


Welkom en fijn dat je er bent!

Dinsdag 7 februari 

Het recht op onderwijs van leerlingen met 

auditieve en visuele beperkingen

Wij starten om 14.00 uur



Programma 6-10 feb

Maandag          10.00 - 11.30 Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en 

ontwikkelingen in praktijk en beleid

Dinsdag 14.00 - 15.30 Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en 

visuele beperkingen

Woensdag 15.00 - 16:30 Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van 

inclusiever onderwijs

Vrijdag               14.00 - 15.30 Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken 

aan inclusiever onderwijs



Deze sessie
Onder leiding van Erik Schraven (directeur Onderwijs TOS Zuid-Nederland, Koninklijke Kentalis)

Bevindingen Met Anne-Rose Stolk en Charlotte Baarda - beleidsadviseurs bij 

Knelpunten & oplossingen het College voor de Rechten van de Mens

Implicaties voor leerlingen Annet de Klerk - directeur Onderwijs Doof/Slechthorend 

met een visuele beperking bij Koninklijke Kentalis

Marcel Janssen - directeur Onderwijs bij Koninklijke Visio



Het VN-verdrag handicap en het recht op onderwijs

• Doel van inclusief onderwijs

• Belangrijke uitgangspunten van inclusief onderwijs

• Geleidelijke verwezenlijking

• Onderwijs voor leerlingen met een auditieve en visuele beperking



Het recht op onderwijs van dove en 

slechthorende leerlingen
Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen vanuit de leerling zelf

18 leerlingen (en ouders/verzorgers)

Als je kon toveren, wat zou je dan veranderen?

Resultaten bij leerlingen teruggelegd

Meest kwetsbare leerlingen niet bereikt? 

Focusgroepen met leerkrachten, schoolbesturen, ambulant begeleiders



Verhalen van leerlingen en ouders
Tim, een leerling van 11 jaar oud die slechthorend is, zit in groep 8 van een reguliere basisschool

Ouder: “Leerlingen hebben simpel gezegd de keuze tussen onderwijs met 

intensieve ondersteuning, namelijk het speciaal onderwijs, of regulier onderwijs met een heel 

beperkt ondersteuningspakket van ca. 40 uur per jaar. Dat gat is zo groot, dat voor sommige 

leerlingen de keuze al gemaakt is en speciaal onderwijs de enige optie is.”



Knelpunten
Weigering: een slechthorend meisje is door drie scholen direct geweigerd. Nog eens twee scholen wilden 

haar wel plaatsen, maar niet de begeleiding bieden die ze nodig heeft. Pas de zesde school verwelkomde 

haar

Beperkte keuzevrijheid: te weinig uitdaging of te weinig ondersteuning

Vermoeidheid: o.a. door constante alertheid

Eenzaamheid: o.a. door gebrek aan bewustzijn van docenten en medeleerlingen

Onvoldoende opgeleide tolken/ambulante begeleiding beschikbaar

.



Oplossingen
Leerlingen dragen veel laagdrempelige oplossingen aan:

- blijf in gesprek met de leerling over wat diegene nodig heeft

- niet met rug naar de klas praten

- laat de leerling op de plek zitten die diegene het fijnst vindt

- foto’s van het bord mogen maken om energie te sparen

- vragen van leerlingen herhalen

- inspiratie voor scholen: NOS Jeugdjournaal

Vanuit focusgroepen:

- meer ruimte voor maatwerk, Inspectie proactief meedenken

- aandacht voor grote groep die zonder begeleiding in regulier onderwijs zit

- meer tolken opleiden

.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2446959-dove-en-slechthorende-kinderen-krijgen-niet-altijd-goed-onderwijs.html


Aanbevelingen vanuit het College
Overheid:

- Wijs scholen op plicht niet uit te sluiten op grond van beperking en redelijke aanpassingen te doen 

- Biedt ruimte in wet- en regelgeving voor maatwerk en flexibiliteit

- Bevorder het opleiden van tolken 

Onderwijsinstellingen:

- Biedt gedurende het onderwijs maatwerk in overleg met de leerling en ouders/verzorgers

- Zorg dat ambulant begeleiders de juiste expertise hebben

Onderzoeksrapport

Aanbevelingen van het College aan overheid en onderwijsinstellingen

Tipsheet voor leerkrachten met een dove of slechthorende leerling de klas

.

https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/ff983d9a-f708-4536-b184-c680a7ba5346
https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/374f8db3-6756-4dd2-aa19-97f6d1e35f2f
https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/f552382c-9cb5-4886-aead-c8bfd7f4232e


Bedankt voor je aanwezigheid

Sessie(s) terugkijken of meer informatie?

www.naarinclusieveronderwijs.nl

wio@naarinclusieveronderwijs.nl



Je bent van harte uitgenodigd

De conferentie 

‘Naar inclusiever onderwijs’

14 juni 2023 | Spant Congrescentrum Bussum

Schrijf je in op: 

www.naarinclusieveronderwijs.nl 
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