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Federatie	  van	  Ouders	  van	  Dove	  Kinderen	  -‐	  met	  of	  zonder	  CI	  
	  

	  
Aan	  de	  staatssecretaris	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap,	  	  
de	  heer	  drs.	  S.	  Dekker	  	  
Postbus	  16375	  	  
2500	  BJ	  Den	  Haag	  
	  
	  
Houten,	  19	  februari	  2015	  	  	  
Betreft:	  dreigende	  opheffing	  internaat	  dove	  vso-‐leerlingen	  
 
	  
Geachte	  heer	  Dekker,	  
	  
	  
Veel	  kwalificaties	  hebben	  we	  al	  gebruikt	  in	  onze	  correspondentie	  met	  uw	  ministerie	  over	  de	  
steeds	  weerkerende	  internaatsperikelen	  van	  de	  laatste	  jaren.	  Op	  dit	  moment	  overheerst	  bij	  
leerlingen,	  ouders	  en	  dus	  bij	  de	  FODOK	  de	  teleurstelling	  over	  de	  houding	  van	  uw	  ministerie	  ten	  
opzichte	  van	  het	  internaat	  voor	  dove	  vso-‐leerlingen	  in	  Haren.	  Weer	  wordt	  het	  bestaansrecht	  ervan	  
ter	  discussie	  gesteld,	  weer	  wordt	  ons	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  deze	  voorziening	  strikt	  genomen	  niet	  
onder	  onderwijs	  valt	  en	  dus	  niet	  meer	  gefinancierd	  kan	  worden.	  	  
	  
Passend	  Onderwijs	  voor	  doven:	  NGT	  en	  dove	  lotgenoten	  
En	  dat	  terwijl	  we	  nu	  juist	  onze	  hoop	  gevestigd	  hadden	  op	  de	  komst	  van	  Passend	  Onderwijs.	  Want	  
niemand	  kan	  bestrijden	  dat	  het	  vso	  in	  Haren	  de	  meest	  passende	  vorm	  van	  onderwijs	  voor	  deze	  
dove	  leerlingen	  is.	  Het	  onderwijs	  wordt	  hen	  aangeboden	  in	  de	  voor	  hen	  meest	  toegankelijke	  taal,	  
de	  Nederlandse	  Gebarentaal,	  en	  het	  biedt	  dove	  jongeren	  een	  goed	  sociaal	  klimaat	  en	  zo	  de	  
gelegenheid	  om	  tijdens	  hun	  schoolloopbaan	  te	  groeien	  en	  waardevolle	  en	  gelijkwaardige	  
vriendschappen	  op	  te	  bouwen.	  Maar	  dit	  vso	  is	  gevestigd	  in	  Haren	  en	  is	  dus	  niet	  voor	  alle	  leerlingen	  
op	  aanvaardbare	  reisafstand.	  Daarom	  kwam	  er	  een	  internaat.	  	  
	  
Waarom	  is	  het	  Noorden	  van	  het	  land	  zo’n	  geschikte	  plaats	  voor	  dit	  vso?	  Dat	  is	  historisch	  zo	  
gegroeid.	  Het	  doveninstituut	  Guyot	  (nu	  Kentalis)	  werd	  er	  225	  jaar	  geleden	  opgericht.	  Dat	  heeft	  
gemaakt	  dat	  de	  stad	  Groningen	  een	  welkome	  woon-‐,	  werk-‐	  en	  studieplek	  werd	  voor	  veel	  doven,	  
van	  jong	  tot	  oud.	  Een	  goede	  basis	  en	  een	  warm	  bad	  voor	  dove	  jongeren	  die	  zoekende	  zijn	  naar	  
hun	  identiteit	  en	  hun	  toekomstmogelijkheden.	  Hier	  is	  expertise	  opgebouwd	  rondom	  opvoeding	  
van	  en	  onderwijs	  aan	  doven.	  De	  expertise	  vereist	  een	  voedingsbodem	  en	  een	  relatief	  grote	  groep	  
leerlingen,	  maar	  ook	  historisch	  bewustzijn	  in	  een	  zich	  steeds	  verder	  ontwikkelende	  
dovengemeenschap.	  
	  
Tweetalig	  vso	  als	  positieve	  keuze	  
Ouders	  laten	  hun	  12-‐jarige	  kind	  niet	  zomaar	  naar	  Haren	  gaan:	  daar	  is	  goed	  over	  nagedacht.	  Samen	  
met	  hun	  kind	  hebben	  ze	  de	  afweging	  gemaakt:	  in	  je	  eentje	  op	  een	  horende	  school	  met	  tolk	  en	  
ambulant	  begeleider	  of	  samen	  met	  “lotgenoten”	  op	  een	  toegankelijk	  vso	  met	  internaat.	  Het	  vso	  in	  
Haren	  was	  voor	  hen	  de	  ultieme	  positieve	  keuze,	  terwijl	  het	  credo	  binnen	  Passend	  Onderwijs	  
“Regulier	  waar	  het	  kan,	  speciaal	  waar	  het	  moet”	  in	  feite	  vaak	  impliceert:	  “Als	  het	  even	  kan	  regulier	  
en	  als	  het	  echt	  niet	  lukt,	  dan	  maar	  speciaal”:	  een	  negatieve	  keuze.	  	  
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Deze	  dove	  leerlingen	  kunnen	  inderdaad	  naar	  het	  regulier	  onderwijs.	  Ze	  zijn	  er	  slim	  genoeg	  voor,	  
maar	  het	  kost	  ze	  zoveel	  energie	  om	  het	  onderwijs	  bij	  te	  benen	  en	  het	  is	  daar	  voor	  hen	  doorgaans	  
onmogelijk	  om	  echt	  diepgaande	  vriendschappen	  op	  te	  bouwen.	  Ze	  zijn	  er	  vaak	  zo	  eenzaam!	  
	  
Misschien	  moet	  u	  eens	  naar	  het	  VPRO-‐programma	  De	  Hokjesman	  kijken	  
(http://www.vpro.nl/programmas/de-‐hokjesman/doven.html);	  een	  eye	  opener	  voor	  een	  ieder	  die	  
niet	  snapt	  dat	  de	  keuze	  voor	  de	  Dovenwereld	  een	  positieve	  keuze	  voor	  de	  eigen	  identiteit	  en	  
ontplooiing	  is.	  Dan	  ziet	  u	  ook	  een	  internaatsleerling	  zeggen:	  “In	  de	  horende	  wereld	  ben	  je	  echt	  
alleen.	  Daar	  lopen	  allemaal	  horende	  mensen	  om	  je	  heen	  en	  moet	  je	  veel	  moeite	  doen	  om	  hen	  te	  
volgen.”	  	  
Als	  een	  dove	  leerling	  het	  regulier	  onderwijs	  zo	  ervaart,	  hoe	  durven	  wij	  dan	  te	  verwijzen	  naar	  
formele	  regels,	  die	  het	  voor	  die	  dove	  leerling	  onmogelijk	  maken	  het	  voor	  hem	  of	  haar	  meest	  
passende	  onderwijs	  te	  volgen?	  In	  de	  Salamanca-‐verklaring	  van	  de	  UNESCO	  in	  1994	  wordt	  niet	  voor	  
niets	  een	  uitzondering	  ten	  gunste	  van	  speciaal	  onderwijs	  gemaakt	  in	  het	  geval	  van	  dove	  
gebarentaalgebruikers.	  Uiteraard	  zijn	  er	  inmiddels	  nu	  ook	  dove	  kinderen,	  die	  dankzij	  hun	  CI	  meer	  
toegang	  hebben	  tot	  de	  gesproken	  taal	  en	  die	  het	  aardig	  tot	  goed	  redden	  in	  het	  regulier	  onderwijs.	  
Maar	  er	  zal	  altijd	  een	  groep	  blijven	  die	  meer	  profiteert	  van	  het	  tweetalig	  dovenonderwijs	  in	  Haren.	  
Dat	  is	  de	  plek	  waar	  deze	  jongeren	  groeien.	  Niet	  tot	  eenzame	  uitzonderingen,	  maar	  tot	  sterke	  
wereldburgers,	  die	  zich	  in	  de	  horende	  en	  in	  de	  Dovenwereld	  thuis	  voelen.	  
	  
Randvoorwaarden	  voor	  Passend	  Onderwijs:	  een	  uitdaging	  voor	  u	  
U	  weet	  vast	  nog	  dat	  we	  eerder	  aangaven	  dat	  een	  kind	  met	  een	  tolk	  ook	  veel	  geld	  kost.	  En	  ook	  dat	  
een	  kind	  dat	  in	  eenzaamheid	  regulier	  onderwijs	  volgt	  meer	  kans	  heeft	  op	  psychische	  problemen	  
en	  dientengevolge	  ook	  maatschappelijke	  kosten	  met	  zich	  meebrengt.	  Maar	  al	  die	  argumenten	  
zouden	  niet	  nodig	  hoeven	  zijn,	  als	  u	  zich	  ten	  volle	  zou	  realiseren	  dat	  het	  dovenonderwijs	  in	  Haren,	  
met	  daarbij	  noodzakelijkerwijs	  het	  internaat,	  voor	  deze	  groep	  dove	  leerlingen	  nu	  net	  de	  meest	  
passende	  onderwijsplek	  vormt.	  Het	  is	  dan	  aan	  u	  om	  de	  noodzakelijke	  randvoorwaarden	  daarvoor	  
te	  creëren,	  los	  van	  formele	  bedenkingen.	  
	  
Op	  uw	  website	  lezen	  we:	  “Op	  één	  punt	  zijn	  we	  zelfs	  wereldkampioen:	  ervoor	  zorgen	  dat	  onze	  
kwetsbare	  leerlingen	  niet	  door	  het	  ijs	  zakken.”	  We	  vragen	  u	  deze	  dove	  leerlingen	  en	  al	  die	  dove	  
leerlingen	  die	  in	  de	  toekomst	  nog	  voor	  het	  tweetalig	  vso	  en	  het	  internaat	  in	  Haren	  kiezen	  niet	  
door	  het	  ijs	  te	  laten	  zakken.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  en	  hoogachting,	  

	  
mw.	  M.J.	  van	  der	  Wilden,	  voorzitter,	  
ook	  namens	  het	  Platform	  Belangenorganisaties	  Doof-‐SH-‐tos	  
	  
c.c.:	  
	  
• Vaste	  commissie	  voor	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap	  
• Siméa,	  t.a.v.	  de	  heer	  drs.	  D.	  de	  Boer	  
• Ieder(in),	  t.a.v.	  mw.	  drs.	  I.	  Soffer	  


