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INLEIDING

Vlaanderen was in 1998 één van de 
eerste regio’s ter wereld die startte 
met een objectieve gehoorscree-
ning van alle pasgeborenen (Van 
Kerschaver et al., 2007). Deze vroege 
screening, gekoppeld aan vroegtij-
dige diagnostiek en behandeling 
met daarnaast de evolutie op vlak 

van cochleaire implantatie (CI) en di-
gitale hoorapparaten, heeft ervoor 
gezorgd dat op korte tijd de popu-
latie dove kinderen op verschillende 
vlakken grote wijzigingen heeft 
ondergaan. Uit een vergelijking 
van data van Vlaamse dove kinde-
ren met een cochleaire implantaat 
(CI) die verzameld werden in 1999, 
2003 en 2005, bleek niet alleen een 

steeds vroegere diagnose van het 
gehoorprobleem, maar ook een toe-
name van het aantal dove kinderen 
met een CI en dit op steeds jongere 
leeftijd (De Raeve, 2006).  Dat deze 
vroege screening en interventie ook 
invloed heeft op het functioneren 
van deze kinderen werd voor de 
Vlaamse populatie reeds duidelijk 
aangetoond door Lichtert (2003),  

ARTIKELS

DE POPULATIE SLECHTHORENDE EN DOVE KINDEREN IN 
VLAANDEREN ANNO 2010:  

INVLOED VAN DE VROEGE GEHOORSCREENING EN VROEGE 
COCHLEAIRE IMPLANTATIE OP ONDERWIJS EN ZORG

Leo De Raeve1,2 en Guido Lichtert3,4

 1Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (ONICI)-Zonhoven
 2KIDS-Hasselt
 3Katholieke Universiteit Leuven
 4Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA)
 
De combinatie van vroege gehoorscreening, vroege diagnostiek en begeleiding en het toene-
mend aantal dove kinderen met een cochleair implantaat  heeft ervoor gezorgd dat het onder-
wijs aan en de zorg voor dove en slechthorende kinderen in Vlaanderen grote wijzigingen heeft 
ondergaan. Nooit eerder zijn zoveel slechthorende en dove kinderen naar het gewone onderwijs 
gegaan. Toch blijkt dat de dove kinderen vaak nog in het buitengewoon onderwijs starten om 
diverse redenen, alvorens enkele jaren later over te schakelen naar het gewone onderwijs. Voor 
1/3 van de populatie blijkt deze overschakeling echter niet mogelijk te zijn, omdat zij naast hun 
gehoorverlies nog bijkomende beperkingen hebben of omdat hun kennis van het Nederlands om 
a ndere redenen veel te beperkt is. Procentueel gezien betekent dit dan ook dat de populatie dove 
en slechthorende kinderen met bijkomende problemen toeneemt met de stijgende leeftijd. Op 
BuSO-niveau blijven bijna alleen dove kinderen over met bijkomende problemen, waardoor de 
draaglast in het BuSO de laatste jaren sterk is toegenomen.

De dove kinderen die naar het gewone onderwijs gaan, blijken op secundair niveau een meer 
theoretische richting te kiezen dan de slechthorende kinderen, die vooral in een beroepsrichting 
terechtkomen. Bij de dove kinderen in het secundair en hoger onderwijs zien we dat de leerlin-
gen met een cochleaire implantaat (CI)  minder gebruik maken van een doventolk dan dove 
kinderen zonder CI. Als ze beroep doen op een tolk, doen zij ook meer beroep op een schrijftolk 
in vergelijking met dove kinderen zonder CI die eerder een tolk Vlaamse Gebarentaal verkiezen. 
Dit betekent dat de tolkenopleidingen zich ook zullen moeten aanpassen en meer zullen moeten 
investeren in de opleiding tot schrijftolk.

De vaststelling dat er in Vlaanderen nog maar een 130 kinderen op internaat zijn en er nog maar 
138 leerlingen naar het BuSO type 7 gaan, en dit verspreid over 5-6 plaatsen, zorgt voor een 
enorme versnippering en voor heterogene groepen. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van 
opvoeding en onderwijs voor deze groep jongeren.  Een meer intensieve samenwerking tussen de 
verschillende diensten en scholen dringt zich dan ook op. 
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Schauwers (2006) en Verhaert et 
al. (2008). Zij vonden dat zowel de 
niet-talige als vroegtalige com-
municatie van vroeg gescreende 
en vroeg begeleide dove baby’s en 
peuters evolueren in de richting van 
hun horende leeftijdsgenootjes en 
wezenlijk verschillen van de laatge-
screende kinderen en dat meer en 
meer vroeggescreende en vroegbe-
geleide kinderen in de mainstream 
terecht komen. In de studie van Phi-
lips et al. (2009),  waarbij 195 vroeg- 
en 196  laatgescreende Vlaamse 
kinderen met een CI vergeleken wer-
den, werd vastgesteld  dat vroege 
gehoorscreening niet alleen leidde 
tot vroegere interventie en vroegere 
implantatie, maar ook tot een beter 
auditief functioneren met hun CI en 
tot een betere spreekvaardigheid. 
Dat dit alles uiteindelijk kan resul-
teren in een beter begrijpend lees-
niveau bleek uit het onderzoek van 
van der Kant et al. (2010). Zij toon-
den aan dat het begrijpend lezen 
van Vlaamse dove kinderen met een 
CI aanzienlijk beter was dan dat van 
Nederlandse dove kinderen (met en 
zonder CI) en dat dit verschil gro-
tendeels toe te schrijven was aan 
de vroegere gehoorscreening, de 
leeftijd van implantatie en aan de 
grotere auditieve stimulatie binnen 
het buitengewoon onderwijs.  Dat 
dit betere schoolse functioneren 
leidt tot een toename van kinderen 
met een gehoorverlies die gewoon 
onderwijs volgen, werd reeds eer-
der beschreven door Lichtert (2007). 
Ondertussen zijn er weer enkele 
jaren verlopen en werd in Vlaande-
ren, dankzij CORA1, gestart met een 
jaarlijkse meer  uitgebreide inven-
tarisatie van alle kinderen met een 
gehoorverlies, die begeleid worden 
vanuit het Nederlandstalig type 7 
onderwijs (gewoon of buitenge-
woon onderwijs) in Vlaanderen en 
Brussel en/of vanuit het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH).  Dankzij de goede 
samenwerking tussen de verschil-
lende dienstencentra voor perso-
nen met een auditieve beperking 
in Vlaanderen, beschikt CORA over 
data waarover de overheidsinstan-
ties niet beschikken. In de officiële 
onderwijs- en zorgstatistieken  wor-
den zelden of nooit gedetailleerde 
data weergegeven over de aard 
van de handicap, laat staan over de 
graad van het gehoorverlies. Bij het 
invoeren van de typologieën in het 
buitengewoon onderwijs werden 
onder type 7 alleen slechthorende 
en dove kinderen bedoeld. Momen-
teel worden ook kinderen met ern-
stige spraak- en taalstoornissen en 
autisme spectrum stoornissen bin-
nen dit type opgenomen, waardoor 
de overheidsstatistieken geen han-
dicapspecifieke informatie meer 
geven. De hier gepubliceerde data 
zijn dan ook uniek en het resultaat 
van de openheid van instituten die 
sedert 2006 bereid zijn jaarlijks per 
1 februari een gedetailleerde inven-
tarisatie te maken van de slechtho-
rende en dove leerlingen die zij in 
begeleiding hebben in het gewoon 
en  buitengewoon onderwijs en in 
zorg. Met ‘zorg’ worden hier de ‘in-
ternaten en semi-internaten van de 
Instituten voor Doven en Slechtho-
renden’ bedoeld.

DE POPULATIE IN HET 
BUITENGEWOON 
ONDERWIJS (BO)

In Figuur 1 wordt het aantal leerlin-
gen met een gehoorverlies in het 
BO en het gewone onderwijs (GON) 

weergegeven van 1990 tot 2010. 
Wanneer het aantal leerlingen, die 
buitengewoon onderwijs volgen, 
van het schooljaar 1990-1991 verge-
leken  worden met het aantal van 
2009-2010, dan wordt een afname 
met 130 leerlingen vastgesteld, 
wat neerkomt op een daling met 
22%.  Maar anderzijds lijkt het to-
taal aantal slechthorende en dove 
kinderen in het BO sedert 2004 vrij 
constant te blijven. Deze afname 
tussen 1990 en 2004  kan slechts 
gedeeltelijk verklaard worden van-
uit het dalend aantal geboorten in 
deze periode,  namelijk een daling 
met 8.6%. (Nationaal Instituut voor 
de Statistiek, 2010) De oorzaken van 
deze daling moeten dan ook elders 
gezocht worden.

Wanneer nu meer specifiek gekeken 
wordt per onderwijsniveau (Figuur 2),  
dan lijkt het constant aantal leerlin-
gen van de voorbije zes schooljaren 
te wijten te zijn aan een stijging  
(10%) van het aantal kleuters met 
een gehoorverlies in het Buitenge-
woon Kleuter Onderwijs (BKLO), een 
stagnatie van het aantal slechtho-
rende en dove leerlingen in het Bui-
tengewoon Lager Onderwijs (BLO) 
en een lichte afname (7%) van het 
aantal in het Buitengewoon Secun-
dair Onderwijs (BuSO). 

Nadere analyse van deze resultaten 
doet vermoeden dat de daling van 
het aantal slechthorende en dove 
leerlingen in het BuSO grotendeels 
te verklaren is vanuit de toenemend 
aantal leerlingen dat naar het ge-
wone onderwijs gaat (zie figuur 4).
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1 CORA = Commissie voor Ontwikkeling en Re-
search ten aanzien van personen met een Au-
ditieve beperking,  bestaande uit leden vanuit: 
Kasterlinden-St.Agatha Berchem; Koninklijk 
Orthopedagogisch Centrum-Antwerpen; Ko-
ninklijk Instituut Spermalie-Brugge; Koninklijk 
Instituut St.Lievenspoort-Gent; Koninklijk Or-
thopedagogisch Centrum St.Gregorius-Gent-
brugge en KIDS-Hasselt.

Figuur 1: slechthorende en dove leerlingen in GON en BO type 7 van 1990 tot 2010.
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De stijging van het aantal slecht-
horende en dove kleuters in het 
BKLO vinden we niet over heel 
Vlaanderen terug, maar vooral in 
Antwerpen en Hasselt. KIDS-Has-
selt meent dit te kunnen verklaren 
door het feit dat zij door:  het gro-
ter aantal kleuters de mogelijkheid 
hebben om te differentiëren in 
vrij homogene groepen; de goede 
audio-technische ondersteuning; 
de intensieve logopedische be-
geleiding en de mogelijkheid tot 
multidisciplinaire begeleiding van 
ouders en kind in combinatie met 
het VAPH  (via internaat of semi-
internaat). Bovendien geven ouders 
van deze kinderen aan dat zij hun 
kind met hoorapparaten of een CI 
geen onderwijs zien volgen in de 
slechte akoestische omgeving van 
een gewone kleuterklas, waarin 
soms 20 tot 30 kleuters samen zit-
ten in een lokaal met voortdurend 
omgevingslawaai. Ook in het BKLO 
van  Jonghelinckshof te Antwerpen 
spelen deze variabelen mee. Daar-
naast is er ook een grote groep an-
derstalige kinderen van culturele 
minderheden  die omwille van de 
extra taalproblematiek kiezen voor 
of aangewezen zijn op het BO.
  
De meeste BO-scholen voor slecht-
horende en dove kinderen zijn de 
voorbije jaren ook gestart met spe-
cifieke opvang voor slechthorende 
en dove kinderen met ernstige bij-
komende beperkingen (mentale 
retardatie, ASS, visuele beperking, 
ernstige gedragsproblemen,…), om-
dat zij in de ’standaard’ type 7 klas-
sen van het BO onvoldoende pe-
dagogisch en didactisch specifiek  
kunnen benaderd worden. Het gaat 
hier dus niet over kinderen met hy-
peractief gedrag of dyslexie of een 
lichte vorm van ASS, maar over ern-
stige problematieken die in groep 
onvoldoende specifiek kunnen aan-
gepakt worden. Vaak gebeurt deze 
specifieke begeleiding dan ook van-
uit een geïntegreerde werking met 
personeel van onderwijs en van het 
VAPH . 

Dat het percentage slechthorende 
en dove leerlingen met ernstige bij-
komende beperkingen binnen het 

BO toeneemt met de leeftijd van de 
kinderen en met de jaren onderwijs 
blijkt duidelijk uit Figuur 3. Zowel 
het BKLO-, BLO- als op BuSO-niveau 
kent de laatste 5 jaren een toename 
van het aantal slechthorende en 
dove kinderen met bijkomende be-
perkingen. 

Waar op kleuterniveau in het bui-
tengewoon onderwijs 23% van de 
kinderen met een gehoorverlies 
een ernstige bijkomende beperking 
heeft, bedraagt dit op lager school 
niveau 40% en op BuSO-niveau 
zelfs 41%.  Zowel het Ministerie van 
Onderwijs als het VAPH onderken-
nen dit probleem echter niet of on-
voldoende  en voorzien eenzelfde 

personeelsomkadering voor alle 
kinderen met een gehoorverlies,  
ongeacht of er nu ernstige bijko-
mende problemen zijn of niet. Hier-
door wordt de zorglast onderschat 
en komt het adequaat specifiek 
pedagogische handelen in het BO 
in gevaar.   

HUIDIGE SITUATIE IN HET 
GEWONE ONDERWIJS 

Dat de populatie slechthorende en 
dove kinderen die naar het gewo-
ne onderwijs gaat de laatste jaren 
stelselmatig toeneemt, werd reeds 
eerder beschreven door Loots et al. 
(2003),  De Raeve (2006) en Lichtert 
(2007). Door een nog meer gede-
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Figuur 2: slechthorende en dove leerlingen in het BO type 7 van 2006 tot 2010 per 
onderwijsniveau

Figuur 3: Percentage slechthorende en dove leerlingen met ernstige bijkomende be-
perkingen in het buitengewoon onderwijs per onderwijsniveau van 2006 t/m 2010
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tailleerdere inventarisatie van data  
via CORA kan nu over deze groep 
nog  meer preciezere informatie 
verschaft worden dan voorheen. 
Het antwoord op de vraag hoe het 
GON evolueert, is goed zichtbaar 
in Figuur 1. Uit deze figuur lijkt het 
GON na een stijging van 1990-1991 
tot 1994-1995, plots te dalen tot een 
dieptepunt in 1996-1997, waarna 
weer een stelselmatige stijging 
wordt waargenomen.  De daling is 
echter misleidend aangezien deze 
kunstmatig ontstaan is door een 
ingreep van de overheid (Lichtert, 
2007). Het Ministerie van Onder-
wijs heeft immers in 1994 beslist 
dat slechthorende kinderen niet 
meer permanent ( jaarlijks)  maar 
slechts tijdelijk mogen begeleid 
worden. Dit wil zeggen twee jaar 
per onderwijscyclus, uitgezonderd 
de kleutercyclus die wel nog per-
manent kan. De officiële GON-
cijfers van 2009-2010 mogen niet 
vergeleken worden  met deze van 
1990-1991, maar eerder met deze 
van 1996-1997.  

Om een juist beeld te krijgen van de 
evolutie van kinderen en jongeren 
met een substantieel gehoorver-
lies in het gewoon onderwijs, dient 
men ook die leerlingen in de telling 
te betrekken die tijdelijk geen GON-
begeleiding (meer) krijgen.  

Een bevraging bij de verschillende 
dienstencentra in 2009-2010 geeft 
aan dat er in dat schooljaar 245 
slechthorende leerlingen in het GO 
geen GON kregen ten gevolge van 

de wetgeving die in 1994 werd in-
gevoerd. Dus in feite zijn er in 2009-
2010 geen 616 maar 861 slechtho-
rende en dove leerlingen in het GO 
of 245 leerlingen meer dan de GON-
cijfers laten vermoeden.  Als deze 
‘echte’ cijfers van 2009-2010 ver-
geleken  worden met die van 1990-
1991, dan wordt een toename van 
592 slechthorende en dove leerlin-
gen  in het GO vastgesteld. Dit komt 
neer op een toename van 220% op 
een tijdsspanne van 20 jaar. 

Als de evolutie van de cijfers  van 
figuur 1 van gewoon en buitenge-
woon onderwijs vergeleken wordt, 
dan blijkt dat sinds het schooljaar 
2005-2006 meer slechthorende 
en dove kinderen worden begeleid 
in het gewone onderwijs dan in 
het buitengewoon onderwijs. Dat 
de stijging toe te schrijven is aan 
toenames op  zowel kleuter, lager 
als op secundair onderwijsniveau, 
wordt weergegeven in Figuur 4.

Wanneer Figuur 2 en 4  met elkaar 
vergeleken  worden, valt het op dat 
zowel in het BO als in het GON een 
toename is van het aantal slechtho-
rende en dove kinderen in het kleu-
ter en lager onderwijs, gedurende 
de laatste vijf jaar. Dit geeft de in-
druk dat er vandaag meer kinderen 
zijn met een auditieve beperking 
dan vijf jaar geleden. Een moge-
lijke verklaring hiervoor zou kun-
nen zijn dat meer kinderen met een 
gehoorprobleem en ernstige bijko-
mende problemen na de geboorte 
meer kansen hebben tot overleven 

door de toenemende geavanceerde 
medische zorg. Dit zou ook de ver-
klaring kunnen zijn van het toe-
nemend aantal kinderen met een 
ernstige bijkomende problematiek, 
want o.a. in de groep kinderen met 
pre- en dysmaturiteit is de kans 
groter op ernstige bijkomende be-
perkingen. Maar de toename zou 
ook gedeeltelijk verklaard kunnen 
worden vanuit het effect van de 
vroege gehoorscreening. Vele kin-
deren met een licht tot matig ge-
hoorverlies werden vroeger door 
de Ewing-screening niet ontdekt. 
De huidige Algo-screening detec-
teert deze gehoorverliezen wel, 
wat er voor zorgt dat deze kinderen 
nu vroeger begeleid worden dan 
voorheen en mogelijks sneller een 
weg vinden naar aangepaste zorg. 
Ook variabelen als de toename van 
het geboortecijfer met 8.5% tus-
sen 2001 en 2009 kunnen een rol 
spelen. Verder onderzoek naar de 
exacte redenen van de vastgestelde 
toename is hier zeker noodzakelijk.

GRAAD VAN HET 
GEHOORVERLIES

Als gekeken wordt welke studie-
richting de leerlingen volgen in 
het gewone secundaire onderwijs 
(Figuur 5), dan lijkt er een verband 
te zijn tussen  de graad van gehoor-
verlies en de keuze van de studie-
richting.  De meerderheid (49%) 
van de slechthorende leerlingen 
volgen een BSO-richting, terwijl 
de meerderheid (41%) van de dove 
leerlingen een TSO/KSO  richting 
volgen. In de ASO-richting zitten 
procentueel gezien ongeveer even-
veel slechthorende als dove leerlin-
gen (23-27%)2. 

Deze bevinding lijkt eerder pa-
radoxaal te zijn. Men zou eerder 
het omgekeerde verwachten. Een 
mogelijke verklaring hiervoor zou 
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Figuur 4: slechthorende en dove leerlingen in het GON type 7 van 2006 tot 2010 
per onderwijsniveau

2 Onder slechthorenden verstaan we kinderen 
met een bilateraal gehoorverlies, waarvan het 
beste oor een gehoorverlies heeft beter dan 90 
dB. Dove leerlingen hebben aan beide oren een 
gehoorverlies van meer dan 90 dB. Deze defini-
tie wordt ook in het GON-gehanteerd om een 
onderscheid te maken tussen leerlingen met 
een matige (= slechthorenden) – en een ernstige 
(=doven) beperking.
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kunnen zijn dat steeds meer dove 
leerlingen een cochleair implantaat 
dragen en sommige dove leerlingen 
met deze CI auditief beter  functio-
neren dan een aantal ernstig slecht-
horende leerlingen met gewone 
hoorapparaten (Geers, 1997).

Het feit dat de meerderheid van de 
dove leerlingen die gewoon onder-
wijs volgen op secundair niveau een 
moeilijkere studierichting aankun-
nen dan hun slechthorende leef-
tijdgenoten zou ook kunnen ver-
klaard worden vanuit het gegeven 
dat doven beter begeleid worden. 
Zij krijgen immers jaarlijks 4 uren 
GON-begeleiding en eventueel nog 
bijkomende tolkondersteuning, 
wat voor de slechthorende leerlin-
gen spijtig genoeg niet mogelijk is. 

De graad van het gehoorverlies 
hangt niet enkel samen met de 
gekozen studierichting in het GO, 
maar ook in de keuze tussen GO 
en BO, zoals blijkt uit Figuur  6.  De 
begeleide GON-populatie in 2009-
2010 bestaat immers voor 70 à 75% 
uit slechthorende leerlingen en 
voor 25 à 30% uit dove leerlingen, 
terwijl in datzelfde schooljaar het 
BO voor 60 à 69%  bestaat uit dove 
leerlingen en dus voor 31 à 40% 
uit slechthorende leerlingen. Deze 
verhouding verschilt weinig voor 
zowel het kleuter, lager, als secun-
dair niveau.  Bovendien zijn deze 
verschillen eigenlijk nog groter om-
dat de slechthorende groep dit dat 

schooljaar niet begeleid werden, 
niet in deze cijfers zijn opgenomen. 
Dit houdt dus in dat vooral leerlin-
gen met een ernstig gehoorverlies 
beroep doen op het BO.

INVLOED VAN COCHLEAIRE 
IMPLANTATIE OP HET 
SCHOOLSE FUNCTIONEREN

In december 1992 werd de eerste 
cochleaire implantatie bij een kind 
uitgevoerd in Vlaanderen.  Nu, bijna 
20 jaar later, zijn er in België al meer 
dan 2000 personen en wereldwijd 
zelfs al meer dan 180000 personen 
met een CI, waarvan ongeveer de 
helft kinderen (McCormick & Tho-
mas, 2010).

In het schooljaar 2009-2010 draagt 
94% van de groep dove kleuters 
(met dus een bilateraal gehoorver-
lies van minimum 90 dB aan beide 
oren), een cochleair implantaat 
(Figuur 7).  Het betreft de totale 
groep dove kinderen van zowel het 
GO als BO. Momenteel draagt 25 à 

30% van deze kinderen zelfs twee 
implantaten, en dit aantal zal in de 
loop van de volgende maanden en 
jaren nog toenemen nu bilaterale 
implantaties sinds 1 februari 2010 
door het RIZIV terugbetaalbaar zijn 
in België en dit tot de leeftijd van 12 
jaar (Belgisch Staatblad, 2010).

Op lager schoolniveau draagt 81% 
van de dove kinderen een CI en op 
secundair niveau 49%.  Deze ver-
deling is logisch aangezien onder-
zoek heeft uitgewezen dat een CI 
het grootste effect heeft op zeer 
jonge leeftijd (De Raeve et al., 2001; 
De Raeve, 2006; Hayes et al., 2009; 
Manrique et al., 2004; McDonald et 
al., 2006; Sharma, Dorman & Kral, 
2005). Dit maakt dat de meeste im-
plantaties nu gebeuren bij jongere 
kinderen en er geen echte inhaal-
beweging is bij jongeren. Deze ge-
gevens willen anderzijds ook zeg-
gen dat binnen 6 jaar 80 à 90% van 
onze schoolgaande dove kinderen 
een  CI zullen dragen, wat natuur-
lijk een grote impact zal hebben op 
opvoeding en onderwijs van deze 
dove kinderen.

Als de evolutie van de dove kinde-
ren met een CI over de laatste vijf 
schooljaren wat gedetailleerder in 
kaart wordt gebracht (Figuur 8), dan 
blijken steeds meer van deze kin-
deren te integreren in het gewone 
onderwijs. Op kleuterniveau blijft 
het percentage nog vrij constant 
tussen de 25 en 30%, wat betekent  
dat de ruime meerderheid van de 
dove kleuters met een CI nog in het 
buitengewoon onderwijs starten. 
Maar op lager schoolniveau is het 
percentage dove kinderen met een 
CI dat naar het gewone onderwijs 
gaat reeds gestegen tot 45%. Op se-
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Figuur 5: studierichting van de slechthorende en dove leerlingen in het gewone 
onderwijs in het schooljaar2009-2010

Figuur 6: percentage slechthorende en dove leerlingen in het buitengewoon en 
gewoon onderwijs in het schooljaar 2009-2010 en dit per onderwijsniveau.
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cundair niveau zit zelfs 66% van de 
dove kinderen met een CI in het ge-
wone onderwijs. Gemiddeld geno-

men betekent dit dat in 2009-2010,  
49% van de dove kinderen met een 
CI gewoon onderwijs volgt.

Uit eerder onderzoek uitgevoerd 
door CORA-CI in 1999 en 2003 (De 
Raeve et al., 2001; De Raeve, 2006) 
bleek dat in die jaren gemiddeld 
slechts 20 à 25% van de dove kinde-
ren met een CI gewoon onderwijs 
volgden. Op 10 jaar tijd is dus het 
aantal dove kinderen met een CI 
in het gewone onderwijs meer dan 
verdubbeld. Praktisch al deze kinde-
ren krijgen onderwijskundige en/of 
logopedische ondersteuning via de 
GON-begeleiding. In de dagelijkse 
praktijk zien we dat sommigen 
zelfs nog extra naar een ambulante 
logopediste of naar een revalidatie-
centrum gaan.

DOVENTOLKEN IN HET 
GEWONE ONDERWIJS

Op secundair en hoger onderwijs 
niveau krijgen vele dove leerlin-
gen nog extra ondersteuning via 
een schrijf- of gebarentolk. Gemid-
deld genomen komt dit neer op  
4 à 6 lestijden per week van de  
30 lestijden dat de leerlingen on-
derwezen worden. De voorbije 
jaren is het aantal tolkuren in on-
derwijs door de overheid lichtjes 
opgetrokken en mogelijks zal het 
ook in de nabije toekomst nog toe-
nemen. Momenteel worden door  
het Ministerie van Onderwijs geen 
tolken voor ernstig slechthorenden 
en ook geen tolken op lager onder-
wijsniveau voorzien. Nochtans zou 
dit mogelijks de inclusie van een 
aantal dove kinderen (zeker dove 
kinderen van dove ouders) kunnen 
bevorderen.

Van de globale groep dove kinde-
ren die gewoon secundair of hoger 
onderwijs volgen in het school-
jaar 2009-2010 (Figuur 9), doen 
de meeste dove leerlingen uit de 
BSO- of TSO/KSO-richting een be-
roep op een tolk Vlaamse Gebaren-
taal (VGT). In de meer theoretische  
richting ASO hebben de meesten 
eigenaardig genoeg geen extra 
tolkondersteuning of doen zij be-
roep op een schrijftolk, net zoals 
in het hoger onderwijs. Het lijkt 
er dus op dat de ‘zwakkere’ leer-
lingen eerder gebruik maken van 
een tolk VGT en de ‘betere’ leerlin-
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Figuur 7: percentage dove kinderen met een cochleair implantaat per onderwijs-
niveau in het schooljaar 2009-2010

Figuur 8: evolutie van het percentage dove kinderen met een cochleair implantaat 
per onderwijsniveau dat naar het gewone onderwijs gaat van 2006 tot 2010

Figuur 9: tolkondersteuning van de dove leerlingen in gewoon secundair en hoger 
onderwijs in het schooljaar 2009-2010
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gen eerder gebruik maken van een 
schrijftolk. Binnen alle richtingen 
zijn er echter ook een aanzienlijke 
groep die geen beroep doet op tol-
kondersteuning. Wanneer de dove 
leerlingen met en zonder een CI 
afzonderlijk bekeken worden, kun-
nen er onderling grote verschillen 
worden vastgesteld (Figuur 10).

De dove leerlingen met een CI doen 
veel minder beroep op tolkonder-
steuning dan doven zonder een CI, 
vooral degenen die een BSO-richting 
volgen. Als zij beroep doen op een 
tolk, dan gaat in de BSO- en TSO/
KSO-richting hun voorkeur naar een 
tolk VGT en in ASO en HO gaat de 
voorkeur naar een schrijftolk. 

Er valt ook op te merken dat de hui-
dige populatie dove leerlingen met 
een CI op secundair niveau, kinde-
ren zijn die nog vrij laat (meestal 
tussen 2 en 5 jaar) geïmplanteerd 
zijn. Er kan verondersteld worden 
dat de toekomstige populatie, die 
veel jonger geïmplanteerd werd, 
nog minder voor tolkondersteu-
ning zal kiezen, maar dat zal de 
toekomst moeten uitwijzen. De 
voorspellingen die Summerfield, 
Marshall & Archbold (1987)  deden,  
dat het implanteren van kinderen 
op jonge leeftijd op langere termijn 
kostenbesparend zou zijn voor de 
overheid, lijkt dus wel voor een deel 
van deze groep te kunnen kloppen. 
Natuurlijk is dit maar een deel van 
het kostenplaatje en blijft voorzich-
tigheid geboden niet te snel alge-
mene conclusies te trekken.

Wanneer  in 2009 en 2010 de tol-
kondersteuning van de dove kin-
deren met en zonder CI met elkaar 
vergeleken worden (Figuur 11), dan 
blijken dove kinderen met een CI 
in vergelijking met dove kinderen 
zonder CI minder gebruik te maken 
van tolkondersteuning in het al-
gemeen, minder gebruik te maken 
van een tolk VGT en meer gebruik 
te maken van een schrijftolk. De 
tolkopleidingen zouden dus in de 
nabije toekomst meer moeten in-
vesteren in de opleiding tot schrijf-
tolk, want hier zal meer vraag naar 
komen. Op dit ogenblik wordt deze 

opleiding spijtig genoeg erg stief-
moederlijk behandeld. Momenteel 
mag  in het GON zelfs iedereen die 
een pedagogisch hoger onderwijs 
diploma heeft, functioneren als 
schrijftolk, zonder specifieke op-
leiding gevolgd te hebben. Noch-
tans zou het statuut van schrijftolk 
evenwaardig moeten zijn aan het 
beroep van tolk VGT. Het wordt dus 
hoog tijd dat hier in Vlaanderen 
werk van gemaakt wordt.

EXTRA ONDERSTEUNING 
VANUIT DE ZORGSECTOR

Van de 6 Vlaamse dienstencentra 
voor kinderen en jongeren met een 
auditieve beperking zijn er 5 die 
naast het onderwijsaanbod ook be-
schikken over een voorziening van 
het Vlaams Agentschap voor Per-
sonen met een Handicap (VAPH). 
Enkel Kasterlinden, een stedelijke 
school in het Brussels Gewest heeft 
geen voorzieningen van het VAPH 

en dat is dan ook de reden waarom 
zij niet zijn opgenomen in onder-
staande data.

In de VAPH-voorzieningen stelt zich 
eigenlijk het zelfde probleem als in 
het type 7 onderwijs, namelijk dat 
categorie 7 (niet te verwarren met 
het buitengewoon onderwijs type 
7)  niet alleen bedoeld is voor kin-
deren met gehoorproblemen maar 
ook voor kinderen met een spraak- 
of taalstoornis. Sinds een aantal ja-
ren kunnen ook normaalbegaafde 
kinderen met een autisme spec-
trum een ‘categorie 7’ erkenning 
voor het VAPH krijgen. Dit is dan 
ook de reden waarom niemand 
precies zicht heeft op het aantal 
slechthorende en dove kinderen die 
beroep doen op het VAPH.  Binnen 
CORA werd in  2006 gestart om het 
aantal minderenjarigen met een 
gehoorverlies die beroep doen op 
semi-internaat (SI) of internaat (I) 
mee op te nemen in de jaarlijkse 
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Figuur 10: tolkondersteuning van de dove leerlingen met en zonder cochleair im-
plantaat in het gewone secundair en hoger onderwijs in het schooljaar 2009-2010

Figuur 11: tolkondersteuning van dove kinderen met en zonder cochleair implan-
taat in Vlaanderen in 2009 en 2010
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inventarisatie. Bijna alle minderja-
rigen die een beroep doen op het 
VAPH zijn leerlingen van het bui-
tengewoon onderwijs. Per 1 febru-
ari 2010 waren 15% van de slecht-
horende en dove leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs extern. 
Van de leerlingen in het BO doen 
85% dus ook een beroep op het I of 
SI van het VAPH.

Wanneer de evolutie bekeken 
wordt  (Figuur 12) van de laatste 5 
schooljaren van het aantal slecht-
horende en dove kinderen die be-
roep doen op het VAPH, dan is het 
aantal internen over die periode  
eigenaardig nagenoeg constant 
gebleven. Men zou immers door 

de toenemende inclusie eerder een 
daling verwachten.  

Voor het semi-internaat ligt dat 
anders: terwijl de jaren 2006 tot 
2008 nog een constante populatie 
hebben van minderjarigen met een 
auditieve beperking, zet zich vanaf 
2009 een daling in, wat dus in-
houdt dat minder kinderen beroep 
gaan doen op het semi-internaat. 
De constante van 2006 tot 2008 
was echter een fictieve constante 
die te maken had met het feit dat 
alle voorzieningen een goedkeuring 
hebben van het VAPH voor een be-
paald maximaal aantal semi-inter-
nen. Als het semi-internaat volzet 
was, werd er met wachtlijsten ge-

werkt. Komt er dus een plaats vrij, 
werd die ingenomen door iemand 
van de wachtlijst en op die manier 
bleef natuurlijk het totaal aantal be-
houden.  In bepaalde voorzieningen 
is dus blijkbaar de wachtlijst voor 
het semi-internaat voor minderja-
rigen met een auditieve beperking 
weggewerkt en zien we sindsdien 
een daling. Waarschijnlijk worden 
deze plaatsen in de voorzieningen 
ingenomen door minderjarigen met 
een ASS-problematiek.

Anderzijds blijkt uit Figuur 13 dat 
er ook grote onderlinge verschillen 
zijn tussen de verschillende Vlaam-
se voorzieningen voor minderjari-
gen met een auditieve beperking. 
In Woluwe, Antwerpen en St. Lie-
venspoort Gent zijn nog nauwelijks 
slechthorende of dove kinderen op 
internaat. De kinderen die in Gent 
op internaat zijn, zijn dezen op se-
cundair niveau in St.Gregorius en 
hebben vaak een complexere pro-
blematiek. In Hasselt en Brugge 
vinden we daarentegen de grootste 
internaten. Ook binnen het semi-
internaat worden grote individu-
ele verschillen vastgesteld, met 
Antwerpen en Gent als grootste 
semi-internaten. De oorzaak van 
deze verschillen zou verklaard kun-
nen worden vanuit de aard van po-
pulatie, de pedagogische visie, de 
afstand en mobiliteit, enz., maar 
heden beschikken we over onvol-
doende informatie om hierover uit-
spraken te doen. Verder onderzoek 
hierover is dan ook noodzakelijk.

Momenteel huisvesten het I en SI 
van Brugge en Hasselt, 8 interne 
kinderen en 4 semi-interne kinde-
ren die naar het gewone onderwijs 
gaan in de buurt van het diensten-
centrum. Dit initiatief werd geno-
men door beide dienstencentra 
vanuit hun overtuiging dat vol-
doende contact met andere kinde-
ren met gehoorverlies belangrijk 
is  voor een evenwichtige sociaal 
emotionele ontwikkeling van deze 
kinderen. Heel wat slechthorende 
en dove kinderen die naar het ge-
wone onderwijs gaan en vaak als 
enig slechthorend of doof kind in 
een school zitten, hebben behoef-
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Figuur 12: Evolutie van het aantal slechthorende en dove kinderen in Vlaanderen 
die een beroep doen op semi- of internaat van 2006 tot 2010

Figuur 13: Aantal slechthorende en dove kinderen per dienstencentrum in Vlaan-
deren die per 1 februari 2010 een beroep doen op semi-internaat of internaat
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ten aan contact met lotgenoten 
(Isarin, 2008).

DISCUSSIE EN SUGGESTIES 

Wanneer de evolutie van de leerlin-
genaantallen van dove en slechtho-
rende kinderen in BO en GON van 
de laatste twee decennia bekeken 
wordt, is er een opvallende stijging 
waar te nemen van het aantal  kin-
deren in het GON.

Deze stijging is niet alleen te ver-
klaren door het groter aantal kin-
deren dat van het BO naar het 
GON overschakelen, maar ook door 
meer kinderen met een auditieve 
beperking te begeleiden die nooit 
in het BO gezeten hebben. Dit kan 
verklaard worden door de toene-
mende bekendheid van het GON, 
maar ook door de invoering van 
de vroege gehoorscreening waar-
door meer slechthorende kinderen 
vroeg ontdekt en dus ook begeleid 
worden.   Of er in zijn totaliteit op 
dit ogenblik meer slechthorende en 
dove kinderen zijn dan voorheen, 
zoals de statistieken doen vermoe-
den,  kunnen we moeilijk  uit deze 
studie concluderen. Hiervoor is ver-
der onderzoek noodzakelijk. Wel 
wordt vastgesteld  dat het aantal 
slechthorende en dove kinderen met 
ernstige bijkomende problemen in 
het BO  is toegenomen. In het BLO 
en BuSO maken ze zelfs 40% van 
de totale groep uit. Doordat deze 
kinderen een meer individuele en 
multidisciplinaire begeleiding no-
dig hebben, zijn de huidige mid-
delen die het Ministerie van On-
derwijs en het VAPH voorzien, vaak 
ontoereikend. Voor deze kinderen 
worden immers maar dezelfde 
middelen voorzien als voor slecht-
horende en dove kinderen zonder 
bijkomende problemen. Aangezien 
er kan verwacht worden dat de po-
pulatie met complexe problemen 
procentueel nog zal toenemen in 
de gespecialiseerde voorzieningen, 
lijkt het logisch dat de omkadering 
hiervan ook in de toekomst dient 
bijgestuurd te worden. 

Naast de kinderen met een com-
plexere problematiek, doen ook 

nog heel wat jonge kinderen met 
een ernstig gehoorverlies in Vlaan-
deren beroep op het BO. Zo start 
ruim 75% van de dove kleuters met 
een CI nog in het BO. Geleidelijk aan 
schakelen zij over naar het GON, 
met als gevolg dat op secundair 
niveau zelfs 66%  naar het gewone 
onderwijs gaat.

Binnen de groep van slechthoren-
de en dove leerlingen die gewoon 
secundair onderwijs volgen, is het 
opvallend dat slechthorende leer-
lingen eerder terecht komen in het 
BSO, dan dove leerlingen. Of dit 
te maken heeft met de extra be-
geleidingsmogelijkheden (GON 
+ tolkondersteuning) voor dove 
leerlingen of met het feit dat 
een groot aantal dove leerlingen 
met een CI auditief beter func-
tioneren dan een aantal ernstig 
slechthorende leerlingen, dient 
verder onderzocht te worden. Het 
vervagen van de auditieve gren-
zen tussen slechthorende kinde-
ren en dove kinderen met een CI 
geeft alleszins aan dat de huidige 
GON-wetgeving, waarin begelei-
dingsuren toegekend worden op 
basis van een tonaal  audiogram 
van het beste oor zonder hoorap-
paratuur, achterhaald is. In dat 
opzicht zou het veel correcter zijn 
de nood aan ondersteuning (on-
derwijskundig, logopedisch, tolk)  
in te schalen op basis van functio-
nele parameters. Het verstaan van 
spraak in ruis met prothese is een 
meer functionele en realistische 
parameter dan het gehoorverlies 
op het beste oor zonder prothese.  
Het ontwikkelen van een dege-
lijk inschalingsinstrument om de 
zorgbehoefte van personen met 
een auditieve beperking in kaart 
te brengen, zou niet alleen voor 
onderwijsondersteuning  maar 
ook voor de toekenning van de 
graad van invaliditeit of voor de 
verhoogde kinderbijslag, erg nut-
tig zijn.

Nu meer leerlingen met een audi-
tieve beperking naar het gewone 
onderwijs gaan, worden ook meer 
leerkrachten of logopedisten on-
middellijk tewerkgesteld in de 

GON-begeleiding, waar zij vroeger 
eerst hun ervaring opdeden in het 
BO. Deze tendens vraagt om een 
betere en meer handicapspecifieke 
opleiding van deze mensen. 

Momenteel loopt aan de Katho-
lieke Universiteit  Leuven een 
Europees onderzoek naar de 
pan-Europese competenties van 
dovenleerkrachten (Knapen, Lich-
tert & Van Wieringen, in ontwik-
keling). Met dit onderzoek wil 
men niet alleen nagaan welke 
competenties nodig zijn om een 
kind met een gehoorprobleem 
een kwaliteitsvol opvoedings- en 
leertraject te laten volgen maar 
ook waar deze competenties het 
best kunnen onderwezen of ver-
worven worden.   We hebben in 
Vlaanderen niet alleen behoefte 
aan een specifieke opleiding voor 
GON-begeleiders, maar ook voor 
leerkrachten in het buitengewoon 
onderwijs alsook voor opvoeders 
en thuisbegeleiders die werken 
met kinderen met een auditieve 
beperking. Gezien de beperkte 
en zeer specifieke doelgroep  lijkt 
het nodig dat krachten gebun-
deld worden en dat vormen van  
e-learning dienen verkend te wor-
den om de opleiding zo toeganke-
lijk mogelijk te maken. 

Het feit dat in Vlaanderen nog 
maar 130 slechthorende en dove 
kinderen op internaat zijn en dat 
er nog maar 138 slechthorende 
en dove leerlingen naar het BuSO 
gaan en dit verspreid over 5 of 6 
scholen of dienstencentra zorgt 
voor enorme versnippering en 
soms erg heterogene groepen, wat 
de kwaliteit van opvoeding en on-
derwijs alles behalve ten goede 
komt. Het zou dan ook veel beter 
zijn om het aantal BuSO-scholen 
en internaten voor personen met 
een auditieve beperking te beper-
ken tot 2 of  3. Op kleuter- en lager 
schoolniveau zijn de aantallen gro-
ter en kan in het uiterste geval het 
huidige aantal behouden worden,. 
De erkenning van nog meer kleu-
terscholen en lagere scholen voor 
slechthorende en dove kinderen, 
zou nefast zijn voor deze beperkte 
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groep, die wel degelijk behoefte 
heeft aan specifiek onderwijs en 
begeleiding. Aangezien momen-
teel het Buitengewoon Onderwijs 
type 7 ook kinderen met een ASS 
omvat en de vraag naar uitbrei-
ding van scholen die deze leerlin-
gen kunnen begeleiden alsmaar 
groter wordt, is de kans dat een  
aantal kinderen met een auditieve 
beperking ook binnen deze voor-
zieningen zouden onderwezen 
worden en dit zonder grondige 
handicapspecifieke kennis, spijtig 
genoeg reëel. Tijd dus voor het mi-
nisterie om binnen type 7 de ver-
schillende zorgvragen gedegen in 
kaart te brengen.  

Tot slot dient vermeld te worden 
dat  94% van de dove kleuters in 
Vlaanderen en ruim 80% van de 
dove leerlingen in het lager onder-
wijs een CI dragen. Binnen 6 jaar zal 
dus ruim 80% van de schoolgaande 
dove kinderen een CI dragen en 
deze kinderen hebben ook hun ei-
gen specifieke behoeften.  Uit de 
verzamelde longitudinale data 
wordt een tendens vastgesteld dat 
zij die naar het gewone onderwijs 
gaan, op secundair niveau minder 
beroep doen op tolkondersteuning.  
Als zij er wel beroep op doen wordt 
eerder de voorkeur gegeven aan 
schrijftolken. Dit betekent dat de 
tolkenopleidingen zich ook  zullen 
moeten aanpassen en meer zullen 
moeten investeren in de opleiding 
tot schrijftolk.

De laatste jaren hebben zich en-
kele grote verschuivingen voor-
gedaan in het onderwijs en de 
zorg aan dove en slechthorende 
kinderen en jongeren. Alles wijst 
er op dat deze  verschuivingen 
zich verder zullen zetten in de re-
cente toekomst. Het is dankzij de 
inventarisatie van gegevens door 
CORA dat deze tendensen kun-
nen aangegeven worden. Hopelijk 
weet de overheid zijn statistieken 
te confirmeren aan deze  realiteit 
om zo een beleid uit te stippelen 
dat beantwoordt aan de effec-
tieve opvoedings- en onderwijs-
noden van slechthorende en dove 
kinderen en jongeren.
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V O O R A A N K O N D I G I N G
 

TEM JE STEM!
Een uitgebreid oefenprogramma voor kinderen met stemproblemen

 

Tem je stem! brengt een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan oefeningen specifiek op maat van kinderen. Kinde-

ren leren met dit uitgebreide oefenprogramma hun stem begrijpen en gebruiken. Theorie en praktijk ontmoeten 

elkaar op een speelse manier.

Met dit programma worden de verschillende aspecten van stemmisbruik en verkeerd stemgebruik op een dui-

delijke en speelse manier aan kinderen uitgelegd. Daarnaast komen ademhaling, articulatie, resonantie, stemin-

zet,… aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke tekeningen en verschillende spelvormen.

Het programma bevat 8 hoofdstukken die steeds volgens een vast patroon zijn opgebouwd: een verhaal, oefe-

ningen om samen met de logopedist aan de slag te gaan en oefeningen voor indirecte therapie. Het is immers 

zeer belangrijk dat de kinderen ook thuis en in de klas verder kunnen oefenen. Het werkboek en de kopieer-

bundel worden voorafgegaan door enkele controlesystemen. Deze helpen het kind in een ruimere omgeving 

aandacht te besteden aan zijn stem.

Het verhaal is zoveel mogelijk geschreven in een voor kinderen  aantrekkelijk en begrijpelijk taalgebruik.  

Het kan worden voorgelezen en oudere kinderen kunnen het zelf meelezen. 

Het programma bestaat uit een boek, een werkboek, een kopieerbundel en spelletjes. Het is niet de bedoeling 

om bij elk kind het volledige programma te doorlopen. Het verhaal moet steeds gelezen worden, maar afhan-

kelijk van het type en de ernst van het stemprobleem, kunnen meer of minder oefeningen uitgevoerd worden.

Dit oefenprogramma wordt uitgegeven door de VVL is verkrijgbaar vanaf begin 2011.

Hou www.vvl.be in de gaten!
 

Eve Vermeulen & Noor Staelens
Illustraties Anthony Devinck 


