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Passend OnderwijsC A S U S

 Later licht Gunnar Gijbels deze scène 
toe: ‘Isabella was compleet doof tot ze 
twintig maanden oud was. Na operatieve 
plaatsing van een CI (cochleair implan-
taat) hoort ze nu ongeveer de helft van wat 
anderen horen. Als ze zich goed focust, 
zoals bij het kijken van een filmpje, pikt 
ze genoeg informatie op. Een gesprek in 
een klein groepje gaat haar ook goed af. 

Als ze zelf haar woorden mag kiezen, hoor 
je nauwelijks iets aparts aan haar spraak. 
Ze is zelfverzekerd en heeft grote verbin-
dende kwaliteiten. Ik ben blij met haar in 
de klas.’

Terwijl Isabella door de klas drentelt, zit 
gebarentolk-van-deze-dag Simone Dahan 
al op haar vaste plek naast het bord; ze 
houdt Isabella goed in de gaten. Zodra die 
vragend haar kant op kijkt, tolkt Simone 
meteen het gesprek rondom Isabella. Als 
meester Gunnar begint met de les, staan 
Simone’s handen voorlopig niet meer stil. 
Ze vertaalt alles wat gezegd wordt. Als de 
rest van de klas een dictee krijgt, werkt 
Isabella even voor zichzelf. Simone zoekt 
in de tussentijd online vast de gebaren op 
voor enkele plaatsnamen voor de topogra-
fieles van straks. Isabella ziet er moe uit, 
ze zit steeds te gapen.

Gunnar Gijbels: ‘In een klassensetting 
kan Isabella het niet af met alleen haar 
gehoor. Dat CI is geen wondermiddel. 
Ze hoort lang niet alles. Bovendien is ge-
sproken Nederlands niet haar eerste taal; 
tot ze ruim anderhalf was, had ze alleen 
gebarentaal om mee te communiceren. 
Daarom is er voor haar altijd een tolk in 
de klas. Ook bij rekenen en bij aardrijks-

kunde heb je taal nodig om het te kunnen 
volgen. Isabella moet daarbij altijd een 
stapje extra doen. Vandaar dat de ver-
moeidheid halverwege de schoolochtend 
zichtbaar begint toe te slaan.’

In tweetallen houden de leerlingen een 
landspreekbeurten. Carlijn heeft de tekst 
over België geschreven, Isabella zal die 

presenteren. Dit is haar allereerste spreek-
beurt, maar ze is niet zenuwachtiger dan 
de anderen. De presentatie gaat haar 
behoorlijk goed af. Wel is aan de uitspraak 
van woorden als ‘economie’ en ‘inwoners’ 
te horen dat ze eigenlijk niet genoeg geoe-
fend heeft. Carlijn vraagt aan het eind om 
tips en tops. ‘Nee’, zegt Isabella lachend, 
‘eerst tops, dan tips’.

Gunnar Gijbels: ‘Mooi hè, dat zelfvertrou-
wen? Maar hier zie je het verschil tussen 
een gesprekje waarbij ze haar eigen woor-
den kan kiezen en een formele presentatie 
met woorden die ze normaal niet gebruikt. 
En voorlezen, de rechtstreekse omzetting 
van geschreven naar gesproken woord is 
extra lastig.’

Dan is het tijd voor Isabella’s uur remedial 
teaching met Mathilde de Geus, die zelf 
ook doof is. Ze communiceren in geba-
rentaal. Isabella en Mathilde bespreken 
moeilijke woorden, de uitspraak van 
klanken in open of gesloten lettergrepen, 
voorzetsels, spelling en rekenen. Ma-
thilde wijst telkens op verschillen tussen 
gesproken Nederlands en gebarentaal. 
‘Probeer het te visualiseren: Als de wekker 
gaat, ga ik … bed. Je ligt in bed, de wekker 
gaat en dan? Ja, dan ga je er uit.’ Mathilde 
bemoedigt Isabella om door te zetten: ‘Jij 
en ik kunnen dat niet horen, dus moeten 
we veel oefenen; dan lukt het wel.’ En ze 
prijst haar geregeld.

Wat is er nodig om een doof kind goed te laten functioneren 
op een reguliere basisschool? De Nieuwe Leraar ging op 
bezoek in de klas van Isabella van der Mei (11).

Gebarentaal als eerste taal

‘Team Isabella’
Passend onderwijs voor een doof kind in een horende klas, het kan. Rondom 
Isabella werken heel wat mensen nauw samen om dat voor elkaar te krijgen: 
haar ouders, vooral haar moeder Jacqueline van den Heiligenberg, meester 
Gunnar Gijbels, remedial teacher Mathilde de Geus en vijf vaste tolken. En 
natuurlijk schooldirecteur Wim Klapwijk die nu in overleg is met de onder-
wijsinspectie over Isabella’s Cito-toets aan het eind van klas 6 – groep 8. Zijn 
verzoek: ´Mag die toets getolkt worden?´

Zonder deze ondersteuning zou Isabella het niet goed redden op school. Veel 
ouders van dove kinderen – en veel reguliere scholen – kennen de mogelijk-
heden binnen de regelgeving niet. Ze weten bijvoorbeeld niet dat een doof 
kind gedurende de hele schooltijd recht heeft op een gebarentolk. Om met 
name ouders te helpen bij hun zoektocht heeft Jacqueline van den Heiligen-
berg Stichting InfoDeSK opgericht (informatiecentrum over dove en slechtho-
rende kinderen).
http://www.stichtinginfodesk.nl
www.vrijeschoolvuurvogelzoetermeer.nl 

ISABELLA HOORT 
ER HELEMAAL BIJ

Dinsdagochtend, kwart voor negen; 
op Vrije School De Vuurvogel in 
Zoetermeer is de lesdag begonnen. 

Meester Gunnar Gijbels van klas 6 (groep 
8) moet nog iets regelen; daarom mogen 
zijn leerlingen even wat voor zichzelf doen. 
Er wordt gelezen, getekend, gegamed en 

naar muziek geluisterd. Isabella en haar 
beste vriendin (‘zij is mijn BFF’) Renske 
bekijken met de hoofden dicht bij elkaar 
een YouTube-filmpje. Alleen wie goed 
kijkt, ziet dat Renske een dopje in haar 
oor heeft en dat Isabella’s draadje naar 
haar achterhoofd loopt. Als het filmpje is 

afgelopen, shuffledanst Isabella een poosje 
door de klas, van het ene groepje kinde-
ren naar het andere; ze babbelt even over 
muziek, over paardrijden, over vloggen; en 
danst dan weer verder. Als een klasgenoot-
je iets tegen haar wil zeggen, trekt ze eerst 
Isabella’s aandacht. 

tekst en 
beeld: 

Carla Desain

Er is altijd een tolk in de klas
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Mathilde de Geus vertelt – via tolk Si-
mone: ‘Horende kinderen krijgen al vóór 
de geboorte, in de buik van hun moeder, 
auditieve input. Ze horen muziek en de 
stemmen van gezinsleden. Voor ongeboren 
dove kinderen is de auditieve input nul. 
Pas wanneer ze een gehoorapparaat of een 

CI krijgen, beginnen zij te horen, maar ook 
dan slechts 30% of 50% van alle geluiden 
om hen heen. Daardoor pikken ze niet zo 
moeiteloos als horende kinderen informa-
tie uit de omgeving op, waarmee ze hun 
eigen taal kunnen verrijken. Zij moeten de 
50% tot 70% die ze auditief missen altijd 
visueel compenseren. 
Gebarentaal is Isabella’s eerste taal, 
gesproken Nederlands haar tweede. 
Taalverwerving en taalverrijking neemt 
in gebarentaal een andere weg in de 
hersenen dan gesproken taal: het visuele 
breingedeelte wordt veel meer gebruikt. De 
structuur van die twee talen is ook anders: 
een zinnetje als ‘Ik ga naar Amsterdam’ 
gebaar je als ‘Amsterdam ik ga’. Tussen-
woordjes worden niet gebruikt. Ik leer 
daarom Isabella de gesproken taalregels 
extra goed, dan heeft ze daar houvast aan. 
Ze moet veel oefenen om dingen onder de 
knie te krijgen. 
Ook rekenen heeft een sterke taalcom-
ponent en is voor Isabella moeilijker. 
Niet alleen vanwege abstracte begrippen 

als ‘gemiddelde’, maar ook vanwege de 
werking van haar hersenen. Als ik haar in 
gebarentaal vraag om drie getallen te her-
halen, kan ze dat met gemak. Als iemand 
haar datzelfde in gesproken taal vraagt, 
komt ze niet verder dan het eerste getal. 
Gesproken taal belast haar werkgeheugen 
meer. En hoofdrekenen is dus voor haar 
ook moeilijker.’

In de pauze loopt Isabella buiten op de 
speelplaats met een groepje vriendinnen 
te praten over paardrijden en over hoe 
heerlijk het zou zijn om een eigen paard te 
hebben. En dan krijgt Carlijn shuffledans-
les van haar en Renske. 

AFSLUITEND 
Isabella leerde vandaag van Mathilde het 
gebaar voor ‘bewondering’. Het vat voor 
mij deze ochtend samen. Bewondering 
voor dat vrolijke doorzettertje en voor de 
mensen om haar heen, die zorgen dat zij 
passend onderwijs krijgt te midden van 
haar horende klasgenoten. 

 
BESTEL NU HET GRATIS LESPAKKET
 4VUURWERKVEILIG OP 
 WWW.4VUURWERKVEILIG.NL

HOE STUUR JIJ JE LEERLINGEN VEILIG HET NIEUWE JAAR IN?

Vier_vuurwerk_veilig_De_nieuwe_leraar_190x136mm.indd   1 15-08-17   12:06

Cyclisch 
onderwijs 
ontwerpen
Anouke Bakx en Anje Ros

Als leerkracht bereid je jouw leer-
lingen voor op de toekomst. Van-
wege de aanhoudende stroom van 
onderwijsvernieuwingen, razend-
snelle technologische ontwikkelin-
gen en eisen van ouders moeten 
leerkrachten hun manier van 
werken steeds veranderen. Maar 
hoe doe je dat? Cyclisch onderwijs 
ontwerpen (voorheen Opbrengst-
gericht onderwijs ontwerpen) leert 
je hoe je je leeractiviteiten zo kunt 
inrichten dat je optimaal inspeelt 
op de verschillen tussen leerlin-
gen. Het boek beschrijft boven-
dien hoe leerkrachten zelf de regie 
over hun onderwijs kunnen nemen 
door onderwijs(activiteiten) te 
ontwerpen volgens de vijfstap-
pencyclus van opbrengstgericht 
onderwijs ontwerpen. 

De auteurs, 
Anouke Bakx en 
Anje Ros, zijn 
beide lector bij 
het lectoraat Le-
ren en Innoveren 
aan de Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie. Ook 
zij ze de academic directors van 
respectievelijk de master Leren en 
Innoveren en de master Leader-
ship in Education. Erik Bolhuis is 
docent/onderzoeker bij de master 
Leren en Innoveren aan Windes-
heim en promovendus op het 
terrein van werken met datateams. 

Cyclisch onderwijs ontwerpen kost 
26 euro en is te koop bij Uitgeverij 
Coutinho.

B O E K E N

Uitdagend en functioneel taalonderwijs 
en Rekenonderwijs kan anders
Dolf Janson

Onderwijs (nog) beter afstemmen op de per-
soonlijke doelen van leerlingen en de voort-
gang in hun ontwikkeling, vanuit dat besef 
heeft Dolf Janson Uitdagend en functioneel 
taalonderwijs en Rekenonderwijs kan anders 
geschreven. Beide boeken zijn, niet toevallig, 
opgezet langs dezelfde vragen: Waarom 
Waartoe, Wat en Hoe. Want schoolontwik-
keling en professionalisering beginnen met 
het beantwoorden van de vraag naar het 
waarom. Daarna gaat de auteur in op het 
wat, de vakinhoud en de manier waarop die 
samenhangt. Pas daarna is het mogelijk om 
met het hoe aan de slag te gaan en keuzes 
te maken die recht doen aan de behoeften 
van leerlingen. 

In Uitdagend en functioneel taalonderwijs 
schetst Dolf Janson kansen om taalacti-
viteiten (nog) beter af te stemmen op de 
ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling: 
doelgericht samenwerken, doelgericht 
en betekenisvol oefenen en het geleerde 
toepassen binnen een grotere thematische 
context. In dit boek vind je informatie, ideeën 
en beelden over hoe taalonderwijs uitdagen-
der en tegelijk effectiever kan en waarom. 

In Rekenon-
derwijs kan 
anders biedt 
Dolf Janson 
leraren – 
zowel indi-
vidueel als 
in teamverband – aanknopingspunten die 
helpen bij het maken van eigen keuzes in de 
rekenlessen. Zo kun je elke rekenles (nog) 
beter afstemmen op de voortgang in de ont-
wikkeling van iedere leerling. Het boek biedt 
informatie, ideeën en beelden over hoe het 
rekenonderwijs anders kan en waarom. 
Met deze boeken kun je als team de omslag 
in denken en handelen maken naar taal- en 
rekenonderwijs waarin alle leerlingen actief 
zijn en waarin oefenen heel iets anders is 
dan een opgegeven taak maken.

Dolf Janson is zelfstandig onderwijsadviseur 
en -ontwikkelaar op het brede gebied van 
leerprocessen van leerlingen en leraren. Hij 
is tevens daltonopleider voor leraren. Uitda-
gend en functioneel taalonderwijs en Reken-
onderwijs kan anders kosten ieder 24,95 euro 
en zijn verkrijgbaar bij www.leuker.nu.

SCHOOLVOORBEELDEN
Bea Ros en Peter Zunneberg

Schoolvoorbeelden laat de diversiteit van het Neder-
landse onderwijslandschap zien, voor wat betreft het 
primair onderwijs. Het boek is verschenen ter gelegen-
heid van de honderdste verjaardag van artikel 23 in de 
grondwet, waarin de Nederlandse onderwijsvrijheid 
is verankerd. Dit systeem, waarin de overheid alle scholen, openbaar of 
bijzonder, gelijk bekostigt en gelijk behandelt, is wereldwijd uniek. 

De onderwijsjournalisten Bea Ros en Peter Zunneberg interviewden tien 
Nederlanders tussen de tien en honderd jaar over hun lagereschooltijd. 
Hun verhalen verbeelden een eeuw onderwijs in vele soorten en smaken. 
Daarnaast bevat het boek achtergrondinformatie en komen politici en 
onderwijsmensen aan het woord over de vraag in hoeverre artikel 23 nog 
van deze tijd is. Volgens Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde en 
voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam, “doet iedereen 
die zich roert in het debat over artikel 23 er goed aan dit boek te lezen.” 

Schoolvoorbeelden kost 22,50 euro en is verkrijgbaar op tenbrinkuitgevers.nl.

Mathilde de Geus gebaart ‘bewondering’: 
zij tilt als het ware iemand op.


