	in	deze	tweetalige	klassen	krijgen	les	van	tweetalige	en	biculturele	dove	
leerkrachten.	Nederlands	en	Vlaamse	Gebarentaal	worden	beiden	als	taalvakken	gegeven	en	thema’s	
met	betrekking	tot	doof	zijn	worden	over	het	hele	curriculum	geïntegreerd.	

In	de	andere	klassen	waar	uitsluitend	horende	leerlingen	onderwijs	volgen,	is	de	voer-	en	instructietaal	
het	Nederlands	en	krijgen	de	leerlingen	les	van	Nederlandstalige	leerkrachten.	Vlaamse	Gebarentaal	
wordt	aan	deze	leerlingen	als	extra	taalvak	aangeboden,	ze	krijgen	dat	twee	uur	per	week.	Ook	hier	
worden	in	het	curriculum	thema’s	met	betrekking	tot	doof	zijn	geïntegreerd,	net	zoals	in	de	tweetalige	
klassen.	

Er	worden	gemeenschappelijke	lesmomenten	georganiseerd	voor	leerlingen	uit	de	tweetalige	klassen	
en	leerlingen	uit	de	Nederlandstalige	klassen.	De	dove	bilinguaal-biculturele	leerkrachten	en	horende	
leerkrachten	 werken	 met	 elkaar	 samen	 en	 stemmen	 op	 elkaar	 af	 over	 het	 curriculum	 en	 de	
gemeenschappelijke	lesmomenten.		

Een	dove	bilinguaal-biculturele	coördinator	bewaakt	het	onderwijs	in	de	tweetalige	klassen	en	heeft	
een	belangrijke	brugfunctie,	met	name	tussen	de	Nederlandstalige	en	tweetalige	klassen,	tussen	de	
dove	 leerkrachten	 onderling	 en	 tussen	 de	 dove	 en	 horende	 leerkrachten.	 Een	 Nederlandstalige	
directeur	heeft	de	leiding	over	de	gehele	school.	De	samenwerking	verloopt	positief	en	beide	groepen	
leerkrachten,	directie	en	coördinatoren	zijn	rolmodellen	voor	alle	leerlingen	op	de	school,	voor	ouders	
en	voor	de	gemeenschappen	buiten	de	school.		

De	 hele	 school,	 zowel	 leerlingen,	 leerkrachten,	 leidinggevenden	 als	 ouders	 en	 de	 omringende	
gemeenschappen	 buiten	 de	 school	 ontwikkelen	 positieve	 attitudes	 ten	 opzichte	 van	 Vlaamse	
Gebarentaal	 en	 het	 Nederlands,	 ten	 opzichte	 van	 de	 horende	 cultuur	 en	 de	 Dovencultuur	 en	 ten	
opzichte	 van	 beide	 gemeenschappen.	 Er	 is	 respect	 voor	 elkaar,	 men	 treedt	 met	 elkaar	 in	
(interculturele)	 dialoog.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 attitude	 in	 de	 hele	 school	 bilinguaal-bicultureel	 is.	
Hiervoor	is	een	goede	samenwerking	nodig	tussen	ouders,	leerkrachten	en	de	Dovengemeenschap.		
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Voorwaarden	voor	de	oprichting	van	deze	experimentele	onderwijsvorm?			

Samenwerking	tussen	de	beleidsdomeinen	Welzijn	en	Onderwijs	om	ook	in	het	voorschools	aanbod	
een	rijke	taalomgeving	te	garanderen.		

Oprichting	 van	 een	 interuniversitair	 expertisecentrum	 rond	 tweetalig	 onderwijs	 in	 Vlaamse	
Gebarentaal	en	Nederlands.	

Ondersteuning	bij	het	informeren	en	sensibiliseren	van	ouders	en	de	Dovengemeenschap.		

Het	mogelijk	maken	van	een	afwijking	van	de	taalwetgeving,	met	name	om	Vlaamse	Gebarentaal	als	
instructietaal	en	als	taalvak	te	kunnen	aanbieden.		

De	 erkenning	 en	 goedkeuring	 van	 een	 toekomstig	 specialisatiejaar	 tweetalige	 pedagogiek	 (in	
Nederlands	en	Vlaamse	Gebarentaal),	georganiseerd	door	een	hogeschool.		

Werkingsmiddelen	om	deze	experimentele	onderwijsvorm	op	te	starten,	namelijk	voor	onderwijs-	en	
coördinerend	personeel,	voor	onderzoek	en	opleiding,	het	ontwikkelen	en	aankopen	van	materiaal,	
bus-	en	taxivervoer,	voor-	en	naschoolse	opvang	en	voor	een	goede	PR.		
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2 VOORWOORD	
In	 het	 onderwijslandschap	 voor	 dove	 kinderen	 in	 Vlaanderen	 was	 doorheen	 de	 geschiedenis	 en	
vandaag	de	dag	weinig	inspraak	en	inbreng	van	dove	mensen	zelf.	Met	dit	subsidieproject	van	Gelijke	
Kansen	in	Vlaanderen	neemt	Fevlado	het	heft	in	handen,	als	vertegenwoordigende	organisatie	van	de	
Vlaamse	gebarentalige	Dovengemeenschap.		

In	het	Verdrag	inzake	de	Rechten	van	Personen	met	een	Handicap,	geratificeerd	door	België	in	2009,	
staat	dat	namelijk	dat	personen	met	een	handicap	in	de	gelegenheid	moeten	worden	gesteld	actief	
betrokken	te	zijn	bij	de	besluitvormingsprocessen	over	het	beleid	en	de	programma’s	met	inbegrip	van	
degenen	die	hen	direct	betreffen.	In	navolging	van	dit	‘Niets	over	ons	zonder	ons’-principe	wensen	wij,		
als	 belangenorganisatie	 voor	 de	 dove	 mensen	 en	 Vlaamse	 gebarentaligen,	 dus	 een	 verkennend	
onderzoek	te	doen,	met	als	resultaat	beleidsaanbevelingen,	in	de	volle	overtuiging	dat	het	onze	taak	
is	 om	 de	 Dovengemeenschap	 in	 Vlaanderen	 en	 de	 Vlaamse	 Gebarentaal	 op	 de	 beste	 manier	 te	
ondersteunen.	We	doen	dit	door	de	Dovengemeenschap	te	bevragen,	 te	kijken	naar	 internationale	
ontwikkelingen	van	de	Dovengemeenschap,	verschillende	onderzoeken	en	wetgeving	te	bestuderen,	
en	 raad	 en	 advies	 van	 experten	 in	 de	materie	 te	 verzamelen.	Met	 de	 juiste	 expertise	 in	 huis	 over	
tweetalig	onderwijs	in	Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands,	verwachten	wij	dus	blijvend	betrokken	te	
worden	bij	de	implementatie	van	de	ondergeschreven	aanbevelingen.			

Dit	 onderzoeksrapport	 met	 beleidsaanbevelingen	 is	 tot	 stand	 kunnen	 komen	 dankzij	 de	
projectsubsidie	 van	 Gelijke	 Kansen	 in	 Vlaanderen.	 Het	 is	 een	 sterk	 project	 geworden,	 waar	
verschillende	partners,	experten,	ouders	en	onderwijsmedewerkers	een	belangrijke	 rol	 in	 speelden	
door	een	bijdrage	te	leveren	in	individuele	gesprekken	en	focusgroepsgesprekken.	Het	project	werd	
nauw	opgevolgd	door	een	stuurgroep	met	leden	die	zich	vrijwillig	 inzetten	voor	dit	project.	Al	deze	
actoren	willen	we	graag	onze	oprechte	dank	betuigen.	Ook	de	buitenlandse	scholen	waar	we	in	het	
kader	van	dit	project	een	studiebezoek	hebben	gebracht,	danken	we	hartelijk	voor	hun	openheid	en	
gastvrijheid.		
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3 INLEIDING	
Fevlado	wil	werk	maken	van	gelijkwaardigheid,	emancipatie	en	ontplooiing	van	dove	personen	en	hun	
taal,	 de	Vlaamse	Gebarentaal,	 in	 de	 samenleving.	Daarom	komt	 Fevlado	op	 voor	de	 eigenheid,	 de	
rechten	en	het	welzijn	van	dove	personen	in	alle	aspecten	van	het	dagelijks	leven.	De	vertaling	van	
deze	missie	naar	het	onderwijslandschap	resulteerde	in	voorliggend	project	dat	maximale	kansen	wil	
bieden	voor	dove	kinderen.	90	tot	95	procent	van	de	dove	kinderen	groeit	op	in	horende	gezinnen.	
Nochtans	bestaat	er	vandaag	de	dag	in	Vlaanderen	geen	onderwijsvorm	waarbij	broers	en	zussen	van	
dove	kinderen	in	aanraking	komen	met	Vlaamse	Gebarentaal,	Dovencultuur,	dove	leeftijdsgenoten	of	
dove	volwassenen.	Verder	heeft	90	tot	95	procent	van	de	dove	ouders	horende	kinderen,	voor	wie	
zulk	een	aanbod	ook	ontbreekt.	Op	dit	moment	bestaat	er	geen	volwaardige	onderwijspraktijk	die	
aansluit	bij	de	noden	van	dove	kinderen,	hun	broers	en	zussen,	en	horende	kinderen	van	dove	ouders.		

Om	effectief	gelijke	onderwijskansen	aan	deze	kinderen	te	kunnen	geven,	volstaat	het	niet	om	een	
bestaande	onderwijsvorm	aan	te	passen,	maar	moet	er	een	alternatieve	onderwijsvorm	uitgebouwd	
worden	 op	 basis	 van	 een	 goed	 doordacht	 concept.	 Daarom	 kwamen	 we	 via	 een	 verkennend	
onderzoek,	 overleg	 en	 in	 samenwerking	 met	 verschillende	 partijen,	 waaronder	 ouders,	
wetenschappers	en	onderwijsexperten,	tot	een	innovatief	en	implementeerbaar	onderwijsmodel	voor	
de	Vlaamse	praktijk.	Een	onderwijsvorm	die	maximale	ontwikkelingskansen	biedt	op	alle	domeinen,	
waardoor	deze	kinderen	van	in	het	begin	evenveel	kansen	krijgen	om	op	te	groeien	tot	evenwichtige,	
geëmancipeerde	volwassenen	die	autonoom	en	volwaardig	participeren	in	onze	maatschappij.	Deze	
onderwijsvorm	vloeit	bovendien	voort	uit	de	verbintenis	die	de	Vlaamse	overheid	aanging	door	de	
ratificatie	van	het	Verdrag	inzake	de	Rechten	van	Personen	met	een	Handicap.		

Dit	project	behelst	dus	een	exploratief	onderzoek	naar	gelijke	onderwijskansen,	met	andere	woorden	
naar	wat	de	meest	passende,	wenselijke	en	haalbare	tweetalige	onderwijsvorm	is	voor	dove	kinderen,	
horende	kinderen	van	dove	ouders	en	horende	broers	en	zussen	van	dove	kinderen.	Waarom	passend?	
Het	moet	een	onderwijsvorm	zijn	die	gelijke	onderwijskansen	garandeert	voor	zowel	dove	kinderen	
als	horende	kinderen,	die	de	noden	en	de	biologie	van	 ieder	kind	 respecteert.	Waarom	wenselijk?	
Ouders,	 kinderen	 en	 de	 Dovengemeenschap	 moeten	 achter	 deze	 onderwijsvorm	 staan.	 Waarom	
haalbaar?	De	onderwijsvorm	moet	implementeerbaar	zijn	in	Vlaanderen	en	haar	onderwijswetgeving.	
Ook	 de	 vraag	 naar	middelen	 en	 de	 vraag	 naar	 eventuele	 aanpassingen	 in	 de	 onderwijswetgeving	
moeten	realistisch	zijn.	

Deze	 onderwijsvorm	 spitst	 zich	 enkel	 toe	 op	 het	 kleuter-	 en	 lager	 onderwijs,	 aangezien	 er	 in	 het	
regulier	secundair	onderwijs	te	veel	keuzemogelijkheden	zijn	qua	studierichting.	Het	is	niet	haalbaar	
om	voor	elke	 studierichting	deze	 innovatieve	onderwijsvorm	toe	 te	passen.	Verder	worden	stevige	
fundamenten	gelegd	in	het	basisonderwijs	om	op	verder	te	bouwen	in	de	verdere	onderwijsloopbaan	
en	 het	 leven	 in	 al	 zijn	 aspecten.	 “It’s	 easier	 to	 build	 strong	 children	 than	 to	 repair	 broken	
men”(Frederick	Douglass).			

Deze	 exploratie	 bestaat	 uit	 diepgaande	 gesprekken	 met	 enkele	 binnenlandse	 en	 buitenlandse	
experten	op	het	vlak	van	onderwijswetgeving,	tweetalig	onderwijs	 in	het	algemeen	en	onderwijs	 in	
gebarentaal	 specifiek.	 Daarnaast	 werd	 relevante	 literatuur	 bestudeerd.	 Verder	 werden	 enkele	
buitenlandse	modellen	voor	tweetalig	onderwijs	bezocht.	Tot	slot	werden	dove	en	horende	ouders,	
en	dove	en	horende	medewerkers	van	het	buitengewoon	onderwijs	bevraagd.	Deze	exploratie	werd	
uitgevoerd	door	een	voltijds	medewerker	van	Fevlado,	met	nauwe	opvolging	en	deelname	van	een	
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stuurgroep	bestaande	uit	een	dove	en	een	horende	ouder,	een	experte	van	de	Dovengemeenschap,	
een	experte	in	vroegbegeleiding	voor	dove	kinderen,	en	een	dove	leerkracht.	Dit	beleidsadvies	is	het	
resultaat	van	dit	exploratief	onderzoek.		

De	opbouw	van	het	beleidsadvies	bestaat	uit	een	uiteenzetting	van	wat	goed	onderwijs	voor	dove	
kinderen	betekent	 en	 hoe	dit	 vorm	 zou	moeten	 krijgen	 in	Vlaanderen.	Nadien	worden	belangrijke	
voorwaarden	geformuleerd	om	dit	onderwijs	mogelijk	te	maken	en	wat	we	van	de	Vlaamse	overheid,	
meer	bepaald	de	departementen	Welzijn	en	Onderwijs	verwachten.			 	
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4 WAT	IS	GOED	ONDERWIJS	VOOR	DOVE	KINDEREN?		

4.1 INLEIDING	
Goed	onderwijs	zorgt	ervoor	dat	kinderen	ten	volle	kunnen	ontwikkelen	en	ontplooien,	op	cognitief	
en	 sociaal-emotioneel	 vlak	 en	 op	 vlak	 van	 persoonlijkheid.	 Het	 helpt	 	 kinderen	 opgroeien	 tot	
zelfbewuste	en	zelfstandige	volwassenen	en	het	garandeert	gelijke	kansen	en	gelijkwaardigheid.		

Kinderen	met	 een	 handicap	 hebben	 volgens	 artikel	 24	 van	 het	 VN-Verdrag	 inzake	 de	 Rechten	 van	
Personen	met	een	Handicap	recht	op	onderwijs,	zonder	discriminatie	en	op	basis	van	gelijke	kansen.	
Daardoor	 verbinden	 Vedragspartijen	 zich	 ertoe	 om	 een	 systeem	 van	 inclusief	 onderwijs	 te	
waarborgen,	 gericht	 op	 de	 volledige	 ontwikkeling	 van	 mogelijkheden,	 gericht	 op	 persoonlijkheid,	
talenten	 en	 creativiteit,	 van	 het	 gevoel	 van	 waardigheid	 en	 eigenwaarde,	 versterking	 van	
mensenrechten	en	menselijke	diversiteit	en	participatie	in	een	vrije	samenleving.	Het	realiseren	van	
inclusief	 onderwijs	 steunt	 op	 vier	 belangrijke	 pijlers:	 het	 voorzien	 van	 redelijke	 aanpassingen,	
ondersteuningsmaatregelen,	toegankelijkheid	en	universeel	ontwerp.		

Artikel	24.3(b)	en	(c)	maken	echter	een	specifieke	uitzondering	voor	dove	kinderen,	door	te	stellen	dat	
Verdragspartijen	passende	maatregelen	nemen	om	(1)	het	leren	van	gebarentaal	te	faciliteren	en	de	
taalkundige	identiteit	van	de	Dovengemeenschap	te	bevorderen,	(2)	te	waarborgen	dat	het	onderwijs	
voor	personen,	en	in	het	bijzonder	voor	kinderen,	die	blind,	doof,	of	doofblind	zijn,	plaatsvindt	in	de	
talen	 en	 met	 de	 communicatiemethoden-	 en	 middelen	 die	 het	 meest	 geschikt	 zijn	 voor	 de	
desbetreffende	persoon	en	in	een	omgeving	waarin	hun	cognitieve	en	sociale	ontwikkeling	worden	
geoptimaliseerd	en	(3)	 leerkrachten	op	te	 leiden,	met	 inbegrip	van	 leerkrachten	met	een	handicap,	
“die	opgeleid	zijn	in	gebarentaal”.		

De	Wereld	Doven	Federatie	benadrukte	recent	nog	dat	een	interpretatie	van	deze	paragraaf	leidt	tot	
bilinguaal	onderwijs	in	een	gebarentaal	en	de	geschreven/gesproken	nationale	taal,	en	dat	het	louter	
voorzien	van	redelijke	aanpassingen	niet	voldoende	is	om	te	spreken	van	inclusief	onderwijs.	Het	M-
decreet	dat	in	maart	2014	door	de	Vlaamse	overheid	goedgekeurd	werd	en	dat	het	recht	op	redelijke	
aanpassingen	benadrukt,	komt	dus	maar	deels	tegemoet	aan	de	noden	en	rechten	van	dove	kinderen,	
zoals	beschreven	staat	in	het	VN-Verdrag,	artikel	24.3	(b)	en	(c).		

Dit	exploratief	onderzoek	toont	aan	dat	goed	onderwijs	voor	dove	kinderen	tweetalig	is,	bicultureel,	
visueel,	emancipatorisch	en	participatief.	 In	dit	hoofdstuk	wordt	toegelicht	wat	deze	vijf	concepten	
betekenen,	waarom	ze	belangrijk	zijn	voor	dove	kinderen,	hoe	dit	vandaag	de	dag	vorm	krijgt	en	wat	
onze	 aanbevelingen	 zijn	 voor	de	 implementatie	 van	deze	 vijf	 principes	 in	 het	 onderwijs	 voor	 dove	
kinderen	in	Vlaanderen.		

De	 hoofddoelgroep	 van	 dit	 project	 zijn	 dove	 kinderen	 (van	 dove	 en	 horende	 ouders),	 omdat	 zij	
diegenen	zijn	die	het	meest	nadeel	ondervinden	van	het	gebrek	aan	een	gepaste	onderwijsvorm	en	dit	
hun	ontwikkeling	en	onderwijskansen	 serieus	 in	het	gedrang	brengt.	Daarom	werd	dit	 verkennend	
onderzoek	gevoerd	met	een	focus	op	deze	doelgroep.	Eerst	wordt	goed	onderwijs	gekaderd	voor	dove	
kinderen.	Daarna	wordt	beargumenteert	waarom	de	onderwijsvorm	die	voor	de	dove	kinderen	hen	
het	meest	passend,	wenselijk	en	haalbaar	bevonden	werd,	ook	in	belangrijke	mate	bijdraagt	aan	gelijke	
onderwijskansen	voor	horende	kinderen	uit	gezinnen	met	minstens	één	doof	gezinslid.		
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4.2 TWEETALIG	ONDERWIJS		

Goed	onderwijs	geeft	dove	kinderen	alle	kansen	zich	tweetalig,	 in	het	Nederlands	en	de	Vlaamse	
Gebarentaal,	te	ontwikkelen	en	een	positieve	attitude	te	vormen	ten	opzichte	van	beide	talen.		

4.2.1 WAT	IS	TWEETALIG	ONDERWIJS?	
Andersson	en	Boyer	(1970)	definiëren	tweetalig	onderwijs	als	volgt:	“Bilingual	education	is	instruction	
in	two	languages	and	the	use	of	those	two	languages	as	mediums	of	instruction	for	any	part,	or	all,	of	
the	school	curriculum.”	(1970,	zoals	geciteerd	in	May,	2008).	Eenvoudig	gezegd:	tweetalig	onderwijs	
is	 onderwijs	 in	 twee	 talen.	 Beide	 talen	 worden	 gebruikt	 als	 instructietaal,	 om	 de	 inhoud	 van	 het	
curriculum	 over	 te	 brengen	 aan	 leerlingen	 (May,	 2008).	 In	 het	 geval	 van	 dove	 kinderen	 betekent	
tweetalig	onderwijs	onderwijs	met	Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands	als	voer-	en	instructietalen.	

Vlaamse	Gebarentaal	(VGT)	is	de	gebarentaal	die	in	Vlaanderen	gebruikt	wordt.	Op	26	april	2006	werd	
Vlaamse	 Gebarentaal	 door	 de	 Vlaamse	 overheid	 erkend	 als	 de	 taal	 van	 de	 Vlaamse	
Dovengemeenschap	(Decreet	van	5	mei	2006	houdende	de	erkenning	van	de	Vlaamse	Gebarentaal).	
VGT	is	een	visueel-gestuele	taal	met	een	eigen	grammatica	en	lexicon,	terwijl	gesproken	talen	oraal-
auditieve	 talen	 zijn.	 Vlaamse	Gebarentaal	 verschilt	 overigens	 ook	 van	 de	 gebarentaal	 in	 Franstalig	
België	 (Langue	 des	 Signes	 de	 Belgique	 Francophone,	 of	 LSFB),	 van	 de	 Nederlandse	 Gebarentaal	
(gebruikt	in	Nederland),	en	van	het	Nederlands.	Dit	betekent	dat	Vlaamse	Gebarentaal	niet	afgeleid	is	
van	het	Nederlands,	maar	een	zelfstandige,	spontaan	ontstane	en	groeiende	taal	is,	net	zoals	iedere	
andere	(gesproken-	of	gebaren)taal.	Vlaamse	Gebarentaal	is	dus	een	volwaardige	taal,	geen	artificiële	
visualisering	van	het	Nederlands,	zoals	dat	met	gebarensystemen	het	geval	is.	

De	Vlaamse	Dovengemeenschap	bestaat	uit	ongeveer	6000	Vlaamse	gebarentaligen	voor	wie	VGT	de	
eerste	taal	of	voorkeurstaal	is,	maar	er	zijn	meer	mensen	die	Vlaamse	Gebarentaal	kennen.	Er	zijn	zo’n	
7000	 horende	 mensen	 zijn	 die	 (goed)	 Vlaamse	 Gebarentaal	 kennen	 en	 deze	 taal	 ook	 regelmatig	
gebruiken	in	hun	privéleven	(kinderen,	vrienden,	familieleden,	partners)	en	hun	professioneel	leven	
(werkomgeving	waar	dove	mensen	deel	van	uitmaken)	(Adviescommissie	Vlaamse	Gebarentaal,	2013).	
Daarnaast	 zijn	 er	 nog	 veel	 andere	 horende	 mensen	 die	 op	 één	 of	 andere	 manier	 in	 contact	 zijn	
gekomen	met	Vlaamse	Gebarentaal,	de	taal	leerden,	maar	ze	niet	actief	gebruiken	in	hun	dagelijkse	
leven.	Dove	Vlaamse	gebarentaligen	 zijn	 zo	goed	als	 allemaal	 tweetalig:	 ze	maken	 in	hun	dagelijks	
leven	zowel	gebruik	van	de	Vlaamse	Gebarentaal	als	het	Nederlands.			

4.2.2 WAAROM	TWEETALIG	ONDERWIJS	IN	VLAAMSE	GEBARENTAAL	EN	NEDERLANDS?	
Een	gebarentaal,	in	het	geval	van	Vlaanderen	dus	de	Vlaamse	Gebarentaal,	is	de	meest	toegankelijke	
taal	 voor	 dove	 kinderen.	 Krashen	 (1982)	 benoemt	 een	 verstaanbare	 input	 als	 één	 van	 de	
karakteristieken	 voor	 een	 optimale	 invoer	 bij	 taalverwerving.	 Voor	 dove	 kinderen	 betekent	
verstaanbare	input	dus	toegankelijke	input	(Tijsseling,	2006,	Antoons,	2012).	Shantie	en	Hoffmeister	
(2000)	citeren	Mayberry	&	Eichen:	“Unlike	spoken	language,	deaf	children	have	no	difficulty	perceiving	
sign	language”	(1991,	p.	488).	Ze	formuleren	aansluitend	de	volgende	stelling	“Since	all	Deaf	children	
can	access	a	visual	language,	the	logical	step	would	be	to	incorporate	ASL	[American	Sign	Language]	
into	schools	for	Deaf	children”	(Shantie	&	Hoffmeister,	2000,	p.	41).		

Het	Verdrag	 inzake	de	Rechten	van	Personen	met	een	Handicap,	geratificeerd	door	België	 in	2009,	
schrijft	voor	dat	de	overheden	verantwoordelijk	zijn	voor	het	faciliteren	van	het	leren	van	gebarentaal	
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en	 het	 bevorderen	 van	 de	 taalkundige	 identiteit	 van	 de	 gemeenschap	 van	 doven	 (art	 24	 §3b).	
Onderwijs	aan	dove	kinderen	moet	gebeuren	met	de	communicatiemethoden	en	talen	die	het	beste	
passen	bij	deze	groep	kinderen	(art	24,	§3c).	Daarbij	definieert	artikel	2	ook	gebarentalen	als	(echte)	
talen.	Dit	betekent	dat	het	VN-Verdrag	voorschrijft	dat	dove	kinderen	recht	hebben	op	onderwijs	met	
gebarentaal	 als	 voertaal,	 met	 andere	 woorden,	 op	 tweetalig	 onderwijs.	 Daarbij	 hebben	 dove	 en	
slechthorende	 kinderen	 recht	 op	 leerkrachten	 die	 gekwalificeerd	 zijn	 in	 gebarentaal	 en	 moet	 de	
overheid	 passende	 maatregelen	 treffen	 om	 leerkrachten	 met	 een	 handicap,	 dus	 ook	 dove	
leerkrachten,	aan	te	werven	voor	dit	onderwijs	(art	24	§4).				

Daarnaast	 staat	 in	 artikel	 30	 van	 het	 Internationaal	 Verdrag	 inzake	 de	 Rechten	 van	 het	 Kind	 dat	
kinderen	van	minderheden	het	recht	hebben	op	het	beleven	van	hun	eigen	cultuur	en	het	gebruik	van	
hun	eigen	taal.	Voor	dove	kinderen	geldt	dit	dat	ze	recht	hebben	op	het	beleven	van	Dovencultuur	en	
Vlaamse	Gebarentaal.		

Ook	geeft	onderwijs	in	Vlaamse	Gebarentaal	deze	taal	en	haar	gebruikers	de	kans	om	opgewaardeerd	
te	worden,	met	andere	woorden,	om	de	status	van	deze	taal	te	verbeteren.	De	Nederlandse	taal	is	de	
meerderheidstaal	 in	 Vlaanderen,	 terwijl	 de	 Vlaamse	 Gebarentaal	 een	 minderheidstaal	 is	 met	 een	
kwetsbaar	statuut.	Het	statusverschil	tussen	beide	talen	moet	erkend	worden	en	onderwijs	speelt	een	
belangrijke	rol	in	de	positieve	beeldvorming	en	erkenning	van	Vlaamse	Gebarentaal.		

Het	Nederlands	is	in	Vlaanderen	de	officiële	taal,	wat	betekent	dat	zo	goed	als	alle	communicatie	en	
informatiebronnen	 in	 deze	 taal	 verlopen,	 zoals	 in	 onderwijs,	 op	 het	 werk,	 in	media,	 cultuur,	 enz.	
Kortom,	in	alle	aspecten	van	het	dagelijkse	leven	kom	je	het	Nederlands	tegen.	Daarom	is	het	ook	voor	
dove	 mensen	 een	 must	 om	 deze	 taal	 machtig	 te	 zijn,	 met	 name	 het	 lezen	 en	 schrijven	 van	 het	
Nederlands,	zodat	ze	meekunnen	in	deze	Nederlandstalige	maatschappij.	 In	de	onderwijswetgeving	
staat	vastgelegd	dat	het	Nederlands	steeds	als	instructietaal	moet	gebruikt	worden.	Het	Nederlands	
wordt	 als	 vak	 aangeboden	 in	 het	 curriculum,	 met	 aandacht	 voor	 en	 eindtermen	 inzake	 vier	
verschillende	vormen,	namelijk	Nederlands	spreken,	luisteren,	lezen	en	schrijven.		

Verder	wijst	onderzoek	uit	dat	twee-	en	meertaligheid	een	positieve	uitwerking	heeft	op	verschillende	
ontwikkelingsgebieden.	Zo	hebben	meertalige	personen	een	beter	probleemoplossend	vermogen,	een	
beter	 geheugen,	 	 communiceren	 ze	 efficiënter	 en	 zijn	 ze	 sterker	 in	 beter	 logisch	 denken	 en	 het	
onderscheiden	van	hoofd-	en	bijzaken.	Tweetalig	onderwijs	betekent	dat	kinderen	er	op	beide	talen	
op	 vooruit	 gaan.	 Door	 de	 grammatica	 van	 verschillende	 talen	 te	 leren,	 leren	 twee-	 of	 meertalige	
mensen	 deze	 talen	 correcter	 te	 gebruiken.	 Kinderen	 bouwen	 nieuwe	 kennis,	 nieuwe	 gebaren	 of	
woorden	op	op	wat	ze	reeds	weten	of	hebben	meegemaakt	(zie	o.a.	Cummins,	2006;	Kyle,	1994).	Voor	
dove	kinderen	kan	dit	betekenen	dat	kennis	van	en	in	Vlaamse	Gebarentaal	(die	voor	hen	het	meest	
toegankelijk	is)	hen	helpt	Nederlands	te	leren	(lezen	en	schrijven).	Verder	toont	onderzoek	ook	aan	
dat	het	verwerven	van	een	gebarentaal	de	gesproken	taalontwikkeling	niet	belemmert.			

Tweetaligheid	 in	 Nederlands	 en	 Vlaamse	 Gebarentaal	 maakt	 ook	 maximale	 participatie	 in	 de	
maatschappij	 mogelijk,	 namelijk	 in	 de	 samenleving	 in	 al	 zijn	 opzichten	 en	 in	 de	 Vlaamse	
Dovengemeenschap.	 Naargelang	 de	 situatie	 kunnen	 dove	 kinderen	 switchen	 tussen	 verschillende	
talen	en	modaliteiten:	gesproken/geschreven	Nederlands	en	Vlaamse	Gebarentaal	(al	dan	niet	via	een	
tolk	Vlaamse	Gebarentaal).		
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4.2.3 TWEETALIG	ONDERWIJS	VOOR	DOVE	KINDEREN	IN	VLAANDEREN	VANDAAG?		
Dove	 kinderen	 kunnen	 vandaag	 onderwijs	 krijgen	 in	 twee	 verschillende	 onderwijsvormen,	 meer	
bepaald	 in	 het	 regulier	 onderwijs,	 met	 of	 zonder	 redelijke	 aanpassingen	 en	 in	 het	 buitengewoon	
onderwijs	type	7.		

Ondanks	 dat	 VGT	 al	 van	 oudsher	 aanwezig	 is	 in	 ons	 land,	 bestaat	 er	 nog	 geen	 volwaardige	
onderwijsvorm	waar	VGT	een	prominente	rol	krijgt,	gelijkwaardig	met	het	Nederlands.	De	Vlaamse	
overheid	doet	wel	inspanningen	om	VGT	in	het	Vlaamse	onderwijslandschap	een	plaats	te	geven.	Het	
urenpakket	voor	de	inzet	van	tolken	Vlaamse	Gebarentaal	in	onderwijs	is	met	de	jaren	steeds	meer	
uitgebreid.	Ook	de	Talennota	 (2011)	en	het	VLOR-rapport	 (2014)	 tonen	aan	dat	het	ministerie	van	
Onderwijs	de	noodzaak	van	VGT	in	het	onderwijs	erkent.	Echter,	tot	een	sluitend	voorstel	of	initiatief	
m.b.t.	onderwijs	met	Vlaamse	Gebarentaal	als	voer-	en	 instructietaal,	 is	men	nooit	gekomen.	Dove	
kinderen	 kunnen	 bijgevolg	 nog	 steeds	 niet	 kiezen	 voor	 onderwijs	 in	 Vlaamse	 Gebarentaal.	 De	
onderwijsvormen	waarvoor	ze	wel	kunnen	kiezen	vertonen	een	aantal	knelpunten,	waar	we	 in	een	
volgende	paragraaf	dieper	op	ingaan.	

4.2.3.1 BUITENGEWOON	ONDERWIJS,	TYPE	7	
In	Vlaanderen	zijn	6	basisscholen	voor	buitengewoon	onderwijs	type	7,	namelijk	BuBaO	Spermalie	te	
Brugge,	 BuBaO	 Sint-Lievenspoort	 te	Gent,	 BuBaO	Kasterlinden	 te	 Sint-Agatha-Berchem,	 BuBaO	K.I.	
Woluwe	te	Sint-Lambrechts-Woluwe,	BuBaO	KOCA	te	Antwerpen,	BuBaO	KIDS	te	Hasselt.	Deze	scholen	
worden	 in	 de	 volksmond	 ‘dovenscholen’	 genoemd.	 Alle	 Vlaamse	 dovenscholen	 hebben	 een	
geschiedenis	van	overwegend	oraal	onderwijs.	De	focus	lag	vooral	op	de	ontwikkeling	van	spraak,	met	
als	 gevolg	 functioneel	 analfabetisme	 en	 psychologische	 problemen	 (Lane	 1984;	 Ladd	 2003).	 Deze	
problemen	deden	zich	voor	als	gevolg	van	een	taalarme	input	en	de	onmogelijkheid	tot	 incidenteel	
leren,	wegens	een	ontoegankelijke	taalomgeving.		

De	praktijk	 in	het	dovenonderwijs	vandaag	 is	het	 resultaat	van	een	geleidelijke	evolutie	naar	meer	
openheid	voor	Vlaamse	Gebarentaal.	Sommige	scholen	introduceerden	VGT	als	taalvak	voor	één	of	
twee	lesuren	per	week,	andere	scholen	introduceren	deze	taal	in	het	vak	Dovencultuur		

Uit	een	studie	van	visieteksten	op	de	websites	van	deze	scholen	kunnen	we	afleiden	wat	de	visie	van	
scholen	is	op	tweetaligheid	in	Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands.	Samengevat	kan	worden	gezegd	
dat	op	Sint-Lievenspoort	en	KOCA	de	onderwijstaal	bepaald	wordt	‘op	maat	van	het	kind’,	op	Spermalie	
is	dit	enkel	aanwezig	in	het	curriculum	zoals	VGT	en	Dovencultuur.	Opmerkelijk	is	dat	Sint-Lievenspoort	
en	 KOCA	 beiden	 de	 term	 ‘communicatiecode’	 gebruiken	 en	 niet	 spreken	 van	 onderwijstaal	 of	
taalkeuze.	Dit	wekt	de	indruk	dat	de	keuze	van	een	bepaald	medium	(oraal-auditief,	visueel-gestueel,	
of	 een	 combinatie)	 het	 taalaanbod	 bepaalt.	 KI	 Woluwe,	 KIDS	 en	 Kasterlinden	 beschrijven	 in	 hun	
visieteksten	dat	ze	een	tweetalige	en	biculturele	onderwijsvisie	navolgen,	bij	de	ene	meer	uitgesproken	
dan	de	andere.	De	Meulder	et	al.	(2008)	omschrijven:	“De	aanwezigheid	van	beide	talen	en	culturen	
wordt	verzekerd	door	aanwezigheid	en	medewerking	van	sprekers	van	beide	talen/leden	van	beide	
culturele	groepen:	de	Nederlandstalige	Vlamingen	en	leden	van	de	Vlaamse	Dovengemeenschap.”	(De	
Meulder	 et	 al.,	 2008,	 p.	 99.).	 Zo	 heeft	 Kasterlinden	 duidelijk	 omschreven	 dat	 ze	 werken	 met	
klasmedewerkers	en	VGT	als	voertaal	hanteren.	KIDS	en	KI	Woluwe	hebben	zich	ook	uitgesproken	over	
het	voorbereiden	op	zowel	de	horende	maatschappij	als	de	Dovengemeenschap.	Het	lijkt	of	de	intentie	
er	is,	maar	hier	kan	de	bedenking	worden	gemaakt	hoe	dit	zich	naar	de	praktijk	vertaalt.	Er	zijn	in	beide	
scholen	geen	dove	leerkrachten	of	andere	rolmodellen	aan	het	werk	in	het	onderwijs.	Ook	Spermalie	
heeft	geen	dove	leerkrachten	of	onderwijsmedewerkers	in	dienst.	Sint-Lievenspoort	heeft	één	dove	
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Vlaamse	gebarentalige	onderwijsmedewerker	en	één	dove	Vlaamse	gebarentalige	kleuterjuf	in	dienst	
voor	 de	 vakken	 Dovencultuur-Identiteit	 en	 Vlaamse	 Gebarentaal.	 KOCA	 heeft	 twee	 dove	 Vlaamse	
gebarentalige	 onderwijsmedewerkers,	 eveneens	 voor	 de	 vakken	 Dovencultuur	 en	 Vlaamse	
Gebarentaal.	 De	 enige	 gekwalificeerde	 Vlaamse	 gebarentalige	 dove	 leerkracht	 die	 als	 klastitularis	
actief	is	in	een	basisschool	werkt	op	Kasterlinden.		
	
We	kunnen	dus	besluiten	dat	VGT	niet	steeds	wordt	gebruikt	als	voer-	en	instructietaal	en	niet	breed	
wordt	gedragen	door	de	scholen.	Van	structureel	en	stevig	gefundeerd	tweetalig	onderwijs	is	dus	geen	
sprake.	Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands	zijn	niet	evenwaardig	aanwezig	in	het	onderwijssysteem.		
	
In	de	meeste	 scholen	 voor	buitengewoon	kleuter-	 en	 lager	onderwijs	 is	 integratie	 in	 een	 reguliere	
school	 de	 hoofddoelstelling.	 Dove	 en	 slechthorende	 kinderen	 zonder	 bijkomende	 beperkingen	
stromen	 door	 naar	 het	 gewone	 onderwijs.	 Ze	 worden	 dus	 voorbereid	 op	 integratie	 in	 een	
monolinguaal	 Nederlandstalige	 onderwijssetting,	 wat	 betekent	 dat	 scholen	 zich	 voornamelijk	
toespitsen	op	de	ontwikkeling	van	het	spreken,	horen,	lezen	en	schrijven	van	het	Nederlands.	Vooral	
dove	 leerlingen	 met	 bijkomende	 beperkingen,	 van	 buitenlandse	 afkomst,	 of	 van	 een	 anderstalig	
thuismilieu,	 lopen	 school	 in	 het	 buitengewoon	 onderwijs	 type	 7.	 Deze	 taal-	 en	 competentie-
heterogene	 doelgroep	 zorgt	 er	 mede	 voor	 dat	 onderwijs	 een	 grote	 uitdaging	 is,	 dus	 ook	 het	
organiseren	van	tweetalig	onderwijs.	
	
Slechts	 één	 school,	 namelijk	 Kasterlinden	 in	 Sint-Agatha-Berchem	 ging	 de	 uitdaging	 van	 tweetalig	
onderwijs	 aan	 en	 is	 de	 enige	 school	 met	 een	 uitgesproken	 tweetalig	 taalbeleid,	 dat	 de	
gelijkwaardigheid	tussen	Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands	erkent.	Bovendien	heeft	Kasterlinden	in	
totaal	 (basisschool	 en	 secundaire	 school	 samengeteld)	 negen	 dove	 Vlaamse	 gebarentalige	
leerkrachten	en	onderwijsmedewerkers	in	dienst,	waarmee	het	de	school	is	met	het	grootste	aantal	
VGT-taalrolmodellen	voor	dove	kinderen.		
	
Echter,	 Kasterlinden	 kampt	 met	 een	 aantal	 grote	 uitdagingen.	 Het	 ontbreken	 van	 een	
vroegbegeleidingsdienst	verbonden	aan	de	school,	zorgt	voor	een	lage	instroom.	Door	de	geografische	
ligging	van	de	school,	 in	de	Brusselse	context,	 is	de	instroom	van	anderstalige	leerlingen	groot,	een	
grote	instroom	van	leerlingen.	Verder	is	deze	geografische	ligging	weinig	gunstig	door	het	stigma	dat	
rust	op	Brussel	en	door	de	weinig	vlotte	bereikbaarheid	van	de	school.	Ook	is	er	een	grote	zij-instroom	
van	leerlingen	uit	andere	reguliere	scholen	en	scholen	voor	buitengewoon	onderwijs	niet	mee	konden.	
De	Vlaamse	Dovengemeenschap	is	verder	onvoldoende	geëmancipeerd	en	bewust	van	het	belang,	de	
noodzaak	en	de	inhoud	van	het	bilinguaal-biculturele	onderwijs	op	Kasterlinden.		
	
In	 Vlaanderen	 zijn	 er	 verder	 erg	 weinig	 gekwalificeerde	 bilinguaal-biculturele	 dove	 leerkrachten.	
Verder	 kan	 de	 toegankelijkheid	 van	 de	 lerarenopleidingen	 voor	 dove	 studenten	 in	 vraag	 gesteld	
worden.	Hoewel	ieder	jaar	het	aantal	tolkuren	om	tolken	VGT	in	het	onderwijs	in	te	zetten	toenam,	
was	dit	nog	niet	voldoende	om	voltijds	te	kunnen	participeren	aan	de	lerarenopleiding.	Op	dit	moment	
kan	de	grote	vraag	niet	opgevangen	worden	door	het	behoorlijke	tekort	aan	actieve,	gekwalificeerde	
tolken	 VGT.	 Daarnaast	 is	 de	 inhoud	 van	 de	 examens	 en	 de	 tests	 beïnvloed	 door	 culturele	 en	
linguïstische	 factoren.	Aangezien	de	dove	 studenten	deel	uitmaken	van	een	 taalminderheidsgroep,	
kunnen	deze	 tests	 een	vorm	van	discriminatie	 zijn	 (Andrews	&	Franklin,	 1997).	Overigens	past	het	
curriculum	van	de	lerarenopleiding	niet	volledig	bij	deze	studenten,	zoals	het	ontbreken	van	het	vak	
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Dovencultuur,	het	vak	VGT,	bilinguale	methoden	van	lesgeven	als	VGT	je	eerste	taal	is,	enzovoort.	Wel	
zijn	 er	 voorbeelden	 waarbij	 de	 opleiding	 specifieke	 aanpassingen	 deden,	 zoals	 het	 vervangen	 van	
vakken	als	muziek	door	Dovencultuur	en	Vlaamse	Gebarentaal.	Dit	vroeg	wel	de	nodige	flexibiliteit,	
creativiteit	en	inzet	van	de	docenten.		
	
Daarnaast,	doordat	de	status	van	Vlaamse	Gebarentaal	op	de	meeste	dovenscholen	niet	fundamenteel	
evenwaardig	 is	 met	 het	 Nederlands	 en	 het	 onderwijspersoneel	 uit	 overwegend	 horende	
Nederlandstalige	personen	bestaat,	is	de	werkomgeving	onaantrekkelijk	voor	dove	personen.	Verder	
krijgen	dove	personen,	 zelfs	als	 ze	een	 lerarendiploma	hebben,	niet	altijd	een	volwaardig	uren-	en	
vakkenpakket	aangeboden	en	staan	niet	altijd	op	gelijke	voet	met	horende	leerkrachten.	
	
Een	ander	belangrijk	knelpunt	 in	Vlaanderen	 is	dat	er	momenteel	geen	enkele	 test	bestaat	om	het	
niveau	VGT	bij	 kinderen	 te	 testen.	Op	de	UGent	 is	wel	een	doctoraatsonderzoek	gaande	door	dra.	
Beatrijs	Wille,	die	deze	taaltest	ontwikkelt.			

4.2.3.2 REGULIER	ONDERWIJS	
	

Tolken	Vlaamse	Gebarentaal	in	het	kleuter-	en	lager	onderwijs	

Volgens	 de	Belgische	 taalwetgeving	 is	 de	 onderwijstaal	 in	 het	 Vlaamse	 taalgebied	 het	Nederlands.	
Sinds	2013	is	er	wel	een	mogelijkheid	om	een	tolk	Vlaamse	Gebarentaal	in	te	zetten	in	het	kleuter-	en	
lager	 onderwijs	 (onderwijsdecreet	 XXIII,	 10	 juli	 2013).	 Echter,	 de	 inzet	 van	 tolken	 garandeert	 geen	
tweetalig	onderwijs,	aangezien	het	onderwijs	nog	steeds	monolinguaal	Nederlandstalig	is.	Bovendien	
zijn	 er	 een	 aantal	 knelpunten	 verbonden	 aan	 het	 gebruik	 van	 tolken	 Vlaamse	 Gebarentaal	 in	 het	
onderwijs:		

- Dove	kinderen	moeten	eerst	VGT	machtig	zijn	vooraleer	ze	gebruik	kunnen	maken	van	een	
tolk	VGT.	Echter,	90	tot	95	%	van	de	dove	kinderen	hebben	horende	ouders.	Het	aanbod	VGT	
in	de	voorschoolse	periode	is	vaak	nog	te	beperkt	om	dove	kinderen	optimale	kansen	te	geven	
deze	 taal	 te	 verwerven.	 Indien	 er	 toch	 een	 tolk	VGT	wordt	 ingezet	 voor	 kleuters	 of	 lagere	
schoolkinderen	die	VGT	niet	machtig	zijn,	fungeert	de	tolk	eerder	als	een	leerkracht	VGT,	wat	
niet	haar	rol	is.		

- Kinderen	die	naar	het	kleuter-	en	lager	onderwijs	gaan,	ontwikkelen	nog	volop	taal.	Een	tolk	
Vlaamse	Gebarentaal	heeft	niet	de	taak	de	taalontwikkeling	van	dove	kinderen	in	het	oog	te	
houden,	 te	 evalueren	 en	 ertoe	 bij	 te	 dragen.	 Gebruik	 van	 een	 tolk	 Vlaamse	 Gebarentaal	
impliceert	dat	een	kind	de	taal	al	helemaal	machtig	is.	‘Vertaald’	onderwijs	biedt	onvoldoende	
kansen	voor	de	taalverwerving	en	taalontwikkeling	van	dove	kinderen.	Hier	blijft	rechtstreekse	
communicatie	met	leerkrachten	en	volwassen	taalrolmodellen	uit.		

- Dove	 kinderen	 hebben	 voor	 slechts	 70%	 van	 de	 lestijden	 recht	 op	 een	 tolk	 Vlaamse	
Gebarentaal.	Echter,	door	het	tekort	aan	actieve	tolken	Vlaamse	Gebarentaal	wordt	het	recht	
op	 tolken	VGT	voor	70%	van	de	 lestijden	niet	 ingevuld.	 Slechts	65%	van	de	aanvragen	van	
Limburg	 en	 Vlaams-Brabant	 wordt	 ingevuld	 met	 tolkprestaties.	 In	 West-Vlaanderen,	
Antwerpen	en	Oost-Vlaanderen	ziet	het	er	iets	beter	uit	–	hier	is	de	oplossingsgraad	gemiddeld	
77%	(CAB	jaarrapport,	2014).		



	 14	

- Tolken	Vlaamse	Gebarentaal	zijn	geen	taalrolmodellen,	geen	moedertaalgebruikers.	Kinderen	
zijn	 gevoelig	 aan	 taalfouten	 en	 nemen	 deze	 fouten	 over	 van	 niet-moedertaalgebruikers.	
Bovendien	komen	veel	dove	kinderen	onvoldoende	in	contact	met	moedertaalgebruikers	om	
deze	taalfouten	recht	te	zetten.	Op	oudere	leeftijd	kunnen	dove	mensen	deze	fouten	filteren,	
maar	kleine	kinderen	kunnen	dit	niet.	De	belangrijkste	reden	is	dat	ze	nog	volop	bezig	zijn	met	
het	verwerven	en	ontwikkelen	van	taal.		

- In	de	tolkopleiding	bestaat	er	geen	module	“tolken	voor	kinderen”.	

Tolken	zijn	een	ondersteuning,	een	redelijke	aanpassing,	voor	dove	kinderen	om	het	regulier	onderwijs	
te	 kunnen	 volgen.	 Het	 biedt	 de	 dove	 kinderen	 niet	 het	 voordeel	 van	 instructie	 in	 VGT	 door	 de	
leerkracht,	noch	het	voordeel	van	instructie	vanuit	een	visueel	perspectief.		

GON	-	begeleiding	
	
Dove	en	slechthorende	leerlingen	hebben	vanaf	een	gehoorverlies	van	90dB	recht	op	vier	uur	GON-
begeleiding	per	week.	Leerlingen	met	een	gehoorverlies	tussen	70	en	90	dB	hebben	slechts	voor	twee	
uur,	gedurende	twee	jaar	per	cyclus	(twee	jaar	in	kleuteronderwijs,	twee	jaar	in	het	lager,	twee	in	het	
middelbaar	 en	 twee	 in	 het	 hoger)	 recht	 op	 GON-begeleiding.	 	 Voor	 het	 toekennen	 van	 GON-
begeleiding	is		een	attest	van	het	CLB	vereist.	GON-begeleiding	is	een	dienst	die	door	de	scholen	van	
buitengewoon	 onderwijs	 wordt	 aangeboden	 aan	 dove	 kinderen,	 om	 de	 integratie	 in	 het	 regulier	
onderwijs	zo	optimaal	mogelijk	te	laten	verlopen.	Dit	doen	ze	door	leerkrachten	en	medeleerlingen	te	
sensibiliseren	 en	 bewust	 te	maken	 van	 het	 doof-zijn	 van	 de	 dove	 leerling.	 Verder	 treedt	 de	GON-
begeleider	ook	op	als	taakleerkracht	die	bijles	geeft	over	bepaalde	vakinhouden	die	de	dove	leerling	
niet	 (volledig)	begrijpt	door	de	beperkte	 toegankelijkheid.	Ook	 staan	 zij	 in	 voor	 sociaal-emotionele	
ondersteuning.	GON-begeleiders	zijn	doorgaans	de	Vlaamse	Gebarentaal	niet	of	weinig	machtig.	Er	
zijn	wel	beginnende	initiatieven	om	dove	VGT-talige	personen	in	te	zetten	binnen	het	GON,	al	zijn	die	
nog	steeds	erg	beperkt.		
	
Ontbreken	van	contacten	met	dove	leeftijdsgenoten	

Verder	komen	dove	kinderen	niet	of	nauwelijks	met	elkaar	in	contact	in	het	regulier	onderwijs.	Dove	
kinderen	 hebben	 doorgaans	 weinig	 tot	 geen	 contacten	 met	 VGT-talige	 leeftijdsgenoten	 en	
rolmodellen.	Een	van	de	belangrijkste	voorwaarden	voor	het	verwerven	en	ontwikkelen	van	 taal	 is	
communiceren	met	leeftijdsgenoten	in	deze	taal.	Er	zijn	slechts	enkele	gevallen	van	clusterintegratie,	
waarbij	meer	dan	één	doof	kind	samen	op	dezelfde	reguliere	school	en/of	in	dezelfde	klas	zitten.	In	
het	 geval	 van	dove	 kinderen	betekent	dat	 dat	 als	 ze	met	 een	 tolk	Vlaamse	Gebarentaal	 onderwijs	
volgen,	ze	steeds	in	een	soort	van	afgesloten	eiland	van	taal	zitten.	Als	dove	kinderen	voor	een	groot	
deel	van	de	tijd	op	een	eiland	zitten	met	een	volwassene	niet-moedertaalgebruiker,	kan	dit	nefaste	
gevolgen	hebben	voor	hun	taalverwerving	en	taalontwikkeling.		

Hogere	status	van	het	Nederlands	ten	opzichte	van	Vlaamse	Gebarentaal	

Het	gesproken	Nederlands	blijft	voor	dove	kinderen	een	taal	die	niet	voor	100%	toegankelijk	is,	ook	
niet	met	een	cochleair	implantaat	(Tijsseling,	2006).	Bovendien	moet	je	in	het	onderwijs	vier	aspecten	
van	het	Nederlands	verwerven,	namelijk	 lezen,	schrijven,	spreken	en	 luisteren.	De	twee	 laatste	zijn	
voor	dove	kinderen	niet	vanzelfsprekend.		
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Nochtans	 is	 zowel	 in	 het	 regulier	 onderwijs	 als	 in	 het	 buitengewoon	onderwijs	 het	Nederlands	 de	
onderwijstaal	en	bijgevolg	krijgt	het	Nederlands	steeds	een	hogere	status	dan	Vlaamse	Gebarentaal.	
In	beide	onderwijssystemen	zijn	het	steeds	niet-Vlaamse	gebarentalige	personen	die	het	 taalbeleid	
bepalen,	waardoor	Vlaamse	Gebarentaal	als	minderheidstaal	niet	de	kans	krijgt	zich	te	ontwikkelen	tot	
een	volwaardige	onderwijstaal.	Conama	(in	druk)	legt	uit	dat	gebarentalen	in	scholen	weinig	aandacht	
krijgen,	omdat	steeds	personen	die	hier	weinig	tot	geen	kennis	over	hebben,	beslissen	over	op	welke	
manier	deze	taal	een	plaats	krijgt	in	het	onderwijs.	Dit	is	ook	van	toepassing	in	Vlaanderen,	waar	in	het	
onderwijs	vaak	geen	leerkrachten	en	leidinggevenden	aanwezig	zijn	die	vlot	genoeg	VGT	kunnen	om	
hier	onderwijs	in	te	geven		en	om	beslissingen	te	maken	over	taal	en	onderwijs	(met	uitzondering	van	
Kasterlinden).	 Bovendien	 zijn	 er	 te	 weinig	 ‘native	 signers’	 in	 het	 onderwijs	 aanwezig.	 Pas	 als	 de	
taalvaardigheid	 van	 leerkrachten	 en	 leidinggevenden	 goed	 is,	 kan	 Vlaamse	 Gebarentaal	 een	
volwaardige	onderwijstaal	worden.		

Conama	 verklaart	 ook	 dat	 binnen	 het	 gewone	 onderwijs,	 waar	 de	 gesproken	 taal	 en	 de	 horende	
cultuur	dominant	is,	er	zelden	ruimte	is	voor	een	taalbeleid	specifiek	ontworpen	voor	dove	kinderen.	
Dat	 kunnen	 we	 beamen	 voor	 het	 Vlaamse	 onderwijssysteem,	 waar	 de	 inzet	 van	 tolken	 Vlaamse	
Gebarentaal	de	status	van	deze	taal	niet	evenwaardig	maakt	met	het	Nederlands.	Bovendien	krijgen	
dove	leerlingen	die	naar	het	reguliere	onderwijs	gaan	Vlaamse	Gebarentaal	niet	als	taalvak.	Maar	ook	
in	vijf	van	de	zes	bassischolen	in	het	buitengewoon	onderwijssysteem	is	er	onvoldoende	ruimte	voor	
Vlaamse	Gebarentaal	in	het	taalbeleid.		

4.2.4 HOE	TWEETALIG	ONDERWIJS	VOOR	DOVE	KINDEREN	VORMGEVEN	IN	VLAANDEREN?	
De	meest	passende,	haalbare	en	wenselijke	onderwijsvorm	voor	dove	kinderen	is	het	organiseren	van	
tweetalige	 klassen	 in	 een	 bestaande	 of	 startende	 (reguliere)	 school.	 Op	 deze	 school	 wordt	 	 een	
duidelijk	 taalbeleid	opgesteld,	waar	Nederlands	en	Vlaamse	Gebarentaal	een	evenwaardige	positie	
krijgen.	Het	opstellen	en	uitvoeren	van	dit	beleid	ligt	in	de	handen	van	Nederlandstalige	en	Vlaamse	
gebarentalige	personen.		

In	deze	tweetalige	klassen	heerst	een	taalrijke	omgeving	in	het	Nederlands	en	in	Vlaamse	Gebarentaal,	
met	als	doel	dat	kinderen	een	positieve	attitude	ontwikkelen	ten	opzichte	van	beide	talen,	beide	talen	
begrijpen	 en	 zich	 in	 beide	 kunnen	 uitdrukken.	 Voor	 alle	 kinderen	 worden	 alle	 mogelijkheden	
ingeschakeld	 om	 hen	 een	 positieve	 identiteit	 te	 laten	 ontwikkelen	 ten	 opzichte	 van	 Vlaamse	
Gebarentaal	en	het	Nederlands,	zowel	in	de	gesproken	als	de	geschreven	vorm.	Hierbij	is	blootstelling	
aan	beide	talen	belangrijk,	aangezien	motivatie	een	belangrijke	drijfveer	is	voor	het	leren	van	een	taal.	
Voor	 Vlaamse	 Gebarentaal	 zal	 dit	 een	 extra	 inspanning	 vragen,	 aangezien	 deze	 taal	 een	 lagere	
maatschappelijke	status	heeft	dan	het	Nederlands.	Bovendien	wordt	een	taal	het	beste	geleerd	door	
ze	 te	 gebruiken,	 dus	 leerlingen	 krijgen	 alle	 kansen	 om	 beide	 talen	 optimaal	 en	 in	 verschillende	
situaties,	in	verschillende	vakken	te	gebruiken.	In	de	eerste	plaats	worden	leerlingen	geprikkeld	over	
de	inhoud	van	de	lessen,	waarbij	ze	de	taal	waarin	die	wordt	gegeven,	verwerven	en	leren	gebruiken.	
Leerlingen	worden	steeds	uitgedaagd	door	hen	taal	aan	te	bieden	die	zich	op	een	niveau	hoger	bevindt	
dan	dat	ze	reeds	beheersen.		

In	de	eerste	plaats	zijn	deze	tweetalige	klassen	bedoeld	voor	dove	kinderen,	maar	ook	hun	horende	
broers	en	zussen	en	horende	kinderen	van	dove	ouders	kunnen	er	les	volgen.	Minstens	de	helft	van	
iedere	tweetalige	klas	is	doof.	Er	zijn	nog	vragen	en	bedenkingen	over	of	dove	en	horende	kinderen	in	
de	 tweetalige	 klassen	 precies	 dezelfde	 lesmethodieken	 zouden	 moeten	 volgen.	 Leerkrachten,	
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medewerkers	 en	 leidinggevenden	 op	 de	 California	 School	 for	 the	 Deaf	 (Fremont)	 en	 de	Maryland	
School	for	the	Deaf	(Frederick)	uitten	namelijk	hun	twijfels	over	of	het	wel	opportuun	is	dat	dove	en	
horende	 kinderen	 samen	 les	 krijgen,	 aangezien	dove	 en	horende	 kinderen	 een	 andere	biologie	 en	
bijgevolg	 een	 andere	 manier	 van	 denken	 en	 leren	 hebben.	 Er	 zal	 moeten	 worden	 nagedacht,	
geëxperimenteerd	en	onderzocht	wanneer	en	in	hoeverre	dove	en	horende	tweetalige	kinderen	best	
apart	les	krijgen.	De	uitgangssituatie	is	dat	ze	samen	les	krijgen.	

In	deze	tweetalige	klassen	 is	de	 leerlingenpopulatie	 taalheterogeen.	Dat	betekent	dat	de	eerste	en	
tweede	verworven	taal	verschilt	per	kind.	Sommige	kinderen	hebben	het	Nederlands	als	eerste	taal,	
sommigen	VGT,	sommigen	doorliepen	een	tweetalige	voorschoolse	periode.	Deze	taalheterogeniteit	
moet	worden	erkend	en	van	leerkrachten	wordt	verwacht	dat	ze	hier		adequaat	op	inspelen.	Daarbij	
begrijpt	men	dat	wie	al	Nederlands	kent,	met	Vlaamse	Gebarentaal	een	extra	taal	bijleert.	Maar	wie	
vertrekt	van	Vlaamse	Gebarentaal	heeft	Vlaamse	Gebarentaal	nodig	voor	het	leren	van	Nederlands.	
Hierbij	erkent	men	dat	de	status	van	beide	talen	verschilt.		

Vlaamse	Gebarentaal	en	het	Nederlands	 in	de	geschreven	vorm	worden	 in	deze	tweetalige	klassen	
gebruikt	als	voer-	en	instructietaal.	Vlaamse	Gebarentaal	en	de	geschreven	vorm	van	het	Nederlands	
zijn	namelijk	het	meest	toegankelijk	voor	dove	kinderen.	Toegang	hebben	tot	een	taal	is	immers	een	
belangrijke	voorwaarde	om	een	taal	te	kunnen	verwerven.	Voor	gesproken	talen	met	een	geschreven	
vorm	 geldt	 dat	 kinderen	 luister-,	 spreek-,	 lees-	 en	 schrijfvaardigheden	moeten	 ontwikkelen.	 Dove	
kinderen	kunnen	optimaal	 lees-	 en	 schrijfvaardigheden	ontwikkelen	voor	Nederlands,	op	hetzelfde	
niveau	als	horende	kinderen.	Het	Nederlands	wordt	dus	steeds	aangeboden	in	de	geschreven	vorm	en	
kinderen	worden	maximaal	gestimuleerd	om	Nederlands	 te	 schrijven.	 In	de	onderwijsprogramma’s	
van	 classes	 LSF	 (Toulouse)	 en	 2LPE	 (Poitiers),	 de	Maryland	 School	 for	 the	 Deaf	 (Frederick)	 en	 de	
California	School	for	the	Deaf	(Fremont)	focust	men	volledig	op	de	ontwikkeling	van	de	geschreven	
vorm	van	de	respectievelijke	meerderheidstalen	Frans	en	Engels.	In	de	Maryland	School	for	the	Deaf	
geldt	zelfs	dat	dove	kinderen	betere	lees-	en	schrijfvaardigheden	ontwikkelen	dan		horende	kinderen	
in	reguliere	scholen	in	de	buurt.		

Voor	Vlaamse	Gebarentaal	 kunnen	wel	 luister-	 en	 spreekvaardigheden	worden	ontwikkeld,	 anders	
gezegd,	 productieve	 en	 receptieve	 vaardigheden.	 Productieve	 vaardigheid	 betekent	 het	 zich	
uitdrukken	 in	VGT,	het	produceren	van	VGT,	 live	of	door	het	registreren	ervan	via	visuele	opname-
apparatuur.	 Er	bestaat	 geen	alomtegenwoordige	geschreven	vorm	voor	Vlaamse	Gebarentaal.	Wel	
wordt	Sign	Writing	gebruikt	in	sommige	scholen	voor	buitengewoon	onderwijs	in	Vlaanderen.	Echter,	
deze	geschreven	vorm	van	VGT	wordt	niet	gebruikt	in	het	dagelijkse	leven	en	we	merkten	op	dat	geen	
enkel	 buitenlands	 onderwijsprogramma	 dat	 we	 bezochten	 hier	 gebruik	 van	 maakt.	 Het	 meest	
genoemde	argument	waarom	Sign	Writing	er	niet	wordt	gebruikt,	is	dat	het	geen	maatschappelijk	nut	
heeft.	Het	al	dan	niet	gebruiken	van	Sign	Writing	in	deze	onderwijsvorm	moet	nog	verder	onderzocht	
worden.	Wat	betreft	de	receptieve	vaardigheden	moeten	dove	kinderen	leren	‘visueel	luisteren’,	live	
en	via	digitaal	beeldmateriaal.		

Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands	worden	beiden	als	taalvakken	aangeboden	met	een	evenwaardig	
aantal	lesuren	per	taalvak.	Voor	Vlaamse	Gebarentaal	zijn	er	al	leerlijnen	ontwikkeld	voor	de	lagere	
school,	door	 ’t	Signaal	vzw.	Op	deze	manier	kunnen	kinderen	specifieke	vaardigheden	van	Vlaamse	
Gebarentaal	verder	ontwikkelen,	leren	over	de	taal,	de	oorsprong	ervan,	haar	grammaticale	regels	en	
haar	 culturele	 uitingsvormen	 (poëzie,	 theater,	 verhalen).	 Voor	 het	 vak	 Nederlands	 kunnen	 de	
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bestaande	 eindtermen	 en	 delen	 van	 het	 curriculum	 voor	 de	 lagere	 school	 worden	 gebruikt,	 mits	
aanpassing	 van	 spreek-	 en	 luisteroefeningen.	 Verder	 kunnen	 voor	 Nederlands	 en	 Vlaamse	
Gebarentaal,	als	taalvakken,	een	aantal	onderdelen	geïntegreerd	worden,	met	name	onderdelen	van	
taalbeschouwing.	Op	die	manier	kunnen	ze	reflecteren	over	het	gebruik	van	iedere	taal,	de	vorm	en	
klank	van	beide	talen,	de	verschillen	ertussen.	Dit	draagt	bij	tot	de	ontwikkeling	van	metalinguïstische	
vaardigheden.		

Goed	tweetalig	onderwijs	heeft	tweetalige	leerkrachten	nodig.	Een	tweetalige	leerkracht	beheerst	vlot	
de	Vlaamse	Gebarentaal	en	het	Nederlands	en	heeft	voldoende	kennis	van	en	over	beide	talen,	opdat	
zij	onderwijs	kunnen	bieden	in	en	over	beide	talen.	90	tot	95	%	van	de	dove	kinderen	heeft	horende	
ouders,	die	Vlaamse	Gebarentaal	niet	als	moeder-	of	eerste	taal	hebben.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	
deze	kinderen	(en	hun	ouders)	voldoende	 in	contact	komen	met	verschillende	taalrolmodellen,	die	
Vlaamse	Gebarentaal	als	moeder-	of	eerste	taal	hebben.	Vlaamse	Gebarentaal	is	bovendien	een	taal	
met	een	gevoelig	statuut,	waar	kinderen	minder	aan	worden	blootgesteld	dan	aan	het	Nederlands.	Dit	
maakt	 het	 eens	 zo	 belangrijk	 dat	 leerkrachten	 deze	 taal	 vlot	 beheersen.	 Leerkrachten	 moeten	
natuurlijke	 conversaties	 kunnen	 voeren	 in	 Vlaamse	 Gebarentaal,	 verschillen	 tussen	 Vlaamse	
Gebarentaal	en	het	Nederlands	en	de	wederzijdse	beïnvloeding	van	beide	talen	begrijpen	en	erkennen,	
een	 goede	 zinsbouw	 beheersen	 en	 een	 uitgebreide	 gebarenschat	 hebben.	 Leerkrachten	 moeten	
leerlingen	 kunnen	 uitdagen	 in	 taal	 en	 steeds	 een	 niveau	 hoger	 gaan	 dan	wat	 de	 leerlingen	 reeds	
beheersen.	 Ze	 moeten	 kennis	 hebben	 van	 taalverwervingstheorieën	 en	 de	 taalontwikkeling	 van	
meertalige	kinderen.	Tot	slot	moeten	leerkrachten	kunnen	differentiëren,	aangezien	in	de	tweetalige	
klassen	 taalheterogene	 leerlingen	 zullen	 zitten.	 Deze	 taalheterogeniteit	 moeten	 leerkrachten	
erkennen,	en	ze	moet	er	er	vlot	op	kunnen	inspelen	en	mee	kunnen	omgaan.		

Het	idee	van	deze	tweetalige	onderwijsvorm	is	dat	ook	horende	kinderen	en	horende	leerkrachten	van	
de	horende	klassen	op	deze	school	tweetalig	zijn.	We	verwachten	niet	dat	deze	mensen	vloeiend	zijn	
in	Vlaamse	Gebarentaal.	Wat	wel	kan	verwacht	worden,	is	tweetaligheid	in	de	vorm	van	attitude,	via	
taalsensibilisering.	 Alle	 kinderen,	 leerkrachten,	 medewerkers	 en	 leidinggevenden	 hebben	 dus	 een	
positieve	houding	ten	opzichte	van	beide	talen.		

Behalve	 taalsensibiliserende	 activiteiten	 in	 de	 horende	 klassen	 van	 de	 school,	 wordt	 VGT	 ook	 als	
taalvak	aangeboden	voor	horende	kinderen	uit	de	Nederlandstalige	klassen.	Dit	vak	is	opgenomen	in	
het	basiscurriculum	en	wordt	 twee	uur	per	week	onderwezen	door	een	dove	bilinguaal-biculturele	
leerkracht.	We	hebben	voorbeelden	gezien	in	Namen	(Ecole	et	Surdité)	en	Toulouse,	waar	de	lokale	
gebarentaal	wordt	onderwezen	aan	horende	kinderen	als	een	keuzeactiviteit	tijdens	de	middagpauze.	
De	medewerkers	van	het	tweetalige	onderwijsprogramma	in	Toulouse	benoemden	als	knelpunt	dat	
horende	leerkrachten	en	leerlingen	gebarentaal	niet	of	zeer	beperkt	beheersen.	Een	basisvaardigheid	
VGT	 bij	 horende	 kinderen,	 medewerkers	 en	 leerkrachten	 van	 de	 horende	 klassen	 is	 daarom	 een	
belangrijk	 aspect	 binnen	 een	 tweetalige	 school.	 Door	 Vlaamse	 Gebarentaal	 als	 verplichte	
basisvaardigheid	op	te	nemen,	wordt	er	aan	de	status	van	Vlaamse	Gebarentaal	gewerkt.		

Kinderen	 leren	 veel	 van	 elkaar,	 ook	 talen.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 kinderen	 in	 contact	 komen	 met	
leeftijdsgenoten	met	VGT	als	moeder-	of	eerste	taal,	met	Nederlands	als	moeder-	of	eerste	taal	en	met	
tweetalige	 leeftijdsgenoten.	 Daarom	 worden	 er	 gemeenschappelijke	 lesmomenten	 georganiseerd	
tussen	de	 tweetalige	 klassen	en	de	ééntalige	 klassen.	De	 inhoud	 van	deze	 lessen	 kan	bijvoorbeeld	
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projectwerk	 zijn,	 waarbij	 leerlingen	 uit	 beide	 klassen	 met	 elkaar	 moeten	 samenwerken.	 Ook	 de	
speeltijden	zijn	gemengd.		

Het	 uitstippelen	 van	 een	 aanbod	 van	 gesproken	 Nederlands	 binnen	 een	 onderwijssysteem	 dat	
volwaardig	 tweetalig	 is	 en	 waarbij	 de	 nadruk	 ligt	 op	 academische-,	 taal-	 en	 sociaal-emotionele	
ontwikkeling	is	een	oefening	die	nog	gemaakt	moet	worden.	Uit	de	focusgroepen	van	dit	exploratief	
onderzoek	bleek	namelijk	dat	veel	ouders	wensen	dat	er	behalve	in	de	thuissituatie	(in	het	geval	van	
horende	ouders	van	dove	kinderen)	ook	een	bepaalde	mate	van	input	van	gesproken	Nederlands	is	op	
school.	 Het	 onderwijs	 heeft	 als	 doel	 dat	 deze	 kinderen	 opgroeien	 tot	 zelfbewuste	 tweetalige	
volwassenen	 met	 een	 gezonde	 identiteit,	 die	 als	 volwaardige	 burgers	 kunnen	 participeren	 in	 de	
maatschappij	in	zijn	geheel.	Met	tweetaligheid,	in	het	geval	van	dove	kinderen,	bedoelen	we	namelijk	
de	optimale	ontwikkeling	van	de	receptie	en	productie	van	Vlaamse	Gebarentaal	en	van	het	lezen	en	
schrijven	van	het	Nederlands.	Dit	is	een	grote	uitdaging	in	deze	maatschappij,	waar	het	Nederlands	in	
de	gesproken	vorm	dominant	is.	We	moeten	steeds	kritisch	overwegen	of	het	opportuun	is	kostbare	
onderwijsuren	 te	 spenderen	 aan	 de	 training	 van	 de	 gesproken	 taalvaardigheid,	 ten	 koste	 van	 de	
academische	ontwikkeling	en	 (hoog)geletterdheid	en	dus	ook	de	 toekomstmogelijkheden	van	dove	
kinderen.		

Indien	dove	 kinderen	geen	 specifiek	onderwijs	 krijgen	 in	 spreken	en	 luisteren	 van	het	Nederlands,	
betekent	dit	niet	dat	dove	kinderen	deze	vaardigheden	niet	of	nooit	zullen	beheersen.	Vaak	worden	
deze	 vaardigheden	 ook	 gestimuleerd	 buiten	 de	 schooluren,	 namelijk	 in	 de	 buurt,	 bij	 ouders,	
familieleden	 en	 horende	 vrienden.	 Verder	 krijgen	 dove	 kinderen	 de	 kans	 om	 op	 de	 speelplaats	 in	
contact	te	komen	met	horende	leeftijdsgenoten	en	horende	toezichthouders	waar	ze	hun	gesproken	
taalvaardigheid	op	een	natuurlijke	wijze	kunnen	onderhouden	en	verder	ontwikkelen,	indien	gewenst.		

Indien	 ouders	 hun	 kind	 articulatie-	 en	 hoortraining	 door	 een	 logopedist	 willen	 aanbieden,	 kan	 dit	
buiten	de	 schooluren.	Eventueel	 kan	de	mogelijkheid	worden	onderzocht	of	deze	 trainingen	na	de	
schooluren	of	tijdens	de	middagpauze	binnen	het	schoolgebouw	mogen	gebeuren.	Ook	kan	er,	voor	
het	gemak	van	ouders,	door	de	school	een	lijst	van	logopedisten	worden	voorgelegd	waar	ouders	een	
keuze	uit	kunnen	maken.		

4.3 BICULTUREEL	ONDERWIJS	

Goed	 onderwijs	 biedt	 dove	 kinderen	 kennis	 over	 de	 Vlaamse	 Dovengemeenschap	 en	 over	 de	
maatschappij	in	zijn	geheel.		

Goed	onderwijs	is	de	motor	voor	participatie	als	kritische	burger,	zowel	in	de	maatschappij	in	zijn	
geheel	als	in	de	Dovengemeenschap.		

4.3.1 WAT	IS	BICULTUREEL	ONDERWIJS?		
Bicultureel	onderwijs	biedt	dove	kinderen	kennis	over	zowel	de	maatschappij	in	zijn	geheel	als	over	de	
Vlaamse	Dovengemeenschap.	Hierbij	wordt	geen	exclusieve	keuze	opgelegd,	brengt	men	waardering	
op	voor	beiden	en	vrijwaart	men	het	kind	van	vooronderstellingen	m.b.t.	beide	talen,	horende	en	dove	
mensen.	Dove	kinderen	hebben	als	volwassenen	de	vrijwillige	keuze	tot	een	culturele	gemeenschap	te	
behoren.	Kennis	hebben	van	deze	culturele	gemeenschappen	en	levenswijzen,	en	van	hun	talen,	is	een	
voorwaarde	om	deze	keuze	mogelijk	te	maken	(Tijsseling,	2006).		

De	 aanwezigheid	 van	 de	 beide	 culturele	 groepen,	 namelijk	 die	 van	 de	Nederlandstalige	 (horende)	
Vlamingen	 en	 de	 leden	 van	 de	 Vlaamse	 Dovengemeenschap,	 is	 een	 voorwaarde	 om	 volwaardig	
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bicultureel	onderwijs	te	kunnen	aanbieden.	Dit	betekent	dus	ook	dat	rolmodellen	en	leeftijdsgenoten	
vanuit	beide	groepen	aanwezig	moeten	zijn.		

4.3.2 WAAROM	BICULTUREEL	ONDERWIJS?		
Wanneer	een	kind	kennis	heeft	over	beide	culturen	en	optimale	kansen	krijgt	om	er	deel	van	uit	te	
maken,	kan	het	als	volwassene	participeren	in	de	maatschappij	als	actieve	en	kritische	burger.	Dit	gaat	
dan	over	de	maatschappij	in	zijn	geheel	en	over	de	Dovengemeenschap.	In	onderwijs	betekent	dit	dat	
het	 aanbod	 van	 het	 Nederlandstalig	 curriculum,	 verweven	 in	 de	 meerderheidscultuur	 en	 de	
maatschappij	in	zijn	geheel,	niet	ten	koste	mag	gaan	van	kennis	maken	met	de	Dovengemeenschap	en	
haar	cultuur,	en	het	ontwikkelen	van	een	dove	culturele	 identiteit.	Pas	wanneer	het	dove	kind	het	
recht	heeft	gekregen	om	deel	uit	te	maken	van	de	Dovengemeenschap	en	het	verwerven	van	Vlaamse	
Gebarentaal,	is	inclusie	in	de	maatschappij	mogelijk.	Dus,	dove	kinderen	moeten	in	de	basisschool	alle	
kansen	 krijgen	 Vlaamse	 Gebarentaal	 te	 verwerven	 en	 een	 cultureel-taalkundige	 identiteit	 te	
ontwikkelen,	samen	met	andere	dove	kinderen,	vooraleer	ze	als	individuen	een	eigen	onderwijstraject	
volgen	vanaf	het	middelbare	onderwijs.		
	
Dit	culturele	aspect	wordt	ook	expliciet	vernoemd	in	het	VN-Verdrag	inzake	de	rechten	van	personen	
met	 een	handicap,	 artikel	 24.	 Paragraaf	 3.b.	 schrijft	 voor	 dat	 de	 Staten	die	 Partij	 zijn	maatregelen	
moeten	treffen	voor	het	bevorderen	van	de	taalkundige	identiteit	van	de	Dovengemeenschap.		
	
Voor	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 gezonde	 identiteit	 hebben	mensen	nood	 aan	deel	 uitmaken	 van	de	
meerderheid	 en	 van	 een	minderheid.	Wanneer	 je	 deel	 uitmaakt	 van	 de	minderheid,	 bijvoorbeeld	
wanneer	je	als	Vlaming	naar	Afrika	gaat,	word	je	geconfronteerd	met	jezelf,	 je	eigen	cultuur	en	het	
verschil	met	de	Afrikaanse	cultuur	en	onderscheid	je	jezelf	van	anderen.	Dit	brengt	nieuwe	ervaringen	
met	zich	mee	en	vormt	mee	je	identiteit.	Je	beseft	beter	wie	je	bent,	en	wie	je	niet	bent.	Deel	uitmaken	
van	de	meerderheid	zorgt	er	dan	weer	voor	dat	 je	 identiteitsaspecten	kan	ontlenen	aan	een	groep	
waartoe	je	behoort,	aan	een	norm	die	algemeen	erkend	wordt.	Het	gevoel	hebben	dat	je	niet	‘anders’	
bent,	maar	deel	uitmaakt	van	die	groep	is	hier	van	cruciaal	belang.	Een	balans	in	ervaren	dat	je	deel	
uitmaakt	 van	 de	 meerderheid	 en	 deel	 uitmaakt	 van	 de	 minderheid,	 zorgt	 voor	 een	 evenwichtige	
identiteitsontwikkeling.	 Dove	mensen	 behoren	 bijna	 voortdurend	 tot	 de	minderheid,	 identificeren	
zichzelf	voortdurend	als	‘anders’	dan	anderen.	Zelfs	al	doet	de	maatschappij	maximaal	inspanningen	
om	toegankelijk	te	zijn	voor	dove	mensen,	toch	zullen	zij	steeds	anders	zijn.	Hun	biologie,	ten	gevolge	
van	hun	gehoorstatus,	verschilt	namelijk	van	die	van	de	meerderheid.	Daarom	is	het	belangrijk	voor	
een	gezonde	identiteitsontwikkeling,	dat	dove	mensen	ook	voldoende	kunnen	deel	uitmaken	van	een	
‘meerderheid’,	namelijk	de	Dovengemeenschap.	Daar	betekent	‘doof	zijn’	niet	dat	je	‘anders	bent	dan	
de	rest’.	In	deze	gemeenschap	zijn	er	positieve	verwachtingen	en	veronderstellingen	gangbaar	rond	
hun	 doof-zijn	 (Young,	 2014).	 In	 het	 onderwijs	 betekent	 dit	 dat	 we	 structureel	 situaties	 moeten	
scheppen	waarin	doof	zijn	de	norm	is.		

Verder	wordt	volgens	Solomon	(2012/2013)	identiteit	doorgegeven	van	generatie	op	generatie,	van	
ouder	op	kind.	Ouders	willen	hun	identiteit	doorgeven	aan	hun	kinderen,	zoals	ze	steeds	nationaliteit,	
taal,	religie	en	etniciteit	doorgeven.	Dit	zijn	verticale	identiteiten.	Maar	er	zijn	ook	eigenschappen	die	
kinderen	 niet	 gemeen	 hebben	 met	 ouders.	 Zo	 verschilt	 de	 zintuiglijke	 gewaarwording	 van	 dove	
kinderen	 van	 die	 van	 hun	 horende	 ouders.	 Dove	 mensen	 zoeken	 hun	 identiteit	 dan	 in	 de	
Dovengemeenschap,	wat	Solomon	een	horizontale	identiteit	noemt.	Ouders	hebben	de	neiging	om	op	
verticale	wijze	eigen	taal	en	cultuur	door	te	geven,	die	bovendien	voor	horende	ouders	doorgaans	ook	
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de	meerderheidstaal	en	-cultuur	is	in	deze	samenleving.	Het	leren	van	de	meerderheidstaal-	en	cultuur	
is	ook	zinvol	voor	dove	kinderen	om	informatie	te	verwerven	en	een	toekomst	te	kunnen	opbouwen	
in	deze	maatschappij.		

Omdat	 zowel	 horizontale	 als	 verticale	 identiteiten	 zinvol	 en	 belangrijk	 zijn,	 hebben	 dove	 kinderen	
spiegels	en	wortels	nodig	(Tijsseling,	2014).	Hiermee	is	dan	ook	de	biculturele	identiteit	geboren:	het	
begrijpen	 en	 kunnen	 navigeren	 in	 de	 overwegend	 horende	 maatschappij,	 maar	 ook	 het	 zich	
identificeren	met	de	Dovengemeenschap.	Ladd	(2011)	spreekt	van	het	model	van	cultureel	holisme:	
een	 benadering	 van	 de	 samenleving	 als	 geheel	 en	 van	 gemeenschappen	 in	 het	 bijzonder.	 Deze	
benadering	is	er	om	de	verschillende	‘werelden’	te	begrijpen,	in	het	geval	van	dove	mensen	is	dat	de	
maatschappij	als	geheel	en	de	Dovengemeenschap	in	het	bijzonder.	Dove	kinderen	leren	zichzelf	een	
plaats	te	geven	in	de	bredere	samenleving	en	het	ontwikkelen	van	een	collectieve	culturele	identiteit.	
Onderwijs	 heeft	 de	 verantwoordelijkheid	 dat	 het	 kind	 opgroeit	 tot	 een	 ‘holistisch’	 persoon,	 met	
andere	 woorden	 een	 complete	 en	 gebalanceerde	 persoon.	 Verder	 verwijst	 Tijsseling	 (2014)	 naar	
Feinberg	 (1992)	 die	 zegt	 dat	 kinderen	 recht	 hebben	 op	 een	 open	 toekomst:	 het	 recht	 om	 alle	
toekomstige	opties	open	te	houden	tot	het	kind	een	volledig	gevormde,	zelfbepalende	volwassene	is	
die	in	staat	is	om	te	kiezen	uit	die	opties.	

4.3.3 BICULTUREEL	ONDERWIJS	VOOR	DOVE	KINDEREN	IN	VLAANDEREN	VANDAAG?		

4.3.3.1 BUITENGEWOON	ONDERWIJS,	TYPE	7	
In	het	buitengewoon	onderwijs	krijgen	dove	kinderen	het	vak	Dovencultuur	voor	één	à	twee	lesuren	
per	week,	afhankelijk	van	de	school.	Binnen	dit	vak	krijgen	dove	kinderen	de	kans	om	te	leren	over	
Dovengeschiedenis,	over	evenementen,	over	de	Dovengemeenschap,	over	dovenclubs,	over	wat	het	
betekent	 om	 doof	 te	 zijn.	 Dovenscholen	wensen	 dat	 dit	 vak	 door	 dove	 personen	wordt	 gegeven.	
Echter,	zij	slagen	er	niet	steeds	in	om	dove	mensen	te	vinden	die	bereid	zijn	om	dit	vak	te	geven.	Er	
werd	 reeds	 beschreven	 hoeveel	 dove	 leerkrachten	 en	 onderwijsmedewerkers	 er	 actief	 zijn	 in	 het	
onderwijs.	U	kon	lezen	dat	dit	erg	beperkt	is:	sommige	scholen	hebben	er	geen,	sommigen	hebben	er	
twee	 en	 Kasterlinden,	 als	 uitzondering,	 heeft	 er	 negen.	 Als	 er	 geen	 of	 onvoldoende	 leden	 van	 de	
Dovengemeenschap	als	cultureel-linguïstische	minderheidsgroep	aanwezig	zijn,	krijgen	dove	kinderen	
onvoldoende	kansen	om	een	biculturele	identiteit	ontwikkelen.	Bovendien	geven	dove	leerkrachten	
en	onderwijsmedewerkers	vaak	enkel	de	vakken	Dovencultuur	en	Vlaamse	Gebarentaal.	Dit	betekent	
dat	 Dovencultuur	 in	 vele	 onderwijssettings	 slechts	 als	 vak	 wordt	 aangeboden	 en	 niet	 altijd	 breed	
gedragen	wordt	door	de	hele	school.		

4.3.3.2 REGULIER	ONDERWIJS		
Wanneer	 dove	 kinderen	 naar	 het	 gewone	 onderwijs	 gaan,	 komen	 ze	 er	 niet	 in	 contact	met	 dove	
volwassenen,	krijgen	ze	Dovencultuur	niet	als	vak	en	hebben	ze	doorgaans	geen	dove	klasgenoten.	
GON-begeleiders	 hebben	 vaak	 geen	 of	 onvoldoende	 kennis	 van	 de	 Dovengemeenschap	 en	
Dovencultuur,	waardoor	ze	niet	kunnen	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	een	cultureel-linguïstische	
en	biculturele	identiteit	bij	dove	kinderen.	Er	zijn	wel	beginnende	initiatieven	voor	het	inzetten	van	
dove	personen	in	de	GON-werking.	Echter,	dit	blijft	beperkt,	aangezien	GON-begeleiding	slechts	twee	
tot	vier	uur	per	week	wordt	aangeboden.			

Dit	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 dove	 kinderen	 kampen	 met	 identiteitsproblemen.	 Ze	 zijn	 steeds	 in	 de	
minderheid,	worden	steeds	geconfronteerd	met	hun	 ‘anders-zijn’	 (Young,	2014).	Participatie	 in	het	
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sociale	 (klas)gebeuren	 op	 school	 blijft	 beperkt,	 zelfs	 met	 een	 tolk	 Vlaamse	 Gebarentaal.	 Dove	
leerlingen	voelen	zich	bijgevolg	vaak	geïsoleerd	en	er	ontwikkelen	zich	problemen	wat	betreft	hun	
geestelijke	gezondheid	en	hun	sociaal-emotionele	ontwikkeling.	Bovendien	is	de	kritiek	op	inclusie	dat	
de	grens	tussen	inclusie	en	exclusie	erg	vaag	is.	Dove	kinderen	die	naar	het	gewone	onderwijs	gaan,	
zitten	doorgaans	net	over	de	grens	tussen	‘in’	de	groep	zijn	en	‘uit’	de	groep	zijn	(De	Meulder,	Friedner,	
Kusters,	Emery,	2015).	Dit	heeft	ongetwijfeld	nefaste	gevolgen	voor	hun	identiteit.		
	
4.3.4 HOE	BICULTUREEL	ONDERWIJS	VORMGEVEN	VOOR	DOVE	KINDEREN	IN	VLAANDEREN?		
Bicultureel	 onderwijs	 kan	 mogelijk	 worden	 gemaakt	 door	 een	 samenwerking	 tussen	 ouders,	
leerkrachten	 en	 de	 Dovengemeenschap.	 De	 Dovengemeenschap	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 in	 het	
geven	van	kansen	rond	de	ontwikkeling	van	een	cultureel-linguïstische	identiteit.	Dove	leerkrachten	
zijn	bicultureel	en	maken	deel	uit	van	deze	gemeenschap.	Deze	dove	biculturele	leerkrachten	staan	
model	voor	het	navigeren	als	dove	personen	in	de	horende	maatschappij	en	in	de	Dovengemeenschap.	
In	het	onderzoek	van	Ladd	(2011)	rapporteerden	dove	kinderen	dat	ze	het	gevoel	hebben	dat	hun	dove	
leerkracht	hen	voorbereidt	op	het	leven	buiten	de	school,	namelijk	navigeren	in	de	‘horende	wereld’	
en	de	Dovengemeenschap.	Dove	culturele	rolmodellen	en	dove	leeftijdsgenoten	bieden	bijgevolg	een	
grote	meerwaarde	op	verschillende	ontwikkelingsvlakken	(zie	bijv.	Hulsebosch	&	Myers,	2002,	Wilkens	
&	Hehir,	2008).	

Naast	het	les	krijgen	van	dove	biculturele	leerkrachten	is	het	ook	zinvol	om	in	contact	te	komen	met	
horende	volwassen	leerkrachten,	die	een	positieve	houding	hebben	ten	opzichte	van	Dovencultuur,	
VGT	 en	 de	 Dovengemeenschap.	 Deze	 leerkrachten	 maken	 deel	 uit	 van	 de	 Vlaamse	
meerderheidscultuur	en	staan	dus	ook	model	voor	de	maatschappij.	

Om	een	open	toekomst	mogelijk	te	maken,	is	de	houding	van	dove	en	horende	leerkrachten,	dove	en	
horende	 ouders	 en	 de	 Dovengemeenschap	 belangrijk.	 Het	 kind	 moet	 worden	 gevrijwaard	 van	
vooronderstellingen	over	de	horende	cultuur	en	de	Dovencultuur,	over	Nederlands	en	VGT,	en	over	
beide	 gemeenschappen.	 Alle	 leerkrachten,	 zowel	 horende	 als	 dove,	 moeten	 zich	 bewust	 zijn	 van	
normen,	 waarden	 en	 omgangsvormen	 van	 beide	 culturen.	 Ze	 moeten	 de	 culturele	 verschillen	
erkennen	en	er	op	een	positieve	manier	mee	omgaan.	Enkel	zo	kunnen	zij	positieve	rolmodellen	zijn	
voor	zowel	dove	als	horende	kinderen	en	kan	de	samenwerking	en	interculturele	dialoog	tussen	beide	
partijen	succesvol	verlopen.		

Dovencultuur	wordt	niet	aangeboden	als	een	apart	vak,	zoals	dat	vandaag	de	dag	wordt	gedaan	in	het	
buitengewoon	 onderwijs,	 maar	 wordt	 breed	 gedragen	 en	 geïntegreerd	 in	 het	 curriculum.	 Zo	 kan	
bijvoorbeeld	bij	het	vak	geschiedenis	ook	de	geschiedenis	van	dove	mensen	aan	bod	komen	en	teksten	
voor	 het	 vak	 Nederlands	 of	 wereldoriëntatie	 kunnen	 ook	 gaan	 over	 dove	 culturele	 thema’s.	 De	
integratie	van	dove	culturele	aspecten	in	het	curriculum	geldt	voor	zowel	de	horende	Nederlandstalige	
klassen	 als	 de	 tweetalige	 klassen.	 Dat	 dit	 ook	 geïntegreerd	wordt	 in	 de	 horende	Nederlandstalige	
klassen,	draagt	bij	tot	een	positieve	beeldvorming,	wat	artikel	8	(bevorderen	van	bewustwording)	van	
het	 VN-Verdrag	 inzake	 de	 Rechten	 van	 Personen	 met	 een	 Handicap	 ook	 voorschrijft.	 Positieve	
beeldvorming	en	bewustwording	draagt	bij	tot	de	emancipatie	van	dove	mensen,	hun	taal	en	cultuur.		

Om	een	 gezonde	 identiteitsontwikkeling	 van	 zowel	 dove	 als	 horende	 kinderen	mogelijk	 te	maken,	
moeten	er	 situaties	worden	gecreëerd	waarin	dove	en	horende	kinderen	soms	 in	de	meerderheid,	
soms	 in	 de	minderheid	 zijn.	 Zo	dienen	er	 in	 de	 tweetalige	 klassen	 steeds	meer	 dove	dan	horende	
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kinderen	 te	 zitten,	 aangezien	 dove	 kinderen	 in	 de	 rest	 van	 het	 school-	 en	 het	 maatschappelijke	
gebeuren	steeds	 in	de	minderheid	zijn	 (behalve	 in	de	Dovengemeenschap).	De	school	moet	erover	
waken	dat	er	voldoende	situaties	zijn	waarbij	doof-zijn	de	norm	is.	Ook	moeten	de	horende	kinderen	
in	de	tweetalige	klassen	voldoende	situaties	ervaren	waarin	ze	in	de	meerderheid	zijn,	bijvoorbeeld	bij	
gemeenschappelijke	lesmomenten	met	de	horende	Nederlandstalige	klassen	of	op	de	speelplaats.		

Daarnaast	moeten	er	mogelijkheden	gecreëerd	worden	om	zowel	leden	van	de	Dovengemeenschap	
als	andere	horende	mensen	(op	uitnodiging)	op	bezoek	te	laten	komen	op	de	school	(bijvoorbeeld	voor	
een	gastles	of	een	demonstratie	m.b.t.	een	bepaald	thema)	en	omgekeerd.	Zo	hoeven	leerlingen	niet	
alleen	op	bezoek	of	op	uitstap	te	gaan	naar	horende	(buurt)organisaties	of	evenementen,	maar	ook	
naar	dove	organisaties	of	evenementen.	De	balans	tussen	beide	moet	bewaakt	worden.		

4.4 VISUEEL	ONDERWIJS			

Goed	onderwijs	heeft	respect	voor	de	eigenheid	en	de	visuele	biologie	van	dove	kinderen.	

4.4.1 WAT	IS	VISUEEL	ONDERWIJS?		
Visueel	 onderwijs	 erkent	 de	 visuele	 denk-	 en	 leermogelijkheden	 van	 dove	 kinderen	 en	 stemt	
didactische	praktijken	en	didactisch	materiaal	daarop	af.		

4.4.2 WAAROM	VISUEEL	ONDERWIJS?		
Het	VN-Verdrag	inzake	de	rechten	van	personen	met	een	handicap,	meer	bepaald	artikel	24,	schrijft	
voor	dat	onderwijs	moet	afgestemd	zijn	op	de	noden	van	dove	kinderen.	Dove	kinderen	hebben	een	
specifieke	sensorische	ervaring	die	fundamenteel	verschilt	met	die	van	horende	kinderen.	Doof	zijn	is	
een	(biologische)	eigenschap,	een	vorm	van	menselijke	diversiteit.	Niet	kunnen	horen	daagt	andere	
zintuigen	uit,	omdat	die	meer	gebruikt	worden.	Er	ontstaan	specifieke	cognities	die	verschillend	zijn	
van	de	meerderheid	van	de	bevolking.	Het	brein	reorganiseert	zich,	op	basis	van	de	mogelijkheden	en	
beperkingen	van	het	brein,	en	ontwikkelt	nieuwe	perceptiemogelijkheden.	Ook	de	sociale	omgeving	
heeft	invloed	op	de	organisatie	van	het	brein,	waarbij	de	ontwikkeling	van	het	kind	optimaal	is	als	het	
lichaam	 en	 de	 omgeving	 bij	 elkaar	 passen	 (Tijsseling,	 2006).	 Tijsseling	 benoemt	 hier	 het	 concept	
‘embodiment’,	wat	de	dynamische	verbinding	tussen	het	brein,	het	lichaam	en	de	omgeving	betekent	
(Berthouze	&	Tijsseling,	2001	in	Tijsseling,	2006).		

Wat	betekent	dit	voor	het	onderwijs	van	dove	kinderen?	Voor	dove	en	slechthorende	kinderen,	met	
of	zonder	CI,	is	en	blijft	gebarentaal	de	enige	taal	die	voor	hen	100%	toegankelijk	is.	Hierbij	wordt	ook	
opgemerkt	dat	het	belangrijk	is	om	dove	kinderen	te	helpen	om	visueel	georiënteerd	te	leren	en	er	
wordt	beargumenteerd	dat	ze	enkel	voordeel	kunnen	halen	uit	hun	visuele	vaardigheden	(Marschark	
&	Hauser,	2012).	We	maken	geen	onderscheid	 tussen	dove	kinderen	met	een	CI	en	dove	kinderen	
zonder	CI,	omdat	hun	natuurlijke	staat	‘doof’	is.	Van	zodra	kinderen	hun	CI	uit	hebben,	horen	ze	niets.	
Dove	kinderen	met	een	CI	hebben	dus	een	natuurlijke	staat	en	een	technologische	staat,	waarbij	de	
technologische	staat	het	kind	niet	volledig	horend	maakt	(Tijsseling,	2014).	

Visueel	georiënteerd	onderwijs	geeft	bovendien	ook	horende	kinderen	de	kans	om	de	leerstof	op	een	
niet-auditieve	manier	te	verwerken,	waar	zij	overigens	geen	nadelen	van	ondervinden.		

4.4.3 VISUEEL	ONDERWIJS	IN	VLAANDEREN	VANDAAG?		



	 23	

Informatie	en	kennis	wordt	in	het	gewone	onderwijs	overgebracht	via	auditieve	signalen,	maar	ook	via	
visuele	 signalen.	 Beide	 informatiebronnen	 vullen	 elkaar	 aan.	Onderzoek	wijst	 uit	 dat	 verschillende	
visuele	 informatiebronnen	 in	 het	 gewone	 onderwijs,	 zoals	 het	 schrijfbord/Smartboard,	 een	 tolk	
Vlaamse	 Gebarentaal,	 een	 PowerPoint,	 cursusbundels	 of	 leerboeken,	 notities	 van	 naburige	
klasgenoten	gelijktijdig	worden	aangeboden.	Dove	kinderen	moeten	deze	informatie	voortdurend	in	
elkaar	 puzzelen,	 wat	 erg	 belastend	 is	 voor	 hen.	 Tolken	 Vlaamse	 Gebarentaal	 vertalen	 auditieve	
informatie	naar	een	visuele	taal,	maar	maken	het	onderwijs	niet	fundamenteel	visueel	en	sturen	dove	
kinderen	niet	gestructureerd	van	de	ene	visuele	bron	naar	de	andere.		

In	het	gewone	onderwijs	zijn	er	geen	dove	leerkrachten	die	lesgeven	aan	dove	kinderen,	er	zijn	enkel	
een	aantal	beginnende	initiatieven	van	dove	leerkrachten	en	medewerkers	die	worden	ingezet	in	het	
GON.	Dit	garandeert	echter	geen	didactiek	vertrekkende	van	de	visuele	natuur	van	dove	kinderen.		

In	 het	 buitengewoon	 onderwijs	 in	 Vlaanderen	 is	 	 slechts	 een	 beperkt	 aantal	 dove	 leerkrachten	
tewerkgesteld	(met	Kasterlinden	als	uitzondering),	die	een	dove	biologie	met	dove	leerlingen	delen,	
en	bijgevolg	ook	op	een	natuurlijke,	visuele	wijze	lesgeven.		

4.4.4 HOE	VISUEEL	ONDERWIJS	VORMGEVEN	IN	VLAANDEREN?		
Onder	andere	Ladd	&	Goncalves	(2012),	West	(2008),	Kusters	(2014),	Smith	en	Ramsay	(2004)	deden	
onderzoek	 naar	 de	 pedagogische	 praktijken	 van	 dove	 leerkrachten	 en	 merkten	 op	 dat	 dove	
leerkrachten	 er	 specifieke	 didactische	 praktijken	 op	 nahouden.	 In	 Vlaanderen	 onderzocht	 Kusters	
(2014)	 de	 ervaringen	 van	 dove	 leerkrachten	 en	 besloot	 dat	 dove	 leerkrachten	 visuele	 didactische	
methoden,	praktijken	en	klasmanagementtechnieken	beoefenen.	Voorbeelden	hiervan	zijn	het	sterke	
gebruik	van	oogcontact,	het	gebruik	van	humor	(die	overigens	cultureel	getint	is),	de	organisatie	van	
de	ruimte,	het	gebruik	van	visueel	materiaal,	de	iconische	manier	van	uitleggen	en	het	vertellen	van	
verhalen.		

Dove	 leerkrachten	moeten	alle	mogelijkheden	en	ruimte	krijgen	om	visueel	didactisch	materiaal	 te	
ontwikkelen.	 Dit	 betekent	 dat	 ook	 technologisch	 materiaal	 voor	 handen	 is	 om	 bepaalde	 digitale	
bronnen	(zoals	filmmateriaal,	afbeeldingen,	werkbladen,	…)	te	kunnen	gebruiken	bij	het	lesgeven.	Dit	
kan	een	Smartboard	zijn,	een	beamer	of	een	televisiescherm	dat	aangesloten	is	aan	een	computer.		

4.5 EMANCIPATORISCH	EN	PARTICIPATIEF	ONDERWIJS		
Goed	onderwijs	bewerkstelligt	emancipatie	en	participatie.	

4.5.1 WAT	IS	EMANCIPATORISCH	EN	PARTICIPATIEF	ONDERWIJS?		
Emancipatie	is	het	streven	naar	een	volwaardige	plaats	in	de	samenleving,	vanuit	een	achtergestelde	
positie.	 Emancipatorisch	 onderwijs	 is	 gericht	 op	 de	 zelfontplooiing	 van	 leerlingen,	 waarbij	 hun	
eigenheid	 centraal	 staat.	 Dit	 onderwijs	 streeft	 ernaar	 dat	 kinderen	 ontwikkelen	 tot	 autonome	
volwassenen	met	verantwoordelijkheidszin.		

Participatie	is	deelnemen	en	deel	hebben.	Deelnemen	aan	het	onderwijs,	maar	ook	meedenken	en	-
praten,	het	onderwijs	mee	vorm	geven	en	mee	bepalen	hoe	het	onderwijs	eruit	ziet.	

4.5.2 WAAROM	EMANCIPATORISCH	EN	PARTICIPATIEF	ONDERWIJS?		
In	deze	maatschappij	zijn	er	nog	steeds	ongelijke	verhoudingen	wat	betreft	doof	zijn	en	horend	zijn.	
Dove	mensen,	hun	taal,	cultuur	en	gemeenschap	hebben	een	kwetsbaar	statuut.	Onderwijs	moet	ertoe	
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bijdragen	dit	statuut	te	verbeteren.	VGT,	Dovencultuur	en	de	Dovengemeenschap	dienen	daarom	een	
volwaardige	plaats	te	krijgen	in	het	onderwijs.	Omwille	van	die	ongelijke	verhoudingen,	is	participatie	
van	dove	mensen	in	het	onderwijsbeleid	geen	vanzelfsprekendheid.	Emancipatie	 is	pas	mogelijk	als	
ook	dove	mensen	mee	het	onderwijsbeleid	vormgeven.	Daarbij	moeten	dove	mensen	bewust	zijn	van	
hun	rol	en	hun	verantwoordelijkheid	en	van	de	noden	en	sterktes	van	dove	kinderen	en	hun	horende	
leeftijdsgenoten.		

4.5.3 EMANCIPATORISCH	EN	PARTICIPATIEF	ONDERWIJS	VOOR	DOVE	KINDEREN	IN	VLAANDEREN	
VANDAAG?	

In	Vlaanderen	bestaat	er	geen	enkele	onderwijsvorm	waar	dove	mensen	de	leiding	nemen	en	waar	
minstens	de	helft	van	het	onderwijzend	personeel	doof	is.	Onderwijs	voor	dove	kinderen	wordt	dus	
hoofdzakelijk	gedomineerd	en	bepaald	door	horende	mensen.	Op	deze	manier	 leren	dove	mensen,	
zowel	 kinderen	 als	 volwassenen	 (onbewust)	 dat	wat	 horende	mensen	 beslissen,	 bepalen	 of	 doen,	
steeds	correct	is.		

Verder	 is	 er	 voor	dove	kinderen	geen	volwaardige	onderwijskeuze	mogelijk.	Op	het	buitengewoon	
onderwijs	rust	een	stigma	en	dit	onderwijs	biedt	geen	volwaardige	diplomamogelijkheden.	In	beide	
onderwijsvormen	 wordt	 Vlaamse	 Gebarentaal	 en	 het	 Nederlands,	 Dovencultuur	 en	 de	 horende	
cultuur,	 niet	 evenwaardig	 en	 volwaardig	 aangeboden.	 In	 deze	 maatschappij	 heeft	 Vlaamse	
Gebarentaal	een	lagere	status	dan	het	Nederlands	en	er	rust	er	nog	steeds	een	negatieve	stempel	op	
doof	zijn.	Dit	heeft	invloed	op	zowel	ouders	als	kinderen.	

Dove	 ouders	 zijn	 over	 het	 algemeen	 onvoldoende	 geëmancipeerd.	 Zelf	 hebben	 zij	 doorgaans	 een	
onderwijsloopbaan	 doorlopen	 waarbij	 hun	 taal,	 cultuur,	 rechten	 en	 eigenheid	 niet	 werden	
gerespecteerd.	De	maatschappelijke	tijdsgeest	waarin	zij	opgroeiden	was	bovendien	verschillend	van	
nu.	Toen	was	VGT	nog	niet	erkend	en	het	VRPH	bestond	nog	niet.	Dit	heeft	als	resultaat	dat	veel	dove	
ouders	in	gesproken	Nederlands	communiceren	met	hun	kinderen.	Echter,	deze	taalkeuze	zorgt	in	de	
gezinscontext	 voor	 veel	 communicatieproblemen,	 en	 de	 daaropvolgende	 misverstanden	 en	
ergernissen	(Inhoudelijk	verslag	Ontmoetingsdag	II	Dove	Ouders	Vlaanderen,	23	augustus	2013).	Deze	
attitude	ten	opzichte	van	doof-zijn	en	Vlaamse	Gebarentaal	geven	dove	ouders	door	aan	hun	dove	en	
horende	kinderen.	Een	horende	vrouw,	die	dove	ouders	heeft,	verklaarde	dat	ze	het	als	kind	vervelend	
vond	om	‘anders’	te	zijn.	Op	school	begrepen	ze	haar	leefwereld	namelijk	niet	zo	goed.	“Ik	kon	het	ook	
allemaal	niet	zo	goed	uitleggen,	ik	was	te	jong”	(p.	5,	Dovennieuws	mei-juni	2012).	

Ook	horende	ouders	zijn	vandaag	de	dag	onvoldoende	geëmancipeerd.	Dit	vindt	zijn	oorsprong	reeds	
in	het	ontbreken	van	neutrale	en	volledige	informatie	omtrent	Vlaamse	Gebarentaal	en	Dovencultuur	
wanneer	 geïdentificeerd	wordt	 dat	 het	 kind	 doof	 is	 (Matthijs	 e.a,	 2012).	 Dit	 is	 een	 trend	 die	 zich	
verderzet	 in	 het	 ontbreken	 van	 keuzemogelijkheden	 in	 onderwijs,	 waar	 Vlaamse	 Gebarentaal	 en	
Dovencultuur	een	volwaardige	plaats	hebben.		

4.5.4 HOE	EMANCIPATIE	EN	PARTICIPATIE	BEWERKSTELLIGEN	IN	HET	VLAAMSE	ONDERWIJS?		
Het	 organiseren	 van	 tweetalig,	 bicultureel	 en	 visueel	 onderwijs,	 zoals	 beschreven	 in	 de	 vorige	
hoofdstukken	draagt	bij	aan	de	emancipatie	van	dove	mensen,	van	hun	gemeenschap	en	hun	taal.	
Dove	leerkrachten	staan	hier	steeds	op	gelijke	voet	met	horende	leerkrachten.		

Verder	is	er	een	gezonde	balans	tussen	dove	en	horende	mensen	in	het	schoolbestuur.	Aangezien	we	
samenwerken	 met	 een	 bestaande	 horende	 school,	 wordt	 deze	 geleid	 door	 een	 horende	
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Nederlandstalige	 directeur.	 Voor	 het	 leiden,	 coördineren	 en	 opvolgen	 van	 het	 tweetalige	
onderwijsprogramma,	staat	een	dove	bilinguaal-biculturele	coördinator	 in.	Deze	coördinator	maakt	
ook	 de	 brug	 tussen	 de	 Nederlandstalige	 horende	 klassen	 en	 de	 tweetalige-biculturele	 klassen.	 De	
samenwerking	 tussen	 de	 coördinator	 en	 dove	 leerkrachten	 heeft	 meer	 kans	 op	 succes	 indien	 de	
coördinator	zelf	ook	doof	is.	Onderwijs	aan	dove	kinderen	wordt	best	geleid	door	dove	mensen.	Het	
gaat	hier	niet	enkel	om	gevoeligheden	en	machtsverhoudingen,	maar	ook	om	het	weten	en	begrijpen	
wat	dove	kinderen	nodig	hebben	en	wat	tweetalig,	bicultureel,	visueel,	emanciperend	en	participatief	
onderwijs	betekent,	aangezien	ze	zelf	ook	tweetalig,	bicultureel	en	doof	zijn.		

Bovendien	hebben	dove	leerkrachten	en	dove	kinderen	steeds	positieve	rolmodellen	nodig,	wat	deze	
dove	bilinguaal-biculturele	coördinator	ook	mee	invult.	Ook	draagt	een	dove	leidinggevende	bij	aan	
een	positieve	beeldvorming	over	doof-zijn	en	VGT.		

De	 basiswaarden	 in	 dit	 onderwijs	 houden	 het	 volgende	 in:	 respect	 hebben	 voor	 de	 eigenheid	 van	
kinderen,	 hen	 opvoeden	 tot	 autonome,	 zelfverantwoordelijke	 en	 actieve	 burgers	 die	 volwaardig	
kunnen	participeren	in	deze	maatschappij.			

4.6 WAT	IS	GOED	ONDERWIJS	VOOR	HORENDE	KINDEREN	UIT	GEZINNEN	MET	EEN	DOOF	

GEZINSLID?	
90	 tot	 95	 procent	 van	 de	 dove	 ouders	 heeft	 horende	 kinderen	 en	 90	 tot	 95	 procent	 van	 de	 dove	
kinderen	groeien	op	in	horende	gezinnen.	Kinderen	van	dove	ouders,	horende	broers	en	zussen	van	
dove	 kinderen	 hebben	 met	 dove	 kinderen	 gemeen	 dat	 ze	 VGT	 als	 (één	 van	 de)	 eerste	 ta(a)l(en)	
hebben.		

Erkenning	van	Vlaamse	Gebarentaal	als	thuistaal	door	school	en	omgeving	is	cruciaal.	Artikel	30	van	
het	Internationaal	Verdrag	inzake	de	Rechten	van	het	Kind	schrijft	voor	dat	kinderen	van	minderheden	
het	recht	hebben	op	het	beleven	van	hun	eigen	cultuur	en	het	gebruik	van	hun	eigen	taal.	Taal	en	
cultuur	wordt	in	de	meeste	gevallen	doorgegeven	van	ouder	op	kind,	wat	bij	dove	ouders	betekent	dat	
ze	deze	taal	en	cultuur	doorgeven	aan	hun	horende	kinderen.	Erkenning	voor	de	thuistaal	op	school,	
betekent	ook	erkennen	waar	horende	kinderen	van	dove	ouders	moeite	kunnen	hebben	met	het	leren	
van	het	Nederlands.	Op	school	moeten	dove	ouders	vlot	kunnen	communiceren	met	de	leerkrachten,	
om	informatie	en	gedachten	uit	te	wisselen	over	hun	kinderen.	Een	aanbod	Vlaamse	Gebarentaal	en	
leerstof	met	thema’s	over	doof	zijn	kan	ook	bijdragen	tot	een	betere	communicatie	tussen	horende	
en	dove	broers	en	zussen	en	een	beter	begrip	van	elkaars	leefwereld.	Ook	worden	broers	en	zussen	
op	deze	manier	gemotiveerd	om	thuis	te	communiceren	in	VGT.		

In	realiteit	kiezen	dove	ouders	niet	steeds	voor	VGT	als	thuistaal.	Als	we	kijken	naar	de	geschiedenis	
van	het	dovenonderwijs,	en	de	status	van	Vlaamse	Gebarentaal	in	deze	maatschappij,	merken	we	dat	
het	 voor	ouders	een	grote	uitdaging	 is	om	als	 geëmancipeerde	volwassenen	 in	het	 leven	 te	 staan.	
Wanneer	 ze	 kiezen	 voor	 VGT	 als	 thuistaal,	 wordt	 deze	 niet	 steeds	 erkend	 en	 gerespecteerd.	 De	
communicatie	tussen	dove	ouders	en	de	school	van	hun	kind	verloopt	niet	vlot.	Horende	kinderen	van	
dove	ouders	hebben	soms	moeite	met	de	ontwikkeling	van	de	Nederlandse	taal	en	scholen	hebben	
niet	 altijd	 begrip	 voor	 de	 achtergrond	 van	 deze	 kinderen.	 Vandaag	 de	 dag	 bestaat	 er	 geen	
onderwijsvorm	waar	er	een	aanbod	Vlaamse	Gebarentaal	 is	voorzien	en	 leerstof	met	 thema’s	over	
doof	zijn.	De	enige	plaats	waar	dit	vandaag	de	dag	aan	bod	komt,	is	in	het	buitengewoon	onderwijs	
type	7,	waar	deze	horende	kinderen	niet	de	doelgroep	zijn.		
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Bovenstaande	 argumenten	 tonen	 aan	 dat	 ook	 voor	 horende	 kinderen	 uit	 gezinnen	met	 een	 doof	
gezinslid	 onderwijs	 in	 Nederlands	 en	 Vlaamse	 Gebarentaal	 voordelig	 is.	 Onze	 vooropgestelde	
onderwijsvorm	 is	 dus	 ook	 expliciet	 gericht	 op	 inclusie	 van	 deze	 kinderen.	 Het	 organiseren	 van	
tweetalig,	 bicultureel	 en	 visueel	 onderwijs,	 zoals	 beschreven	 in	 de	 vorige	 hoofdstukken	 draagt	
bovendien	bij	aan	de	emancipatie	van	dove	mensen,	hun	gemeenschap	en	taal	en	van	horende	ouders,	
horende	broers	en	zussen	en	horende	kinderen	van	dove	ouders.			

4.7 SAMENVATTING:	WELKE	ONDERWIJSVORM	VOOR	DOVE	KINDEREN	IN	VLAANDEREN?	
Het	meest	passend,	wenselijk	en	haalbaar	onderwijs	 voor	dove	kinderen,	hun	horende	broers	en	
zussen,	en	horende	kinderen	van	dove	ouders,	krijgt	vorm	in	tweetalige	klassen	in	een	bestaande	of	
startende	 school	 binnen	het	 reguliere	onderwijscircuit.	 In	 deze	 tweetalige	 klassen	 zitten	dan	dove	
kinderen,	hun	broers	en	zussen,	en	horende	kinderen	van	dove	ouders.	De	meerderheid	is	er	doof,	dus	
er	is	steeds	een	groter	aantal	dove	leerlingen	dan	horende	leerlingen.	De	voer-	en	instructietalen	zijn	
Vlaamse	Gebarentaal	en	geschreven	Nederlands.		De	leerlingen	in	deze	tweetalige	klassen	krijgen	les	
van	tweetalige	en	biculturele	dove	 leerkrachten.	Het	Nederlands	en	Vlaamse	Gebarentaal	worden	
beiden	als	taalvakken	gegeven	met	een	evenwaardig	aantal	uren.	Eventueel	kan	er	een	overlapping	
zijn	in	beide	vakken,	bijvoorbeeld	bij	taalbeschouwing.	Binnen	het	vak	Nederlands	ligt	de	focus	op	het	
lezen	en	schrijven	van	Nederlands.	Verder	worden	thema’s	met	betrekking	tot	doof	zijn	over	het	hele	
curriculum	geïntegreerd.	

In	de	andere	klassen	waar	uitsluitend	horende	leerlingen	onderwijs	volgen,	is	de	voer-	en	instructietaal	
het	 Nederlands	 en	 krijgen	 de	 leerlingen	 les	 van	 Nederlandstalige	 horende	 leerkrachten.	 Vlaamse	
Gebarentaal	wordt	 aan	deze	 leerlingen	als	extra	 taalvak	 aangeboden,	 ze	 krijgen	dat	 twee	uur	per	
week.	Ook	hier	worden	in	het	curriculum	dezelfde	thema’s	met	betrekking	tot	doof-zijn	geïntegreerd,	
net	zoals	in	de	tweetalige	klassen.	

Er	worden	ook	gemeenschappelijke	lesmomenten	georganiseerd	voor	de	leerlingen	uit	de	tweetalige	
klassen	en	de	leerlingen	uit	de	Nederlandstalige	klassen.	Deze	lesmomenten	vinden	één	keer	per	week	
plaats	in	één	blok	van	bijvoorbeeld	twee	uren.	Per	leerjaar	zitten	de	leerlingen	samen	(bv.	Het	eerste	
leerjaar	van	de	tweetalige	klassen	samen	met	het	eerste	 leerjaar	van	de	Nederlandstalige	klassen).	
Deze	lessen	kunnen	gaan	over	thema’s	die	reeds	aan	bod	komen	in	het	curriculum	of	die	gepland	zijn.	
Ook	op	de	speelplaats	komen	beide	groepen	 leerlingen	met	elkaar	 in	contact.	Gemeenschappelijke	
lesmomenten	en	groepswerk	werken	drempelverlagend	om	met	elkaar	op	de	speelplaats	in	contact	te	
treden.		

De	dove	bilinguaal-biculturele	leerkrachten	en	de	horende	Nederlandstalige	leerkrachten	werken	met	
elkaar	samen	en	stemmen	het	curriculum	en	de	gemeenschappelijke	lesmomenten	op	elkaar	af.	Een	
dove	bilinguaal-biculturele	coördinator	bewaakt	het	onderwijs	in	de	tweetalige	klassen	en	heeft	een	
belangrijke	brugfunctie,	met	name	tussen	de	Nederlandstalige	en	de	tweetalige	klassen	en	tussen	de	
dove	 en	 horende	 leerkrachten.	 Een	 horende	 Nederlandstalige	 directeur	 heeft	 de	 leiding	 over	 de	
gehele	school.		

De	samenwerking	verloopt	positief	en	beide	groepen	leerkrachten,	de	directie	en	de	coördinatoren	
zijn	rolmodellen	voor	alle	leerlingen	op	de	school,	voor	de	ouders	en	voor	de	gemeenschappen	buiten	
de	school.		
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De	 hele	 school,	 zowel	 de	 leerlingen,	 de	 leerkrachten,	 de	 leidinggevenden	 als	 de	 ouders	 en	 de	
omringende	 gemeenschappen	 buiten	 de	 school	 ontwikkelen	 positieve	 attitudes	 ten	 opzichte	 van	
Vlaamse	Gebarentaal	en	het	Nederlands,	ten	opzichte	van	de	horende	cultuur	en	de	Dovencultuur	en	
ten	 opzichte	 van	 beide	 gemeenschappen.	 Er	 is	 respect	 voor	 elkaar,	 men	 treedt	 met	 elkaar	 in	
(interculturele)	 dialoog.	 Dit	 betekent	 dat	 de	 attitude	 in	 de	 hele	 school	 bilinguaal-bicultureel	 is.	
Hiervoor	werken	ouders,	leerkrachten	en	de	Dovengemeenschap	constructief	samen.		

5 Voorwaarden?		
Om	 een	 zulke	 onderwijsvorm	mogelijk	 te	maken	 in	 Vlaanderen,	moet	 	 aan	 een	 aantal	 belangrijke	
voorwaarden	worden	voldaan.		

5.1 OMGEVING	
5.1.1 DOVENGEMEENSCHAP		
De	 Dovengemeenschap	 is	 betrokken	 bij	 dit	 onderwijs,	 aangezien	 zij	 de	 cultureel-linguïstische	
gemeenschap	zijn	waar	kinderen	vandaag	en	op	latere	leeftijd		naartoe	(kunnen)	gaan.	De	leden	van	
de	Dovengemeenschap	delen	hun	ervaringen,	kennis	en	expertise	met	deze	onderwijsvorm	en	staan	
open	voor	uitwisseling.	De	Dovengemeenschap	heeft	een	positieve	attitude	ten	opzichte	van	Vlaamse	
Gebarentaal	en	het	Nederlands,	ten	opzichte	van	de	horende-	en	de	Dovencultuur.	Verder	staat	de	
Dovengemeenschap	achter	deze	onderwijsvorm	en	spreken	zij	er	positief	over	in	hun	discours.	

5.1.2 VOORSCHOOLS	AANBOD		
Op	dit	moment	worden	ouders	 in	 Vlaanderen	 slechts	 eenzijdig	 geïnformeerd	 en	 ondersteund	met	
betrekking	 tot	 spraak-	 en	 gehoorontwikkeling,	 technologische	hoorhulpmiddelen	en	de	 verwerving	
van	de	Nederlandse	gesproken	taal.	Nu	worden	er	inspanningen	gedaan	om	te	voorzien	in	een	aanbod	
van	het	cultureel-linguïstische	aspect	van	doof	zijn	en	Vlaamse	Gebarentaal,	wat	momenteel	ontbreekt	
in	het	bestaande	aanbod.	Het	Agentschap	van	Social-Cultureel	werk	voor	jeugd	en	volwassenen	heeft	
een	driejarig	project	goedgekeurd	(2014-2017,	dat	momenteel	wordt	uitgevoerd	in	een	samenwerking	
tussen	Fevlado,	’t	Signaal,	VUB	en	UGent.	Dit	project	focust	zich	op	de	inzet	van	dove	volwassenen	in	
de	voorschoolse	periode,	om	gezinnen	en	kinderopvangcentra	te	ondersteunen	in	de	ontwikkeling	van	
Vlaamse	 Gebarentaal	 en	 visueel	 communiceren.	 Fevlado	 lobbyt	 verder	 ook	 voor	 de	 structurele	
verankering	van	de	cultureel-linguïstische	visie	in	de	vroegbegeleiding,	met	name	het	aanbieden	van	
Vlaamse	 Gebarentaal	 en	 andere	 culturele	 aspecten	 van	 doof-zijn	 aan	 ouders	met	 dove	 baby’s	 en	
peuters.		
	
Het	 is	van	belang	dat	dove	kinderen,	 in	contact	komen	met	dove	en	horende	leeftijdsgenoten,	met	
beide	talen	en	culturen	voordat	ze	naar	school	gaan.	Taalverwerving	start	immers	al	bij	de	geboorte,	
niet	pas	in	de	kleuterklas.	Voor	succesvol	tweetalig	onderwijs	is	dus	een	samenwerking	nodig	tussen	
de	overheidsdomeinen	Welzijn	en	Onderwijs,	opdat	er	een	consequent	aanbod	wordt	voorzien	voor	
dove	kinderen	en	hun	ouders.	Dat	aanbod	moet	betrekking	hebben	op	zowel	de	voorschoolse	als	de	
schoolse	leeftijd	van	de	kinderen.	Op	die	manier	wordt	er	een	rijke	taalomgeving	in	VGT	en	Nederlands	
gecreëerd.		
	
5.1.3 ACADEMISCHE	EXPERTISE		
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Omwille	van	het	experimentele	karakter	van	deze	nieuwe	onderwijsvorm,	is	het	van	belang	om	samen	
te	werken	met	een	universiteit	of	met	verschillende	universiteiten,	naargelang	het	expertisegebied.	
Een	 toekomstig	 interuniversitair	 expertisecentrum	 rond	 tweetalige	 opvoeding	 en	 onderwijs	 in	
Vlaamse	Gebarentaal	en	Nederlands	kan	ondersteuning,	advies	en	kennis	aanbieden	over	tweetalig	
onderwijs.	Daarnaast	kunnen	zij	longitudinaal	onderzoek	doen	naar	de	resultaten	van	deze	tweetalige	
onderwijsvorm,	opdat	deze	steeds	geëvalueerd	en	verbeterd	wordt.	We	nemen	het	voorbeeld	aan	van	
het	tweetalige	onderwijsprogramma	voor	dove	kinderen	in	de	Ecole	Sainte	Marie	te	Namen,	die	een	
intensieve	samenwerking	onderhoudt	met	de	universiteit	van	Namen.	

5.2 SCHOOL		
5.2.1 REGULIERE	SCHOOL		
Voor	deze	onderwijsvorm	is		een	bestaande	of	startende	reguliere	school	nodig	die	openstaat	voor	het	
opstarten	van	een	nieuw	pedagogisch	project.	Deze	school	staat	met	het	hele	onderwijsteam,	het	
schoolbestuur	en	de	ouders	volledig	achter	dit	pedagogisch	project.	Ze	zijn	bereid	de	visie,	het	beleid	
en	de	organisatie	aan	te	passen	opdat	deze	onderwijsvorm	zo	goed	mogelijk	wordt	geïmplementeerd	
in	het	bestaande	systeem.		

5.2.2 ONDERWIJSTEAM,	SCHOOLBESTUUR	
Het	 onderwijsteam	 bestaat	 onder	 andere	 uit	 een	 horende	 Nederlandstalige	 directeur,	 een	 dove	
bilinguaal-biculturele	 coördinator,	 dove	 bilinguaal-biculturele	 leerkrachten	 en	 horende	
Nederlandstalige	leerkrachten.	In	het	schoolbestuur	is	er	een	gezonde	balans	tussen	dove	en	horende	
personen	en	vertegenwoordiging	van	ouders,	de	Dovengemeenschap	en	leerkrachten.		

5.2.3 DOVE	LEERKRACHTEN		
Op	dit	moment	 zijn	er	 in	Vlaanderen	nog	onvoldoende	dove	 leerkrachten	om	deze	onderwijsvorm	
mogelijk	te	maken.	De	lerarenopleiding	is	niet	volledig	toegankelijk,	aangezien	studenten	slechts	voor	
slechts	70%	van	de	 lestijden	recht	hebben	op	een	tolk	Vlaamse	Gebarentaal,	maar	 jammer	genoeg	
wordt	dit	doorgaans	niet	volledig	ingevuld	door	het	grote	tekort	aan	actieve	gekwalificeerde	tolken.	
Verder	staan	dove	bilinguaal-biculturele	studenten	in	de	lerarenopleiding	er	steeds	alleen	voor.	Er	zijn	
geen	collega-studenten	met	dezelfde	talige	en	culturele	achtergrond	met	wie	ze	informatie	over	de	
opvoeding	en	het	onderwijs	aan	dove	kinderen	kunnen	uitwisselen.	Bovendien	is	het	vandaag	de	dag	
niet	altijd	even	aantrekkelijk	om	te	werken	op	een	school	voor	buitengewoon	onderwijs,	type	7,	niet	
altijd	even	aantrekkelijk.	Dat	komt	onder	andere	door	het	beperkte	uren-	en	vakkenpakket	(bijv.	enkel	
Dovencultuur	 en	 Vlaamse	 Gebarentaal),	 de	 doelgroep	 (veel	 dove	 leerlingen	 met	 bijkomende	
beperkingen)	 en	 de	 werkomgeving	 met	 overwegend	 horend	 personeel	 die	 VGT	 niet	 machtig	 zijn.	
Daardoor	is	starten	met	de	lerarenopleiding	voor	veel	dove	mensen	niet	altijd	aantrekkelijk.		

De	 nieuwe	 tweetalige	 onderwijsvorm	 biedt	 dove	 bilinguaal-biculturele	 leerkrachten	 een	
volwaardige	positie	aan,	met	een	statuut	gelijkwaardig	aan	horende	leerkrachten.	Verder	ontvangen	
deze	leerkrachten	een	uitgebreid	uren-	en	vakkenpakket	voor	minstens	een	halftijdse	functie.	Iedere	
tweetalige	klas	heeft	een	dove	bilinguaal-biculturele	leerkracht	als	titularis.	Leerkrachten	vertoeven	in	
een	tweetalige	en	biculturele	werkomgeving,	waar	men	een	positieve,	respectvolle	houding	heeft	ten	
opzichte	van	beide	talen	en	culturen.	Leerkrachten	worden	gecoacht,	er	is	ruimte	voor	veel	overleg,	er	
worden	intervisiemomenten	georganiseerd	en	ze	hebben	inspraak.		
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Er	 wordt	 verwacht	 dat	 leerkrachten	 en	 toekomstige	 leerkrachten	 een	 extra	 traject	 volgen	 rond	
tweetalige	 pedagogiek,	 waar	 onder	 andere	 visuele	 didactiek,	 didactiek	 in	 Vlaamse	 Gebarentaal,	
Vlaamse	Gebarentaal	als	taalvak,	zelfbewustzijn	als	bilinguaal-biculturele	leerkracht,	enz.	aangeboden	
worden.	Dit	bijzonder	traject	moet	nog	opgestart	worden	in	een	hogeschool	die	de	lerarenopleiding	
organiseert.	Er	zijn	nieuwe	onderdelen,	maar	er	zijn	ook	onderdelen	die	reeds	bestaan,	zoals	de	vakken	
Dovencultuur,	 gebarentaalwetenschap	 en	 grammatica	 Vlaamse	 Gebarentaal.	 Deze	 worden	
momenteel	gedoceerd	aan	de	KU	Leuven	campus	Antwerpen,	in	de	opleiding	Toegepaste	Taalkunde.	
Voor	de	invulling	van	de	tweetalige	pedagogiek	zal	iets	nieuw	moeten	worden	opgebouwd.	Er	wordt	
nauw	 samengewerkt	 met	 een	 hogeschool	 voor	 de	 uitbouw	 van	 een	 specialisatieprogramma.	 Ook	
vragen	 we	 	 openheid	 vanuit	 de	 Vlaamse	 Overheid	 voor	 een	 dergelijk	 programma.	 Verder	 wordt		
verwacht	 dat	 deze	 leerkrachten	 specifieke	 pedagogische	 en	 didactische	 kennis	 en	 vaardigheden	
ontwikkelen	door	onder	andere	op	stage	te	gaan	bij	buitenlandse	voorbeeldmodellen	van	tweetalig	
en	bicultureel	onderwijs	aan	dove	kinderen.		

Van	dove	leerkrachten	wordt	verwacht	dat	ze	bilinguaal-bicultureel	zijn.	Dit	betekent	dat	ze	zowel	de	
Vlaamse	Gebarentaal	 als	 het	 geschreven	Nederlands	 zeer	 goed	 beheersen.	 Verder	 hebben	 ze	 een	
uitgebreide	 kennis	 van	 en	 ervaring	 met	 de	 brede	 horende	 maatschappij	 en	 haar	 cultuur,	 de	
Dovengemeenschap	en	haar	cultuur	en	maken	ze	deel	uit	van	beide	gemeenschappen.		

Aangezien	er	momenteel	onvoldoende	dove	leerkrachten	zijn,	zijn	we	genoodzaakt	om	leerkrachten-
in-opleiding	in	dienst	te	nemen.	Deze	situatie	is	slechts	tijdelijk,	ook	vragen	we	van	de	school	de	nodige	
flexibiliteit	om	deze	leerkrachten	een	correcte	verloning	uit	te	betalen.			

5.2.4 PEDAGOGISCH	PLAN	EN	STEVIG	GEFUNDEERD	TAALBELEID	
Na	 het	 samenstellen	 van	 een	 onderwijsteam	 en	 een	 schoolbestuur	 wordt	 een	 stevig	 gefundeerd	
taalbeleid	en	pedagogisch	plan	opgesteld	waar	alle	partijen	achter	staan.	Het	wordt	tevens	gebruikt	
als	communicatie-instrument	naar	de	buitenwereld	toe.		

5.2.5 OUDERS		
Een	 nieuwe	 onderwijsvorm	 heeft	 ouders	 nodig	 die	 hun	 kinderen	 ernaartoe	 sturen.	 Er	 moet	 tijd,	
middelen	en	ruimte	vrijgemaakt	worden	voor	het	informeren	van	de	ouders	over	wat	hun	kind	nodig	
heeft	en	waarom	deze	onderwijsvorm	het	meest	passend	is	voor	hun	kinderen.	Een	efficiënte	manier	
om	 ouders	 te	 informeren	 en	 te	 sensibiliseren	 is	 het	 maken	 en	 verspreiden	 van	 sensibilisatie-
instrumenten,	 zoals	 een	 aantrekkelijke	 en	 duidelijke	 website,	 een	 documentaire,	 folders,	 enz.	
Daarnaast	is	er	een	brug	nodig	tussen	het	voorschools	aanbod	en	de	nieuwe	onderwijsvorm,		net	zoals	
een	personeelslid	(voor	outreach)	die	ouders	persoonlijk	informeert	over	de	onderwijsvorm.			

5.2.6 GELEIDELIJKE	START	
Dit	tweetalig	onderwijsprogramma	start	enkel	in	de	kleuterklassen.	Vanaf	het	moment	dat	de	eerste	
kleuter	naar	het	eerste	leerjaar	gaat,	wordt	dit	onderwijsprogramma	in	het	eerste	leerjaar	opgestart.	
We	gaan	op	deze	manier	 te	werk	omdat	het	moeilijker	 is	om	een	volwaardig	bilinguaal-bicultureel	
onderwijsprogramma	op	 te	 starten	wanneer	 de	 tweetalige	 klassen	 enkel	 uit	 zij-instromers	 zouden	
bestaan.	Wegens	de	heterogene	taalcompetenties	en	culturele	bagage	is	het	namelijk	heel	erg	moeilijk	
om	 een	 tweetalig	 onderwijsprogramma	 van	 in	 het	 begin	 organiseren	 op	 alle	 niveau’s	 van	 de	
basisschool,	met	leerlingen	uit	het	reguliere	onderwijs	en/of	het	buitengewone	onderwijs.	Er	is	nood	
aan	 een	 consequent	 onderwijsaanbod	 vanaf	 de	 eerste	 kleuterklas.	Verder	 is	 het	 van	 belang	 om	
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tweetalig	onderwijs	reeds	vanaf	de	kleuterklassen	aan	te	bieden,	op	die	manier	krijgen	de	leerlingen	
een	zo	goed	en	breed	mogelijke	basis	in	beide	talen.	Verschillende	buitenlandse	scholen	die	bilinguaal-
biculturele	onderwijsprogramma’s	oprichtten	voor	dove	kinderen,	zijn	ook	op	deze	manier	opgestart.	
	
5.2.7 CURSUSMATERIAAL	
Voor	de	organisatie	van	deze	onderwijsvorm	is	er	nood	aan	goed	uitgebouwd	cursusmateriaal	voor	
het	 taalvak	Vlaamse	Gebarentaal.	 Er	bestaat	al	een	cursuspakket	met	 leerdoelen	en	 leermiddelen	
voor	Vlaamse	Gebarentaal,	dat	wordt	vandaag	de	dag	gebruikt	in	het	buitengewoon	onderwijs	en	kan	
dienen	als	basis	om	het	cursusmateriaal	verder	uit	te	werken.	Verder	ontwikkelen	leerkrachten	visueel	
didactisch	 materiaal	 en	 gaan	 zij	 systematisch	 te	 werk	 om	 bestaand	 cursusmateriaal	 in	 Vlaamse	
Gebarentaal	te	geven.	Hiervoor	krijgen	ze	academische	ondersteuning.			

5.2.8 PRAKTISCHE	ASPECTEN	
Er	moet	rekening	worden	gehouden	met	een	aantal	praktische	aspecten	in	verband	met	de	locatie.	Zo	
moet	worden	vermeden	dat	kinderen	lange	tijd	op	de	bus	moeten	doorbrengen.	Daarom	wordt		vlot	
busvervoer	 (voor	 kortere	 afstanden)	 en	 taxivervoer	 (voor	 langere	 afstanden)	 georganiseerd	 en	
wordt	een	 voor-	en	naschoolse	opvang	met	huiswerkbegeleiding	 geregeld.	Op	die	manier	kunnen	
ouders	 wiens	 werkuren	 niet	 overeenkomen	 met	 de	 schooluren	 van	 hun	 kinderen,	 hun	 kinderen	
vroegtijdig	 komen	 brengen	 en	 laattijdig	 ophalen.	 Wachttijden	 kunnen	 overbrugd	 worden	 door	
spelmomenten	 en	 huiswerkbegeleiding	 in	 VGT.	 De	 school	 is	 eveneens	 vlot	 bereikbaar	 met	 het	
openbaar	vervoer	en	met	de	auto.		

Daarnaast	wordt	 laagdrempelige	 toegang	 tot	paramedische	 therapie	mogelijk	gemaakt.	De	 school	
biedt	een	 lijst	aan	van	mogelijke	 therapeuten	waar	ouders	uit	 kunnen	kiezen.	Ook	biedt	de	 school	
lokalen	 aan	 buiten	 de	 schooluren	 waar	 deze	 therapieën	 kunnen	 plaatsvinden.	 Therapie	 kan	
bijvoorbeeld	ook	worden	gegeven	tijdens	wachttijden	voor	en	na	de	schooluren.		

5.3 VLAAMSE	OVERHEID	
5.3.1 FLEXIBILITEIT	IN	VERBAND	MET	STATUUT	VAN	VGT	EN	LEERKRACHTEN		
We	vragen	van	de	Vlaamse	Overheid	de	mogelijkheid	om	af	te	wijken	van	de	onderwijstaalwetgeving,	
met	name	om	Vlaamse	Gebarentaal	als	instructietaal	en	als	taalvak	te	mogen	aanbieden.	In	opdracht	
van	de	adviescommissie	Vlaamse	Gebarentaal	 is	er	een	onderzoek	gaande	naar	de	juridische	status	
van	VGT	als	gevolg	van	het	decreet	van	5	mei	2006	en	andere	wetgeving,	met	toepassingen	eveneens	
op	 onderwijs.	 Van	 zodra	 dit	 onderzoek	 is	 afgerond	 (midden/eind	 2016),	 zal	 er	meer	 duidelijkheid	
komen	over	hoe	VGT	in	de	onderwijswetgeving	een	volwaardige	plaats	kan	krijgen.		

We	 vragen	 van	 de	Vlaamse	 overheid	 om	een	 toekomstig	 specialisatiejaar	 tweetalige	 pedagogiek,	
georganiseerd	door	een	hogeschool,	te	erkennen	en	goed	te	keuren.		

5.3.2 WERKINGSMIDDELEN		
Voor	een	experimentele	onderwijsvorm	zijn	er	werkingsmiddelen	nodig,	namelijk	voor	onderwijs-	en	
coördinerend	 personeel,	 voor	 onderzoek	 en	 opleiding,	 het	 aanwerven	 van	 materiaal,	 bus-	 en	
taxivervoer,	voor-	en	naschoolse	opvang	en	voor	een	goede	PR.		
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