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Voorwoord
Op het einde van het jaar mogen we als vereniging even terugkijken naar
wat de vrijwillige inzet heeft opgeleverd. In het voorjaar was er een
talrijke opkomst tijdens de familiedag in Planckendael. Eind juli hebben
enkelen onder ons een unieke ervaring opgedaan in Engeland. Dit hebben
jullie reeds gelezen in de vorige nieuwsbrieven.
In het najaar vond het symposium plaats. Het heeft veel nuttige contacten
opgeleverd en het heeft ook deuren geopend. Van heel wat mensen
kregen we positieve reacties. Het lijkt me dan ook opportuun deze
nieuwsbrief te beginnen met een verslag en reacties van deze interessante
dag.
Door de vroege gehoorscreening worden heel wat jonge dove kinderen op
zeer jonge leeftijd bilateraal geïmplanteerd. De resultaten zijn ronduit
verbluffend. Het maakt dat er heel wat vragen rijzen over welk taalgebruik
nu de juiste is. Begin december werd hierrond een studiedag
georganiseerd. Een verslag hiervan geeft jullie een beeld van de
bedenkingen en studies hieromtrent.
Velen onder jullie maken nu al plannen voor de komende zomervakantie.
Voor je hieraan begint, kijk je best even naar het aanbod. Zowel jongeren
die zonder ouders op vakantie willen als gezinnen die de zuiderse warmte
nodig hebben, vinden hun gading.
Naar goede gewoonte sluiten we de nieuwsbrief af met nuttige weetjes en
het interessante aanbod op de cultuurmarkt.
Voor alles is er een tijd van komen en gaan, ook voor het maken van de
nieuwsbrief. Na drie jaar vinden we het tijd om dit nobele werk over te
dragen. Met veel plezier hebben we steeds nuttige informatie verzameld
en gebundeld voor jullie. We willen dan ook ‘dank je wel’ zeggen aan de
mensen die ons de nodige info doorstuurden en mee even snel nakeken of
alles wel op de juiste plaats stond. Dank ook aan onze echtgenoten die
vaak met veel geduld de nodige informatica ondersteuning leverden. En
natuurlijk dank aan jullie lezers. Zonder jullie was er weinig reden tot
bestaan van de nieuwsbrief.
We wensen jullie nog een fijn eindejaar en een vreugdevol positief getint
2012!
De redactie
Aagje Martens en Ilse Steenackers

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 36, jaargang 9, nr. 4.

2

Neem je voor, niets voor te nemen
hooguit iets dichter bij elkaar te staan.
Zodat we op de weg die we nu lopen
voor altijd verder kunnen gaan.
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GON-SYMPOSIUM TE LEUVEN : VERSLAG

GON-Symposium, 15 oktober 2011, Leuven.

Omdat wij van verschillende leden de opmerkingen kregen dat er toch nog wel
enkele hiaten waren in het GON gebeuren voor dove en slechthorende kinderen,
is het team van VLOK-CI begin 2010 begonnen aan de voorbereidingen van een
symposium om iedereen die betrokken is bij onderwijs aan dove en
slechthorende kinderen samen te brengen. Hiervoor dienden er contacten gelegd
te worden met alle betrokken spelers in dit werkveld. Het resultaat van deze vele
vergaderingen en ontmoetingen hebben velen onder u zelf kunnen ervaren.
Het symposium werd geopend door Ilse
Steenackers
van
VLOK-CI
met
de
verwelkoming van al de aanwezigen.
Als eerste gastspreker was Mevr. Evi
Verduyckt aan de beurt. Mevr. Verduyckt is
raadgever Onderwijs bij het kabinet van de
Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke kansen en Brussel. Zij kwam
toelichting
geven
over
het
Vlaamse
regeerakkoord waarin duidelijk gesteld wordt dat er voor leerlingen met
specifieke noden aanpassingen nodig waren. Dit op voorwaarde dat er een breed
maatschappelijk draagvlak te vinden was. Er werden een aantal dringende
maatregelen goedgekeurd. Deze maatregelen zijn vertaald naar concrete acties.
Deze kan u terugvinden in de congresmap. Uiteindelijke doelstelling van de
Vlaamse regering: “elk kind heeft recht op waardig onderwijs”.
Volgende gastspreker: Dhr. Lode De Geyter, Pedagogisch adviseur –
Netcoördinator GON/ION, adviseur wetgeving voor het Vlaams secretariaat van
het katholiek onderwijs, nam ons mee naar de geschiedenis en de uitdagingen
die er al jaren zijn. “In 1980, ondertussen 31 jaar geleden, is men gestart met
een 50tal leerlingen die uit het buitengewoon onderwijs kwamen, te integreren in
het gewone onderwijs. Doel: leerlingen met een beperking de kans bieden om
samen met andere kinderen naar school te gaan en ook diploma’s en
getuigschriften te behalen die niet in het buitengewoon onderwijs te behalen
waren”. Vorig schooljaar waren er 14000 leerlingen met speciale noden in het
geïntegreerde onderwijs. Een merkwaardige evolutie waarvan de verschillende
aspecten van het GON gebeuren aan bod kwamen in de presentatie van Dhr. De
Geyter.
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Na de korte koffiepauze was het de beurt aan Dhr.
Leo De Raeve (ONICI) die ons een overzicht gaf van
de huidige populatie dove/slechthorende kinderen.
Hieruit blijkt dat 95% van de dove/slechthorende
kinderen horende ouders hebben. Dhr. De Raeve
haalde verschillende studies aan waaruit blijkt dat de
huidige generatie dove/slechthorende kinderen,
mede dankzij de vroege screening door K&G en de
vroege aanmeting van hoorapparaten/Cochleaire
inplant, het veel beter doen dan enkele decennia
geleden. “Zij functioneren auditief beter en leren
makkelijk de gesproken taal, de communicatie gaat
vlotter. Ook bereiken de kinderen een hoger
leesniveau”. In de presentatie van Dhr. De Raeve
kwamen o.a. de audiologische aspecten aan bod alsook het welbevinden en de
tolkondersteuning, en werd er eveneens een overzicht gegeven van het aantal
dove/slechthorende kinderen die integreren in het gewoon onderwijs.
Als afsluiter van de voormiddag was het de beurt aan Dhr. Gert Mampaey die
namens VLOK-CI onze visietekst voorstelde. VLOK-CI probeert in deze tekst met
open blik te kijken naar de werkelijkheid: hoe gaat het met onze kinderen op
school en in de klas? Een vraag die uitgaat van een „heel concrete mens in
nood‟. Wat is hun realiteit? Wat is er goed, wat kan er beter? Wij proberen dus
geen ideologie op te bouwen die alleen maar vertelt „hoe het zou moeten zijn‟,
en die tegelijkertijd veel te ver van die dagdagelijkse werkelijkheid staat. Wij
willen proberen te kijken naar de realiteit en de heel concrete noden van onze
kinderen, waar wij en zijzelf maar al te vaak mee geconfronteerd worden. De
volledige visietekst over GON aan dove/slechthorende kinderen kan u op onze
website nalezen.
In de namiddag kwamen de getuigenissen van de GON-diensten, GONgebruikers, logopediste en gastscholen aan bod. Stuk voor stuk boeiende
getuigenissen van mensen die elke dag in het GON staan.
Uit de mooie, indringende verhalen van Vanessa en Annelies, twee oud GONleerlingen, werd duidelijk dat GON een prachtig initiatief is, maar dat natuurlijk
niet altijd alles vanzelfsprekend is wanneer je als dove/slechthorende leerling
integreert in het gewoon onderwijs. Deze kinderen/jongeren moeten zich elke
dag enorrm inzetten om erbij te horen en mee te kunnen, maar dankzij o.a. de
steun van de betrokken leerkrachten en medeleerlingen, en de hulp van een
begripvolle, bekwame GON-begeleid(st)er lukt het vaak wel. Het was fijn om te
zien hoe deze twee jonge, positieve mensen, mede dankzij GON, hun eigen weg
gevonden hebben in de maatschappij en daar echt dankbaar voor zijn.
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Sander Vandepoel en Martine Foulon, de
twee directeurs van gastschool ‘De Ark’
uit Kessel-Lo belichtten hun visie over
GON.
Zij
vertrekken
vanuit
het
standpunt dat elk kind, ongeacht zijn
beperkingen en zijn ‘anders’ zijn,
welkom is in hun school en proberen dit
standpunt, in de mate van het haalbare,
ook zo goed mogelijk te realiseren in de
praktijk. De Ark is een grote school met
veel leerllingen, waaronder vaak ook
leerlingen met specifieke noden waaraan veel aandacht wordt besteed. Sander
en Martine benadrukten dat ook hun lerarenkorps deze open visie deelt, maar
dat het eveneens belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de
draagkracht van de school, het team en de individuele leerkrachten om een
volledig traject van deze kinderen mogelijk te maken en tot een succesvol einde
te brengen.
De getuigenissen van Mevr. Marianne De Mayer handelde over de totale setting
over begeleiding van kinderen met speciale noden. Zij gaat uit van het kind, de
jongere, die heel centraal staat, waar het allemaal om draait. Ook de
buitenschoolse begeleiding zoals logo, kine en niet te vergeten de ouders,
moeten opgenomen worden in het totaalplaatje van het onderwijs aan kinderen
met een auditieve beperking. Hiervoor is wederzijdse communicatie onmisbaar.
Hiervoor worden er mailadressen en telefoonnummers uitgewisseld. Een “heen
en weerschrift” is een must zodat iedereen weet waar men op elk moment mee
bezig is. ‘Hoofddoel: allemaal aan dezelfde kant staan, samen werken, zowel
intern als extern, samen zoeken naar het verwerven van een plaats in de
maatschappij voor onze kinderen zodat onze kinderen gelukkige kinderen,
volwassenen mogen zijn/worden.’
Namens de GON diensten die GON aan Type 7 auditieve leerlingen aanbieden,
gaven Dhr. Karel Smits en Dhr. Thomas Lefèvre een woordje uitleg over de
kerntaken van het GON. GON leerlingen genereren uren voor het team. Het
totaal aantal gegenereerde uren wordt gebruikt voor de coördinator, de werking
van het team en de begeleiding van de leerling. De dienstverlening van de GON
diensten bestaat uit drie vlakken: een leerling gerichte ondersteuning, een
leerkracht-en teamgerichte ondersteuning en een oudergerichte ondersteuning.
Er wordt in het begin van de begeleiding vertrokken van de leerling gerichte
ondersteuning en daarop wordt de hele verdere begeleiding gebaseerd.
Communicatieve vaardigheden zijn voor de leerling een absolute noodzaak om te
kunnen functioneren in onze maatschappij en dat zowel op het vlak van de
sociaal-emotionele taal, luisterhouding en gelaatgerichtheid. Het GON team
voorziet ook in bijkomende ondersteuning die zij wettelijk gezien niet echt hoeft
te doen, zoals o.a. ervoor zorgen dat de tolkondersteuning in orde komt en het
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organiseren van een inleefdag en infoavonden of bijeenkomsten voor GON
kinderen.
Na de namiddagkoffiepauze werd de
onze infodag afgesloten met een
panelgesprek waaraan alle sprekers
deelnamen. Dhr. Johan Baerts bracht
een aantal stellingen aan waarop de
sprekers konden reageren.
Enkele
praktische
stellingen
hebben
bijkomende verduidelijkingen gebracht
over en voor begeleiding aan onze
kinderen.

Namens VLOK-CI wil ik iedereen die meewerkte aan dit symposium,
gastsprekers, deelnemers, sponsors en als laatste zeker ook de ouders nogmaals
hartelijk bedanken voor het welslagen van deze dag.
David Luys.
Hieronder kunt u nog enkele reacties lezen die wij mochten krijgen naar
aanleiding van dit symposium.
“De organisatie op het symposium was voortdurend pico bello in orde.”
“Heb veel opgestoken van het symposium! Bedankt aan de organisatoren en de
sprekers voor hun inzet. Ook dank aan het team van Kedokids voor de
kinderopvang. We kregen enthousiaste kids terug.”
“Dat hebben jullie nogal goed gedaan zeg! Het symposium was afgewerkt tot in
het kleinste detail, alle positieve ervaringen maar ook de pijnpunten kwamen
duidelijk aan beurt. Nu nog hopen dat er iets gedaan wordt met jullie boodschap.
Niettemin Chapeau, proficiat!!!”
“proficiat voor het initiatief”
“Alles is prima verlopen. Alles was tot in de puntjes gepland. Heel geslaagd.
Proficiat! Bedankt voor de hele organisatie!”
“Goede ontvangst.”
“Zeer goede organisatie, goede sprekers, boeiende presentaties”
“Perfect georganiseerd.”
“Proficiat voor alles!”
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Jongerenprogramma tijdens het symposium op 15 oktober
2011
Omdat wij bij VLOK-CI het zeer belangrijk vinden
dat
de
activiteiten
die
wij
organiseren
toegankelijk zijn voor heel de familie proberen wij
ook steeds te zorgen voor een aangepast
jongerenprogramma. Ook tijdens het symposium
was dat niet anders. Al van bij het onthaal
werden de kinderen en jongeren opgevangen
door onze vaste begeleiders van KEDOKIDS. Na
het afscheid nemen van de ouders, die met een
gerust hart naar het symposium vertrokken,
verzamelden al de kinderen en jongeren in een
andere zaal van het Provinciehuis. Vele oude
bekenden kwamen elkaar weer tegen en ook voor
de nieuwkomers was het ijs snel gebroken. Na
een drankje en klein hapje werden de groepen
ingedeeld volgens leeftijd. Elke groep had zo zijn
eigen programma. De twee jongste groepen zijn in de voormiddag onder
deskundige begeleiding van Tine en Leen van Knutsel Frutsel begonnen aan een
knutselvoormiddag. Het resultaat mocht gezien worden! Als volleerde indianen
keerden de kleintjes terug met pijl en boog. De jongsten die niet zo
geïnteresseerd waren in de indianen, knutselden (= vertellend, dus geen VD) een
knikkerzak in elkaar, ieder met zijn eigen persoonlijk tintje. Het was een
belevenis die ze zeker niet snel zullen vergeten. Er was ook nog wat tijd over om
samen enkele leuke spelletjes te doen en om buiten “ons knutselgerief” eens uit
te testen en te laten zien aan toevallige voorbijgangers. Na de middag leefde
groep 1 zich uit in de binnenspeeltuin “funoase” samen met de begeleiders.
Groep 2 (met de kinderen van 7 tot 9 jaar) lieten ‘s middags duidelijk zien dat zij
niet bang waren van water. Het zwembad van Sportoase was duidelijk te klein
voor deze helden.
De grotere groepen waren reeds in de voormiddag op bezoek geweest in het
zwembad, dus de redders wisten wat ze konden verwachten. Na het eten in de
Quick van Leuven zijn groep 3 en 4 elk
hun eigen weg gegaan. Groep drie met
de jongeren tussen 10 en 12 is met de
hulp van enkele ouders van VLOK-CI naar
de klimhal Hungaria getrokken om daar
hun kunsten in de speleo en klimsport
tentoon te stellen. Alvast een goede
oefening voor de zomervakantie wanneer
VLOK-CI samen met Kurt Schrauwen en
PocoLoco
adventures
een
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avonturenvakantie organiseert in Spanje. De aangeleerde klimtechnieken zullen
dan zeker van pas kunnen komen.
De oudste deelnemers (Groep 4) brachten s’middags een bezoek aan Kinepolis
waar ze allen zijn gaan kijken naar de film “Johnny English 2”. Van een rustige
namiddag hebben geen van de drie groepen kunnen spreken. En dat hebben ook
de begeleiders van KEDOKIDS geweten. Eenmaal de activiteiten voorbij waren,
verzamelden alle groepen terug in het Provinciehuis waar hen nog een verrassing
te wachten stond: een goodiebag die werd gevuld door onderstaande sponsors,
die wij hiervoor uitdrukkelijk willen danken! Ook de deelnemers van het
jongerenprogramma willen wij bedanken want het is uiteraard dankzij hen dat
het een zeer geslaagde dag werd! Wij hopen jullie op een van de volgende
activiteiten weer te mogen ontvangen met even veel enthousiasme!

Onze speciale dank gaat uit naar:

De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
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KRANTENARTIKEL SYMPOSIUM

Te weinig begeleiding voor slechthorende kinderen
Scholen moeten zelf inspringen voor hiaten

LEUVEN - Slechthorende kinderen, die nog net goed
genoeg horen, hebben maar recht op twee jaar
ondersteuning op school. De andere jaren is het
behelpen. 'We moesten hopen dat het met ons kind
achteruitging', zeggen de ouders van de slechthorende
Matteo (6).
Kinderen die niet goed horen proberen steeds vaker in
het gewone onderwijs les te volgen. Extra begeleiding is
dan wel een noodzaak. Kinderen met een gemiddeld
gehoorverlies van minstens 90 dB aan beide oren
hebben officieel recht op vier uren geïntegreerd
onderwijs (GON) per week, hun hele schoolcarrière
lang. Wie daar buiten valt, krijgt die begeleidingsuren
slechts twee jaar in de lagere school en twee jaar in het middelbaar. Te weinig,
vindt het Vlok-CI, een vereniging van ouders van slechthorende kinderen.
Onderwijshervormingen baren hen zorgen, want vaak wordt er dan nog eens
geschrapt in zulke begeleidingsuren. Gisteren organiseerden ze daarom in
Leuven een symposium over het onderwerp.
Net onder de grens
Voor de zesjarige Matteo uit Kessel-Lo zag het er tijdens de kleuterschool naar
uit dat hij het in de lagere school zonder deze begeleiding zou moeten stellen.
Matteo heeft twee hoorapparaatjes, maar hij zat in de kleuterschool net onder
die grens waarop je GON-lesuren kan krijgen. 'Eigenlijk moesten we hopen dat
het met ons kind achteruitging, zodat hij die begeleiding kon krijgen en naar een
gewone school kon gaan', zegt papa Aldo Faraci.
Matteo had 'geluk'. Ondertussen hoort hij slechter en heeft hij recht op
begeleiding. 'Integreren in een gewone school vraagt extra ondersteuning.
Zonder begeleiding moet de school zelf voor alles opdraaien. Dat is erg belastend
voor de leerkrachten en kan toch niet de bedoeling zijn. De andere kinderen
vragen
ook
aandacht',
zegt
Aagje
Martens,
Matteo's
moeder.
Tijdens de GON-uren krijgt Matteo in de klas zelf of buiten de klas van een
speciale begeleider extra uitleg en tips. Hij helpt ook de leerkracht om te gaan
met een slechthorende in zijn klas. 'Het zijn soms kleine dingen, zoals vooraan in
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de klas zitten, achtergrondlawaai vermijden of stil blijven staan als je iets
uitlegt', zegt zijn moeder.
Het alternatief, bijzonder onderwijs, vinden de ouders van deze leerlingen
meestal geen goede optie. 'Je wilt toch dat je kind hetzelfde sociaal leven kan
opbouwen als zijn broers en zussen? Matteo is bovendien slim genoeg voor het
gewone onderwijs', zegt Aagje. Ook Vanessa Lopez Ferreira
Abreu hoort en ziet slecht. Haar ouders wilden haar naar het
buitengewoon onderwijs sturen, maar via GON-begeleiding
kon dat worden voorkomen. Van het vierde leerjaar tot het
voorlaatste jaar van de hogeschool kon ze er gebruik van
maken. Nu is ze zelf GON-coördinator. 'Met mijn probleem
zou ik nu geen recht meer hebben op al die jaren hulp. Ik
zou nochtans nooit zo ver geraakt zijn als ik niet zo goed
begeleid was', zegt ze.
Bron : Nieuwsblad 16 oktober 2011
Auteur:Isabel Van Tendeloo

SIGN BILINGUALISM

Sign Bilingual Education and New Technologies
Studiedag 8 december 2011 Mechelen
Gebracht door :
•

Leo De Raeve (ONICI)

•

Sue Archbold (The Ear Foundation)

•

Harry Knoors (bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud
Universiteit en algemeen directeur Expertise & Innovatie Koninklijke
Kentalis te Nijmegen.)

Door de neonatale gehoortest worden heel wat kinderen wereldwijd (280000)
vroeg geïmplanteerd. Tot 1995 krijgen op een leeftijd van 16 maanden al heel
wat kinderen een CI. Nu is dat op de leeftijd van 6 maanden.
In België en Nederland kregen in 2010 meer dan 70% van de gescreende
kinderen een CI voor de leeftijd van 2 jaar. Onderzoek toont aan dat vroeggeïmplanteerde kinderen qua taalontwikkeling zeer weinig achterstand vertonen
t.o.v. de horende leeftijdsgenoten. Toch blijkt dit een iets te positief beeld te
zijn. Als de grafiek die het gemiddelde aangeeft wordt uitgesplitst naar
individuen zie je een zeer gevarieerd resultaat. Dit betekent dat niet elk kind
hetzelfde resultaat boekt met een implant. Er mag ook niet vergeten worden dat
1/3 van deze kinderen ook nog bijkomende problemen heeft. Toch zijn het niet
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alleen de bijkomen problemen die voor de verscheidenheid in resultaat zorgen.
Het heeft ook te maken met :
•

Leeftijd van implantatie en het aantal uren van het CI gebruik

•

Etiologie (oorzaak van ziekten)

•

Juiste plaatsing van de electrode

•

Het apparaat en de spraakcodering

•

Het afstellen van het apparaat

•

Betrokkenheid van de ouders : ouders maken blijkbaar een juist oordeel
over de doofheid van het kind.

•

Kwaliteit van de relatie kind-ouder en de taalstimulatie/taalgebruik

•

Extra noden van het kind

•

Intelligentie, capaciteit van het kind : initiatief nemen en auditief
geheugen.

•

Kwaliteit van de ondersteunende diensten : onderwijs,
revalidatiecentrum,….

Het multidisciplinair team zou deze punten steeds in acht moeten nemen om een
juist pad te kunnen uitstippelen voor de kinderen.
Hierbij komt ook nog dat kinderen niet alleen een implant hebben. Vaak wordt er
een combinatie gemaakt van CI en hoorapparaten. Dit alles maakt dat het een
hele heterogene groep wordt waarbij je niet met één algemene strategie kan
tewerk gaan. In het bijzonder onderwijs worden de klasjes dan ook opgesplitst
om zeer specifiek met de kinderen te kunnen werken.
Door vroege implantatie gaan ook meer en meer kinderen vanaf het begin naar
het normaal onderwijs. In Vlaanderen gaan nog een 130 tal kinderen naar het
bijzonder secundair onderwijs verspreid over de 5 scholen. Statistieken tonen
ook aan dat de vraag naar tolken gebarentaal daalt. De vraag naar schrijftolken
neemt dan weer toe.
Uit onderzoek (CORA – CI, Belgium 2004) blijkt dat 49% van de gezinnen in
België spreekt met ondersteuning van gebaren. 45% gebruikt uitsluitend de
gesproken taal. En 6% communiceert in gebarentaal.
Hoe kan gebarentaal bijdragen tot de ontwikkeling van de gesproken taal? (Mary
Koch, 2002 Gallaudet University)
•

Als aanvulling van de eerste taalontwikkeling
Ze biedt kleine kinderen communicatiemethode aan waarbij ze een
werkend zintuig kunnen gebruiken. Gesproken taal is voor hen vaak
weinig of niet toereikend.

•

Als verduidelijking van wat ze horen
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Zodra jonge kinderen geluiden leren kennen door gebruik van vb. CI is de
ondersteuning van gebaren zeer nuttig om te verduidelijken wat ze horen.
•

Als duidelijke beschrijving van de levenservaring
Kleine kinderen gaan constant op ontdekking naar nieuwe ervaringen,
emoties, plaatsen, voorwerpen. Gebarentaal is voor hen een volwaardig
communicatiesysteem om zaken op te nemen. Dit kan nadien zeer vlot
naar de gesproken taal worden omgezet.

Besluit : vroege hoorscreening en de daarbij horende vroege ondersteuning van
CI, hoorapparaten en revalidatie hebben een grote impact op de opvoeding en
ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen :
•

Grote toename van kinderen die naar het regulier onderwijs gaan.

•

Start in het bijzonder onderwijs, nadien vlug overstappen naar het regulier
onderwijs.

•

De populatie in het bijzonder onderwijs wordt veel complexer.

•

Dove kinderen behalen een hoger diploma in het middelbaar onderwijs dan
slechthorende kinderen.

•

Dove kinderen met een CI gebruiken minder tolken dan dove kinderen
zonder CI.

•

CI kinderen gebruiken meer schrijftolken. Dove kinderen zonder CI maken
meer gebruik van tolken gebarentaal.

De visie van The Ear Foundation : Alle dove mensen moeten de mogelijkheid
hebben te kunnen horen, te kunnen communiceren in de gesproken taal en de
gesproken taal te kunnen ontwikkelen door het gebruik van de laatste nieuwe
technologieën.
Onderwijs voor doven en slechthorenden.
•

Welke taal moet er gebruikt worden?

•

Is het beter voor een dove persoon om naar het gewoon onderwijs te
gaan?

•

Moeten leerkrachten in het dovenonderwijs goede gebarentaal gebruikers
zijn?

•

Mag er met ondersteunende gebaren gewerkt worden?

•

Hoe kan het onderwijs voor de doven verbeterd worden?

Het onderwijs voor doven en slechthorenden bestaat al meer dan honderd jaar.
Heel wat zaken zijn veranderd en uitgeprobeerd. Hoe er omgegaan wordt met de
gevolgen van doofheid en hoe de taal kan ontwikkeld worden, is de basis. Er
wordt heel wat van de leerkrachten gevraagd, het is niet zomaar lesgeven.
Hierbij komt nog dat de technologie niet stilstaat. Op het moment dat de laatste
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nieuwe versie of apparaten op de markt komen en leerkrachten op de hoogte
zijn, zijn onderzoekers al bezig met de volgende vernieuwing.
Het cochlear inplant heeft tot verbazing van velen een veel beter resultaat dan er
in begin gedacht werd. De ontwikkeling van steeds betere apparaten en
technologieën gaat steeds vlugger en het resultaat is steeds beter. De meeste
dove kinderen krijgen een CI. Zij leren nu de gesproken taal door de taal te
horen. Hoe gaat het dovenonderwijs hiermee om? Moeten ouders kiezen voor het
dovenonderwijs of het regulier onderwijs? We zien ondertussen wel dat kinderen
zeer jong bilateraal geïmplanteerd worden. Ze leren de taal spelenderwijs. En ze
gaan mee met broer of zus naar de school om de hoek.
Language is the light of the mind. (John Stuart Mill).
Een kind heeft enkele jaren nodig om een taal te leren. De gesproken taal wordt
opgenomen door het luisteren naar de gesproken taal van moeder of verzorger.
Doofheid van bij de geboorte heeft een groot effect op het leren van de
gesproken taal. Baby’s horen en voelen taal reeds in moeders buik. Door een taal
te verwerven kan je communiceren in die taal ongeacht of het om gesproken taal
of gebarentaal gaat. Het maakt het ook mogelijk om “zonder moeite” te leren.
De conventie van Milaan in 1880 stelt dat de gesproken taal moeten worden
gebruikt in het dovenonderwijs. Dit werd ook zo toegepast tot 1980. De Britse
gebarentaal werd geïntroduceerd op het zelfde moment dat het eerste CI op de
markt kwam. Het lijkt een controverse maar misschien is het dat niet?
Ouders met een doof kind krijgen vaak heel tegengestelde raadgevingen te
verwerken. Vaak is het moeilijk om nog te weten waar je goed mee doet.
•

Ze hebben hoortraining nodig

•

Natuurlijke spraak

•

Totale communicatie

•

Spraak met ondersteuning van gebaren

•

Gebarentaal

•

Lichaamstaal

•

….

Het is voor ouders niet evident om gebarentaal te leren. En er is vooral nood aan
een relaxe babbel. Ouders moeten ook de vernieuwende technologie kennen en
kunnen gebruiken. Er wordt veel van hen verwacht. Wat is nu het beste voor het
kind? De gebarentaal of totale communicatie of alleen de gesproken taal? Meer
en meer wordt er gesproken over “sign bilingual education” of tweetalige
opvoeding met gebaren (gesproken taal:gebarentaal,ondersteunende gebaren).
Wat is dit? Het is meer dan alleen maar een toenadering om taal te leren of te
ontwikkelen. Het daagt de houdingen en de veronderstellingen uit die aan de
basis liggen van het dovenonderwijs. Het vraagt een structurele en
organisatorische verandering in de scholen en de diensten. (Pichersgill and
Gregory 1998).
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We moeten ook voorzichtig zijn in het gebruik van terminologie. Gebarentaal is
niet hetzelfde als spraak met ondersteuning van gebaren. Sign biligualism gaat
niet alleen over taal of over een modaliteit. Het moet veel ruimer bekeken
worden. Iemand die een taal wil leren moet een juist en volledig aanbod hebben
in die taal. De taal moet toegankelijk zijn. Voor gesproken taal moet je ze
kunnen horen en zien. Voor gebarentaal moet je ze kunnen zien. Dit betekent
dat de zintuigen ook goed moeten functioneren. De taal moet ook gebruikt
worden in zinvolle situaties en activiteiten. En de taal moet aangeleerd worden
door iemand die de taal als moedertaal heeft zodat het een bekwaam persoon is.
Daarom heeft het geen zin om als horende ouder je kind gebarentaal aan te
leren als het niet je moedertaal is.

Om gesproken taal te verwerven moet een dove persoon een CI of een
hoorapparaat dragen en een juiste luisteromgeving opzoeken. Het liplezen kan
een extra ondersteuning zijn om het verschil te kunnen maken tussen het
gesproken woord en het gebaar. De audio-visuele aanpak vraagt een
communicatie van mens tot mens zodat je mekaar tegelijk kan horen en zien. Als
mensen met elkaar praten is er van nature steeds een auditieve en visuele input.
Hiermee bedoelt men dat tijdens het praten veel gegesticuleerd wordt. Het heeft
dan ook geen zin om het visuele deel ervan te onderdrukken of weg te laten. Een
onderdeel van het visuele aspect is het liplezen. Het geeft een ondersteuning in
het opnemen van de taalstructuur. Kinderen met visuele problemen hebben vaak
problemen met de uitspraak van “mam” en “man” omdat ze het lipbeeld niet
zien. Dit toont aan dat liplezen een grote ondersteuning kan zijn om de auditieve
input op een juiste manier op te slaan in het geheugen. Kinderen met een CI
vormen een zeer gevarieerde groep. Ze hebben een periode waarin ze niet
gehoord hebben. Met een CI horen ze ook niet zoals met het natuurlijk gehoor.
Ze hebben vaak visuele ondersteuning nodig.
Totale communicatie en onderwijs. Wat betekent het eigenlijk? Misschien moet
het opnieuw gedefinieerd worden als het simultaan gebruiken van spreken en
gebaren? Of moet het een waaier aan communicatiemogelijkheden zijn
aangepast aan de noden van het kind? En hoe zit het met de vroeg bilateraal
geïmplanteerde kinderen? Wat we zeker weten is dat je ze niet in één vakje kan
stoppen. Het is een hele heterogene groep. Wat reeds vooraf gezegd werd is dat
1/3 van de dove kinderen een bijkomend probleem heeft. Vaak zijn deze niet
gekend voor ze geïmplanteerd werden.
Wat weten we van deze groep vroeg geïmplanteerde kinderen? Mararet deed
onderzoek met een groep kinderen :
•

33 kinderen geïmplanteerd op +1j.

•

33 kinderen geïmplanteerd op +2j.

•

33 kinderen geïmplanteerd op +3j.

Ze bestudeerde de “non looking vocal turns”. Dit betekent dat er een gesprek is
of dat er gesproken wordt zonder dat er gekeken wordt, dus puur auditieve
input.
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Hieruit komt zeer duidelijk naar voor dat kinderen die het vroegst geïmplanteerd
zijn het snelst de ondersteunende gebaren weg laten en vooral auditief werken.
•

33 kinderen geïmplanteerd op +1j.: gebaren 15%, oraal 85%

•

33 kinderen geïmplanteerd op +2j.: gebaren 30%, oraal 70%

•

33 kinderen geïmplanteerd op +3j. :gebaren 82%, oraal 18%

Van de eerste groep zou een half jaar na implantatie reeds 61% oraal
functioneren. En dus wordt er opnieuw de vraag gesteld “ op welke manier moet
er gecommuniceerd worden?”. Ouders geven zelf aan dat hun jong
geïmplanteerde kinderen zeer snel de gebaren weg laten en enkel de auditieve
communicatie willen gebruiken. En dit zonder dat de ouders erop aandringen of
in die richting wijzen. In heel wat gezinnen wordt nochtans aangegeven dat de
manier van communiceren afhangt van het moment.
Tweetalig onderwijs gaat volgens H. Knoors niet over een manier van lesgeven
maar over de filosofie ervan. Het gaat over de sociale interactie van dove
mensen met hierbij de erkenning van de gebarentaal, dovencultuur en de doven
gemeenschap. Het gaat ook over een duidelijke oriëntatie in de hele Nederlandse
samenleving. Ook een degelijke bekwaamheid in de Nederlandse taal is vereist.
Het gaat er vooral om hoe deze filosofie wordt toegepast in de praktijk. Dit moet
regelmatig herbekeken worden. Niet omdat er meer en meer dove mensen zijn
met een CI maar omdat er veel discussie is over de structuur en de kwaliteit van
het dovenonderwijs. Knoors stelde in 1993 dat dove kinderen onvermijdelijk
tweetalig werden. Hij stelt zich de vraag of deze stelling nog steeds correct is
voor de jonge generatie jong geïmplanteerde kinderen.
Eens je een taal hebt verworven is het gemakkelijker om een tweede taal aan te
leren. Dit gaat vlugger omdat je weet dat er structuur zit in taal. En die heb je al
kunnen ervaren en toepassen. Bij het leren van een tweede taal maak je hiervan
gebruik. Dit gaat het best als beide talen een geschreven vorm hebben. Het
aanleren gaat pas als er voldoende aanbod is van de taal en de motivatie mag
niet ontbreken. Dit betekent dat de voorwaarden tot tweetalige opvoeding in het
dovenonderwijs niet eenvoudig zijn.
Kinderen die nieuwe woorden aanleren waarbij zowel spraak, gebaar als foto
gebruikt worden leren vlugger de woorden. Ze leren ook beter en vlugger de
kleinere verschillen in woorden. Hierbij is vingerspelling ook zeer behulpzaam.
Kinderen die meer gebaren kennen kunnen beter lezen. Om de taal te leren en
de woordjes te lezen is de kennis van gebaren zeer nuttig. Maar dit is enkel bij
het begin. Als het om het begrijpend lezen van een tekst gaat moet je de
gesproken taal kennen.
Het is zeer belangrijk dat de eerste taal aangeleerd wordt vóór de leeftijd van 3
jaar. Dat betekent dat als de taal(gebarentaal, gesproken taal) op veel latere
leeftijd aangeleerd wordt dit concequenties heeft. Het begrijpen en het maken
van complexe zinnen wordt dan zeer moeilijk. Moet het beleid in het
dovenonderwijs herbekeken worden? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel wordt
het huidige systeem hervormd. De gesproken taal wordt aanvaard als eerste taal
en gebarentaal wordt aangeleerd als tweede taal. Dit betekent niet dat de
tweede taal minderwaardig is. Ouders van deze jonge dove kinderen moeten
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aangemoedigd worden om de gesproken taal met gebaren te ondersteunen. Hier
spreken we dan over Nederlands met ondersteuning van gebaren.
Ofwel kan het huidige tweetalige onderwijs verbeterd worden. Dit kan door het
verbeteren van de gebarentaal kennis. Hierbij moet de kwaliteit van de vroege of
eerste gebarentaal die gebruikt wordt verbeteren. Ouders moeten intensiever
gebarentaal leren bij bekwame leerkrachten thuis en op school. Er is weinig
onderzoek naar wat de beperkte gebarentaal van ouders en /of leerkrachten
bijdraagt aan de gebarentaalverwerving van het kind. Zodoende is het ook
helemaal niet duidelijk wat de tweetalige opvoeding in het dovenonderwijs echt
oplevert.
Wat ik onthoud uit deze studiedag :
•

Jonge bilateraal geïmplanteerde kinderen nemen doorgaans de gesproken
taal vlug op. Ze verstaan de gesproken taal en kunnen ze zelf spreken.

•

De achterstand met hun leeftijdsgenoten is op taalgebied zeer klein
geworden.

•

Kinderen met een CI doen het op taal en schoolgebied beter dan kinderen
met hoorapparaten.

•

Gebaren helpen kinderen de eerste woordenschat beter/juister op te
nemen.

•

Een blijvend gegeven is dat 1/3 van de dove kinderen een bijkomend
probleem heeft.

•

De opvoeding van dove jonge kinderen bestaat niet uit “een beleid” voor
allen. Het is een opvoeding op maat van het kind geschreven. Elk individu
heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

•

De gebarentaal aanleren is voor ouders niet evident. Spraak met
ondersteuning van gebaren is een haalbaardere kaart.

•

In het onderwijs neemt de vraag naar schrijftolken toe terwijl de vraag
naar tolken gebarentaal afneemt.

•

Je eerste taal (wat die ook is) leer je vóór de leeftijd van 3 jaar.

•

Door tweetalige opvoeding leren kinderen zeer jong linken leggen tussen
twee talen.

•

Sign bilingualism, het blijft voor mij een vage term die vlotjes gebruikt
wordt.

•

Dove kinderen blijven doof ongeacht een CI of een hoorapparaat.

•

Waar de gebarentaal vroeger een taboe was blijkt er nu toch een opening
te komen om er op zijn minst over te praten.

Ilse Steenackers
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VAKANTIE AANBOD ZOMER 2012
INTERNATIONAL TEENS WEEK YORKSHIRE
Ben je tussen
heb je

11 en 16 jaar oud,

een CI en zou je graag dove jongeren
leren kennnen?
Dan is dit iets

uit

andere landen

voor jou!!!

Van elk land mag er een groep van 4 jongeren gaan samen met een begeleider.
Kobe, Jirka, Nick en ik zijn vorig jaar naar de eerste bijeenkomst geweest en het
was mega cool. Finland, Noorwegen, Turkije, Schotland, Engeland en België
waren aanwezig.
Hieronder vinden jullie de uitnodiging voor de tweede internationale
vrienschapsweek georganiseerd door The Ear Foundation. Duitsland en
Oostenrijk zijn reeds ingeschreven! België mag zeker niet ontbreken. Je
kennis van het Engels doet er niet toe. De begeleiding zorgt ervoor dat
iedereen steeds mee is met wat er gezegd wordt.
De kostprijs per groep bedraagt € 1000. Dit is zonder de reiskosten.
Ben je geïnteresseerd om deze groep te begeleiden of heb je nog vragen,
aarzel dan niet en neem contact met me op :
•

Ilse.steenackers@skynet.be

•

03/888.83 07 of 0470/03.93.43

•

Keizershoek 179c, 2550 Kontich

Jongeren die willen deelnemen kunnen inschrijven vóór 10 februari 2012.
Mail naar :
Ilse.steenackers@skynet.be
Vermeld :
•

Naam + familienaam

•

Geboortedatum

•

Adres

•

Telefoonnummer
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International Friendship Week
23rd to 27th July 2012
Boston Spa, Yorkshire, UK
Information Pack

This is the 2nd International Friendship Week for young cochlear implants users
aged between 11 and 16. The week is arranged by The Ear Foundation held at St
John’s School for the Deaf in Boston Spa, Yorkshire from Monday 23rd to Friday
27th July 2012.
Each international delegation needs to have 3-4 young cochlear implant users
and an accompanying adult. The cost per delegation (not per person) is Eur1000.
To help you coordinate your delegation this document includes the following:

Programme
Day time:
Monday 25th July
□

Getting to know you games

□

Swimming at Waterworld

Tuesday 26th July
□

Day Trip to York

Wednesday 27th July
□

Activities day - film making, sports/basketball –to be confirmed

Thursday 28th July
□

Day Trip to seaside

Friday 29th July
□

Farewell Party

Evening Activities
International Delegation’s Evening Presentation
We would like ask international delegations to come prepared to deliver a 15-20
minute presentation about their country. This could include, talk about their
home, a traditional song, traditional food tasting. This is an opportunity for each
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country to teach other delegates something about their home countries culture
and history.
Inter-delegation Games
This will require the teenagers (in the international delegation group) to play
games and competitions against each other to gain points. There will be a
running leader board throughout the week and the winning team will receive
their prize on Friday night.

The Ear Foundation team will be at the School to welcome you from 2pm on
Sunday 22nd July 2012. The Ear Foundation team will have to leave the school
by 12pm on Saturday 28th July 2012.

The Ear Foundation team will be able to collect your delegation in the afternoon
/evening of 22nd July 2012 from the following locations:
□

Leeds / Bradford Airport

□

Leeds train station

□

Leeds Bus Station

o

Details of these can be found at: http://www.leeds-uk.com/transport/

You will need to get your delegation to one of the above collection points. To help
with your travel arrangements the nearest airports are:
□

Leeds Bradford

□

Manchester

□

Teeside

□

Newcastle

□

Doncaster

□

East Midlands

Alternatively you could drive to Boston Spa:
http://www.stjohns.org.uk/contact_us/index.aspx
The Ear Foundation team will be able to help you with the return drop off by
12pm on Saturday 28th July 2012.
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VAKANTIE AANBOD ZOMER 2012
VERSLAG CANYONING

Canyon & Avonturen kamp 2012
Na een éérste geslaagde editie vorig jaar
keren we deze zomer opnieuw terug naar
Spanje voor een week vol avontuur en
spanning. Wie de verhalen en roddels
heeft gehoord: ze zijn allemaal waar en
niet eens overdreven!
Als jullie het verslag van onze vorige
vakantie hebben gelezen en nu zo iets
hebben van, HELL YEAH !!!,
dan heb ik goed nieuws voor alle
avonturiers in spe want we trekken terug
naar de plek bij uitsek waar we al onze
geliefde sporten kunnen beoefenen en
alle avonturen kunnen beleven die we
maar willen. We gaan ons kamp opstellen in de Spaanse Pyreneeën, meer bepaald de
camping aan het middeleeuwse stadje Ainsa. Dit zal een week lang ons basiskamp
worden van waaruit al onze activiteiten zullen vertrekken.
Dit jaar gaan we de handen in elkaar slaan en zal de organisatie gebeuren door ‘The Deaf
Adventure’ (http://the-deaf-adventure.be/) en ‘VLOK-CI’ (http://www.vlok-ci.eu/)
met medewerking van ‘PocoLoco Adventures’ (http://www.canyoning.be) voor het
begeleiden van de activiteiten.
Voor de mensen die niet bekend zijn met PocoLoco, dit is een Spaans gidsenbureau met
Belgische eigenaars die graag hun passie voor canyoning en andere bergsporten met je
delen. Poco Loco Adventures is gelegen in de Spaanse Pyreneeën en wordt geleid door
vier gemotiveerde vlaamse gidsen. Zij laten al jaren mensen genieten van de mooiste
plekjes van Spanje op een sportieve en avontuurlijke manier. D.m.v. canyoning, speleo,
klimmen, ... Deze combinatie van sport en avontuur geeft ons een vakantie met fun
factor 10 van de eerste tot de laatste dag !
Jullie vragen je nu waarschijnlijk af wat dit
allemaal inhoudt. Wat is canyoningen ?
Speleo is dat niet onder de grond te doen ?
Klimmen is toch niet voor ons ! Wat staat
ons daar nog allemaal te wachten ?
Op een aantal van deze vragen zal ik
antwoorden. Voor de andere zal je moeten
meegaan om dit te ondervinden.
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Wat is canyoningen ?
Canyoning is een relatief nieuwe bergsport
zowel voor jong als oud die ontstaan is uit
speleologie. Het is prachtige bergkloven
afdalen, soms steil, soms bijna vlak, met veel
water of bijna droog, geen 2 canyons zijn
gelijk.
Om de bergrivier te volgen moet je stappen,
zwemmen, klauteren, glijden, rapellen.
Achter elke hoek wacht de volgende verrassende hindernis. Afwisseling gegarandeerd in
een uniek decor van prachtige natuur.
Wat is speleo ?
Bij speleologie ga je een grot verkennen. Daar kan
water instaan maar sommige grotten zijn ook
volledig droog. Op je helm heb je verlichting zodat
je steeds ziet waar je stapt. In een grot vind je
grote zalen met druipstenen en andere
verschijnselen maar ook kleine smalle gangetjes
waar je op je handen en knieën door moet. Een
moddergevecht laat dan ook niet lang op zich
wachten.

Zijn deze sporten wel voor mij ?
Bij al de activiteiten beginnen we steeds van nul en bouwen we op naar het einde van de
week toe. Er is dus op geen enkel vlak ervaring vereist. Wat je wel moet kunnen, is vlot
50m zwemmen. Een normale basisconditie is ook wel een must want er wordt toch wel
wat gestapt. Je doet dit wel op eigen tempo en regelmatig lassen we rustpauzes in want
de nadruk blijft toch steeds liggen op het genieten van de omgeving.
Twijfel je tijdens een activiteit toch ergens over, dan is er altijd een ervaren gids in de
buurt die je zal helpen om een obstakel of je angst te overwinnen. Het gaat hier nog
altijd om de ervaring en het plezier.

Klimmen

Canyoning

Speleo
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Datum: van Zaterdag 21 juli tot zaterdag 28 juli 2012
Locatie: Spaanse Pyreneën, het stadje Aïnsa,
provincie Aragon
Programma : Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:
:
:
:
:
:
:
:

aankomst
canyoning
klimmen en speleo
canyoning
rust
via ferrata en canyoning
canyoning
vertrek

We hebben natuurlijk ook aan de mensen gedacht die
niet aan onze activitieten deelnemen, maar die wel
samen met ons op het kamp zullen zijn.
Buiten de accommodaties van de camping zoals een lekker fris zwembad zijn er ook nog
mogelijkheden om te moutenbiken, om dagtochten of meerdaagse wandeltochten te
maken, of gewoon een stad(je) te gaan bezoeken.
Voor deze activiteiten kunnen we jullie altijd bijstaan en op weg helpen of een leuk
mountenbike of wandel- trektocht voorstellen. Maar hiervoor heb je wel eigen materiaal
nodig en is geen begeleiding voorzien.
Vervoer: Er wordt normaal gerekend dat je met eigen vervoer tot in Spanje geraakt en
dat je ook van dit vervoer daar gebruik maakt om naar de activiteiten te rijden. Jongeren
die meegaan zonder hun ouders, kunnen normaal gezien meerijden met andere ouders
of dit zou opgelost kunnen worden door (een) minibusje(s) te huren.
Accommodatie: Camping Ainsa (http://www.campingainsa.com/)
Er wordt van iedereen verwacht dat zij voor hun eigen kampeermateriaal zorgen. Dit is
dus een tent, slaapmatje(s) en slaapzak(ken).
Mensen zonder kampeermateriaal kunnen altijd tentjes huren zodat ze niets moeten
gaan kopen. Reken € 15 per tent per week (met matjes en slaapzakken).
Kostprijs: Dit is opgedeeld in twee prijzen, mensen die deelnemen aan de activiteiten en
mensen die niet deelnemen aan de activiteiten.
Mensen die deelnemen aan de activiteiten
: 460 euro
( inbegrepen zijn de activiteiten, maaltijden en camping )
Mensen die NIET deelnemen aan de activiteiten : 250 euro
( inbegrepen zijn de maaltijden en camping )
Dit is een raming, afhankelijk van de nieuwe seizoensprijzen van de camping kan dit nog
een paar euro omhoog gaan.
Er worden nog info-momenten georganiseerd waar jullie alle vragen die julie nog hebben
kunnen stellen. De data hiervan worden nog bekendgemaakt.
Spotieve Groeten,
Het Canyonkamp team
Kurt Schrauwen
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BEREIKBAARHEID VAN NOODDIENSTEN VOOR DOVEN
NIEUWE WET

De wet voor de oproep van de nooddiensten via een SMS is
gepubliceerd.
VLOK-CI is sinds enige tijd, naast APEDAF, FEVLADO en FFSB, partner van
Telecontact. TELECONTACT heeft als doel de telecommunicatie tussen doven,
slechthorenden en horenden van de drie gemeenschappen te vergemakkelijken.
Een van de lopende dossiers is de toegankelijkheid van de nooddiensten voor
doven en slechthorenden via SMS :
Op 2 december 2011 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad die het mogelijk moet maken noodoproepen per SMS te versturen.
Doven en slechthorenden zullen dus ook snel de nooddiensten kunnen
contacteren. De gsm-operatoren krijgen 4 maanden om een technische oplossing
uit te werken. Na goedkeuring van de Minister krijgen ze dan nog maximum één
jaar om hun systemen aan te passen om noodoproepen per SMS mogelijk te
maken. FOD Binnenland zal ondertussen de gegevensbank van de mogelijke
gebruikers voorbereiden.
Bron : http://www.telecontact.be/nl/index.php

MIJN NAAM IS 65
Het is voor vele ouders een leuke zoektocht tijdens de zwangerschap en voor
vrienden en familie een groot raadsel tot het geboortekaartje arriveert: hoe heet
de kleine spruit? Welke naam vonden de kersverse ouders zo mooi dat hij
bovenaan hun lijstje prijkte? Die naam is meestal gebaseerd op de klank. Er zijn
mensen voor wie de betekenis van een naam doorslaggevend is, maar meestal
speelt die betekenis in onze westerse cultuur geen rol meer. Vermits de ouders
de naam bijna altijd vóór de geboorte kiezen, is er ook geen enkele directe link
met het uiterlijk of het karakter van de naamdrager. Maar er bestaan culturen
waarin de naamgeving op een heel ander manier gebeurt. Bij de Indiaanse
stammen krijg je een naam bij de geboorte. Op bepaalde tijdstippen in je leven,
bijvoorbeeld de puberteit of bij een belangrijke daad, verandert die naam. Bij de
Maidu, krijgen de meeste kinderen een naam bij de geboorte naar aanleiding van
een evenement dat op dat moment plaatsvindt. Vindt er niets noemenswaardig
plaats, dan worden deze kinderen als ‘kind’, ‘baby’, ‘jongen’ of ‘meisje’
aangesproken tot men iets karakteristiek aan het kind opmerkt. In Ghana
bijvoorbeeld krijgt een jongetje dat op maandag geboren wordt de naam Kojo of
Kwadzo. Wordt een meisje op dinsdag geboren dan heet ze Abena. Maar ook hier
in Vlaanderen is er een groep mensen, een gemeenschap, die op een heel andere
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manier met namen omgaat. In de dovengemeenschap bestaat er naast de
officiële geboortenaam ook een andere manier van naamgeving: de
naamgebaren. Je leest er alles over in het
boek.
Uitgever: Fevlado-Diversus vzw
Auteurs: Miek Bocxstaele en Griet Christiaens
Aantal pagina's:
Publicatiejaar: 2011
Verkoopprijs: 16,00 € (excl. portkosten)
ISBN: 9789075977394
D/2011/7970/02

MAMA KAN GEBAREN

Ooit al eens gedacht om gebarentaal te gebruiken met je kind? Maar je weet niet
hoe? Dan leer je het nu door het project van Signfuse (www.signfuse.com) met
steun van de Vlaamse Overheid.
Via de website www.mamakangebaren.be en de bijhorende DVD wil het project
niet alleen dove of slechthorende maar ook horende kinderen en hun ouders
stimuleren om gebarentaal te gebruiken in hun communicatie.
Bovendien kan het visuele aspect van taal de creativiteit van kinderen stimuleren
en de band tussen ouder en kind bevorderden. Kinderen kunnen al gebaren voor
ze spreken.
Met dit project willen Sven Noben(bedenker van het concept en oprichter van
Signfuse), Signfuse en de Vlaamse overheid ouders stimuleren om Vlaamse
Gebarentaal te gebruiken. Zodoende hopen ze in de thuissituatie de basis voor
communicatie te leggen en het proces van taalverwerving zo vroeg mogelijk op
te starten.
Meer informatie op www.mamakangebaren.be en bij sven@signfuse.com
Bron : http://www.vgtc.be

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 36, jaargang 9, nr. 4.

26

AGENDA KEDOKIDS
Jaarprogramma – 2012
zat 28 jan '12
zat 31 mar '12
zon 13 mei '12
zon 8 jul '12

Ijsschaatsen!
Ardennen
Zwemmen in Tongelreep (Nederland)
Kamp in Westmalle (4 dagen) onder voorbehoud

Veel groetjes tot en binnenkort!!!!
Kedokids-Team
http://piramime.be/kedokids
kedokids@piramime.be

VOORSTELLINGEN NTGent
De voorstellingen Hansje en Grietje en Aida die in december in het
NTGent lopen, worden in een toegankelijk jasje gestoken.

Hans en Grietje
Op vrijdag 16 december om 19u en op zaterdag 17,
donderdag 29 en vrijdag 30 december telkens om 15u
kunnen doven en slechthorenden Hansje en Grietje
volgen met voelstoelen.

Aida
Op dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag
23 december telkens om 20u30 wordt ook Aida voorzien
van voelstoelen.
Wil je graag gebruik maken van deze faciliteiten? Vermeld het dan duidelijk
wanneer je je ticket reserveert! Reserveren kan je aan het bespreekbureau, via
tickets@ntgent.be<mailto:tickets@ntgent.be> of via 09 225 01 01.
Opgelet, het aantal voelstoelen per voorstelling is beperkt, snel zijn is dus de
boodschap! Er is ook ringleiding aanwezig
<http://www.ntgent.be/> van NTGent
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KAJONG : KERSTMARKT
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KINDERKERSTVIERING
St.-Romboutskathedraal Mechelen

KERSTKINDERVIERING
Geen Stille Nacht!
24 december 2011
met bijzondere aandacht voor “Armoede, geen kinderspel”

De kerstkinderviering: een kinderspel in de Stille Nacht
Op de vooravond van Kerstmis komen sinds meer dan 25 jaar enkele honderden
kinderen en volwassenen samen in de Sint- Romboutskathedraal van Mechelen
om het verhaal van de geboorte van Jezus te vieren.Er zijn twee vieringen: één
om 15.00 uur (met tolken voor doven en slechthorenden) en één om 17.00
uur. Twee unieke kansen om met kinderen kerstmis te beleven op een
kindvriendelijke
manier.
De
kerstkinderviering
is
inderdaad
een
eucharistieviering waarin de kinderen centraal staan. Het verhaal wordt in
hoofdzaak vertolkt door kinderen en vooraan worden matten uitgerold waarop
het jonge volkje van nabij de viering te volgen. In klank en beeld wordt het
blijde nieuws van Jezus’ geboorte verkondigd aan kinderen. Tegelijk is er ook
aandacht voor de vele volwassenen die aanwezig zijn; aan hen is de boodschap
gericht dat de geboorte van het Kind méér is dan een romantisch verhaaltje…
Dit jaar: géén stille nacht…
Dit jaar is de kerstkinderviering te gast bij twee herbergiers, Pol en Pol. Ze zijn in
hun nopjes want hun herberg “In de Stille Nacht” is mooi volgelopen nu veel
mensen naar Bethlehem zijn gekomen voor de volkstelling. Pol en Pol maken de
nodige afspraken voor een rustige nacht, maar dan begint het:: zij worden keer
op keer gestoord door lastige klanten: een zekere Jozef en Maria, herders,
koningen, engelen,… Allen worden verwezen naar een stal… Uiteindelijk zullen
ook de herbergiers zelf naar de stal gaan, op zoek naar het Kind.
Deze hertaling van het kerstverhaal is gebaseerd op een script van Nicholas
Allan. Het verhaalt op een unieke en mooie manier hoe God zich laat vinden. Ook
door mensen die niet direct open staan voor Hem en alleen vol zijn van zichzelf.
Armoede: géén kinderspel
In de kerstkinderviering anno 2011 wordt het jaarthema van Welzijnszorg
belicht: “Armoede, geen kinderspel”. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van
armoede. Ze worden erdoor geraakt in alle aspecten van hun leven: onderwijs,
gezondheid, veiligheid,…. Bovendien is een kinderleven in armoede vaak de
voorbode van een volwassen leven in armoede Door armoede bij kinderen aan te
pakken, kan de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting doorbroken
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worden. Tijdens de kerstkinderviering worden mensen uitgenodigd om aan deze
problematiek aandacht te schenken; tevens kunnen zij met een bijdrage aan
Welzijnszorg hun solidariteit tonen.
Praktisch
De kinderen worden aangesproken via de scholen, de catechese en dit jaar ook
via de jeugdbewegingen die als jaarthema “Armoede, we maken er spel van”.
Zoals gezegd zijn er twee vieringen op vrijdag 24 december 2011: om 15 uur en
om 17 uur, telkens in de Sint- Romboutskathedraal van Mechelen.
Wie meer informatie wil of graag meewerkt, kan terecht bij
 An Mollemans, an.mollemans@ccv.be 0478/ 54 72 84
 Paul Vereecke vereeckekoeck@telenet.be, 015/260755.
Neem ook een kijkje op de website http://kerstkinderviering.wordpress.com/
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KNUTSELFRUTSEL

VGT IN PROVINCIALE MUSEA ANTWERPEN

Speciaal aanbod: Rondleiding in Vlaamse Gebarentaal op 14 januari en 11
februari 2012 om 14u00 in het Modemuseum Provincie Antwerpen.
Adres: Modemuseum, Nationalestraat, Antwerpen
Gids: Christel Van den Maegdenbergh
Duur: ca. 1 uur
Prijs: 10 euro per persoon (rondleiding + toegang museum) / 8 euro (-26)
Max aantal deelnemers: 15
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Er zijn rondleidingen in het Diamantmuseum op zaterdag 5
november 2011 en zaterdag 3 december 2011.
Inschrijven per e-mail : info@diamant.provant.be. De link
naar de tijdelijke tentoonstelling over Braziliaanse
diamanten: http://www.circuitodosdiamantes.be/
http://www.momu.be/nieuws/nieuwsitem_momu_ronleidin
g_vgt.jsp?referer=tcm%3A7-19386-64
‘Circuito dos Diamantes’ is een expoverhaal over de
kleurrijke pracht en praal van Braziliaanse
diamantvondsten (18de en 19de eeuw). Gepresenteerd als
een “circuit”: van slaven over gewiekste handelaars en
getalenteerde diamantbewerkers tot de ontwerptafel van vernuftige juweliers.
Je wordt geconfronteerd met een oversteek, met het illegale smokkelcircuit, met
de Braziliaanse bevolking die bij de diamantontginning betrokken was, maar ook
met de Afrikaanse slaven die door Europeanen met zogenaamde ‘Black Ships’
werden vervoerd om diamant te ontginnen.

COLLOQUIUM APEDAF 10-11 MAART 2012

APEDAF stelt een dubbele evolutie vast : enerzijds de steeds vernieuwende
technologieën op het domein van CI. Anderzijds is er het zoeken naar en de
groeiende bevestiging van een identiteit als dove persoon en de ontdekking van
dovencultuur.
Tijdens dit colloquium wil APEDAF een stand van zaken brengen over de laatste
technologieen rond CI. Ook het aspect CI-gebarentaal wordt belicht En
garandeert de gebarentaal een toegang tot de dovencultuur?
Samen met ouders, dove jongeren en volwassenen en professionelen willen ze
deze twee thema’s bekijken. Een uitwisseling van ideeën kan bijdragen tot een
betere ontwikkeling van dove kinderen tot actieve, bloeiende burgers,
geïntegreerd in een horende wereld.
Meer informatie vindt je op de website van VLOK-CI :
www.vlok-ci.eu
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NIEUWS VAN ONZE SPONSORS
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GEGEVENS VLOK-CI
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over
de website
Algemene vragen en opmerkingen over/van
VLOK-CI

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
webmaster@vlokci.eu
info@vlok-ci.eu

ONZE SPONSORS
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