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Voorwoord 

Voor u ligt de bachelorproef: “Hoe gaan we als kleuterleerkracht om met een kleuter dat 
een auditieve beperking heeft in het regulier onderwijs in West-Vlaanderen?”. Deze 
bachelorproef is geschreven in functie van mijn afstuderen in de opleiding 
kleuteronderwijs aan Howest.  

Het onderwerp van deze bachelorproef heb ik zelf bewust gekozen omdat het mij 
persoonlijk aanbelangt. Ik ben namelijk zelf slechthorend en word vaak geconfronteerd 
met mijn auditieve beperking. 

Ik was elke dag bezig met de bachelorproef. Na de goedkeuring van het onderwerp liet 
het mij niet meer los. Elke dag bracht andere vragen en onzekerheden: had ik de juiste 
keuze gemaakt, is dergelijk onderzoek haalbaar, etc.? 

Gelukkig waren er mensen die er voor mij waren. Ze beantwoordden mijn vragen en 
steunden mij wanneer het even moeilijk ging. Want deze bachelorproef is een proces 
geweest van vallen en opstaan. Hierbij wil ik vooral mijn promotor L. Devlieghere 
bedanken en mijn critical friend S. Deschacht. 

Daarnaast wens ik ook alle door mij bezochte scholen en in het bijzonder de leerkrachten 
die ik mocht interviewen te bedanken voor hun bereidwilligheid. Zonder hun 
medewerking had ik deze bachelorproef nooit kunnen voltooien. 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

Larissa Staelens 
Oostende, juni 2016 
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Samenwerking & partners: - 

“Hoe gaan we als kleuterleerkracht om met een kleuter die een auditieve beperking 
heeft in het regulier onderwijs binnen West-Vlaanderen?” 

Door de invoering van het M-decreet wordt er steeds meer naar diversiteit gestreefd 
binnen het onderwijs. Dit betekent dat kleuters uit type 7 terecht kunnen binnen het 
regulier onderwijs. Uit interviews blijkt dat leerkrachten nood hebben aan meer 
informatie omtrent kleuters met een auditieve beperking. Voor deze bachelorproef werd 
gezocht naar de meest toegankelijke manier om deze informatie aan te bieden, als 
resultaat werd een website ontworpen bestemd voor kleuterleerkrachten.  

Op de website wordt de auditieve beperking en zijn gevolgen besproken, alsook 
ondersteunende middelen waarop de leerlingen beroep kunnen doen. Als laatste zijn er 
didactische tips die toegepast kunnen worden in het werkveld.  

 

Contactgegevens student 

Naam: Larissa Staelens 

Telefoon/ GSM: 059/50 98 25 - 0495854140 

E-mailadres (privé): Larissa.Staelens@gmail.com 

 



6 

Inhoudsopgave 

Voorwoord ............................................................................................................................ 4 

Abstract ................................................................................................................................. 5 

Lijst met figuren ................................................................................................................... 9 

Lijst met tabellen ................................................................................................................ 10 

Lijst met afkortingen ......................................................................................................... 11 

Inleiding .............................................................................................................................. 12 
Motivatie ........................................................................................................................... 12 
Probleemstelling ............................................................................................................... 12 
Doelen .............................................................................................................................. 12 
Methodologie .................................................................................................................... 13 

Hoofdstuk 1: Een auditieve beperking en zijn gevolgen ................................................ 14 

Deel 1: Literatuuronderzoek ............................................................................................. 15 
1 De betekenis van horen ......................................................................................... 15 

1.1 Horen .............................................................................................................. 15 
1.2 De werking van het oor .................................................................................. 16 

2 Auditieve beperking .............................................................................................. 17 
2.1 Een auditieve beperking als gevolg ............................................................... 17 
2.2 De auditieve beperking vaststellen ................................................................ 17 
2.3 Gradaties binnen de beperking ....................................................................... 19 

3 Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking ..................................... 20 
3.1 Technologische hulpmiddelen ....................................................................... 20 
3.2 Ondersteunende diensten binnen en buiten de school ................................... 23 
3.3 Communicatie-ondersteuning ........................................................................ 26 

4 Gevolgen van een auditieve beperking voor kleuters ........................................... 28 
4.1 Spraakontwikkeling ....................................................................................... 28 
4.2 Cognitieve ontwikkeling ................................................................................ 33 
4.3 Sociaal – emotionele ontwikkeling ................................................................ 33 
4.4 Dagelijks leven met een auditieve beperking ................................................ 35 
4.5 Onderwijs ....................................................................................................... 36 

5 Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking op school ......... 38 
5.1 Didactische aanpak: algemeen ....................................................................... 38 
5.2 Didactische aanpak: organisatie ..................................................................... 38 
5.3 Redelijke aanpassingen: toegespitst op leergebieden .................................... 41 

Deel 2: Werkveldonderzoek .............................................................................................. 44 
1 Inleiding ................................................................................................................ 44 
2 Interviews .............................................................................................................. 45 

2.1 Interview met juf Petra ................................................................................... 45 
2.2 Interview met juf Nele ................................................................................... 47 
2.3 Interview met juf Britt ................................................................................... 49 



7 

2.4 Interview met juf Veerle ................................................................................ 51 
2.5 Interview met juf Veerle ................................................................................ 53 
2.6 Interview met juf Sigrid ................................................................................. 55 
2.7 Interview met juf Hilde .................................................................................. 57 

3 Algemene conclusies ............................................................................................. 59 
3.1 Algemeen ....................................................................................................... 59 
3.2 Auditieve beperking ....................................................................................... 59 
3.3 Ondersteunende middelen .............................................................................. 59 
3.4 Gevolgen ........................................................................................................ 60 
3.5 Didactische aanpak ........................................................................................ 60 
3.6 Besluit ............................................................................................................ 60 

Hoofdstuk 2: Bevindingen omtrent auditieve beperking ............................................... 61 
1 Auditieve beperking .............................................................................................. 62 
2 Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking ..................................... 64 
3 Gevolgen van een auditieve beperking voor kleuters ........................................... 69 
4 Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking op school ......... 73 

Hoofdstuk 3: Toegankelijk informeren van de leerkrachten ........................................ 75 
1 Een rugzak vol ideeën ........................................................................................... 76 
2 De website ontwikkelen ........................................................................................ 76 
3 De beschrijving van de website ............................................................................. 77 
4 Besluit ................................................................................................................... 78 

Hoofdstuk 4: Conclusies .................................................................................................... 79 

Bibliografie ......................................................................................................................... 82 
Artikels ............................................................................................................................. 82 
Boeken .............................................................................................................................. 82 
Brochures ......................................................................................................................... 83 
Mondelinge bronnen ........................................................................................................ 83 
Internetbronnen ................................................................................................................ 84 
Cursussen ......................................................................................................................... 87 
Afbeeldingen ..................................................................................................................... 87 

Bijlagen ............................................................................................................................... 88 
Bijlage 1: Interview vragenlijst sjabloon ......................................................................... 88 
Bijlage 2: Interview met juf Petra .................................................................................... 89 
Bijlage 3: Interview met juf Nele ...................................................................................... 93 
Bijlage 4: Interview met juf Britt ...................................................................................... 96 
Bijlage 5: Interview met juf Veerle ................................................................................ 100 
Bijlage 6: Interview met juf Veerle ................................................................................ 103 
Bijlage 7: Interview met juf Sigrid ................................................................................. 106 
Bijlage 8: Interview met juf Hilde .................................................................................. 109 
Bijlage 9: Website vragenlijst sjabloon ......................................................................... 112 
Bijlage 10: Feedback website van Petra ........................................................................ 113 



8 

Bijlage 11: Feedback website van Nele ......................................................................... 114 
Bijlage 12: Feedback website van Britt ......................................................................... 115 
Bijlage 13: Feedback website van Veerle ...................................................................... 116 
Bijlage 14: Feedback website van Hilde ........................................................................ 117 
Bijlage 15: Feedback website van Tine .......................................................................... 118 

 
  



9 

Lijst met figuren 

Illustratie 1.1 Anatomie van het oor (Houben, 2013) .......................................................... 16 
Illustratie 2.1 Persoonlijk audiogram (Gehoorexpert – Stappie, 2015) .............................. 18 
Illustratie 3.1 Werking van een CI (Wartaal, 2011) ............................................................ 21 
 

  



10 

Lijst met tabellen 

Tabel 2.1 Gehoorverlies indelen (Deij, 2013) ..................................................................... 19 
Tabel 2.2 Lijst met vergelijkingen per dB (Revalidatiecentrum, 2006) ............................... 19 
 
  



11 

Lijst met afkortingen 

AHOSA Anders Horen door Spraakafzien 
BAHA Bone Anchored Hearing Aid (bot verankerd hoortoestel) 
BuBaO Buitengewoon Basis Onderwijs 
BuO Buitengewoon Onderwijs 
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs 
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
dB Decibel 
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
FM Frequentiemodulatie 
GON Geïntegreerd onderwijs 
Hz Hertz (eenheid van frequentie) 
ION Inclusief Onderwijs 
KNO Keel-Neus-Oorheelkunde 
M-decreet Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
MDO Multidisciplinair Overleg 
PBD Pedagogische Begeleidingsdienst 
SMOG Spreken Met Ondersteuning van Gebaren 
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 



12 

Inleiding 
Motivatie 
Een bachelorproef gaat uit van een probleemstelling, daarom worden er 
probleemstellingen aangeboden. Maar ik heb de kans gegrepen om mijn onderwerp voor 
te stellen. Namelijk: “Hoe gaan we als kleuterleerkracht om met een kleuter die een 
auditieve beperking heeft in het regulier onderwijs in West-Vlaanderen?”. 

Ik heb bewust voor deze titel gekozen, omdat ik uit persoonlijke ervaring heb opgemerkt 
dat leerkrachten niet altijd weten wat de beperking precies inhoudt en wat de gevolgen 
ervan zijn. Bovendien bestaan er veel didactische tips, waarvan ze wellicht niet op de 
hoogte zijn. Dit is sinds de invoering van het M-decreet (Maatregelen voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften) wel van belang. Daarom leek het mij interessant om een 
bruikbaar hulpmiddel uit te werken voor kleuterleerkrachten in het regulier onderwijs, die 
een kleuter met een auditieve beperking in de klas hebben. 

Probleemstelling 
Als persoon met een auditieve beperking door het leven gaan is niet eenvoudig. Het wordt 
er niet gemakkelijker op wanneer de omgeving er niet of onvoldoende over geïnformeerd 
is. Daarom lijkt het mij van belang om zowel de leerkracht als de medeleerlingen hierover 
te informeren. 

 
“Hoe gaan we als kleuterleerkracht om met een kleuter die een auditieve 
beperking heeft in het regulier onderwijs in West-Vlaanderen?” 
 

 

Doelen 
-‐‑   Informeren van de leerkracht over de auditieve beperking van de kleuter. 
-‐‑   Onderzoeken van de kennis van de leerkracht over een auditieve beperking en 

haar gevolgen in de kleuterklas.  
-‐‑   Opstellen van een didactische website voor de leerkracht. 
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Methodologie 
Het eerste hoofdstuk schetst een theoretisch kader waarbij verschillende aspecten aan bod 
komen, zoals “wat is een auditieve beperking” en “hoe gaan we ermee om in de klas”. 
Deze informatie werd verzameld vanuit verschillende bronnen. Met deze opgedane 
kennis werd een werkveldonderzoek opgesteld, waarbij kleuterleerkrachten, die ervaring 
hebben met een kleuter met een auditieve beperking in de klas, geïnterviewd werden. 

In het tweede hoofdstuk werd de literatuurstudie en het werkveldonderzoek 
samengevoegd. Daaruit werden dan verschillende visies ontwikkeld en werd een 
invalshoek gekozen op de hoofdvraag van deze bachelorproef: “Hoe gaan we als 
kleuterleerkracht om met een kleuter die een auditieve beperking heeft in het regulier 
onderwijs in West-Vlaanderen?”. 

Het derde hoofdstuk leidde vanuit de interviews naar de ontwikkeling van een website dat 
onderwijzend personeel de nodige inlichtingen verschafte omtrent auditieve beperking. 
Deze informatie kan gebruikt worden in de klaspraktijk. 

Tenslotte werd er teruggeblikt op de realisaties, waarbij nuttige suggesties geformuleerd 
werden voor naar de toekomst toe. 
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Een auditieve beperking en zijn gevolgen 
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Deel 1: Literatuuronderzoek 
1   De betekenis van horen 
In dit deel wordt beschreven wat horen precies is, waarbij elke fase wordt besproken. 
Daarnaast komt de werking van het oor aan bod, om inzicht te verwerven over hoe geluid 
opgevangen wordt. In dit proces kan het op verschillende plaatsen mislopen, waardoor 
een auditieve beperking kan optreden.  

1.1   Horen 
Horen is het waarnemen van geluiden. Op deze geluiden reageren we zowel bewust als 
onbewust. De geluiden hebben als meerwaarde dat ze je waarschuwen, doen genieten en 
in communicatie doen treden met anderen (Deij, 2013). 

Volgens Knoors & Marschark (2014) vangen we geluiden op met onze oren, maar 
interpreteren en begrijpen we met onze hersenen. Deze spelen een grote rol om spraak 
beter te begrijpen.  

Hierbij worden vier fases doorlopen: 

-‐‑   De eerste fase is het detecteren van geluid, dit betekent het wel of niet kunnen 
horen van de geluiden.  

-‐‑   De tweede fase is het waarnemen van spraakklanken. Deze fase zorgt ervoor dat 
er automatisch geselecteerd wordt op klanken die we wel kennen. 

-‐‑   De derde fase is het identificeren van spraakklanken. Hierbij worden verschillende 
klanken in een woord herkend. 

-‐‑   De laatste fase is het geven van een betekenis aan een combinatie van 
spraakklanken. Hierbij worden betekenissen toegekend aan morfemen1 van het 
woord. 

Knoors & Marschark (2014) beschrijven dat het doorlopen van dit proces voor mensen 
met een auditieve beperking vaak misloopt. Zij kunnen niet altijd de klanken auditief 
opvangen zoals in de eerste fase wordt weergegeven, waardoor ze spraak visueel gaan 
waarnemen door spraakafzien. Dit betekent dat ze gaan kijken naar de lippen, tong, 
tanden en gelaatsuitdrukking. Vooreerst moet het gezicht hiervoor steeds zichtbaar zijn, 
maar zelfs dan nog blijft het moeilijk omdat spraak slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Dit 
komt omdat sommige woorden hetzelfde mondbeeld hebben, zoals “paard” en “maart”. In 
het onderdeel “spraakafzien” (zie 3.3.1), wordt hier dieper op ingegaan. 
  

                                                
 
1 Morfemen zijn de delen van het woord. 
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1.2   De werking van het oor  
Als geluid geproduceerd wordt, wordt dit eerst opgevangen door de oorschelp. Deze 
trillingen gaan dan via de gehoorgang naar het trommelvlies. Hierdoor komt het 
trommelvlies in beweging, waardoor de gehoorbeentjesketen (hamer, aambeeld, 
stijgbeugel) in actie treedt. Deze trilling wordt doorgegeven aan het ovale venster. Door 
de beweging van het ovale venster, komen de impulsen binnen in het slakkenhuis, dat ze 
op zijn beurt doorgeeft naar de hersenen via de gehoorzenuw (Deij, 2013). 

 
Illustratie 1.1 Anatomie van het oor (Houben, 2013) 

 

Soms gebeurt het dat delen van het oor belemmerd of beschadigd zijn. 

“Gehoorverlies kan veroorzaakt worden door een belemmering of door schade in elk deel 
van het oor. Een belemmering in het buitenoor wordt bijvoorbeeld gevormd door 
misvorming, te veel oorsmeer of een scheurtje in trommelvlies.” (Knoors & Marschark, 
2014). 

Dergelijke schade kan resulteren in een auditieve beperking, die opnieuw andere 
gevolgen met zich meedraagt. Vaak wordt de hoge leeftijd gekoppeld aan gehoorverlies, 
maar het komt ook voor bij jongeren: 1 op 1000 baby’s zijn slechthorend (Geelen, 2015). 
Slechthorendheid kan aangeboren zijn door: zuurstoftekort, erfelijkheid, etc. (Deij, 2013). 
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2   Auditieve beperking 
Een auditieve beperking heeft altijd een oorzaak. In dit deel wordt beschreven welke 
oorzaken er bestaan. Daarnaast wordt er besproken hoe de beperking vastgesteld wordt 
via gehoortesten en hoe de resultaten ingedeeld worden in verschillende gradaties. Deze 
gradaties worden hieronder verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. 

2.1   Een auditieve beperking als gevolg 
Volgens Knoors & Marschark (2014) kan een auditieve beperking optreden voor, tijdens 
of na de geboorte.  
 
a)   Voor de geboorte: 

-‐‑   Eén van de ouders is ook doof of slechthorend. Slechthorende ouders kunnen 
echter ook horende kinderen krijgen. 

-‐‑   Iemand van de familie heeft een auditieve beperking. 
-‐‑   Mama nam bepaalde medicatie tijdens de zwangerschap. 
-‐‑   Mama had een ziekte (rubella, diabetes, etc.) tijdens de zwangerschap. 
 

b)   Tijdens de geboorte: 
-‐‑   De geboorte verliep moeizaam, waardoor de baby te kampen kreeg met 

zuurstofgebrek. 
 
c)   Na de geboorte: 

-‐‑   door veelvuldige oorontstekingen; 
-‐‑   door hersenvliesontsteking; 
-‐‑   door ongeluk: schedelbreuk; 
-‐‑   door te werken of te verblijven in voortdurend lawaai; 
-‐‑   door ouderdom.  

2.2   De auditieve beperking vaststellen 
Een pasgeboren kind wordt aan allerlei testen onderworpen. De gehoortest wordt pas na 
de tiende dag afgenomen door Kind & Gezin. Het is namelijk zo dat er tijdens de eerste 
tien dagen een fundamentele verandering bij het luisteren optreedt: het kind moet eerst 
leren horen via de lucht in de plaats van in het water (Kerkhofs, 2012-2013). 

Volgens Geelen (2015) kan slechthorendheid herkend worden via deze signalen: 
-‐‑   tv of de radio luid zetten; 
-‐‑   schrikken van toenadering; 
-‐‑   langzaam reageren op omgevingsgeluiden; 
-‐‑   de bel of telefoon niet meer horen; 
-‐‑   moeite bij het voeren van een telefoongesprek; 
-‐‑   moeite hebben met gesprekken, wanneer er veel omgevingslawaai is; 
-‐‑   vaker vragen om herhaling; 
-‐‑   dichtbij komen zitten, en de persoon strak aankijken; 
-‐‑   etc.   
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2.2.1   Gehoortesten 

De gehoortest wordt afgenomen wanneer de baby twee tot vier weken oud is. Deze 
gehoortest vindt plaats wanneer de baby slaapt. Aan de oren wordt een kleine luidspreker 
aangebracht, via dit systeem krijgt het kind geluiden te horen. Elektroden registreren of er 
verandering plaatsvindt in de hersenactiviteit. Op die manier beoordeelt het toestel of het 
kind voldoende kan horen. Het kan gebeuren dat de test opnieuw plaatsvindt, wegens 
onzekerheid of wanneer het resultaat onduidelijk is. Indien het kind positief bevonden is, 
wordt de baby doorverwezen naar een centrum dat gespecialiseerd is in gehoorproblemen 
(Kind en gezin, 2016). 

Volgens Martens & Vanrie (2015) zijn deze testen objectief omdat ze de hersenactiviteit 
waarnemen na de auditieve prikkel. Er bestaan ook subjectieve testen, hierbij moet de 
patiënt actief deelnemen (hand in de lucht, woorden herhalen, etc.). Er kunnen twee 
subjectieve testen onderscheiden worden, namelijk: “tonale audiometrie” en “vocale 
audiometrie”. Bij de tonale audiometrie wordt de lucht en beengeleiding getest van de 
auditieve prikkel door deze te laten variëren in toonhoogte en toonsterkte. Een gehoortest 
kan op verschillende manieren afgenomen worden, door een supra-aurale koptelefoon of 
met een beengeleider en/of insert-earphone (Kerkhofs, 2012). Bij vocale audiometrie 
wordt de spraakaudiometrie getest. Het is van even groot belang dat spraak daadwerkelijk 
als zodanig verstaan wordt. Bij een dergelijke test wordt een woordenlijst voorgelezen op 
verschillende geluidsterktes (Martens & Vanrie, 2015).  

De resultaten van de gehoortest worden weergegeven in grafieken. De grafieken bevatten 
een verticale as en een horizontale as. De verticale as geeft het aantal decibel (dB) aan en 
op de horizontale as wordt de frequentie in Hertz (Hz) weergegeven (Knoors & 
Marschark, 2014). De rode lijn met cirkels toont het verlies van het rechteroor aan. De 
blauwe lijn met de kruisjes toont het verlies van het linkeroor aan (Martens & Vanrie, 
2015).  

 
Illustratie 2.1 Persoonlijk audiogram (Gehoorexpert – Stappie, 2015) 
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Geluid kan gemeten worden aan de hand van twee verschillende kenmerken: 

“Geluid is de transmissie van golven door de lucht. Geluidsgolven zijn sinusvormig en 
hebben twee belangrijke kenmerken. De hoogte of amplitude van golven bepaalt de 
luidheid van een geluid (dB). Het aantal sinusgolven binnen een bepaald tijdsvenster 
geeft de frequentie van het geluid aan. (Hz)” (Knoors & Marschark, 2014). 

2.3   Gradaties binnen de beperking 
Volgens Deij (2013) wordt gehoorverlies ingedeeld in bepaalde gradaties. Deze 
onderverdeling is terug te vinden in de onderstaande tabel.  

Tabel 2.1 Gehoorverlies indelen (Deij, 2013) 
 

Aantal dB Gradatie 
Tussen 0 en 20 dB  normaal gehoor 
Tussen 20 en 35 dB licht slechthorend 
Tussen 35 en 70 dB matig slechthorend 
Tussen 70 en 90 dB ernstig slechthorend 
Meer dan 90 dB zeer ernstig gehoorverlies/doof 

 

 

Decibels blijven een abstract gegeven. Om een beter beeld te vormen van het 
gehoorverlies uitgedrukt in dB, maakt de onderstaande tabel telkens een concrete 
vergelijking om het verlies beter in te schatten.  
 

Tabel 2.2 Lijst met vergelijkingen per dB (Revalidatiecentrum, 2006) 
 

Aantal dB Vergelijking 
0-20 decibel verlies - Het minder/niet meer horen van vogels. 

- Het minder/niet meer horen van gefluister. 
- Het minder/niet meer horen van bladeren. 
- Het minder/niet meer horen van de kraan de lekt. 

20-35 decibel verlies - Het minder/niet meer horen van de klok die tikt. 
35-70 decibel verlies - Het minder/niet meer horen van de klok die tikt. 

- Het minder/niet meer horen van een stofzuiger. 
- Het minder/niet meer horen van een hond die blaft. 

70-90 decibel verlies - Het minder/niet meer horen van een telefoon. 
- Het minder/niet meer horen van een piano. 

 < 90 decibel verlies - Het minder/niet meer horen van een grasmaaier en motor. 
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3   Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Bij een auditieve beperking kunnen hulpmiddelen gebruikt worden om de communicatie 
vlotter te laten verlopen. Ten eerste bestaan er technologische hulpmiddelen zoals: 
hoorapparaten, cochleair implantaat (CI), Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) en een 
frequentiemodulatie systeem (FM-systeem). Daarnaast bestaan er ondersteunende 
diensten zoals: de zorgcoördinator, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), 
logopedie, thuisbegeleiding en geïntegreerd onderwijs (GON) op school. Tot slot hebben 
we de communicatie-ondersteuning. Al deze hulpmiddelen worden hieronder uitvoerig 
besproken. 

3.1   Technologische hulpmiddelen 
Volgens Deij (2013) wordt een auditieve beperking vaak omschreven als een onzichtbare 
beperking, omdat ze lichamelijk niet wordt opgemerkt. Wanneer de technologische 
hulpmiddelen zichtbaar zijn, wordt de beperking wel opgemerkt. Deze hulpmiddelen 
worden vaak beschouwd als een oplossing. Maar dit is een verkeerde gedachtegang, 
mensen moeten er zich van bewust worden dat het slechts een hulpmiddel is. 

“Wees je er bewust van dat een hoortoestel een hulpmiddel is, dat anders werkt dan een 
bril. Een bril zet je op en dikwijls zie je dan weer voldoende. Hoortoestellen doet men in, 
zet men aan, maar meestal hoort men dan nog niet alles even goed als een goedhorende.” 
(Deij, 2013). 

3.1.1   Hoorapparaten 

Een hoorapparaat zorgt ervoor dat het geluid van buitenaf versterkt wordt. Ze bestaan uit 
een microfoon, een luidspreker, elektronica en een batterij (Knoors & Marschark, 2014). 
Mensen moeten het apparaat leren gebruiken. Wanneer het aangebracht wordt, worden 
alle geluiden even luid, ook de geluiden die onbelangrijk zijn. Bovendien kunnen 
geluiden en spraak anders klinken. De hersenen hebben hierdoor tijd nodig om te wennen 
aan de nieuwe manier van horen (Deij, 2013). 

Achter het oor  
De benaming geeft aan dat het apparaat achter het oor wordt gedragen. Dit apparaat is via 
een buis verbonden met een op maat gemaakt oorstukje of met een hoedje. Het hoedje 
heeft de vorm van een kegel die in elke gehoorgang past. Het geluid wordt opgevangen 
door het apparaat en wordt verzonden door het buisje. Dit hoorapparaat is voor iedereen 
geschikt en bestaat in verschillende formaten (Audionova, 2015). 
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Luidspreker in het oor  
Dit hoorapparaat is qua uitzicht bijna hetzelfde als het vorige. Het wordt achter het oor 
gedragen, is verbonden met het oorstukje via de gehoorbuis en is in verschillende groottes 
en kleuren beschikbaar. Het verschil zit hem in het op maat gemaakte oorstuk, dat 
verstopt is in de gehoorgang. Dit hoorapparaat is veel minder zichtbaar in vergelijking 
met het achter het oor-apparaat. Bovendien is er nog een verschil in de geluidskwaliteit, 
doordat de luidspreker in de gehoorgang zit (Audionova, 2015). 

Hoorapparaat in het oor  
Er zijn ook apparaten die praktisch onzichtbaar zijn. Deze zijn verstopt in het begin van 
de gehoorgang zodat ze het trommelvlies niet raken. Doordat het hoorapparaat de 
gehoorgang opvult, kan het oor inwendig niet verlucht worden. Daarom is er in het 
apparaat een gaatje voorzien, waarbij verluchting plaatsvindt. Dit type is niet voor alle 
personen met een auditieve beperking geschikt, omdat door het kleine formaat minder 
versterking mogelijk is (Audionova, 2015).  

3.1.2   Cochleair implantaat 

Naast hoorapparaten zijn er nog cochleaire implantaten, ook gekend als CI. Dit apparaat 
wordt gebruikt bij mensen die aan een ernstig gehoorverlies lijden of zo goed als doof 
zijn. De CI neemt de taak over van de cochlea2, omdat de cochlea van het kind niet goed 
werkt, misvormd is of zelfs ontbreekt. Een operatie moet plaatsvinden om een CI als 
hulpmiddel te hebben. Dit kan pas wanneer het kind één jaar oud is, vanaf het moment dat 
de schedel dik genoeg is. Indien de schedel al vanaf zeven maanden dik genoeg is, kan de 
operatie op dat moment ook plaatsvinden (Knoors & Marschark, 2014).  

Deze operatie moet plaatsvinden, 
omdat een CI uit twee delen 
bestaat, zijnde het uitwendig en 
het inwendig deel (Nederlandse 
vereniging voor Keel-Neus-
Oorheelkunde en Heelkunde van 
het Hoofd- Hals gebied, 2015). 

 

 

 

 

                                                
 
2Een synoniem voor cochlea is het slakkenhuis. Het slakkenhuis is een onderdeel in het oor waar de geluiden 
doorgegeven worden.  

 

  

Illustratie 3.1 Werking van een CI (Wartaal, 2011) 
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“Tijdens de operatie wordt een dunne draad met daarin 18 tot 22 elektroden chirurgisch 
in de cochlea geleid; de elektroden corresponderen met verschillende geluidsfrequenties. 
De elektroden liggen tegen de binnenwand van de cochlea en stimuleren de gehoorzenuw 
rechtstreeks, waarbij de veelal beschadigde haarcellen worden overgeslagen. De 
elektrodedraad is verbonden met een zender die samen met een kleine magneet 
chirurgisch in het bot vlak achter het oor geplaatst wordt. De magnetische zender is 
verbonden met het uitwendige deel van cochleaire implantaat; in dat deel zitten een 
ontvanger en een microprocessor.” (Knoors & Marschark, 2014).  

Deze operaties zijn uitvoerbaar door een KNO-arts (Keel-Neus-Oorheelkunde), omdat de 
complicaties klein zijn en risico’s te vergelijken zijn met andere ooroperaties. Volgens 
Hoor mij (2015), is het leren horen met een CI een langdurig en intense weg: het kan 
ongeveer een jaar duren om geluiden en spraak goed te leren waarnemen. Het is een 
nieuwe manier van horen, want een CI maakt het geluid niet harder, zoals een 
hoorapparaat (Nederlandse vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van 
het Hoofd- Hals gebied, 2015). Hoe vroeger kinderen geïmplanteerd worden, hoe minder 
taalachterstand ze oplopen (OPCIWEB, 2016).  

3.1.3   BAHA 

Een botverankerd hoorapparaat, ook gekend als BAHA, wordt gebruikt wanneer er zich 
problemen voordoen in de uitwendige gehoorgang of in het middenoor. Het systeem zorgt 
ervoor dat het geluid doorgegeven wordt via het bot, ook wel “beengeleiding” genoemd. 
Hierdoor bereikt het geluid het binnenoor op een natuurlijke manier. Aangezien de 
trilhaartjes in het slakkenhuis niet zijn beschadigd is er sprake van een natuurlijk geluid, 
wat niet het geval is bij een CI (Cochlear, 2016). Als een BAHA wordt aangeraden als 
hulpmiddel, moet hiervoor een operatie plaatsvinden. Die bestaat uit twee fases. In de 
eerste fase wordt er een titanium schroef direct achter het oor van de patiënt 
geïmplanteerd. In de tweede fase wordt het koppelstuk doorheen de huid op de schroef 
vast gemaakt. Zo is er een directe verbinding tussen het apparaat en het implantaat. Na 
twee maanden is het verankerd en kan de BAHA erop geklikt worden (Een en al oor, z.j.). 
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3.1.4   FM-systeem 

Een FM-systeem is een extra hulpmiddel bij hoorapparaten. Het bestaat uit een een 
zender en een ontvanger. De zender is het FM-systeem zelf, deze wordt gedragen door 
één persoon of wordt bij een groep gelegd. Als die persoon in de buurt blijft neemt het 
FM-systeem zijn/haar stem op en stuurt hij dit rechtstreeks naar de ontvanger. De 
ontvanger is het hoorapparaat, zo kan de persoon met de auditieve beperking alleen de 
stem horen die via de zender is doorgegeven. Dit wordt gebruikt door volwassenen in een 
vergadering, auditorium, etc., maar ook door kinderen met een auditieve beperking. Zo 
kunnen jonge kinderen ook spraak- en taalvaardigheid van hun ouders overnemen, 
wanneer ze uit het zicht zijn (Vlaams agentschap voor personen met een handicap3, 
2011). 

Ondanks dat er dergelijke technische systemen op de markt zijn, zijn er toch mensen met 
een auditieve beperking, die er geen gebruik van maken. Hierbij spelen verschillende 
redenen een rol: ze merken te weinig effect, ze zien ertegenop om het aan te brengen of ze 
beseffen eenvoudigweg niet dat ze een auditieve beperking hebben (Deij, 2013).  

3.2   Ondersteunende diensten binnen en buiten de school 

“Onder “leerbegeleiding” verstaan we de manier waarop de school het leren van 
kinderen ondersteunt om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven.” 
(Onderwijs Vlaanderen, z.j.). 

De school neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de 
onderwijsdoelen bereiken. De organisatie van de leerbegeleiding wordt ondersteund door 
het werken met een zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit verschillende personen waaronder 
de leerbegeleider, de zorgcoördinator, de directeur, het CLB-team en externe 
hulpverleners (Pedagogische begeleidingsdienst, 2015). 

3.2.1   Interne diensten 

De zorgcoördinator 
De zorgcoördinator is een persoon die de kinderen ondersteunt bij moeilijkheden. Het 
zorgbeleid wordt op drie verschillende niveau’s uitgewerkt. 

-‐‑   Niveau één is het schoolniveau. Hierbij denkt de zorgleerkracht mee na over de 
schoolwerking, over nieuwe ontwikkelingen en over hoe de kwaliteit van het 
onderwijs kan behouden of verbeterd worden. De zorgleerkracht coördineert ook 
het overleg tussen het CLB, de ouders en externe begeleiders wanneer dit 
noodzakelijk is. 

                                                
 
3 VAPH 
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-‐‑   Niveau twee is het leerkrachtenniveau. De zorgcoördinator overlegt op 
regelmatige basis met de klasleerkrachten waarbij de klaswerking, de kinderen of 
deelleergebeiden kunnen besproken worden. Hij/zij volgt gedurende verschillende 
schooljaren dezelfde kinderen op, waardoor hij/zij goed op de hoogte is van de 
evolutie van de kinderen. Indien nodig kan het CLB betrokken worden. 

-‐‑   Niveau drie is het kindniveau. Sommige kinderen hebben nood aan extra 
(individuele) begeleiding. In de kleuterklas gebeurt deze begeleiding meestal in de 
klas door zowel de zorgcoördinator als de leerkracht (Onderwijskiezer, 2016). 

Multidisciplinair overleg 
Het multidisciplinair overleg of een MDO is een overlegmoment tussen het zorgteam van 
de school en het CLB als externe partner. Dit overleg vindt plaats wanneer fase twee van 
het zorgcontinuüm doorlopen wordt.  
 
Het MDO komt dus aan bod wanneer: 

-‐‑   een leerling een specifieke zorgvraag heeft naar het CLB toe; 
-‐‑   een leerling opgevolgd wordt; 
-‐‑   een leerling vraagt naar schoolondersteuning; 
-‐‑   er een opvolging is van leerplicht of zorgwekkende afwezigheid (VCLB-West, 

2014). 

3.2.2   Externe diensten 

Centrum voor leerlingenbegeleiding  
Het centrum voor leerlingenbegeleiding, ook gekend als het CLB, werkt met elke erkende 
school in Vlaanderen samen. Het CLB kan helpen met leren en studeren, doet aan 
schoolloopbaanbegeleiding, geeft ondersteuning bij psychische en sociale problemen en 
voorziet preventieve gezondheidszorg. Het CLB houdt van elk kind een dossier bij en 
geeft informatie en tips die de leraar nodig heeft om het kind goed te begeleiden 
(Onderwijs Vlaanderen, z.j.). 

Logopedie 
Een logopedist is iemand die zich richt op communicatie tussen mensen en die hen 
onderzoekt en behandelt op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, etc. (Deij, 2013). 
Als er slechthorendheid of doofheid is vastgesteld, onderzoekt de logopedist hoe groot de 
taal- en spraakachterstand is bij het kind. Tijdens de behandeling wordt er dan gewerkt 
aan remediëring van de taalachterstand, uitspraak, gehoortraining en het leren van 
spraakafzien. Bovendien wordt er ook aandacht geschonken aan het gezin rekening 
houdend met de beperking. Dit kan gaan van het leren omgaan met een hoorapparaat tot 
het verwijzen van een school (Nederlands Vereniging voor logopedie en foniatrie, 2009). 
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Geïntegreerd onderwijs 
GON staat voor “geïntegreerd onderwijs” en is een intensief samenwerkingsverband 
tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Het doel van GON is om leerlingen met 
een beperking les te laten volgen in het regulier onderwijs. Door ze extra ondersteuning te 
bieden kunnen ze toch het gewone leerplan volgen in het gewone onderwijs. Deze GON-
uren gaan door in de school waarin de leerling les krijgt en kunnen georganiseerd worden 
op niveau van kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs, met uitzondering van het 
universitair onderwijs en volwassenenonderwijs (Onderwijs Vlaanderen, 2015). 

Deze extra ondersteuning wordt gegeven door een leerkracht van het buitengewoon 
onderwijs. De GON-begeleid(st)er is een “coach” die samen met de leerling op zoek gaat 
naar oplossingen over de beperking en de specifieke problematiek. Ook wil het GON de 
deskundigheid rond de beperking binnen het regulier onderwijs vergroten. 

Het buitengewoon onderwijs is onderverdeeld in verschillende types, een overzicht 
hiervan wordt gegeven bij het onderdeel “buitengewoon onderwijs” (zie 4.5.3). De 
hoeveelheid aan GON-uren hangt af van de ernst van de beperking. Binnen type zeven 
dat staat voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of 
ontwikkelingsstoornis zijn er twee categorieën: matig of ernstig. In de kleuterklas is er elk 
jaar recht op GON-begeleiding. Als de beperking matig is kan er gebruik gemaakt worden 
van twee lesuren per week en indien de beperking ernstig is kan er gebruik gemaakt 
worden van vier lesuren per week. Wanneer de overgang naar de lagere school gebeurt 
wordt er slechts twee jaar (per onderwijsniveau) GON gegeven aan kinderen die vallen 
onder de categorie matig. Bij de categorie ernstig geldt dezelfde regeling als in het 
kleuteronderwijs (Buitengewoon Basis Onderwijs4 Spermalie, 2016). 

Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden om tot de categorie “ernstig” te 
behoren:  

“Voor type 7 betekent dat je een gemiddeld hoorverlies van 90 dB aan beide oren 
bepaald volgens de Flecher-index en niet meer bereiken dan 40% foneemdiscriminatie in 
spraakaudiometrie, dat alles zonder hoorapparatuur.” (Onderwijs Vlaanderen, z.j.). 

GON kan aangevraagd worden door verschillende partijen: de ouders, het CLB (Centrum 
voor leerlingbegeleiding), de leerkracht, de logopedist, etc. De eerste stap voor een 
aanvraag richt zich tot het CLB. Het CLB voert een overleg met verschillende partijen en 
stellen een gemotiveerd verslag op. Dit verslag dient goedgekeurd te worden door alle 
partijen, waaronder ook de GON-verlener. Sinds het M-decreet (zie 4.5.1) wordt GON 
goedgekeurd door het CLB (BuBaO Spermalie, 2016). 

                                                
 
4 BuBaO 
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Inclusief onderwijs 
ION staat voor “inclusief onderwijs”. Dit wordt enkel georganiseerd voor kinderen met 
een matige tot ernstige mentale beperking (type twee), die eigen leertraject krijgen in het 
regulier onderwijs. Bij ION moeten de leerlingen de eindtermen niet te behalen, terwijl 
dit bij GON wel het geval is (Onderwijs Vlaanderen, 2015). 

Thuisbegeleiding 
Personen met een verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking kunnen 
gebruik maken van thuisbegeleidingsdiensten. Thuisbegeleiding geeft ondersteuning aan 
huis aan gezinnen. Ze geven algemene opvoedingsondersteuning, maar ook aspecten als 
verwerking, oriëntatie en ontwikkelingsstimulering komen aan bod. Dit is niet gelijk aan 
zuivere therapie (VAPH, 2007). 

3.3   Communicatie-ondersteuning 

3.3.1   Spraakafzien 

Met een goed gehoor kunnen gesprekken gevoerd worden wanneer we tegelijkertijd met 
andere dingen bezig zijn. Voor iemand met een auditieve beperking lukt dit niet. Deze 
persoon moet zich volledig focussen op de andere persoon om hem te verstaan. Doordat 
hij/zij auditief beperkt is, gaat hij/zij zich focussen op visuele aspecten zoals de situatie, 
de spreker, het mondbeeld, het non-verbaal gedrag, etc. (Liplezer, 2015). 

 “De meeste mensen zijn in staat om maximaal 25% van spraak visueel waar te nemen. 
Sommige dove mensen kunnen echter vrijwel alles verstaan dat tegen hen gezegd wordt, 
alleen door spraak af te zien.” (Knoorts & Marschark, 2013). 

Dit wil niet zeggen dat mensen met een auditieve beperking visueel veel sterker zijn. 
Maar ze hebben bepaalde cognitieve vaardigheden ontwikkeld door ervaring, logopedie, 
gebruik van de context en voorspelbaarheid, namelijk een vorm van “beredeneerd 
gokken” (Knoorts & Marschark, 2013).  

Volgens de website van Liplezer (2015) vergt spraakafzien veel energie, het is veel 
moeilijker dan spraak verstaan. Dit omwille van de volgende redenen: 

-‐‑   Voor een liplezer lijken veel woorden op elkaar. Bijvoorbeeld: “groen” en “rood” 
worden anders uitgesproken, maar de mond beweegt op dezelfde manier. 

-‐‑   De klanken beïnvloeden elkaar, waardoor niet elke letter leesbaar is. Bijvoorbeeld: 
“afval”, wordt afgelezen als “afal”. 

-‐‑   Iedere spreker heeft zijn eigen stemgeluid en een eigen articulatie. 
-‐‑   De liplezer kan omwille van de beperking geen onderscheid maken tussen de 

verschillende zinnen. De liplezer ziet alleen een stroom van mondbeelden.  
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3.3.2   Gebarentaal 

Volgens Van Herrewege en Vermeerbergen (2004), heeft elke taal zijn eigen opbouw en 
regels. 

“Een taal is natuurlijk ontstaan, menselijk communicatiemiddel waarmee je kan 
communiceren over alles wat je denkt, ziet, voelt, droomt. Een taal bestaat uit 
bouwstenen. Die bouwstenen worden volgens bepaalde regels samengevoegd tot grotere 
gehelen. Elke taal heeft eigen bouwstenen en regels.” (Van Herreweghe & 
Vermeerbergen, 2004). 

Gebarentaal is ontwikkeld voor mensen met een auditieve beperking. Deze taal is zoals 
andere talen niet universeel, noch bedacht. Ze op natuurlijke wijze ontstaan voor het 
doorgeven van boodschappen binnen gemeenschappen. Gebarentaal kan aangeleerd 
worden als de moedertaal, op voorwaarde dat het dove kind opgroeit in een gezin waar 
gebarentaal gebruikt wordt (Knoorts & Marschark, 2013). Het leren van gebaren stelt het 
kind in staat om de gesproken taal beter te begrijpen (Deij, 2013). 

Gebarentaal wordt visueel voorgesteld, aan de hand van: handgebaren, bewegingen, 
gezichtsuitdrukking, etc. Het belang hiervan is te vergelijken met het volume van de stem, 
de toonhoogte, het timbre, etc. (Knoorts & Marschark, 2013). De grammatica van 
gebarentaal is gebaseerd op visuele principes en is daarom totaal anders dan de 
grammatica van gesproken Nederlands. Toch zijn er, op vlak van grammatica, 
gelijkenissen met anderen talen op de wereld (Deij, 2013). 

3.3.3   Spreken met ondersteuning van gebaren 

Naast gebarentaal is er ook “spreken met ondersteuning van gebaren” ook bekend als 
SMOG. Dit mag niet gelijkgesteld worden met gebarentaal, want SMOG ondersteunt de 
gesproken taal. Deze gebaren zijn afgeleid van de gebarentaal, er zijn er maar 500 
geselecteerd en aangepast (Dienstverleningscentrum Heilig Hart, z.j.). 

SMOG is ontwikkeld om de communicatie vlotter te laten verlopen. Het is bedoeld voor 
horende personen met een verstandelijke beperking, autisme, etc. Deze gebaren zijn voor 
elke leeftijd van toepassing (SMOG, 2016).  

Tenslotte zijn er nog babygebaren, die kunnen gebruikt worden bij horende en 
slechthorende baby’s (Babygebaren, 2016). Deze gebaren worden gebruikt om de 
communicatie te bevorderen, het heeft geen negatieve invloed op de spraakontwikkeling. 
Zo kan het kind die nog niet kan spreken met enkele gebaren duidelijk maken wat hij/zij 
wil. Deze gebaren kunnen worden aangeleerd door de ouders. Dit kan vanaf zes maanden 
tot twee jaar gebruikt worden (Clason, 2007). 
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4   Gevolgen van een auditieve beperking voor kleuters 
Een auditieve beperking draagt gevolgen met zich mee, vooral in de ontwikkeling. In dit 
deel worden gevolgen besproken zoals spraakontwikkeling, sociaal – emotionele 
ontwikkeling, etc. Deze gevolgen, die zich uiten in het dagdagelijks leven van een kind, 
worden hieronder kort gesitueerd, met aandacht voor de onderwijssituatie. 

4.1   Spraakontwikkeling 

4.1.1   Spraakontwikkeling tijdens het eerste levensjaar 

Baby’s zetten veel stappen in de ontwikkeling tijdens het eerste levensjaar. Daarom wordt 
het eerste levensjaar ingedeeld in verschillende ontwikkelingsfases om een duidelijker 
beeld te schetsen.  

Ontwikkeling 0-3 maanden 
In de vijfde zwangerschapsmaand nemen kinderen geluiden waar zoals muziek, stemmen 
en de hartslag van de mama. Deze geluiden geven hen een gevoel van veiligheid. 

Wanneer het kind geboren is, blijft het auditieve systeem zich ontwikkelen. In eerste 
instantie weet het nog niet uit welke richting het geluid komt en kan het zachte geluiden 
niet waarnemen. Op lage tonen en harde tonen reageert het wel. Dit doet het door de ogen 
wijder te openen, stil te worden of juist te gaan bewegen (Deij, 2013). 

“Een baby die niet hoort, reageert mogelijk niet op geluiden, ook niet op plotselinge of 
harde geluiden. Hij zal wel een schrikreactie laten zien bij fel licht of als hij het gevoel 
heeft dat hij valt, maar misschien niet bij een telefoon die gaat of wanneer er iets op de 
grond valt.” (Deij, 2013). 

Als ze twee à drie maanden zijn, gaat het kind luisteren naar zijn eigen stem. Soms gaan 
kinderen onwillekeurig kraaigeluiden maken, hierbij ontdekken ze wat ze met hun stem 
kunnen doen (Deij, 2013). 

Ontwikkeling 4-6 maanden 
Wanneer het kind vier maanden is, leert het verschillende geluiden onderscheiden en 
beleeft het er plezier aan. Als er een overvloed van geluiden is, kan het kind hierin nog 
geen onderscheid maken, omdat het te veel prikkels met zich meebrengt. Het kind is nog 
niet in staat om de geluiden te filteren, maar de stem van de moeder herkent het uit de 
duizend (Deij, 2013). 

“Het kind heeft een rustige omgeving nodig, zodat hij leert betekenis geven aan 
vertrouwde geluiden en aan dingen die er worden gezegd. Zo leert hij wat er gaat 
gebeuren als hij zijn vader in de keuken bezig hoort, kastjes open en dicht hoort gaan, het 
piepje van de magnetron hoort, zijn vader de kamer hoort binnenlopen, de fles en slab 
ziet, en het woordje “drinken” hoort.” (Deij, 2013). 



29 

Een slechthorend kind hoort deze geluiden mogelijks niet, waardoor het wellicht zal 
schrikken als het uit zijn box wordt gehaald. Doordat deze kinderen minder horen, gaan 
ze op andere signalen, zoals licht, mimiek, geur en trillingen, letten (Deij, 2013). 

Kinderen leren dat communicatie een manier is om aandacht te trekken, ook al kunnen ze 
zelf nog niet spreken. De lichaamstaal van de ouder begrijpen ze snel, en wanneer ze zes 
maanden zijn en voldoende horen, gaan ze opzoek naar de geluidsbron. Voor een 
slechthorend kind is dit moeilijk of onmogelijk (Deij, 2013). 

Ontwikkeling 7-9 maanden. 
De taal krijgt een invloed op de taalontwikkeling van het kind, zo onderscheiden ze 
klanken die in hun moedertaal een rol spelen en klanken die niet tot hun moedertaal 
behoren (Deij, 2013). 

“Het kan zijn dat een slechthorende baby op deze leeftijd de stem van zijn dagelijkse 
verzorger nog niet herkent. Misschien wordt hij niet rustig wanneer er tegen hem gepraat 
wordt als hij huilt. Het is voor hem moeilijker om stemmen, intonaties en klanken te 
herkennen én om hieruit de betekenis af te leiden. Geruststellen kun je dan doen op 
andere manieren, door gebruik te maken van zijn sterke kanten: naast het praten kun je 
hem ook laten zien en voelen dat je er voor hem bent.” (Deij, 2013). 

Brabbelen begint in deze periode meer voor te komen. Dit zijn klanken die bij de 
moedertaal passen, meestal een combinatie van klinkers en medeklinkers, bijvoorbeeld 
“mamamamama”. Brabbelen heeft geen betekenis, maar het is het experimenteren met 
volume, toonhoogte, klanken, etc. Later deze periode beginnen ze het volume te 
onderscheiden. Het resultaat hiervan is dat ze gaan experimenteren met hun eigen 
stemvolume (Deij, 2013). 

“Een slechthorende baby hoort de klanken uit zijn omgeving én zijn eigen 
brabbeluitingen niet goed. Hij voelt wel dat hij iets doet met zijn mond, maar hoort niet 
goed hoe dat klinkt en of dat klinkt zoals de spraak van andere mensen. Zijn eigen stem 
hoort hij onvoldoende. Variaties in toonhoogte en volume bij anderen neemt hij misschien 
niet of nauwelijks waar. Geluiden en spraakklanken krijgen op die manier te weinig 
betekenis, waardoor een achterstand in het begrijpen van taal en in het leren spreken kan 
ontstaan. Brabbelen doen slechthorende baby’s aanvankelijk zeker, net als goedhorende 
kinderen. Op de leeftijd van zeven à acht maanden ontwikkelt het brabbelen zich bij 
kinderen met hoorproblemen soms echter niet verder. Ook kan het brabbelen eentonig 
blijven of veranderen in hoog schreeuwen. Sommige slechthorende kinderen worden nu 
juist weer stiller.” (Deij, 2013). 

Na de brabbelperiode beginnen kinderen zinnen te maken die nog geen betekenis hebben. 
Hierbij beginnen ze de omgevingstaal na te bootsen, zowel verbaal als non-verbaal (Deij, 
2013). 
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Ontwikkeling 10-12 maanden 
Na de brabbelfase komt de fase waarbij het kind woorden die het hoort gaat linken met 
bepaalde voorwerpen, zoals “bedje” met “naar bed gaan”. De baby probeert de woorden 
uit te spreken. Naast klankherkenning gaan baby’s meer letten op de geluidsterkte, 
intonatie en gebaren. Hieruit kunnen ze betekenissen afleiden. Wanneer ze één jaar oud 
zijn, beginnen ze hun eerste woordjes uit te spreken en begrijpen ze eenvoudige 
opdrachten (Deij, 2013). 

“Bij een slechthorende baby ontwikkelt het brabbelen zich vaak niet of later dan bij 
leeftijdsgenootjes tot herkenbare spraakklanken en (daarna) woorden. De overstap naar 
het eerder genoemde “jargon” 5 kan hij bijvoorbeeld moeilijk maken, omdat hij de taal 
uit zijn omgeving niet goed waarneemt. Hij hoort dan logischerwijs ook niet hoe klanken, 
intonatie en melodieën klinken voor goedhorende mensen. Het is begrijpelijk dat een kind 
met gehoorproblemen rond zijn eerste verjaardag nog niet, of niet adequaat, reageert op 
korte opdrachtjes. Hij kan dat waarschijnlijk wel wanneer hij ziet wat je bedoelt: als er 
niet alleen gepraat, maar ook gewezen wordt naar het gespreksonderwerp, een gebaar 
wordt gemaakt en als je gezichtsuitdrukking past bij wat je zegt.” (Deij, 2013). 

4.1.2   Spraakontwikkeling tijdens het tweede levensjaar  

Rond vijftien maanden worden kinderen ze auditief bewuster, waardoor ze gaan stilstaan 
bij de niet vertrouwde geluiden. Toch geven ze voorkeur aan de stem van de moeder en 
aan muziek boven ruis. Tegen de achttiende maand gaan ze meer en meer woordjes 
nazeggen, waardoor de éénwoordzin tot stand komt. Hierbij gebruiken ze intonatie om 
gedachten en wensen herkenbaar te maken. Rond 21 maanden kunnen ze intonatie 
gebruiken om vragen te stellen. 

Tegen het eind van het tweede levensjaar is er een snelle ontwikkeling van de spraak. Het 
kind leert geconcentreerd te luisteren, waardoor het beter kunnen nabootsen. Hierdoor 
begint het eenvoudige zinnen te formuleren, die getuigen van een normaal gehoor. 
Bovendien is er een duidelijke evolutie van het geheugen, waardoor het kind in staat is 
om zinnetjes van drie of vier lettergrepen te herhalen (Kerkhofs, 2012). 

4.1.3   Spraakontwikkeling tijdens het derde levensjaar 

Het kind krijgt belangstelling voor nieuwe woorden, zo luistert het graag naar het gesprek 
van volwassenen, naar eenvoudige verhaaltjes uit een prentenboek, kinderrijmpjes, etc. 
Hierdoor breidt het kind onbewust zijn woordenschat uit. Het leert deze woordenschat te 
associëren met bepaalde voorwerpen. Bovendien krijgt het een zeker maatgevoel, 
waardoor ze kunnen zingen op een ritme van twee tijden (Kerkhofs, 2012). 

                                                
 
5 Jargon betekent in eigen woorden. 
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4.1.4   Spraakontwikkeling tijdens gehoorontwikkeling tijdens het vierde levensjaar 

Auditieve discriminatie voor spraakklanken blijft stijgen tot aan acht jaar. Ook is er een 
ontwikkeling in het auditief geheugen. Bovendien bereiden kinderen zich voor op het 
analyseren en synthetiseren van taal: hiervoor hebben ze een goed ontwikkeld geheugen 
en een langere concentratie nodig (Kerkhofs, 2012). 

4.1.5   Spraakontwikkeling en gehoorontwikkeling tijdens het vijfde tot het zesde 
levensjaar 

Wanneer het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, heeft het de gehoordrempel van de 
volwassene en is het gericht op meer details. In deze periode wordt er een snelle 
uitbreiding gezien van het geheugen, waardoor het naar de betekenis vraagt van woorden. 
 
Met de juiste luisterhouding komt het op een goed niveau op gebied van fonologie, 
morfologie, semantiek en syntaxis. Dit wil zeggen dat: 

-‐‑   het auditieve aspect van taalontwikkeling goed wordt beheerst; 
-‐‑   spraakklanken worden onderscheiden en gearticuleerd; 
-‐‑   verbuigingen van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en vervoegingen van 

werkwoorden bekend zijn, met inbegrip van de onregelmatige werkwoorden, de 
vervoeging van sterke werkwoorden en de vergrote en overtreffende trap; 

-‐‑   de juiste betekenis wordt gegeven aan het woord, hetgeen tot uiting komt in het 
kiezen van het juiste (werk)woord.  

 

Wanneer het kind zes jaar is leren ze ook abstractere werkwoorden zoals proberen, 
bedoelen, etc. (Struyven et al., 2013). 

4.1.6   Verwerving van gesproken taal bij slechthorende en dove kinderen 

Bij kinderen met een ernstig gehoorverlies tot doofheid ( > 90dB) is het belangrijk om zo 
vroeg mogelijk te implanteren. Het is aangeraden om te implanteren voor de leeftijd van 
twee jaar om de taalontwikkeling te optimaliseren. Immers, na twee jaar bestaat het risico 
dat er een vertraagde gesproken taalontwikkeling is, na vier jaar is dat altijd het geval. Zo 
kan er voorkomen worden dat er een grote taalachterstand plaats vindt. Het belangrijkste 
hulpmiddel hiertoe is een CI.  

“Het succes van een cochleaire implantatie om voldoende toegang tot spraak te bieden 
en zo gesproken taalverwerving mogelijk te maken, is afhankelijk van verschillende 
factoren. Dat zijn bijvoorbeeld de diepte waarop de electrodedraad kan worden 
ingebracht, de leeftijd waarop het kind geïmplanteerd wordt, zijn cognitieve capaciteiten 
en de ondersteuning door de ouders, waaronder de kwaliteit van de ouder-
kindinteractie.” (Knoors & Marschark, 2014). 
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Bij slechthorenden wordt in de plaats van een CI gebruik gemaakt van hoorapparaten. Het 
is belangrijk om zo vroeg mogelijk geluiden te versterken, om toegang tot spraak en 
andere geluiden mogelijk te maken. Wanneer de beperking te laat of niet ontdekt wordt 
gaat het kind de gesproken taal via visuele middelen verwerven (spraakafzien, gebaren, 
geschreven taal, etc.). Er zal sprake zijn van taalverwerving, maar de gesproken 
taalbeheersing verloopt moeizaam of er is zelf de mogelijkheid dat ze niet tot spreken 
komen.  

Slechthorende of dove kinderen mogen nog de ideale begeleiding en hulpmiddelen 
krijgen, toch is er vaak een vertraagde gesproken taalontwikkeling en bereiken ze niet de 
taalbeheersing van hun leeftijdsgenoten. De ernst van de auditieve beperking heeft niets 
te maken met de achterstand van de taalontwikkeling. Een slechthorende leerling heeft 
dezelfde taalachterstand als een dove leerling. Over het algemeen hebben leerlingen met 
een auditieve beperking een kleinere woordenschat, kennen ze minder woordbetekenissen 
en zijn ze minder goed in gerelateerde woordbetekenissen (Knoors & Marschark, 2014). 

4.1.7   Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat kinderen zowel bewust als onbewust bezig zijn met geluiden 
op te nemen. Als ze dit niet kunnen, leren ze geen geluidspatronen interpreteren en 
(re)produceren met als gevolg dat ze de gesproken taal niet spontaan verwerven. Hiervoor 
moeten ze een maximaal gehoor hebben, dit mag niet worden onderschat. Veel mensen 
verwaarlozen de effecten van gehoorverlies (Kerkhofs, 2012). 

“Vaak worden effecten van gehoorverlies geassocieerd met problemen of oorzaken buiten 
het gehoorverlies (Davis, 1990 en Ross, 1991 in Flexer, 1999)” (Kerkhofs, 2012). 

Gehoorverlies wordt in twee categorieën verdeeld namelijk: normaal gehoor of doofheid. 
Volgens Ross en Calvert (1984), zijn ongeveer 94-96% van alle mensen met een 
auditieve beperking functioneel slechthorend. Deze categorie mag niet over het hoofd 
gezien worden. Want zelfs een lichte slechthorendheid heeft grote gevolgen (Kerkhofs, 
2012). 

“Elk graad en aard van gehoorverlies kan een significante barrière vormen voor een 
baby of kind om informatie uit zijn omgeving op te vangen. (Bess,1985; Cargill & Flexer, 
1989; Davis, 1990; Flexer, Wray & Ireland, 1989; Northern & Downs, 1991; Ross, 
Brackett & Maxon, 1991 in Flexer en Verstraete, 1999).” (Kerkhofs, 2012). 

Er zijn twee negatieve gevolgen bij gehoorverlies namelijk: 

-‐‑   Impact op de verbale taalontwikkeling: we kunnen spreken omdat we horen. We 
zeggen wat we horen.  
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-‐‑   Een nadelige invloed op linguïstische6 vaardigheden zoals lezen en schrijven. 

Een auditieve beperking is een onzichtbare handicap waardoor deze vaak te laat 
gedetecteerd wordt. Het te laat detecteren heeft een gevolg voor de algemene taal- en 
spraakontwikkeling (Kerkhofs, 2012). 

4.2   Cognitieve ontwikkeling 
Naast de voortdurende aanbreng van structuur in alles, wordt cognitie nog op andere 
manieren ontwikkeld. Soms moeten kleuters cognitieve flexibiliteit ontwikkelen door te 
experimenteren. Zo moeten ze zelf ondervinden welk gedrag gepast is in verschillende 
situaties. Door slechthorendheid scoren kleuters slechter op verbale testen maar scoren ze 
even goed als hun horende leeftijdsgenoten op non-verbale testen. Er zijn al manieren 
gezocht en uitgeprobeerd om de verbale intelligentie te verhogen maar ze zijn er nog niet 
in geslaagd om resultaat te behalen. 

Doordat kinderen met een auditieve beperking het verbale aspect van de taal missen zijn 
ze meer gefocust op het non-verbale, het probleem hierbij is dat ze alles visueel gaan 
waarnemen waardoor ze niet selectief zijn in hun visuele aandacht en de belangrijkste 
informatie missen. Deze kleuters hebben behoefte aan training voor probleemoplossing 
en cognitief georiënteerde leerstrategieën. Hierin moeten ze begeleid worden (Knoors & 
Marschark, 2014). 

Uit onderzoek van Zweibel (1987) blijkt dat dove kinderen met dove ouders een hogere 
intelligentiescore behalen dan kinderen met horende ouders. De reden hiervoor is dat in 
een volledig doof gezin gebarentaal de moedertaal is. Het vergemakkelijkt het leren, 
waardoor het bijdraagt tot het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling. Sisco en 
Anderson (1980) bevestigen deze bevindingen (Knoors & Marschark, 2014). 

4.3   Sociaal – emotionele ontwikkeling  
Een auditieve beperking hebben maakt het voor een kleuter niet makkelijk op sociaal en 
emotioneel vlak. Een slechthorend kind moet zoveel mogelijk zien om alles goed te 
begrijpen. Niet alle taal of communicatie kan visueel worden voorgesteld. Hierdoor 
missen ze informatie en weten ze soms niet wat hen te wachten staat, met een onzeker 
gevoel als gevolg. Doordat ze informatie missen doen ze ook geen feitenkennis op, 
waardoor het moeilijker is om gevoelens en gedragingen van zichzelf en anderen te 
begrijpen. Deij (2013) geeft het volgende voorbeeld: Als één van de klasgenootjes een 
grapje maakt, waardoor iedereen begint te lachen zou het kind zich kunnen afvragen of er 
om hem gelachen wordt. Want wellicht heeft het kind de grap wel gemist, waardoor hij 
zich een buitenstaander kan voelen (Deij, 2013). 

                                                
 
6 Linguïtisch betekent taalkundig. 
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Kleuters leren met elkaar communiceren door te luisteren naar de gesprekken van 
anderen. Een kind met een auditieve beperking vangt deze gesprekken onbewust niet op 
waardoor de pragmatische vaardigheden anders ontwikkelen (Deij, 2013). 

Paatsch en Toe (2013) hebben onderzoek verricht naar de pragmatische vaardigheden van 
dove en slechthorende kinderen. Hun aandacht ging uit naar verschillende 
gespreksvaardigheden zoals aandacht geven en vragen, commentaar geven, humor, etc. 
(Fajenn, 2010). Uit dit onderzoek blijkt dat ze meer vragen gaan stellen, meer 
persoonlijke info delen, sneller een nieuw onderwerp starten en vooral langer aan de beurt 
blijven dan een horende leeftijdsgenoot. Hieruit wordt geconcludeerd dat hun 
pragmatische vaardigheden anders ontwikkelen dan bij horenden. De reden hiervoor is 
dat slechthorende en dove leerlingen minder gesprekken voeren, waardoor ze deze 
vaardigheden minder inoefenen. Zelfs met technologische hulpmiddelen kunnen ze geen 
gesprekken afluisteren die ook een bron van informatie zijn (Paatsch & Toe, 2013). 

Tijdens gesprekken kunnen er zaken mislopen: misverstanden, aangestaard worden 
wanneer je niet mee bent in gesprekken, etc. Dit brengt psychologische gevolgen met zich 
mee, zoals verlegenheid, schaamte, minderwaardigheidsgevoel, wantrouwen, schrik, 
boosheid en terugtrekgedrag (Geel, 2015). Andere kinderen begrijpen dit niet omdat een 
auditieve beperking een onzichtbare beperking is. Bovendien is het inlevingsvermogen 
van kleuters nog niet ten volle ontwikkeld (Deij, 2013). Bij kleuters met een auditieve 
beperking, loopt dit nog moeizamer. 

De theory of mind is het zich kunnen inleven in een ander, zien dat hij/zij ook een persoon 
is. Dit heeft men getest met een false belief taak. Hierbij worden twee personen en een 
kleuter in één ruimte geplaatst. Eén persoon verlaat de kamer, wanneer die afwezig is 
wordt een voorwerp verstopt, bijvoorbeeld een lat in een soepblik. Dan wordt gevraagd 
aan de kleuter waar de afwezige persoon zal zoeken. Als de theory of mind nog niet 
ontwikkeld is gaat de kleuter het soepblik aanwijzen, omdat hij niet beseft dat de 
afwezige persoon dit niet weet. Bij een horende kleuter is dit besef verworven op de 
leeftijd van vier tot vijf jaar, bij kinderen met een auditieve beperking kan dit twee tot 
twaalf jaar achter lopen. Ook hier registreert men betere resultaten bij slechthorende 
kinderen die gebarentaal gebruiken (Knoors & Marschark, 2014).  
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4.4   Dagelijks leven met een auditieve beperking 

4.4.1   Peuter 

Elke peuter experimenteert graag, ze spelen op een matje en ontdekken heel wat. Vaak is 
papa of mama in de buurt, een rustgevende factor voor ieder kind. Maar voor kinderen 
met een auditieve beperking is het niet vanzelfsprekend om te leren dat er nog iemand in 
de buurt is. Zij horen niet wanneer iemand naar een andere kamer stapt, de keuken 
opruimt, etc. Hierdoor missen ze vertrouwde geluiden en kunnen ze zich onzeker voelen 
wanneer iemand buiten hun gezichtsveld is. Deze kinderen zijn wellicht sterker gericht op 
lichamelijk contact. Bij het aanspreken van een peuter, moet hiermee rekening gehouden 
worden. Bovendien zal het kind sneller reageren wanneer lichaamstaal en mimiek 
gebruikt worden. 

Kinderen die auditief beperkt zijn vangen onbewust gesproken taal niet op. Deij (2013) 
heeft hierbij een voorbeeld: wanneer mama en papa discussiëren over wat er mee moet op 
uitstap, is de kans groot dat de peuter dat niet hoort. Hierbij mist hij 
“tussendoorinformatie”. Deze informatie wordt bij horenden onbewust en automatisch 
opgevangen, bij personen met een auditieve beperking gaat het verloren. 

Door het missen van deze informatie wordt er een taalachterstand opgebouwd. Bijgevolg 
begrijpen ze moeilijker welk gedrag er gepast is en ondervinden ze moeilijkheden om hun 
mening te uiten. Dit komt omdat ze niet goed weten hoe een woord klinkt, sommige 
klanken horen ze niet. Daarnaast horen ze vaak de onbeklemtoonde delen van het woord 
niet, bijvoorbeeld “badje”, waar de “-je” klank minder hoorbaar is. Om zichzelf 
verstaanbaarder te maken gebruiken ze gebaren om hun boodschap te ondersteunen. 

Luisteren kost veel moeite waardoor een auditief beperkte peuter sneller vermoeid is dan 
een kind met een normaal gehoor. Natuurlijk kan hij ook gewoon koppig zijn en geen oor 
hebben voor zijn ouders. Doordat het kind nog niet voldoende taal begrijpt, spreken 
liedjes en verhaaltjes hem niet aan.  

Slechthorende kinderen hebben ook moeite om de uitleg van een spel te verwerken, 
omdat ze weinig informatie opvangen. Hierdoor moeten ze de instructies afleiden uit de 
informatie die ze krijgen. Doordat ze zich verbaal niet duidelijk kunnen maken, 
compenseren ze dit met lichaamstaal. Zo kan het gebeuren dat ze aan een leeftijdgenoot 
zijn kleren trekken om aandacht te krijgen. Deze reacties kunnen verkeerd begrepen 
worden, waardoor het moeilijk wordt om samen gezellig een spelletje te spelen (Deij, 
2013). 
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4.4.2   Kleuter 

Een peuter groeit al snel op tot een kleuter, en is het tijd om naar de kleuterklas te gaan. 
Dat is een grote stap, zowel voor de ouders als voor het kind. Het kind wordt geplaatst in 
een nieuwe omgeving, waarbij ze vaardigheden aangeleerd krijgen. De grootste 
vaardigheid die ze aanleren is de sociale vaardigheid. Ze gaan zich aan de nieuwe regels 
en wensen moeten houden van de leerkracht, rekening houden met anderen, etc. 

Voor een kleuter met een auditieve beperking wordt het er niet gemakkelijker op. Zij 
ontvangen niet altijd alle informatie die de omgeving meegeeft, waardoor ze zich eerder 
op het visuele gaan richten. Ondanks het feit dat ze visueel sterker zijn, blijven er zich 
moeilijkheden voor doen. De kleuterkleerkracht moet er rekening mee houden dat de 
hij/zij de communicatiestijl moet aanpassen. Indien dit niet gebeurt zal de kleuter 
gesprekken missen en hierdoor een taalachterstand creëren, precies omdat er veel taal 
aangebracht wordt in de kleuterklas aan de hand van het samen spelen, fantasiespel, 
uitleg, etc. 

Als kinderen met een auditieve beperking gesprekken niet kunnen volgen, gaan ze zich 
machteloos, onzeker en onbegrepen voelen. Deze frustratie kan geuit worden door 
drukkere gedragingen of grotere teruggetrokkenheid (Deij, 2013). 

4.5   Onderwijs 

4.5.1   Het M-decreet 

Het M-decreet staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
(Onderwijs Vlaanderen, z.j.). Het M-decreet is ingevoerd om kinderen met een beperking 
te laten integreren in het regulier onderwijs. Om deze integratie vlot te laten verlopen is er 
nood aan redelijke aanpassingen.Daarom moet de school aantonen dat ze samen met 
ouders en het CLB, naar redelijke aanpassingen zoekt (M-decreet, 2015). 

4.5.2   Regulier onderwijs 

Steeds meer leerlingen kiezen voor het regulier onderwijs, zeker op het niveau van het 
secundair onderwijs. Volgens Verpoest (2010) zijn hiervoor verschillende reden namelijk: 

-‐‑   vroege detectie en gespecialiseerde begeleiding; 
-‐‑   inschakeling van tolken; 
-‐‑   bereidheid tot aanpassing onderwijsaanbod; 
-‐‑   toename aantal cochleaire implantaten; 
-‐‑   beperkte mogelijkheden in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). 

 



37 

4.5.3   Buitengewoon onderwijs 

Voordat kinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan, wordt er in het regulier 
onderwijs een zorgcontinuüm doorlopen. Dit wordt opgebouwd in vier zorgfases. 

-‐‑   De eerste fase is de “brede basiszorg”. Deze zorg wordt door elke school 
aangeboden en is voor ieder kind gelijk. Dit hebben leerlingen nodig om zich te 
ontplooien. 

-‐‑   De tweede fase is de “verhoogde zorg”. Deze fase komt er wanneer de brede zorg 
niet volstaat voor de leerling. Het heeft als doel maatregelen te bieden. Hiervoor 
werkt de school samen met de leerlingen en hun ouders, eventueel met 
ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) en het CLB als 
coach.  

-‐‑   Wanneer er een stagnerende of negatieve evolutie is, verwittigt de school het 
CLB. Hieruit kan de derde fase in werking treden, zijnde de “uitbreiding van 
zorg”. Het CLB-team bekijkt dan samen met de leerling en zijn/haar ouders welke 
zorg nodig is. Hierbij wordt gewerkt met externe partners zoals de GON. 

-‐‑   De vierde fase is van toepassing wanneer de leerling meer nodig heeft dan wat de 
school kan bieden. In dit geval zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste kunnen 
ouders en leerlingen ervoor kiezen om er toch school te blijven lopen, met 
akkoord van de school. Als tweede keuze kunnen ze voor een andere school 
kiezen in het regulier onderwijs, met ontbindende voorwaarden bij inschrijving. 
Ten slotte kunnen ze kiezen voor het buitengewoon onderwijs (Prodia, z.j.).  

Een kind gaat naar het buitengewoon onderwijs als het bovenstaande curriculum is 
doorlopen in het regulier onderwijs of wanneer een kind specifieke zorg nodig heeft door 
een beperking. Het CLB stelt hiervoor een verslag op, waarop staat tot welk type het kind 
behoort. Alleen met dat verslag kan het kind zich inschrijven in het buitengewoon 
onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, z.j.). 

Het buitengewoon onderwijs is voor kinderen opgedeeld in negen types. 
-‐‑   Type één is voor licht mentale handicapte kinderen. 
-‐‑   Type twee is voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
-‐‑   Type drie is voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder 

verstandelijke beperking. 
-‐‑   Type vier is voor kinderen met een motorische beperking. 
-‐‑   Type vijf is voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële 

setting. 
-‐‑   Type zes is voor kinderen met een visuele beperking. 
-‐‑   Type zeven is voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak-of 

taalstoornis. 
-‐‑   Type acht is voor kinderen met een ernstige leerstoornis. 
-‐‑   Type negen is voor jongeren met een autismespetcrumstoornis, maar zonder 

verstandelijke beperking (Onderwijs Vlaanderen, z.j.). 
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5   Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve 
beperking op school  

Bij het in communicatie treden met een persoon met een auditieve beperking, bestaan er 
didactische principes. Deze principes worden in het onderstaande deel besproken. Eerst 
worden de algemene tips besproken, als tweede worden er tips besproken per leergebied. 

5.1   Didactische aanpak: algemeen  
Een kind met een auditieve beperking kan zich aanmelden op een school. Wanneer dit 
gebeurt wordt er aangeraden om het kind wegwijs te maken. Zo kan hij/zij zich snel 
vertrouwd voelen in het gebouw en op de speelplaats. Als school is het belangrijk om de 
ouders te informeren over het leerbeleid en de externe partners, omdat goeie 
ondersteuning altijd belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind (Deij, 2013).  

5.2   Didactische aanpak: organisatie 

5.2.1   Onderwijzend personeel  

Tijdens een gesprek met een auditief beperkte kleuter, moet er met volgende zaken 
rekening houden worden. Ten eerste moet de aandacht van de kleuter gericht zijn op de 
persoon die hem aanspreekt. Vanuit een andere kamer spreken of te ver af staan is al een 
fout begin. Wanneer de aandacht van de kleuter gevestigd is, is er mogelijkheid tot een 
gesprek. Hierbij moet achtergrondlawaai vermeden worden. Verder moet er rekening 
gehouden worden met het tegenlicht, een kleuter moet kunnen spraakafzien. Dit wil 
zeggen dat de kleuter zijn focus legt op het non-verbaal gedrag en het mondbeeld. 
Daardoor is het van belang dat de taal gesproken wordt, die door de kleuter het best 
begrepen wordt. Een duidelijke articulatie is hierbij van belang. Overdreven articuleren is 
geen optie, dit maakt het alleen maar moeilijker. Ook harder praten heeft geen nut.  
 
Indien een zin moet herhaald worden, is het aangeraden om dit rustig te doen en andere 
woorden te gebruiken. Een antwoord zoals “Laat maar.” wordt beter vermeden, het kan 
iemand die slechthorend is zenuwachtig maken. Indien de info die gegeven wordt 
belangrijk is, wordt dit best voorgesteld aan de hand van visualisaties (Anders horen door 
spraakafzien7 VZW, 2015). Volgens Deij (2013) kan communiceren met iemand die 
auditief beperkt is lastig zijn, er bestaat niet altijd de mogelijkheid om naar het kind toe te 
lopen, gebaren te gebruiken of dingen extra uit te leggen. Elke persoon heeft bovendien 
ook dagen waarop hij moe is en weinig geduld heeft. 

                                                
 
7 AHOSA 
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Rol van de leerkracht 
De beperking van een kleuter aanvaarden is een stap die resultaat oplevert. Zo wordt er 
vertrouwensband geschapen. Het is hierbij belangrijk te onthouden dat een hoorapparaat 
slechts een hulpmiddel is: het kind zal nooit horen zoals een horende. Het is niet hetzelfde 
zoals een bril opzetten, waardoor het zicht verbetert. Bovendien heeft een hoorapparaat 
een bijkomende technische kant, zo moet de batterij eventueel vervangen worden. 
Instructies kunnen teruggevonden worden bij de federatie van Nederlandse audiologische 
centra (FENAC) (Deij, 2013). 

Een slechthorende kleuter heeft ook andere kwaliteiten en gebreken, namelijk: 

-‐‑   Een slechthorende is vaak visueel sterker dan anderen. Ze hebben sneller dingen 
opmerkt dan anderen. 

-‐‑   Ze zijn een prettige luisteraar, omdat ze de moeite nemen voor een gesprek en 
steeds oogcontact behouden. 

-‐‑   Luisteren kost veel energie, vooral voor een slechthorende kleuter. Er is vaak 
rumoer of er is een slechte akoestiek, waardoor het kind meer zijn best moet doen 
om anderen te begrijpen. Hierdoor zijn ze vaak sneller vermoeid. 

-‐‑   Een slechthorende kleuter kijkt meer om zich heen, dit lijkt onrust uit te stralen, 
maar dat komt omdat de kleuter meer zijn ogen gebruikt. Vaak heeft hij dingen 
niet goed gehoord of weet hij niet waar het geluid vandaan komt. Het kan ook zijn 
dat de kleuter uit enthousiasme soms sneller zal opstaan, om dingen te zien.  

-‐‑   In communicatie tussen klasgenoten kunnen misverstanden ontstaan. 
-‐‑   Door slechthorendheid kan een kind een grap of lachwekkend gebeuren missen. In 

dit geval wordt best herhaald wat er gebeurd is. Wanneer het kind iedereen om 
zich heen ziet lachen en niet waarover het gaat, kan dat een vervelend gevoel 
meegeven en kan het kind zich uitgesloten voelen. Op die manier weet het kind 
waarom er gelachen wordt en hoort hij er helemaal bij (Deij, 2013). 

Medeleerlingen  
Klasgenoten worden best geïnformeerd over de kleuter met een auditieve beperking. Deze 
informatie moet zo eenvoudig en concreet mogelijk worden gegegeven. Hierbij is het van 
belang om er open over te spreken zowel over de slechthorendheid als over de 
hoorapparaten. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het kind geen aparte status krijgt. 
Het is belangrijk mee te delen, dat ze elkaar moeten aankijken wanneer ze een gesprek 
voeren (Deij, 2013). 

5.2.2   In de klas 

-‐‑   Een slechthorende kleuter moet een goede plaats krijgen in de kring. Een goede 
plaats is een plaats waarbij hij met zijn gezicht naar de juf toe zit en oogcontact 
kan maken met haar en de medestudenten. 

-‐‑   Akoestiek in een ruimte verbeteren door dempend materiaal aan te brengen. 
Bijvoorbeeld: gordijnen, vloerkleden, etc. 
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-‐‑   Visuele prikkels beperken tot de prikkels die relevante informatie geven zoals 
gebaren, foto’s, dagstructuur, etc. Aangezien kleuters die auditief beperkt zijn 
visueel zijn ingesteld, worden overtollige prikkels beter vermeden. 

-‐‑   Sommige omstandigheden maken het extra moeilijk voor een slechthorende 
leerling, bijvoorbeeld een creatieve activiteit, een viering of een verplaatsing op 
locatie (in de turnzaal, op de speelplaats, etc.). 

-‐‑   Een heen- en weer schriftje wordt vaak gebruikt in de kleuterklas. Dit is 
interessant voor horende kleuter, maar zeker ook voor slechthorende kleuters die 
problemen hebben met taal. Voor hen is het extra moeilijk om te praten over 
dingen die in een andere tijd of plaats gebeurd zijn. Regelmatig contact is een 
goede ondersteuning (Deij, 2013). 

Tijdens gezamenlijke activiteiten 
-‐‑   Werkjes worden best individueel van tevoren uitgelegd, zo snapt hij de klassikale 

uitleg wat gemakkelijker (Deij, 2013). 
-‐‑   Open vragen stellen, geven de kleuters de kans om zoveel mogelijk taal te 

gebruiken (Paatsch & Toe, 2013). 

Tijdens hoekenwerk 
-‐‑   Als kinderen in de hoeken aan het spelen zijn, wordt er soms door de leerkracht 

nog informatie meegedeeld. De kinderen die goed horen hebben deze informatie 
opgevangen, maar een slechthorende moet eerst zijn activiteit stopzetten voor hij 
de boodschap kan opnemen. Ook tijdens het knutselen kan een slechthorend kind 
de instructies niet altijd horen, omdat zijn focus ligt op wat hij aan het doen is. De 
activiteit wordt het best even stilgelegd.  

-‐‑   Niet alle hoorapparaten kunnen tegen zand en water.  
-‐‑   Er wordt best gecontroleerd of het kind de opdracht goed begrepen heeft. 

Mogelijk realiseert hij/zij zich niet dat er iets gezegd geweest is of was hij/zij op 
iets anders gericht. Indien bevestiging gevraagd wordt, kan het best zijn dat hij 
“ja” zegt, ook al heeft hij het niet begrepen.  

-‐‑   Er kunnen makkelijk communicatiefouten ontstaan tussen een slechthorend en 
goedhorend kind. Wellicht geeft de slechthorende wel een duwtje om aan te tonen 
dat hij wil spelen met hen, omdat hij het niet onder woorden kan brengen. Maar 
een duwtje wordt vaak anders geïnterpreteerd. Het is van belang zich hier bewust 
van te zijn (Deij, 2013). 
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5.3   Redelijke aanpassingen: toegespitst op leergebieden  

5.3.1   Taal 

In het onderdeel “spraakontwikkeling” (zie 4.1) wordt besproken welke moeilijkheden 
zich voordoen op verschillende leeftijden. Hieronder worden een enkele tips meegegeven, 
om hiermee om te gaan. Hierbij is visualisatie belangrijk, omdat het kind zijn ogen extra 
goed gebruikt. Spraakafzien, pictogrammen, afbakenen van ruimtes met materialen, etc. 
zijn hier enkele voorbeelden van. In de kleuterklas wordt taal frequent gebruikt, en 
worden er nog veel fouten gemaakt. Daarbij is het van belang om de kleuter niet 
rechtstreeks te verbeteren, maar de zin op correcte wijze te herhalen. 

Deij (2013) geeft hierbij het volgend voorbeeld:  

“Die lope hondje.”, corrigeer hem dan niet te direct. Bewust verbeteren zoals: “Nee, zeg 
het nog eens: daar loopt een hondje (…) geeft je het kind het gevoel dat hij het niet goed 
heeft gezegd. Herhaal zijn zin in de juiste vorm: “Ja, daar loopt een hondje”. (Deij, 
2013). 

Naast spraakontwikkeling zijn er problemen op vlak van lezen en schrijven. Horenden en 
slechthorenden lopen in het begin gelijk wat schrijven betreft. Dit blijkt uit de 
onderstaande niveaus: 

-‐‑   Op het eerste niveau leggen de kleuters met of zonder auditieve beperking de link 
dat schrijven anders is dan tekenen.  

-‐‑   Op het tweede niveau leren kleuters met of zonder auditieve beperking 
verschillende woorden en letters herkennen. 

-‐‑   Op het derde niveau wordt geschreven en gesproken taal verbonden. Met een 
auditieve beperking echter wordt er afgegaan op wat ze horen of zien van gebaren 
(Mayer, 2007). 

5.3.2   Wiskunde initiatie 

De kans dat kinderen met een auditieve beperking rekenproblemen hebben, is groot. Dit 
door taalproblemen, waardoor ze bij begrippen, vraagstukken, metend rekenen of 
meetkunde en hoofdrekenen kunnen struikelen. Maar wanneer de begrippen 
gevisualiseerd worden, zou dit beter verlopen (De Raeve & Van Overmeire, z.j.). In de 
kleuterklas is dit automatisch het geval aangezien er van concreet naar abstract wordt 
gewerkt (Topwijs, 2014). 
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5.3.3   Wereldoriëntatie 

Het thema “verkeer” is een terugkerend onderwerp in de kleuterklas. Het is van belang 
dat kleuters hiermee veilig kunnen omgaan. Tijdens de lessen wordt het visuele aspect 
benadrukt, door hen aan te leren om meerdere keren naar links en naar rechts te kijken 
voor ze de straat oversteken. Maar voor een groot deel wordt er ook vertrouwd op het 
auditieve. Bij een kleuter met een auditieve beperking is dit moeilijk, omdat niet alle 
geluiden van het verkeer worden opgevangen. Bovendien kunnen ze niet oriënteren waar 
het geluid vandaan komt. Het gevolg hiervan kan zijn dat de kleuter meer zal moeten 
oefenen en gestimuleerd moet worden om meer rond zich heen te kijken. Om het zicht 
niet te belemmeren, wordt best een muts gedragen in plaats van een kap (Deij, 2013). 

Het thema “gevoelens” is ook een terugkerend onderwerp. Kleuters moeten leren omgaan 
met hun eigen gevoelens en die van een ander. Voor een slechthorend kind kan dit extra 
moeilijk zijn. Omdat het deel van de talige informatie wordt gemist, maar ook de geluiden 
die iemand maakt die zit te huilen of te lachen (Deij, 2013). 

5.3.4   Lichamelijke opvoeding 

Volgens Deij (2013) kan een kind met een hoorapparaat deelnemen aan sport. Maar bij 
sommige sporten is het risico op beschadiging groot, zoals bij judo en rugby. Vocht en 
zweet kunnen ook schade veroorzaken, maar sommige apparaten kunnen meer verdragen. 
Het wordt aangeraden om de apparaten met koordje vast te maken aan kleding of een 
zweetband te gebruiken. Bij een zweetband is het van belang dat de microfoontjes niet 
afgedekt worden (Deij, 2013). 

Tijdens een les lichamelijke opvoeding, wordt er best rekening gehouden met de 
volgende tips: 

-‐‑   Hoorapparaten kunnen niet altijd gedragen worden, bijvoorbeeld tijdens de 
zwemles. 

-‐‑   Auditieve signalen horen blijft moeilijk, met of zonder hoorapparaten. Zeker 
wanneer er door elkaar geroepen wordt. 

-‐‑   Het gezicht van de spreker moet zichtbaar zijn voor het kind. 
-‐‑   Uitleg of signalen worden zoveel mogelijk ondersteund met visuele middelen 

zoals gebaren.  
-‐‑   Gebaren koppelen aan signalen, eventueel in overleg met het kind. 
-‐‑   Uitleg/instructies moeten mogelijk worden herhaald. Het kind zal waarschijnlijk 

niet om herhaling vragen als hij de boodschap niet goed heeft begrepen. Wanneer 
er tijdens de activiteit opgemerkt wordt dat de boodschap niet overgekomen is, 
houdt de lesgever het luchtig en legt hij het nogmaals uit. Wanneer het kind zich 
veilig voelt, zal hij aangeven wanneer hij het niet begrepen heeft. 

-‐‑   De lesgever blijft op één plaats staan, het kind hoort namelijk niet uit welke 
richting de stem komt. 
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-‐‑   Kinderen die slechthorend zijn ontwikkelen zich beter op visueel vlak. De 
lesgever doet zoveel mogelijk voor, is zichtbaar, maakt gebruik van visuele 
inzichten in het spel, etc. 

-‐‑   Evenwichtsproblemen moeten in de gaten worden gehouden, het komt sneller 
voor bij slechthorenden (Deij, 2013). 

5.3.5   Zwemles 

Niet alle hoorapparaten zijn waterdicht, waardoor ze bij het zwemmen niet gedragen 
worden. Doordat het geluid wegvalt, gaat het kind gebruik maken van het visuele. 
Hierdoor gaan ze meer rondkijken. Wanneer een slechthorend of doof kind zwemles 
krijgt, moet daarmee rekening gehouden worden. Hieronder zijn enkele tips. 

-‐‑   Kinderen worden samengebracht door gebruik van een visueel teken. 
-‐‑   Instructies worden voor getoond, zodat het kind het kan zien. 
-‐‑   Uitleg wordt gegeven in ondiep water. 
-‐‑   Individuele begeleiding wordt gegeven in het water. 
-‐‑   Lessen met dezelfde structuur zorgen voor voorspelbaarheid, dit stelt hen veilig. 
-‐‑   Slechthorenden hebben meer tijd nodig om alles te begrijpen, waarvoor geduld 

nodig is. 
-‐‑   Complimenten worden geven met lichaamstaal (Deij, 2013). 

De moeilijkheid wordt groter wanneer het kind ook visueel beperkt is, als hulpmiddel 
bestaan er zwembrillen op sterkte (Zwembril op sterkte, 2015). De les visueel 
ondersteunen is niet voldoende, er moet nog rekening gehouden worden met twee feiten. 
Het eerste feit is dat zonder hoorapparaten, de beperking onzichtbaar is. Dit kan leiden tot 
onbegrip van andere kinderen, indien nodig moet hierop worden ingespeeld. Het tweede 
feit is dat slechthorende en dove kinderen kampen met evenwichtsproblemen, waardoor 
ze tijdens watergewenning niet altijd een opdracht correct uitvoeren (Deij, 2013). 

5.3.6   ICT  

Bij een gehoorprobleem zijn er naast hoorapparaten nog andere technologische 
hulpmiddelen, zoals eerder besproken (Phonak, z.j.). Een FM kan aangesloten worden op 
een smartphone of computer, zodat het geluid van de smartphone of computer rechtsreeks 
in het oor terecht komt (Hoorwijzer, z.j.).  
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Deel 2: Werkveldonderzoek 
1   Inleiding 
Dit deel heeft tot doel kennis van de leerkracht over een auditieve beperking en zijn 
gevolgen in de kleuterklas te onderzoeken. Hierbij wou ik te weten komen wat 
leerkrachten hun bevindingen waren betreffende de invoering van het M-decreet. Ook 
andere vragen omtrent auditieve beperking, ondersteunende middelen, gevolgen en 
didactiek werden gesteld. 

Deze vragen werden samengevoegd tot een vragenlijst, die in bijlage één staat 
weergegeven. De vragenlijst is mondeling afgenomen, om te vermijden dat leerkrachten 
informatie gingen opzoeken, wanneer ze het antwoord niet wisten. In het totaal zijn er 
zeven leerkrachten geïnterviewd waarvan zes leerkrachten die lesgeven in het regulier 
onderwijs en die expertise hebben met een auditief beperkte kleuter. De zevende 
leerkracht is een leerkracht die lesgeeft in Spermalie en veel ervaring heeft met de 
beperking. 

Hieronder worden de objectieve bevindingen per interview weergegeven. De volledige 
interviews kunnen in de bijlagen worden nagelezen. 
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2   Interviews 

2.1   Interview met juf Petra 
Juf Petra geeft les in het tweede kleuter en heeft één kleuter met een auditieve beperking 
gehad. Deze kleuter was volledig doof en had hoorapparaten. Petra gaat ermee akkoord 
dat kinderen met een auditieve beperking naar het regulier onderwijs komen, indien ze 
een normale begaafdheid hebben. 

Het eerste dat bij haar opkomt bij het woord “auditieve beperking”, is “het minder horen 
van …” en “doofheid”. Petra merkte op dat de kleuter slechthorend was, nadat ze luider 
begon te praten. Bovendien bleek de kleuter niet altijd betrokken te zijn en mee te zijn 
met wat er in de klas gebeurde en luisterde ze niet altijd geconcentreerd. De stappen die 
Petra zou ondernemen bij een vermoeden van slechthorendheid, is de zorgcoördinator 
verwittigen en daarna het CLB inlichten.  

Hoorapparaten en het FM-systeem zijn de technologische hulpmiddelen die ze kent. Ze 
kan een hoorapparaat aanbrengen en de batterij vervangen indien nodig. Bovendien weet 
ze dat ze rekening moet houden bij water en zand. De kleuter had een FM-systeem 
waarvan Petra de werking kende. Hierbij wist ze ook te zeggen dat het voor de ontvanger 
soms storend kan zijn. De andere technologische hulpmiddelen zoals een CI en BAHA 
zijn haar onbekend. 

Petra kent enkele diensten waarop een kind een beroep kan doen, namelijk: Spermalie, 
GON en logopedie. De GON-leerkracht heeft haar indertijd ondersteund door Petra op de 
hoogte te brengen van en in te lichten over de problematiek van de kleuter. Op de tweede 
plaats heeft de GON-begeleidster de leerling op haar gemak gesteld en haar extra 
begeleid wanneer ze iets niet begreep. 

Petra denkt dat spraakafzien moeilijk is voor een kleuter, maar dat het met de leeftijd 
verbetert. Ze gebruikte bij de kleuter vooral gebaren, om haar spraak te ondersteunen. 
Petra is al in contact gekomen met SMOG. 

Voor Petra is een gevolg van de auditieve beperking voornamelijk taalachterstand, maar 
ze zegt wel dat het met voldoende begeleiding kan worden verholpen. Ze probeerde er in 
de klas erop te letten dat ze het kind aankeek wanneer ze sprak en ze lette op de 
akoestiek. Bovendien bood ze visuele ondersteuning aan. 

De klasgenoten werden ingelicht aan de hand van een kinderboek. Met behulp van de 
GON-begeleidster hadden ze een gesprek gevoerd over de beperking. Petra werd 
geïnformeerd via de mama van de kleuter en de GON-begeleidster. Toen Petra de kleuter 
in de klas had, bestonden er nog geen inleefsessies en dat heeft ze als een gemis ervaren. 
Ze zou het interessant vinden mocht er meer informatie beschikbaar zijn. 
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Op het einde van het interview verwoordde Petra dat ze te weinig weet over de beperking. 
Op het moment zelf vond ze het voldoende, omdat de kleuter zich goed geïntegreerd had 
in de klas. Uiteindelijk wil ze nog meer didactische tips aangereikt krijgen.  

(Bernaert, 2016, 18 januari – interview) 

In bijlage twee bevindt zich het volledige interview. 
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2.2   Interview met juf Nele 
Juf Nele geeft les in het eerste kleuter en peuter. Nele heeft nog maar één kleuter met een 
auditieve beperking gehad, namelijk haar eigen dochter. Haar dochter is volledig doof. 
Nele gaat ermee akkoord dat kinderen met een auditieve beperking naar het regulier 
onderwijs komen, zolang er voldoende ondersteuning kan worden aangeboden. Hierbij 
vermeldt ze wel dat het afhankelijk is van de mate van de beperking. 

Het eerste dat bij haar opkomt bij het woord “auditieve beperking”, is “mensen met een 
hoorstoornis, maar ook mensen zoals wij”. Nele merkt slechthorendheid op doordat haar 
dochter soms in haar eigen wereld zit, niet luistert wanneer de leerkracht spreekt, een 
slechte uitspraak heeft, etc. Door deze persoonlijke ervaring, weet ze zeker dat ze het snel 
zou opmerken wanneer een kleuter deze beperking heeft. Nele zou bij een vermoeden van 
slechthorendheid eerst de zorgcoördinator verwittigen. Daarna zou ze samenzitten met het 
team, overleggen met het CLB, een MDO (Multidisciplinair overleg) organiseren en dan 
in samenspraak met de ouders overleggen wat de stappen zijn. Tijdens deze overleggen 
kan een GON-leerkracht aanwezig zijn.  

Hoorapparaten, een CI en het FM-systeem zijn de technologische hulpmiddelen die ze 
kent. Ze kan met een hoorapparaat werken. Bovendien weet ze dat je er moet mee 
rekening houden bij water, zand en koprol. Ze wist mij te vertellen dat er zwemzakjes 
bestaan, die het CI tegen water beschermen. Ze heeft vernomen dat het met een CI anders 
horen is, niet mooier, maar duidelijker. Van het ander technologisch hulpmiddel, de 
BAHA, heeft ze al gehoord, maar hoe het werkt weet ze niet. 

Nele kent enkele diensten waarop een kind beroep kan doen, namelijk: GON, VAPH, 
logopedie en thuisbegeleiding vanuit Spermalie. De GON-leerkracht heeft haar 
ondersteund door haar te begeleiden, ook als ouder. Daarnaast werden problemen steeds 
besproken: de omgang naar mate haar dochter ouder wordt, hoe ze haar moet helpen bij 
het leren, etc. 

Over spraakafzien weet Nele niet zo veel. Tong, tanden en expressie zijn de eerste zaken 
waar ze aan denkt. Van het ander communicatiemiddel “gebarentaal”, weet ze dat er 
verschillende gebarentalen bestaan in België. Ze heeft zelf één jaar cursus gebarentaal 
gevolgd. 

Voor Nele hangen de gevolgen van de auditieve beperking af van kind tot kind. Ze merkt 
op dat haar dochter vaak in haar eigen wereldje zit, maar ze kan niet aangeven of dit 
typerend is voor elk kind met een auditieve beperking. Spraak en taalgevoeligheid zijn 
volgens haar de meest voorkomende problemen. Dit viel haar ook op bij haar dochter. Op 
communicatief gebied probeert ze er op te letten dat ze haar aankijkt. Maar ze geeft aan 
dat haar dochter daar geen nood aan heeft met haar twee CI’s. Het FM-systeem wordt 
alleen in de klas gebruikt. Ze hoort haar moeder altijd, alleen weet ze niet waar ze is als 
ze haar niet ziet. 
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De beperking uitleggen aan klasgenoten vond Nele moeilijk. Het lag heel gevoelig, omdat 
ze zich ergens schuldig voelde als ouder. Bij de andere leerkrachten merkte ze op dat de 
ene daar meer voor openstond dan de andere. Sommige leerkrachten hadden angst voor 
het onbekende, maar eens uitgelegd viel dit goed mee. Deze uitleg heeft ze samen 
gegeven met de GON-begeleider.  

Op het einde van het interview verwoordde Nele dat ze veel steun heeft gehad van de 
GON. Zonder de GON denkt ze dat ze te weinig informatie had gekregen, vooral op 
school. Ze vertelde dat de navorming van Spermalie zeer interessant was voor haar en de 
collega’s. Zo konden ze zich inleven in de situatie van haar dochter. Nele had na dit 
interview het gevoel dat ze er alles van weet. Ze zou niet meer didactische tips willen, 
door persoonlijke ervaring weet ze genoeg. 

(Engelrelst, 2016, 22 januari – interview) 

In bijlage drie bevindt zich het volledige interview. 
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2.3   Interview met juf Britt 
Juf Britt geeft les in het derde kleuter en heeft twee kleuters met een auditieve beperking 
in de klas gehad, dit schooljaar is het haar derde. Het is voor haar onduidelijk welke 
gradatie van beperking ze hebben. Britt vindt het moeilijk dat kinderen met een auditieve 
beperking naar het regulier onderwijs komen, maar ze vindt ook dat het moet kunnen. Ze 
geeft aan dat we de keuze zouden moeten krijgen. Uit ervaring met de kleuter in de klas, 
denkt ze persoonlijk dat het niet zal lukken. Ze verwacht niet dat hij alle doelstellingen 
zal behalen. Als hij in een kleinere groep zou zitten waar er intensief wordt gewerkt aan 
deze tekorten denkt ze dat het kind verder zou staan, dan waar hij nu staat. Hij is gelukkig 
en het verloopt goed, maar soms stelt ze er zich vragen bij. Soms vraagt ze zich af of hij 
niet beter in Spermalie zou zitten. 

Het eerste dat bij haar opkomt bij het woord “auditieve beperking”, is “Help wat moet ik 
doen? Hoe moet ik hem helpen?”. Britt merkt slechthorendheid op in bepaalde situaties, 
bijvoorbeeld bij het oefenen van het grootouderfeest. De eerste keer verliep het 
moeizaam, zelfs met het FM-systeem. Hij klapte dicht. Britt wist niet wat er aan de hand 
was en begon zich vragen te stellen. Uiteindelijk hield de jongen de boel op en zag ze 
hem in paniek kijken. Ook bij opdrachten in de kring is het vaak nog moeilijk. Dit 
probeert de GON-begeleidster zoveel mogelijk op te vangen. Dit blijkt voor Britt een 
grote hulp te zijn. Maar vaak moet ze het zelf uitleggen en kruipt de jongen in een hoekje 
met de vraag: “Wat moet ik doen?”. Britt vermoedt dat het zijn houding is. Ze probeert er 
steeds op te letten dat ze hem nogmaals apart roept, maar geeft aan dat dit is niet altijd 
eenvoudig is door de grootte van de klasgroep en door sommige onverwachte 
omstandigheden.  

Hoorapparaten, de CI en het FM-systeem zijn de technologische hulpmiddelen die ze 
kent. Ze weet hoe een hoorapparaat werkt, dit werd haar uitgelegd in Spermalie en in de 
GON. In het begin wist ze niet waar ze moest op letten bij een hoorapparaat, nu weet ze 
dat je moet opletten bij zand. Een CI kent ze, maar de werking ervan niet. Van het FM-
systeem kent ze de werking wel, deze info heeft ze verkregen via een inleefsessie in 
Spermalie. Die bleek heel interessant te zijn voor haar, ze heeft er door een koptelefoon te 
horen gekregen wat het effect is van het FM-systeem. 

Britt kent enkele diensten waarop een slechthorend kind beroep kan doen, namelijk: GON 
en Stappie. De GON-leerkracht ondersteunt haar door veel tips te geven. Over liplezen 
heeft de GON-begeleidster nog niet zoveel verteld, omdat dit voor de kleuter moeilijk 
verloopt. Hierdoor wist Britt niet goed wat het precies inhoudt. Gebarentaal is haar ook 
onbekend. 
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Voor Britt zijn de gevolgen van een auditieve beperking afzondering en moeilijk contact 
leggen. Zo gaat er veel verloren. Britt gaf ook aan dat de kleuter thuis zijn toestellen niet 
wil dragen, omdat de geluiden te scherp zijn en alles luider klinkt. Na het horen van mijn 
persoonlijke ervaringen in deze, kon ze zich beter inleven in de jongen zijn situatie. Het 
leek haar nu logisch dat hij haar niet hoort of zich afzondert. Een ander gevolg is een 
aantal conflicten met de andere kinderen. 

Op communicatief gebied probeert Britt te letten op oogcontact, hem dicht bij haar te 
nemen en zonlicht. Ze is er zich van bewust dat het op speelplaats moeilijk is om te 
communiceren. Redelijke aanpassingen in de klas heeft ze niet doorgevoerd. De 
beperking uitleggen aan de klasgenoten verliep redelijk vlot. Ze heeft het uitgelegd aan de 
hand van de toestelletjes. De andere kinderen hebben dit goed opgenomen. “Een 
kinderboek hierbij zou leuk geweest zijn, maar het is gelukt.” zei Britt. Ze zat namelijk op 
voorhand verveeld met de vraag: “Hoe leg je zoiets uit?”. 

Op het einde van het interview verwoordde Britt dat ze voldoende geïnformeerd is 
geweest via de inleefdag van Spermalie en de GON-begeleidster. Ze meldde dat ze niets 
had om over te klagen, ze had zelfs een bundel met info verkregen. Bovendien was ze blij 
dat ik uit eigen ervaringen dingen vertelde doorheen het interview, aangezien ze met de 
kleuter zelf moeilijk voldoende kon communiceren. Uiteindelijke vertelde ze me ook dat 
ze het interessant zou vinden te vernemen hoe een volwassene bepaalde problemen 
ondervindt. Ze stelde voor een film te maken met daarop een interview met verschillende 
mensen die getuigenissen afleggen en uitleggen wat moeilijk is. Bijvoorbeeld: geluiden 
die even scherp zijn als je eigen stem. In Spermalie werd haar dit wel uitgelegd, maar aan 
de hand van persoonlijke getuigenissen komt dit voor Britt tastbaarder over. Britt gaf 
daarbij aan dat ze er vaker zou bij stilstaan, omdat ze dan weet dat het de realiteit is. Meer 
didactische tips zou ze niet willen, maar meer getuigenissen zodat er meer stilgestaan 
wordt bij het probleem van slechthorendheid en ook bij de gevolgen wanneer tips niet 
toegepast worden.  

(Rouzée, 2016, 21 januari – interview) 

In bijlage vier bevindt zich het volledige interview. 
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2.4   Interview met juf Veerle 
Juf Veerle geeft les in het tweede kleuter en heeft één kleuter met een auditieve beperking 
gehad. Het gehoor ging achteruit, ze hebben haar verteld dat de beperking tamelijk ernstig 
was. Veerle gaat er mee akkoord dat kinderen met een auditieve beperking naar het 
regulier onderwijs komen, maar op dit moment moet de leerkracht er extra aandacht voor 
hebben en heeft deze extra werk. Veerle had hulp gekregen van een vlinder8 en een GON-
begeleidster. In Spermalie heeft ze ook extra informatie gekregen, maar ze vindt niet dat 
kleuterleidsters in het regulier onderwijs de ideale personen zijn om de kleuters echt te 
helpen. Zo zegt Veerle: “We proberen de kleuters te integreren in de klas, maar toch blijft 
het zoeken naar oplossingen. Een kleuter kan zelf nog niet melden dat er iets mis is.”. 
Voor Veerle mogen leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs komen, maar 
zelf zou ze het beperken tot een minimum, omdat de klassen al zo groot zijn. “Het mag, 
maar het is moeilijk.” 

Het eerste dat bij haar opkomt bij het woord “auditieve beperking” is, “niet goed horen”. 
Veerle merkte slechthorendheid vooral op tijdens bewegingsmomenten. Bij opdrachten 
zoals: “Stop je hand in de lucht en spring met de benen open en dicht.”. Zag ze hem even 
wachten en andere kinderen nadoen. Op dat moment had hij de persoonlijke opdracht niet 
gehoord. Ze heeft ook het gevoel dat hij vaak achterop kwam in de bewegingen of tijdens 
de opdrachten. Het moest nogmaals uitgelegd worden. De eerste stap die Veerle zou 
ondernemen bij een vermoeden van slechthorendheid is de ouders verwittigen en de 
thuissituatie bevragen. Daarna zou ze naar het medisch toezicht stappen, in een later 
stadium kan de zorgcoördinator te hulp geroepen worden en kan het CLB ingeschakeld 
worden. Zij kunnen dan een extra gehoortest afnemen en zo wordt dit dan verder 
besproken met de ouders. 

Hoorapparaten, CI en het FM-systeem zijn de technologische hulpmiddelen die ze kent. 
Ze weet hoe ze een batterij moet vervangen. Dit heeft ze geleerd van de GON-
begeleidster. Bij de watertafel had ze nog niet extra opgelet voor de gevaren. Maar ze 
weet wel dat ze ervoor moet zorgen dat er geen water of zand bij de apparaten komt. De 
werking van de CI kent ze niet en van een BAHA heeft ze nog nooit gehoord. De werking 
van het FM-systeem kent ze wel. 

Veerle kent enkele diensten waarop een kind een beroep kan doen, met name GON en 
logopedie. Ze vond GON belangrijk voor tips, ondersteuning, werking van het FM-
systeem op de radio, etc. Maar vooral omwille van didactische tips vond ze GON van 
belang, want het was allemaal nieuw voor haar. Deze tips heeft ze verkregen via een 
mondelinge bron en via Spermalie. Een schriftelijke bron kon interessant zijn, maar ze 
vindt het nog altijd beter de gesproken boodschap te horen en individuele ondersteuning 
in de klas te krijgen. Ze vindt het beter dat er per kind ondersteund wordt. 

                                                
 
8 Een vlinder is iemand die flexibel ingezet wordt naargelang waar er nood is aan extra hulp. 
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Spraakafzien is haar niet duidelijk gekend, ze vermoedt dat het woorden herkennen is 
door naar de mond, expressie en non-verbaal gedrag te kijken. Met gebarentaal is ze nog 
niet in contact gekomen. 

Voor Veerle is één van de gevolgen van de auditieve beperking de vertraagde 
“spraakontwikkeling”, omdat ze dat wel opmerkt. Verlegenheid en een angst om zich uit 
te drukken vielen ook op, maar ze zei dat dit ook aan zijn karakter kon liggen. 
Betreffende cognitieve ontwikkeling denkt ze dat er wel een achterstand was of kon 
komen. Omdat de slechthorende kleuter veel dingen niet opgevangen had, veel miste 
zoals begrippen die vaak terugkeerden, etc. Ze denkt dat daar wel veel werk aan is en dat 
het vermoeiend is voor het kind zelf, bijvoorbeeld op straat stappen, de straat oversteken, 
het verkeer inschatten. 

Om communicatief gebied zorgde ze ervoor dat de leerling voor haar zat, dat ze 
oogcontact maakte en dat de akoestiek gedempt was. Verder heeft ze geen redelijke 
aanpassingen ingevoerd. De beperking heeft ze verwoord naar de klasgenoten toe, ze 
heeft ook een boekje gebruikt, daarbij had ze verteld dat hij niet goed hoort zoals iemand 
die niet goed ziet. 

Op het einde van het interview verwoordde Veerle dat ze een beetje info heeft verkregen 
over de beperking, waarvan ze zoveel mogelijk gebruikt heeft. Maar ze denkt dat ze er al 
heel veel van vergeten is. Bovendien vindt ze dat ze nog te weinig weet, ze wist het 
nodige om op dat moment het kind te helpen. Ze verlangt meer didactische tips en zit met 
de vraag: “Hoe leg ik het uit aan andere kinderen?”.  

(Lowagie, 2016, 21 januari – interview) 

In bijlage vijf bevindt zich het volledige interview. 
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2.5   Interview met juf Veerle 
Juf Veerle geeft les in het derde kleuter en heeft één kleuter met een auditieve beperking 
in de klas. Ze denkt dat de beperking tot de gradatie matig behoort. Ze vindt dat de 
kleuter veel tijd aan het verliezen is, waardoor ze denkt dat individueel onderwijs beter 
zou zijn. Ze merkt op, wanneer ze samen zitten, dat individuele aandacht belangrijk is 
voor de kleuter. Maar ze heeft nog andere zorgkinderen in de klas, voor haar zijn er nu te 
veel. Ze wil wel de kinderen eerst de kans geven om het regulier onderwijs te proberen. 

Het eerste dat bij haar op komt bij het woord “auditieve beperking” is, dat je veel mist. 
Veerle merkt slechthorendheid vooral op tijdens groepsactiviteiten, doordat hij niet 
betrokken is. Hoe dichter ze bij hem komt hoe meer hij betrokken is. Ze moet vaak naar 
zijn aandacht vragen. Als ze dit niet doet, kan hij niet meedoen met de opdracht. 
Bovendien zit hij vaak in zijn eigen wereld, vooral wanneer het even drukker is. Hij 
begint dan spontaan te praten over de zon en andere dingen. Stappen die ze zou 
ondernemen bij een vermoeden is een gesprek organiseren met de ouders en de 
zorgleerkracht. Ze zou ook het CLB inschakelen, om een gehoortest af te nemen en de 
evolutie verder op te volgen.  

Hoorapparaten en het FM-systeem zijn de technologische hulpmiddelen die ze kent. Ze 
kent de werking van een hoorapparaat en ze weet hoe ze een batterij moet vervangen. Ze 
weet dat ze ermee moet opletten bij het zwemmen en tijdens het spelen in het zand. Ze 
heeft daarbij het idee gekregen om een muts te maken, zodat de hoorapparaten beschermd 
zitten. Een CI en BAHA zijn haar onbekend. De werking van het FM-systeem kent ze 
wel. 

Veerle kent enkele diensten waarop een kind een beroep kan doen, met name GON, 
Stappie en logopedie. Van de GON-begeleidster krijgt ze veel tips en ze vertelt steeds wat 
ze gedaan heeft in het uurtje met hem.  

Spraakafzien, voor Veerle, is duidelijker praten waardoor je veel meer informatie kan 
doorgeven. Ze is al een beetje in contact gekomen met gebarentaal, maar dit was voor 
deze kleuter niet van toepassing. 

Voor Veerle is een gevolg van de auditieve beperking het verloren gaan van de helft van 
de informatie. Er wordt volgens haar veel gesteund op het nabootsen en afkijken. Ze 
merkt dat hij soms “onnozel” doet tijdens de turnles, omdat hij de opdracht niet hoort. De 
turnleerkracht besefte dit niet, ondanks de herhaalde uitleg van Veerle. Doorheen het 
interview zag ze nog één probleem: wanneer de kleuter thuiskomt en doet hij 
onmiddellijk zijn hoorapparaten uit. 

Op communicatief gebied probeert ze erop te letten dat ze na de klassikale opdracht alles 
nogmaals individueel uitlegt aan de tafel. Tijdens het gesprek gaf ik zelf aan om het 
omgekeerd te proberen. Ze stemde hiermee in, de GON-begeleidster doet dit ook. Zij 
probeert nu zo veel mogelijk aan te brengen voordat het in de klas plaatsvindt. Veerle 
heeft er ook aandacht voor dat ze recht voor hem zit en duidelijk articuleert.  
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Bijkomend heeft ze enkele redelijke aanpassingen doorgevoerd in de klas. Ze probeerde 
zoveel mogelijk dingen te visualiseren, maar uiteindelijk bleek dit onbegonnen werk. 
Alles visualiseren vergde veel tijd. Ze vermeldt hierbij dat ze iemand nodig heeft om 
zulke dingen te doen. Bijvoorbeeld: een liedje of versje in prentjes voorstellen. Verder 
heeft ze ervoor gezorgd dat de medestudenten stil zijn wanneer ze praat en 
achtergrondmuziek heeft ze uitgeschakeld. Ze heeft de beperking uitgelegd aan de 
klasgenootjes, door de apparaten te tonen en te vertellen dat het bijzondere 
hoorapparaatjes zijn die ervoor zorgen dat kleuter X beter kan horen. 

Op het einde van het interview verwoordde Veerle dat ze geïnformeerd is geweest via 
Spermalie over de beperking. De uitleg bleek interessant te zijn, omdat ze heeft geleerd 
hoe een hoorapparaat en het FM-systeem werken. Daarnaast heeft ze mogen luisteren hoe 
een slechthorende hoort, etc. Van de GON-begeleidster krijgt ze veel tips en 
ondersteuning. Veerle neemt hierbij zelf nog het initiatief om bijkomende informatie op 
te zoeken via Google. Ze probeert via verschillende zoektermen informatie te verkrijgen 
over slechthorendheid. Volgens haar kan je nooit te veel weten. “Dus de informatie is er 
wel, maar het praktische moet je zelf doen.” zei ze er nog bij. Uiteindelijk zou ze nog 
meer didactische tips willen. 

(Van Landtschoote, 2016, 23 februari – interview) 

In bijlage zes bevindt zich het volledige interview. 
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2.6   Interview met juf Sigrid 
Juf Sigrid geeft les in de peuterklas/instapklas voor peuters en de jongste kleuters. Ze 
heeft twee kleuters gehad met een auditieve beperking en nu heeft ze een derde kleuter. 
De beperking varieerde van matig tot ernstig. Ze vindt het goed dat kinderen met een 
auditieve beperking naar het regulier onderwijs komen, zolang ze er zelf geen nadelen bij 
ondervinden. Ze geeft echter aan dat het soms moeilijk is, door de omvang van de 
klasgroep, om extra ondersteuning te bieden. Haar klas is opgesplitst geworden en ze 
merkte onmiddellijk een verschil. Ze staat versteld van de jongsten die nu bij haar zitten. 
Ze praten veel meer, ze komen sneller tot taal, omdat ze meer kansen krijgen. Voor haar 
heeft dat niets te maken met een auditieve beperking. Volgens haar kunnen veel 
problemen opgelost worden door kleinere klassen aan te bieden. Daarvoor moeten ze 
geen jobs bij verzinnen, maar minder kinderen per klasgroep indelen. Sigrid gaf vroeger 
ondersteunende zorg in de kleuterklas, maar ze denkt dat het beter is dat de kleuterleidster 
zelf de zorg geeft. Dit omdat de kleuterleidster de vertrouwde persoon is. 

Het eerste dat bij haar opkomt bij het woord “auditieve beperking” is “problemen met het 
gehoor”. Sigrid merkt slechthorendheid op wanneer de batterij van het hoorapparaat leeg 
is: ze reageren niet meer. Ze merkte ook op dat ze veel meer aangekeken werd, het 
mondbeeld is belangrijk. Bij een vermoeden van slechthorendheid verwittigt ze eerst de 
zorgcoördinator en daarna het CLB, die nemen dan een gehoortest af. 

Hoorapparaten, een CI, de BAHA en het FM-systeem zijn de technologische 
hulpmiddelen die Sigrid kent. Ze kan de batterij vervangen wanneer het nodig is en weet 
ook dat het hoorapparaat piept wanneer het niet goed zit. Het gevaar van zand en water 
bij een hoorapparaat zijn haar ook bekend. De werking van een CI kent ze niet, maar van 
de BAHA wel. Over het FM-systeem bij haar kleuter was ze niet enthousiast. Ze moest 
zorgen dat het aan stond, maar kleuters prutsten daar zoveel aan dat ze op den duur niet 
wist of het aan of uit stond. In de kring vindt ze het goed, maar voor de rest gebruikt ze 
het liever niet.  

Sigrid kent enkele diensten waarop een kind beroep kan doen, namelijk: GON, Stappie en 
logopedie. De GON-begeleidster kan haar het best ondersteunen door tips te geven, uitleg 
te geven over de beperking, te helpen bij de inrichting van de klas en de aanpak. Om de 
medeleerlingen info te geven had de GON-begeleidster een knuffelaap met hoorapparaten 
meegebracht naar de klas. Wanneer hij de apparaten aan had kon hij horen, anders niet. 
Die aap mocht dan een week in de klas logeren. Sigrid vindt het moeilijk om uitleg te 
geven zonder de knuffelaap, bij het kindje dat ze nu heeft moet de GON nog opgestart 
worden. Ze vindt dat ze het niet kan demonstreren met de echte hoorapparaten. “Het 
uitleggen via het kindje, doe je niet.”, voegde ze er nog aan toe.  

Spraakafzien is voor Sigrid duidelijk articuleren en oogcontact maken. 

Voor Sigrid zijn de gevolgen van de auditieve beperking: taalachterstand, afzondering, in 
het eigen wereldje zitten en er moeilijk aan wennen om in de groep te zijn.  
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Op communicatief gebied probeert ze erop te letten dat ze duidelijk articuleert, in de 
buurt blijft, oogcontact houdt, rekening houdt met de lichtinval, op ooghoogte spreekt, 
etc. Verder heeft ze ervoor gezorgd dat de kleuter een vaste plaats heeft in de kring.  

Op het einde van het interview verwoordde Sigrid dat ze samen gezeten heeft met 
Stappie. Ze mist meer heen-en-weer-communicatie tussen zichzelf en Stappie. Ze heeft 
vooral vragen omtrent de kleuter zelf. Ze vindt dat ze voldoende weet over de beperking. 
Ze vond het vooral interessant om mijn bevindingen te horen doorheen het interview, 
zodat ze zich daarin kon inleven. Ze is naar Gent geweest voor een inleefsessie. Tijdens 
deze sessie kon ze eens horen via de hoorapparaten. Sigrid vond dit goed omdat je je 
beter kan inleven in de beperking. “Soms vergeet je dat al eens en zo kun je er weer even 
bij stil staan. Het is ook niet iets dat zichtbaar is.” Tot slot zijn didactische tips altijd 
welkom voor Sigrid. 

(Duyck, 2016, 14 maart – interview)  

In bijlage zeven bevindt zich het volledige interview. 
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2.7   Interview met juf Hilde  
Juf Hilde geeft les in de “haven”, er zitten nu zes kinderen in haar klas. Soms wordt er 
met twee leerkrachten gewerkt, omdat alle kinderen een specifieke zorgvraag hebben. Ze 
heeft al 35 jaar ervaring met kinderen met een auditieve beperking. Ze vindt het goed dat 
kinderen met een auditieve beperking geïntegreerd worden in het regulier onderwijs, op 
voorwaarde dat ze een stevige basis hebben om te starten. Wanneer het kind auditief goed 
op weg is op vlak van verbale communicatie, vindt ze dat het kan. Ze vreest dat er nu al 
heel veel dove en gehoorgestoorde kinderen in een veel te grote groep zitten, om van start 
te gaan in het regulier onderwijs. Ze gaat ervan uit dat de meesten beter af zijn door te 
starten in kleinere groepen, waarbij de aandacht gericht is op communicatie. Hiermee 
bedoelt ze ondersteuning met gebaren, tekeningen, etc. Wanneer de basis goed is, vindt 
Hilde dat je het kind met begeleiding kan laten instromen. 

Nu gebeurt het omgekeerde, verwoordde Hilde. “Ze starten nu in het regulier onderwijs, 
maar dat gaat niet. Ze blijven daar een beetje hangen en krijgen van alle kanten hulp, 
maar uiteindelijk hangt het niet meer allemaal aan elkaar (…).” Dit komt volgens haar 
niet elk kind ten goede. Volgens Hilde is het een grotere luxe voor een gehoorgestoord 
kind als ze een leerkracht hebben die er mee bezig is, tien keer hetzelfde zegt, zinnen of 
woorden tekent wanneer het niet begrepen wordt, etc. “Het is hun recht.” voegde ze eraan 
toe. 

Ze vindt dat tegenwoordig met het M-decreet verwacht wordt dat leerkrachten in het 
regulier onderwijs als “supermensen” moeten opvoeden. De omgang met kinderen met 
een auditieve beperking moet je volgens haar leren voelen. Zelf leert ze nog heel veel bij 
van mensen uit haar werkomgeving. Ze acht het niet haalbaar voor leerkrachten in het 
regulier onderwijs, “Het zijn geen supermensen.”. Ze geeft aan dat het al een hele klus is 
in de gewone klaswerking en dat er nog een leven is naast je klas, anders hou je het niet 
vol. 

Het eerste dat bij haar opkwam bij het woord “auditieve beperking” is, dat het een 
ingrijpende beperking is. Zelf was ik geschokt met het antwoord, hierover werd een 
persoonlijk gesprek gevoerd.  

Hilde kent alle technologische hulpmiddelen en hun functies. Alle diensten waarop een 
kind een beroep kan doen zijn haar gekend. Van de commutatieve ondersteuning 
spraakafzien wist ze te vertellen dat spraakafzien zeer belangrijk is en blijft ongeacht de 
betere technologische hulpmiddelen die tegenwoordig op de markt zijn. In de klas 
gebruikt ze ook Nederlands met gebaren ter ondersteuning. Ze gaf aan dat gebarentaal een 
andere structuur heeft dan gesproken en geschreven taal. Bij Nederlands met gebaren 
blijkt dit niet zo te zijn: daar wordt elk woord in de zin beschreven. De leerkrachten zijn 
er in Spermalie van overtuigd dat dit beter is voor later. Toch wordt Vlaamse gebarentaal 
en SMOG ook aangeleerd voor wie het nodig heeft. 
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Het grootste gevolg van slechthorendheid situeert zich volgens Hilde op het vlak van taal 
en communicatie, daar hangen heel veel andere gevolgen op hun beurt aan vast. Ze vindt 
dat er eerst moet gewerkt worden aan de communicatie en de rest volgt later. Abstracte 
begrippen zijn volgens haar moeilijk aan te brengen waardoor ze explicieter moeten 
aangebracht worden. Op sociaal vlak heeft een auditieve beperking eveneens een invloed, 
doordat het kind volgens Hilde minder informatie opvangt. 

Op communicatief gebied probeert Hilde op veel dingen te letten. De klas is ook 
aangepast aan de beperking, er wordt zoveel mogelijk visuele ondersteuning aangeboden. 
In de klas is er ook een aparte plaats voorzien om in groep of individueel te werken. 
Individuele momenten vindt Hilde heel belangrijk. Hierbij vult ze aan dat er veel 
ervaringsgericht gewerkt wordt en dat ze hierbij de didactiek van Uden hanteert. 

Persoonlijk denkt ze dat leerkrachten in het regulier onderwijs met een goeie GON-
leerkracht en met de inleefdag van Spermalie voldoende geïnformeerd zijn. Toch maakt 
ze een kanttekening: “Je leert niet omgaan met een doof kind op één studiedag”. Het is 
volgens Hilde niet eenvoudig om daarin thuis te komen. “Didactische tips kan je nooit 
genoeg hebben, maar de mogelijkheid moet er zijn om ze uit te voeren.” 

(Danneels, 2016, 17 mei – interview) 

In bijlage acht bevindt zich het volledige interview. 
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3   Algemene conclusies  

3.1   Algemeen 
Uit de interviews is gebleken dat er, van de geïnterviewde leerkrachten in het regulier 
onderwijs, vier van de zes leerkrachten in contact zijn gekomen met één leerling met een 
auditieve beperking, de anderen drie keer. De ernst van beperking varieerde tussen matig, 
ernstig en volledig doof. Ik concludeer uit alle interviews dat ze allen achter het idee van 
het M-decreet staan, maar de meesten stellen hierbij voorwaarden, met name “normale 
begaafdheid”, “het kind mag geen nadelen ondervinden”, “kleinere groepen”, “een 
beperkt aantal kinderen met een beperking”, “zolang er voldoende ondersteuning kan 
worden aangeboden.”, etc. 

3.2   Auditieve beperking 
Op de vraag “Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”?” is er een variatie 
aan antwoorden gegeven. Deze antwoorden waren soms van toepassing op de leerling 
zelf, bijvoorbeeld: “ze kunnen niet goed horen”, “ze missen info”, etc. Er werden ook 
antwoorden gegeven die van toepassing waren op de kennis van de leerkracht, zoals: 
"Help, wat moet ik doen?". De leerkracht van Spermalie gaf een ander opmerkelijk 
antwoord namelijk: “het is een ingrijpende beperking”. Op de vraag “Hoe merk je op dat 
een kind slechthorend is?”, somden alle leerkrachten van het regulier onderwijs 
kenmerken op van de kleuter(s) die ze in hun klas hadden/hebben met een auditieve 
beperking.  

3.3   Ondersteunende middelen  
Alle geïnterviewde leerkrachten zijn al in contact gekomen met een hoorapparaat en 
weten hoe ze ermee moeten omgaan. Deze informatie werd hen vooral gegeven door 
Spermalie. De meesten weten ook dat ze voorzichtig moeten zijn bij water of zand. 
Andere technologische hulpmiddelen zoals een CI en BAHA, klonken voor de meesten 
onbekend in de oren, maar van een FM waren de meeste dan wel weer op de hoogte.  

Naast de technologische hulpmiddelen is er nog ondersteuning van buitenaf, waarvan 
GON de meest gekende is onder de leerkrachten. De GON-begeleid(st)ers zijn voor alle 
leerkrachten een grote steun, ze bieden hen ondersteuning en tips aan. Daarnaast zijn er 
ondersteunende middelen bij communicatie, daaronder behoort spraakafzien en 
gebarentaal. Spraakafzien betekent voor de meeste leerkrachten het mondbeeld aflezen. 
Van gebarentaal in de klas wordt geen gebruik gemaakt. Toch is er al één iemand met 
SMOG in contact gekomen en één iemand met gebarentaal. De leerkracht van Spermalie 
is met al deze ondersteunende middelen bekend. 
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3.4   Gevolgen  
Ondanks deze hulpmiddelen blijft een auditieve beperking niet zonder gevolgen. 
Problemen uiten zich op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Wanneer de leerkrachten 
de vraag gesteld werd wat ze opmerkten waren “taalachterstand” en “afzondering” de 
meest voorkomende antwoorden.  

3.5   Didactische aanpak 
Volgens de interviews blijkt dat alle leerkrachten weten dat ze op communicatief gebied 
rekening moeten houden met de kleuter. Een tip die ze allen toepassen is oogcontact 
houden. De antwoorden “duidelijk articuleren”, “rekening houden met de akoestiek” en 
“lichtinval”, kwamen niet bij iedereen naar voor. Redelijke aanpassingen in de klas 
werden door vier leerkrachten in het regulier onderwijs doorgevoerd: het bieden van een 
sterkere visuele ondersteuning, het geven van een vaste plaats aan het kind en het maken 
van concrete afspraken met de andere kleuters. In het buitengewoon onderwijs is de klas 
al aangepast op de beperking. 

De beperking uitleggen aan klasgenoten werd door twee leerkrachten gedaan aan de hand 
van een kinderboek en samen met de GON-begeleidster. Anderen hebben het uitgelegd 
aan de hand van de toestelletjes. Eén iemand gaf aan dat ze het er eens moeilijk mee had, 
zij miste de hulp die de GON-begeleiding in het verleden had geboden.  

De meeste leerkrachten hebben de inleefdag in Spermalie gevolgd, die bleek interessant 
te zijn. Verder hebben ze steun en tips gehad van de GON-begeleidster. Toch gaven twee 
leerkrachten aan dat ze het gevoel hebben dat ze nog te weinig weten. Twee anderen 
vinden dat ze voldoende weten en volgens één iemand kan je nooit te veel weten. Slechts 
één iemand zei ze alles wist, door persoonlijke ervaring met haar dochter. Uit interviews 
is gebleken dat vier van de zes leerkrachten verlangen achter meer didactische tips en één 
iemand verlangt naar meer getuigenissen.  

3.6   Besluit  
Een rechtstreeks antwoord op de hoofdvraag “Hoeveel kennis hebben de leerkrachten 
over een auditieve beperking?” is er niet. Over het algemeen kunnen we concluderen dat 
ze van alles wel iets weten, maar of dit voldoende is blijft een open vraag. Leerkrachten 
verlangen naar informatie die ze op dat ogenblik nodig hebben. Informatie verwerven ze 
vooral via Spermalie en de GON-begeleidster, maar toch zijn er nog leerkrachten die 
meer didactische tips verlangen. De leerkracht in Spermalie blijkt hier geen nood aan te 
hebben, aangezien ze al 35 jaar werkervaring heeft. 
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Hoofdstuk 2:  
Bevindingen omtrent auditieve beperking 
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1   Auditieve beperking 
In mijn literatuuronderzoek heb ik besproken dat er verschillende oorzaken zijn van een 
auditieve beperking. Zelf heb ik ook een auditieve beperking door zuurstoftekort bij de 
geboorte, maar mijn auditieve beperking werd pas vastgesteld toen ik in het tweede 
leerjaar zat. Nu worden er verschillende betrouwbare testen afgenomen onmiddellijk na 
de geboorte. Toen ik geboren werd waren deze testen er nog niet, het was nog de klaptest. 
Een persoon stond achter mij en klapte in zijn handen, ik keek in de verkeerde richting. 
Hij herhaalde de test en toen keek ik in de juiste richting. “Het is in orde,” zei hij en er 
werd er nooit meer bij stilgestaan. Tot op een dag dat mijn papa bepaalde zaken 
opmerkte. Deze beschreef Geelen (2013) ook als herkenningssignalen voor 
slechthorendheid. Het viel mijn papa op dat ik de tv vaak luider zette, langzaam reageerde 
op omgevingsgeluiden, de bel niet hoorde, fouten schreef bij te veel omgevingslawaai, 
etc. Uiteindelijk werd mijn gehoorprobleem vastgesteld met een gehoortest in het 
ziekenhuis. Het CLB had al eerder gehoortesten afgenomen, maar zij hadden nooit iets 
vastgesteld. Heel lang werd er zelfs gedacht dat ik dyslexie had. 

Uit mijn gehoortest bleek dat ik tot de categorie “licht – matig” slechthorend behoorde. 
Dus er bestaan wel degelijk gradaties binnen de beperking. In het literatuuronderzoek 
komt een tabel terug die vermeldt wat je kan horen per dB. Hierbij wordt duidelijk wat 
een slechthorende wel en niet kan horen. Deze tabel komt overeen met mijn ervaringen. 
Ik hoor zonder mijn hoortoestellen geen vogels, gefluister, bladeren die vallen, een kraan 
die lekt, een klok die tikt en de telefoon. De telefoon zit, volgens het schema, onder de 
categorie “ernstig” slechthorend. Ik denk dat dit ook afhangt van hoe ver de geluidsbron 
ligt en hoe luid de telefoon, de bel, de stofzuiger en andere voorwerpen klinken. 

Als kind wist ik niet wat een auditieve beperking voor mij betekende, soms heb ik het 
gevoel dat ik het nog steeds niet weet. Ik draag het al heel mijn leven mee, ik heb het 
nooit anders ervaren. Daarom had ik besloten om tijdens de interviews de vraag te stellen: 
“Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”?”. Er werden verschillende 
antwoorden gegeven die slechts enkele gevolgen gaven van de beperking, maar het omvat 
zoveel meer. Hilde, die al 35 jaar in Spermalie werkt, antwoordde het volgende: “Het is 
een ingrijpende beperking.”. Ik was verwonderd door het antwoord en had hierover een 
gesprek met haar. Na het gesprek werd me duidelijk waarom ze dit zo ervaart. Zij werkt 
elke dag met kinderen die auditief beperkt zijn en kent alle problemen die zich voordoen. 
Ik ervaar mijn beperking niet zoals zij dat doet bij anderen, omdat ik niet altijd besef wat 
gevolgen ervan zijn. Door deze bachelorproef te schrijven, werd ik hiermee wel 
geconfronteerd. 

Kerkhofs (2012) heeft in zijn boek vermeld dat een auditieve beperking vaak als een 
onzichtbare beperking wordt beschouwd, zelf ga ik daarmee akkoord. Want wanneer het 
toestel weggenomen wordt, kan niemand het lichamelijk opmerken. Ik zeg lichamelijk, 
omdat je het soms kan opmerken aan de uitspraak.  
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De leerkrachten die ik had geïnterviewd gaven verschillende antwoorden wanneer hun 
gevraagd werd: “Hoe merk je slechthorendheid op?”. Ze gaven onmiddellijk een 
antwoord aan de hand van wat ze opmerkten bij die kleuter. Veel leerkrachten gaven 
dezelfde kenmerken van slechthorendheid als Geelen (2015) omschrijft. Veerle L. 
vertelde dat ze het gevoel had dat hij even wachtte en de andere kinderen nadeed. Ik kan 
me hier heel goed in vinden. Wanneer ik de opdracht niet verstaan heb, kijk ik ook af van 
medestudenten of vraag ik na wat er precies gezegd geweest is.  
 
“In hun eigen wereld zitten.”, was ook een antwoord die gegeven werd. Voordat mijn 
papa mijn beperking ontdekte dacht hij dat ik in mijn eigen wereld zat, doordat ik niet 
reageerde op omgevingssignalen. Maar eigenlijk zonderde ik me af, om mij te focussen 
op hetgeen ik wou horen, namelijk de televisie. Ik begrijp dat kleuters in hun eigen 
wereld zitten, iedere kleuter leeft soms in zijn eigen wereld. Maar een slechthorende heeft 
daar volgens mij nog net iets meer nood aan, zeker in het begin bij het verkrijgen van 
hoortoestellen. Er vallen zoveel nieuwe dingen te ontdekken. Ik herinner mij nog heel 
goed dat, wanneer ik ze in had dat ik mijn papa overlaadde met vragen zoals “Wat is dat 
achter mij?” (voetstappen), “Wat is dat in de lucht?” (vogels), “Wat tikt er in mijn 
kamer?” (een klok), etc. Het leek wel een nieuwe wereld die voor me openging. 
 
Ik hoop dat leerkrachten snel signalen herkennen van slechthorendheid. Hoe vroeger de 
problemen gedetecteerd worden, hoe beter. Gelukkig zijn de tijden veranderd en weten ze 
al snel of er iets aan de hand is. Uit interviews is gebleken dat leerkrachten weten welke 
stappen ze moeten ondernemen bij een vermoeden van slechthorendheid, en dit is 
geruststellend. 
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2   Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Dankzij ondersteunende hulpmiddelen, namelijk mijn hoorapparaten en mijn FM-systeem 
kan ik toch iets meer horen dan wat in de tabel wordt weergegeven. Deij (2013) zegt dat 
een hoortoestel slechts een hulpmiddel is. Ik vind het mooi dat ze de vergelijking maakten 
met een bril. Een bril kan je zicht weer tien op tien krijgen maar een hoortoestel zorgt 
ervoor dat je zeven op tien hoort in plaats van zes op tien. Persoonlijk ervaar ik dat het 
moeilijk blijft om dit aan anderen duidelijk te maken. Ze denken te vaak dat een 
hoortoestel de oplossing is voor het probleem, maar er komt veel meer bij kijken. 

Er bestaan verschillende hoorapparaten namelijk: achter het oor, luidspreker in het oor en 
hoorapparaat in het oor. Zelf heb ik al twee soorten hoortoestellen gehad. Toen mijn 
beperking ontdekt was, kreeg ik hoorapparaten in het oor. Ik had hiervan twee paar 
gehad, nu heb ik een toestel achter het oor. Persoonlijk vind ik dit toestel aangenamer, 
omdat het meer verluchting geeft. Door al een paar hoorapparaten gehad te hebben, kan ik 
bevestigen dat je het toestel werkelijk moet leren gebruiken. Mijn hersenen hadden, en 
hebben nog steeds, tijd nodig om te wennen aan de nieuwe manier van horen. Geluiden 
en spraak klinken in mijn ervaring steeds anders met een ander hoortoestel. Het vraagt 
telkens opnieuw tijd om er aan te wennen. Maar het grootste nadeel blijft volgens mij dat 
je met het toestel in alles even luid hoort, geluiden die belangrijk noch onbelangrijk zijn. 
Een mooi situatieschets hiervan is het bioscoopbezoek. Als het een film is zonder 
ondertiteling doe ik mijn toestellen in om het geluid beter te kunnen horen. Maar dan hoor 
ik niet alleen de film luider, maar ook de gsm geluiden, het gefluister, het gekraak van 
chips in de mond, etc. Uit gesprekken met de geïnterviewden uit het regulier onderwijs 
bleek dit niet voor iedereen duidelijk te zijn. 

Iedereen bleek wel op de hoogte te zijn van de batterij van het hoortoestel. De 
leerkrachten vertelden mij dat ze allemaal een batterij kunnen vervangen wanneer nodig. 
Dit hadden de meesten geleerd via de inleefdag van Spermalie of via de GON-
begeleid(st)er. Zelf had ik graag tijdens het onderzoek een inleefdag meegemaakt, maar 
daar heb ik de kans niet toe gekregen. Ik vind het zeer positief dat het aangeboden wordt 
aan leerkrachten. Maar tijdens de interviews heb ik opgevangen dat turnleerkrachten deze 
informatie niet gekregen hebben. Ik vind het belangrijk dat ook turnleerkrachten 
deelnemen aan deze inleefdag. De didactische tips gelden ook voor hen, zeker bij 
zwemlessen kunnen die goed van pas komen. Toen ik met Hilde hierover sprak, zei ze dat 
directies niet altijd enthousiast zijn om een vakleerkracht te sturen.  
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In het literatuuronderzoek spreek ik ook nog over een cochleair implantaat en een BAHA 
als technologische hulpmiddelen. Voordat ik informatie over een CI ging opzoeken, 
stelde ik me de vraag hoe een CI in elkaar zat en waarom mij dit nooit is aangewezen. 
Zelf vond ik het alvast fascinerend om te lezen hoe een CI de werking van een onderdeel 
van het oor kan overnemen. Bovendien vroeg ik mij af hoe je hoort met een CI, zoals 
horenden zich soms afvragen hoe je hoort met een hoortoestel. Toen mijn GON-
begeleidster mij een filmpje toonde met daarop met hoe je met een CI hoort was ik 
verwonderd. Het klonk alsof een robot aan het spreken was. Ik kan best begrijpen dat 
Hoor mij (2015) vermeldt dat het leren horen met een CI een langdurige en intense weg 
is. Nele E. vernam dat het niet mooier horen is met een CI, maar duidelijker. 

Naast de CI is er ook nog een BAHA, we mogen dit niet vergelijken met elkaar. Het 
geluid wordt via beengeleiding doorgegeven en klinkt hetzelfde als normaal horen. Bij 
een gehoortest werd er een test via beengeleiding afgenomen, dit klonk heel goed. De 
klanken klonken beter, er was geen geruis, etc. Persoonlijk denk ik dat een BAHA, 
ondanks het nog niet zo populair is, beter is dan een gewoon hoortoestel. Maar uit het 
literatuuronderzoek blijkt dat een BAHA alleen gebruikt kan worden wanneer er 
problemen in de uitwendige gehoorgang of het middenoor plaatsvinden. Dit bevestigde 
Hilde van Spermalie. Een CI is onder de geïnterviewde leerkrachten nog redelijk gekend, 
maar van een BAHA hadden nog maar twee leerkrachten gehoord, waarvan één de 
functie kende.  

Een ander technologisch hulpmiddel is het FM-systeem. Het FM-systeem is, zoals in het 
literatuuronderzoek vermeld, een extra hulpmiddel bovenop de hoortoestellen. Zelf heb ik 
er ook één van het VAPH, en de informatie die ik gevonden heb strookt met mijn 
persoonlijke ervaring. Om het nog even kort samen te vatten: komt het erop neer dat je de 
persoon zijn/haar stem rechtstreeks hoort in het hoortoestel, terwijl het ander 
omgevingslawaai gedempt wordt. Het wordt mooi beschreven, maar toch ondervind ik er 
nadelen aan.  

Het eerste nadeel is dat het systeem aandacht trekt van medestudenten wanneer de 
leerkracht het aan heeft. Medeleerlingen stellen zich hier vaak vragen bij, als 
slechthorende wil je daar niet altijd open over zijn. Het tweede nadeel is dat er soms 
storing is, bijvoorbeeld als er wrijving is met de kledij van de leerkracht. Het derde nadeel 
is het feit dat omgevingslawaai niet gedempt lijkt te zijn, maar verwijderd. Communicatie 
met je buur is hierdoor onmogelijk. Daardoor hoor je andere leerlingen ook niet meer 
antwoorden op vragen, waardoor de leerkracht het initiatief moet nemen om antwoorden 
of bemerkingen te herhalen. Dit vergeten veel leerkrachten te doen. Het vierde nadeel is 
de tijdsduur van de lessen in het hoger onderwijs. Sommige lessen duren vier uur, wat een 
lange periode is om enkel de stem van de leerkracht te horen. Je kunt je met een FM-
systeem niet even afzonderen of wegdromen, het geluid blijft maar toestromen. Soms 
gebeurt het dat ik dan mijn hoorapparaten uit doe, in plaats van te vragen om het FM-
systeem af te zetten. Zo vermijd ik weer ongewilde aandacht. 
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Een kleuter zit niet onmiddellijk met deze problemen, maar uit interviews blijkt dat 
leerkrachten problemen ondervinden. Voor een leerkracht was het niet altijd duidelijk of 
het toestel nu aan of uitstond, de kleuter bleek er steeds aan te prutsen. Een andere 
leerkracht wist niet of de kleuter de computer hoorde via zijn FM. De kleuters geven dat 
natuurlijk niet altijd aan, daarvoor zijn ze nog te jong.  

Ondanks dat ik hoorapparaten en het FM-systeem heb als hulpmiddel maak ik er niet 
altijd gebruik van zoals Deij (2013) vermeldt. Ik zie er, zoals ze beschrijven, ook tegen op 
om ze in te schakelen omdat alles om mij heen dan zo luid klinkt, terwijl ik gewoon ben 
om alles stiller te horen. Ik merk soms te weinig effect, terwijl het een groot effect blijkt 
te hebben. Een mooi voorbeeld is wanneer ik samen met mijn papa om een nieuwe 
smartphone ging. Zoals elke klant stelde ik vragen over mijn mogelijke aankoop en de 
verkoper antwoordde met plezier. Wanneer we naar buiten gingen zei ik tegen papa: “Ik 
heb toch alles begrepen zonder apparaten.”. Waarop mijn papa antwoordde: “Ja, maar je 
hebt veel zaken gevraagd die de verkoper al eerder had vermeld.”. Ik voelde me 
wegzakken in de grond van schaamte, ik ging ervan uit dat ik alles had verstaan. Die man 
zal bij zichzelf gezegd hebben: “Dat meisje hoort niet goed.”. De reden waarom ik niet 
alles had verstaan was eerst en vooral omdat ik mijn hoortoestellen niet in had, maar ook 
omdat hij met zijn rug naar mij stond, waardoor ik niet kon liplezen.  

Blijkbaar ben ik niet alleen, de kleuter die bij Veerle V. zit, doet ze ook thuis uit. Ik weet 
dat het niet goed is, omdat je zo veel meer dingen mist, maar ik kan mij wel in die situatie 
inleven.  

Daarvan zijn leerkrachten niet altijd van op de hoogte. Ik ben vaak in contact gekomen 
met leerkrachten die het niet begrepen. Zo mocht ik in het middelbaar geen punten 
krijgen op luisteroefeningen met Cd. Toen ik dit opnieuw aankaartte bij een leerkracht 
voor de test, was dit mijn antwoord: “Moet ik die boxen aan je oren hangen misschien?”. 
Deze zin grijpt me nog steeds aan. Daarnaast was er ook nog een leerkracht die mijn 
beperking vergeleek met een oorontsteking. Ze zei letterlijk: “Ik heb een oorontsteking 
gehad en moest onmiddellijk aan jou denken, nu weet ik wat het is om minder te horen.”. 
Hilde vertelde me dat ze het niet slecht bedoelde, uiteindelijk klopt het wel. Maar toch 
brengt het woede in mij op, een gehoorprobleem kan je pas ervaren wanneer je het 
effectief hebt. Het is meer dan minder horen zoals ik eerder vermeldde. Ook klasgenoten 
konden hier niet altijd begrip voor opbrengen. 

Ik weet niet of ik hen dit allemaal mag kwalijk nemen, persoonlijk denk ik dat ze gewoon 
geen idee hebben wat de beperking inhoudt. Doordat het mij geraakt heeft, wil ik niet dat 
anderen dit moeten meemaken. De oplossing is, naar mijn mening, de leerkracht meer 
informatie aanbieden. Uit interviews blijkt dat de leerkrachten nu beter geïnformeerd 
worden en zelfs de kans krijgen om een inleefdag in Spemalie mee te volgen. Dit stelt mij 
gerust, maar zoals Nele I. vermeldde tijdens het interview moeten leerkrachten er wel 
voor open staan.  
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Niet alleen leerkrachten, maar ook klasgenoten. In de kleuterklas valt dit allemaal goed 
mee, kleuters stellen er zich nog geen vragen of bevindingen bij zoals volwassenen. De 
beperking werd in alle klassen uitgelegd, maar slechts twee geïnterviewde leerkrachten 
hebben dit via een kinderboek gedaan. Anderen hadden het gewoon uitgelegd en bij nog 
iemand anders had een GON-begeleidster het uitgelegd aan de hand van een knuffelaap. 
Dit vind ik een super idee! Op een speelse en leuke manier de beperking aanbrengen, 
zorgt ervoor dat de kleuters het snel opnemen. 

Nele D. vertelde me dat een kinderboek wel handig zou geweest zijn om het uit te leggen 
aan klasgenoten, want ze zat vooral met de vraag “Hoe leg ik het uit?”. Hierbij had ik het 
gevoel dat niet iedereen op de hoogte was dat er een kinderboek bestaat over gehoor. 
Toen ik op het internet zocht naar kinderboeken, viel mij op dat er maar een minimum 
aan kinderboeken te vinden waren. Ik hoop hier zelf in de toekomst verandering in te 
brengen, het moet eenvoudiger worden om een beperking voor te leggen aan de 
medestudenten. 

Ik heb steun en begeleiding gekregen van de logopedist en de GON-begeleiding. Een 
logopedist richt zich op de communicatie tussen mensen zoals aangegeven wordt in de 
literatuurstudie. Zelf kreeg ik twee tot drie keer per week één uur logopedie tot mijn 
achttien jaar. Daarnaast kreeg ik twee uren GON per week. Tijdens deze uren kreeg ik 
ondersteuning bij zaken waarbij ik het moeilijk had op school. Ik vind het jammer dat 
deze uren nu voor mij afgelopen zijn. In het literatuuronderzoek wordt vermeld dat je 
maar een bepaald aantal uren recht hebt op GON naargelang de graad van de beperking. 
Persoonlijk had ik graag nog meer GON-uren tot mijn beschikking gehad. Het is zo dat ik 
per niveau (lager, secundair en hoger onderwijs) slechts twee jaar recht heb op GON. 
Twee op drie jaar GON te hebben in het hoger onderwijs is meer dan genoeg, maar het is 
jammer dat je, als je nog verder studeert, voor een tweede diploma hoger onderwijs, er 
geen beroep meer kan op doen. Het was voor mij zo handig om naast andere lessen, 
tijdens schooluren te kunnen werken aan taken en daarin begeleiding te krijgen of 
gewoon eens mijn hart te luchten wanneer het net een moeilijke les geweest was. Ik neem 
aan dat veel leerlingen die mening delen. Uit interviews is gebleken dat alle leerlingen 
waarover sprake was GON-begeleiding kregen. Ik vind het goed dat er zo snel ingegrepen 
wordt. De GON-leerkrachten bleken ook interessant te zijn voor de kleuterjuffen, ze zijn 
namelijk een schat aan informatie en tips.  

Ik heb al gesproken over technische hulpmiddelen en ondersteunende diensten. Maar er is 
nog een categorie hulpbronnen, namelijk communicatieve ondersteuning. Spraakafzien is 
er alvast één van, ook gekend als liplezen. Er wordt verteld op de website van liplezer dat 
je je 100% moet focussen op de andere persoon om hem te verstaan en dat klopt ook. 
Liplezen is kijken naar het non-verbaal gedrag, mondbeeld, etc. van je gesprekspartner.  
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Ondanks mijn hoortoestellen, ben ik altijd aan het liplezen, maar het kost energie 
waardoor mijn concentratie soms snel weg is. Je moet zoals vermeld continu 
mondbeelden lezen, het stemgeluid en de articulatie van verschillende personen wennen, 
etc. Aan de andere kant kan liplezen ook leuk zijn, je kunt soms gesprekken aflezen 
vanop een afstand. Uit interviews is gebleken dat leerkrachten geen duidelijk beeld 
kunnen geven wat spraakafzien is. Onder spraakafzien wordt vaak alleen het mondbeeld 
verstaan, maar het is het volledige non-verbale gedrag dat van belang is. Hilde van 
Spermalie gaf aan dat liplezen ondanks de verbeterde technologische hulpmiddelen altijd 
van belang blijft. Hiermee ga ik akkoord, het lijkt mij ook handig om op terug te vallen 
wanneer je geen gebruik maakt van de technologische hulpmiddelen.  

De tweede communicatieve ondersteuning is gebarentaal, om dit te begrijpen is het 
logisch dat je het moet leren. Zelf heb ik een avondcursus Vlaamse gebarentaal gevolgd. 
Daar is me duidelijk geworden dat gebarentaal inderdaad, zoals Knoors & Marschark 
(2014), schreven, niet universeel is. In België kennen we verschillende dialecten van 
gebarentaal: Vlaamse, West-Vlaamse, Antwerpse, etc. Binnen deze verschillende 
provincies kan je al staven dat Van Herrewege en Vermeerbergen (2004) gelijk hebben 
dat elke taal zijn eigen opbouw en regels kent. Bij elke provincie wordt bijvoorbeeld de 
letter “m” anders voorgesteld. Persoonlijk vind ik dit jammer, in Amerika blijkt dat 
gebarentaal één taal is in gelijk welke staat. Het zou toch gemakkelijker zijn mocht de taal 
universeel zijn.  

Een derde communicatiemiddel is SMOG. Zelf heb ik nog een spoedcursus gehad van 
SMOG, persoonlijk dacht ik dat het vereenvoudigde gebarentaal was voor kinderen. Maar 
volgens mijn literatuuronderzoek is gebleken dat ze ingevoerd zijn om de communicatie 
vlotter te laten verlopen bij personen met een mentale beperking. Clason (2007) vult 
hierbij aan dat babygebaren aansluiten bij SMOG. Ze zouden de communicatie 
bevorderen en geen negatieve invloed hebben op spraakontwikkeling. Ik had al eerder 
gehoord dat in Stappie, baby’s gebaren aangeleerd kregen. Na verloop van tijd kende de 
baby het gebaar en beeldde ze die uit. Dat vond ik boeiend om te horen. Waarom dit niet 
bij alle baby’s toepassen, als het toch geen negatieve invloed kent? 

Volgens mij zou het interessant zijn dat elke leerkracht in contact komt met gebaren, om 
die te gebruiken tijdens hun activiteiten. Uit interviews is gebleken dat maar twee van de 
zes geïnterviewde leerkrachten in contact zijn gekomen met gebaren. Of ik dit te weinig 
vind weet ik niet, ik denk alleen dat het een meerwaarde zou zijn. Zelf heb ik opgemerkt 
dat ik tijdens mijn stage veel gebaren gebruikte om mijn activiteiten te ondersteunen. 

Lang dacht ik dat Vlaamse gebarentaal en SMOG gebruikt werden in Spermalie, dat is 
ook zo. Maar Hilde beweerde tijdens het interview dat er het meest gewerkt wordt met 
Nederlands met gebaren. Hierbij zou elk woord in de zin uitgebeeld worden, zodat de 
lidwoorden en andere delen ondersteund worden. In gebarentaal zeggen we “Ik rij auto.” 
terwijl in Nederlands met gebaren gezegd wordt: “Ik rij met de auto.”. Ze zijn er in 
Spermalie van overtuigd dat dit beter is dan Vlaamse gebarentaal met het oog op de 
toekomst. Deze visie is begrijpelijk, zeker voor wat betreft lezen en schijven.  
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3   Gevolgen van een auditieve beperking voor kleuters 
Een auditieve beperking heeft veel impact op vlak van spraakontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en sociaal – emotionele ontwikkeling. Dit is gebleken uit het 
literatuuronderzoek. Voor de meeste geïnterviewden is één van de gevolgen 
taalachterstand, allen hadden ze gelijk. Volgens Knoors en Marschark (2014) mogen ze 
nog de ideale begeleiding en hulpmiddelen krijgen, toch zou er vaak een vertraagde 
gesproken taalontwikkeling zijn en bereiken ze niet de taalbeheersing van hun 
leeftijdsgenoten. Verder vullen ze nog aan dat de ernst van de auditieve beperking niets te 
maken heeft met de achterstand van de taalontwikkeling. Een slechthorende leerling zou 
volgens hen dezelfde taalachterstand hebben als een dove leerling. Ik twijfelde aan deze 
bevinding, waardoor ik Hildes mening gevraagd had na het interview. Hilde vertelde me 
dat ze denkt dat dit afhankelijk is van kind tot kind, ik vind dat ze daarin gelijk heeft. 

Knoors en Marschark (2014) beschreven ook dat mensen met een auditieve beperking 
over het algemeen een kleinere woordenschat hebben, minder woordbetekenissen kennen 
en minder gerelateerde woordbetekenissen. Hiermee ga ik volledig akkoord, een tekort 
aan woordenschat en woordenschatbetekenissen is bij mij zeker aanwezig. Het valt niet 
onmiddellijk op tijdens een gesprek, omdat ik woorden gebruik die ik ken. Het zijn vaak 
eenvoudige woorden zoals een spaak van een fiets die mij onbekend zijn. Deze 
eenvoudige woorden heb ik gemist in de kleuterklas omwille van mijn beperking. 
Wanneer ik stage doe in een kleuterklas word ik met deze achterstand geconfronteerd. Ik 
moet dingen die ik wil aanleren aan de kleuters, soms zelf gaan opzoeken. Zo wist ik 
bijvoorbeeld niet dat de mama van big een zeug genoemd wordt.  

Het is dan ook een heel goede zaak dat het probleem snel gedetecteerd wordt: baby’s 
kunnen volgens Knoors en Marschark (2015) al na één jaar een implantaat krijgen. Dit 
blijf ik fascinerend vinden, maar toch vind ik dat we ook nog babygebaren moeten 
gebruiken. Deij (2013), vermeldt dat baby's na de brabbelperiode omgevingstaal beginnen 
na te bootsen, zowel verbaal als non-verbaal. In het begin had ik hier mijn twijfels over, 
maar na een mondeling gesprek met mijn leerkracht Vlaamse gebarentaal, die zelf doof 
is, zijn die twijfels verdwenen. Hij vertelde mij uit zijn persoonlijke ervaring dat je vanuit 
de wieg al gebarentaal kan aanleren, de kinderen geven na verloop van tijd een respons. 
Zoals de spraak, zijn de gebaren nog niet correct, maar verstaanbaar. Uit onderzoek van 
Zweibel (1987) is zelfs gebleken dat dove kinderen met dove ouders een hogere 
intelligentiescore behalen dan een kind dat horende ouders heeft. Het heeft niets te maken 
met de genetische achtergrond, maar met het feit dat gebarentaal gebruikt wordt in een 
volledig doof gezin.  
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Knoors en Marschark (2014) beschrijven dat kinderen met een auditieve beperking het 
verbale missen en daardoor meer gefocust zijn op het non-verbale. Zelf ben ik ook nog 
meer gefocust op het non-verbale, waaronder het mondbeeld, de omgevingsaspecten, etc. 
Een probleem volgens Knoors en Marschark (2014) is dat kinderen met een auditieve 
beperking alles visueel willen waarnemen, waarbij ze niet selectief zijn en zo belangrijke 
informatie missen. Dit kan ik best begrijpen, kinderen zijn op zich al nieuwsgierig 
ingesteld, hoe moet het dan niet zijn voor iemand die iets hoort, maar niet weet waar het 
vandaan komt. Zelf kijk ik ook veel rond, ik heb alles gezien voor iemand kan zeggen wat 
er allemaal staat. Ik ben me er niet van bewust in hoeverre ik hiermee selectief omga en 
of ik hierdoor informatie mis. Dit is volgens mij afhankelijk van de leeftijd en de situatie. 

Uit interviews is gebleken dat sommige leerkrachten dingen visueel willen aanbrengen. 
Maar dit bleek voor één iemand niet haalbaar, ze wou alles visualiseren. Alles 
visualiseren is inderdaad niet haalbaar. Toch vind ik het een mooi gebaar dat ze overwoog 
om dat te doen. Ik visualiseerde op stage zoveel mogelijk, ik ben daar onbewust mee 
begonnen omdat het mij logisch leek. Je kan er niets fout mee doen, het is zelfs 
interessant wanneer je anderstalige kleuters in de klas hebt. Dit bevestigde Hilde ook, in 
haar klas wordt er heel veel visueel gewerkt van gebaren tot tekeningen. Ze toonde mij 
een aantal voorbeelden van wat ze toepassen in de klas, ik heb er bewondering voor. Het 
is onvoorstelbaar wat er van visualisatie aangebracht wordt. Ze werken hierbij ook met de 
didactiek van Uden. Maar hoeveel er ook gevisualiseerd wordt, het is onmogelijk alles 
visueel voor te stellen.  

Zoals Deij (2013) vermeldt missen ze hierdoor informatie en doen ze geen feitenkennis 
op, hierdoor is het moeilijker om gevoelens en gedragingen van zichzelf en anderen te 
begrijpen. Deij (2013) geeft hierbij het volgende voorbeeld: “Als een van zijn 
klasgenootjes een grapje maakt waardoor iedereen begint te lachen, zou het kunnen dat 
hij zich afvraagt of er om hem gelachen wordt. Want wellicht heeft hij de grap wel 
gemist, waardoor hij zich een buitenstaander kan voelen.”. 
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Hiermee ben ik volledig akkoord, als ik iets niet goed gehoord heb tijdens een 
groepsgesprek denk ik ook vaak dat het over mij gaat. Als ik dan vraag wat ze zeiden 
willen ze niet altijd antwoorden, waardoor ik me dan nog meer een buitenstaander voel. 
Ik kan niet mee lachen of erover meepraten. Op dat moment kan ik mij onzeker voelen en 
me terugtrekken. Het wordt vaker gezegd dat slechthorenden en doven soms 
achterdochtig zijn. Dit kan volgens Geel (2015) zelfs leiden tot psychologische gevolgen. 
Voor een kleuter met een auditieve beperking moet dit niet gemakkelijk zijn, klasgenoten 
kunnen bepaalde gedragingen verkeerd interpreteren omdat hun inlevingvermogen nog 
niet voldoende ontwikkeld is. Zo kunnen er ook conflicten ontstaan. Ik herinner mij geen 
conflicten met klasgenoten in de kleuterklas, maar wel in het middelbaar. Ondanks hun 
ontwikkeld inlevingsvermogen, waren er nog steeds medeleerlingen die alleen de 
voordelen van mij beperking zagen. Volgens mij kunnen psychologische gevolgen zich 
op elk moment beginnen te ontwikkelen, de vraag is alleen hoe sterk je er tegenover staat. 
Er zijn, jammer genoeg, altijd mensen zijn die niet openstaan voor de beperking en zijn 
gevolgen.  

Deij (2013) vermeldt in zijn boek het volgende: “Slechthorendheid is geen keuze, het is 
een gegeven. Het speelt een rol bij de vorming van je identiteit. Het kan je flexibel maken 
en jouw manier van denken en handelen verrijken.”. Hier ben ik volledig mee akkoord, ik 
zie mijn beperking niet als een nadeel. Ik zie het als een zwakte, die ik een sterkte kan 
maken. Ik hoop in de toekomst personen te helpen met een auditieve beperking, een 
ambitie waarbij deze bachelorproef voor mij een start is. 

Uit een onderzoek van Paatch & Toe (2013) is gebleken dat mensen met een auditieve 
beperking meer vragen stellen, persoonlijke informatie delen, sneller een nieuw 
onderwerp starten en vooral langer aan de beurt blijven dan een horende leeftijdsgenoot. 
Ik ben er mij niet van bewust dat ik aan deze kenmerken voldoe. Maar persoonlijke 
informatie delen doe ik wel snel, maar dat kan ook liggen aan mijn karakter. 

Naast al deze gevolgen in de ontwikkeling, zijn er op vlak van onderwijs ook nog 
gevolgen. De keuze moet gemaakt worden tussen het regulier of het buitengewoon 
onderwijs. Voor ik aan deze bachelorproef begon vond ik de invoering van het M-decreet 
betreffende auditieve beperking een goed idee, nu heb ik mijn twijfels. Deze twijfels zijn 
er pas gekomen na een gesprek met Hilde van Spermalie. Zij heeft in haar visie dingen 
verteld, die mij bepaalde aspecten heeft doen inzien. Meer informatie over Hildes visie 
bevindt zich in bijlage acht.  
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Mijn persoonlijke mening is dat het M-decreet wat moois te bieden heeft, maar zijn 
donkere zijde kent. Ik sta volledig achter het integreren van mensen met een auditieve 
beperking, maar ik heb geleerd dat het niet altijd een kind ten goede komt. De scholen en 
de leerkrachten zijn er nog niet op voorbereid. Kleinere klasgroepen zouden al een goeie 
start zijn om veel bijkomende problemen te vermijden, helaas is dit niet eenvoudig. 
Daarom zijn er tussenoplossingen nodig zoals leerkrachten informatie bieden over de 
beperking, ondersteuning geven van buitenaf, redelijke aanpassingen doorvoeren, etc. Dit 
is voldoende als je één kleuter in de klas hebt met een auditieve beperking, maar als er 
meer zorgkinderen bijkomen, wordt het moeilijker. 

Het is ook afhankelijk van de ernst van de beperking of de kinderen passen in het regulier 
onderwijs. In het regulier onderwijs wordt eerst het zorgcontinuüm doorlopen. Deze 
bestaat uit vier fases zoals besproken in de literatuurstudie. Het begint met de “brede 
basiszorg” en het eindigt met de “uitbreiding van zorg”. Indien de redelijke aanpassingen 
niet haalbaar zijn, kan de keuze gemaakt worden om de overstap te maken naar het 
buitengewoon onderwijs (BuO). Maar persoonlijk vind ik het beter dat de meeste 
kinderen starten in het BuO, zoals Hilde van Spermalie ook aangeeft in het interview. Het 
zou goed zijn om eerst in te schatten of de kleuter het regulier onderwijs aankan. Indien 
het haalbaar is, kunnen ze nog de overstap maken. Nu gebeurt vaak het omgekeerde en 
blijven de kleuters te lang vast zitten in het regulier onderwijs, waardoor de gevolgen 
achteraf groter kunnen zijn. 

Uit de interviews met de leerkrachten van het regulier onderwijs is gebleken dat iedereen 
achter het idee van het M-decreet staat, maar onder voorwaarden. Ik begrijp dat 
leerkrachten voorwaarden stellen, het is niet evident om elk kind aangepaste zorg te 
bieden en zeker niet in grote klasgroepen. Zoals ik eerder vermeldde denk ik dat kleinere 
klasgroepen veel problemen kunnen vermijden.  
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4   Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve 
beperking op school  

Ik ben deze bachelorproef gestart met het idee om het onderwijzend personeel meer 
informatie te bieden over de beperking, omdat ik uit persoonlijke ervaring gemerkt heb 
dat de beperking en zijn gevolgen niet altijd begrepen worden. Doordat het M-decreet van 
kracht wordt, is het nu nog veel meer van belang dat onderwijzend personeel op de 
hoogte is van de beperking en de aanpak. Het eerste idee was een kinderboek uit werken 
om op die manier de beperking voor te stellen aan klasgenoten. Het tweede idee was een 
infobundel op te stellen per kleuterklas voor de leerkracht. Het derde idee was een 
infoboek. Zo waren nog veel meer ideeën, maar uiteindelijk is het een website geworden. 
Meer uitleg over de website bevindt zich in het derde hoofdstuk. 

Deij (2013) vermeldt dat je een kind met een auditieve beperking best eerst wegwijs 
maakt in de school zodat hij zich snel vertrouwd voelt in het gebouw en op de speelplaats. 
Ik vind dit niet enkel en alleen noodzakelijk voor een kind met een auditieve beperking, 
ik denk dat elk kind daar nood aan heeft. Waar de school wel moet mee rekening houden, 
zijn de tips die ze nodig hebben om in communicatie te treden met een auditief beperkte 
leerling. De tips die AHOSA geeft, zijn in dit kader bruikbaar.  

Deij (2013) vermeldt hierbij dat communicatie tussen een leerkracht en een slechthorende 
leerling niet altijd goed verloopt. Dit is begrijpelijk: er is meer dan één kleuter in de klas, 
waardoor het probleem soms wat naar de achtergrond verschuift. Dit geldt ook in het 
lager, middelbaar en hoger onderwijs. Ik merkte op, ondanks dat de leerkrachten op de 
hoogte zijn, dat ze niet altijd rekening houden met de aanpassingen die ik nodig had. Ik 
vond het niet leuk om ze hier steeds op te wijzen tijdens de les, dus zweeg ik en vroeg 
hulp aan mijn buur. Klasgenoten moeten hiervan ook op de hoogte zijn, natuurlijk gaat dit 
niet bij kleuters. Maar ze kunnen wel op de hoogte gebracht worden over de beperking. 
Zelf bracht ik ook altijd de klasgenoten op de hoogte, met het FM-systeem kon ik niet 
anders. Iedereen vroeg mij waarvoor het toestel diende. Ik vind het FM-systeem om die 
reden ook een nadeel, zoals ik eerder vermeldde. Daarom gebruik ik het niet zoveel, maar 
ook wanneer een leerkracht het toestel niet kreeg stelden ze hier vragen bij. 

De communicatietips kunnen nog aangevuld worden met aanpassingen in de klas zoals 
Deij (2013) weergeeft aan de hand van tips. Ik ga met alle tips akkoord, maar akoestiek 
beschouw ik als de meest belangrijke. Ik merkte op tijdens turnlessen dat ik informatie 
niet opving door de akoestiek. Het is als slechthorende heel moeilijk om iemand dan te 
verstaan.  
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Uit interviews is gebleken dat de leerkrachten van het regulier onderwijs op de hoogte 
zijn van een paar tips en informatie over een auditieve beperking. Maar een rechtstreeks 
antwoord op de hoofdvraag “Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking?” heb ik niet gekregen. Of hun kennis voldoende is blijft ook een vraag, maar 
ik kan er wel uit afleiden dat leerkrachten verlangen naar informatie die ze op het 
ogenblik nodig hebben. Het probleem hierbij is dat de GON-begeleid(st)er die informatie 
biedt, slechts om de week langskomt.  

Vandaar het idee om een website te gaan ontwikkelen, specifiek voor kleuterleerkrachten. 
Deze website kan natuurlijk door ander onderwijzend personeel gebruikt worden. Op 
deze manier is de info voor iedereen makkelijk beschikbaar. Veel leerkrachten hebben 
veel bijgeleerd in Spermalie en steun gehad aan GON-begeleid(st)ers, maar zodra deze 
twee informatiebronnen wegvallen krijgen ze niet genoeg informatie. Sommige 
geïnterviewde leerkrachten zaten met vragen zoals: “Werkt het FM-systeem aan de 
computer?”, “Hoe leg ik een auditieve beperking uit aan medestudenten?”, etc. Hiervoor 
bestaan kinderboeken als didactisch hulpmiddel maar niet alle geïnterviewde leerkrachten 
zijn hiervan op de hoogte. Dit zou ook info kunnen zijn, die aangeboden wordt op de 
website. Bovendien bereiken bepaalde tips de leerkrachten niet op het juiste moment. 
Leerkrachten lijken mij er bijvoorbeeld niet van bewust dat tijdens het thema verkeer, een 
kleuter met een auditieve beperking meermaals naar links of naar rechts moeten kijken. 

Er zijn al een aantal boeken en brochures gemaakt over een auditieve beperking, maar 
leerkrachten lijken ze niet te gebruiken. Sommige geïnterviewde leerkrachten hebben wel 
een bundel mee gekregen, maar deze ligt ergens in de klas en wordt weinig gebruikt. Het 
voordeel van een website is dat die nooit zoek is. De info kan je altijd, waar en wanneer je 
ook bent, terugvinden. Ook voor zorgcoördinatoren en turnleerkrachten is het bereikbaar. 
Uit interviews is gebleken dat turnleerkrachten de inleefdag in Spermalie niet 
meegemaakt hebben, terwijl een kleuter gemiddeld vier uur per week de turnleerkracht 
voor zich heeft. Voor hen is deze informatie even belangrijk, het kind moet zich veilig 
voelen. 

Differentiatie is ook van belang tussen horende en slechthorende kleuters. Slechthorende 
kleuters hebben namelijk meer nood aan visualisatie. Didactisch materiaal kan ook 
beschikbaar gesteld worden op een website, voorbeeld gevisualiseerde versjes, liedjes, 
etc. Een leerlijn kan voor auditief beperkte kleuters niet opgesteld worden, de variatie in 
de beperking is zo groot dat elke leerling nood heeft aan andere ondersteuning. 
Differentiatie is hier de ideale oplossing voor. 
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Hoofdstuk 3:  
Toegankelijk informeren van de leerkrachten 
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1   Een rugzak vol ideeën 
Het praktijkonderdeel van deze bachelorproef heeft veel veranderingen gekend doorheen 
het onderzoek. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om een website te ontwikkelen omdat er 
geen informatie verloren zou gaat en omdat het voor iedereen makkelijk beschikbaar 
blijft. 

2   De website ontwikkelen 
Een website ontwikkelen schrok mij niet af, ik opende Weebly en was begonnen. De lay-
out is gedurende een periode meermaals aangepast. De website mocht niet te druk 
overkomen en moest overzichtelijkheid behouden. Met een voorbeeldversie ben ik naar 
een zorgcoördinator, vier leerkrachten in het regulier onderwijs en naar een leerkracht in 
het BuO toegestapt. Elk van hen kreeg een vragenlijst, die ze moesten invullen na een 
korte voorstelling van mijn website. Het sjabloon en de beantwoorde vragenlijsten 
bevinden zich in bijlagen negen t.e.m. vijftien. 

De eerste vraag was “Wat is je eerste indruk?”, hierop werden positieve antwoorden 
gegeven: “professioneel”, “mooi”, “duidelijk”, “overzichtelijk”, “uitnodigend”, 
“verzorgd”, etc. Over de lay-out werden ook positieve reacties gegeven, twee personen 
vonden het systeem van de vlinders heel tof, iemand anders vond het aantrekkelijk, etc. 
 
Toch hadden de leerkrachten nog enkele tips over de lay-out en inhoud van de website: 

-‐‑   “De omslag foto veranderen naar iets meer passend, in de plaats van een boek 
met een kop koffie, een oor.” 

-‐‑   “Foto’s bijplaatsen van technologische toestellen, om de mensen een duidelijker 
beeld te geven van wat het precies is.” 

-‐‑   “Een beknopte samenvatting, na een lange tekst.” 
-‐‑   “Pagina’s met tips of info die kunnen afgedrukt worden.” 
-‐‑   “Eventueel filmpjes waarbij mensen met een auditieve beperking geïnterviewd 

worden.”  
-‐‑   “Didactisch materiaal voor in de klas.” 

 
Maar de belangrijkste feedback was het antwoord op deze vraag: “Zou je van de website 
gebruik maken? Waarom wel, waarom niet?”. Alle vijf hebben ze de vraag positief 
beantwoord. Dit waren hun antwoorden: 

-‐‑   “Zeker!” 
-‐‑   “Zeker! Het is gemakkelijk om snel informatie op te vragen en in te winnen.” 
-‐‑   “Ja, natuurlijk. We zijn eigenlijk zelf vragende partij naar tips toe. Super als we 

die kunnen krijgen via deze website.” 
-‐‑   “Tuurlijk wel! Voor achtergrondinformatie. 
-‐‑   “Ik zou er zeker gebruik van maken, er staat heel veel praktische info op. Deze 

info zou ik als zorgcoördinator doorgeven aan leerkrachten.” 
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Deze antwoorden gaven mij de bevestiging dat mijn project de goede kant opging. De 
zorgcoördinator wil bovendien afspreken om de website voor te stellen in een 
zorgvergadering. “Verdere samenwerking is een voordeel!” schreef ze. 
 
Om zeker te zijn, had ik de vragenlijst ook voorgelegd aan de kleuterleerkracht in 
Spermalie, om haar bevindingen te horen. Zij gaf mij de volgende tips: 

-‐‑   “Zorg ervoor dat je titel nog beter verwijst naar je doelgroep.” 
-‐‑   “Verander (…) deze titels van naam.” 
-‐‑   “Overleg met mentoren uit het werkveld.” 
-‐‑   “Verzamel goeie bestaande informatie.” 
-‐‑   “Voeg foto’s en beeldmateriaal toe.” 
-‐‑   “Geef praktische voorbeelden van materiaal dat gebruikt wordt in het BuO.” 

 
Zelf zou ze nooit gebruik maken van deze website omdat ze in een andere 
beroepsomgeving zit dan een leerkracht in het regulier onderwijs. 

3   De beschrijving van de website 
“Een auditieve beperking in de klas.” is de titel die ik gekozen heb voor de website. 
Wanneer de link http://kleutersmeteenauditievebeperking.weebly.com wordt ingegeven 
verschijnt de homepagina. Deze bevat informatie over mezelf en over de website, links en 
de bachelorproef. Vanaf de homepagina is er de mogelijkheid om naar andere pagina’s te 
gaan namelijk: “auditieve beperking”, “ondersteunende middelen” en “didactische 
aanpak”. Deze pagina’s verwijzen naar de grote hoofdstukken van mijn theoretisch 
gedeelte. 
 
Naast de hoofdpagina’s zijn er nog twee tabs, namelijk “blog” en “contact”. De blog is er 
om andere leerkrachten te bereiken, en om eventuele ervaringen en verhalen te delen met 
elkaar. Bovendien kunnen mijn persoonlijke ervaringen erop geplaatst worden. Via 
“contact” kunt u mij altijd bereiken, dit is bedoeld om feedback over de website door te 
sturen.  
 
Bij elke pagina behoren sub-pagina’s. Enkele voorbeelden zijn: “gehoortesten”, 
“technologische hulpmiddelen”, “algemene tips”, etc. Wanneer op een sub-pagina wordt 
geklikt, komt er informatie tevoorschijn. Deze informatie kan gebruikt worden door 
mensen die geïnteresseerd zijn. Maar de website is vooral bedoeld voor leerkrachten, met 
als doel de leerkrachten te informeren over alles wat verband houdt met de beperking. Ze 
kunnen er didactische tips op terug vinden. 
 
Er is ook de mogelijkheid om op de pagina zelf te klikken. Wanneer deze aangeklikt 
wordt, komt er een inhoudstabel tevoorschijn. Zo wordt er een overzicht gegeven met 
informatie die onder de pagina besproken wordt. Bij elke inhoudstafel zijn er vlinders, die 
de link bevatten van de titel ernaast. De vlinders brengen je als het ware naar de pagina. 
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4   Besluit 
Uit de feedback is gebleken dat alvast vier geïnterviewde leerkrachten gebruik gaan 
maken van de website, zodra ze er nood aan hebben. Dit was voor mij een bevestiging dat 
de basis van de praktijkoefening geslaagd is. Ik verkies om het woord “basis” te 
gebruiken, omdat naar mijn persoonlijke mening dat de website nooit zal af zijn. De 
website kan elke dag aangepast en aangevuld worden met ideeën en tips van anderen. Ik 
hoop in de toekomst nauwer samen te werken met Spermalie, Stappie, etc. Hierbij wil ik 
de website professioneler en bekender maken. 
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Hoofdstuk 4: 
Conclusies 
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Deze bachelorproef is gestart met de volgende probleemstelling: “Hoe gaan we als 
kleuterleerkracht om met een kleuter die een auditieve beperking heeft in het regulier 
onderwijs binnen West-Vlaanderen?”. Omdat dit een ruime probleemstelling is heb ik 
dit opgedeeld in verschillende doelen. De volgende doelstellingen trachtte ik te 
bereiken.  

De eerste doelstelling was het informeren van leerkrachten over de auditieve beperking 
van de kleuter. Om deze doelstelling te bereiken, ben ik me gaan verdiepen in het thema 
“auditieve beperking”. Ondanks mijn persoonlijke ervaringen, heb ik toch zaken 
bijgeleerd over mijn beperking en zijn gevolgen. De literatuurstudie was boeiend maar 
ook confronterend. Sommige informatie kwam hard aan omdat het me wees op mijn 
beperkingen. Het was moeilijk om objectief te blijven omdat mijn persoonlijke 
ervaringen de theorie soms tegensprak. Deze bevindingen heb ik beschreven in het deel 
“eigen visie”. De manier waarop ik leerkrachten toegankelijk informeer bespreek ik 
onder doelstelling nummer drie.  

Naast het literatuuronderzoek werd ook een werkveldonderzoek gehouden. Voor het 
werkveldonderzoek ben ik zes leerkrachten uit het regulier onderwijs gaan interviewen. 
De doelstelling hierbij was het onderzoeken van de kennis van de leerkracht over een 
auditieve beperking en zijn gevolgen in de kleuterklas. Ik heb hen bevraagd en uit 
onderzoek is gebleken dat leerkrachten algemene kennis bezitten omtrent de auditieve 
beperking. Hieruit bleek dat ze enkel de informatie onthouden die op die kleuter van 
toepassing was. De meeste leerkrachten kennen bijvoorbeeld de werking van 
hoorapparaten. Maar van een CI hadden ze nog niet gehoord, omdat hun kleuter hier 
geen gebruik van maakt. Een rechtstreeks antwoord op de hoofdvraag “Hoeveel kennis 
hebben leerkrachten over een auditieve beperking?” is er dus niet. Er kan geen cijfer op 
geplakt worden.  

De informatie die de leerkrachten kregen op inleefdagen werd nog nogmaals 
meegegeven in een bundel. Deze bundel werd verwaarloosd of niet meer 
teruggevonden. Daarom ben ik op het idee gekomen om een website te gaan 
ontwikkelen. Dit was onmiddellijk ook de derde doelstelling. Een website met allerlei 
informatie omtrent auditieve beperking. Deze website is specifiek bedoeld voor 
leerkrachten maar kan ook gebruikt worden door zorgcoördinatoren en andere 
opvoeders. Een voorbeeldversie van de site werd voorgelegd aan een zorgcoördinator, 
een leerkracht BuO en zes leerkrachten van het regulier onderwijs die ervaring hebben 
met een auditief beperkte kleuter in de klas. Elk van hen heeft een vragenlijst ingevuld. 
Uit de vragenlijst is gebleken dat de website een goede eerste indruk maakte, ook de 
lay-out bleek overzichtelijk, duidelijk, etc. Maar ieder van hen had ook nog tips. Met 
deze tips heb ik rekening proberen te houden. Een website opstellen neemt echter zo 
veel tijd in beslag, dat nog niet alle tips verwerkt zijn. 
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Uit verdere bevraging bleek dat ze de website zullen gebruiken. Dit was voor mij een 
bevestiging dat de praktijkopdracht succesvol was, maar nog lang niet af. Uit een 
gesprek met de kleuterleerkracht in Spermalie is gebleken dat nog veel informatie 
ontbreekt. De basis is er, maar er kan nog zoveel meer info verzameld worden. Daarom 
hoop ik in de toekomst nauwer samen te werken met interne en externe partners om de 
website aan te vullen, professioneler en bekender te maken.  

De website zal nooit af zijn en moet onderhouden worden zodat onderwijzend personeel 
er kan op terugvallen wanneer ze dit nodig achten. Door de invoering van het M-decreet 
zullen steeds meer kinderen met een beperking toestromen in het regulier onderwijs. 
Het informeren van de leerkrachten is hierdoor van groot belang, en mijn website kan 
hiertoe bijdragen. In begin ging ik akkoord met de invoering van het M-decreet 
betrekkende auditieve beperking, maar doorheen de bachelorproef is mijn visie 
veranderd. Een bezoek aan Spermalie heeft mijn mening hierover gewijzigd. De hulp 
die het BuO kan bieden is niet te vergelijken met die in het regulier onderwijs. Ik denk 
dat er zorgvuldig moet gekeken worden naar de mogelijkheden van de kleuter om zo 
een weloverwogen keuze te maken tussen het BuO en het regulier onderwijs. Kleuters 
kunnen starten in het BuO en nadien met een sterke basis instromen in het regulier 
onderwijs. 

Hiervoor zou een nieuwe bachelorproef kunnen opgestart worden, getiteld “Een 
vergelijkende studie tussen de didactiek in het regulier onderwijs en het buitengewoon 
onderwijs bij een auditieve beperking.”. Wellicht kunnen werkwijzen uit het 
buitengewoon onderwijs doorgetrokken worden naar het regulier onderwijs, zoals de 
methode van Uden.  

Vanuit een vergelijkbare invalshoek kan onderzoek verricht worden naar muziekles 
voor mensen met een auditieve beperking. Hierover heb ik niet zoveel informatie 
gevonden en ik vraag mij af of muziekactiviteiten voor kinderen met een auditieve 
beperking zinvol zijn, of ze toonvast kunnen zingen, etc. 

  



82 

Bibliografie 
Artikels 
- Lund, E. (2015). Vocabulary Knowledge of Children With Cochlear Implants: A 
Meta-Analysis. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. Vol. 21, Nr.1. 
Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://jdsde.oxfordjournals.org/content/early/2015/12/22/deafed.env060.short?rss=1 

- Mayer, C. (2007). What Really Matters in the Early Literacy Development of Deaf 
Children. Vol.12, Nr.4. Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://jdsde.oxfordjournals.org/content/12/4/411.full 

- Paatsch, L. & Toe, D. (2013). A Comparison of Pragmatic Abilities of Children Who 
Are Deaf or Hard of Hearing and Their Hearing Peers. Vol.19, Nr.1. Geraadpleegd op 
februari 2016 via http://jdsde.oxfordjournals.org/content/19/1/1.full.pdf+html 

- Xie, Y. & Peters, B. (2014). Children Who Are Deaf or Hard of Hearing in Inclusive 
Educational Settings: A Literature Review on Interactions With Peers. Vol 19, Nr.4. 
Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://jdsde.oxfordjournals.org/content/19/4/423.full#aff-1 

- Yoshinaga-Itano, C. (2013). Principles and Guidelines for Early Intervention After 
Confirmation That a Child Is Deaf or Hard of Hearing. Vol. 19, Nr.2. Geraadpleegd op 
februari 2016 via http://jdsde.oxfordjournals.org/content/19/2/143.full 

Boeken 
- Acredolo, L. & Goodwyn, S. (2004). Babytaal. Terra Lannoo B.V. 

- Clason, E. (2007). Babypraat. Gebaren met je baby en dreumes. Forte Uitgevers BV, 
Baarn 

- Deij, A. (2013). Gehoord worden. Omgaan met slechthorendheid. (1ste dr.) Leuven: 
Acco. 

- Knoors, H. & Marschark, M. (2014). Mijn leerling hoort slecht. (1ste dr.) Leuven: 
Acco. 

- Struyven, K., Baeten, M., Kyndt, E. & Sierens, E. (2013). Groot worden. (2de dr.) 
Lannoo nv, Tielt. 

- Van Herreweghe, M. & Vermeerbergen , M. (2004). 30 vragen over gebarentaal in 
Vlaanderen en 29 antwoorden. Geraadpleegd op december 2015 via 
https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=ObSFoqUaKuoC&oi=fnd&pg=PA1&dq
=slechthorend&ots=qWLRsoZLsP&sig=5Y3EfRDMefg3cfBNTCds0melGMw#v=one
page&q=slechthorend&f=false 



83 

Brochures 
- AudioNovia Hoortoestellen. [brochure]. (2014). AHOSA VZW. 

- Communicatietips. [brochure]. (z.j.). AHOSA VZW. 

- Kinderen met een gehoorstoornis. [brochure]. (z.j.). Revalidatiecentrum Overleie. 

- Omgaan met slechthorende leerling: algemene tips. [brochure]. (z.j.). 

- Ringleiding. [brochure]. (z.j.). AHOSA VZW. 

- Slechthorend? Doof?. [brochure]. (z.j.). AHOSA VZW. 

- Tips voor wie slecht hoort. Tips voor wie goed hoort. [brochure]. (z.j.). AHOSA 
VZW. 

Mondelinge bronnen 
- Bernaert, P. (2016, 18 januari). (kleuterjuf met ervaring van een auditieve leerling in 
de klas). Persoonlijke communicatie [interview]. De Springplank, Brugge. 

- Danneels, H. (2016, 17 mei). (kleuterjuf met expertise van kinderen met een auditieve 
beperking). Persoonlijke communicatie [interview]. Spermalie, Brugge. 

- Deschacht, S. (2015-2016). (GON-begeleidster). Persoonlijke communicatie [e-mail, 
gesprek].  

- Duyck, S. (2016, 14 maart). (kleuterjuf met een auditieve leerling in de klas). 
Persoonlijke communicatie [interview]. Het Gravenbos, Gistel. 

- Engelrelst, N. (2016, 22 januari). (kleuterjuf met persoonlijke ervaring van een 
auditieve leerling in de klas). Persoonlijke communicatie [interview]. De Springplank, 
Brugge. 

- Lowagie, V. (2016, 21 januari). (kleuterjuf met ervaring van een auditieve leerling in 
de klas). Persoonlijke communicatie [interview]. O.L.V.C., Oostende. 

- Provoost, L. (2015). (audioloog). Persoonlijke communicatie [e-mail, gesprek]. 

- Rouzee, B. (2016, 21 januari). (kleuterjuf met een auditieve leerling in de klas). 
Persoonlijke communicatie [interview]. O.L.V.C., Oostende. 

- Valcke, T. (2016, 27 mei). (zorgcoördinator). Persoonlijke communicatie [interview]. 
Sint-Jozef, Leffinge. 

- Van Landtschoote, V. (2016, 23 februari). (kleuterjuf met een auditieve leerling in de 
klas). (Interview). Persoonlijke communicatie [interview]. Sint-Jozef, Leffinge. 

- Verstraete, G. (2015). (leerkracht Vlaamse gebarentaal). Persoonlijke communicatie 
[gesprek]. 



84 

Internetbronnen 
- Audio Nova. (2014). Soorten hoortoestellen. Geraadpleegd op oktober 2015 via 
audionova.be 

- Babygebaren. (2016). Ontstaan van babygebaren. Geraadpleegd op april 2016 via 
https://www.babygebaren.nl/ontstaan 

- BabySigns. (z.j.). Geraadpleegd op februari 2016 via www.babysigns.com 

- BuBaO Spermalie. (2016). Doof of slechthorend - organisatie en administratie. 
Geraadpleegd op februari 2016 via http://www.de-kade.org/PortaalDeKade/Structuur-
De-Kade/BuBaO-Spermalie/Aanbod/In-het-gewoon-onderwijs-GON/Doof-of-
slechthorend/Doof-of-slechthorend---organisatie-en-administratie  

- BuBaO Spermalie. (2016). Doof of slechthorend – criteria. Geraadpleegd op februari 
2016 via http://www.de-kade.org/PortaalDeKade/Structuur-De-Kade/BuBaO-
Spermalie/Aanbod/In-het-gewoon-onderwijs-GON/Doof-of-slechthorend/Doof-of-
slechthorend---criteria  

- Cochlear. (2016). Baha® beengeleidende implantaatsystemen. Geraadpleegd op 
februari 2016 via http://www.cochlear.com/wps/wcm/connetc/nl/home/discover/baha-
bone-conduction-implants 

- De Raeve, L. & Mathijs, A. (2010). Onderwijs aan kinderen met een auditieve 
beperking. Geraadpleegd op september 2015 via http://www.leerrijk.be 

- De Raeve, L. & Van Overmeire, H. (z.j.). Kinderen met een auditieve handicap in het 
gewone onderwijs. Geraadpleegd op december 2015 via www.welkom-
vzw.be/Brochure/Gewoondonderwijs.pdf 

- Dienstverleningscentrum Heilig Hart. (z.j.). S.M.O.G. Algemene informatie over 
SMOG bij jonge kinderen. Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://www.dvcheilighart.be/dvcheilighart/uploadpdf/smog.pdf 

- Een en al oor. (z.j.). Middenoorimplantaat voor geleidingsslechthorendheid: het 
botverankerd hoortoestel of BAHA (Bone Anchored Hearing Aid). Geraadpleegd op 
oktober 2015 via http://www.een-en-al-oor.be/docs/folder_BAHA.pdf 

- Fajenn. (2010). Taalpragmatiek. Geraadpleegd op december 2015 via 
http://www.kinderneuropsychologie.org/encyclopedie/taalpragmatiek 

- Geelen, R. (2015). Slecht horen. Geraadpleegd op december 2015 via 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-0846-0_16/fulltext.html  

- Hoor mij. (2015). Een CI-traject: langdurig en intens. Geraadpleegd op oktober 2015 
via http://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/ci/operatie-ci 



85 

- Hoor mij. (2015). Spraakafzien en Nederlands met gebaren (NmG). Geraadpleegd op 
september op 2015 via http://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/slechthorendheid/leven-
met-slechthorendheid/spraakafzien 

- Hoor mij. (2015). Wat is een Cochlear Implantaat? Geraadpleegd op september 2015 
via http://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/ci/wat-is-ci 

- Hoorwijzer. (z.j.).  Ringleiding/infrarood/FM-systemen, streamers, DAI, koptelefoons 
en luidsprekerboxen. Geraadpleegd op april 2016 via 
https://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/technische-
hoorhulpmiddelen/ringleiding_infrarood_fm-etc.html 

- Kind en gezin. (2016). Gehoortest. Geraadpleegd op januari 2016 via 
http://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-kind-en-
gezin/gehoortest/ 

- M-decreet. (2015). Wat is het M-decreet? Geraadpleegd op mei 2016 via 
http://www.m-decreet.be 

- Nederlands Vereniging voor logopedie en foniatrie. (2009). Aangeboren 
slechthorendheid. Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/gehoor/slechthorendheid.pdf 

- Nederlandse vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- 
Hals gebied. (2015). Cochleair implantaat. Geraadpleegd op december 2015 via 
http://www.kno.nl/index.php/patienten-informatie/oor/cochleair-implantaat/#herstel 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Begeleiding inclusief onderwijs. Geraadpleegd op 
november 2015 via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/begeleiding-inclusief-
onderwijs 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Buitengewoon basisonderwijs. Geraadpleegd op februari 
2016 via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Centrum voor leerlingenbegeleiding. Geraadpleegd op 
mei 2016 via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-
clb 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Geïntegreerd onderwijs. Geraadpleegd op november 
2015 via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13422 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Naar het buitengewoon onderwijs. Geraadpleegd op 
februari 2016 via http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-het-buitengewoon-
kleuteronderwijs 

- Onderwijs Vlaanderen. (z.j.). Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen. 
Geraadpleegd op oktober 2015 via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/redelijke-
aanpassingen-nieuwe-maatregelen 



86 

- Onderwijskiezer. (z.j.). Zorgleerkracht – zorgcoördinator. Geraadpleegd op mei 2016 
via pbDsJiwQWgWa-
68%3D&ved=0CCwQyjdqFQoTCMLHnKKR78gCFYNwDwodI3IH4A&ei=Xfk1VoK
lL4PhPaPknYAO#tbm=isch&q=tweedehands 

- OPCIWEB. (2016). De resultaten. Geraadpleegd op mei 2016 via 
http://www.opciweb.nl/ci/de-resultaten/ 

- Pedagogische begeleidingsdienst. (2015). Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding 
in het basisonderwijs. Geraadpleegd op mei 2016 via http://pro.g-
o.be/blog/Documents/201511_visie_leerbegeleiding_bao.pdf 

- Perren, D. (2011). Cochlear implant: stimulation on speech and music. Geraadpleegd 
op december 2015 via https://www.youtube.com/watch?v=SpKKYBkJ9Hw 

- Phonak. (z.j.). Draadloze accessoires van Phonak. Geraadpleegd op april 2016 via 
http://www.phonak.com/be/b2c/nl/products/wireless-accessories.html 

- Pragma (2012). Liplezen: moeilijk? Geraadpleegd op oktober 2015 via 
http://www.liplezer.com/index.php/nl/home/liplezen-moeilijk 

- Prodia. (z.j.). Zorgcontinuüm. Geraadpleegd op mei 2016 via 
http://www.prodiagnostiek.be 

- S-M-O-G. (2016). Spreken met ondersteunde gebaren. Geraadpleegd op februari 2016 
via http://www.s-m-o-g.be 

- Topwijs. (2014). Wat toetst zo’n toets voor kleuters? Geraadpleegd op mei 2016 via 
http://topwijs.nl/2014/11/28/wat-toetst-zon-toets-voor-kleuters/ 

- VAPH. (2007). Erkenning. Geraadpleegd op februari 2016 via 
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/773622-Dienst+thuisbegeleiding.html 

- VAPH. (2011). Hulpmiddeleninfo. FM-geluidoverdrachtsystemen. Geraadpleegd op 
december 2015 via http://www.hulpmiddeleninfo.be/kw/fm/kw_FM.pdf 

- VCLB-West. (2014). MDO. Geraadpleegd op mei 2016 via http://www.vclb-
west.be/site/ons-aanbod/15-website/303-mdo 

- Verpoest, H. (2010). Een specifieke benadering voor leerlingen met een auditieve 
beperking. Geraadpleegd op december 2015 via 
http://www.leerrijk.be/Artikels/index.aspx?id=e6df1c09-537f-43e9-8b2a-ed7ef8075b4c 

- Zwembrillen op sterkte. (z.j.). Geraadpleegd op december 2015 via 
http://www.zwembrilopsterkte.nl 



87 

Cursussen 
- Kerkhofs, K. (2012-2013). Klinische audiometrie bij kinderen. [syllabus]. Hogeschool 
Gent, audiologie. 

- Martens, M. (2015). Hoorhulpmiddelen.  

- Martens, M. & Vanrie, L. (2015). Vorming audio.  

Afbeeldingen 
- Gehoorexpert – Stappie. (2015). Audiogram.  

- Houben, A. (2013). Het gehoor. Geraadpleegd op december 2015 via 
https://www.youtube.com/watch?v=1KBSyOoeTaY 

- Wartaal, R. (2011). Werking van de Cochleair Implantaat. Geraadpleegd op januari 
2016 via http://hetnieuwehoren.blogspot.be/2012/02/werking-van-de-cochleair-
implantaat.html 

  



88 

Bijlagen 
Bijlage 1: Interview vragenlijst sjabloon 
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve beperking? 
 
Algemene vragen 
Hoe heet je?  
In welke klas geeft u les?  
Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Wat was de ernst van hun beperking? 
Wat vinden jullie van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
Wanneer zou je iemand met een auditieve beperking naar het buitengewoon onderwijs sturen? 
Vind je het goed dat kinderen met een auditieve beperking in het regulier onderwijs terecht 
komen. 
 
Auditieve beperking 
Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Hoe merk je op dat het kind slechthorend is?  
Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van slechthorendheid? 
 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Weet je hoe een hoorapparaat werkt? 
 Kan je met een gehoortoestel werken? 
Waarop moet je letten bij hoorapparaten?  
Weet je hoe een CI werkt? 
Hoe hoort een kind met een CI? 
Wanneer krijgt een kind een CI? 
Weet je hoe BAHA werkt? 
Weet je wat de functie is van een FM-systeem? 
Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking beroep doen?  
Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? 
Wat zijn jouw verwachtingen van een GON-begeleid(st)er?  
Wat weet je van spraakafzien? 
Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou met zich mee op vlak van 
spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling? 
 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Waar let jij op communicatief gebied op, wanneer je een leerling met een auditieve beperking in 
de klas hebt? 
Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
Waar trek je de grens tussen beperking en specifiek gedrag? 
 
Afsluiten 
Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve beperking moet omgaan? 
Heb je na het dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet over de beperking? 
Zou je meer didactische tips willen? 
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Bijlage 2: Interview met juf Petra  
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Petra: Mijn naam is Petra Bernaert. 
Larissa: In welke klas geeft u les?  
Petra: Ik geef les in het 2de kleuter. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Petra: Ik heb nog maar één kleuter met een auditieve beperking gehad. 
Larissa: Wat was de ernst van hun beperking? 
Petra: Ze was volledig doof en had hoorapparaatjes. 
Larissa: Wat vind je van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
Petra: Ik vind het goed dat kinderen met een auditieve beperking naar het regulier 
onderwijs komen als ze een normale begaafdheid hebben, dit zou ik zeker geen 
probleem vinden.  

 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Petra: Minder horen, doof, … 
Larissa: Merk je op dat het kind slechthorend is?  
Petra: Ja, soms wel. Ik heb ooit een kleuter gehad die plots veel luider begon te praten 
en toen ik zei dat ze niet altijd goed hoorde hebben ze buisjes gestoken.  
Larissa: Merkte je dit ook nog aan andere dingen op? Bijvoorbeeld bij het meisje die 
doof was?  
Petra: Dat ze niet altijd betrokken was en dat ze niet altijd mee was met wat er 
gebeurde in de klas. En als je iets zegt dat ze niet altijd geconcentreerd zijn. 
Larissa: Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van 
slechthorendheid? 
Petra: Eerst en vooral wordt de zorgcoördinator verwittigd en dan wordt het CLB 
ingelicht. 

 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je? 
Petra: Gehoorapparaat en een apparaatje voor om in te spreken (FM). 
Larissa: Weet je hoe een hoorapparaat werkt? 
Petra: Het technisch systeem ken ik niet, maar ik heb er wel moeten mee leren werken. 
Ik heb gezien hoe ik het moest bevestigen aan het oor. Maar wat de werking juist is, 
weet ik niet.  
Larissa: Dus je weet niet, hoe je een batterij moet vervangen? 
Petra: Ja dat wel, ze hebben dit getoond. 
Larissa: En weet je ook wat je moet doen wanneer een toestel nat geworden is, die niet 
tegen water kan? 
Petra: Nee, dat weet ik niet. Maar wij gaan natuurlijk niet gaan zwemmen. 
Larissa: Heb je er ook nog niet bij stilgestaan dat, als je de zand of watertafel werkt, dat 
je moet oppassen? 
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Petra: Ja, eigenlijk wordt dat wel gezegd. Maar bij X was dat van zelfsprekend, ze wist 
dat eigenlijk zelf. Bovendien was ze zelf heel voorzichtig en de andere kinderen 
eigenlijk ook. 
Larissa: Zijn er nog dingen dat je weet waar je bij jouw weten moet op letten als je een 
kindje met een hoorapparaat hebt? 
Petra: Ja, voornamelijk oogcontact, zorgen dat we heel goed articuleren, kijken als we 
praten, … 
Larissa: Weet je hoe een CI werkt? 
Petra: Dit ken ik niet.  
Larissa: Weet je hoe BAHA werkt? 
Petra: Dit ken ik niet. 
Larissa: Weet je wat de functie is van een FM-systeem? 
Petra: Het gehoor verscherpen, zorgen dat je beter kan horen. 
Larissa: Waarom moet een leerkracht dat FM-systeem dragen? 
Petra: Omdat je stem luider wordt, zodat ze je beter kunnen horen. 
Larissa: En denk je dat het omgevingslawaai wegvalt? 
Petra: Nee, dat valt niet altijd weg. Het is wel minder, maar ik hoor soms dat het wel 
storend is voor de gebruiker. Je moet het ook iedere keer afzetten als je aan het praten 
bent met iemand anders. Ook heb ik gehoord van de leerkracht die het nu in de lagere 
school een FM gebruikt dat het soms vervelend is. Bepaalde geluiden worden nog altijd 
verscherpt. 
(Larissa geeft persoonlijke uitleg over FM.) 
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking een beroep doen? 
Petra: Spermalie, GON, logopedie… verder weet ik niet welke diensten er zijn. Ik weet 
wel dat ze naar Spermalie kunnen en dat ze daar ook begeleiding kunnen krijgen.  
Larissa: Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? Wat zijn jouw 
verwachtingen van een GON-begeleid(st)er?  
Petra: Dat ze mij op de hoogte brengen en me inlichten over bepaalde zaken. Op de 
tweede plaats de leerling op haar gemak stellen en extra begeleiden wanneer ze iets 
niet begrijpt. De GON-begeleidster voldeed aan mijn verwachtingen, als we nog 
bijkomende vragen hadden konden wij bij haar terecht. 
(Petra schetst een situatie.) 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Petra: Als kleuter is dat wel moeilijk, als ze groter is gaat dat wel makkelijker gaan. Ik 
gebruikte vooral gebaren, maar ze verstond me heel goed met haar apparaatjes.  
(Larissa vertelt over persoonlijke ervaringen.) 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
Petra: Ja, SMOG. Er kwam iemand, van buiten de school uit die begeleider was, die 
aan ons en de leerlingen enkele gebaren aangeleerd heeft.  

 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou met zich mee op 
vlak van spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling. 
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Petra: Taalachterstand. Ik denk wel dat kleuters dat beseffen, maar hoe beter ze 
begeleid worden, hoe minder dat eigenlijk een probleem vormt voor hen. Ze krijgen 
veel begeleiding, ook thuis als de ouders daar mee bezig zijn. Dan denk ik wel dat die 
beperking wat minder zal zijn. Op cognitieve ontwikkeling zat ze op hetzelfde niveau als 
de rest, het was in de tijd al een “rappe” kleuter. Ik denk als ze sowieso een normale 
begaafdheid hebben, dat het makkelijker is om daarmee om te gaan. En de andere 
kinderen hebben haar enorm goed aanvaard, dus psychisch was dat voor haar al niet 
zo moeilijk.  
 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op, op communicatief gebied, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Petra: Persoon aankijken, letten op akoestiek en kijken naar het kind: hoe ze reageert 
op de drukte en haar desnoods in een ander hoekje zetten. Maar eigenlijk heeft dat kind 
daar zeer weinig moeite mee gehad en heeft ze zich aangepast aan de klas, aan het 
geluid in de klas en aan mij. 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Petra: We gebruiken veel prenten als visuele ondersteuning. Als we iets deden dan was 
dit aan de hand van een stappenplan. Dit als ondersteuning voor mijn verbale 
opdracht, op die manier ging dat wel goed. Meer aanpassingen hebben we niet gedaan. 
Larissa: Hoe heb je de auditieve beperking uitgelegd aan de klasgenootjes? 
Petra: We hebben daar met de GON-begeleider over gepraat en dat bekeken.  
We hebben gezegd dat ze tijdens de speeltijd voorzichtig moeten zijn, dat ze ook moeten 
opletten en dat ze daar niet aankomen. Eigenlijk, de klas gaat per jaar door, dus voor 
die klasgroep is dat al heel gewoon.  
Larissa: En werd het uitgelegd via een kinderboek? 
Petra: Ja, maar ik heb geen idee meer welk kinderboek dat was.  
 
Afsluiten 
Larissa: Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve 
beperking moet omgaan? 
Petra: Ja, omdat het de dochter is van een leerkracht hier en mama was dus altijd 
dichtbij en ik kon zeer gemakkelijk iets zeggen als er iets was. De mama was ook wel 
zeer beschermend naar haar toe, dus eigenlijk wel. Maar als ik nu zo bekijk - het is al 
enkele jaren geleden – denk ik dat er ondertussen al heel veel nieuwe dingen bij 
gekomen zijn en dat ik daar te weinig over weet. Mocht ik nu nog een kleuter met 
auditieve beperking hebben in de klas, zou ik graag wat meer informatie willen. Nu 
gaat de leerkracht ook naar Spermalie zelf, dan zou ik dat zelf wel een keer willen doen 
om eens te zien hoe dat er allemaal aan toe gaat.  
Larissa: Dus je zou het interessant vinden om je eens in te leven? 
Petra: Ja, nu doen ze dat wel, vroeger deden ze dat niet. Ik heb gehoord dat er nu ook 
sessies zijn voor ouders. 
Larissa: Stel dat er morgen een kindje dat slechthorend is naar de klas komt, zou je het 
dan interessant vinden om een boekje of informatiebundel te hebben? 
Petra: Ja, want je vindt niet onmiddellijk een boek over slechthorendheid. Over een bril 
vind je dit sneller.  
Larissa: Heb je na dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet over 
de beperking? 
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Petra: Te weinig, op het moment zelf vond ik dat wel voldoende. Ze deed het goed, in 
mijn ogen was dat een gewone kleuter. Er waren kleinere moeilijkheden, maar ik heb 
dat niet als een probleem ervaren. Maar toch zou ik er nog meer willen over weten. 
Zoals didactische tips, naast het traditionele visualiseren. 
 

(Bernaert, 2016, 18 januari – interview) 
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Bijlage 3: Interview met juf Nele  
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Nele: Mijn naam is Nele Engelrelst. 
Larissa: In welke klas geeft u les?  
Nele: Ik geef les in het 1ste kleuter en peuter. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Nele: Ik heb één kleuter gehad met een auditieve beperking, mijn eigen dochter. 
Larissa: Wat was de ernst van haar beperking? 
Nele: Ze is volledig doof. 
Larissa: Wat vinden jullie van het M-decreet betreffende auditieve beperking? Vind je 
het goed dat kinderen met een auditieve beperking in het regulier onderwijs terecht 
komen?  
Nele: Zeker wel, zolang er veel mogelijkheden zijn. Onder andere bijvoorbeeld het FM-
systeem. Het is natuurlijk te zien wat de mate van de beperking is.  
Larissa: Wanneer zou je iemand met een auditieve beperking naar het buitengewoon 
onderwijs sturen? 
Nele: Ik vind dat zeer moeilijk, dat hangt af van kind tot kind en de situatie van de klas 
(aantal leerlingen). Ik vind een auditieve stoornis op zich niet zo’n zware beperking. Ik 
kan enorm veel werken met gebaren, met prenten en FM. 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Nele: Mensen met een hoorstoornis, maar mensen zoals wij. 
Larissa: Hoe merk je op je op dat jouw kind slechthorend is?  
Nele: Concentratieverlies, soms in eigen wereld zitten, niet luisteren wanneer de 
leerkracht iets zegt, slechte uitspraak, … 
Larissa: Stel, er komt een ander doof kindje in de klas. Zou je dat dan snel opmerken, 
denk je? 
Nele: Ja, omdat ik zoveel ervaring heb met mijn eigen dochter. 
Larissa: Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van 
slechthorendheid? 
Nele: Eerst naar de zorgcoördinator, samenzitten met het team, overleg met CLB, MDO 
organiseren en dan in samenspraak met de ouders overleggen wat de stappen zijn. Ik 
zou ook met een GON-leerkracht samenzitten. 
 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Nele: Hoorapparaten, FM en CI. 
Larissa: Kan je met een gehoortoestel werken? Waarop moet je letten bij 
hoorapparaten?  
Nele: Ja, door persoonlijke ervaring. Je moet goed oppassen voor water. Ik weet dat er 
voor een CI zwemzakjes bestaan, die het tegen het water beschermen maar mijn dochter 
is liever doof in het water. Dat is haar keuze, ze gebruikt gebaren, ze kijkt ook maar kan 
nog niet zo goed liplezen. Je moet ook oppassen voor zand en koprollen. 
Larissa: Weet je hoe een CI werkt? 
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- Hoe hoort een kind met een CI? 
- Wanneer krijgt een kind een CI? 
Nele: Ja, het is anders horen met een CI. Het is niet mooier om te luisteren maar 
blijkbaar beter. Dit heb ik vernomen van een vriendin. 
Larissa: Weet je hoe BAHA werkt? 
Nele: Nee, dat weet ik niet. Ik heb er wel al van gehoord. 
Larissa: Weet je wat de werking is van een FM-systeem? 
Nele: Ja, mijn dochter heeft er één. Ze zit nu in het vijfde leerjaar en ze gebruikt het 
alleen maar tijdens de klassikale activiteiten. Voor groepswerk of knutselen doet ze hem 
niet aan, omdat ze dan moeten samenwerken. Maar om zich te focussen heeft ze het wel 
nodig. 
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking beroep doen?  
Nele: GON, VAPH, logopedie en thuisbegeleiding vanuit Spermalie. 
Larissa: Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? Wat zijn jouw 
verwachtingen van een GON-begeleid(st)er?  
Nele: Ja, dat was super. Die hielp mij begeleiden, ook als ouder. Problemen werden 
besproken: hoe ik moet omgaan met haar naarmate ze groter wordt, hoe ik haar moet 
helpen bij het leren en waar ik moet opletten bijvoorbeeld bij haar Frans. 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Nele: Eigenlijk niet zo heel veel. Tong, tanden, expressie, ... 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
Nele: Ja, ik heb dat een jaar gevolgd. Ik weet dat er veel verschillende gebarentalen 
zijn in België.  
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou met zich mee op 
vlak van spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling? 
Nele: Dat hangt af van kind tot kind. Ik merk dat op dat mijn dochter vaak in haar eigen 
wereldje zit, ze heeft weleens nood om alleen te zijn. Of dat dit nu typerend is, dat weet 
ik niet. Spraak en taalgevoeligheid zijn de meest voorkomende problemen. 
Mijn dochter neemt bepaalde uitspraken snel letterlijk op. Bijvoorbeeld: Zo rijk als de 
zee diep is. Dit komt vaak bij dove mensen voor, doordat ze die taalgevoeligheid niet 
hebben. Ook spelling en zinsbouw blijven een probleem. Mijn dochter schrijft nog 
steeds “meeten” i.p.v. “meten”. Gericht horen is ook moeilijk en evenwicht is ook een 
probleem bij gehoorstoornis.  
 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op op communicatief gebied, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Nele: Dat ik naar haar kijk, maar eigenlijk heeft ze dat niet nodig met haar twee CI’s. 
Ik sta achter haar en dat lukt. Ik gebruik geen FM thuis, alleen in de klas. Ze hoort me 
altijd maar als ze me niet ziet, weet ze niet waar ik ben. 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Nele: Geen, wel een vaste plaats in de kring en dat ze me goed kan zien. Ook hebben we 
afspraken gemaakt met de klasgenootjes, als ze iets willen zeggen dat ze tikken op de 
schouder en dat ze moeten kijken naar haar. Die zijn dat nu al gewoon van kleuter tot 
het vijfde leerjaar, ze hebben een eigen manier gevonden om met haar te 
communiceren. 
Larissa: Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
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Nele: Ik vond dat heel moeilijk om dat uit te leggen, dat ligt heel gevoelig. Ook omdat je 
ergens schuldig voelt als ouder, ook al tref je geen schuld. Naar leerkrachten toe, naar 
je collega’s: de ene staat daar meer voor open dan de andere, dat is nu eenmaal zo. 
Sommige leerkrachten hebben daar ook wat schrik voor, voornamelijk met het 
onbekende. Maar als je dat eens uitlegt dan valt dat heel goed mee. Die uitleg heb ik 
vooral met de GON-begeleider gegeven, het zijn ook collega’s. Nu is er een meisje met 
hetzelfde probleem maar zij krijgt geen begeleiding. Dankzij het feit dat ze nu al wat 
ervaring hebben, verloopt dit vlotter. 
 
Afsluiten 
Larissa: Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve 
beperking moet omgaan? 
Nele: De GON heeft me vooral ondersteund, zonder de GON denk ik dat ik te weinig 
informatie ging hebben vooral op school. Nascholing Spermalie: dit was ook 
interessant voor de collega’s, zo konden ze zich inleven in de situatie van mijn dochter. 
Larissa: Heb je na dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet over 
de beperking? 
Nele: Ja, ik weet er alles van. 
Larissa: Zou je meer didactische tips willen? 
Nele: Door persoonlijke ervaring weet ik genoeg. 
 

(Engelrelst, 2016, 22 januari – interview) 
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Bijlage 4: Interview met juf Britt  
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je? 
Britt: Mijn naam is Britt Rouzée. 
Larissa: In welke klas geeft u les? 
Britt: In de derde kleuterklas. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Britt: Nu de derde, maar wel de eerste die echt opgevolgd wordt. 
Ik heb heel lang geleden een jongentje gehad die op één oor doof was, maar die mensen 
hebben daar niets meer mee gedaan. Dus dat was gewoon van: "let op dat hij in de 
kring telkens kan horen, dat hij goed zit, dat hij op zijn goede oor kan horen ..." dat was 
het. Daarna eentje die ondertussen een implantaat heeft, die nog altijd op hier school 
zit. Maar ook hier moest ik niets extra voor doen, maar dat was ook maar op één oor. 
En nu zit er een kindje met twee gehoorapparaten. 
Larissa: Dus de beperking varieerde? De leerlingen hadden waarschijnlijk een matig 
verlies? 
Britt: Ik vermoed het, er is daar ook nooit meer iets rond gebeurd, het was niet dat er 
begeleiding uit Spermalie kwam. Misschien dat dat dan later wel gebeurd is? Maar tot 
in de kleuterklas gebeurde er niets. Dus het is nu de eerste keer dat het echt wel 
opgevolgd wordt, met GON-begeleiding. 
Larissa: Dus je hebt iemand gehad die matig en ernstig slechthorend was. 
Britt: Ja, ik denk dat dat rond matig lag, eigenlijk weet ik daar niet veel van. 
Larissa: Wat vind je van het M-decreet, betreffende auditieve beperking? Vind je dat 
goed dat kinderen met een auditieve beperking hier in de klas komen? 
Britt: Ik vind dat moeilijk, maar ik vind ook dat het moet kunnen. We zouden de keuze 
moeten krijgen. Ik ben ervoor dat hij in de klas zit, want het is een verstandig kindje. 
Maar persoonlijk denk ik dat het niet zal lukken. Ik denk dat hij niet zal geraken waar 
hij zou moeten geraken. Mocht hij in een kleiner groepje zitten, waar erop gewerkt 
wordt van ‘s morgens tot ‘s avonds, denk ik dat dat kindje verder zou kunnen geraken, 
dan dat hij nu raakt. Maar is hij is super gelukkig in de klas, en het verloopt wel goed. 
Maar soms stel ik mij er toch wel vragen bij. Eigenlijk zeg ik soms toch wel “Oh ventje, 
zat je toch niet beter in Spermalie?” 
(Er wordt persoonlijke informatie uitgewisseld over de leerling.) 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Britt: “Help wat moet ik doen?” Dat hij slecht hoort dat weten we al lang, maar het is 
meer van “Hoe gaan we hem helpen?”. 
Larissa: Hoe merk je op dat het kind slechthorend is? 
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Britt: Je merkt het op aan bepaalde dingen. Bijvoorbeeld: we zijn aan het oefenen voor 
het grootouderfeest en de eerste keer lukte niet zo goed zelfs met het FM-systeem. Hij 
klapte dicht, hij hoorde mij waarschijnlijk niet, ik weet niet wat er aan de hand was. Ik 
vroeg mij af: "Begrijpt hij mij niet? Hoort hij mij niet?" Uiteindelijk hield hij dan de 
hele boel op. Ik zag hem soms in paniek kijken. Ook bij opdrachten in de kring, is het 
vaak nog moeilijk. De GON-begeleider probeert zoveel mogelijk op te vangen. Ze komt 
op maandag en alle taakjes die ze moeten afwerken in de loop van de week bespreekt ze 
met hem. Dat is wel een supergrote hulp. Maar vaak leg ik het uit en dan kruipt hij in 
het hoekje met de vraag “Wat moet ik doen?” Het is misschien ook zijn houding die nog 
niet in orde is. Ik moet er toch altijd op letten dat ik er nog een keer bij ben, dus hem 
nog een keer apart roepen. Dit is niet altijd zo eenvoudig met 20 kleuters in de klas en 
er zijn soms ook onverwachte omstandigheden. 
Larissa: Wat zijn de stappen dat je onderneemt bij het vermoeden van 
slechthorendheid? 
Britt: Hij gaat nu drie keer per week de hele voormiddag naar revalidatiecentrum 
Stappie. De maandag is de GON-begeleidster hier, ze neemt hem ook vaak mee uit de 
klas. Dus zoveel is de leerling niet in mijn klas. We visualiseren niet speciaal omdat ze 
zeggen dat dat niet altijd nodig is bij hem. Hij zou moeten zonder kunnen. Wat ik wel 
doe is ervoor zorgen dat hij zijn vaste plaats heeft in de kring. Ik zorg dat hij dicht bij 
mij zit en mij kan zien, dit probeer ik niet alleen in de kring maar ook als we iets doen 
buiten de klas. 
 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Britt: Hoorapparaat, FM-systeem en CI. 
Larissa: Weet je hoe een hoorapparaat werkt?  
Britt: Ja, dat werd uitgelegd in Spermalie en in de GON. 
Larissa: Weet je waarop je moet letten bij een hoorapparaat? Bijvoorbeeld: bij zand- en 
watertafel? 
Britt: In begin wist ik dat niet, maar op de infodag in Spermalie heb ik gehoord dat je 
daar niet mee in de zandbak mag spelen, maar dit is wel al gebeurd. Hij heeft wel 
touwtjes, maar het durft er weleens uitvallen, vooral tijdens de speeltijd omdat er dan 
iemand aan trekt. 
(Larissa voert gesprek over de zand- en watertafel en beantwoordt haar vragen.)  
Britt: Wij zouden nu starten met watergewenning, hij zou graag meegaan. Maar dan 
moet hij zijn hoorapparaten uitdoen. 
(Larissa geeft enkele tips.) 
Larissa: Weet je hoe een BAHA werkt? 
Britt: Ik heb geen idee wat dit is? 
Larissa: Weet je de werking van een FM-systeem? 
Britt: Ik had daar geen idee van, maar in het begin van het schooljaar zijn we 
uitgenodigd door Spermalie, dankzij de GON-begeleidster, op zo’n informatiesessie. 
Dat was wel heel interessant, we hebben zelf zo’n koptelefoon op gekregen zodat we het 
effect van het FM-systeem konden horen. 
(Larissa legt de procedure uit voor het aanvragen van een FM-systeem. Britt reageert.)  
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking een beroep doen? 
Britt: GON en Stappie. 
Larissa: Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? 
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Britt: Door veel tips te geven. De begeleidster heeft me nog niet veel verteld over 
liplezen omdat het voor hem heel moeilijk verloopt. Toen hij nog horend was vertelden 
zijn vrienden dat hij geen luisterhouding had, in Stappie zeiden ze dit ook. Hij heeft de 
houding niet om te kijken naar je. Hij moet dit echt nog leren, liplezen is dus nog niet 
aan de orde. 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Britt: Ik dacht dat het de mond aflezen was. 
(Larissa geeft extra uitleg.) 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal? 
Britt: Nee, nog nooit. 
Larissa: Denk je dat gebaren zouden helpen je les te ondersteunen? 
Britt: Ik denk dat ik dat onbewust al doe. 
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou mee? Op vlak van 
spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling? 
Britt: Hij kan moeilijk contact leggen, hij zondert zich af, … Tijdens het vertellen van 
een verhaal valt het wel op: hij probeert nu zelfs niet, hij luistert niet, hij maakt een 
coconnetje. Voor de rest is hij braaf, maar er gaat zo wel veel verloren. Ze onderzoeken 
nu of er geen sprake is van autisme spectrum stoornis, of dat het echt is van "pff...". 
Mama gaf aan dat hij thuis zijn apparaten niet wil aandoen, de geluiden zijn te scherp, 
het is allemaal luider, … 
(Larissa vertelt persoonlijk verhaal.) 
Britt: Ik kan er mij in inleven dat achtergrondlawaai storend is, logisch dat hij mij niet 
hoort of dat hij zich afzondert. 
Larissa: Denk je dat dat ook gevolgen heeft voor de omgang met zijn medestudenten? 
Britt: Ja, dat denk ik wel. Hij heeft vaak conflicten waarbij je weet dat hij het niet slecht 
bedoelt. Soms durft hij weleens een duw geven, van “Ik wil hier staan!”. Hij zegt het 
niet maar doet het wel. 
 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op, op communicatief gebied, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Britt: Hem aan kijken, dichtbij nemen en rekening houden met het zonlicht. Ik weet ook 
als hij aan het spelen is op de speelplaats dat ik niet moet verwachten dat hij mij 
begrijpt, antwoordt of aandachtig is. Ik laat hem dan maar. 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Britt: Ik heb niet echt redelijke aanpassing doorgevoerd, behalve het FM-toestel. 
Larissa: Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
Britt: Dat verliep redelijk vlot, we hebben dat eens goed uitgelegd aan de hand van de 
toestelletjes. “Je mag daar niet aan trekken, hij moet dat altijd aandoen en meedoen.” 
De medestudenten wijzen mij daarop, ze aanvaarden dat wel. Ze merken zelf al op 
wanneer hij iets niet gehoord heeft. 
Larissa: Vond je dat makkelijk om aan de kinderen uit te leggen? Of had je liever een 
kinderboek of een ander hulpmiddel? 
Britt: Dat zou eigenlijk wel leuk zijn geweest. Dat is gelukt maar ik zat daar wel een 
beetje mee: "Hoe leg je zoiets uit?". Ik ben daar mee begonnen door een beetje 
voorbeelden te geven, dit verliep vlotter dan ik gedacht had. Uiteindelijk kunnen 
kleuters meer aan dat wij soms denken. Er wordt ook goed gezorgd voor hem, 
misschien omdat de meisjes sociaal gevoeliger zijn. 
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Afsluiten 
Larissa: Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve 
beperking moet omgaan? 
Britt: Ja, eigenlijk wel, via de inleefdag in Spermalie en de GON-begeleiding. Ik had 
niets om over te klagen. We hebben ook nog een bundel gekregen met info, die ligt hier 
ergens. 
Larissa: Heb je na het dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet 
over de beperking? 
Britt: Ik ben eigenlijk blij dat je uit eigen ervaringen dingen vertelt, met hem kunnen wij 
soms niet voldoende communiceren, bovendien is hij anderstalig en soms wat koppig. 
Wij weten het soms niet: "Hoort hij mij, zijn z’n batterijen leeg, …?" 
Larissa: Dus je wilt eigenlijk meer weten hoe een volwassene die problemen 
ondervindt?  
Britt: Ja, bijvoorbeeld aan de hand van een film met verschillende mensen die 
getuigenissen afleggen waarop ze vertellen wat moeilijk is. Bijvoorbeeld dat die 
geluiden even scherp zijn als jouw stem. Ze hebben dat in Spermalie eens uitgelegd, 
maar mocht jij dat nog eens persoonlijk uitleggen, is het "echt echt" zo. Dan sta je er 
nog veel meer bij stil, je weet dat het waar is. Ook op de computer werken: we hebben 
een programma met allemaal verhalen en als hij aan de computer zit met een 
koptelefoon aan en hoorapparaten, doet dat enorm veel pijn. Uiteindelijk heeft hij dan 
een kabeltje gekregen om zijn FM aan te sluiten. Hij geeft dus niet aan of hij dat nu 
hoort of niet. Ik heb eigenlijk iemand nodig die dat bevestigt. 
(Larissa geeft uitleg over het FM en kabeltje.) 
Larissa: Zou je meer didactische tips willen? 
Britt: Ja, maar meer getuigenissen zodat we erbij stilstaan. Dus ook de gevolgen 
wanneer we het niet toepassen. 
 

(Rouzée, 2016, 21 januari – interview) 
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Bijlage 5: Interview met juf Veerle 
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Veerle: Mijn naam is Veerle Lowagie. 
Larissa: In welke klas geeft u les?  
Veerle: Ik geef les in het tweede kleuter. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Veerle: Ik heb nog maar één kind gehad. 
Larissa: Wat was de ernst van hun beperking? 
Veerle: Het werd slechter, ze hebben me verteld dat het tamelijk ernstig was. 
Larissa: Wat vind je van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
Veerle: Ze mogen van mij naar het regulier onderwijs komen, maar op dit moment moet 
je er extra aandacht voor hebben en als juf heb je extra werk. Ik heb dan inderdaad ook 
hulp gekregen van een vlinder en GON-begeleider. We zijn ook eens naar Spermalie 
geweest waar we extra uitleg hebben gekregen, maar ik vind dat wij nog altijd niet de 
ideale persoon zijn om de kleuters echt te helpen. We proberen ze in de klas te 
integreren maar het is toch zoeken naar oplossingen… Vooral omdat het een kleuter is 
die ook zelf niet kan zeggen wat er mis is. Als hij me hoort, dan vroeg ik: "Kan je mij 
horen?" Hij knikte altijd van ja… dus in hoeverre hij dan begrepen heeft wat ik zei weet 
ik niet. Het is nog moeilijk, maar ze mogen gerust komen. Maar dan zou ik het zelf 
beperken tot misschien één tot twee zulke kinderen, tenslotte hebben we klassen van 24 
kleuters. Het mag dus, maar het is moeilijk. 
Larissa: Zou je sneller “ja” zeggen mocht je veel meer begeleid worden? Hiermee 
bedoel ik: omgangstips, informatie over een auditieve beperking, etc. 
Veerle: Ik denk dat we op dit moment voldoende tips gekregen hebben, ja, ik blijf een 
beetje bij hetzelfde standpunt. Ik ga ze zeker niet uitsluiten maar het is niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Veerle: Niet goed horen. 
Larissa: Hoe merk je op dat het kind slechthorend is?  
Veerle: Vooral tijdens bewegingsmomenten merk je dat wel op. Bijvoorbeeld: "Stop je 
hand in de lucht, spring met de beentjes open en dicht…" dan zie je hem wel eventjes 
wachten en kinderen nadoen. Op dat moment heeft hij mijn persoonlijke opdracht niet 
gehoord. Ik heb ook vaak het gevoel dat hij wat achter komt in de bewegingen of in de 
opdrachten. Dat je het nog eens extra moet uitleggen. 
Larissa: Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van 
slechthorendheid? 
Veerle: Dan verwittigen wij eerst de mama en papa: "Zou het kunnen dat ze buisjes 
heeft?" of "Is ze al eens geopereerd geweest?". Dan vragen wij eigenlijk een beetje 
naar de thuissituatie. Soms gaan wij naar het medisch schooltoezicht en daar denken ze 
er ook eens over na… en zo begint het stapje per stapje. Hierna kunnen wij hulp van de 
zorgcoördinator inroepen, dan kan mevrouw van het CLB eens komen. Hierna kunnen 
we nog eens een extra gehoortestje afnemen en zo wordt dat dan eigenlijk verder met de 
ouders besproken. Dan vragen we na of ze thuis zo is. 
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Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Veerle: Hoorapparaat, CI, FM-systeem. 
Larissa: Weet je hoe een hoorapparaat werkt? 
Veerle: Ja, ik kan de batterij vervangen maar dat is even prutsen. Ik weet dat je dat 
moet open klikken en dan de batterij proberen eruit te krijgen en als het piepte wist je 
dat de batterij nog ging. 
Larissa: Wie heeft je dat aan geleerd? 
Veerle: De GON-begeleidster heeft me dat aangeleerd, en ze controleerde ook nog elke 
week het batterijtje en mama had er ook nieuwe.  
Larissa: Waarop moet je letten bij hoorapparaten? Bijvoorbeeld bij de watertafel. 
Veerle: Ja, bij de watertafel heb ik er nog geen aandacht aan gegeven, maar ik weet dat 
je er moet voor zorgen dat er geen water bij komt. In de klas zit hij altijd voor mij en 
dat hij naar mijn mond moest kijken. Buiten mocht hij ze ook aan houden. Bij de 
zandtafel moesten we wel opletten, maar de watertafel is eigenlijk ook nog niet zoveel 
aan bod gekomen. In het derde kleuter gaat hij waarschijnlijk mee zwemmen. 
Larissa geeft uitleg omtrent zwemmen, zwemschool en turnen met een hoortoestel. 
Veerle: Dat is misschien iets dat ik gemist heb in Spermalie, dat er te weinig met de 
turnleerkracht werd overlegd. Er heeft een juf eens met de turnleerkracht gesproken 
over zulke dingen. Want de turnleerkracht was niet mee naar Spermalie. Het zou wel 
interessant zijn mochten de turnleerkrachten mee kunnen. 
Larissa: Weet je hoe een CI werkt? 
Veerle: Geen idee. 
Larissa: Weet je hoe BAHA werkt? 
Veerle: Ken ik niet. 
Larissa: Weet je wat de functie is van een FM-systeem? 
Veerle: Dat de FM het geruis rond hem wegneemt, zodanig dat, als ik een opdracht 
geef aan hem, hij die goed kan horen en dat het omgevingsgeluid rond hem verzacht of 
weggenomen wordt. Ja, ik heb daar nog mee gewerkt, maar ik had soms de indruk dat 
het geluid niet goed doorging, bij kleuters is het moeilijk om dit na te gaan,  
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking een beroep doen?  
Veerle: GON-begeleiding en logopedie. 
Larissa: Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? Wat zijn jouw 
verwachtingen van een GON-begeleid(st)er? 
Veerle: Ik vind het belangrijk naar tips toe, mij helpen, tonen hoe het FM werkt op de 
radio, … Vooral didactisch tips, het was voor mij allemaal nieuw. 
Larissa: En hoe heb je tips verkregen? 
Veerle: Mondeling en via Spermalie. 
Larissa: Had je liever die tips nog via schriftelijk bron verkregen? 
Veerle: Om het na te lezen misschien, maar ik vind het nog altijd interessant om de 
gesproken boodschap te horen. Zo kan de GON mij helpen in de klas of een beetje bij 
me blijven en eens kijken hoe hij op dat moment reageert en het dan nog eens uit te 
leggen aan mij. Ik vind dat het per kind echt wel beter is zo. 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Veerle: Ik vermoed dat je hiermee bedoelt: woorden herkennen door naar de mond te 
kijken, expressie en non- verbaal gedrag. 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
Veerle: Dat is al heel lang geleden, maar echt in contact gekomen niet echt.  
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Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou met zich mee? 
- Spraakontwikkeling 
Veerle: Ja, je merkt dat wel op.  
- Sociale – emotionele ontwikkeling 
Veerle: Dit lag misschien wel ook aan zijn karakter maar hij was verlegen en bang om 
zich uit te drukken. 
- Cognitieve ontwikkeling 
Veerle: Ik denk dat er wel een achterstand kan komen of zijn, omdat je veel dingen niet 
gehoord hebt. Zo mis je veel, vooral begrippen die veel terugkomen. Ik denk dat daar 
wel werk aan is. 

 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op, op communicatief gebied, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Veerle: Oogcontact, dat hij voor mij zit, akoestiek dempen, etc. 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Veerle: Nee, eigenlijk geen.  
Larissa: Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
Veerle: Ik heb dat een beetje verteld. Ik heb ook een boekje gehad en daarin staat dat 
hij niet goed hoort. Zoals een uitleg dat iemand een bril heeft.  
(Larissa geeft uitleg over het verschil van een bril en hoorapparaten.) 
 
Afsluiten 
Larissa: Ben je voldoende geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een 
auditieve beperking moet omgaan? 
Veerle: Voldoende is een groot woord. We hebben een beetje info gekregen en zoveel 
mogelijk gebruikt, maar ik denk ook dat ik er al veel van vergeten ben.  
Larissa: Heb je na het dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet 
over de beperking? 
Veerle: We weten nog te weinig, we weten het nodige om op dat moment het kind te 
helpen. 
Larissa: Zou je meer didactische tips willen? 
Veerle: Ja, vooral hoe je het moet uitleggen aan andere kinderen. 
 

(Lowagie, 2016, 21 januari – interview)  
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Bijlage 6: Interview met juf Veerle 
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Veerle: Mijn naam is Veerle Van Landtschoote. 
Larissa: In welke klas geeft u les?  
Veerle: Ik geef les in het 3de kleuter. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Veerle: Dit is de eerste keer. 
Larissa: Wat is de ernst van de beperking? 
Veerle: Ik denk matig. 
Larissa: Wat vinden jullie van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
- Wanneer zou je iemand met een auditieve beperking naar het `buitengewoon 
onderwijs sturen?  
Veerle: Ik denk in het geval van L. dat hij te veel tijd verloren heeft. Daarom moet hij te 
veel inhalen en denk ik op dit moment dat voor hem individueel onderwijs goed zou zijn. 
Ik merk het op wanneer ik bij hem zit en wat bijstuur, dat hij dan veel meer opneemt 
dan wanneer ik iets in de klasgroep zeg. De momenten samen zijn belangrijk voor hem, 
maar naast hem heb ik een variatie van zorgkinderen in de klas. Voor mij persoonlijk 
zijn er nu te veel, want ik heb in de hele week, behalve op maandag voormiddag mijn 
klasje voor mij alleen. 
- Vind je het goed dat kinderen met een auditieve beperking in het regulier onderwijs 
terecht komen?  
Ik zou niet zeggen: “Onmiddellijk naar het regulier onderwijs.”, maar het eerst eens 
proberen. In het voorbeeld van L, vertelt de GON-leerkracht mij, dat alles wat ik doe in 
de klas goed is, meer kan ik niet doen. Maar als je dan bezig bent met iets anders, dan 
zit L. daar. Dan doe ik op dat moment niets. “Ja,” zei ze de GON dan, “Dan doen de 
medestudenten het wel.” Dat is waar wat ze zei maar woordenschat kan je moeilijk 
oppikken van medestudenten. 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Veerle: Dat je veel mist. 
Larissa: Hoe merk je op dat het kind slechthorend is?  
Veerle: Dat hij tijdens groepsactiviteiten niet betrokken is. Hoe dichter je bij hem zit 
hoe meer hij betrokken is. Je moet altijd aandacht vragen. Als je dat niet doet, heb je 
hem niet mee. Hij zit in zijn eigen wereld, vooral wanneer het even drukker is. Dan 
begint hij over zon en zijn uurwerk. Je voelt dat dat niets te maken heeft met zijn directe 
omgeving. Het lijkt erop dat hij nog dingen aan het ontdekken is. 
Larissa: Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van 
slechthorendheid? 
Veerle: Eerst een gesprek met ouders, dan naar de zorgleerkracht en het CLB 
inschakelen. Een gehoortest laten afnemen en zeker opvolgen.  

 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Veerle: Hoorapparaten en FM-systeem. 
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Larissa: Weet je hoe een hoorapparaat werkt? 
Veerle: Ja, dat hebben ze uitgelegd. Ik weet hoe ik de batterij moet vervangen, ik heb 
hier ook reserve liggen. 
(Larissa vertelt over het geluid van een hoorapparaat.) 
Larissa: Waarop moet je letten bij hoorapparaten?  
Veerle: Dat hij het tijdens het zwemmen het niet mag aandoen. Ook opletten bij het 
spelen in het zand, we hebben eigenlijk een muts gemaakt uit een klein T-shirtje zodat 
zijn hoorapparaten beschermd zitten. 
Larissa: Weet je hoe een CI werkt? 

- Hoe hoort een kind met een CI? 
- Wanneer krijgt een kind een CI? 

Veerle: Ik heb daar eens iets van gezien op TV. 
Larissa: Weet je hoe BAHA werkt? 
Veerle: Geen idee wat dit is. 
Larissa: Weet je wat de werking is van een FM-systeem? 
Veerle: Dat hij alleen hoort wat ik of de computer zegt en dat de omgevingsgeluiden 
wegvallen. 
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking beroep doen?  
Veerle: GON, CLB en Stappie - logopedie. 
Larissa: Hoe kan de GON jou als leerkracht ondersteunen? Wat zijn jouw 
verwachtingen van een GON-begeleid(st)er? 
Veerle: Ik krijg veel tips van haar, ze vertelt ook wat ze gedaan heeft in het uurtje met 
hem. Er komt veel informatie op je af en deze herhaalt ze ook nog eens voor mij. 
Bovendien geeft ze tips wanneer ze iets opmerkt in de klas. 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Veerle: Dat je door duidelijk te praten veel meer informatie kan doorgeven. 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
Veerle: Een beetje, maar niet voor deze jongen. 
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking met zich mee volgens jou? Op 
vlak van spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling? 
Veerle: Dat de helft van de info gemist wordt, dat je er veel gesteund wordt op het 
nabootsen en afkijken. Ook dat hij soms “onnozel” doet tijdens de turnles, omdat hij 
toch geen opdracht hoort. De turnleerkracht besefte dit niet, ondanks dat ik het 
meermaals uitlegde. 

 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op, op communicatief gebied op, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Veerle: Ik let erop dat ik na de klassikale opdracht, het hem nog eens uitleg aan een 
tafel apart. 
 (Larissa geeft de tip om het eens andersom te proberen.) 
Veerle: Ja, de GON-begeleidster doet dat ook. Ze probeert zoveel mogelijk aan te 
brengen voordat het in de klas gebeurt. Ook hou ik rekening dat ik voor hem zit en 
duidelijk articuleer. 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
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Veerle: Ik probeer meer dingen te tonen. We waren begonnen met zoveel mogelijk 
visueel te gaan voorstellen, maar uiteindelijk was dit onbegonnen werk. Al die dingen 
maken vraagt veel tijd. Eigenlijk zouden we iemand nodig hebben die dat voor ons zou 
kunnen doen. Bijvoorbeeld dat we een lied, versje en die tekst in prentjes voorstellen. 
Daarnaast zet ik hem zo dicht mogelijk bij de computer en bij mij zodat hij zeker alles 
gezien heeft. Ook weten de medestudenten dat het stil moet zijn wanneer ik praat, zodat 
hij alles hoort en niet gestoord wordt door kleine geluiden. Vroeger speelde ik ook 
achtergrondmuziek af, nu niet meer. 
Larissa: Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
Veerle: Ik heb dat getoond aan de kleuters en verteld dat dat bijzondere 
hoorapparaatjes zijn. Deze zorgen ervoor dat hij mij beter kan horen. Vorig jaar ging 
dat nog niet. 
 
Afsluiten 
Larissa: Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve 
beperking moet omgaan? 
Veerle: Ja, ik ben naar Spermalie geweest voor uitleg. Dat was heel interessant, ze 
hebben me verteld hoe een hoortoestel werkt en het FM-systeem. Ook hebben we mogen 
luisteren hoe een slechthorende hoort, …. Van de GON krijg ik veel tips en ze helpt mij. 
Zelf zoek ik veel op, via Google. Ik probeer via verschillende kernwoorden info te 
zoeken over slechthorendheid. Dus de informatie is er wel, maar het praktische moet je 
allemaal zelf doen zoals bijvoorbeeld: prenten, liedjes, versjes, ... Het is niet dat ze het 
voor handen hebben, ze zullen het niet geven in een pakketje aan je. 
Larissa: Heb je na het dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet 
over de beperking? 
Veerle: Je kan nooit te veel weten, hoe meer informatie je krijgt hoe makkelijker het is.  
Larissa: Zou je meer didactische tips willen? 
Veerle: Ja eigenlijk wel, en ook anderen die gehoorgestoorden in de klas hebben. 
 

(Van Landtschoote, 2016, 23 februari – interview) 
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Bijlage 7: Interview met juf Sigrid 
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Sigrid: Mijn naam is Sigrid Duyck. 
Larissa: In welke klas geeft u les?  
Sigrid: Ik geef les in de peuterklas/instapklas voor peuters/kleuters van 2,5 jaar en de 
jongste 3-jarigen. Die starten bij mij. 
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Sigrid: Twee, vorig jaar (2015) en dit jaar (2016). 
Larissa: Wat was de ernst van hun beperking? 
Sigrid: Matig tot ernstig. 
Larissa: Wat vind je van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
- Wanneer zou je iemand met een auditieve beperking naar het buitengewoon onderwijs 
sturen? 
- Vind je het goed dat kinderen met een auditieve beperking in het regulier onderwijs 
terecht komen?  
Sigrid: Ja, ik vind het goed zolang dat het kind zelf er geen nadelen aan ondervindt. 
Maar soms is het moeilijk door de grootte van de klasgroep om extra ondersteuning te 
bieden. Nu is mijn klas opgesplitst en heb ik een kleinere klasgroep. Je merkt 
onmiddellijk een verschil. De kinderen komen veel meer tot taalontwikkeling, omdat ze 
meer kansen krijgen. De jongsten die nu bij mij zitten, sta ik versteld van. Ze praten 
veel meer door in een kleinere groep te zitten. Dus eigenlijk heeft dat niets te maken met 
een auditieve beperking, veel problemen kunnen opgelost worden door ons kleinere 
klassen te geven. Ze moeten geen jobs bij verzinnen, maar ons minder kinderen geven. 
Ik heb nog zorg gegeven bij de kleuters, maar het is best dat de kleuterleidster zelf de 
zorg biedt, zij is de vertrouwde persoon. 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Sigrid: Problemen met het gehoor. 
Larissa: Hoe merk je op dat het kind slechthorend is?  
Sigrid: Als ze hoorapparaten dragen valt dat heel goed mee, maar ik merkte 
onmiddellijk op dat de batterijen op waren, ze reageerden niet meer. Maar anders merk 
je wel dat ze veel meer naar je kijken, het is wel belangrijk dat ze naar je mondbeeld 
kijken.  
Larissa: Wat zijn de stappen die je onderneemt bij een vermoeden van 
slechthorendheid? 
Sigrid: Eerst met de zorgcoördinator overleggen en dan naar het CLB, die nemen dan 
een gehoortest af. 

 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Sigrid: Hoorapparaat, FM-systeem. Van een CI en BAHA heb ik al gehoord via een 
vriendin.  
Larissa: Weet je hoe een hoorapparaat werkt? 
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Sigrid: Ja, ik kan de batterij vervangen en ik weet ook dat, als je een hoorapparaat 
hoort piepen, het niet goed zit. Ook heeft er nu een kindje een draadje, moesten de 
hoorapparaten uitvallen dan hangen ze nog vast aan zijn kleren. 
Larissa: Waarop moet je letten bij hoorapparaten?  
Sigrid: Bij de zandbak opletten voor het zand, juist hetzelfde met het water. Voorzichtig 
zijn en als het nat geworden is zo snel mogelijk laten drogen.  
Larissa: Weet je hoe een CI werkt? 
Sigrid: Geen idee. 
Larissa: Weet je hoe BAHA werkt? 
Sigrid: Via botgeleiding, je krijgt een bakje achteraan je hoofd geïmplanteerd. 
Larissa: Weet je wat de functie is van een FM-systeem? 
Sigrid: Het is een toestel dat ik en het kindje aandoen. Je moet ervoor zorgen dat het 
aan staat, maar de kindjes prutsten daar zoveel aan dat je niet wist of het aan of uit 
stond. In het begin testte ik het wel, ik ging naar buiten om te kijken of ze reageerde of 
niet. Persoonlijk was ik daar niet zo enthousiast over. Ik vond het moeilijk met zo’n 
kleintje, ze kunnen er zelf ook misbruik van maken. Het is goed voor in de kring, maar 
voor de rest liever niet. 
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking een beroep doen? 
Sigrid: GON, Stappie (logopedie), ... 
Larissa: Hoe kan GON jou als leerkracht ondersteunen? Wat zijn jouw verwachtingen 
van een GON-begeleider?  
Sigrid: Tips geven, uitleg geven over de beperking, inrichting van de klas (lichtinval, 
waar zit ze best in de kring, …), aanpak (daar kan je nog aan werken, zo pak je het aan, 
…). 
De GON-begeleidster kwam ook naar de klas en had een knuffelaap mee met 
hoorapparaten op. Als de aap zijn hoorapparaten uitdeed dan hoorde hij niets en met 
de hoorapparaten weer aan wel. De aap bleef dan een week in de klas, daar mochten ze 
dan mee spelen. Dat mis ik nu bij het kindje dat in de klas zit. De GON-begeleiding 
moet nog worden opgestart. Je kan moeilijk zelf met die echte hoorapparaten gaan 
demonstreren. Via het kindje zelf doe je dat niet, maar via de knuffel was dat wel 
interessant, ze storen zich daar niet aan, ze stelden zich daarvoor open. Ze stelden daar 
ook geen vragen bij zoals volwassenen. 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Sigrid: Goed articuleren en oogcontact maken. 
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking volgens jou met zich mee op 
vlak van spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling? 
Sigrid: Taalachterstand, afzondering, eigen wereld en wennen om in groep te zijn.  
 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op communicatief gebied op, wanneer je een leerling met een 
auditieve beperking in de klas hebt? 
Sigrid: Duidelijk articuleren, in de buurt blijven, aankijken, lichtinval, op ooghoogte 
spreken, … 
Larissa: Welke redelijke aanpassingen heb je al doorgevoerd in de klas? 
Sigrid: Bepaalde plaats in de kring (vaste plaats). 
Larissa: Hoe leg je een auditieve beperking uit aan klasgenootjes? 
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Sigrid: De GON-begeleider deed dat een keer met een knuffel, dit jaar is er nog geen 
GON. Ik heb het zelf getoond en proberen uit te leggen maar ik miste die knuffel wel. 
Larissa: Waar trek je de grens tussen beperking en specifiek gedrag? 
Sigrid: Ze heeft geen specifiek gedrag bij de beperking. 
 
Afsluiten 
Larissa: Ben je geïnformeerd geweest hoe je met een kleuter met een auditieve 
beperking moet omgaan? 
Sigrid: Ik heb samen gezeten met de mensen van Stappie, we komen binnenkort nog 
eens samen. Maar er niet genoeg heen-en-weer-communicatie, een heen-en-weer-
schriftje met Stappie is er nog niet van gekomen. Ik vraag me af hoe zij haar ervaren. 
Larissa: Heb je na het dit interview nu het gevoel dat je voldoende of te weinig weet 
over de beperking? 
Sigrid: Te veel alleszins niet, voldoende. Ik vind het vooral interessant om uw 
bevindingen te horen, hoe we daar kunnen in inleven. We zijn ook eens naar Gent 
geweest en we hebben daar eens mogen luisteren door hoorapparaten. Zo kunnen we 
ons beter inleven in de beperking, soms vergeet je dat een keer en dat is wel goed om er 
weer eens bij stil te staan, het is ook iets dat niet zichtbaar is. 
Larissa: Zou je meer didactische tips willen? 
Sigrid: Die zijn altijd welkom. 

 (Duyck, 2016, 14 maart – interview)  
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Bijlage 8: Interview met juf Hilde 
 
Hoofdvraag: Hoeveel kennis hebben de leerkrachten over een auditieve 
beperking? 
 
Algemene vragen 
Larissa: Hoe heet je?  
Hilde: Mijn naam is Hilde Danneels. 
Larissa: In welke klas geeft u les? 
Hilde: Ik werk nu in “De Haven”. Er zitten nu zes kinderen in mijn klas, maar soms 
werken we met twee voor die kinderen. Omdat ze nu allemaal een specifieke zorgvraag 
hebben.  
Larissa: Hoeveel kinderen met een auditieve beperking heb je al in de klas gehad?  
Hilde: Ik heb al 35 jaar heb ik ervaring met deze kinderen. 
Larissa: Wat vind je van het M-decreet betreffende auditieve beperking? 
Hilde: Ik vind het goed dat kinderen geïntegreerd worden als je weet dat het zal lukken. 
Maar ik vind het heel belangrijk dat ze eerst een goede basis hebben voor je ze laat 
vertrekken. Als je al ziet dat het kind auditief goed op weg is op vlak van spreken en 
houding, vind ik dat het kan. Maar ik vrees dat er nu al heel veel doof en 
gehoorgestoorde kinderen in een veel te grote groep zitten om van start te gaan in het 
regulier onderwijs. 
Larissa: Dus eigenlijk vind je het beter dat ze hier eerst starten… 
Hilde: Nee, niet voor iedereen. Maar ik ben er zeker van dat er veel kinderen, veel beter 
af zijn door te starten in een kleine groep, waarbij er veel meer aandacht is voor 
communicatie. Hiermee bedoel ik: ondersteuning van gebaren, ondersteuning van 
tekeningen, ... Als je ziet dat de basis in orde is, kun je ze met begeleiding laten 
instromen, maar niet omgekeerd. We zien nu dat ze daar starten, maar dat gaat niet. Ze 
blijven daar een beetje hangen en krijgen overal extra hulp, maar uiteindelijk hangt het 
allemaal niet meer aan elkaar, vind ik. Als je als kind naar de therapeute moet, 
begeleiding moet krijgen in de klas en een juf moet hebben die haar best moet doen… 
Dit komt volgens mij niet elk kind ten goede. Ik weet ook dat, als er kinderen zijn met 
een bijkomende beperking, die juf met 20 kinderen die ondersteuning niet kan bieden. 
Er zijn ook heel veel activiteiten die je niet bij alle gehoorgestoorde kinderen zomaar 
kan doen. Zo moet je liedjes, verhalen, oefeningen, ... individueel uitleggen en dat vind 
ik te moeilijk. Ze vinden het soms een luxe om in de klas te zitten, maar ik vind dat het 
een luxe is voor een gehoorgestoord kind om een een juf te hebben die er mee bezig is. 
Het is het recht van een gehoorgestoord kind om een juf te hebben die tien keer 
hetzelfde zegt, iets tekent wanneer iets niet begrepen is, controleert of de opdracht 
begrepen is, … 
 
Tegenwoordig met het M-decreet wordt verwacht van een leerkracht dat ze het ene jaar 
iemand hebben met een auditieve beperking, het jaar daarop iemand te hebben met 
autisme enzovoort. Ik vind dat je als gewone leerkracht “supermensen” moet opvoeden, 
dat kan toch niet. Hoe je moet omgaan met een kind met een auditieve beperking moet 
je leren voelen. Als je hier start met werken, zit je in een werkomgeving waarbij je heel 
veel kan leren van andere mensen. Ik zeg dat het drie jaar duurt eer je de basishouding 
hebt. Dat verwachten ze dus van mensen in het regulier onderwijs, dat is niet haalbaar 
het zijn ook geen “supermensen”. De gewone klaswerking is al een hele klus: orde 
houden, controleren of iedereen gedaan heeft wat hij moet gedaan hebben, … Je hebt 
maar twee handen en nog altijd een leven na je klas. Anders hou je het niet vol, de maat 
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is al vol met gewone dingen. Het is ook niet één kleuter hé: mocht je eens per 
uitzondering een kind met een auditieve beperking hebben, is dat oké, maar dit is niet 
meer zo. 
 
Auditieve beperking 
Larissa: Waaraan denk je bij het woord “auditieve beperking”? 
Hilde: Dat het een ingrijpende beperking is. 
(Larissa voert hierover een persoonlijk gesprek met Hilde.) 

 
Ondersteunende middelen voor een auditieve beperking 
Larissa: Welke technologische hulpmiddelen ken je?  
Hilde: De gewone hoorapparaten, de CI’s, de afstandsbedieningen, het FM-systeem, de 
BAHA, … 
Larissa: Alles dus, ook de functies van de toestellen? 
Hilde: Als je hier 35 jaar staat… Ik heb het ook allemaal meegemaakt hé. De evolutie, 
de verandering, de ontdekking van de CI’s, de vroege implantaties, de implantaties van 
de baby’s en … Het is ongelooflijk hoe de techniek de laatste jaren verbeterd is, 
gelukkig maar. 
(Larissa vraagt iets over de BAHA en voert hierover een gesprek met Hilde.)  
Larissa: Op welke diensten kan een kind met een auditieve beperking een beroep doen? 
Hilde: Ik denk de GON-begeleider, Spermalie, revalidatiecentrum, thuisbegeleiding, … 
Larissa: Wat weet je van spraakafzien? 
Hilde: Dat dit heel belangrijk is ter ondersteuning en dat we dit niet mogen vergeten, 
ondanks betere hoorapparaten zijn en CI’s. Het belang van spraakafzien te trainen 
blijft groot, onderzoek wijst dat ook uit. Ook naar extra ondersteuning toe blijft dit 
prima en later ook naar lezen. 
Larissa: Ben je al in contact gekomen met gebarentaal?  
Hilde: Ja, Nederlands met gebaren. Gebarentaal heeft een andere structuur dan de 
gesproken en de geschreven taal. Bij Nederlands met gebaren, wordt elk woord in de 
zin beschreven zoals de Nederlandse gesproken en geschreven taal. Alles wordt 
ondersteund met deze gebaren. We zijn ervan overtuigd dat dit beter is dan 
gebarentaal, voor het lezen en schrijven later. De kinderen die het echt nodig hebben, 
krijgen een uurtje gebarentaal van iemand die dit beheerst. SMOG wordt hier ook 
gebruikt maar enkel voor de moeilijk functionerende kinderen. Met de startertjes doen 
we ook niet alles. 
 
Gevolgen van een auditieve beperking 
Larissa: Welke gevolgen draagt een auditieve beperking met zich mee volgens jou? Op 
vlak van spraakontwikkeling, sociale – emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling? 
Hilde: Alle gevolgen hangen vast aan taal en communicatie, of toch heel veel. Ik vind 
dat je eerst heel veel moet werken aan communicatie met jonge kinderen, je moet ze een 
taalbad geven. Eens de communicatie goed op gang is, dan kun je ook aan de rest 
werken. Rekenbegrippen aanbrengen zoals meer, minder, evenveel, de eerste, de 
laatste, … die abstracte begrippen zijn heel moeilijk voor kinderen met een auditieve 
beperking en moeten allemaal veel explicieter aangebracht worden. Ik vind bij de start 
dat dove kinderen veel meer informeel leren, want een ander horend kind pikt heel veel 
dingen op vanuit zijn omgeving: communicatie tussen zijn ouders, omgevingslawaai, … 
Een doof kind pikt dat niet allemaal zomaar op, die krijgt gewoon veel minder 
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informatie en veel minder sociale informatie binnen waardoor dit een invloed heeft op 
het sociaal functioneren. 
Didactische aanpak bij een kleuter met een auditieve beperking 
Larissa: Waar let jij op communicatief gebied op? 
Hilde: Ik let erop dat de kinderen gericht zijn, ontspannen zijn, rustig kijken, aandacht 
hebben voor wat een ander zegt, … Zelf let ik op oogcontact, lichtinval, akoestiek, 
omgevingslawaai, … 
Larissa: Welke aanpassingen zijn er in deze klas, dat je in het regulier onderwijs niet 
hebt? 
Hilde: Er is heel veel aanwezigheid van schrijfmateriaal, blaadjes, stiften, bakken 
papier, schrijfborden, … Dit komt omdat wij heel veel visuele ondersteuning bieden. Er 
is ook plaats om in groep of individueel te werken. Er is ook een takensysteem, 
leerlingen worden soms ook opgesplitst in twee klassen, er is weinig aanbod van 
prikkels, …  
 
Individuele momenten zijn heel belangrijk. Ook het feit dat we taal heel intens 
aanbieden, herhalen, opvangen, … De kinderen hebben hier allemaal een taalmap, 
waarin alles staat wat we beleefd hebben, gesprekken die we gevoerd hebben, wat we 
geleerd hebben, verwerkende oefeningen die we aangeboden hebben, … Er wordt 
ervaringsgericht gewerkt, we spelen de hele dag door op wat de kinderen beleefd 
hebben. We hebben wel een planning, maar toch proberen we zoveel mogelijk in te 
pikken op wat er leeft. Er wordt meer uitleg gegeven over deze map, oefeningen en de 
didactiek van Uden die in de GON ook toegepast wordt. 
 
Afsluiten 
Larissa: Denk je dat leerkrachten voldoende geïnformeerd zijn in het regulier 
onderwijs? 
Hilde: Ja, als je een goeie GON-begeleider hebt. Hier op Spermalie is er ook een 
informatiedag. Maar hoe je met een doof kind omgaat, leer je niet op een studiedag. 
Om dat in de vingers te hebben, vraagt dit tijd. De mensen hebben niet de omkadering 
die wij hebben. Ik denk dat zeker niet eenvoudig is om daarin je weg te vinden. 
Larissa: Denk je dat de leerkrachten te weinig of voldoende weten over de beperking? 
Hilde: Ik denk dat er een grote inspanning gedaan wordt om leerkrachten vanuit het 
GON goed te informeren, maar ik denk dat je zó veel zou moeten weten dat dat ook niet 
haalbaar is. Wij leren hier nog elke dag bij en we werken in team. 
(Larissa bespreekt de interviews die reeds afgenomen waren.) 
Larissa: Zouden de leerkrachten in het regulier onderwijs meer nood hebben aan 
didactische tips, denk je? 
Hilde: Ik vind dat je nooit genoeg didactische tips kan hebben, maar je moet ook de 
mogelijkheid hebben om ze uit te voeren. De didactiek van Uden kunnen de mensen niet 
toepassen, ze hebben daar ook de tijd niet voor. 
 

(Danneels, 2016, 17 mei – interview) 
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Bijlage 9: Website vragenlijst sjabloon 
 
- Wat is je eerste indruk? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
- Zou je van de website gebruik maken, wanneer een kleuter met een auditieve 
beperking in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 10: Feedback website van Petra 
 
- Wat is je eerste indruk? 
Het is professioneel, mooi en duidelijk gemaakt en zeer overzichtelijk! 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
Ik vind het tof dat de foto’s passend zijn per leergebied en het vlindersysteem. 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Jazeker, het is uitgebreid. De blog is ook zeer interessant. 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking 
in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
Zeker! Het is gemakkelijk om snel informatie op te vragen en in te winnen. 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Eventueel didactisch materiaal voor in de klas. Bijvoorbeeld: tips hoe je versjes kan 
aanbrengen. 
 

(Bernaert, 2016, mei – interview) 
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Bijlage 11: Feedback website van Nele 
 
- Wat is je eerste indruk? 
De website ziet er uitnodigend en professioneel uit. 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
De lay-out is aantrekkelijk, maar eventueel foto’s toevoegen van een CI, een FM-
systeem, … 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Ja, er zijn duidelijke thema’s. 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking 
in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
Ik zou er zeker gebruik van maken. 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Ik zou nog foto’s toevoegen. 
 
 

(Engelrelst, 2016, 22 januari – interview)  
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Bijlage 12: Feedback website van Britt 
 
- Wat is je eerste indruk? 
De website is heel verzorgd, duidelijk en overzichtelijk. 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
De lay-out is sober, maar ik bedoel dit op een positieve manier. 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Ik heb vooral interesse in de didactische aanpak, dit lijkt mij volledig. 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking 
in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
Ik zou het zeker gebruiken! Het is handig voor achtergrondinformatie. 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Ik zou er nog interviews bijvoegen met mensen met een gehoorbeperking. 
 

(Rouzée, 2016, mei – interview) 
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Bijlage 13: Feedback website van Veerle 
 
- Wat is je eerste indruk? 
De website bevat duidelijke info en mooie lay-out! 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
Ik zou de omslag foto veranderen naar een foto met oor en gehoorapparaat. 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Het zou handig zijn om bij elke tekst een beknopte samenvatting te hebben van wat er 
precies instaat. Ik wil graag snel en duidelijke informatie. Misschien er ook voor zorgen 
dat we de tips kunnen afdrukken. 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking 
in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
Ik zou zeker gebruik maken van deze site, we zijn eigenlijk zelf vragende partij naar tips 
toe. Ik vind het super als we die kunnen krijgen via een website. 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Voorlopig, niets meer. 
 

(Lowagie, 2016, 21 januari – interview) 
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Bijlage 14: Feedback website van Hilde  
 
- Wat is je eerste indruk? 
Het ziet er goed uit, maar zorg ervoor dat je titel verwijst naar je doelgroep. 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
Ik zou de titel “hulpmiddelen van buitenaf” en “communicatie hulpmiddelen” 
veranderen naar “ondersteunende diensten” en “communicatie-ondersteuning”. 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Ik zit in een andere beroepsomgeving dan een juf in het regulier onderwijs. 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking 
in de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
/ 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Overleg met mensen uit het werkveld, verzamel goeie bestaande informatie, voeg foto’s 
en beeldmateriaal toe, geef praktische voorbeelden van materiaal uit het werkveld van 
BuO zoals: gesprekjes, leeslesjes, uitgetekende liedjes/versjes en verwerkende 
oefeningen. 
 
 

(Danneels, 2016, mei – interview)
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Bijlage 15: Feedback website van Tine  
 
- Wat is je eerste indruk? 
Super! 
 
- Wat vind je van de lay-out? Wat zou je veranderen? 
Handig, mooi en overzichtelijk. De info is gemakkelijk terug te vinden. De vlinders zijn 
goed gevonden, mooie symboliek. 
 
- Vind je de informatie terug die je zou willen? Wat ontbreekt er? 
Ruim voldoende! 
 
- Zou je van de website gebruik maken, als er een kleuter met een auditieve beperking in 
de klas zit? Waarom wel, waarom niet? 
Ik zou er zeker gebruik van maken, er staat heel veel praktische info op. Ik zou het 
gebruiken om het door te geven aan de leerkrachten. 
 
- Heb je nog tips om de website optimaler te maken? Wat zou je nog toevoegen? 
Indien de website af is, kan je het hier in de zorgvergadering in Sint-Jozef voorstellen. 
Verdere samenwerking is een voordeel! 
 

(Valcke, 2016, mei – interview) 



 


