Wie niet horen kan, voelt het
Een groep ouders van dove en
horende kinderen wil tweetalig
onderwijs, in gesproken Neder
lands én Vlaamse Gebarentaal. ‘Nu
worden dove kinderen een groot
deel van de tijd buitengesloten.’

VAN ONZE REDACTRICE

SARAH VANKERSSCHAEVER

Je zult maar alles in
huis hebben om te studeren – van
ambitie tot een stevig stel herse
nen – behalve twee oren om te
horen. Die oren maken een wereld
van verschil. Terwijl horende kin
deren in principe alle kanten uit
kunnen, beperken de wegwijzers
voor dove kinderen zich tot links
en rechts: ofwel naar een gespeci
aliseerde dovenschool, het buiten
gewoon onderwijs dus. Ofwel
naar het reguliere onderwijs, met
de hulp van een tolk Vlaamse Ge
barentaal (VGT) en – volgens de
richtlijnen van het Mdecreet –
met ondersteuning vanuit het
buitengewoon onderwijs. Beide
scenario’s zijn verre van ideaal
(zie hiernaast: het verhaal van
Plien).
Een groep van ruim dertig ou
ders van dove en horende kinde
ren is nu vragende partij voor
tweetalig onderwijs (Vlaamse Ge
barentaal/Nederlands)
binnen
het reguliere onderwijs. Ze krij
gen daarbij de steun van Doof
Vlaanderen, de federatie van
Vlaamse dovenorganisaties, en
van de adviescommissie Vlaamse
Gebarentaal. Die zullen de vraag
vandaag stellen tijdens een hoor
zitting over de status van de
Vlaamse Gebarentaal, georgani
seerd door de commissies Onder
wijs en Cultuur van het Vlaams
Parlement.
BRUSSEL I

Proefklas
‘De overheid bekijkt inclusief
onderwijs vanuit een nauw stand
punt’, zegt Marieke Kusters van
Doof Vlaanderen. ‘Het Mdecreet
voorziet in twee tot vier uur
ondersteuning per week en er
wordt een tolk ingezet. Maar met
een tolk heb je nog geen inclusie:
verder kent niemand op school
gebarentaal, dus een groot deel
van de tijd wordt een doof kind
buitengesloten.’ Ook voor horende
kinderen van dove ouders is er
op dit moment geen enkel aanbod
om op school gebarentaal te leren.
Doof Vlaanderen wil daarom in
het schooljaar 20192020 graag op
één, hopelijk twee locaties in
Vlaanderen een proefklas starten
in het kleuteronderwijs. Marieke
Kusters: ‘Dat zou betekenen dat in
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De explosie trof ook huizen die helemaal in orde waren.
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Ontploffing
toont hiaten
in controle
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is buitengewoon onderwijs en
dat maakt het aantal studierich
tingen waaruit ze kan kiezen be
perkt. Sturen we haar samen
met een tolk naar het gewoon
onderwijs, dan zal dat een een
zame periode worden.’
Onlangs spraken Tim en Mie
ke dove jongvolwassenen en die
waren unaniem: het lager en
middelbaar was een moeilijke
tijd. Mieke: ‘Een tolk is er tijdens
de lesuren, maar niet tijdens de
pauzes en op de speelplaats. Dus
niet op de momenten waarop
anderen vriendschappen slui
ten, spelen of babbelen. Als ik zie
hoe Amelie tettert met haar
vriendinnen, dan vrees ik dat
Plien dat nooit zal kunnen. Op
de speelplaats sta je als doof
kind alleen, als enkeling tussen
de horenden. En als je niet graag
naar school gaat, wat doet zoiets
dan met je schoolresultaten? En
met je toekomst?’

die klassen een leerkracht staat
die zowel Nederlands als Vlaamse
Gebarentaal beheerst. Alle leer
lingen in de klas, zowel dove als
horende, krijgen op die manier les
Nederlands en gebarentaal.’ Het is
de bedoeling om dit systeem daar
na geleidelijk uit te bouwen naar
de volgende jaren van het basis
onderwijs.

Pijnlijk

Deugnieterij

Dat zowel dove als horende ge
barentalige kinderen samen les
krijgen van een tweetalige leer
kracht, is volgens Doof Vlaande
ren de beste manier om inclusief
onderwijs te realiseren. Beter dan
alle dove kinderen in het buiten

Tim en Mieke zijn er, samen
met veel andere ouders van dove
kinderen, van overtuigd dat je je,
als je doof bent, niet alleen hoeft
te voelen. ‘We schakelen een tolk
in voor Pliens hobby’s, zoals de
zwemles. Dan is het leuk om te
zien hoe ze toch bij het groepje
deugnieten hoort. Met een tolk
ernaast, die alle deugnieterij

‘Als niemand op
school gebarentaal
kent, heb je met
alleen een tolk nog
geen inclusie. Een
groot deel van de
tijd wordt een doof
kind nog altijd
buitengesloten’

‘Een tolk is er tijdens
de lesuren, maar
niet tijdens de
pauzes. Dus niet op
de momenten
waarop anderen
vriendschappen
sluiten’

MARIEKE KUSTERS

Doof Vlaanderen

De ramp op de Paarden
markt haalt de strijd
tegen de huisjesmelkers
in Antwerpen weer
voor het voetlicht.
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BART BRINCKMAN
A N T W E R P E N I Een week na de
ontploffing op de Paarden
markt blijkt dat het getroffen
pand eigendom was van een
huisjesmelker. De verslagen
van maatschappelijke werkers
die hun cliënten in nummer 101
bezochten, laten geen twijfel
bestaan. Het OCMW opende bo
vendien een woonkwaliteits
dossier om het pand op be
woonbaarheid te laten contro
leren. Dat gebeurde uiteindelijk
niet.
Het verhaal is vervelend voor
het stadsbestuur. Drie jaar gele
den liet dat met succes de voog
dij van de Vlaamse overheid
schrappen. Sindsdien is Ant
werpen volledig zelf bevoegd
om woningen onbewoonbaar te
verklaren. Het stadsbestuur be
argumenteerde de beslissing
door te wijzen op een adminis
tratieve vereenvoudiging, de
aanwezigheid van voldoende
wooncontroleurs en de ambitie
om een ‘actief en proactief
woonkwaliteitsbeleid te voe

ren’. De realiteit toont zich
weerbarstiger. Zo gaf burge
meester Bart De Wever (NVA)
eind december toe dat het aan
tal wooncontroleurs flink ge
daald was. In 2015 waren er nog
vijftien controleurs, in het voor
jaar van 2017 viel dat aantal te
rug naar minder dan drie (2,8
VTE). De burgemeester beloof
de beterschap met de aanwer
ving en opleiding van nieuwe
mensen. Zeker één bron be
weert dat die op dit ogenblik
nog steeds niet aan de slag zijn.
De woordvoerder van De Wever
spreekt dat tegen. Momenteel
zouden er opnieuw tien contro
leurs zijn.

‘Voor dove
kinderen is
school een
eenzame tijd’

E S S E N I Tim Geysen (39) be
greep vrij snel dat er iets niet klop
te. Toen hij en zijn echtgenote
Mieke Suykerbuyk (39) ruim vier
jaar geleden thuiskwamen met
hun pasgeboren dochter Plien,
sliep ze overal door. Zelfs door het
oorverdovende lawaai van haar
toen vijfjarige zus Amelie.
‘Plien bleek doof ’, zegt Mieke.
‘Ze heeft wel een gehoorgang en
een trommelvlies, maar verder
geen binnenoor. Dankzij een im
plantaat hoort ze vandaag tot 45
decibel, maar het was meteen dui
delijk dat we allemaal beter geba
rentaal zouden leren.’
Plien gaat vandaag naar de
tweede kleuterklas in een doven
school. Daar krijgt ze les in ge
sproken en in gebarentaal. ‘We
zijn vooral bezorgd over de toe
komst’, zegt Tim. ‘De dovenschool

Verantwoorde
lijkheid ligt
eerder bij huurder
dan bij verhuurder

OCMW dat het alleen nog de
huurwaarborg wou voorschie
ten als de huurder een confor
miteitsattest kon voorleggen.
Volgens de woordvoerder is dat
logisch. ‘Het zou te gek zijn als
het OCMW huisjesmelkers zou
ondersteunen. Maar het hoeft
geen conformiteitsattest te zijn.
Een bewijs dat het pand veilig is
(elektriciteit, brand), is vol
doende.’
De SP.Aoppositie heeft vra
gen bij de werkwijze. De verant
woordelijkheid wordt gelegd bij
de huurder, niet bij de verhuur
der. Door de woningnood schar
relen de meesten de waarborg
bij elkaar zonder dat er iets ver
andert aan het pand. Die nood
zaak aan cash geld kan kleine
criminaliteit of prostitutie ge
nereren, klinkt het. De SP.A
stelt dat elke huurwoning over
een conformiteitsattest moet
beschikken. De stad vreest dat
deze maatregel de woningnood
vergroot. Volgens De Wever
heeft de OCMWmaatregel al
vast een gunstig effect gehad.

Hoeft niet. Wij doen dat elke dag voor u.
Indien nodig verlagen we onze prijs.
Zo garanderen we u de laagste prijzen.

Moeder van Plien

vertaalt.’ Plien heeft recht op
maximaal 36 uur tolk per jaar,
dus ze moeten wel zuinig zijn.
De ouders hopen dat er iets
beweegt, voor Plien naar het la
ger onderwijs gaat. Mieke: ‘Als
er een klas zou zijn waar meer
dove kinderen zitten, samen met
horende kinderen, die les krij
gen van een leerkracht die zowel
Nederlands als Vlaamse Geba
rentaal beheerst … Dat zou een
zeer groot verschil maken. Ie
dereen zou met elkaar kunnen
communiceren, niemand zou al
leen staan op de speelplaats.
Plien zou niets moeten missen
en veel meer kansen krijgen.
Tenslotte is dat iets wat elke ou
der z’n kind toewenst.’ (vsa)

Stad wilde geen
voogdij van Vlaan
deren voor controle
bewoonbaarheid

Huurwaarborg
De reorganisatie deed het
aantal onderzoeken dalen, ook
het aantal onbewoonbaarver
klaringen zakte. Volgens de
woordvoerder van De Wever
was de klassieke termijn van
vier maanden waarbinnen een
onderzoek afgerond moet wor
den niet van toepassing voor
het pand op de Paardenmarkt.
De verslagen van de maatschap
pelijke werkers bevatten geen
alarmerende
signalen
die
maakten dat de prioriteit opge
trokken moest worden.
De zaak stelt scherp op de
strijd tegen de huisjesmelkerij.
Twee jaar geleden besliste het

MIEKE SUYKERBUYK

Tim en Mieke met dochters Amelie en Plien: ‘Als alle kinderen uit haar klas gebarentaal zouden leren, zou
Plien veel meer kansen krijgen.’ © Gert Jochems

gewoon onderwijs samen te zet
ten. Of ze via het Mdecreet in het
gewoon onderwijs te isoleren,
waarbij ze allemaal in verschillen
de scholen les volgen met een tolk.
‘De Vlaamse Gebarentaal is een
door de overheid erkende taal in
Vlaanderen’, zegt Maartje De
Meulder van de adviescommissie
Vlaamse Gebarentaal. ‘Dove en
horende gebarentalige kinderen
hebben vandaag wel dezelfde
rechten, maar niet dezelfde kan
sen omdat ze de gebarentaal am
per kunnen gebruiken. Talenten,
ook die van horende gebaren
talige kinderen, worden niet opti
maal benut. Dat hypothekeert
hun schoolcarrière en hun toe
komst. Voor een groeiende groep
ouders en familieleden is die reali
teit zeer pijnlijk. Terwijl ze dat he
lemaal niet zou mogen zijn.’

Pand Paardenmarkt niet prioritair voor onderzoek

Kwaliteit

Kwaliteit

van bij ons

van bij ons

Reactie promo
concurrent
Onze prijs was
al de laagste

Gehakt varken + rund
Everyday
± 500 g
Beenhouwerij

5,95 €/kg

Reactie promo
concurrent

Wortelen
Everyday
2 kg
Versmarkt

0,395 €/kg

0,79 €

Boni Selection
Safari gebakjes
6 stuks 192 g

5,93 €/kg

1,14 €
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