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Inleidende noot 

Doof Vlaanderen schreef dit voorbereidend kader voor kandidaat-scholen die interesse 

hebben om het model inclusief onderwijs met klassen Nederlands en Vlaamse Gebarentaal 

in de praktijk uit te rollen. We schetsen een zo volledig mogelijke omkadering van alle 

aspecten die bij het implementeren van dit model komen kijken.  

Hoewel het decreet (in wording) de fundamenten van het inclusief onderwijs duidelijk 

definieert, is er bij het vertalen van dit model binnen een reële onderwijscontext ruimte 

voor de school om eigen accenten te leggen. Op die manier kan de school het tweetalig 

onderwijs inpassen in de cultuur van de school (bijv. jaarklassen dan wel graadklassen). Dit 

document biedt dus niet noodzakelijk pasklare antwoorden, maar wil vooral fungeren als 

leidraad, als een soort ‘checklist’ die de initatiefnemende school ter hand kan nemen.  

Dit voorbereidend kader is dus vooral bedoeld als inspirerende leidraad en als ‘checklist'. Je 

bent als initiatiefnemende school niet verplicht om alle voorwaarden tot in het detail te 

hebben uitgewerkt vóór je met het aanbieden van het onderwijsmodel van start kan gaan. 

Net zoals bij het zetten van een nieuwbouw kan je al je intrede nemen in je nieuwe woonst 

wanneer de ruwbouw, het dak, de schrijnwerkerij en de techniek in orde zijn: de verdere 

afwerking binnen en het decoreren en inrichten kan gebeuren wanneer je er al woont. Zo 

ook moet je als school aan bepaalde voorwaarden voldoen voor je met het onderwijsmodel 

van start kan gaan, maar het finetunen kan perfect gebeuren wanneer de eerste leerlingen 

al op de schoolbanken zitten.  

Het kabinet Onderwijs en het departement Onderwijs en Vorming zijn intussen begonnen 

met het concreet uitschrijven van het decreet. Via een projectsubsidie vanuit de Vlaamse 

overheid zal een eerste school deze ambitieuze sprong kunnen wagen. Tot nog toe hebben 

we bij Doof Vlaanderen vooral theoretisch en hypothetisch tewerk gegaan.  

De uitwerking van dit voorbereidend kader kan aan verandering onderhevig zijn naarmate 

het decreet meer vorm krijgt en naarmate lessen worden getrokken uit de concrete 

realisatie op het terrein.  

Naast het voorbereidend kader t.a.v. scholen schreven we ook een gelijkaardig document 

t.a.v. ouders en een overzicht van de politieke stand van zaken in september 2022.  

Het tot stand komen van deze documenten werd mogelijk via een projectsubsidie van de 

Vlaamse Overheid toegekend aan de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.  

Veel leesplezier!  
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De noodzaak naar een inclusief onderwijsmodel  

Doof Vlaanderen gelooft dat elk doof kind recht heeft op volwaardig onderwijs. Onderwijs 

dat de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert, zowel op taal als op alle andere 

gebieden. Het doel het inclusief onderwijsmodel is dat elk doof en slechthorend kind alle 

kansen krijgt zodat het opgroeit tot een zelfbewust persoon, evenwaardig aan horende 

leeftijdsgenoten; met alle capaciteiten op zak voor een open toekomst. 

Een kind dat zich goed voelt op school, dat zich begrepen voelt, is een gelukkig kind en heeft 

meer kans om een goede leerder te worden. De impact van welbevinden op het leerproces 

is bekend en kan of mag niet onderschat worden. Het belang van taal voor het verwerven 

van kennis en vaardigheden is eveneens een belangrijke pijler. Onderwijs in en over 

de Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands vanaf een jonge leeftijd biedt een krachtige 

start voor het leerproces en de ontwikkeling van het kind. 

Dit soort onderwijs is momenteel nog een droom. Ouders die hun kind alle kansen willen 

bieden hebben op dit moment slechts twee keuzes: ofwel kan hun doof kind terecht in het 

buitengewoon onderwijs, ofwel in het reguliere onderwijs zonder lessen in of over 

Vlaamse Gebarentaal. Horende kinderen in wiens gezin Vlaamse Gebarentaal een rol 

speelt, vallen helemaal uit de boot. Zij hebben geen enkele mogelijkheid om in en over 

Vlaamse Gebarentaal te leren. 

Daarom dromen deze ouders en Doof Vlaanderen samen van klassen in een reguliere school 

die Vlaamse Gebarentaal en Nederlands als hoofdtalen hebben. In de eerste plaats voor alle 

dove kinderen, maar ook voor horende kinderen met een doof gezinslid, bijvoorbeeld dove 

ouders of een dove broer of zus.  

 

Klassen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands organiseren in het reguliere onderwijs is ook 

streven naar inclusief onderwijs dat werkt en dat ervoor zorgt dat elk kind: 

• toegang heeft tot een volwaardig curriculum; 

• op een effectieve manier kan leren; 

• les krijgt van dove rolmodellen; 

• talenten ontdekt; 

• (h)echte vriendschappen en relaties opbouwt; 

• zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren. 

Het onderwijsmodel van inclusieve klassen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands binnen een 

reguliere school (zie §1.3) schept een omgeving die dit toelaat.  
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Mijn naam is Benny. Ik ben doof. Ik zat vroeger op een dovenschool van de eerste tot 

de derde kleuterklas. Daarna deed ik een brugklas en nu zit ik op een horende school 

in het derde leerjaar. Vroeger op de dovenschool gebruikten de leerkrachten 

gebarentaal. Dat is aangenamer dan de leerkrachten nu die geen gebarentaal 

kennen. Daarom heb ik een gebarentaaltolk in de klas. 

Het verschil is dat ik de lessen nu via een tolk moet volgen. Ik heb ze toch liever 

rechtstreeks van een leerkracht. Ik ben het enige doof kind op de school. Op de 

speelplaats heb ik geen gebarentaaltolk, want die moet ook eten hé. Ik heb op school 

twee vrienden die wat gebaren kennen. Als ik iemand op de speelplaats niet begrijp, 

helpen zij mij met het vertalen.  

Hieronder heb ik mijn droomschool getekend: Er zijn twee soorten leerlingen in de 

klas. Rood staat voor een horende leerling en blauw voor een dove leerling. En de 

leerkracht is ook doof. Zij kan zeer goed gebarentaal. En iedereen in de klas kan ook 

vlot gebarentaal.  

- Getuigenis van Benny 
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1. De huidige integratie is (nog) geen inclusie  

Bij dove en slechthorende kinderen die vandaag instromen in het regulier onderwijs is er 

geen sprake van inclusie. Er wordt van de dove of slechthorende leerling verwacht dat hij of 

zij integreert in een omgeving waar de lessen en onderwijsmethoden gericht zijn op een 

horende doelgroep. De voertaal is het gesproken Nederlands, een modaliteit die – 

hoeveel inspanningen de leerling ook levert – nooit volledig toegankelijk zal zijn. De 

horende leerkracht en klasgenoten kennen veelal weinig tot geen Vlaamse Gebarentaal: de 

integratie gebeurt dus slechts in één richting.  

Een deel van deze kinderen maakt gebruik van een tolk Nederlands-Vlaamse Gebarentaal. 

Deze heeft de taak om alle informatie van gesproken Nederlands te vertalen naar Vlaamse 

Gebarentaal en vice versa. Er is echter niet altijd een tolk beschikbaar. Op dergelijke 

momenten moet de leerling alle informatie in de les ‘bij elkaar schrapen’: via spraakafzien, 

bordschema’s, schoolboeken en notities van klasgenoten.  

Ook met tolk is dit geen ideaal scenario: de leerling krijgt de informatie niet rechtstreeks, 

maar via de tolk als tussenschakel. Op de vertaling zit onvermijdelijk een kleine vertraging. 

Daarnaast komt de informatie hierdoor nog steeds via twee of meer verschillende kanalen 

en moet de leerling, zelfs met vertolking, informatie bij elkaar puzzelen. Een voorbeeld: de 

leerkracht wijst op een welbepaald moment in zijn of haar uitleg gericht naar een bepaald 

gegeven op het bord. De dove of slechthorende leerling krijgt de informatie met enige 

vertraging en de tolk wijst van op een afstand niet gericht, maar ongeveer naar het bord.  

Dove en slechthorende leerlingen moeten zich deze puzzelvaardigheid zelf aanleren, er is 

niemand die hen hierin begeleidt. Dit legt veel verantwoordelijkheid bij het kind en is 

bovendien mentaal erg belastend, wat dan weer een impact heeft op de energie van het 

kind.  

Communicatie blijft, zowel met als zonder tolk, een uitdagend gegeven. Bovendien is de 

tolk er enkel tijdens formele lesmomenten: tijdens communicatie in de wandelgangen, op 

de speelplaats of tijdens de middagpauze is de leerling opnieuw op zichzelf aangewezen. 

Hierdoor missen deze leerlingen veel informatie en informele leerkansen en krijgen ze 

minder oefenkansen om soft skills te ontwikkelen.  

De schoolomgeving gaat er ook vaak automatisch van uit dat een dove of slechthorende 

leerling de Vlaamse Gebarentaal machtig is. Dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld 

wanneer ouders (om welke reden dan ook) geen Vlaamse Gebarentaal aan hun kind 
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aanbieden1.  

 

Daarnaast wordt bij deze aanpak voorbij gegaan aan het feit dat dove en slechthorende 

kinderen een specifieke sensorische ervaring hebben 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 

en hierdoor ontstaan andere cognities en perceptiemogelijkheden die verschillen van de 

meerderheid van de bevolking.  

Het is dus niet voldoende om auditieve informatie enkel toegankelijk te maken: dove 

kinderen hebben nood aan onderwijs dat fundamenteel visueel georganiseerd is. Dove 

leerkrachten gebruiken ook andere technieken om het lesgebeuren te reguleren, zoals 

sterk gebruik van oogcontact, leerlingen die aan het woord mogen aanwijzen, meer marge 

laten tussen tijd om te kijken en tijd om te schrijven (aangezien tegelijkertijd schrijven en 

blijven kijken niet evident is) of (veel) meer voorbeelden gebruiken om zaken duidelijk te 

maken. Daarnaast leren ze de leerlingen ook aan om visueel georiënteerd te leren.  

Dit visueel georiënteerd onderwijs kan ook voor horende kinderen een meerwaarde zijn 

aangezien ze de auditieve informatie nogmaals op een andere, niet-auditieve manier 

aangeboden krijgen. Een multimodale aanpak maakt het kinderen eenvoudiger om de 

leerstof zich eigen te maken. 

 

Dove en slechthorende kinderen die instromen in het reguliere onderwijs, zijn vaak (quasi) 

de enige leerling met een auditieve beperking. Hun klasgenoten zijn horend, rolmodellen 

zoals de leerkracht of de tolk zijn horend. Ze hebben meestal geen contact met dove, 

slechthorende of gebarentalige peers en dat terwijl het sociale aspect en het zich kunnen 

herkennen in de ander een niet te miskennen aspect is bij de ontwikkeling. Dit is zelfs bij 

leerlingen met een cochleair implantaat (CI) die veel succesresultaten behalen een grote 

uitdaging: ook als één-op-één-communicatie in het gesproken Nederlands eerder vlot 

verloopt blijven groepsgesprekken zeer moeilijk. Participatie op school blijft beperkt, zelfs 

met een tolk Vlaamse Gebarentaal. Dove leerlingen voelen zich bijgevolg vaak geïsoleerd, 

ze zijn voortdurend de enige of sterk in de minderheid en worden steeds geconfronteerd 

met hun ‘anders-zijn’. Dit heeft tot gevolg dat dove en slechthorende kinderen kampen 

met identiteitsproblemen en meer blootgesteld worden aan risico’s met betrekking tot 

hun geestelijke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 
1 90 tot 95% van de dove kinderen wordt geboren in een horend gezin.  
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De optelsom van al het bovenstaande maakt dat dove en slechthorende leerlingen sterk 

gevoelig zijn aan het ontwikkelen van een leerachterstand: niet door een gebrek aan 

capaciteiten, maar doordat de leeromgeving niet op hun noden werd afgestemd. Enkel 

diegenen met een van nature groot doorzettingsvermogen, diegenen die sterk zijn in de 

competenties van de gesproken taal en die sterk van thuis uit ondersteund worden zullen 

het halen. Een dergelijke beproeving mag een basisrecht als onderwijs niet zijn.  
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2. Het inclusief onderwijsmodel Vlaamse Gebarentaal – Nederlands 

toegelicht 

Op dit ogenblik bestaat in Vlaanderen (nog) geen onderwijsvorm die past bij de rechten en 

noden van dove en slechthorende kinderen, hun horende broers en zussen alsook horende 

kinderen van dove ouders. Er worden op beleidsniveau wel concrete stappen ondernomen 

om dit inclusief onderwijs vanaf 1 september 2024 structureel aan te bieden.  

Het initiatief tot het oprichten en organiseren van het inclusief onderwijs Nederlands – 

Vlaamse Gebarentaal ligt niet bij de overheid, maar bij de scholen. Een basisschool die dit 

model wil inrichten, kan dus zelf bepalen hoe ze dit aanbod concreet invult zolang de 

uitwerking zich binnen de krijtlijnen van het regelgevend kader bevindt.  

Het voorbereidend kader dat u op dit moment leest, kan dienen als startpunt, inspiratie en 

checklist in het vertalen van de theorie naar een concreet onderwijsaanbod in de praktijk. 

Naarmate het decreet verder vorm krijgt en naarmate er meer ervaring in het werkveld zal 

zijn, zal de inhoud van dit voorbereidend kader geüpdatet worden. Suggesties, input of 

feedback mag u ons steeds bezorgen op inclusiefonderwijs@doof.vlaanderen.  

 

Een school die het inclusief onderwijs met hoofdtalen Vlaamse Gebarentaal – 

Nederlands concreet wil organiseren, hoeft in principe niet volledig geïnformeerd te 

zijn over het politiek te bewandelen pad om dit model praktisch mogelijk te maken. 

Wie toch interesse heeft, kan het beleidscreërende proces (2021-2024) hier 

nalezen.  

Dit document bevat eveneens informatie over een eenmalige projectsubsidie van 

€300.000 die zal toegekend worden aan één basisschool. Deze school zal in (2022-

2023 en) 2023-2024 experimenteel een tweetalig onderwijsaanbod inrichten binnen 

het huidig regelgevend kader en enkel in het kleuteronderwijs. In ruil levert deze 

school vanuit haar ervaring op het terrein input tijdens de totstandkoming van het 

aangepaste onderwijsdecreet. Deadline tot het aanvragen van deze projectsubsidie 

is 31 oktober 2022, 12u.  

Tot slot bevat de politieke stand van zaken ook informatie over het eenjarig project 

Onderzoek & Ontwikkeling (oktober 2022 – september 2023) waarbinnen 

onderzoek zal worden gedaan naar de manier waarop dit tweetalige onderwijs 

kwaliteitsvol ingericht kan worden.  
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In 2015 verrichte Doof Vlaanderen een verkennend onderzoek met twee centrale vragen:  

i. Welke onderwijsvorm is het meest passend voor dove/slechthorende kinderen 

en de wensen van hun ouders?  

ii. Welk model is haalbaar in Vlaanderen?  

Deze vragen werden beantwoord via een literatuurstudie, een bevraging van ouders en 

onderwijsprofessionals in de vorm van focusgroepen en aan de hand van studiebezoeken 

aan zes verschillende tweetalige onderwijsprogramma’s (in de Verenigde Staten, Frankrijk 

en Hongkong).  

 

Het resultaat uit het onderzoek van 2015 is volgend voorkeurscenario: in een bestaande (of 

startende) school binnen het regulier onderwijscircuit wordt voor elk leerjaar (dan wel voor 

elke graad) een tweetalige parallelklas Nederlands – Vlaamse Gebarentaal ingericht.  

     

In de ‘oranje’ klas (figuur boven links) zitten horende kinderen, staat een horende 

leerkracht voor de klas en wordt lesgegeven in het Nederlands; m.a.w. het gekende 

regulier onderwijs. De leerlingen krijgen de Vlaamse Gebarentaal een tweetal uur per week 

als extra taalvak aangeboden.  

In de parallelle ‘groen-gele’ klas (figuur boven rechts) heeft een (dove) tweetalige 

leerkracht zowel dove en slechthorende2 leerlingen (groen) als horende leerlingen met 

één of meer dove en/of slechthorende gezinsleden (geel) onder zijn/haar hoede. Zoals de 

afbeelding illustreert zijn dove en slechthorende kinderen (idealiter) in de meerderheid. 

De Vlaamse Gebarentaal en het Nederlands worden allebei als evenwaardig taalvak (met 

evenveel lesuren) aangeboden en worden allebei gelijkwaardig gebruikt als voer- en 

instructietalen doorheen het curriculum. Er is geen afzonderlijk vak ‘dovencultuur’ met 

thema’s over doof-zijn; deze onderwerpen worden geïntegreerd binnen het bestaande 

curriculum, zoals binnen het vak geschiedenis of wereldoriëntatie.  

 
2 Ongeacht de thuistaal, het decibelverlies en/of het al dan niet dragen van een cochleair implantaat (CI). 
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Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke momenten (figuur boven) tussen de klassen, 

de kinderen, de leerkrachten en de rest van de schoolgemeenschap. Deze kunnen vrij 

formeel zijn, zoals gezamenlijke lesmomenten, projectwerk, klasuitstappen en school-

activiteiten waarbij de leerkrachten van zowel de reguliere als de tweetalige klas(sen) 

samenwerken en samen afstemmen. Maar ook informeel zullen er spontaan contacten 

ontstaan, bijvoorbeeld op de speelplaats, in de school en daarbuiten. Zowel leerlingen, 

leerkrachten als ouders ontwikkelen op die manier binnen de ruimere schoolomgeving een 

positieve houding ten aanzien van de Vlaamse Gebarentaal en doof/slechthorend zijn én 

ten opzichte van het Nederlands en horend zijn. Door op frequente basis samen te leven, 

samen te leren en samen te werken ontstaat een dialoog waarbij iedereen al doende 

creatief zal leren gebruik maken van verschillende manieren van communiceren. Ook leert 

iedereen hierdoor om te gaan met deze vorm van diversiteit en is er sprake van 

wederzijds respect.  

Via inclusief onderwijs kunnen horende kinderen leren van dove kinderen. Horende 

broers en zussen nemen zo de taal mee om later te kunnen communiceren met hun 

dove broers en zussen. En de dove kinderen leren van de horende om de stap naar 

de samenleving in de toekomst kleiner te maken.  

- Getuigenis Debbie, mama van twee dove en twee horende kinderen 

 

Tot slot wordt bij voorkeur ook een (dove) tweetalige coördinator aangesteld. Deze 

bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in de inclusieve klassen, neemt een coördinerende 

rol op zich en heeft een belangrijke brugfunctie tussen de leerkrachten. Hij of zij werkt ook 

nauw samen met de directeur.  
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3. Van theorie naar praktijk: voorwaarden voor de eigenlijke opstart 

Zoals in de inleiding al vermeld staat, hoeft een initiatiefnemende school nog niet elk detail 

in kannen en kruiken te hebben vooraleer ze met het aanbieden van het inclusief onderwijs 

van start kan gaan: het verfijnen kan gebeuren wanneer de eerste leerlingen al op de 

schoolbanken zitten. Er zijn echter bepaalde voorwaarden en aandachtspunten die zeker en 

vast voor de eerste schooldag van het inclusief onderwijs vervuld moeten zijn: 

• De reguliere basisschool staat open voor verandering en het voltallige team (van 

zowel het tweetalig als het eentalig aanbod) zit mee op de kar van het inclusief 

onderwijsverhaal.  

 

• De school heeft een duidelijk en stevig gefundeerd taalbeleid en een pedagogisch 

plan. Ze kan zich bij de uitwerking hiervan laten bijstaan door expertisecentra zoals 

het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Vlaams Gebarentaalcentrum. Bewaak 

hier het NOOZO-principe – Niets Over Ons Zonder Ons – en betrek ook dove 

experten in de uitwerking hiervan3.  

 

• De school heeft een meerjarenplan gekoppeld aan een realistische begroting. Het 

is duidelijk hoe het inclusief onderwijsmodel gradueel zal groeien/uitbreiden en hoe 

dit aanbod gefinancierd zal worden. Ook wanneer en hoe de school het model zal 

(laten) evalueren wordt vastgelegd.  

 
• De school moet blijvend aandacht hebben voor inclusie, bijv. bij schoolfeesten, 

buitenschoolse activiteiten, voorleesmomenten, momenten van conflict, momenten 

op de speelplaats e.d. . 

 

• Het personeel om het tweetalig onderwijs te organiseren wordt aangeworven.  

 

• Het ‘eentalige’ personeel wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd.  

  

• De (meest noodzakelijke) infrastructuur is voorhanden: ingerichte klaslokalen, 

lesmateriaal, doofvriendelijke aanpassingen binnen de bredere schoolomgeving 

(bijv. een visueel belsignaal).  

 

• De school heeft een duidelijk PR-plan met een wenselijke en haalbare timing om 

 
3 Neem gerust contact op met Doof Vlaanderen om namen van experten/informanten te bevragen.  
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ouders (en de bredere maatschappij) te informeren (en sensibiliseren) over (het 

bestaan en de meerwaarde van) het nieuw, inclusief onderwijsmodel.  

 

• De capaciteit voor het aantal inschrijvingen in het inclusief onderwijsmodel (en de 

voorrangsregels indien van toepassing) zijn bepaald. Deze informatie is duidelijk en 

tijdig gecommuniceerd en het is voor de ouders helder wanneer en hoe ze hun 

kinderen kunnen inschrijven.  

 

• Er zijn ouders nodig die hun kinderen in dit nieuwe model willen inschrijven. Hier is 

een transparante, duidelijke en tijdige communicatie nodig zodat ouders weten hoe 

het onderwijsmodel in elkaar zit en waarom ze hiervoor kiezen.  

 

• De ouders van de ‘eentalige’ kinderen die al in de school zijn ingeschreven (of die 

weldra zullen starten) en de kinderen zelf krijgen informatie over het inclusief 

onderwijsmodel en wat dit voor hun kind betekent.  

 

• In het brede onderwijsteam en schoolbestuur is (op termijn) nood aan een balans 

tussen horende en dove personen met binnen het tweetalig aanbod een sterke 

voorkeur voor doof (onderwijs)personeel.  

 

• Het model wordt gesteund vanuit de (lokale) dovengemeenschap.  
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4. Meerjarenplan  

Bij het uittekenen van de concrete uitwerking van het inclusief onderwijs heeft de school 

een concrete visie nodig over hoe ze het model in de praktijk wil uitrollen. Een belangrijke 

vraag die de school zich moet stellen is: wanneer zal ze welke jaargang(en) inrichten? Hier 

zijn grosso modo vier scenario’s mogelijk:  

• De school begint met één enkele (peuter)klas; het tweede jaar een peuter- en een 

eerste kleuterklas; het derde jaar een peuter-, eerste kleuter- en tweede kleuterklas 

enzovoort. De school voegt dus elk schooljaar een leerjaar toe aan het aanbod en 

bouwt dit gradueel op.  

• De school begint gelijktijdig met een aantal klassen, bijvoorbeeld de peuterklas en 

de eerste tot en met de derde kleuterklas. Vanaf de tweede jaargang wordt het 

aanbod telkens met het volgende leerjaar uitgebreid, in dit geval dus het eerste 

leerjaar. 

• De school brengt in kaart in welke leerjaren op dit ogenblik al dove en slechthorende 

kinderen zijn ingeschreven, bijvoorbeeld in het tweede, derde en vijfde leerjaar. De 

school speelt in op de actuele noden en richt dus specifiek voor dit tweede, derde 

en vijfde leerjaar een parallelklas in.  

• De school richt meteen een parallelklas in voor alle leerjaren.  

Bij het kiezen van één van bovenstaande scenario’s is het belangrijk om een aantal voor- en 

nadelen ten aanzien van elkaar af te wegen:  

• Bij het bevragen van leerkrachten in het dovenonderwijs blijkt zeer duidelijk dat 

starten met meer dan één klas de voorkeur geniet: hoe meer schouders het project 

dragen, hoe meer kans op slagen. Starten met slechts één klas (en dus slechts één 

leerkracht die het volledige project in het begin moet trekken) wordt ten sterkste 

afgeraden wegens de hoge druk die op die ene persoon zal komen te liggen.  

• Welke ouders van dove en slechthorende kinderen wonen in de buurt en zouden hun 

kinderen inschrijven? Daarbij aansluitend: Bepaalde ouders toonden jaren geleden 

al interesse, koppelden hier soms een concreet engagement aan (bijv. actief scholen 

contacteren) en wachten intussen al een aantal jaar op het inclusief onderwijs. Het 

zou jammer zijn mochten zij integraal uit de boot vallen omdat hun kinderen in de 

tussentijd ‘te oud’ zijn geworden en in een ‘te hoog’ leerjaar zitten.  

• Je kan als school ook eens contact opnemen met de lokale ‘dovenschool’. Kinderen 

die in het buitengewoon onderwijs type 7 schoollopen, zijn eventueel 

geïnteresseerd in dit traject. Een samenwerking tussen jullie school en de type 7 
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scholen kunnen een meerwaarde vormen, gezien die laatste expertise hebben die 

bruikbaar kan zijn.  

• Wat is praktisch haalbaar voor de school? Hoeveel plaats is er op dit moment? 

Welke infrastructuur kan tegen wanneer klaar zijn? Hoeveel geschikt personeel vindt 

de school? Enzovoort.  

Het is niet alleen belangrijk om dit gericht in kaart te brengen, maar ook om hier duidelijk 

over te communiceren en kandidaat-ouders perspectief te geven.  

 

Daarnaast denkt de school best ook al na over de gewenste capaciteit:  

• Hoeveel leerlingen is het minimum? En wat als het minimum niet wordt bereikt?  

• Hoeveel leerlingen is het maximum? En wat als het maximum wordt overschreden?  
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5. Begroting, jaarrekening, infrastructuur en werkingsmiddelen   

Onderwijs kost geld, dat is een feit. Een transparante en realistische begroting opstellen 

is dus zeker een must. De Vlaamse overheid zal een bepaald budget vrijmaken om scholen 

die het inclusief onderwijsaanbod willen inrichten te subsidiëren. Hoeveel dit bedraagt, zal 

de toekomst moeten uitwijzen.  

Over het volgende bestaat wel al duidelijkheid: gedurende de overgangsperiode van 2022-

2023 en 2023-2024 maakt de Vlaamse overheid een eenmalige subsidie van €300.000 vrij 

voor één school die binnen de omkadering van het huidige decreet een tweetalig aanbod 

inricht en hierover terugkoppelt. Zo zijn alle partijen betrokken bij de totstandkoming van 

het decreet én bij de manier waarop de school de toegekende middelen besteed om het 

aanbod in te richten.  

Bij het inrichten van dit inclusief onderwijs zullen enerzijds eenmalige kosten zijn (bijv. het 

inrichten van een lokaal, aanpassing van het belsignaal), anderzijds jaarlijks terugkerende 

kosten (bijv. personeelskosten). Wanneer de school het aantal ingerichte leerjaren gradueel 

verhoogt (bijv. omdat ze jaar na jaar het volgende leerjaar in het curriculum inricht) zullen 

de terugkerende kosten ook jaar na jaar stijgen. Ook hier is een toekomstvisie dus van 

belang. Een voorbeeld: Wanneer in het eerste jaar slechts één klas wordt ingericht, moet je 

het loon van één leerkracht betalen. Zes jaar verder in het project heb je zes lokalen nodig 

en betaal je de loonkost van zes leerkrachten.  

De school zal moeten bepalen of ze werkt met één enkele boekhouding voor de volledige 

werking van de school of twee aparte boekhoudingen: één voor de reguliere vleugel en één 

voor de tweetalige vleugel. Door het inrichten van het inclusief onderwijs zullen ook extra 

kosten gemaakt worden binnen de eentalige vleugel (bijv. een cursus Vlaamse Gebarentaal 

voor de horende leerkrachten). Anderzijds kunnen bepaalde kosten ook gedeeld worden 

(bijv. het jaarlijks schoolfeest).  

Mochten de subsidies van de Vlaamse overheid ontoereikend zijn, dan kan de school samen 

met de ouderwerking nadenken over hoe extra fondsen werven. Een mogelijke piste om 

extra financiële middelen te verzamelen is een projectoproep van de Koning 

Boudewijnstichting.  Lobbyen bij de overheid voor een verhoging van de subsidie is ook een 

te verkennen piste.  
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Aangezien de inclusieve klassen als parallelklassen naast het eentalige onderwijs ingericht 

worden, moet de school voldoende ruimte hebben om voor elke jaargang die aangeboden 

wordt twee klaslokalen te kunnen voorzien: één voor het eentalige onderwijs en één voor 

de inclusieve klassen.  

Het inrichten van het lokaal gebeurt bij voorkeur in overleg met de leerkracht die het 

klaslokaal zal gebruiken (en met de leerkracht van de eentalige parallelklas zodat in beide 

klassen waar mogelijk of wenselijk dezelfde didactische lijn gehanteerd kan worden).  

 

• De (basis)infrastructuur moet voor de start van de eerste schooldag ingericht en 

voorhanden zijn, bijv. klaslokalen, lesmateriaal, doofvriendelijke aanpassingen 

binnen de bredere schoolomgeving. 

 

• De (basis)infrastructuur moet voorhanden zijn:  

 

o Een (ingericht) klaslokaal voor elke jaargang van het inclusief onderwijs. 

 

o Zowel standaard lesmateriaal dat ook in de reguliere klassen gebruikt wordt 

als aangepast lesmateriaal zoals informatie over en in Vlaamse Gebarentaal 

(bijv. video’s met gebarenlexicon of verhalen, kaartjes of affiches voorzien 

van SignWriting of tekeningen/foto’s met de uitvoering van een gebaar), het 

online platform GoReact7 voor opdrachten of huistaken enzovoort) en over 

dovencultuur. De precieze uitwerking van het aangepaste lesmateriaal 

gebeurt in samenspraak met de leerkrachten (hebben ze al materiaal, willen 

ze dit zelf uitwerken of besteden ze dit liever uit aan een creative content 

maker?) en kan (deels) gerealiseerd worden wanneer het onderwijsmodel al 

aangeboden wordt.  

 

o Doofvriendelijke aanpassingen binnen de bredere schoolomgeving, zoals 

een visueel belsignaal, een visueel brandalarm, klasdeur met een venstertje. 
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Bij het inrichten van het klaslokaal kan volgende checklist als leidraad dienen:  

• Wat zijn de noden van de leeftijdsgroep die er les zal volgen?  

• Wat zijn de noden van de doelgroep, zijnde (voornamelijk) dove en slechthorende 

kinderen? (bijv. geen overdaad aan visueel prikkels om de kinderen visueel niet te 

vermoeien, Vlaamse Gebarentaal via afbeeldingen of SignWriting zichtbaar maken 

e.d.) 

• Wat zijn de persoonlijke noden en voorkeuren van de tweetalige leerkracht die in 

deze klas zal staan? (bijv. krijtbord, white board, smart board)  

• Hoe is het lokaal van de eentalige parallelklas ingericht? Op welke vlakken is het 

wenselijk om in dezelfde lijn te werken?  

• Welk al aanwezig materiaal uit de eentalige parallelklas kan eventueel voor beide 

klassen gebruikt worden?  

• Wat is het beschikbare budget? En aangezien het voor elk klaslokaal gaat om een 

éénmalige, grote kost: kan eventueel elders meer budget verkregen worden?  

• Welk materiaal moet bij de opstart aanwezig zijn? Welk materiaal kan eventueel 

later aangekocht worden?  
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6. Personeel   

6.1. Leerkrachten inclusieve klassen  

De leerkrachten die zullen lesgeven in de inclusieve klassen moeten aantonen dat ze over 

(minstens) volgende vaardigheden beschikken:  

• in het bezit zijn van een pedagogisch diploma 

• voldoende taalvaardig zijn voor het Nederlands  

• voldoende taalvaardig zijn voor de Vlaamse Gebarentaal (de klankbordgroep buigt 

zich over hoe dit kan/zal gemeten worden)  

Deze voorwaarden worden ook zo vastgelegd in het decreet. Daarnaast zal dit specifieke 

ambt in het decreet ook de leerkrachten beschermen: op die manier wordt de continuïteit 

gegarandeerd en blijft de expertise van de tweetalige klassen binnen de school.  

Bij het werven en aanstellen van leerkrachten voor het inclusief onderwijs willen we het 

belang van dove leerkrachten als (taal)rolmodellen onderstrepen.  

 

We willen de school aanmoedigen om ruim op tijd tweetalig onderwijspersoneel aan te 

werven. In aanloop naar een nieuw schooljaar kunnen 'eentalige’ leerkrachten sowieso hun 

voorbereidingstijd al zeer nuttig gebruiken. Bij het organiseren van het inclusief onderwijs 

gaat het om een model dat voor het eerst uitgewerkt en aangeboden zal worden en waar 

het beschikken over voldoende overleg- en voorbereidingstijd nog crucialer is. Daarnaast 

moeten de tweetalige leerkrachten de tijd en ruimte gegund worden om een manier van 

samenwerken te vinden, zowel onderling als met de ‘eentalige’ leerkrachten.  

Als die tijd hen gegund wordt kunnen ze zich goed verdiepen in bilinguaal-bicultureel 

onderwijs, kunnen ze informatie inwinnen bij (internationale) deskundigen en onderzoekers 

die vandaag al kennis vergaard hebben over tweetalig onderwijs. 

 

6.2. Coördinator inclusieve klassen  

Daarnaast is ook het profiel van een (dove) coördinator onmisbaar. Hij of zij neemt onder 

andere volgende taken op zich:  

• Aanspreekpunt voor ouders en externen; infoavonden, ontmoetingsmomenten en 

bijscholingen organiseren; vragen beantwoorden.  

• Cohesie bewerkstelligen, zowel tussen de leerkrachten van het tweetalige team als 

tussen de tweetalige en de eentalige leerkrachten.  
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• Praktische organisatie, zoals tolken regelen, uurrooster opstellen, oudercontacten 

organiseren, personeel (mee) aanwerven, vertaler inschakelen, nieuwsberichten 

voor nieuwsbrief/website, euvels oplossen (bijv. hoe een leerkracht die ziek is 

vervangen?), financiële taken, bijscholingen voor tweetalige leerkrachten 

organiseren enzovoort.  

• Ondersteuning tweetalige leerkrachten.  

• Inclusieve schoolcultuur mee realiseren en bewaken.  

 

6.3. Andere functies  

Naast de essentiële profielen van leerkrachten en coördinator wil Doof Vlaanderen de 

school aanmoedigen om de meerwaarde van onderstaande functies te onderzoeken. 

Deze zullen volgens ons de pedagogische basis en de werking van het tweetalig onderwijs 

verder verstevigen. Dit is uiteraard afhankelijk van de al aanwezige expertise binnen de 

school, de specifieke noden die worden vastgesteld in het inclusief onderwijs zoals 

uitgewerkt wordt door de school en het beschikbaar budget.  

• Een zorgleerkracht met expertise over doofheid en Vlaamse Gebarentaal.  
 

• Een horende leerkracht voor de lessen Nederlands (tenzij dit tot het takenpakket 

van de zorgleerkracht (of logopedist) kan/zal behoren).  
 

• Een logopedist (met kennis/expertise van Vlaamse Gebarentaal en doof-zijn). 
 

• Een (dove) psycholoog (met kennis/expertise van Vlaamse Gebarentaal en doof-

zijn). 
 

• Een vertaler Nederlands – Vlaamse Gebarentaal (bijv. voor video’s op de website, in 

de nieuwsbrief e.d.). Dit is bij voorkeur een doof persoon4:  

o Dove tolken brengen een verhoogde identificatie teweeg bij dove kijkers. Dit 

leidt tot een beter begrip van de informatie en van de dovengemeenschap 

die ze vertegenwoordigen.  

o Doordat ze vertalen naar hun moedertaal is hun vertaling kwalitatiever en 

cultureel fijngevoeliger. Ze kennen de dovengemeenschap en haar diversiteit 

beter en kunnen bijgevolg hun register gerichter aanpassen naar gelang de 

doelgroep of de gemiddelde dove kijker. Ze zijn zich ook bewuster van de 

taalstandaardisatie en volgen internationale trends meer op.  

o Het inzetten van een dove vertaler biedt een (taal)rolmodel aan de dove en 

 
4 https://www.doof.vlaanderen/sites/default/files/imce/aanbevelingsrapport_websitetoegankelijkheid.pdf 
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slechthorende leerlingen. Dit is een mooi praktijkvoorbeeld van het inclusie-

verhaal dat de school wil uitdragen.  
 

• Een (dove) creative content maker die aangepast lesmateriaal ontwikkelt. Iemand 

aanwerven met dit profiel heeft volgende meerwaarden:  

o Lesmateriaal in Vlaamse Gebarentaal opstellen vraagt om een specifieke 

expertise, bijv. kunnen werken met camera, belichting, monteren e.d.  

o Daarnaast is het ook tijds- en arbeidsintensiever, bijv. een fout in de video 

betekent (soms) de integrale video opnieuw opnemen.  

o Door al het materiaal door eenzelfde persoon te laten ontwerpen, ontstaat 

een huisstijl over de verschillende leerjaren.   
 

• Een ergotherapeut.  

Het staat de school vrij om ook voor andere profielen actiever op zoek te gaan naar doof 

personeel, zoals voor onderhoud, turnen, opvang/toezicht enzovoort. 
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7. Taalbeleid  

7.1. Een (zeer) diverse klasgroep 

Vooraleer we het over (het uitwerken van) het taalbeleid kunnen hebben, is het relevant 

om stil te staan bij de diversiteit van de (talige) voorkennis van de leerlingenpopulatie.  

90 tot 95% van de dove en slechthorende kinderen wordt geboren in een horend gezin 

zonder kennis van de Vlaamse Gebarentaal en wat het betekent om doof of slechthorend 

te zijn. Wanneer het Nederlands als enige thuistaal wordt gebruikt, is deze taal – omwille 

van haar auditief-orale modaliteit – onvoldoende toegankelijk voor dove en slechthorende 

baby’s en kinderen. Op het moment dat deze dove en slechthorende peuters schoolrijp zijn, 

starten ze vaak al met een taalachterstand voor Nederlands en zonder kennis van de 

Vlaamse Gebarentaal.  

Er zijn ook horende ouders die, in functie van hun kind(eren), inspanningen leveren om de 

Vlaamse Gebarentaal zelf onder de knie te krijgen en deze taal in de communicatie met hun 

kind(eren) te gebruiken. Voor een volwaardige tweetalige opvoeding is er aanvullend nood 

aan contacten met dove gebarentalige mensen en/of toegang tot een tweetalige 

kinderopvang. Een dergelijk aanbod is anno 2022 niet of nauwelijks beschikbaar.  

Dove en slechthorende ouders kunnen de Vlaamse Gebarentaal op natuurlijke wijze van 

thuis uit meegeven, maar dat is niet noodzakelijk een vanzelfsprekendheid. De VGT kreeg 

jarenlang (en nu soms nog) een inferieure status: de maatschappelijke tijdsgeest waarin de 

ouders opgroeiden, en meer specifiek de beeldvorming rond dove mensen en de Vlaamse 

Gebarentaal toen, was verschillend van nu. Dat maakt het niet vanzelfsprekend om voor hun 

kinderen een eigen vrije meertalige opvoedingsvisie te ontwikkelen. Bovendien wordt het 

opvoeden in Vlaamse Gebarentaal niet altijd door het eigen netwerk en/of de bredere 

maatschappij gesteund. Ook het aanbod (gesproken) Nederlands verschilt sterk per gezin 

en is mede afhankelijk van het sociaal netwerk van het gezin.  

Er zijn ook dove, slechthorende en horende kinderen die zowel de Vlaamse Gebarentaal als 

het Nederlands voldoende aangeboden kregen en met twee talen in hun rugzak aan hun 

schooltraject beginnen. Ervaring op het terrein leert echter dat dit profiel een minderheid 

is. Dit wordt jammer genoeg bevestigd door het gelijkaardige tweetalige project Ecole et 

Surdité in Namen waar ze in de eerste jaren van hun tweetalig onderwijs vooral (moeten) 

inzetten op het bijbenen van de achterstand voor één van beide of zelfs beide talen (cfr. het 

Frans en la Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB, zijnde de Waalse 

Gebarentaal)).  
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Samengevat zijn er dus vier taalprofielen:  

    

✘ Nederlands 

✘ VGT 

✘ Nederlands 

✓ VGT 

✓ Nederlands 

✘ VGT 

✓ Nederlands 

✓ VGT 
 

Daarnaast verschillen deze leerlingen ook van elkaar wat betreft:  

• graad in gehoorverlies 

• gebruik van hoorhulpmiddelen 

• niveau van spreken en horen  

• nood aan zorg 

• thuistaal (mogelijks anders dan Nederlands of Vlaamse Gebarentaal) 

Een dergelijk diverse klasgroep vormt een (zeer) grote uitdaging voor de leerkracht(en) 

van de tweetalige (kleuter)klas(sen). Dat is niet alleen het geval voor het aanleren van de 

twee hoofdtalen, maar ook voor het overbrengen van andere kennis en vaardigheden: taal 

is namelijk de toegangspoort, de leerkracht gebruikt taal om deze kennis en vaardigheden 

over te brengen. Zonder een goede (basis)beheersing van taal heeft het kind minder tot 

geen toegang tot de aangereikte informatie. Het is daarom ontzettend belangrijk om dove 

en slechthorende leerlingen zo vroeg mogelijk zowel de Vlaamse Gebarentaal als het 

Nederlands aan te bieden. Zo ontwikkelt er een positieve correlatie tussen taal en leren bij 

het kind en kan het zich ook ten volle cognitief ontplooien.  

Naast het leggen van een volwaardig taalverwervingsfundament heeft het aanbieden van 

de Vlaamse Gebarentaal aan dove en slechthorende kinderen ook een belangrijk positief 

effect op hun socio-emotionele ontwikkeling en hun welbevinden. 
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7.2. Twee hoofdtalen, is dat wel verstandig?  

Het zich eigen maken van twee talen op jonge leeftijd zal de taalverwerving niet in de weg 

staan, integendeel: onderzoek heeft meermaals aangetoond dat de kennis die het kind 

opbouwt in de ene taal het verwervingsproces van de andere taal ondersteunt.  

Uniek aan onderwijs in enerzijds een gesproken taal en anderzijds een gebarentaal is het 

verschil in modaliteit: de Vlaamse Gebarentaal is een visueel-gestuele taal en heeft geen 

geschreven traditie, het Nederlands is omwille van haar auditief-orale modaliteit niet of 

slechts beperkt toegankelijk. Doven en slechthorenden hebben de beste toegang tot deze 

taal via het lezen en schrijven.  

Dit creëert een dynamiek die anders is dan tweetalig onderwijs in twee gesproken talen. In 

het geval van een gesproken taal en een gebarentaal kunnen beide hoofdtalen elkaar 

aanvullen en quasi gelijktijdig gebruikt worden door voortdurend (spontaan) tussen beide 

hoofdtalen te wisselen.  

• Bijvoorbeeld: Het kind kan tellen tot vijf in Vlaamse Gebarentaal. De leerkracht bouwt 

voort op de aanwezige kennis door de cijfers één tot en met vijf zowel in cijfers als in 

woorden op het bord te schrijven. 
 

• Bijvoorbeeld: Het kind kent de Nederlandse benaming voor verschillende soorten 

fruit en groenten vanuit de thuisomgeving. De leerkracht bouwt hierop voort door de 

gebaren voor deze concepten aan te leren.  
 

• Bijvoorbeeld: De leerkracht legt een oefening uit in Vlaamse Gebarentaal. Nadien laat 

de leerkracht de kinderen diezelfde instructie in het handboek in het Nederlands 

lezen. Bij een volgende oefening draait de leerkracht de volgorde om: nu lezen de 

kinderen eerst de instructie in het Nederlands. Nadien legt de leerkracht diezelfde 

instructie uit in Vlaamse Gebarentaal.  

Tijdens het onderwijzen ontstaat dus een driehoeksrelatie tussen het Nederlands, de 

Vlaamse Gebarentaal en het aan te leren/te verwerven concept. Zowel de leerkracht als de 

leerlingen leggen voortdurend linken tussen het concept en beide hoofdtalen. De kinderen 

verwerven het concept in beide talen, ze kunnen dit in beide talen begrijpen, in beide talen 

uitdrukken en zelfs de twee manieren om dit concept uit te drukken met elkaar vergelijken.  
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Nederlands 

 
 

De driehoeksrelatie waarbij de leerkracht voortdurend wisselt tussen beide 

hoofdtalen mag niet worden verward met andere onderwijsmethodes die kunnen 

gebruikt worden tussen horende volwassenen en dove en slechthorende kinderen, 

zoals Nederlands met Gebaren waarbij het gesproken Nederlands gelijktijdig wordt 

ondersteund door gebaren om (de structuur van) de auditief-orale taal zichtbaar te 

maken.  

Bij Nederlands met Gebaren wordt niet de grammaticale structuur van de Vlaamse 

Gebarentaal gevolgd, maar die van het Nederlands. Bovendien worden gebaren 

uitgevonden voor concepten die taalkundig niet bestaan in de Vlaamse Gebarentaal 

(zoals lidwoorden of werkwoordvervoegingen). Andere taalkundige concepten die 

gebarentalen typeren (zoals classifiers of simultaneïteit) worden - onterecht - 

achterwege gelaten.  

Bij Nederlands met Gebaren is geen sprake van een gelijkwaardige relatie tussen 

beide talen, maar domineert de meerderheidstaal – het Nederlands – op de 

minderheidstaal – de Vlaamse Gebarentaal 
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7.3. Taalbeleid  

Taalbeleid gaat over taal en taalvaardigheid bij instructie en communicatie op 

school. Het is dus niet gebonden aan een leergebied of vak.  

 

Een taalbeleid maakt ruimte voor de eigen taal/talen – en dus ook de identiteit(en) – van 

elke leerling. Respect voor de thuistaal of -talen maakt dat leerlingen zich beter voelen op 

school en sterker gemotiveerd worden om te leren. Talige diversiteit in de klas biedt 

leerlingen ook extra kansen om samen te leren.  In het verlengde daarvan stimuleert een 

taalbeleid de samenwerking tussen de school, de ouders en het vrijetijdsmilieu. 

De school stelt een taalteam samen om het taalbeleid uit te werken. Het is van belang dat 

ze aan hetzelfde zeel trekken en het beleid nadien uniform toepassen. Daarnaast moeten 

beide hoofdtalen, zeker binnen de inclusieve vleugel en bij voorkeur binnen de brede 

schoolomgeving, een gelijkwaardige status krijgen.  

Het taalteam bestaat uit: 

• leerkrachten van verschillende vakken  

• taalspecialist(en)  

• directiemedewerker(s)  

• secretariaatsmedewerker(s)  

Het is belangrijk om te waken dat het beleid niet enkel op papier wordt gezet, maar ook dat 

het dagelijks door alle medewerkers in de praktijk wordt omgezet: in de klas, op de 

speelplaats, op het secretariaat enzovoort. Koppel dus actiepunten aan de doelstellingen. 

Een voorbeeld: stel dat één van de uitgetekende beleidslijnen is om steeds Vlaamse 

Gebarentaal te gebruiken in communicatie met doven en slechthorenden, denk dan ook na 

over hoe horende mensen kunnen communiceren in VGT en hoe ze dit kunnen leren. Licht 

ook toe waarom de beleidskeuzes werden gemaakt. Maak het beleid ook zichtbaar, 

bijvoorbeeld via een pictogrammenbord op de speelplaats. 

Plan tijdens het uitschrijven van het beleid ook al in wie (de uitvoering van) het beleid zal 

evalueren, wanneer en hoe.  
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7.3.1. Startpunt van de leerlingen   

Bij het toepassen van het taalbeleid is het belangrijk om het startpunt van de leerling(en) 

te kennen:  

• Hoe taalvaardig is de leerling in Vlaamse Gebarentaal (zowel gebaren produceren 

als gebaren aflezen)?  

• Hoe taalvaardig is de leerling in het Nederlands (luisteren/spraakafzien, spreken, 

lezen, schrijven)?  

• Wat kent/kan de leerling? Waarop loopt hij/zij vast?  

• Wat zijn de leerbehoeften van de leerling? En wat is zijn/haar leerstijl?  

• Wat zijn de wensen en verwachtingen van ouders m.b.t. de mogelijkheden van hun 

kind (bijv. in welke mate inzetten op leren spreken/spraakafzien bij een dove 

leerling5)?  

Vanaf het schooljaar 2021-2022 voert de school voor elke leerling in het regulier onderwijs 

in de derde kleuterklas een verplichte taalscreening uit. Het doel van deze koalatest is om 

een eventuele taalachterstand voor het Nederlands bij kleuters vast te stellen voor ze naar 

het eerste leerjaar gaan. De test bestaat uit doe-, zoek- en kiesopdrachten waarbij de 

kinderen vaak niet doorhebben dat ze een test afleggen. De klasleerkracht begeleidt de 

opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen. Nadien worden ze 

ingedeeld in drie kleurengroepen:  

• groen als ze het Nederlands voldoende beheersen 

• oranje als ze extra ondersteuning nodig hebben 

• rood als ze nood hebben aan intensieve begeleiding 

Het is sterk wenselijk om ook voor Vlaamse Gebarentaal een dergelijke koalatest te (laten) 

ontwikkelen zodat ook hier een eventuele taalachterstand tijdig bijgestuurd kan worden. 

Ook hoe de extra ondersteuning (oranje) en intensieve begeleiding (rood) er voor VGT 

precies zal uitzien, moet nog worden uitgedacht (en geëvalueerd).  

De auteurs van de koalatest raden aan om de resultaten van de taalscreenings niet enkel te 

gebruiken voor individuele ondersteuning van leerlingen buiten de reguliere lestijden, maar 

om deze ook in te zetten om het algemeen taalbeleid te versterken.  

 
5 Het (blijvend) inzetten op logopedie heeft bijvoorbeeld enkel meerwaarde wanneer dit (op termijn) vruchten 
afwerpt. Als het kind weinig tot geen vooruitgang boekt, is het beter om in te zetten op het aanleren/verfijnen 
van andere vaardigheden.  
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Binnen het inclusief onderwijsmodel kan het interessant zijn om de talige kennis van de 

leerlingen voor beide talen al vroeger in kaart te brengen. (zie §5.1) 

 

Wanneer de leerkracht diversifieert en inspeelt op de noden, maar een leerling toch niet 

over de (talige) struikelblokken geraakt, kan individuele begeleiding op maat helpen. Blijf 

ook hier waakzaam over de gelijkwaardigheid van beide hoofdtalen: werk zowel voor 

Nederlands als voor Vlaamse Gebarentaal (en ook voor andere vaardigheden) een plan uit.  

7.3.2. Taalbeleidsplan 

Het taalbeleidsplan moet een antwoord bieden op volgende vragen:  

• Hoe leer je Nederlands aan als taalvak binnen het inclusief onderwijs? Waarin zal de 

aanpak verschillen per talenprofiel (zie §5.1)?  

• Hoe leer je Vlaamse Gebarentaal aan als taalvak binnen het inclusief onderwijs? 

Waarin zal de aanpak verschillen per talenprofiel (zie §5.1)?  

• Welke talen/communicatievormen gebruik je bij het aanleren van andere vakken? 

Taal zit namelijk in elk vak: een instructie geven, een tekst lezen, een vraag stellen 

of beantwoorden, een schrijf- of spreekopdracht. Bijgevolg is elke leerkracht een 

taalleerkracht: het taalbeleid gaat over meer dan de talige doelstellingen, het 

ontwikkelt talenten en verhoogt de leerkansen en de onderwijsresultaten. Het 

antwoord op deze vraag kan verschillen per vak of zelfs per onderdeel in een vak.  

• Hoe verloopt de communicatie met de leerlingen uit de inclusieve klassen buiten 

de strikte klas- of leeromgeving, bijv. tijdens informele momenten.  

Deze vragen maken deel uit van het Onderzoeks- & Ontwikkelingsproject ‘Kwaliteitsvol 

tweetalig onderwijs Nederlands – Vlaamse Gebarentaal’ (O&O-project, van oktober 2022 

t.e.m. september 2023). De wetenschappelijke resultaten kunnen het taalteam inspireren 

om het taalbeleid te vertalen naar de klasvloer.  

De school kan zich voor het uitwerken van het taalbeleid ook beroepen op expertise-centra 

zoals het Vlaams Gebarentaalcentrum, het Centrum voor Taal en Onderwijs of het 

Steunpunt Diversiteit en Leren. 

Ook het Europees Referentiekader voor moderne talen wijst de weg in de leerplannen. 

Het beschrijft op zes niveaus wat je in een taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je 

deze taal op een bepaald niveau beheerst. Intussen werd dit referentiekader ook naar de 

context van gebarentalen vertaald. 
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7.4. Taalvakkenbeleid: aanbevelingen per onderwijsvak  

Het taalvakkenbeleid gaat over wat de school m.b.t. taal doet binnen vakken of 

leergebieden. Dat kan gaan over de vreemde talen die leerlingen leren of over 

taalvaardigheid in alle vakken, van Nederlands, Vlaamse Gebarentaal en Frans tot 

wiskunde, wereldoriëntatie en levensbeschouwing.  

 

Binnen het O&O-project (§5.3.2) wordt niet alleen onderzocht hoe je het Nederlands en de 

Vlaamse Gebarentaal als taalvak aanleert aan de doelgroep van het inclusief onderwijs, de 

onderzoeker gaat ook op zoek naar effectieve vormen van lesgeven waarbij één van de 

instructietalen een gebarentaal is en ze onderzoekt ook de (vak)didactiek bij lesgeven in 

Vlaamse Gebarentaal.  

In afwachting van de resultaten wil Doof Vlaanderen voor enkele onderwijsvakken al een 

aantal aanbevelingen naar voor schuiven. Deze kwamen tot stand uit een interne 

brainstormsessie en een kleinschalige bevraging bij leerkrachten in het dovenonderwijs.  

Bij het uitwerken van het taalvakkenbeleid binnen het inclusief onderwijs raden we de 

school ten sterkste aan om de resultaten uit het onderzoeksproject in acht te nemen. De 

overheid schreef dit O&O-project namelijk specifiek uit om de school wetenschappelijk 

onderbouwde wegwijzers in het taalvakkenbeleid te kunnen bieden.  

Na het uitwerken en toepassen van het taalvakkenbeleid is het wenselijk om de gemaakte 

keuzes steeds te (laten) evalueren en bij te sturen waar nodig.  

 

7.4.1. Turnen & zwemmen  

Voor turnen en zwemmen is het meest ideale scenario dat de leerkracht en leerlingen 

rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren zonder een tolk als tussenschakel. Dit is 

een aangenamere en veiligere manier om de les te kunnen beleven:  

• Er zit geen ‘tolkvertraging’ op tijdsgevoelige informatie zoals een fluitsignaal. Er zit 

ook geen vertraging op veiligheidsinstructies of de leerling bijsturen wanneer hij of 

zij de oefening al aan het uitvoeren is.  

• Bij turnen en zwemmen zal de leerkracht vaak iets voordoen (bjjv. een zwemslag) of 

verwijzen naar zaken in de ruimte (bijv. een turntoestel). Via een tolk moet de 

leerling de informatie via verschillende kanalen bij elkaar puzzelen, wat mentaal 

inspannend is. (zie §2) 
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Er zijn een aantal mogelijkheden om de communicatie rechtstreeks te laten plaatsvinden:  

i. De (dove) tweetalige leerkracht is mogelijkerwijze zelf bevoegd/opgeleid om 

de turn- en zwemlessen te geven. Hij of zij kan zich hier ook voor bijscholen.  

ii. Om de werklast van de tweetalige (klas)leerkrachten te bewaken, kan de school 

ook een dove turn- en zwemleerkracht aanwerven die alle sportlessen van de 

(inclusieve) klassen voor zijn/haar rekening neemt.  

Mocht bij het uitschrijven van een vacature blijken dat er wel (dove) kandidaten 

zijn, maar dat deze niet de nodige scholing hebben genoten, kan de school er ook 

voor kiezen om de meest geschikte kandidaat aan te werven en voor de 

sportlessen op te leiden (als investering op lange termijn). 

iii. De lessen worden gegeven door de horende turn- en zwemleerkracht van de 

school. Hij of zij krijgt een cursus Vlaamse Gebarentaal op maat. Dit kan in het 

begin eventueel in samenwerking met de (dove) klasleerkracht.  

 

7.4.2. Levensbeschouwing  

Binnen het vak levensbeschouwing ligt de focus sterk op interactie en ideeën uitwisselen. 

Hierdoor is (ook hier) rechtstreeks met de leerkracht kunnen communiceren het meest 

ideale scenario. Bovendien is het, zeker voor dit vak, belangrijk dat de leerkracht zich vanuit 

zijn of haar eigen ervaring in de leefwereld van de leerlingen kan verplaatsen (bijv. omdat 

de leerkracht zelf doof of CODA6 is).  

We schuiven graag volgende mogelijkheden in hiërarchische volgorde naar voor:  

i. De tweetalige leerkracht geeft (indien bevoegd of eventueel bijgeschoold) dit vak 

zelf.  

ii. De tweetalige (klas)leerkracht en de ‘eentalige’ leerkracht levensbeschouwing 

geven dit vak samen via co-teaching. Ze bereiden de lessen ook samen voor.  

In dit geval is wel een tolk nodig, enerzijds voor de communicatie tussen de twee 

leerkrachten, anderzijds voor de communicatie tussen de horende leerkracht en de 

dove en slechthorende leerlingen. De tweetalige leerkracht blijft als rolmodel mee 

voor de klas staan.  

Bij deze aanpak beslissen de leerkrachten samen of het een meerwaarde is om de 

twee parallelklassen (regulier onderwijs en inclusief onderwijs) samen te zetten. Dit 

verruimt het perspectief van alle kinderen (uit beide onderwijsmodellen). Op die 

manier springen beide leerkrachten ook efficiënter om met hun lestijden. Een 

 
6 Child Of Deaf Adult 
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mogelijk nadeel is wel dat de groep hierdoor te groot wordt voor interactieve 

groepsgesprekken en/of dat de groep dove en slechthorende kinderen een te kleine 

minderheid worden.  

iii. De lessen worden gegeven door een (bevoegde) eentalige horende leerkracht. 

Naast de horende tolk wordt ook een dove tolk ingezet. Hiervoor zijn meerdere 

argumenten:  

a. De dove tolk vertolkt naar de eigen moedertaal, waardoor gebarentaligen 

minder inspanningen moeten leveren om de vertolking te begrijpen7.   

b. De dove tolk tolkt naar de eigen cultuur, waardoor de vertolking cultureel 

fijngevoeliger zal zijn.  

c. De dove en slechthorende leerlingen maken kennis met een bijkomend doof 

rolmodelprofiel.  

d. Horende tolken zijn over het algemeen niet opgeleid om te tolken voor dove 

en slechthorende kinderen (enkel volwassenen).  

e. Omdat kinderen taal nog volop aan het verwerven zijn, is het voor horende 

tolken minder gemakkelijk om Vlaamse Gebarentaal van kinderen correct af 

te lezen.  

Gezien de dubbele schakel moet de leerkracht hier extra aandacht besteden aan 

beurtnemen bij groepsgesprekken. Wanneer leerlingen door elkaar praten, is het 

immers onmogelijk om te tolken.   

iv. Het inzetten van (enkel) een horende tolk Nederlands – Vlaamse Gebarentaal willen 

we pas als laatste optie naar voor schuiven, dus enkel wanneer noch het eerste noch 

het tweede noch het derde voorstel een mogelijkheid blijkt.  

 

7.4.3. Nederlands 

De mate waarin per dove en slechthorende leerling ingezet wordt op spreken en 

luisteren/spraakafzien gebeurt in overleg met de ouders. De verwachting is dat een (groot) 

deel van de ouders hiervoor zal kiezen: 90 tot 95% van dove kinderen heeft horende ouders 

en 98% van dove kinderen heeft een cochleair implantaat (CI). Deze vaardigheden mogen 

echter geen te evalueren onderdeel zijn waar dove en slechthorende leerlingen voor 

moeten slagen. 

 
7 Dit is te vergelijken met een tolk Nederlands-Frans: je zal de vertolking naar het Nederlands beter begrijpen 
van een tolk die Nederlands (en niet Frans) als moedertaal heeft (en omgekeerd zal je de vertolking naar het 
Frans beter begrijpen van een tolk die Frans (en niet Nederlands) als moedertaal heeft).  
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De wijze waarop het vak Nederlands het best aangeleerd wordt aan deze doelgroep maakt 

deel uit van het Onderzoeks- & Ontwikkelingsproject ‘Kwaliteitsvol tweetalig onderwijs 

Nederlands – Vlaamse Gebarentaal’ (O&O-project, van oktober 2022 t.e.m. september 

2023).  

 

7.4.4. Vlaamse Gebarentaal  

De Vlaamse Gebarentaal wordt binnen de inclusieve klassen gebruikt als hoofdtaal en krijgt 

dus een evenwaardige status aan het Nederlands: beide talen worden even frequent 

gebruikt en met dezelfde intensiteit en diepgang aangeleerd (woordenschat, grammatica, 

stijlen en registers, verhalen, geschiedenis, cultuur, beeldspraak enzovoort).  

Ook hier zullen de resultaten van het O&O-project inzicht kunnen bieden: deze worden in 

het najaar van 2023 verwacht.  

Daarnaast zal AHOVOKS voor dit vak ook nog de onderwijsdoelen uitschrijven. De school 

vertaalt deze nadien naar leerplannen.  

 

Naast het (intensief) aanbod Vlaamse Gebarentaal in de inclusieve klassen zal ook een 

(basis)aanbod Vlaamse Gebarentaal in de reguliere ‘eentalige’ klassen ingericht worden. Op 

dit ogenblik wordt het voorstel van twee uur per week naar voren geschoven. Het is nog 

niet duidelijk of deze twee uur extra aan het curriculum worden toegevoegd dan wel of 

deze ingericht worden ter vervanging van twee andere lesuren.  

De klankbordgroep8 zal zich onder andere buigen over de vraag of dit aanbod voor deze 

doelgroep facultatief dan wel verplicht ingericht moet worden. Om te spreken van een 

volwaardig inclusieverhaal pleiten we voor een verplicht aanbod om de communicatie 

tussen alle leden van de school mogelijk te maken en te kiezen voor inclusie i.p.v. integratie 

(zie §2).  

Het leren van Vlaamse Gebarentaal heeft ook voordelen voor de horende kinderen uit de 

reguliere vleugel van de school:  

• Ze kunnen communiceren met de dove en slechthorende leerlingen van de school 

en ook met hen vriendschappen aangaan.  

 
8 Een verzameling van organisaties die zich samen met het kabinet Onderwijs en het departement Onderwijs en 
Vorming buigt over bepaalde agendapunten m.b.t. het inclusief onderwijsmodel.  
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• Doordat de Vlaamse Gebarentaal een andere modaliteit heeft, leren de kinderen 

ook andere vaardigheden dan diegene die nodig zijn bij gesproken talen, bijv.: een 

visueel geheugen, nuances visueel kunnen aflezen, expressie, fijne motoriek en zo 

meer.  

  

Tijdens de eerste jaren van het onderwijsmodel zal de school moeten beslissen in welke 

jaargangen ze dit aanbod al zal inrichten:  

• Enkel in de jaargangen waar al een tweetalige parallelklas bestaat.  

• Verplicht in jaargangen waar al een tweetalige parallelklas bestaat, facultatief in de 

andere jaargangen.  

• Verplicht voor alle jaargangen, ongeacht of er al een tweetalige parallelklas wordt 

ingericht (om de communicatie tussen alle leerlingen op de school te bevorderen).  

 

Indien mogelijk worden deze lessen idealiter gegeven door een (dove) leerkracht die al op 

de school werkt (en geen externe leerkracht). Dit schept een band tussen de leerkracht uit 

de tweetalige klas(sen) en de horende kinderen van de reguliere klassen. Uiteraard moet de 

school hier factoren zoals lesuren, beschikbaarheid, werklast personeel e.d. voor ogen 

blijven houden.  

 

7.4.5. Dovencultuur  

Binnen het model dat Doof Vlaanderen naar voren schuift, is er geen sprake van een apart 

vak ‘dovencultuur’, maar integreert de leerkracht dat lesonderwerp (en dus ook het 

onderwijsdoel) in bestaande vakken zoals wereldoriëntatie.  

AHOVOKS zal voor dit vak de onderwijsdoelen uitschrijven. De school vertaalt deze nadien 

naar leerplannen.  

 

7.4.6. Frans  

Binnen de klankbordgroep wordt nog besproken of het leergebied Frans in het curriculum 

van het inclusief onderwijsmodel behouden blijft en indien ja, hoe dit concreet ingevuld zal 

worden.  
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Als Frans ook in het tweetalig onderwijsmodel een verplicht vak blijft, dan kan de school 

zich laten inspireren door scholen in het buitenland die een gesproken vreemde taal aan 

dove en slechthorende leerlingen aanleren. In de Kentalis Guyotschool in Groningen wordt 

Engels bijvoorbeeld aangeleerd via British Sign Language (BSL). Om Frans aan te leren aan 

Vlaamse dove en slechthorende leerlingen is de Waalse Gebarentaal (la Langue des Signes 

de Belgique Francophone of LSFB) de meest voor de hand liggende keuze.  

De lessen kunnen worden ingericht door een Franstalige (dove) leerkracht met kennis van 

LSFB (als die er is) of een Vlaamse dove leerkracht die LSFB kent of bereid is deze taal te 

leren. Hoewel dove en slechthorende leerlingen dan een extra taal – namelijk de Waalse 

Gebarentaal – onder de knie moeten krijgen, vergemakkelijkt deze methode wel het leren 

van het Frans. Daarnaast worden ze net iets meer wereldburger omdat ze zullen kunnen 

communiceren met Waalse doven en slechthorenden.  
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8.  Communicatie: zoals men zaait zo zal men oogsten 

8.1. De zaadjes zijn het onderwijspersoneel  

Het inclusief onderwijsmodel Vlaamse Gebarentaal - Nederlands zal hoogstwaarschijnlijk 

ingeschoven worden binnen een bestaande reguliere school die al een specifieke werking 

en manier van communiceren heeft. Het nieuwe onderwijsmodel zal een plek binnen het 

communicatiebeleid moeten krijgen. De integratie bepaalt in sterke mate de slaagkans van 

het project, de wijze waarop elke betrokken actor het eigen aandeel en de eigen beleving 

ervaart en ook in welke mate hij of zij geëngageerd wil blijven. Transparante, eerlijke en 

efficiënte communicatie is de bakermat van een goede, duurzame samenwerking. Een 

goede start en doordacht plan van aanpak is dus geen overbodige luxe.  

Het implementeren van het tweetalig onderwijsmodel begint bij het in kaart brengen van 

het draagvlak binnen de (reguliere) school: informeer het al werkzame 

(onderwijs)personeel over het tweetalig onderwijsmodel, 

enthousiasmeer hen, maar bevraag hen ook over bestaande 

bezorgdheden, wensen, noden, vragen, tips en toekomstperspectief. 

Ga hier nadien ook concreet mee aan de slag. Laat onduidelijkheden, 

onzekerheden of angsten zeker en vast niet sluimeren: deze zullen 

vroeg of laat (opnieuw) naar boven komen en het samenwerken 

eventueel stroever later verlopen. Omarm daarnaast ook nieuwe 

ideeën, voorstellen en initiatieven. Bewaak ook t.a.v. het ‘eentalige’ 

personeel de work/life-balans: wees realistisch over de (extra) inspanningen die van het 

eentalige personeel verwacht worden. Het doel is hen te informeren en inspireren, niet 

om hen te demotiveren. Houd het, waar mogelijk, ook ludiek: zo kan je bijvoorbeeld overal 

in de school afbeeldingen van gebaren ophangen (bijv. het gebaar voor ‘koffie’ op het 

koffiezetapparaat) zodat eentalige leerkrachten (en leerlingen) al spelenderwijs en met 

weinig inspanningen de eerste gebaren te kunnen verwerven en de tweetalige cultuur 

zichtbaar wordt in de schoolomgeving.  

 

Werk een soortgelijke mapping ook uit bij het tweetalig onderwijsteam. Vraag tijdens het 

rekruteren al naar de noden, wensen, bezorgdheden, visies, ideeën en dergelijke om het 

team voor het tweetalig onderwijs zo accuraat en complementair mogelijk samen te stellen. 

Herhaal dit initiatief bij hun aanstelling (en ruim voor de opstart) in groep en ga ook hier 

gericht met de input aan de slag.  
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Plant nadien het eerste zaadje tot team- en cultuuroverschrijdend samenwerken door beide 

teams bij elkaar te zetten om gedachten, ideeën, visies, kennis, expertise te laten 

uitwisselen. Op deze manier maken de leerkrachten uit beide onderwijsteams kennis met 

elkaar, leren ze elkaars belevingswereld kennen, vinden ze een manier van communiceren, 

ontstaat er vertrouwen en transparantie. Bovendien krijgen de nieuwe collega’s op die 

manier inkijk in de huidige werking van de school. De collega's die al werken in de school 

beleven het tot stand komen van het tweetalig onderwijsmodel mee vanop de eerste rij en 

worden via hun betrokkenheid mee ambassadeurs van het nieuw onderwijsmodel.  

Herhaal dergelijke reflectie-, overleg- en terugkoppelmomenten naarmate hier de nood of 

wens toe bestaat. Bewaak wel dat deze steeds een meerwaarde blijven hebben. Zo niet, 

schroef je het aantal momenten beter terug of vul je deze doeltreffender in.  

 

8.2. De ontkieming 

De draagkracht van het inclusief onderwijsmodel rust niet enkel bij het schoolpersoneel, 

ook leerlingen van het eentalige aanbod en hun ouders kunnen dit mee ondersteunen en 

uitdragen.  

Ook hier is een tijdige, transparante en duidelijke communicatie de sleutel tot succes:  

• informeer ouders over de meerwaarde en de werking van het tweetalige aanbod;  

• laat hen weten welke impact dit heeft op het schoolgebeuren van hun eigen kind;  

• promoot een actieve ouderparticipatie. 

• nodig ouders (en bredere familie) uit om meer te leren over Vlaamse Gebarentaal en 

doof-zijn, bijvoorbeeld via een infoavond of een cursus georganiseerd door en op de 

school.  

Maak de Vlaamse Gebarentaal zichtbaar op school, bij voorkeur zelfs voordat het 

tweetalige onderwijsmodel van start gaat. Enkele ideeën: 

• Posters over Vlaamse Gebarentaal ophangen in de gangen (bijv. het handalfabet, 10 

weetjes over Vlaamse Gebarentaal of waar je Vlaamse Gebarentaal kan leren).  

• Afbeeldingen of foto’s ophangen die tonen hoe je concepten gebaart in Vlaamse 

Gebarentaal of verwijs via een QR-code naar een video van dat gebaar.  

• Bij het mededelingenbord ook een tv-scherm ophangen waar het nieuws dat op de 

ad valven hangt ook via Vlaamse Gebarentaal gecommuniceerd wordt.  
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• Communicatie t.a.v. de ouders waar mogelijk en wenselijk beschikbaar maken in 

Vlaamse Gebarentaal, bijv. in de digitale nieuwsbrief.  

• In de nieuwsbrief van de school een gebaar van de week/maand of een wist-je-datje 

over doof of slechthorend zijn toevoegen.  

• Tolken VGT-Nederlands voorzien op schoolbrede evenementen, zoals het jaarlijks 

schoolfeest, de opendeurdag, ouderavonden, benefieten e.d. Tijdens deze 

momenten kan je ook steeds het inclusief karakter van de school integreren: vertaal 

dus niet enkel het in het Nederlands georganiseerde event, maar werk ook 

initiatieven uit vertrekkende van de Vlaamse Gebarentaal (bijv. een voorleesuurtje 

waar verhalen geschreven in VGT aan bod komen).  

• Aanvullen van de schoolbibliotheek (als die er is) met boeken en dvd’s over doof en 

slechthorend zijn en Vlaamse Gebarentaal (of vraag aan de wijkbibliotheek om 

themaliteratuur of -dvd’s aan te kopen). 

 

8.3. Toon de ontkieming aan de bredere schoolomgeving en maatschappij 

Een onderwijsmodel zonder ouders die hun kinderen zullen inschrijven is een lege doos. Het 

is dus van belang om zowel de doelgroep als de bredere maatschappij idealiter ruim op 

voorhand te informeren over volgende aspecten:  

• Het (weldra) bestaan van het inclusief onderwijs 

• De meerwaarde ervan voor hun kind 

• De concrete invulling van dit onderwijsmodel 

Vooral dat laatste is een te vermijden valkuil: tot op heden bestaat in Vlaanderen nog geen 

soortgelijk inclusief onderwijs. Dit maakt dat ouders zich niet spontaan een beeld kunnen 

vormen van wat dat model precies inhoudt en hier ook nergens informatie over kunnen 

opzoeken. Het bekendmaken en informatie verspreiden naar de doelgroep en in de media 

gaat idealiter ruim voor de inschrijvingsperiode van start. Dit gebeurt waarschijnlijk 

wanneer de school zelf nog zoekende is naar de manier waarop dit model concreet binnen 

haar onderwijscontext zal vertaald worden. Hierdoor bestaat het risico dat de 

communicatie te vaag gebeurt en ouders zich onvoldoende geïnformeerd en/of overtuigd 

voelen. Wees dus zo concreet en transparant mogelijk. Buig deze situatie om tot een 

deugd: laat geïnteresseerde ouders meedenken en ga in gesprek met hen om als school de 

krijtlijnen van het onderwijsmodel met meer informatie en inspiratie uit te tekenen. Een 

ouder die zich betrokken en gehoord voelt, is des te gemotiveerder om zijn of haar kind ook 
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werkelijk in te schrijven en doorheen de schoolloopbaan een engagement t.a.v. de school 

te vervullen: een kruisbestuiving waar iedereen bij gebaat is.  

Informeer de maatschappij via een zo breed mogelijke waaier aan platformen:  

• via de communicatiekanalen van de school (nieuwsbrief, website, facebookpagina) 

• in de klassieke media zoals krant, tv, radio 

• op sociale media 

• in Klasse  

• gericht naar de doelgroep (bijv. via Doof en Gezin, Doof & Jong, Doof Vlaanderen) 

• via de ouderkoepels (VCOV, KOOGO en GO! ouders) 

• via Kind & Gezin  

Doe dit waar nodig en wenselijk in beide talen om tijdens de PR het inclusief karakter van 

het onderwijsmodel al meteen mee te onderstrepen, bijv. door een tolk in te schakelen, de 

inhoud simultaan te brengen in twee talen of een vertaling te voorzien. Op geprinte media 

zoals brochures kan je een QR-code vermelden die toegang geeft tot dezelfde informatie 

in Vlaamse Gebarentaal.  

Organiseer als school ook (meermaals) infoavonden waar extra toelichting wordt gegeven 

en waar een dialoog tussen school en ouders kan ontstaan. Wees je als school tijdens het 

bepalen van de communicatiestrategie bewust van de diversiteit aan profielen, talen, 

culturen, achtergronden, overtuigingen. Je kan de groep beschouwen als een kleine 

weerspiegeling van een complexe maatschappij. 
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Nawoord  

Met dit document hebben we getracht om een beknopt, doch redelijk volledig overzicht te 

geven van waaraan een school moet denken bij het inrichten van het inclusief 

onderwijsmodel Vlaamse Gebarentaal - Nederlands. We hebben hier vooral specifieke 

aandachtspunten van de tweetalige onderwijscontext willen benoemen. 

We beseffen dat niet alles wat hierin beschreven staat bij aanvang van het project van 

toepassing zal zijn: het opzetten en organiseren van een dergelijk traject is een gradueel 

proces. Leg dit kader dus niet weg na de opstart, maar neem het op latere tijdstippen zeker 

en vast opnieuw ter hand.  

We luisteren ook graag naar suggesties, aanvullingen en opmerkingen die de kwaliteit van 

dit document zullen verbeteren. Deze mag je ons steeds bezorgen via 

inclusiefonderwijs@doof.vlaanderen. We verwerken je input graag bij het updaten van dit 

document.  

Veel succes en vooral veel plezier met het bouwen van een nieuwe toekomst voor de 

kinderen.  

 

 

 

 

 

 


