Inspectie van het Onderwijs
Betreft: Doven en slechthorende kinderen binnen het regulier passend onderwijs

Datum:

5-12-2017

Geachte lezer,
Mijn naam is Jacqueline van den Heiligenberg van Stichting InfoDeSK (Informatiecentrum over Dove
en Slechthorende Kinderen). Wij informeren en ondersteunen ouders met dove of slechthorende
kinderen. Wij geven o.a. advies in het opstellen van OPP’s voor deze kinderen op reguliere scholen
en voer gesprekken met ouders, scholen en cluster 2 instellingen.
Voor sommige dove en slechthorende kinderen is de Nederlandse gebarentaal hun eerste taal. Zij
hebben helaas niet genoeg hoormogelijkheden en zijn aangewezen op een gebarentolk om het
onderwijs te kunnen volgen. Maar om de tolk te kunnen blijven volgen hebben zij gebarentaal les
nodig om het niveau van hun eerste taal, de Nederlandse gebarentaal op peil te houden.
Het is logisch dat een reguliere school niet in deze vraag kan voorzien. Maar zij kunnen het als
onderwijsbehoefte in het OPP vastleggen en bij een cluster 2 instelling vragen om het kind in deze
leerbehoefte te voor zien.
Maart dit jaar heb ik een melding gemaakt welke via een ticket doorgestuurd is naar meneer Den
Biggelaar. (Referentienummer: T1405559 en M0199718). Dit ging over het feit dat cluster 2 niet altijd
meewerkt in de uitvoer van het OPP van een doof of slechthorend kind op een reguliere school.
September dit jaar is bij de inspectie van onderwijs een melding gedaan onder het nummer
M0213324. Hierin geven ouders aan dat ze door de reguliere school en de cluster 2 instelling volledig
buiten spel zijn gezet. Ze mogen niet eens meewerken aan het opstellen van het OPP. De wet die in
augustus 2017 van kracht is gegaan over het instemmingsrecht m.b.t. het handelingsdeel van het
OPP geldt helaas niet voor deze ouders. Maar ook hier is de onderliggende vraag,
gebarentaalondersteuning voor het kind. (contactpersoon Pascal Tibben)
Vandaag melden zich weer ouders. Zij zijn al een half jaar, samen met hun reguliere basisschool,
bezig om bij de cluster 2 instelling gebarentaal les en de juiste ondersteuning los te krijgen. Zij zullen
onder vermelding van boven genoemde nummer(s) hun verhaal opsturen.
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Meer en meer zien we dat kinderen in de problemen komen omdat cluster 2 instellingen niet in de
leerbehoefte van het kind willen voorzien. Zeker als het gaat om gebarentaal, bij uitstek het
onderdeel waar een expertise centrum als cluster 2 in zou moeten voorzien, wordt niet geleverd.
Cluster 2 instellingen bepalen vooraf het arrangement (is geld voor begeleiding) en gaan daarna pas
kijken wat de leerbehoefte is. Tijdens het opstellen van het OPP gebeurd het nog te vaak dat ouders
alleen ter ondertekening worden uitgenodigd en dat het arrangement (dus het geld) leidend is voor
de begeleiding in plaats van de leerbehoefte van het kind.
Nogmaals wil ik hier een signaal afgeven. Ouders van dove en slechthorende kinderen leveren
momenteel een enorme strijd om passend onderwijs voor hun kind voor elkaar te krijgen. Doof of
slechthorendheid is geen leerstoornis maar een blijvende beperking waardoor kinderen geen
toegang hebben tot onderwijs als ze niet genoeg hoormogelijkheden hebben.
Ouders en scholen worden in hun vraag naar de juiste begeleiding van het kastje naar de muur
gestuurd en zijn het op een gegeven moment zat, kiezen eieren voor hun geld. Echter de kinderen
worden hiervan de dupe.
Ik heb vandaag contact gehad met een medewerker van de vertrouwensinspecteurs. Ons inzien
wordt een kind wat geen toegang krijgt tot onderwijs omdat het een andere taal nodig heeft
gediscrimineerd. En die taal daar kiezen ze niet voor omdat het leuk is, of omdat het gemakkelijk is,
maar omdat ze gewoonweg het Nederlands niet kunnen horen.
Sommige van deze kinderen bouwen elke dag zo’n hoog stress niveau op dat ze rond groep 7 te
maken krijgen met ernstige vormen van burn-out. Wij vinden dat dit valt onder de noemer
kindermishandeling.
In maart hebben we aangegeven, dat wij een keer langs willen komen om te laten zien waar het
momenteel mis gaat met dove en slechthorende kinderen en passend onderwijs. Wij leggen die
vraag weer aan u voor. Verder blijven wij aan ouders aangeven om signalen aan u af te geven. Maar
u moet zich ervan bewust zijn dat, na maanden vechten, ouders de weg naar instanties waar signalen
kunnen worden afgegeven vaak niet meer wordt genomen.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline van den Heiligenberg
Directeur Stichting InfoDeSK
Ps er zal een kopie van deze brief naar Defence for Children worden gestuurd.
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