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Voorwoord 

Woordkeuze 

We kaderen twee termen die gebruikt worden doorheen deze tekst: ‘doof’ en ‘kinderbegeleidsters’. 

We kiezen voor de term ‘doof’ aangezien we in dit werk geen onderscheid maken tussen doven en 

slechthorenden. Indien we toch specifiek op het verschil tussen een volledig audiologisch verlies en 

een gedeeltelijk verlies willen wijzen, gebruiken we de termen ‘doof’ ten opzichte van ‘slechthorend’. 

Daarbij willen we ook aanvullen dat kinderen met een meervoudige beperking niet betrokken 

werden in het theoretisch kader en in het onderzoek. Ten tweede maken we gebruik van het begrip 

‘kinderbegeleidster’. Inhoudelijk verwijzen we hiermee zowel naar mannen als vrouwen die in een 

kinderdagverblijf opvang bieden. We verkiezen geen tweeslachtige term omwille van de leesbaarheid 

van het werk. Aangezien alle participanten vrouwelijk zijn, draagt de vrouwelijke vorm onze 

voorkeur. 

Anonimiteit 

Ethisch verantwoord onderzoek houdt onder andere in dat participanten vrijwillig deelnemen, dat 

een correcte weergave van de feiten gebeurt, dat de resultaten anoniem verwerkt worden en dat de 

participanten hier geen nadelige gevolgen van ervaren (Baarda, De Goede en Teunissen, 2005). 

Daarom hebben we de participanten de keuze gegeven om anoniem te blijven via het formulier 

geïnformeerde toestemming (bijlage 1). De onthaalouders maakten de keuze om anoniem te blijven. 

Zij en alle kinderen kregen fictieve namen. Om de anonimiteit van het kind uit het kinderdagverblijf 

te verzekeren, besloten we de naam en plaats van het kinderdagverblijf niet te vermelden. 

 

Voor de verwijzingen in de tekst en bij de opmaak van de bibliografie, gebruiken we de APA-normen 

(American Psychological Association, 2010).  
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Probleemstelling 

In 1845 ging het eerste kinderdagverblijf van start te Brussel (Vandenbroeck, 2009). Zo’n 165 jaar 

later voorziet de dienst ‘Kind en Gezin’ ongeveer 120 000 opvangvoorzieningen. Alle 

kinderdagverblijven en onthaalouders in Vlaanderen beschikken samen over 86 022 opvangplaatsen, 

waarvan 19 154 terug te vinden zijn in de provincie Oost-Vlaanderen. Ongeveer 60% van de kinderen 

tussen drie maanden en drie jaar in Vlaanderen maakte in 2010 regelmatig gebruik van 

kinderopvang. Een kwart hiervan werd vijf dagen per week opgevangen, de rest deeltijds (Kind en 

Gezin, 2012). Naast het voorzien van opvang voert Kind en Gezin ook een neonatale gehoorscreening 

uit. In 2010 werden volgens Kind en Gezin 71 200 kinderen levend geboren, waarvan 16 568 in Oost-

Vlaanderen. Vanaf vier weken na de geboorte kunnen de ouders instemmen met een gratis 

gehoorscreening met de ALGO-test. Een permanent gehoorverlies treft 1 à 5/1000 pasgeborenen en 

bij 1 à 2/1000 pasgeborenen wordt er een ernstige bilaterale doofheid vastgesteld. (Kind en Gezin, 

2012) 

Lane (1993), Devlieger, Rusch & Pfeiffer (2003) en Wuyts (2005) geven aan dat er verschillende visies 

op doven en slechthorenden zijn. Deze zorgen voor een discrepantie binnen de dovenpedagogiek. De 

verschillen in visie hebben tegenstrijdige doelen en methoden als gevolg en zijn een voedingsbodem 

voor frustraties (Broekaert, Bogaert & Clement, 1994). Tijdens haar stage ving de onderzoeker van 

enkele collega-thuisbegeleiders frustraties op over de manier waarop begeleiders in een 

kinderdagverblijf zich inzetten om tegemoet te komen aan de communicatienoden van de kinderen. 

Dit onderzoek is geïnspireerd door deze stage-ervaring. 

 

Vanuit bovenstaande feiten vragen we ons af wat kinderopvang aan een doof of slechthorend kind 

inhoudt. Op welke manier tonen onthaalouders en kinderbegeleidsters in Oost-Vlaanderen, via 

hun spreken over en handelen met dove/slechthorende baby’s en peuters, impliciet hun visie op 

de identiteitsontwikkeling van deze kinderen? Is het mogelijk de visies die zij uiten in verband te 

brengen met concepten en theorieën die reeds bekend zijn binnen de dovenpedagogiek? 

 

Om aan deze vragen te voldoen, verdiepen we ons in drie theoretische concepten. Deze zijn terug te 

vinden in Deel 1: Theoretisch kader. We starten met de visies op doven en slechthorenden volgens 

Devlieger, Rusch & Pfeiffer en Foster. Vervolgens behandelen we de identiteitsontwikkeling van 

doven gebaseerd op het fasenmodel van Erikson, aangevuld met een specifieke identiteit: de 

dovenidentiteit. We sluiten af met een verkenning van de kinderopvang als pedagogisch werkveld. 

Naast een overzicht uit de literatuur, geven we de voorkeur aan een kwalitatief onderzoek waarbij de 

dataverzameling verloopt via interviews en observaties van Oost-Vlaamse kinderbegeleidsters en 

onthaalouders. We kiezen hier voor de verkenning van één perspectief. Andere perspectieven waren 

bijvoorbeeld de mening van de kinderen zelf, hun ouders, andere betrokken professionelen en/of 

beleidsmakers. We doorlopen twee analyseprocessen via een open, een axiale en een selectieve 

codering. Meer informatie over de opbouw van het onderzoek is terug te vinden in Deel 2: 

Methodologie. De bevindingen per case bespreken we in Deel 3: Resultaten. We sluiten af met Deel 
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4: Conclusie en discussie. Dit hoofdstuk bevat de conclusies van ons onderzoek, staat stil bij de 

beperkingen van het gevoerde onderzoek en geeft enkele mogelijkheden aan voor verder onderzoek. 

 

Met dit werk verkennen we de kruising tussen kinderopvang en dovenpedagogiek in Vlaanderen. 

Over beide domeinen is reeds veel geschreven en onderzoek verricht. Hiervoor verwijzen we naar 

het theoretisch kader. Over de combinatie tussen beiden vinden we echter geen werken terug. We 

hopen hiermee een lacune aan te geven in het onderzoek over inclusieve kinderopvang in 

Vlaanderen. Naast een wetenschappelijk doel bekoren we ook een praktisch doel. We hopen 

organisaties (bv. Kind en Gezin) en voorzieningen (bv. Diensten voor onthaalouders, 

kinderdagverblijven en onthaalouders) te inspireren in hun werking. We willen hen ook uitnodigen 

tot een kritische reflectie op hun dagdagelijkse praktijk.  
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Ter kadering van het te voeren onderzoek hebben wij besloten volgende dimensies uit te klaren. Ten 

eerste behandelen we de verschillende visies die er zijn op doven aan de hand van Devlieger, e.a. 

(2003) en Foster (2003). Ten tweede gaan we in op het concept identiteit. We proberen dit te 

concretiseren aan de hand van de identiteitsontwikkeling volgens Erikson, toegepast op doven. Als 

laatste maken we kennis met een onderdeel van het pedagogische werkveld: de kinderopvang. 

1 Maatschappelijke visies op doven 

Loncke & Terryn (1989) halen de relativiteit van begrippen zoals ‘minst restrictief’, ‘geïntegreerd’ of 

‘normaal’ aan. Deze termen kunnen inhoudelijk verschillend geïnterpreteerd worden doorheen de 

tijd of afhankelijk van de achtergrond van de schrijver of de lezer. Bij het uitwerken van deze tekst 

hebben wij geprobeerd ons zo goed mogelijk in te leven in de verschillende visies, bijhorende 

tijdsgeest en woordgebruik. Om deze reden vindt u doorheen deze tekst en bijlage 7 woorden terug 

als mindervaliden, doofstommen, personen met een auditieve beperking en dove personen. Het doel 

van dit hoofdstuk is de diverse visies op de werkelijkheid naast elkaar te leggen,rekening houdend 

met de relativiteit van de gebruikte begrippen. 

1.1 Dovengeschiedenis: een lange vogelvlucht 

We geven een overzicht van de dovengeschiedenis in bijlage 7. Aangezien het heden voortvloeit uit 

het verleden zijn de aangehaalde feiten de basis voor de huidige visies op doven. De feiten zelf 

leveren geen bijdrage aan het gevoerde onderzoek, maar dragen wel bij tot het begrip van de huidige 

situatie. Daarom hebben we besloten ze in bijlage mee te geven. 

1.2 Modellen in de dovenpedagogiek 

Lane (1993) geeft aan dat onze ethische keuzes worden bepaald door de manier waarop we naar 

doven kijken. Hiermee vat hij het spanningsveld tussen de verschillende modellen samen. Net zoals 

Wuyts (2005) geven Devlieger e.a. (2003) aan dat alle visies in elke tijd voorkomen. Het domineren 

van een visie is afhankelijk van de doelgroep en zijn subgroep. Foster (2003) meent dat het ene 

model niet beter is dan het andere. De modellen brengen een andere perceptie naar voren van 

hetzelfde fenomeen: doofheid. Daarmee acht zij de polarisering die onder andere Broekaert e.a. 

(1994) naar voor brengen, als onhoudbaar. Foster acht het belangrijk om zowel het individu, als de 

maatschappij, als de rechten als het empowerment van doven in acht te nemen bij het kijken naar 

doofheid. Het uitsluiten van één dezer zorgt ervoor dat niet alle aspecten belicht worden en andere 

verscholen blijven. Een model mag volgens haar het wetenschappelijk onderzoek niet domineren en 

zijn conclusies niet veralgemenen naar alle doven in alle situaties. Het overzicht van Devlieger, e.a. 

(2003) en Foster (2003) op ‘disability’ leidt ons tot volgende onderverdeling. We onderscheiden vier 

modellen: het medisch, het cultureel, het sociaal en het politiek model. Deze worden in de volgende 

paragrafen besproken. Ook ander auteurs, bijvoorbeeld Verstraete & D’hoore (1999), beschrijven 

doofheid vanuit de verschillende perspectieven. De andere auteurs benoemen het culturele model 

zoals het inhoudelijk gedefinieerd wordt door Devlieger e.a., als het sociaal model, het sociaal-
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cultureel model, enzovoort. Daarom spreken we in dit werk over het (socio-)cultureel model. Bijlage 

2 geeft een schematisch overzicht van de verschillende modellen weer. 

 

Omwille van maatschappelijke evoluties hebben we besloten om het religieuze model van Devlieger 

e.a. (2003) niet volwaardig op te nemen. We schetsen kort de kernpunten van het religieuze model. 

De oorzaak van de beperking ligt in de ‘kwade krachten’. De doofheid is een beproeving, of net een 

gave, van God. Mensen stellen zich de vraag waarom hen dit overkomt en vinden hun verklaring in 

het hemelse en het existentiële. Anderen beschouwen de dove persoon als marginaal of 

uitzonderlijk. 

1.1.1 Medisch Model 

Het medisch of pathologisch model ziet doofheid als een organische stoornis (Verstraete & D’hoore, 

1999) waardoor het gehoor, een zintuiglijk systeem, tekortschiet (Loots, Mathijs, Devisé, De Bruyne 

& Matthijs, 2005). Het missen van het gehoor en het tekortschieten van de spreekvaardigheid zijn de 

uitgangspunten waardoor de focus van het model enkel ligt op het gebrek (Broekaert, E., Bogaerts, J. 

& Clement, J.P., 1994). 

 

Het medisch model herverdeelt doofheid volgens vier verschillende criteria:  

A. Volgens graad van gehoorverlies (Vander Beken, 2005): 

 
 

Dit gemiddeld verlies wordt vaak bepaald door middel van de Fletcher-Index. Men neemt het 

gemiddelde aantal dB van het verlies bij 500, 1000 en 2000 Hz. 

 

B. Volgens aard van gehoorverlies (Vander Beken, 2005): 

- Geleidingsstoornis 

Bbij dit type treedt er een disfunctie op aan het buiten- of middenoor (oorschelp, uitwendige 

gehoorgang, het trommelvlies en/of de gehoorbeentjes). Het verlies is zuiver mechanisch en kan 

door middel van een hoorapparaat aanzienlijk verbeterd worden. 

- Perceptiestoornis 

Bij dit type is de oorzaak van het probleem te vinden in het binnenoor, de gehoorzenuw, de centrale 

gehoororganen of de hersenschors. Deze stoornissen zijn moeilijker en slechts tot een bepaald 

niveau te verbeteren, bijvoorbeeld met een cochleair implantaat (CI). 
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C. Volgens leeftijd of het tijdstip van ontstaan in de taalontwikkeling (Van Herreweghe & 

Vermeerbergen, 1998; Vanvaerenbergh, 2007): 

Een aangeboren of congenitale doofheid ontstaat voor of tijdens de geboorte. Een prelinguale 

gehoorstoornis of doofheid ontstaat voor het ontstaan van linguïstiek, met andere woorden voor de 

leeftijd van ongeveer 3 jaar. Een interlinguale gehoorstoornis of doofheid ontstaat tijdens het 

opbouwen van een systeem van signalen en symbolen, dat zowel gelijkende als verschillende 

aspecten bevat van het taalsysteem vanuit de omgeving. Bij een postlinguale gehoorstoornis of 

doofheid is het taalsysteem van de omgeving verworven en treedt het gehoorverlies op na de leeftijd 

van ongeveer 3 jaar. 

Aangezien taalontwikkeling niet van de ene op de andere moment gebeurt, is het moeilijk om hier 

een duidelijke leeftijdsgrens te bepalen. Deze onderverdeling geeft de verscheidenheid in doven 

weer, onder andere op vlak van spraak- en taalontwikkeling, psychosociale ontwikkeling, enzovoort 

(Vander Beken, 2005). 

 

D. De laatste indeling is volgens de mogelijkheid tot spraakverstaan. 

Van Uden maakt het onderscheid tussen ‘hoor’-kinderen en ‘zie’-kinderen (Vanvarenbergh, 2007). 

 

Doofheid belemmert een persoon bij het ontwikkelen van zijn mogelijkheden en beperkt hem in het 

maatschappelijk functioneren (Loots e.a., 2005; Verstraete & D’hoore, 1999). De persoon is de 

oorzaak van deze obstructies en beperking (Broekaert e.a., 1994; Lane, 1993). Het gehoorverlies 

wordt door de dove persoon als ongewenst aangevoeld. Ménière voegt hier aan toe dat zelfs 

wanneer de persoon zijn doofheid niet als een beperking aanvoelt, het toch hersteld moet worden 

(Lane, 1993). 

 

Het doel is om het gehoor te herstellen of het gehoorverlies op te heffen en de gevolgen van het 

verlies zo klein mogelijk te houden (Verstraete & D’hoore, 1999) zodat doven een zo normaal 

mogelijk horend leven kunnen hebben. (Loots e.a., 2005) In die zin sluit het model aan bij het 

normalisatieprincipe. Van Uden beschouwt de integratie van de dove persoon in de horende 

samenleving geslaagd wanneer de leden van de samenleving elkaar volledig accepteren zonder de 

vorming van sociologische subgroepen. (Broekaert e.a., 1994) 

 

Het medisch model verbindt de verantwoordelijkheid tot rehabilitatie met de dove persoon. Deze 

rehabilitatie houdt medische, technische, educatieve en psychologische behandeling in (Foster, 

2003) opgestart vanuit de natuurwetenschappen (Devlieger e.a., 2003). Het model hecht daarbij een 

onfeilbaar geloof in professionele medewerkers: de neus-keel-oorarts, psycholoog, logopedist, 

audioloog, pedagoog en leerkracht zijn de experts (Verstraete & D’hoore, 1999). Zij zijn 

verantwoordelijk voor de intensieve revalidatie (Broekaert e.a., 1994) en vertrekken voor hun 

vergelijking uit de horende samenleving, welke hun eigen is. Het is niet de bedoeling om het kind van 

een opleiding te voorzien, maar om een educatieve behandeling te vinden voor wat Terpstra (in 

Broekaert e.a., 1994) de leerstoornis noemt, namelijk het falen van het kind om op een normale 

manier de gesproken taal te leren. Hegarty & Pocklington (in Lane, 1993) voegen hieraan toe dat het 

ontwikkelen van orale communicatie het primaire doel is van de dovenpedagogiek. Naast de orale 
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ontwikkeling staat volgens Magry ook de auditieve ontwikkeling door het gebruik van technologische 

apparatuur (hoorapparaat, CI, enzovoort) op de voorgrond. Hij meent dat dit model de functionele 

integratie van elk doof kind vlotter laat verlopen aangezien er aandacht wordt besteed aan de 

communicatieve en sociale vaardigheden (Magry, in Cox, Persijn & Van Craen, 2002). 

 

Verscheidene voorstanders van dit model, onder andere Alexander Graham Bell (1847-1922), 

ondersteunen ook de eugenetische beweging. Door middel van sterilisatie willen ze de verspreiding 

van erfelijke doofheid beperken (Lane, 1993). Ook nu gebeurt er genetisch onderzoek, bijvoorbeeld 

naar welke genen doofheid veroorzaken (Foster, 2003). 

1.1.2 (Socio-)Cultureel Model 

Het culturele model beschouwt doofheid niet als een beperking maar als een ‘different way of being’. 

Doven hebben eigen tradities, gedragsnormen, waarden, kennis en taal waardoor ze een 

conceptueel referentiekader ontwikkelen dat verschilt van horenden. Inherent aan het culturele 

model is dat het een waardeneutrale kijk heeft op de aspecten van een cultuur en de 

omgevingsfactoren die deze beïnvloeden (Lane, 1993). 

 

Devlieger e.a.(2003) nemen de menselijke gedachte als uitgangspunt. Deze gedachten vinden we 

terug in de geschiedenis, de ervaringen en de verhalen van doven zelf. Het model erkent ‘Doven’ als 

een culturele minderheidsgroep ten opzichte van een horende meerderheid. Hun taal, de 

gebarentaal, maakt van doven eveneens een linguïstische minderheid (Scheiris, 2002; Verstraete & 

D’hoore, 1999). Ondersteund vanuit de geesteswetenschappelijke benadering, staat het ontwikkelen 

en aanvaarden van de identiteit als lid van deze minderheidsgroepen centraal (Broekaert e.a., 1994; 

Devlieger e.a., 2003). 

 

Volgens Loncke & Terryn (1989) heeft de gebarentaal niet enkel een psycholinguïstische, maar 

eveneens een psychosociale functie in de ontwikkeling van dove kinderen. De kinderen krijgen 

hierdoor een positiever zelfbeeld, wat volgens Woodward (in Loncke & Terryn, 1989) erkent dat ze 

tot de subcultuur behoren in plaats van dat de kinderen als minderwaardig worden beschouwd. 

Woodward meent vanuit dit standpunt dat doven een heel sterke verbondenheid voelen met andere 

doven. Dit ontstaat reeds in de dovenscholen als bescherming tegen de verdringing van hun 

identiteit. Ongeveer 90% van de dove kinderen heeft immers horende ouders (Broekaert e.a., 1994; 

Verstraete & D’hoore, 1999). Deze redenering pleit voor het behoud van dovenscholen volgens 

Woodward (in Loncke & Terryn, 1989). Het doorgeven van de Dovencultuur en het vormen van een 

Dovengemeenschap zijn centrale begrippen voor het culturele model (Verstraete & D’hoore, 1999). 

Doven (en ook horenden die het culturele model genegen zijn) maken een onderscheid tussen Doof 

en doof. Indien men Doof schrijft, bedoelen zij een persoon die lid is van de Dovengemeenschap en 

de Dovencultuur. Ook horende kinderen van Dove ouders kunnen hiertoe behoren. ‘d’oven verwijst 

volgens hen naar personen die audiologisch doof zijn, maar zich niet identificeren met de sociaal-

culturele Dovenwereld (Broekaert e.a., 1994). 
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Lane (1993) schrijft dat Doven ervan uitgaan dat een medische tussenkomst op gezonde (Dove) 

kinderen onaanvaardbaar is, zelfs indien het om een ‘perfecte oplossing voor het gehoor’ zou gaan. 

Ze beseffen dat het leven van een Doof kind niet op rolletjes zal verlopen. De hindernissen die het 

Dove kind tegenkomt, leveren een bijdrage aan zijn eigen gemeenschap en de gehele samenleving. 

(Lane, 1993) Recenter wordt dit standpunt genuanceerd door Padden & Humphries (2005). Indien 

technische apparatuur geplaatst wordt uit waardering voor geluiden of om zich gemakkelijker 

verbaal uit te drukken, kan de Dove persoon behoren tot de Dovengemeenschap. De meeste 

geïmplementeerde personen functioneren als slechthorende en willen nog behoren tot de 

Dovengemeenschap omwille van hun aanvoelen met de gebarentaal en bijhorende culturele 

gebruiken (Bragg, 2001). 

 

Naast ‘Dovencultuur en Dovengemeenschap’ zijn ‘bilinguïsme en biculturaliteit’ centrale begrippen 

volgens Verstraete en D’hoore (1999). Doven leven in twee culturen: de horende en de Dove wereld. 

Gebarentaal en gesproken taal zijn evenwaardig. Het bilinguaal onderwijs houdt rekening met wat 

voor het kind noodzakelijk is voor de communicatie. Het uitgangspunt is dat het gemakkelijker is 

meertaligheid te bereiken wanneer het kind een grondige basis heeft van een moedertaal. Voor 

doven is gebarentaal de meest toegankelijke taal. Deze taal is dan ook de instructietaal voor alle 

vakken. Wanneer de gebarentaal voldoende verworven is, wordt een tweede taal (de gesproken taal) 

aangebracht. Uitgangspunten en structuren van deze tweede taal kunnen dan voldoende duidelijk 

worden overgebracht naar de leerlingen (Loncke & Terryn, 1989; Scheiris, 2002; Vander Beken, 

2005). Dove kinderen worden best onderwezen door personen die de gebarentaal machtig zijn 

waarbij contact met Doven en lessen Dovencultuur aanzienlijk aanwezig zijn. (Lane, 1993) Deze 

aanpak geeft volgens Scheiris (2002) Dove kinderen de kans op een goede sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 

Het culturele model is niet tegen de integratie van Dove personen in de horende wereld, in 

tegendeel zelfs, tot zolang dit niet ten koste is van de gebarentaal en Dovencultuur. Het model 

promoot een bewustzijn van de verschillen tussen horenden en doven in de communicatie, met als 

doel doof- en tolkbewustzijn te verkrijgen zowel bij horenden als bij doven (Scheiris, 2002). 

1.1.3 Sociaal Model 

Doofheid, volgens het sociale model, zorgt voor communicatieproblemen en verstoort daardoor de 

intermenselijke relaties (Schein, 1996 in Cox e.a., 2002). Devlieger e.a. (2003) vertrekken vanuit de 

sociale structuren in de maatschappij of de samenleving. De oorzaak van wat mensen als een 

probleem ervaren bevindt zich in de interactiepatronen tussen het individu en zijn omgeving 

(Thomas, 2007; Verstraete & D’hooge, 1999). Foster (2003) verwijst naar eerdere onderzoeken die 

naar boven brengen dat de invulling van concepten zoals ‘handicap’, ‘gebrek’ en ‘disability’ sociaal 

geconstrueerd wordt. De sociale wetenschappen leggen de persoonlijke invullingen en daarbij het 

ontstaan van deze concepten bloot (Devlieger e.a., 2003; Foster, 2003). 

Het sociale model plaatst zich midden tussen het medische en het culturele model wanneer deze op 

één lijn gezet worden (D’Hespeel, 2005). Het verheft zich boven de feitelijke discussies en neemt een 

overzichtsstandpunt in. Het geeft een kritische kijk op het onderzoek naar doven door vragen te 
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stellen als ‘wat is het uitgangspunt?’, ‘wat zijn de methoden?’ en ‘vanuit welk standpunt worden 

interpretaties gemaakt?’. Dit maakt dat het gedrag (waarin ook uitspraken vervat zitten) van 

professionelen onder dezelfde loep wordt genomen als het gedrag van doven. De ervaringen van 

doven zijn wel doorslaggevend om aan te geven wat het betekent om doof te zijn (Foster, 2003; 

Verstraete & D’hooge, 1999). Thema van onderzoek zijn onder andere de dovencultuur en 

dovengemeenschap of de ervaringen van doven op werk- en educatief vlak. Uitingen van dit 

onderzoek zijn rijkelijke beschrijvingen van geschiedenis, taal en cultuur van doven alsook de manier 

waarop doven worden weergegeven door de dominante cultuur (Foster, 2003). 

1.1.4 Politiek Model 

Het politieke model ziet doofheid als een eigenschap van een linguïstische minderheid die lijdt door 

de onderdrukking van een horende meerderheid. Het verschil in macht ligt aan de basis van dit 

model (Foster, 2003). Voorbeelden zijn beschreven in de historiek (bijlage 7) en het overzicht van de 

modellen, bijvoorbeeld rond inspraak, stemrecht enzovoort. Deze macht wordt door Verstraete en 

D’hooge (1999) gezien als voornaamste verhouding in het aangaan van een sociale relatie. Een 

rechtenbenadering beschouwt doven als mensen van wie de rechten geschonden worden door het 

verschil in macht (Inital, 2012). Specifiek vermeldt GRIP (2012) het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap. Dit verdrag is ook van toepassing voor doven en er dient met hen 

rekening te worden gehouden in alle beleidslagen. 

 

Het politieke model is ervan overtuigd dat horende mensen altijd slechts gedeeltelijk kunnen 

begrijpen wat het is om doof te zijn, nooit zullen zij tot het volledige besef komen (Foster, 2003). 

Het perspectief van dove personen inzake praktijk, onderzoek en beleid is daarom doorslaggevender 

dan horende professionelen (Oliver en Zarb in Cox, 2002; Foster, 2003). Ook wanneer horenden het 

goed bedoelen zouden doven de leiding moeten hebben over zaken die hun aanbelangen. De focus 

van dit model gaat over het hebben van burgerrechten, het voeren van een publiek beleid en 

controle over de beschikbare middelen door doven. Hiervoor is een politieke activering en politiek 

‘empowerment’ nodig (Foster, 2003). Een voorbeeld hiervan is de open brief die Fevlado (2012) 

verstuurde naar horende organisaties en personen die festivals, toneel, enzovoort organiseren en 

deze toegankelijk maken voor doven. Fevlado verwoordde de oproep om in overleg te gaan met 

doven zodat zij zelf kunnen bepalen welke activiteiten toegankelijk gemaakt worden. Verstraete 

(1999) geeft een voorbeeld uit Argentinië. Daar werd beslist dove personen op te leiden in 

beleidsvoering en administratie zodat zij de belangen van hun minderheidsgroep kunnen verdedigen 

en kunnen fungeren als voorbeeldfiguur voor andere doven. In Vlaanderen kennen we het aanstellen 

van een dove voorzitter van Fevlado. 

 

Hierbij hebben we vier visies op doven besproken. Bijlage 2 geeft een overzicht waarin de 

kernwoorden van deze visies naast elkaar worden gezet. We zetten dit theoretisch kader verder met 

de bespreking van het concept identiteit, toegepast op doven. 



10 
 

2 Identiteit van doven 

We starten met een uitklaring van het concept ‘identiteit’ om vervolgens de ontwikkeling hiervan te 

bespreken bij dove personen. We bespreken de mogelijke gevolgen van de risico’s van een 

opvoeding in een horende wereld en verkennen de verschillen tussen horende en dove ouders. Ten 

slotte gaan we dieper in op een specifieke identiteit: dovenidentiteit. 

2.1 Het begrip ‘identiteit’ 

Identiteit is een complex gelaagd begrip. Het wordt vaak gezien als de kern van een persoon: een 

onveranderlijke, permanente gegevenheid. Identiteit is volgens deze invulling voor weinig 

verandering vatbaar en gaat voorbij aan hoe iemand ‘werkelijk’ is. Mensen kunnen veranderen bij 

grote en plotse wijzigingen in hun leven en maken daarbij ‘identiteitsconflicten’ door (Van den 

Brande, 2002). Hieronder geven we een beeld over wat identiteit kan zijn en bespreken we de 

verscheidenheid aan identiteiten. 

2.1.1 Algemeen 

Volgens Traas (1990) heeft identiteit altijd ten minste twee invullingen: een kant van de persoon zelf 

(de resultante van diens psychologische ontwikkeling) en een kant van de samenleving (de sociale 

omgeving) (Traas, 1990; Carty, 1994). Dit tweede aspect is voor De Levita niet te zien als een 

onderdeel van iemands identiteit, maar Blumer geeft het wel een centrale plaats. Mensen hebben 

voor het denken patronen en kaders nodig. De toegeschreven denkkaders bepalen mee de identiteit 

van een persoon (Traas, 1990). 

Het gevoel van een persoon om consistent en continu in tijd en ruimte te zijn en de perceptie dat 

anderen dit erkennen markeert volgens Erikson (1977) de eigen identiteit. Dit gaat volgens Meeus (in 

De Witte, Hooge & Walgrave, 2000) samen met het duidelijk en stabiel kunnen omschrijven van het 

eigen toekomstperspectief en de eigen levensstijl. Volgens Carty (1994) is de zoektocht naar een 

eigen identiteit gelijk aan het zoeken naar antwoorden op de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘waar hoor ik 

bij?’ Tijdens deze introspectie of zelfanalyse denkt de mens na over zijn subjectieve, zijn optatieve en 

zijn toegekende identiteit. Dit wil zeggen dat hij bekijkt wie hij is, wie hij wil zijn en wie hij denkt dat 

anderen denken dat hij is (De Wit & Van der Veer, 1993). Dit weten geeft stabiliteit aan een individu 

volgens Greenberger & Sørensen. Deze personen zullen beter functioneren ten opzichte van mensen 

zonder klare en stabiele identiteit (De Witte e.a, 2000).  

Volgens Thijs (1995) is identiteit slechts een perceptie. Mensen geven aan dezelfde identiteit 

verschillende invullingen, die ingegeven kunnen worden door een ideaalbeeld of uit de behoefte om 

(on)begrip te bevestigen. Daardoor komt het dat identiteit vaak het onderwerp is in een 

woordenstrijd. 

2.1.2 Verscheidenheid aan identiteiten 

Traas (1990) vermeldt het bestaan van de formele identiteit in de Westerse samenleving. Het gaat 

hier onder andere over het identiteitsbewijs, het rijksregisternummer, een banknummer, een 
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studentenkaart, enzovoort. Pinxten & Verstraete (1998) voegen hier inhoudelijk nog het visuele 

aspect aan toe: het uiterlijk. 

De individuele identiteit creëert een eigen visie op de wereld en ontwikkelt een eigen persoonlijke en 

direct herkenbare stijl. Waar dit in de postmoderne maatschappij niet meer mogelijk was door de 

toenemende integratie en massificatie (Bullens, 1996) geeft deze identiteit de diversiteit, die 

standaard aanwezig is in een vaste groep, weer.  

De persoonlijke identiteit sluit hierbij aan. Mensen bouwen volgens Van den Brande (2002) hun 

identiteit op door zichzelf te vergelijken met en zich te situeren ten opzichte van anderen. 

Afhankelijk van de omstandigheden definiëren we ons in termen van een individu. Een 

persoonlijkheid wordt deels vastgelegd door verschillende genetische factoren en invloeden uit de 

omgeving. Tijdens de vorming van een persoonlijke identiteit beroepen individuen zich op hun 

sociale context, waardoor de term inter-persoonlijke identiteit nauwer aansluit bij de inhoud van het 

begrip. Als we ons definiëren in termen van groepsleden, steunen we op het feit dat we ons 

vereenzelvigen met een bepaalde groep en dat we op een bepaalde wijze opgaan in de groep. Dit is 

de sociale identiteit. Mensen behoren tot verschillende sociale groepen, waardoor men de 

mogelijkheid heeft om van sociale identiteit te veranderen (Van den Brande, 2002). 

Collectieve identiteit verwijst volgens Bullens (1996) naar het collectief geheugen van een 

hedendaagse groep. Individuen identificeren zich met de gemeenschap door een gemeenschappelijk 

verleden, gezamenlijke herinneringen, herdenkingen, interpretaties en herinterpretaties. 

Kernwoorden van deze identiteit zijn volgens Schlesinger ‘actie’, ‘continue verandering’, ‘tijdelijkheid’ 

en ‘sociale, waarneembare eenheid’. De nationale identiteit is een specifieke vorm van collectieve 

identiteit en wordt gebruikt om een culturele identiteit te scheppen. De natie wordt breder gezien 

als een politieke entiteit; het is een symbolische gemeenschap die een gevoel van identiteit en 

verbondenheid teweeg brengt(Bullens, 1996). 

Bullens (1996) definieert culturele identiteit als volgt: 

“Culturele identiteit is een actief, ruimtelijk en tijdelijk proces waarbij, door de ‘uitvinding 

van tradities’, door ‘wij’ te onderscheiden van ‘zij’, door de taal en door het verbeeld 

karakter van de gemeenschap … een systeem van symbolische en culturele representatie 

voor een maatschappelijke entiteit wordt geproduceerd, waardoor een eenheidsbeeld 

van de gemeenschap wordt geschapen, zodat de leden zich ermee kunnen identificeren 

en zodat de gemeenschap zich kan differentiëren met de rest van de wereld, en 

waardoor de continuïteit van de maatschappelijke structuur zo goed mogelijk verzekerd 

is tegen onverwachte mutaties.” (Bullens, 1996, p.53) 

Culturele identiteit is volgens Hamerlink (in Thijs, 1995) heel belangrijk voor groepen die zich willen 

ontdoen van overheersing. Deze identiteit rechtvaardigt het zich verzetten tegen koloniale 

overheersing. Kenmerken van cultuur als proces zijn: dynamiek, diversiteit en interactie. 

Geslachtsidentiteit of ‘gender identity’ omvat de sekse die aan een persoon wordt toegeschreven op 

basis van de uiterlijke geslachtskenmerken. Het gaat over de mate waarin iemand zichzelf ziet als 

mannelijk of vrouwelijk, de maatschappelijke betekenis van man- of vrouw-zijn mee in rekening 

gebracht. Deze zelfinschatting heeft een grote invloed op de eigen denkbeelden, attitudes en 

gedragingen. Geslachtsrollen en geslachtsstereotypen beïnvloeden de geslachtsidentiteit, maar 

kunnen hier niet mee worden gelijkgesteld (Van den Brande, 2002). 
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2.2 Identiteitsontwikkeling bij doven 

In het vorige onderdeel bespraken we de gelaagdheid van het begrip ‘identiteit’. In dit onderdeel 

bespreken we de ontwikkeling van de ‘identiteit’. We baseren ons op het model van Erikson. We 

kaderen eerst zijn visie op deze ontwikkeling, daarna passen we zijn theorie toe op dove baby’s, 

kinderen en jongeren. Volgens Došen (in Stappers, 2005) verloopt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van elke persoon volgens hetzelfde proces. Toegepast op doven betekent dit dat doven 

dezelfde ontwikkelingstaken dienen te doorlopen om tot hetzelfde evenwicht te komen als 

horenden. Beck & de Jong (1990) geven aan dat er verschillende factoren zijn die de persoonlijke 

ontwikkeling van een kind bepalen. Specifiek voor het dove kind is de mate waarin het kind en zijn 

omgeving op elkaar afgestemd zijn. Daarom gaan we vervolgens in op de mogelijke gevolgen van de 

risico’s bij de identiteitsontwikkeling van dove kinderen die opgroeien in een horende wereld. 

Afsluitend halen we enkele verschillen aan tussen horende ouders en dove ouders van een doof kind. 

2.2.1 Identiteitsontwikkeling volgens Erikson 

Identiteitsontwikkeling is een proces dat plaatsvindt doorheen het hele leven. De dynamiek tussen 

de veranderende sociale omgeving en het individuele aanpassingsvermogen is hierin een bepalende 

factor (Beyers, Luyckx, Soenens & Vansteenkiste, 2007). Erikson onderscheidt een vaste reeks stadia 

volgens een epigenetisch principe. Dit houdt in dat er een basisschema is met een innerlijke 

wetmatigheid, waarop de volgende stadia in een vaste volgorde worden opgebouwd. Er zijn acht 

fasen waarbij het verloop van de ene fase het verloop van de andere fase beïnvloedt. Tevens kan de 

volgende fase ook een eerdere fase beïnvloeden. Aan elke fase is ook een crisiselement verbonden, 

namelijk de polarisering van twee mogelijke vormen van psychosociaal functioneren (Carty, 1994; 

Van Steenkiste, 1985). Erikson heeft in zijn theorie ook aandacht voor culturele factoren. Hij stelt dat 

zijn ontwikkelingsfasen universeel zijn en onafhankelijk van cultuur. Iedere cultuur kent natuurlijk 

wel zijn eigen invulling van de fasen en kan andere rituelen of symbolen aan een fase toekennen 

zodat deze vlotter verloopt (Traas, 1990). Hieronder volgt een schematische voorstelling van de fasen 

en bijhorend crisiselement (Stappers, 2005):  
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2.2.2 Van baby tot jongvolwassene 

Het doel van dit hoofdstuk is een beeld te geven op de identiteitsontwikkeling van de kinderen 

waarover het verdere onderzoek gaat. Daarom bespreken we de baby- en peuterfase uitgebreid. De 

fasen van de kleuter, het lagere schoolkind en de jongere bespreken we korter aangezien zij slechts 

het doel hebben een beeld te geven op de verdere identiteitsontwikkeling. Een bespreking van de 

latere fasen ligt buiten het bereik van dit onderzoek en laten we dus achterweg. 

 

Beck en De Jong (1990) geven aan dat vele kenmerken de ontwikkeling van baby tot volwassene 

beïnvloeden. Specifiek voor het dove kind zijn volgende twee kenmerken belangrijk: ten eerste het 

tot stand komen van een vlotte communicatie tussen het kind en zijn omgeving; ten tweede een 

evenwicht tussen de eisen en de grenzen die aan het kind gesteld worden. 

A. Baby (0-1,5 jaar) 

Een zeer jonge baby gaat reeds in interactie met de mensen uit zijn omgeving: aankijken, volgen, 

glimlachen, wegdraaien, huilen, enzovoort. Bij deze sociale interacties stelt het kind zichzelf centraal. 

Hij houdt enkel rekening met zijn behoeften: slapen, eten, drinken, warmte, affectie, enzovoort. Zijn 

beleving is zwart-wit: aangenaam of onaangenaam. Vanaf de geboorte start een baby met de 

ontdekking van zijn omgeving, maar voor een dove baby is dit niet zo vanzelfsprekend: hij hoort de 

stem van zijn ouders niet, net zo min als de geluiden van het huis, de straat, enzovoort. 

De baby wordt geconfronteerd met het feit dat er meer is dan hijzelf, onder meer doordat zijn 

ouders verdwijnen uit zijn gezichtsveld. Ze verlaten hem als het ware om nadien terug te komen 

bijvoorbeeld als hij hiervoor initiatief neemt. Dit terugkomen is wat Erikson het opbouwen van 

‘vertrouwen’ noemt. ‘Wantrouwen’ groeit wanneer er onvoorspelbaarheid heerst, bijvoorbeeld door 

een niet-responsieve reactie van de ouders op de baby, of het opbouwen van een schrik voor plots 

opduikende gezichten en handen die de baby niet had zien aankomen (Cox, e.a., 2002; Stappers, 

2005; Van Lonkhuyzen, 2002). Bij dove baby’s ontbreekt de auditieve waarschuwing waardoor 

visuele impulsen hen te onverwachts bereiken. Dit werkt het opbouwen van wantrouwen in de hand. 

Een dove baby heeft daarom nood aan contact, geborgenheid en informatie. Contact gebeurt tijdens 

de dagelijkse handelingen: voeding, wassen, verschonen, eenvoudige aanraakspelletjes. 

Geborgenheid kan de ouder geven door lijfelijk contact, ritmische bewegingen en vaste rituelen 

bijvoorbeeld bij afscheid. Voldoende zicht op wat er gebeurd door bijvoorbeeld een lampje bij het 

slapengaan, zorgt ervoor dat de baby het contact met de wereld behoudt (Van Lonckhuysen, 2002) 

en toegang heeft tot informatie. 

 

Angst, machteloosheid en verdriet zijn vaak voorkomende gevoelens bij ouders omwille van de 

doofheid van het kind. De meeste ouders zien de doofheid als een verlies voor hun kind. Voor de 

baby zelf is er echter niets veranderd: zijn werkelijkheid is immers altijd al zonder geluid geweest. 

Voor baby’s die na de geboorte doof worden, ligt dit anders: zij kunnen ook een verlies doormaken 

(Beck & de Jong, 1990). De verliesgevoelens zijn normaal, maar blokkeren de ouder-kindinteractie. 

Het aanvaardingsproces verloopt dus beter kort dan langdurig. De intensiteit waarmee de berusting 

bij ouders verloopt is minder van tel voor de gehechtheid van het kind. Het proces geeft ouders 

inzicht op communicatief en emotioneel vlak (Beck & de Jong, 1990; De Vriendt, 2005; Verstraete & 
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D’hoore, 1999). Kernpunten van deze vlakken zijn basisveiligheid, voorspelbaarheid, oogcontact en 

gelaatgerichtheid, geluidsbewustzijn stimuleren, ouder-kindinteractie, visuele en auditieve 

communicatiestrategieën, taalbegrip, taalproductie (De Vriendt, 2005).  

 

Volgens Loncke & Terryn (1989) neemt een baby kennis over zijn moedertaal op alvorens een woord 

te zeggen. Maar wat is ‘moedertaal’ wanneer de baby doof is? De vraag is niet eenduidig in te vullen. 

Een taalaanbodonderzoek spoorde op welke interactiestijl het beste aanslaat bij een doof kind. 

Daaruit blijkt dat gebarentaal de enige taal is die doven kunnen verwerven vanaf hun geboorte 

(Engberg-Pedersen, 2000; Loncke & Terryn, 1989). Het is de natuurlijke taal van alle doven, maar bij 

maximaal 10% ook de taal van hun ouders. Gesproken talen moeten aangeleerd worden (Beck & de 

Jong, 1990; Engberg-Perdersen, 2000). Wanneer geen voldoende oplossing gevonden wordt om de 

communicatie tussen het kind en zijn omgeving te realiseren, is dit mogelijk voor altijd van invloed op 

de gehele ontplooiing van het kind (Beck & de Jong, 1990). 

 

Sensitieve responsiviteit door de opvoeders, uitgewerkt door Broesterhuizen (1992), is het 

belangrijkste bij de sociale ondersteuning van een kind. Opvoeders vangen de tekens en noden van 

hun kind op, geven uitleg aan het kind en antwoorden op zo’n manier waardoor de competentie van 

het kind vergroot. Loots (1999b) hanteert het begrip ‘opvoedingssensitiviteit’ en definieert het als 

volgt:  

 

“Het vermogen van de opvoeder om zijn gedrag gericht naar het kind adequaat af te 

stemmen op de ontwikkelingsspecifieke behoeften, interesses en intenties van het kind 

door ze consequent  op te merken, geldig te interpreteren en goed getimed, juist 

gedoseerd en overeenkomstig de vaardigheden van het kind te beantwoorden op een 

liefdevolle wijze.” (Loots, 1999b, p.141) 

 

Sensitieve responsiviteit of opvoederssensitiviteit is volgens Broesterhuizen (1992) en Loots (1999b) 

bepalend voor de kwaliteit van de gehechtheid tussen het kind en de ouder. Gehechtheid is het 

gevoel van nabijheid tussen ouder en kind door affectieve gedragingen. Bij een veilige gehechtheid 

en verzorging ervaart het kind een voldoende basisvertrouwen om de wereld rondom zich te 

verkennen. Er zijn vier types gehechtheid (in Broesterhuizen, 1992: Bowlby, 1982; Ainsworth e.a., 

1971 en Bretherton & Waters, 1985): veilig, onveilig-vermijdend, onveilig-afwerend en 

gedesorganiseerd. Indien ouders te directief interactie met hun kind aangaan, kan het kind onveilig-

vermijdend gehecht worden. Anderzijds kunnen ouders te weinig inspelen op hun kind, wat kan 

leiden tot onveilig-afwerende gehechtheid (in Broesterhuizen, 1992: Belsky, Taylor & Rovine, 1984). 

Verschillende onderzoeken (in Broesterhuizen, 1992: Koester & Trimm, 1991; Brinich, 1980; Spencer 

& Gutfreund, 1990; e.a.) geven aan dat de doofheid van het kind (de kindfactor) de interactie tussen 

ouder en kind kenmerkt: de volwassene is meer direct en het vermogen van het kind om de 

interactie in stand te houden, vermindert. Het verschil in taalcode is hierbij niet bepalend, wel of de 

ouders het in zich hebben om vaardigheden over te brengen die de productie van taal vooraf gaan: 

gedeelde aandacht, beurtneming en rol-omkering (in Broesterhuizen, 1992: Gregory & Barlow, 

1986). Naast de kindfactor vinden we ook twee ouderfactoren terug. De gehechtheid van de ouder 

zelf is bepalend (in Broesterhuizen, 1992: van IJzendoorn, Kranenburg, Zwart-Woudstra, Van 
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Busschbach & Lambermon, 1991) alsook diens specifieke gedragskenmerken (Isabella, 1993, in Loots, 

1999b). Sensitief reageren leidt tot een veilige gehechtheid, verwerping en overstimulatie tot 

onveilig-vermijdende gehechtheid en zeer afwisselend (in-)sensitief gedrag, onbereikbaarheid en 

onvoorspelbaarheid tot onveilig-afwerende gehechtheid. Het type gehechtheid of het 

hechtingspatroon wordt geïnternaliseerd en beïnvloed de sociale ontwikkeling gedurende het hele 

leven (Broesterhuizen, 1992; Loots, 1999b).  

 

Bij de ouder wordende baby gaan ouders van horende kinderen gebruik maken van complexere 

zinsstructuren. Ze geven meer informatie, opdrachten, geruststellingen, sociale regels en oorzaak-

gevolg-redeneringen mee. Bijvoorbeeld: “De zon schijnt, kom, we gaan naar buiten. Pak jij maar je 

jasje. Boem, hij is gevallen, dat is niet erg, we rapen hem op.” Deze informatie wordt van nature 

minder duidelijk gemaakt door visuele en tactiele ondersteuning. Het dove kind let zeker op de 

dagstructuren en de non-verbale uitingen e.d. van zijn ouders en omgeving. Maar dit is ontoereikend 

om alle informatie duidelijk te maken. Het dove kind heeft het zonder een aangepast taalaanbod 

steeds moeilijker om de wereld te begrijpen (Beck & de Jong, 1990).  

B. Peuter (1,5-3 jaar) 

Volgens Erikson is deze fase een zoeken tussen de gehechtheid aan personen en het streven naar 

onafhankelijkheid (Stappers, 2005). Deze tweestrijd komt naar voor in verschillende punten. 

Uitleggen is volgens Van Lonckhuyzen (2002) één van de centrale woorden voor ouders van dove 

peuters. 

 

De motorische ontwikkeling (kruipen en stappen) die een peuter reeds heeft doorgemaakt, vergroot 

de omgeving die hij zelfstandig kan verkennen. Het kind begint het onderscheid tussen zichzelf en 

zijn omgeving te maken rond de leeftijd van 2 jaar. Hij leert anderen benoemen en stelt vragen aan 

anderen. Hij gebruikt de vragen voor zijn eigen behoeften (bv. ‘wil groene tas’), om het gedrag van 

anderen te reguleren (bv. ‘nog keer doen’) of om kennis op te doen (bv. ‘waarom’) (Beck & de Jong, 

1990). 

Het onderscheid tussen het kind en de wereld maakt dat een peuter bezig is met een gevoel van 

angst: separatieangst. Hij stelt zich vragen zoals ‘waar is mama?’ (Beck & de Jong, 1990). Het kind 

beschikt over objectconstantie. Het verinnerlijkt de beelden van zijn primaire hechtingspersonen en 

kan deze oproepen zonder dat hij ze kan zien. Bowlby (1989, in Loots, 1999b) leidt af dat hechting 

een kenmerk is geworden van de persoonlijkheid van het kind. Voor dove kinderen is dit een grote 

stap. Horende kinderen maken gebruik van twee vertezintuigen. Wanneer ouders uit hun beeld 

verdwijnen, kunnen zij hun bestaan nog bevestigen door te spreken of even te roepen vanuit de 

andere kamer. Bij dove jonge peuter is uit hun beeld hetzelfde als uit hun wereld (Stappers, 2005). 

 

Het streven naar onafhankelijkheid gaat samen met het in goede banen leiden van de eigen impulsen 

(Cox e.a., 2002). Broesterhuizen (1992) noemt dit ego-controle. Ego-veerkracht is voor 

Broesterhuizen de mate waarin een persoon flexibel reageert op veranderende omstandigheden, 

daarbij een goede keuze maakt uit zijn gedragsrepertoire. Ego-controle en ego-veerkracht vormen 

samen adaptatie. Dat is de mate waarin een persoon competent met allerhande situaties omgaat en 

zijn gevoelens van dat moment onder controle kan houden. 
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Het kind leert zijn eigen wil kennen. ‘Neen’ zeggen is een machtsmiddel waarmee het kind tegen de 

wil van zijn ouders kan ingaan. Dit fenomeen is beter gekend als de koppigheidsfase. Hoe ouders 

omgaan met het ervaren van de macht en onmacht om tegen volwassenen in te gaan, helpt het kind 

om een zekere autonomie te verkrijgen. Het volgen van de wil van het kind, leert het kind dat de 

‘locus of control’ intern ligt in vele situaties. Wanneer ouders de controle overnemen, leggen ze deze 

buiten het kind zelf. Het gecontroleerd afwisselen van de ‘locus of control’, bakent voor het kind op 

een gezonde manier grenzen af (Beck & de Jong, 1990).  

Loots (1999b) onderscheidt, op basis van Tannock en Wells, drie vormen van directiviteit: het 

controleren van het beurtwisselingssysteem, responscontrole door het stellen van gesloten vragen of 

praten in imperatieven en onderwerpscontrole door het aanbrengen van onderwerpen die niet 

aansluiten bij de interesses van het kind. 

 

Peuters gebruiken adaptatie om hun ouders gunstig te stellen. Ze nemen immers de normen van hun 

hechtingsfiguren over. Dit is van toepassing zowel op horende als op dove kinderen. Beck & de Jong 

(1990) benadrukken dat het voor dove kinderen in een horende wereld moeilijk is om de subtiele 

regels te leren kennen daar zij geen informatie kunnen verkrijgen uit de communicatie tussen 

horenden onderling. Dit heeft als gevolg dat ouders zich soepeler opstellen naar het horende kind, 

met nefaste gevolgen voor het socialisatieproces (Beck & de Jong, 1990; Verstraete & D’hoore, 1999; 

Van Lonckhuyzen, 2002). 

We stellen een cyclus vast. De directiviteit in de sensitieve responsiviteit van ouders creëert een 

controlerende en overbeschermende omgeving voor het dove kind indien het kind niet voldoende 

voor zichzelf opkomt. Dit leidt bij veel kinderen tot een externe locus of contol. Ouders versoepelen 

de regels voor hun kind doordat de communicatie tussen de ouders en het kind moeilijk verloopt. 

Deze aanpassing leidt tot onvoorspelbaarheid bij het kind, daardoor maakt het mogelijk verkeerde 

interpretaties van deze nieuwe situatie. Bij het opnieuw voorkomen van de situatie kan het dove kind 

een verkeerde reactie geven in de ogen van de ouders, waardoor ze hem opnieuw corrigeren en dus 

ook controleren. Door een goede communicatie tussen ouders en kind kan dit circulair proces 

doorbroken worden (Beck & de Jong, 1990, Verstraete, 1999). 

Ook dove kinderen kunnen bewust gemaakt worden van geluid. Bijvoorbeeld door het verschil 

tussen de trap op wandelen of op stampen, de deur dichtgooien en rustig sluiten, enzovoort. Ouders 

en kind kunnen aangeven wat ze leuk vinden en wat niet (Van Lonckhuyzen, 2002). 

 

Indien het kind naar een dovenschool gaat, spiegelt het zich aan dove leeftijdsgenoten en oudere 

kinderen. Dit vormt het begin van een doof-bewustzijn (Cox e.a., 2002). Mogelijk neemt het kind hier 

sociaal gedrag over dat verschilt van de horende wereld (Beck & de Jong, 1990). 

De acceptatie van het kind door de ouders neutraliseert schaamte- en twijfelgevoelens van het kind. 

Naast schaamte en twijfel ervaart de peuter nog nieuwe gevoelens zoals jaloezie en verwondering 

(Cox e.a., 2002). Wanneer een dove peuter er niet in slaagt zijn verlangens en gedachten duidelijk te 

maken, kan dit frustratie als gevolg hebben. Hij krijgt niet het gevoel dat hij de situatie onder 

controle heeft en dat hij er op een adequate manier op kan inspelen. Dit komt bij dove kinderen 

vaker voor dan bij horende kinderen. Wanneer dit voorvalt vallen kinderen terug op de 

hechtingsfiguren. Goede communicatie tussen kind en ouder kan een mediërende factor zijn (Van 

Lonckhuyzen, 2002). 
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We hebben reeds aangehaald dat kinderen informatie ophalen uit hun omgeving, maar hetzelfde 

gaat ook op voor het omgaan met gevoelens. Dove kinderen zijn visueel ingesteld en merken 

verschillen in emotie door non-verbale uitingen. Het is voor hen dan ook belangrijk dat ouders hun 

gevoelens eerlijk gaan benoemen naar het kind toe. Door gevoelens niet te erkennen of te willen 

verbergen, om het kind te sparen, ontneemt men het kind een kans op leren. De verklaring van de 

gevoelens kan eenvoudig zijn, tot zolang het kind tot een correcte beeldvorming komt van wat er 

rondom hem gebeurt (Van Lonckhuyzen, 2002).  

 

Een baby neemt de verschijnselen in zijn omgeving waar zonder meer. De peuter daarentegen gaat in 

zijn gedachten van deze gebeurtenissen een afleiding maken. Zijn kennis wordt ontwikkeld door deze 

gedachten en vice versa. Wanneer een peuter iets tegenkomt dat hij niet kan plaatsen ontstaat er 

onzekerheid. Een goede, kwalitatieve communicatie tussen opvoeders en kind is ook hier belangrijk. 

Zonder communicatie zal reeds op deze leeftijd de kennisontwikkeling verstoord geraken (Beck & de 

Jong, 1990).  

Soms pikken kinderen iets op uit de communicatie tussen volwassenen en maken een verkeerde 

afleiding. Deze afleidingen vormen dan een basis voor verder ervaringen. Bij dove kinderen dienen 

de verschijnselen bewust te worden uitgelegd. Het is immers niet omdat hij niet kan horen dat hij zijn 

kennis niet kan ontwikkelen door gedachten (Beck & de Jong, 1990).  

Bij een baby stellen opvoeders vragen en geven ze zelf antwoorden. De baby leert de vraag- en 

antwoordinteractie doordat vragen op hem worden afgestemd en hij zelf antwoorden kan geven. De 

oudere peuter stelt gericht vragen aan zijn ouders over de gebeurtenissen die hij niet kan plaatsen. 

Hij dient echter eerst concepten aangereikt te hebben gekregen om deze vragen te kunnen stellen. 

Bijvoorbeeld het concept ‘waarom’ en de achterliggende oorzaak-gevolgbetekenis (Beck & de Jong, 

1990). 

Van Lonckhuyzen (2002) raadt ouders aan om zich in te leven in het standpunt van het kind en 

proberen te denken vanuit een visueel standpunt: ‘wat ziet mijn kind?’ Ook het gebruik van licht als 

ondersteuning voor geluid kan bij jonge kinderen benut worden om de wereld duidelijker te maken 

(bv. als ondersteuning van de deurbel, het betreden van een kamer, enzovoort). 

 

Inlevingsvermogen is een voorwaarde om op een adequate manier met anderen om te gaan. 

Horende kinderen horen en zien op welke manier identificatiefiguren met elkaar omgaan. Dove 

kinderen in een horende omgeving zien deze omgang ook maar kunnen niet uit zichzelf plaatsen wat 

deze mensen aan het doen zijn of wat ze bespreken. Opvoeders kunnen aandacht besteden aan het 

ontwikkelen van empathie. Dove peuters zijn vaak goed in imiteren van het non-verbale. Door 

situaties na te spelen, zelf of met poppen, creëren ouders aanknopingspunten om dit 

inlevingsvermogen te stimuleren (Van Lonckhuyzen, 2002). 

C. Kleuter (3-6 jaar) 

Bij een kleuter zijn de verwachtingen in verband met sociale vaardigheden groter dan bij een peuter. 

Van Lonckhuysen (2002) zegt dat het kind door een gevoel van basisveiligheid kansen kan grijpen om 

zelfstandiger te worden. De kleuter ontdekt de wereld rondom zich en leert andermans 

verwachtingen kennen zodat hij erbij hoort. Hij identificeert zich met de belangrijkste mensen uit zijn 

omgeving, neemt hun normen, waarden en rolpatronen over waardoor de basis van zijn geweten 
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wordt gelegd. Het kind categoriseert zijn handelen in goed en slecht. Hij merkt verschillen op tussen 

zichzelf en de anderen uit zijn omgeving, bijvoorbeeld dat hij niet hoort en anderen wel (Beck & de 

Jong, 1990, Vandenbroeck, 1999, Cox e.a., 2002). Beck & de Jong (1990) schuiven de vraag naar voor 

hoe het kind zichzelf categoriseert omtrent zijn gehoorstatus. Zij menen dat de kwaliteit van de 

communicatie tussen het kind en zijn omgeving hierop een grote invloed heeft. Dove kinderen 

krijgen minder kansen en pikken minder informatie op uit hun omgeving waardoor ze een 

kennisachterstand kunnen opbouwen. Van Lonckhuysen (2002) heeft het over feitenkennis, 

causaliteitsverbanden en nuances in gedrag en gevoelens. Door het taalverschil en een andere vorm 

van perceptie is het uitleggen van bedoelingen en elkaar begrijpen van cruciaal belang om frustraties 

bij zowel de ouders als het kind te vermijden (Beck & de Jong, 1990, Delagrange, 1999 in Cox e.a., 

2002, Van Lonckhuysen, 2002). Kleuters hebben een enorm levendige fantasie. Het verklaren en 

uitleggen van fenomenen geeft het dove kind duidelijkheid en voorkomt een fantasierijke verklaring 

van het kind om greep op de wereld te behouden. Een overdadig invullen beknot echter de 

zelfstandigheid van een kleuter waardoor afhankelijkheid wordt gecreëerd (Van Lonckhuysen, 2002). 

D. Lagere schoolkind (6-12 jaar) 

Lagereschoolkinderen gaan zich vergelijken met anderen bijvoorbeeld op vlak van geslacht, leeftijd 

en achtergrond. Ze hebben normen verworven en spiegelen zichzelf en anderen hieraan (Beck & de 

Jong, 1990). Kinderen kijken naar wat ze kunnen, naar waar ze goed in zijn en gaan de competitie 

tussen gelijken aan. Deze vaardigheden staan in contrast met het gevoel van minderwaardigheid ten 

opzichte van leeftijdsgenoten. Kinderen willen niet als uitzondering gezien worden (Vandenbroeck, 

1999). Dove kinderen hebben een realistisch beeld over hun gehoorverlies. Ze kennen de gevolgen 

en weten hoe ze hiermee omgaan. Ze weten welke hindernissen ze zullen tegenkomen bij het 

vervullen van een taak. Hoe meer hindernissen, hoe lager het vertrouwen is in hun eigen kunnen. 

Het dove kind zou twee zelfbeelden kunnen ontwikkelen aangezien het zelfbeeld situationeel is. Bij 

andere doven ervaart het dove kind makkelijker hoe een gemiddelde plaats op de sociale ladder te 

verwerven. Het kind kan vertellen wat het wil, weet en kan (Beck & de Jong, 1990). Dove kinderen in 

een dove omgeving hebben het gevoel van ‘belonging’ in tegenstelling tot het gevoel van handicap 

en isolatie in een horende omgeving (Magry, 2000, in Cox, e.a., 2002): ze voelen zich de mindere; 

anderen gaan er vanuit dat ze niet kunnen opkomen voor zichzelf (Beck & de Jong, 1990).  

Onderzoek van Loeb & Sarigiani (1986, in Beck & de Jong, 1990) wijst aan dat de verschillende 

vormen van communicatie een hindernis voor dove kinderen vormen. Ze voelen zich minderwaardig, 

worden vaak geplaagd en gepest met verdriet tot gevolg. Sociaal isolement en terughoudendheid 

versterken elkaar. 

 

Van het lagere schoolkind verwachten volwassenen meer zelfstandigheid. Het kind heeft niet altijd 

hulp nodig. Schlesinger & Meadow (1972, in Beck & de Jong, 1990) zeggen dat van dove kinderen 

minder verwacht wordt en hen meer uit handen wordt genomen. Dit fenomeen kan blijven bestaan 

naarmate het kind ouder wordt, wat het verschil kan verklaren in zelfredzaamheid en 

onafhankelijkheid tussen horende en dove kinderen. Schlesinger & Meadow zeggen dat de goede 

communicatie en de reële eisen die dove ouders aan hun doof kind stellen, maken dat deze kinderen 

zelfstandiger en onafhankelijker zijn. 
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E. Jongere (12-20 jaar) 

De adolescentiefase is belangrijk voor het zelfconcept van een jongere. De groei naar volwassenheid 

gaat volgens Beck & de Jong (1990) gepaard met drie fasen: het verlies van de kinderlijke identiteit 

(puber), de identificatie met een groep (adolescent) en het beginnen opnemen van volwassen taken 

(jong-volwassene). Vandenbroeck (1999) geeft aan dat Marcia twee basisdimensies onderscheidt: 

crisis en ‘commitment’. 

 

Centraal in deze fase staat het ontwikkelen van autonomie. Dit wil zeggen dat de jongere uiteindelijk 

verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen handelen en voor de gevolgen hiervan. Positieve 

zelfwaardering, door het eigen gevoel van kunde en door de bevestiging van anderen, ondersteunt 

de ontwikkeling van autonomie (Beck & de Jong, 1990). Dove jongeren in de horende wereld ervaren 

een afhankelijkheid van hun omgeving, waardoor ze nooit volledig autonoom kunnen zijn (Erting, 

1985, in Beck & de Jong, 1990). De eerder vermelde ontwikkeling van twee zelfbeelden kan als 

gevolg hebben dat de dove jongere zich alleen voelt tussen twee werelden, de dove en de horende 

wereld. 

Voorwaarde voor autonomie is dat de jongere zich losmaakt van zijn ouders. We zien hier een 

tegenstrijdigheid die reeds gevoed wordt vanaf de kindertijd. Ouders kunnen zeer controlerend zijn 

over het feitelijke leven van hun kind maar schieten op emotioneel en vertrouwelijk vlak tekort door 

een gebrek aan gepaste communicatie tussen ouders en kind. Dove jongeren vinden aansluiting bij 

hun (dove) leeftijdsgenoten en dove volwassenen. Hier kunnen ze volledige onafhankelijkheid 

ervaren zonder het gevoel beperkt te zijn. Typische ruzies tussen ouders en jongeren gaan over dat 

de ouder de jongere niet begrijpt net omdat hij ‘volwassen’ is. Dove jongeren verwijten hun horende 

ouders hen niet te begrijpen omdat ze ‘horend’ zijn. Samengaand met de jarenlange 

(over)bescherming vinden ouders het moeilijker om te weten welke regels op welk moment 

geleidelijk te versoepelen (Beck & de Jong, 1990). 

 

Tijdens de adolescentiefase ontwikkelt ook de seksualiteit van het kind. In de horende wereld heerst 

er eveneens schaamte over bepaalde seksuele onderwerpen. Beck & de Jong (1990) geven aan dat er 

voor dove jongeren weinig informatie beschikbaar is. Onderlinge, gefluisterde gesprekken gaan aan 

hen voorbij. Ze krijgen geen verduidelijking of nuances aangereikt. Daardoor lijkt het alsof zij in hun 

gedrag de normen en waarden van de horende maatschappij uitvergroot tonen. 

 

Het informatiedeprivatieproces zorgt voor minder kennis, maakt hen kwetsbaarder en naïever (Beck 

& de Jong, 1990, Eeckhout, 1990 in Cox e.a., 2002). Dove jongeren worden uitgedaagd om 

afhankelijkheid te plaatsen om hun integriteit te behouden (Erting, 1985 in Beck & de Jong, 1990). 

Over het algemeen verloopt deze identiteitsfase voor dove jongeren moeilijker dan voor horende 

jongeren en liggen de risico’s op het niet volledig doormaken van de fase hoger. Dove jongeren 

hebben een beperktere afwisseling aan gedragingen en omgangsvormen ter beschikking en bouwen 

daardoor minder alternatieven op. Door de mogelijke overbescherming zijn ze minder voorbereid op 

de realiteit en zijn ze vatbaarder voor problemen op vlak van drugs, alcohol en seksualiteit. Wanneer 

de communicatie met de omgeving reeds op jonge leeftijd is misgelopen, hebben ze minder 

vertrouwenspersonen om hierover te ventileren (Beck & de Jong, 1990). 
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2.2.3 Opvoeding in een horende wereld: gevolgen van de risico’s 

Dove kinderen in een horende omgeving bevinden zich niet in een realiteit die ingesteld is op hun 

manier van informatie verkrijgen en verwerken. Om dit te compenseren hanteren ze verschillende 

strategieën zodat ze zich kunnen handhaven in de horende wereld. Deze wereld schrijft doven enkele 

persoonlijkheidskarakteristieken toe (Misiaszek e.a in Beck & de Jong, 1990). We dienen echter 

voorzichtig met deze definiëring om te gaan. Het is niet omdat een doof kind in een horende 

omgeving ontwikkeld dat dit per definitie een negatieve invloed heeft op de intelligentie, de 

persoonlijkheid en de socio-emotionele ontwikkeling, maar de mogelijkheid bestaat wel (Beck & de 

Jong, 1990). Oorzaken van deze mogelijke gedragskenmerken zijn in voorgaand hoofdstuk aan bod 

gekomen. Zij hebben niet met de doofheid op zich te maken, maar met de manier waarop de 

omgeving met doofheid omgaat. Ten eerste onderscheiden we de reactie van horende ouders op de 

doofheid. Gevoelens van verdriet, angst, woede en schuld kleuren de interactie met het dove kind. 

Wanneer deze gevoelens langdurig blijven heeft dit gevolgen voor de emotionele ontwikkeling van 

het kind. Het tweede risico is het verloop van de communicatie. Indien de communicatie tussen het 

dove kind en zijn hechtingsfiguren niet vlot verloopt, heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van het 

kind en zijn toegang tot informatie. Het dove kind komt terecht in een isolement (Beck & de Jong, 

1990). Indien hechtingsfiguren er, gedurende lange tijd of te vaak, niet in slagen om voldoende 

sensitief te responderen op hun doof kind, kan er een aanhoudende verstoring van de relatie 

ontstaan tussen beiden. De oorzaak hiervan is een tekort aan stimulans of overstimulatie vanuit de 

hechtingsfiguur (Broesterhuizen, 1992). 

 

De gedragskenmerken, die mogelijk ontwikkelen, zijn impulsiviteit, rigiditeit, onvolwassenheid en 

egocentrisme/lage empathie. 

 

Impulsiviteit 

Impulsiviteit gaat in dit geval over het externaliseren van gevoelens. Bij dove kinderen heeft dit 

voornamelijk verbanden met een vertraagde emotionele ontwikkeling. In dit geval verdwijnt het 

gedrag doorheen de ontwikkeling. Vanwaar komt dan deze vertraging? Het kan zijn dat het dove kind 

en zijn hechtingsfiguren niet gezamenlijk kunnen communiceren over abstracte begrippen, 

bijvoorbeeld gevoelens. Het dove kind heeft dan meer moeilijkheden om deze gevoelens op een 

leeftijdsadequate manier te reguleren. Het leren benoemen kan tot gevolg hebben dat de respons op 

het gevoel van het kind meer hanteerbaar wordt. Wanneer een kind niet door woorden of gebaren 

terechtgewezen wordt, kan dit gebeuren door fysiek contact. Het dove kind ziet dit dan als adequate 

manier om met zijn gevoelens om te gaan en neemt het gedrag van de volwassene over (Beck & de 

Jong, 1990). 

 

Een andere invulling van impulsiviteit is impulsief-agressief gedrag. Mimiek en expressie hebben een 

grote rol in de communicatie tussen doven. Het beeld dat een horende krijgt, kan gelijklopen met 

impulsief-agressief gedrag, terwijl dit helemaal zo niet bedoeld is. Het gaat in dit geval over 

cultuurverschillen (Beck & de Jong, 1990). 
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Rigiditeit 

Rigiditeit verwijst naar een starheid in denken. Dove kinderen zouden het moeilijk hebben om om te 

gaan met veranderingen in dagdagelijkse zaken, bijvoorbeeld veranderingen in rituelen. Beck & de 

Jong (1990) verklaren deze starheid uit een poging van dove kinderen om de horende wereld 

voorspelbaar te maken. Hun starheid is eerder afkomstig uit een gebrek aan informatie dan uit de 

nood om situaties telkens hetzelfde te laten verlopen. Dove kinderen zijn even rigide als horende 

kinderen volgens het onderzoek van Chess en Fernadez (1980, in Beck & de Jong, 1990). 

 

Onvolwassenheid 

Met onvolwassenheid bedoelen Beck en de Jong (1990) een afhankelijkheid van anderen en een 

naïviteit. Deze houdingen bij dove kinderen en jongeren worden volgens hen veroorzaakt door een 

overbeschermende omgeving. Doven krijgen tijdens deze opvoeding minder kansen om te proberen, 

te ervaren, verantwoordelijkheid te nemen, enzovoort, waardoor aangeleerde hulpeloosheid, angst 

en onvolwassenheid het gevolg kunnen zijn (Beck & de Jong, 1990). Naïviteit kan in dit geval gezien 

worden als onwetendheid, bijvoorbeeld over ‘weinig echt besproken’ thema’s zoals seksualiteit (Beck 

& de Jong, 1990). 

 

Egocentrisme en gebrek aan empathie 

Egocentrisme als onderdeel van eigenliefde komt bij dove kinderen tot stand doordat ze minder 

geconfronteerd worden met kritiek op het eigen functioneren. Volwassenen laten vaker gedrag dat 

niet kan, al dan niet geïrriteerd, toe. Bijvoorbeeld ruwe of botte commentaar op anderen, horenden. 

Dove kinderen krijgen hierdoor een verkeerd beeld van wat wel of niet kan in de samenleving. 

Eigenlijk gaat het om een tekort aan informatie over omgangsregels en om het minder onder de knie 

hebben van eufemismen in de gesproken taal (Beck & de Jong, 1990).  

Het egocentrisme wordt ook beïnvloed door de mogelijk lagere verwachtingen die horenden hebben 

van dove kinderen. Ze prijzen het dove kind bovenmaats in vergelijking met de kleine prestatie die 

het geleverd heeft (Schlesinger, 1979 in Beck & de Jong, 1990). 

2.2.4 Horende ouders  Dove ouders 

Doorheen de literatuur vonden we onderzoeken terug die een vergelijking maakten tussen ouders 

van een doof kind maar met een verschillende auditieve status. We geven hieronder de belangrijkste 

aandachtspunten mee van deze onderzoeken. 

 

Erting (1994) geeft aan dat de manier waarop het kind zichzelf identificeert afhankelijk is van twee 

ouderfactoren: auditieve status en communicatieve vaardigheden. 

Ten eerste ervaren beide groepen ouders verschillende gevoelens ten gevolge van de 

diagnosestelling. Dove ouders zijn bekend met het doof-zijn. Het kind zal zich eerder erkend voelen 

tot deze bepaalde groep. Horende ouders zouden geneigd zijn meer vanuit hun eigen perspectief te 

kijken. Het doof-zijn kan gezien worden als een handicap, als een verlies. De ouders ervaren een 

verwerkingperiode met gevoelens van rouw, verdriet, schuld, enzovoort waardoor het kind zich 

afgesloten voelt. ‘Belonging’ wordt mogelijk niet ten volle beleefd door het niet-evenwichtig 

aanwezig zijn van de horende en dove wereld. Dove kinderen van dove ouders ervaren eveneens 
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deze ambivalentie, maar vanuit een minderheidsgevoel ten opzichte van horende personen 

(Broesterhuizen, 1992; Paden & Huphries, 1988, in Magry, 2000, Erting, 1994, Magry, 2000, in Cox, 

e.a., 2002). 

Ten tweede hebben we het over de communicatieve vaardigheden van ouders. Horende ouders 

geven wel blijk van ‘intuïtive parenting’. Ze voelen aan wat hun kind nodig heeft, zonder hierbij te 

hoeven nadenken, maar de interacties met het dove kind zijn kwetsbaarder en gevoeliger voor 

stress, dan bij dove ouders (Koester & Trimm, 1991 in Broesterhuizen, 1992). Dove ouders trekken de 

aandacht van hun kind door het maken van visueel en tactiel contact. Ze gebruiken dezelfde 

strategieën om de aandacht van het kind te behouden. Horende ouders doen dit ook, maar beroepen 

zich daarbij nog op auditieve en vocale strategieën (Maestas y Moores, 1980 en Erting, 1994 in 

Broesterhuizen, 1992). Meadow-Orlans (1997) onderzocht de gedragsinteracties tussen moeders en 

kinderen tijdens het vrije spel. Horende moeders met een doof kind gingen beduidend minder 

interacties aan dan dove moeders met een doof kind, zowel op de leeftijd van 12 maanden als 18 

maanden. 

 

Onderzoek van Spencer & Gutfriend (1990 in Broesterhuizen, 1992) toont een verband aan tussen 

onderwerpcontrole en gehoorstatus van de ouders. Ouders met dezelfde gehoorstatus als hun kind 

richten minder de aandacht van hun kind op een eisende manier dan ouders met een verschillende 

hoorstatus. In dit kader betekent dit dat horende ouders meer onderwerpcontrole uitoefenen op 

hun doof kind dan dove ouders op hun doof kind. Broesterhuizen (1992) verwijst naar Moores & 

Meadow-Orlans (1990) en Gregory & Barlow (1986). De eersten verklaren dit fenomeen door het 

verschil in taalcode: auditief-vocaal tegenover visueel-gestueel. Daartegenover stellen de anderen 

dat, gezien de jonge leeftijd van het kind, niet de taal op zich centraal staat, maar het aanbrengen 

van de eerste communicatieve vaardigheden zoals beurt leren nemen, samen naar iets kijken, 

enzovoort. 

 

Als laatste refereren we naar Delagrange (1999, in Cox, e.a., 2002). Dove ouders van dove kinderen 

stellen eerder haalbare verwachtingen naar hun doof kind, tegenover horende ouders die eerder 

beschermend optreden en ondermaatse verwachtingen hebben van hun doof kind. Dit maakt dat 

dove kinderen van dove ouders autonomer zullen opgroeien en zichzelf beter zullen kunnen redden 

uit allerhande situaties, in vergelijking met de dove kinderen van horende ouders. 

2.3 Dovenidentiteit 

Waarom bespreken we het concept dovenidentiteit? Carty (1994) antwoordt:  

 

“We Deaf people, like everyone else, must develop a sense of identity that enables us to 

function effectively as whole persons throughout our livers. If asked, “How important is 

deafness in this identity development?” any Deaf person will answer that it is crucial. Both as 

individuals and as members of a community, Deaf people have developed an identity based on 

their deafness.” (Carty, 1994, p.40) 
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2.3.1 Definitie: wat is het? 

Corker (1996, in Cox e.a., 2002) definieert de dovenidentiteit niet als een persoonlijke identiteit, 

maar wel als een sociale of culturele identiteit. Kannapell (1994) sluit daar deels bij aan. 

Dovenidentiteit is een culturele identiteit waarbij doven zichzelf definiëren op drie vlakken: taal, 

persoonlijk en sociaal, waarbij de persoonlijke invulling laat ruimte voor diversiteit maar houdt 

risico’s voor subgroepering in. 

Taalidentiteit verwijst naar de taal waar de dove persoon het meeste in thuis is, of waar de persoon 

kiest het meeste in thuis te zijn. Mogelijkheden zijn gesproken taal (bv. Nederlands), gebarentaal (bv. 

Vlaamse Gebarentaal), tussenvorm (bv. Nederlands met Gebaren), enzovoort. Onderzoek van Meath-

Lang e.a. (1984, in Kannapell, 1994) toont aan dat Amerikaanse, dove leerlingen het Engels leren 

omdat ze het moeten leren. Ze beschouwen het Engels als een extern object, zonder persoonlijke 

identificatie. 

Persoonlijke identiteit verwijst naar de vraag hoe dove personen zichzelf zien of op welke manier ze 

bewust zijn van zichzelf. Voorbeelden hiervan zijn: doof, Doof, slechthorend, hardhorend, oraal, 

enzovoort. Mensen kiezen hun benaming zelf, ongeacht uit welke maatschappelijke visie deze 

afkomstig is. 

Sociale identiteit verwijst naar de verbondenheid met een groep enerzijds en tussen een groep 

mensen anderzijds. Gelijken gaan samen weg en ondersteunen elkaar waar nodig. Deze 

groepsidentiteit hangt voor doven nauw samen met de individuele identiteit: ‘ik ben niets, tenzij ik 

tot een groep behoor’. Er zijn vier mogelijke invullingen van sociale identiteit volgens Kannapell 

(1994): harmonieus met beide culturen; identificatie met horende cultuur met verwerping van de 

dovencultuur; identificatie met de dovencultuur met verwerping van de horende cultuur; geen 

identificatie met één van beide culturen. 

 

Foster & Kinuthia (2003) en Skelton & Valentine (2003) zien de ontwikkeling van een dovenidentiteit 

als een dynamisch proces waaruit blijkt dat de invulling van deze identiteit geen zwart-wit verhaal is. 

Verschillende individuele, sociale, situationele en maatschappelijke kenmerken beïnvloeden de 

invulling die een dove geeft aan zijn eigen identiteit (Bat-Chaca, 2000, Nikolaraizi & Hadjikakou, 

2006).  

2.3.2 Ontwikkelingstheorieën 

Hieronder leggen we twee modellen naast elkaar: de typeringen volgens Glickman (1996, in Cox, e.a., 

2002) en het innerlijke groeiproces volgens Carty (1994). Beiden geven aan dat hun model 

vergelijkbaar is met de algemene ontwikkeling van een culturele identiteit van een 

minderheidsgroep. 

 

Glickmans model kent vier stadia, maar hij geeft eerst enkele opmerkingen. Zijn model is het meest 

toepasbaar op ernstig, prelinguale doven. Anderen kunnen zich blijven identificeren met de horende 

wereld. Elke typering kan gebruikt worden als beginpunt. Het doorgeven van culturele aspecten 

gebeurt niet door familieleden, maar door dove leeftijdsgenoten en volwassenen. De bruikbaarheid 
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van het model is beperkt tot doven die voldoende capaciteiten hebben om over concepten te 

discussiëren. 

1. Horende identiteit: doof zijn heeft een medisch-audiologische betekenis. Succesvol zijn, 

betekent functioneren in de horende wereld zonder gebarentaal of hulpmiddelen. 

2. Marginale toestand: tekort aan communicatiemogelijkheden en sociale vaardigheden om te 

functioneren zowel in de horende als in de dove wereld. Men hoort nergens thuis. 

3. Ondergedompeld in de Dovenwereld: rigide definitie van Doof-zijn. Idealisering en 

superioriteit van de Dovenwereld met een sterke aversie naar de horende wereld toe. 

4. Biculturele identiteit: persoonlijke fierheid over het Doof zijn met erkenning van sterke en 

zwakke kanten van beide werelden. Vaardig opkomen tegen de onderdrukking van doven. 

 

Carty stelt op basis van haar onderzoek bij Australische Dove volwassenen zes fasen voor, die leiden 

tot de ontwikkeling van een ‘Deaf identity’. Er heerst een niet-leeftijdsgebonden chronologie 

doorheen de fases waarbij de overgang naar een volgende fase kenmerkend is voor een betere 

aanvaarding van doofheid. De fasen kunnen als volgt worden samengevat: 

1. Verwarring: realiseren dat men verschilt van de anderen in zijn omgeving 

2. Frustratie/boosheid/schuld: gevoelens door het onbegrip en afwijzing van de omgeving 

3. Exploratie: opzoeken van informatie en deelname aan groepsspecifieke activiteiten 

4. Identificatie/afwijzing: voorlopige identificatie met één groep en afwijzing van de andere 

5. Ambivalentie: ervaren van de negatieve aspecten en stereotiepen van de gekozen groep 

6. Acceptatie: weten wie je bent en tot welke groep je behoort, aanvaarding van de reacties 

van anderen, efficiënt leven in de gekozen sociale setting 

 

Magry (2000, in Cox, e.a., 2002) brengt beide modellen samen. Hij stelt dat het model van Carty de 

mogelijkheid biedt om in het model van Glickman van stadia te veranderen.  

2.3.3 Beïnvloedende factoren tot ‘Deaf identity’ 

‘Deaf identity’ of ‘Dove identiteit’ is een specifieke dovenidentiteit met “… some of the 

characteristics:  

1. embracing deafness as an essential, positive part of oneself, 

2. recognizing and participating in Deaf culture, particularly through Sign Language, and 

3. interpreting the surrounding world in a way that is compatible with one’s experience as a 

deaf person.” (Carty, 1994, p.41) 

 

Het eerste aspect bespreken we in de ontwikkelingstheorieën van een dovenidentiteit (zie paragraaf 

2.3.2). We gaan nu verder in op de twee andere aspecten: taal en een culturele identificatiegroep. 

 

Taal is de belangrijkste drager van socialisatie. Taal stelt mensen in staat om in wisselwerking met de 

omgeving zijn eigen identiteit en sociale realiteit op te bouwen (Broekaert, e.a., 1994). Ook Loncke & 

Terryn (1989) wijzen op de sociale functie van taal: het bakent een groep af. Taal heeft geen 

eenduidige definitie, want de definitie is afhankelijk van het doel dat ze dient (Engberg-Pedersen, 

2000). We gebruiken volgende definitie: 
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“Een taal is een natuurlijk ontstaan, menselijk communicatiemiddel waarmee je kan  

communiceren over alles wat je denkt, ziet, voelt en droomt. Een taal bestaat uit bouwstenen. 

Die bouwstenen worden volgens bepaalde regels samengevoegd tot grotere gehelen. Elke taal 

heeft zijn eigen bouwstenen en regels.” (Vermeerbergen, 1999, p.1) 

 

Vlaamse Gebarentaal (VGT) voldoet aan al deze voorwaarden. De verschijningsvorm van VGT is 

verschillend van een gesproken taal: gestueel-visueel tegenover oraal-auditief (Vermeerbergen, 

1999). 

 

Naast taal is ook het beschikken over een culturele referentiegroep belangrijk bij het 

socialisatieproces, aangezien via deze groep waarden en normen worden overgedragen. Nogmaals 

wijzen we op het feit dat slechts maximaal 10% van de dove kinderen dove ouders heeft, wat 

verregaande gevolgen kan hebben voor de overige 90% (Broekaert, e.a., 1994; Verstraete & D’hoore, 

1999). Broeckaert, e.a. (1994) vullen hierop aan dat doofheid het socialisatieproces bemoeilijkt 

vanuit de socio-culturele betekenis. Hiervoor verwijzen we naar de dovengeschiedenis, het sociale 

model en het culturele model. Padden (1988 in Z.A. a, z.d.) definieert het begrip ‘cultuur’ als een set 

van aangeleerd gedrag van een groep op vlak van taal, waarden, regels, gedragingen en tradities. 

Enkele voorbeelden van aangeleerd gedrag zijn: applaudisseren door de handen in de lucht te steken 

en te wapperen; begroeten en afscheid nemen gebeurt individueel en continu aankijken van 

gesprekspartner (Verstraete & D’hoore, 1999). Reagan (1993, in Loots, 1999a) definieert 

dovencultuur aan de hand van zes factoren: gebarentaal, positieve dovenattitude, eigen 

gedragsnormen en –regels, endogamie, historisch bewustzijn en een vrijwilligersnetwerk. 

Gebarentaal wordt gezien als het kenmerk van Dovencultuur (Broekaert, e.a., 1994; Verstraete & 

D’hoore, 1999). Daarnaast vestigen Verstraete & D’hoore (1999) aandacht op de manier waarop 

doven hun wereldbeeld opbouwen, namelijk via de ogen en dus wat ze zien, tegenover horenden die 

dit daarenboven via de oren doen, dus ook met wat ze horen. 

 

De dovengemeenschap kent twee interpretaties: enerzijds vanuit een medische definiëring en 

anderzijds vanuit socio-culturele aard. Volgens de medische definiëring behoren tot de 

dovengemeenschap alle personen met een gehoorverlies. Volgens een socio-culturele interpretatie 

behoren enkel Doven tot de dovengemeenschap. Zij maken gebruik van gebarentaal, hebben Dove 

vrienden, zijn lid van een dovenvereniging en zijn gekend met de dovencultuur (Broekaert, e.a., 1994; 

Verstraete & D’hoore, 1999; Cox, e.a., 2002). 

3 Kinderopvang in Vlaanderen 

Dit hoofdstuk omvat de ontstaansgeschiedenis en de verschillende vormen van kinderopvang in 

Vlaanderen. Nadien zoomen we verder in op de huidige kinderopvang. We gaan in op de redenen 

waarom kinderopvang belangrijk is voor onze maatschappij. Daarnaast bespreken we de doelen op 

vlak van opvoeding. Ter afsluiting passen we het concept inclusie toe op kinderopvang.  
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3.1 Ontstaansgeschiedenis 

Deze paragraaf is gebaseerd op Peeters (1993), Vandenbroeck (2009) en Kind en Gezin (2012). 

 

In 1845 gaat het eerste kinderdagverblijf in Vlaanderen van start in Brussel. Liefdadigheid van 

industriëlen en gemeentebesturen waren de aanleiding voor dit nieuwe initiatief. Kribbes voor 

kinderen van 15 dagen tot 3 jaar moesten bijvoorbeeld alleenstaande moeders in staat stellen om 

sneller het werk te hervatten. Algemeen werd aangenomen dat deze opvang niet goed was voor het 

kind, maar wel hygiënischer en goedkoper dan private opvang in een ander arbeidersgezin.  

 

De Nationale Belgische Liga voor Kinderbescherming (opgericht in 1904) en het Nationaal Hulp- en 

Voedingscomité (NHVC, opgericht in 1915) zijn de eerste initiatieven voor zorg voor kinderen op 

nationaal niveau. In 1919 wordt het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) opgericht. De 

belangrijkste taken van het NWK zijn: sensibilisatie van kinderbescherming, verspreiding van 

verschillende manieren tot kinderhygiëne en –opvoeding en de subsidie en bijhorende controle van 

voorzieningen. De voorziene subsidies zijn echter zo laag, waardoor de opmerkingen uit controles 

niet volledig worden nageleefd en de kwaliteit van de kinderopvang laag blijft. 

 

Rond 1960 blijven meer getrouwde vrouwen met een hoger diploma werken, alsook de moeders van 

deze vrouwen. Daardoor ontstaat er ook voor deze klasse nood aan kinderopvang. Dit geeft de 

aanzet tot de opwaardering van de kinderopvang. Eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt 

onvoldoende genuanceerd te zijn waardoor kinderopvang niet meer als enkel negatief beschouwd 

wordt. Maar het gezin in zijn thuismilieu blijft wel het ideaal. Midden jaren ’60 – begin jaren ‘70 heeft 

iedere werkende ouder de mogelijkheid om zijn kind naar een kribbe te brengen. Een 

subsidiesysteem gekoppeld aan kwaliteitseisen wordt uitgewerkt. De privéopvang door 

onthaalmoeders krijgt een erkenning maar krijgt daarbij ook minimale regels opgelegd. Deze worden 

gecontroleerd door het NWK. 

 

In 1974 schrijft een regelgeving vier prioriteitscriteria uit in verband met het opnamebeleid. Ouders, 

kinderen of gezinnen die aan (één van deze) criteria voldoen hebben voorrang om opvang te 

verkrijgen ten opzichte van zij die hier niet aan voldoen. Men beschouwt kinderen van werkende 

ouders prioritair, alsook een sociale of pedagogische noodsituatie, alsook gezinnen met slechts één 

ouder of als er sprake is van een laag gezinsinkomen. 

Midden jaren ’70 erkent en subsidieert het NWK de diensten voor opvanggezinnen (DVO’s). Een DVO 

brengt onthaalouders uit één regio samen. Het begeleidt hen, organiseert vormingen en voert 

controles uit. De speerpunten van kinderopvang blijven op verzorging en, waar nog nodig, hygiëne 

liggen. Enkele pioniers vanuit de universiteiten van Gent en Leuven besteden eveneens aandacht aan 

het pedagogische aspect. 

 

Begin jaren ’80 verschuift de aandacht geleidelijk richting kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook 

wetenschappelijke onderzoeksvragen verschuiven van ‘schadelijk’ naar ‘negatieve gevolgen 

voorkomen’ en ‘het uitzicht van goede kinderopvang’. Inspraak van ouders komt centraler te staan. 
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De uitbreiding van de beoogde doelgroep naar zieke kinderen en kinderen met een beperking is een 

feit. 

Staatshervormingen midden jaren ‘80 zorgen ervoor dat het NWK (federaal) verdwijnt, terwijl Kind 

en Gezin (Vlaams) ontstaat. Voor Kind en Gezin is een goede verzorging (gezondheid en hygiëne) 

gelijkwaardig aan een goed gevoel (psycho-pedagogie) bij het kind. Andere doelen zijn ondersteuning 

van de ouders en samenwerking met andere partners. De publieke opinie over kinderopvang 

verschuift van schadelijk, naar een noodzakelijk kwaad, naar een persoonlijke keuze van de moeder. 

Opvoeding thuis en kinderopvang zijn evenwaardig en ouders moeten vrij kunnen kiezen. 

 

In 1997 wordt een kwaliteitsdecreet uitgeschreven. Kinderopvang die aan de kwaliteitseisen van het 

decreet voldoet, ontvangt van Kind en Gezin een erkenning of een attest van toezicht. De controles 

van deze eisen worden uitgevoerd door het Agentschap Zorginspectie. In 1991 wordt de eerste 

belangenorganisatie voor opvangouders opgericht. Zij beogen de opwaardering van het beroep en 

een verbeterd statuut. In 2003 krijgen onthaalouders een eigen sociaal statuut. Wanneer zij voldoen 

aan minimale kwaliteitseisen, kunnen ze een attest van toezicht aanvragen bij Kind en Gezin. 

Tot op de dag van vandaag is het melden van kinderopvang verplicht aan Kind en Gezin. 

Uitzonderingen zijn eenmalig georganiseerde opvang, opvang bij de ouders thuis of opvang door 

familieleden tot de 4e graad. 

3.2 Een gevarieerd aanbod 

Kind en Gezin (2012) omschrijft kinderopvang als volgt:  

“… een verzamelterm van de verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen wanneer de 

ouders niet beschikbaar zijn.” (Kind en Gezin, 2012, websitepagina)  

 

In Vlaanderen is er een ruim aanbod aan kinderopvang. Kind en Gezin (2012) maakt een onderscheid 

tussen informele en formele kinderopvang en andere opvang- of ontspanningsmogelijkheden. Enkel 

de formele opvang valt onder de bevoegdheid van Kind en Gezin. Dit is de georganiseerde opvang 

voor een kind dat geen familie is tot en met de 4e graad. Er bestaan verschillen in leeftijd van de 

kinderen, kostprijs en plaats van opvang. 

De onthaalouder werkt, al dan niet alleen, in een gezinswoning. Dit geeft een huiselijke sfeer en 

gebeurt op kleinschalige basis. De onthaalouder kan aangesloten zijn bij een DVO, maar werken op 

zelfstandige basis is ook mogelijk (Kind en gezin, 2012). In een kinderdagverblijf zijn er lokalen 

specifiek voorzien en ingericht voor de opvang. Dit kan zowel kleinschalig (vanaf 8 plaatsen) als op 

grotere schaal (meer dan 100 plaatsen). Er zijn verschillende groepen van kinderen waarbij elke 

groep één of meerdere vaste begeleiders heeft (Kind en Gezin, 2012). Een gespecialiseerd 

kinderdagverblijf (Vandenbroeck, Boudry, De Brabandere & Vens, 2004) stelt zich ook open voor 

kinderen met een vertraagde ontwikkeling. Deze kinderen krijgen meestal gespecialiseerde 

begeleiding en therapie in het revalidatiecentrum waarmee het kinderdagverblijf verbonden is. 

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden die een erkenning of subsidies kunnen krijgen van Kind 

en Gezin, zoals bijvoorbeeld een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang of een opvangdienst voor 

zieke kinderen. We kiezen ervoor om deze niet verder uit te werken aangezien dit ons te ver afleidt 

van het te voeren onderzoek. 
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3.3 Kwaliteit vanuit maatschappelijke functies 

Kwaliteit in de kinderopvang wordt bepaald door het evenwicht tussen drie maatschappelijke 

functies: de economische, de sociale en de educatieve of pedagogische functie. Het maatschappelijk 

denken over de concepten ‘kind’ en ‘moeder’ bepalen de invulling van de verschillende functies. Bij 

het uitwerken van een kwalitatief beleid spelen allen op elkaar in waardoor er een spanningsveld 

bestaat. Meningen over dit beleid maken dat de functies elkaar kunnen aanvullen of lijnrecht 

tegenover elkaar staan. 

Uit de functies kunnen kwaliteitsdimensies afgeleid worden, welke kwaliteitscriteria in zich hebben. 

De pedagogiek van de kinderopvang bestaat onder andere uit het maken van een sociale analyse 

vanuit multidisciplinair standpunt. Een analyse van de kwaliteitscriteria zijn een onderdeel van de 

sociale analyse (Vandenbroeck, 2003, 2009; Platform Vernieuwing kinderopvang, 2009). 

We omschrijven hier beknopt de verschillende maatschappelijke functies met bijhorende criteria. 

3.3.1 Economische functie 

De economische functie betekent dat kinderopvang het mogelijk maakt dat ouders kunnen gaan 

werken of een opleiding volgen. Ze zorgt er ook voor dat lager geschoolden gestimuleerd worden om 

deel te nemen aan het arbeidsproces (Platform Vernieuwing kinderopvang, 2009). Ook de 

kinderopvang zelf zorgt voor werkgelegenheid (Kind en gezin, 2012). 

De economische functie is een motief geweest om kinderopvang op te richten. Gedurende de hele 

geschiedenis is deze functie dominant aanwezig. Werknemers zoeken een evenwicht tussen hun rol 

op het werk, in hun relatie en in het gezin. Door de kinderopvang zijn volwassenen in staat om deze 

rollen op elkaar af te stemmen. Hedendaags wordt de economische functie gedeeltelijk vervuld. De 

‘vermarkting’ en privatisering van de kinderopvang zijn hiervan de oorzaak. Ze maken dat gezin en 

werk op elkaar worden afgestemd, maar geven geen aanleiding voor lager geschoolden om toegang 

te vinden tot de arbeidsmarkt. 

Voorbeelden van economische kwaliteitscriteria zijn bereikbaarheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid (Vandenbroeck, 2009).  

3.3.2 Sociale functie 

De sociale functie betekent dat kinderopvang als doel heeft maatschappelijke rechtvaardigheid te 

bekomen. Dit gebeurt door de exclusie van kansengroepen tegen te werken en integratieprocessen 

te ondersteunen. Ouders zijn in dit proces gelijkwaardig en ervaren een wederkerigheid. 

Kernwoorden zijn ‘actieve participatie’ en ‘buurtgericht werken’. Ouders hebben de mogelijkheid om 

andere ouders te leren kennen, opvoedingsondersteuning te verkrijgen en indien nodig, rust in te 

bouwen (Kind en gezin, 2012; Platform Vernieuwing kinderopvang, 2009; Vandenbroeck, 2009). 

De sociale functie ligt mede aan de basis van de kinderopvang, in termen van normalisering en 

civilisatie. Een voorbeeld hiervan is de nadruk op medische en hygiënische preventie. De sociale 

functie wordt overschaduwd door de economische functie en het bijhorende Mattheüseffect. Dit 

effect wijst op het feit dat mensen die al iets hebben, meer krijgen in vergelijking met mensen die 
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minder hebben. Om aan te tonen dat de overheid belang hecht aan de sociale functie worden drie 

sociale prioriteitscriteria ingevoerd (noodsituatie, één-oudergezin, laag inkomen). 

Kernpunten voor een sociaal beleid zijn: een expliciet diversiteitsbeleid met betrekking tot de 

kinderen en de personeelsbezetting; samen met buurtorganisaties een netwerk vormen en een 

opnamebeleid afgestemd op lokale omstandigheden. Kinderopvang is dus een samengaan tussen 

ouders, lokale omgeving en professionelen. Deze vormen een fora dat samen met de overheid de 

kinderopvang uitbouwt (Beck, 1997 in Vandenbroeck, 2009). 

Voorbeelden van sociale kwaliteitscriteria zijn bekendheid, begrijpbaarheid, toegankelijkheid en 

wederkerigheid in participatie (Vandenbroeck, 2009). 

3.3.3 Educatieve en/of pedagogische functie 

De educatieve en/of pedagogische functie richt zich op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling 

van de kinderen: veiligheid, voeding en verzorging en sociale vaardigheden. Kinderopvang is een 

plaats die complementair is aan de opvoeding van de ouders en hen daarin ondersteuning kan 

bieden. Kinderen leren sociale vaardigheden en respect te hebben voor de verscheidenheid in onze 

maatschappij (Kind en gezin, 2012; Platform Vernieuwing kinderopvang, 2009; Vandenbroeck, 2009). 

Voor het kind heeft het verblijf in een kinderopvang twee voordelen (Vandenbroeck, 2005). Deze 

stimulerende omgeving ondersteunt het kind om zijn identiteit op te bouwen doordat het zichzelf 

kan positioneren tegenover van anderen en doordat het ervaringen opdoet in ‘samenleven’. 

 

Het verhaal over de pedagogische functie valt terug op de verhouding tussen het private en het 

publieke domein. In oorsprong heeft de kinderopvang officieel geen educatieve functie. Dit is een 

private aangelegenheid (Vandenbroeck, 2009). Het strikte monomatrisch model, waarin de moeder 

als enige hechtingsfiguur en opvoedingsverantwoordelijke gezien wordt, is echter niet houdbaar. 

Gezinnen hebben altijd in een breder netwerk, namelijk ‘de samenleving’, geleefd (Hareven, 2000, in 

Vandenbroeck, 2009). Nu beziet men kinderopvang als een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Kinderopvang bevindt zich op het overgangsgebied tussen het private en het publieke domein. 

Ouders en overheid vullen elkaar aan. Doelen bepalen gebeurt in overleg met ouders en 

professionelen waarbij de behoeften van de (lokale) samenleving in rekening worden gebracht 

(Vandenbroeck, 2009). Het is de educatieve functie die vorm geeft aan die gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

Tobin (1989 in Vandenbroeck, 2009) toont aan dat ouders begaan zijn met dezelfde 

opvoedingsdimensies, namelijk individuele ontplooiing en waarden. De verschillen worden gecreëerd 

door hoe ze denken over de belangrijkheid, de uitingsvorm, de educatieve methode en de 

rolverdeling tussen privaat en publiek. Kwaliteitscriteria voor de educatieve functie zijn het zichtbaar 

maken en communiceren van het werk en dialoog voeren over dit werk (Vandenbroeck, 2009). 

3.4 Pedagogische doelstellingen 

Vandenbroeck (in Peeters, 2003) vertrekt vanuit de noden en de verlangens van kinderen en ouders 

bij het bepalen van drie pedagogische doelstellingen van kinderopvang.  
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Ten eerste hebben kinderen nood aan veiligheid. In verband met geborgenheid heeft het kind 

voordeel aan vaste kinderbegeleidsters. De professional en het kind leren elkaar kennen zodat de 

kinderbegeleidsters responsieve reacties kunnen geven aangepast aan het kind. Bovendien haalt 

Vandebroeck aan dat in een groep best kinderen van verschillende leeftijden zitten. Zo voorkomt 

men dat kinderen hun vaste groep en begeleidsters achter zich moeten laten. Kinderen uit hetzelfde 

gezin kunnen bij elkaar zitten. Jongere kinderen worden gestimuleerd door ouderen en oudere 

kinderen leren voorzichtig om te gaan met een jonger kind. 

Kinderen exploreren vanuit een voldoende gevoel van basisvertrouwen. Exploratie vraagt een grote 

variëteit in gelijktijdige activiteiten, speelgoed en speelruimtes. Kinderen krijgen kansen om te spelen 

zonder anderen te storen. Wanneer kinderen het speelgoed kunnen zien liggen en zelf nemen, 

verhoogt dit hun mogelijkheden tot ontdekking van hun wereld. De aanwezigheid van professionelen 

en hun aantal heeft invloed op de kansen om taal en zelfstandigheid te stimuleren, waarbij het 

ontspannende van het spel bewaard blijft. 

 

Er wordt vertrokken vanuit het ritme van het kind zelf. Het dagverloop wordt zodanig aangepast dat 

baby’s hun eigen slaap-waakritme behouden en kunnen eten naar hun eigen behoeften. Bij oudere 

kinderen wordt ook deze variatie ingebouwd, maar worden de dagritmes van de kinderen 

langzaamaan meer op elkaar afgestemd. 

 

Een derde doelstelling is gericht op het contact met ouders. Wanneer ouders zich betrokken voelen 

bij de opvang van hun kinderen, hebben ze vertrouwen in de kinderopvang. Hierdoor voelen ze zich 

niet schuldig en dit uit zich in een betere relatie met hun kind. De bedoeling is om ouders aan te 

spreken op drie verschillende manieren, zodat ze actief kunnen participeren naar eigen interesse en 

mogelijkheden. De dagelijkse informatie-uitwisseling gebeurt wederzijds. Dit kan via een persoonlijk 

praatje of via een heen-en-weer-schriftje. Verder kunnen ouders op organisatorisch en structureel 

vlak een bijdrage leveren: klusjes opknappen, meewerken aan een activiteit, inspraak op praktisch en 

inhoudelijk vlak. 

3.5 Inclusie 

Tot slot passen we kort het concept inclusie toe op kinderopvang. We geven een aanzet van het 

recht op een inclusieve werking, de voorwaarden en de drempels waarmee kinderopvang 

geconfronteerd wordt. 

 

Volgens het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) “heeft elk kind recht op 

maximale ontplooiingskansen (art. 6) en kinderen met een handicap dienen ondersteund te worden 

om maximaal aan het gewone leven deel te kunnen nemen (art. 23).” (Vandenbroeck, 2005, p.80)  

 

De opdrachtverklaring van DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) sluit aan bij 

het IVRK (Art 2): “elk kind en elke volwassene heeft het recht zich te ontplooien in een omgeving die 

gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. Kinderen, ouders en opvoeder 

hebben recht op kinderopvang van goede kwaliteit die vrij is van elke vorm van discriminatie.” 

(Vandenbroeck, 2005, p.81)  
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Vandenbroeck (2007) schuift het inclusiemodel (of het diversiteitsdenken) als een te verkiezen model 

naar voren. Hij vindt het de taak van de verantwoordelijke van de kinderopvang om het team te laten 

evolueren naar dit model ten opzichte van het deficit-denken, wat heel wat begeleiders en 

betrokkenen als uitgangspunt nemen. De keuze voor inclusie moet allereerst gedragen worden door 

alle werknemers en het bestuur van een opvangvoorziening. Een verantwoordelijke hoeft echter niet 

te wachten op deze gedragenheid aangezien het IVRK en de Vlaamse regelgeving hem reeds een 

mandaat geven. Toch blijft de gedragenheid een belangrijk aandachtspunt (Vandenbroeck, 2005). 

Aan inclusie doen vraagt de volbrenging van vier basisvoorwaarden: gerichtheid op het welbevinden 

van elk kind, een gevarieerde aanpak (zodat alle verschillen tussen kinderen tot hun recht komen), 

overleg met de ouders en een netwerk van samenwerking met verschillende partners 

(Vandenbroeck, 2007). 

 

Bocklandt (2006) onderzocht het inclusieaanbod bij kinderdagverblijven in Antwerpen. Van alle 

voorzieningen die officieel ‘inclusief’ zijn, hebben de helft zelden of nooit een ‘inclusiekind’ op 

gevangen. Dromen en daden liggen hier ver uit elkaar volgens haar. Vandenbroeck (2007) sluit 

daarbij aan. In het ideale geval heeft de ouder de vrije keuze, maar er is voldoende openheid binnen 

de kinderopvang nodig om dat te bereiken. Hij concludeert dat een reëel beleid over inclusie 

uitgewerkt zal moeten worden. 

 

Brants (2007) schrijft dat bepaalde doelgroepen minder aanwezig zijn in de Vlaamse kinderopvang. 

“Het zijn gezinnen die in vergelijking met het modale gezin significant minder gebruik maken van 

kinderopvang: minder in tijd, minder in intensiteit, minder in regelmaat.” (Brants, 2007, p.2) 

Onder andere ‘ouders van kinderen met een zorgbehoefte’ zijn een doelgroep. Hoewel er extra 

middelen worden voorzien, worden deze niet ten volle benut. Brants (2007) meent dat de drempel 

om een ‘kind met zorgbehoeften’ op te vangen te hoog ligt bij reguliere voorzieningen, mogelijk om 

volgende redenen: administratie, onvoldoende kennis en vaardigheden en wachtlijsten. Ook is het 

mogelijk dat ouders niet weten dat ze beroep kunnen doen op een reguliere voorziening. Brants 

verwijst hierbij naar een bevraging van het HIVA-K.U.Leuven. Tachtig procent van de bevraagde 

ouders geeft de voorkeur aan een gemengde voorziening. Ouders met deze ervaring geven aan zich 

meer ouder en eerste opvoedingsverantwoordelijke te voelen in een gemengde setting. Het hebben 

van een keuze en het verkrijgen van alle nodige en correcte informatie om deze keuze te kunnen 

maken, is het begin tot inclusie (Vandenbroeck, e.a., 2007).  
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Deel 2: Methodologie 
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1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het onderzoek van deze masterproef heeft tot doelstelling de dovenpedagogiek in de kinderopvang 

te verkennen. Specifiek wil dit onderzoek de benadering van kinderbegeleidsters en onthaalouders 

naar het dove kind, dat zij opvangen, beschrijven. Verder wil de onderzoeker uitdrukkelijk belang 

hechten aan de identiteitsontwikkeling van de dove kinderen. 

 

We onderscheiden drie onderzoeksvragen om deze doelstelling te bereiken: 

1) “Hoe benaderen onthaalouders en kinderbegeleidsters het dove kind waar zij momenteel 

opvang aan bieden vanuit het perspectief van identiteitsontwikkeling?” 

2) “Op welke wijze omschrijven deze onthaalouders en kinderbegeleidsters dit kind op vlak van 

dovenidentiteit?” 

3) “Welke maatschappelijke visies op doven zijn terug te vinden in het handelen en denken bij 

deze onthaalouders en kinderbegeleidsters?” 

 

De tweede onderzoeksvraag willen we nog verder verduidelijken. We beseffen dat de kinderen in het 

begin staan van hun identiteitsontwikkeling. Na de kinderopvang zullen zij in een bredere 

‘school’wereld stappen en bereiken ze de leeftijd waarop ze zichzelf beginnen vergelijken met 

anderen (Vandenbroeck, 1999). Via deze onderzoeksvraag willen we achterhalen welke indrukken de 

onthaalouders en kinderbegeleidsters (onbewust) aan de kinderen meegeven betreft hun 

dovenidentiteit. 

2 Kwalitatief onderzoek: 

de meervoudige casestudy 

Mortelmans (2007) geeft geen sluitende definitie van kwalitatief onderzoek. Volgens hem heeft 

kwalitatief onderzoek een eigen karakter in alle fasen van onderzoek, maar niet alle elementen 

hoeven aanwezig te zijn. We geven de elementen weer die op dit onderzoek van toepassing zijn. De 

beleving van de participanten staat centraal en wordt onderzocht in hun natuurlijke omgeving. De 

onderzoeker heeft meermaals en diepgaand contact met de participanten. Het doel van het 

onderzoek is een grondiger begrip van geheel deze omgeving krijgen. 

 

Kwalitatief onderzoek kent verschillende onderzoeksvormen. In dit werk kozen we voor een 

casestudy. Hutjes & van Buuren (1992) vinden de keuze voor een gevalsstudie geschikt wanneer de 

omgeving zeer beïnvloedend is voor het verschijnsel en het aantal participanten beperkt is ten 

opzichte van de veelheid aan factoren die bestudeerd worden. Mortelmans (2007) verkiest multiple 

cases boven een single casestudy, maar waarschuwt dat het aantal betrokken cases moet worden 

afgestemd op de beschikbare tijd en mogelijkheden van de onderzoeker. 

We kiezen voor vier cases waarbij we in navolging van Hutjes & van Buuren (1992) elke case zien als 

een afzonderlijk experiment. Een meervoudige casestudy heeft als doel meer te leren en begrip te 

verkrijgen over een complexe situatie en zijn achtergronden waarbij de eigenheid van de situatie 
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bewaard blijft. Mortelmans (2007) geeft aan dat de onderzoeker in een volgende fase kan bekijken 

welke fenomenen zich in elke gelijkaardige case voordoen, waardoor er hypothesen kunnen ontstaan 

die ook toepasbaar zijn op andere gelijkaardige situaties.  

3 Onderzoekspopulatie en -participanten 

Participanten dienen een zinvolle bijdrage te leveren aan het onderzoek. Om dit te verwezenlijken en 

omwille van praktische redenen, werden volgende selectiecriteria gehanteerd voor de deelname aan 

het onderzoek. 

1) Participanten werken als onthaalouder, of als kinderbegeleid(st)er in een kinderdagverblijf, 

en zijn gekend bij Kind en Gezin. 

2) Participanten bieden formeel opvang aan een doof of slechthorend kind. 

3) Participanten bieden momenteel opvang aan dit kind, minimum 1 volledige dag per week. 

4) De opvang bevindt zich in Oost-Vlaanderen. 

 

Kwalitatief onderzoek maakt meestal gebruik van een steekproef die gericht is op de focus van het 

onderzoek. De probleemstelling en de onderzoeksvraag bevatten reeds elementen over de 

onderzoekspopulatie (Mortelmans, 2007). Kind en Gezin had in 2010 weet van 71200 pasgeborenen 

in Vlaanderen, waarvan 16568 in Oost-Vlaanderen. Gemiddeld is 1 à 2/1000 doof of slechthorend 

(Kind en Gezin, 2012). Dit doet ons vermoeden dat er in Oost-Vlaanderen ongeveer 50 à 100 dove 

kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn. Niet iedere ouder beslist om zijn kind naar een onthaalouder of 

kinderdagverblijf te brengen (Kind en Gezin, 2012). Brants (2007) geeft aan dat ouders van een kind 

met een specifieke zorgbehoefte minder toegang zoeken en ook moeilijker vinden tot de reguliere 

kinderopvang. Omwille van deze redenen konden we voorspellen dat de beschikbare populatie, en 

dus ook het aantal mogelijke onderzoeksparticipanten, zeer klein zou zijn. 

 

De onderzoeker startte de zoektocht naar participanten via de online zoekmachine van Kind en 

Gezin. Zij duidde volgende opties aan: Oost-Vlaanderen, voor een baby of peuter, die mijn kind kan 

opvangen wanneer het specifieke zorgen nodig heeft (een gehoorstoornis). Daaruit volgde een lijst 

met 12 diensten voor onthaalouders, 22 kinderdagverblijven en één zelfstandig onthaalouder. De 

onderzoeker contacteerde hen telefonisch. Twee kinderdagverblijven en twee onthaalouders 

doorstonden de vooropgestelde selectiecriteria. 

 

Bij de telefonische contactopnames met bovenvermelde diensten, kreeg de onderzoeker ook nog 

contactgegevens aangereikt van andere kinderdagverblijven en onthaalouders die mogelijk geschikt 

zouden zijn voor het onderzoek. De onderzoeker contacteerde ook hen telefonisch maar zij bleken 

allen om verschillende redenen niet te voldoen aan de selectiecriteria. 

 

Door haar stage-ervaringen wist de onderzoeker dat er nog meer plaatsen waren. Ze nam contact op 

met enkele collega’s van haar stageplaats. Zij stelden de gegevens van vier kinderdagverblijven en 

vier onthaalouders ter beschikking. Eén kinderdagverblijf en één onthaalouder kwamen niet in 
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aanmerking omwille van de selectiecriteria. Een andere onthaalouder had de onderzoeker reeds 

gevonden via de gegevens van Kind en Gezin. 

 

Van alle gecontacteerde kinderdagverblijven, DVO’s en zelfstandige onthaalouders voldeden 

uiteindelijk vijf kinderdagverblijven en vier onthaalouders aan de selectiecriteria. De onderzoeker 

nam telefonisch contact met hen op en vroeg of zij hun medewerking wilden verlenen aan het 

onderzoek. Ze kregen informatie over het onderzoek, de methoden en de te verwachten 

tijdsinvestering. Drie onthaalouders en de verantwoordelijke van één kinderdagverblijf waren bereid 

om mee te werken aan het onderzoek. Na de bevestiging van deelname vroeg de onderzoeker hen 

de ouders van het desbetreffende kind op de hoogte te brengen van het onderzoek. Anderen gaven 

volgende redenen aan om niet deel te nemen: 

- Huidige werking is reeds te druk. 

- Korte contacten zijn voor de kinderen te verwarrend. Er is al een stagiaire aanwezig. 

- Extra werkbelasting voor andere kinderbegeleidster tijdens het interview. 

- Kost om kinderbegeleidsters te vergoeden tijdens interview is te groot. 

Bij één kinderdagverblijf had de onderzoeker contact met de directie. Zij vroegen haar een brief op te 

stellen om de kinderbegeleidsters te informeren en motiveren voor het onderzoek (bijlage 3). De 

directie gaf herhaaldelijk geen antwoord op de vraag welke reacties er gekomen waren. 

 

Hieronder wordt kort een schets gegeven van de participanten. In bijlage 4 geven we een grafische 

voorstelling van de ruimtes waarin de kinderen worden opgevangen. 

Onthaalouder 1 

Onthaalouder 1 woont in een landelijke gemeente. Ze is gehuwd en heeft twee volwassen kinderen. 

Haar man werkt bij de post. Hun twee kinderen studeren verder. Onthaalouder 1 is reeds negentien 

jaar onthaalouder. De opvang gebeurt voornamelijk op de benedenverdieping van het huis. Per dag 

biedt Onthaalhouder 1 gemiddeld opvang aan vijf kinderen. De leeftijd van de kinderen varieert van 

drie maanden tot ongeveer drie jaar. 

Zo’n drie jaar geleden kreeg onthaalouder 1 vanuit haar DVO de vraag of zij het zou zien zitten om 

opvang te bieden aan een mogelijk doof kindje. De ouders zelf zijn doof en er was dus een grote kans 

dat hun kind ook doof geboren zou worden. Inderdaad, bij de geboorte blijkt Daan volledig doof te 

zijn. Daan is nu tweeënhalf jaar. Hij heeft een hoorapparaat maar gebruikt dit uitermate zelden, 

zowel thuis als in de opvang. In september 2012 zal hij de overstap naar de kleuterschool maken. 

Daan is voor Onthaalouder 1 het eerste dove kindje in de opvang. 

Onthaalouder 2 

Onthaalouder 2 woont eveneens in een landelijke gemeente. Zij woont samen met haar man en twee 

kinderen vlakbij een boerderij. Zelf hebben ze enkele huisdieren zoals paarden en katten. De opvang 

vindt plaats in een bijgebouw van het woonhuis. De andere gezinsleden komen gemakkelijk even 

langs, bijvoorbeeld voor een praatje, een kom soep of middageten. Reeds twintig jaar lang vangt 

Onthaalouder 2 dagelijks zes à zeven kinderen op. 
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Onthaalouder 2 voorziet reeds opvang voor de oudere broer van Violette als de ouders voor een 

tweede keer zwanger zijn. Op vraag van de ouders reserveert ze een plaatsje voor Violette. Na testen 

van Kind en Gezin blijkt Violette doof te zijn. Violette is het eerste dove kindje waarvoor 

Onthaalouder 2 opvang voorziet. Violette maakt gebruik van twee CI’s. Ze komt reeds twee jaar en 

zeven maanden naar Onthaalouder 2, telkens vier dagen per week. Geleidelijk aan wordt de stap 

naar het kleuteronderwijs voorbereidt en nu komt Violette nog slechts één dat per week naar 

Onthaalouder 2. 

Onthaalouder 3 

Onthaalouder 3 woont aan de rand van een buitenwijk van een landelijke gemeente. Eerst was ze 

negentien jaar kinderbegeleidster in een kinderkribbe. Tien jaar geleden besliste ze opvang te 

voorzien in haar eigen woning en onthaalouder te worden. De kinderen worden opgevangen vanaf 

de geboorte totdat ze de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt, maar op woensdagnamiddag 

zijn de schoolgaande kleuters ook welkom. Overdag zijn er zo’n vijf kinderen bij haar, op 

woensdagnamiddag kan dit oplopen tot tien kinderen. Dan krijgt Onthaalouder 3 bij de maaltijden 

ondersteuning van haar moeder. 

Ongeveer anderhalf jaar geleden maken de ouders bekend dat ze voor de tweede maal zwanger zijn. 

Hun eerste zoon wordt reeds opgevangen door Onthaalouder 3 en ze vragen haar om een plaatsje te 

voorzien voor de baby. Toon wordt geboren en via de testen van Kind en Gezin komt de bevestiging 

dat hij doof is. Als kleine baby kwam Toon al met zijn ouders mee naar de opvang om zijn broer te op 

te halen. Toon is nu zeven maanden bij Onthaalouder 3. Hij is net één jaar geworden en heeft sinds 

kort een CI aan zijn linkerkant. 

Kinderbegeleidster Cindy 

Cindy start in 2004 als onthaalouder. Enkele jaren later krijgen zij en haar man de kans om enkele 

huisjes aan de rand van een stad op te kopen. De aan elkaar grenzende huisjes worden met de grond 

gelijk gemaakt. Cindy en haar man bouwen er hun woning en een nieuw kinderdagverblijf. In 2007 

opent het kinderdagverblijf de deuren. Nu heeft Cindy twee collega’s aangenomen. Soms vangen ze 

tot zeventien kinderen per dag op. De leeftijd van de kinderen varieert van enkele maanden tot drie 

jaar. 

Wanneer de mama van Sander ontdekt dat ze zwanger is, melden de ouders zich aan bij het 

kinderdagverblijf. Enkele maanden later wordt Sander geboren. Hij is bilateraal slechthorend. Met 

zijn hoorapparaten ligt Sanders gehoorsdrempel op 50 dB. Ook zijn beide ouders zijn slechthorend. 

Sander is tweeënhalf jaar. Hij komt twee dagen per week naar de opvang. Na de krokusvakantie stapt 

Sander over naar het voltijds kleuteronderwijs. 

4 Dataverzameling 

Kwalitatief onderzoek heeft de voorkeur om verschillende databronnen en materialen te 

combineren, ook wel data-triangulatie genoemd volgens Hutjes & van Buuren (1992). Het verhoogt 

het begrijpen van de situatie en de mensen in deze situatie. Daarmee sluit datatriangulatie aan bij 
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het doel van kwalitatief onderzoek. Verder zorgt het combineren van databronnen en materialen ook 

voor een vollediger beeld en is er minder kans dat dit beeld vertekend wordt. Daarbij dient de 

onderzoeker zich ervan bewust te zijn dat elke methode zijn beperking heeft (Hutjes & van Buuren, 

1992). Een casestudy richt zich volgens Braster (2000) tot het observeren en het afnemen van een 

diepte-interview waarbij vele eigenschappen of theoretische concepten worden onderzocht. Bij 

aanvang van het onderzoek maakten we de keuze om data te verzamelen door middel van 

observatie en gesprek. Deze methoden leken ons het meest geschikt om een zicht te krijgen op het 

handelen en het denken van deelnemende onthaalouders en kinderbegeleidsters. We besloten om 

eerst te observeren en nadien terug te komen voor een gesprek. We wilden voorkomen dat de 

onderzoeksparticipanten hun gedrag zouden laten leiden door wat ze voorheen verteld hadden.  

 

In de volgende paragrafen bespreken we de twee fasen van ons onderzoek en de gebruikte 

methoden. We beschrijven telkens waarom we voor deze methode gekozen hebben. Vervolgens 

duiden we het theoretische verloop van de procedure. We vullen dit aan met het eigenlijke verloop 

en opmerkingen vanuit de participanten. Tenslotte lichten we het gebruikte materiaal toe. 

4.1 Participerend observeren 

Participerend observeren houdt in dat de onderzoeker zich inleeft in het onderzoeksveld zelf. Hij 

bekijkt het te observeren fenomeen van binnenuit en krijgt zicht op de gebruiken, normen, waarden 

en taal die eraan gegeven wordt (Hutjes & van Buuren, 1992). Het voordeel hiervan is dat de 

onderzoeker ‘informatie uit de eerste hand’ verkrijgt. Hij heeft toegang tot informatie die anders, al 

dan niet onbewust, verborgen zou blijven door de ervaringen en de gevoelens van de participant 

(Mortelmans, 2007). We kozen voor deze methode omdat de onderzoeker op deze manier zicht zou 

krijgen op het dagelijkse handelen van de participanten en hun automatismen. Het nadeel aan 

observeren is dat een onderzoeker soms meer betrokken kan worden in een activiteit dan vooraf 

gepland is of dat hij gevraagd wordt een positie in te nemen ten opzichte van een standpunt. Een 

tweede nadeel is de hoeveelheid informatie die op de onderzoeker afkomt. Er doet zich voor hem 

een tekort aan mogelijkheden voor om alles gezien te hebben en te noteren (Hutjes & van Buuren, 

1992). Hoe de onderzoeker op deze nadelen inspeelde, geven we weer in de volgende paragraaf. 

Braster (2000) geeft aan dat observeren gaat over het vastleggen wat je visueel opneemt. Hij geeft 

aan dat schetsen van de ruimte eveneens waardevol materiaal kunnen zijn. Daarom maakten we van 

elke opvangplaats een plattegrond, zie bijlage 4. 

Procedure 

Alvorens op observatie te vertrekken, was het voor de onderzoeker van belang zich goed voor te 

bereiden op verschillende situaties en omstandigheden. Eén of twee dagen voor de observatie nam 

de onderzoeker contact op met de participanten om hen aan de observatie te herinneren en een 

concreet aanvangsuur af te spreken. De onderzoeker had de intentie telkens een kwartier voor het 

desbetreffende kind aanwezig te zijn. De band tussen de onderzoeker en de participant is immers 

belangrijk (Mortelmans, 2007). Op deze manier kon de onderzoeker kennismaken met de participant, 

de opvang organisatorisch leren kennen en afspraken maken om de dagelijkse werking zo min 
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mogelijk te hinderen. Bij één observatie kwamen de ouders eerder dan verwacht waardoor de 

onderzoeker gelijk arriveerde met het kind. 

Om rekening te houden met eventuele technische problemen met de videocamera en andere 

onvoorziene omstandigheden, werkte de onderzoeker vooraf een observatiewijzer uit. Deze wordt 

hieronder bij de bespreking van het materiaal uitgelegd. Dit document stelde de onderzoeker in staat 

om gerichter te observeren en notities te nemen per situatie. Daarenboven trachtte de onderzoeker 

zich op voorhand in te werken in de verschillende aspecten van de identiteitsontwikkeling. Aangezien 

de onderzoeker zelf de observatiewijzer ontwierp, en hiervoor dus een denkproces onderging, waren 

de items bij aanvang voldoende gekend. De afspraak om een proefobservatie te doen bij een 

kinderopvang in de woonomgeving van de onderzoeker, is op het laatste moment niet kunnen 

doorgaan door annulering vanuit de betrokken organisatie. 

 

Doordat de onderzoeker tijdens de observatie zichtbaar aanwezig was zowel voor de kinderen als 

voor de participant, bestond het gevaar dat het natuurlijk verloop van de situatie verstoord zou 

worden. Daarom positioneerde de onderzoeker zich tijdens de observatie eerder afstandelijk. De 

onderzoeker lachte naar de kinderen en toonde hen de camera als ze daarin interesse toonden, maar 

ging niet in op hun spel. Braster (200) en Mortelmans (2007) omschrijven dit als een mogelijke 

ingesteldheid bij participerend observeren. De onderzoeker heeft contact met de deelnemers tijdens 

de activiteit die hij observeert maar neemt zelf niet deel aan de activiteit. 

 

Mortelmans (2007) zegt dat een langdurig en diepgaand contact met het onderzoeksveld typerend is 

voor kwalitatief onderzoek. De onderzoeker besliste echter een eenmalige maar langdurige 

observatie te doen om de participanten te ontlasten. Geen van de participanten bracht deze 

tijdsduur als belasting naar boven. 

 

Mortelmans (2007) raadt aan om naast het louter observeren ook deel te nemen aan andere 

activiteiten binnen een setting. Doordat de onderzoeker een hele dag de werking mee volgde, had zij 

ook zicht op de pauzes van de participanten, hun contacten met andere ouders en gezinsleden. De 

informatie die in deze momenten werd verzameld, werd genoteerd in de memo’s van de 

onderzoeker. 

 

Tijdens het observatiemoment maakte de onderzoeker gebruik van een handcamera ten grootte van 

twee vuisten. Op deze manier kreeg de onderzoeker een beeld op zowel de spraak, de gebaren als de 

niet-talige communicatie. Twee participanten gaven als feedback geen last te hebben ondervonden 

door de camera. Eén van hen vertelde dat het beter meeviel dan ze zelf gedacht had: de kinderen 

hadden er geen aandacht voor en de onderzoeker hinderde de werking niet. Twee participanten 

gaven aan wel beïnvloed te zijn door de camera. Eén van hen gaf aan dat zij bij nader inzien liever de 

observatie zonder camera had gedaan. 

Materiaal: observatiewijzer 

Aangezien de onderzoeker slechts over één observatiemoment beschikte, wilde zij dit zo gericht 

mogelijk benutten. Daarom ontwikkelde zij een niet-gestandaardiseerde observatiewijzer. Hij is 

gebaseerd op eerder werk van Boesterhuizen (1992), Riksen-Walraven (1994, in Loots, 1999b), Loots 
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(1999b) en De Vriendt (2005). Deze werken behandelen enkele centrale thema’s in de ontwikkeling 

van, al dan niet dove en slechthorende, baby’s en peuters. 

 

Op basis van Riksen-Walraven maakte de onderzoeker het onderscheid tussen drie 

ontwikkelingsdomeinen: veiligheid-gehechtheid, autonomieontwikkeling en socialisatie. Veiligheid 

omvat het zien van de opvoeder als een veilige basis. Autonomieontwikkeling gaat over de 

zelfstandigheid van het kind respecteren en socialisatie omvat het doorgeven van kennis en sociale 

vaardigheden. 

 

Naast deze drie categorieën verzamelde de onderzoeker uit bovenstaande werken aandachtspunten 

voor de ontwikkeling en bracht deze onder in de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Hieronder 

geven we de observatiewijzer weer, aangevuld met de omschrijving van de aandachtspunten en 

telkens een voorbeeld. 

 

AANDACHTSPUNT OMSCHRIJVING VOORBEELD 

   

                                VEILIGHEID - GEHECHTHEID  

Sensitiviteit De participant gaat adequaat een 

interactie aan met het kind of 

reageert adequaat op het 

interactiegedrag van het kind. Het 

kind geeft een bevestigende of 

tevreden reactie. Niet sensitief 

reageren kan door het gedrag niet op 

te merken, door niet te reageren op 

de inhoud van het gedrag of door 

overvloedig of ondermaats te 

reageren op het gedrag. 

Het kind steekt een stuk 

speelgoed uit naar de 

participant. De participant 

neemt het aan. 

Directiviteit De participant behoudt de controle 

over de interactie. Hij beslist over het 

onderwerp van gesprek, bepaalt wie 

er aan de beurt is en stelt gesloten 

vragen. Hier tegenover staan het 

inspelen op de huidige situatie van 

het kind, het kind aan de beurt te 

laten en toestaan initiatief te nemen 

in de interactie. 

Het kind bouwt een toren en 

neemt een blok. De participant 

zegt: “Heb je gisteren 

gegeten?” 
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Visuele 

communicatiestrategieën 

De participant maakt gebruik van 

volgende strategieën.  

Fysiek contact: om de aandacht van 

het kind te krijgen of te behouden of 

om de interacties waarneembaar te 

maken voor het kind; strelen, kietelen 

tijdens interacties; gebaren maken 

met de handen van het kind 

Ruimtegebruik: objecten of handen in 

het gezichtsveld van het kind brengen 

Sequentieel kijken: de participant 

wacht tot het kind kijkt vooraleer de 

interactie te starten. 

De participant tikt het kind op 

de schouder. Het kind kijkt op. 

De participant brengt de pop in 

het gezichtsveld van het kind. 

Auditieve 

communicatiestrategieën 

Van toepassing indien het kind een 

hoorapparaat of CI heeft. De 

participant doet beroep op de 

auditieve capaciteiten van het kind 

om zijn doel te bereiken. 

De participant zegt de naam 

van het kind. Het kind kijkt om. 

Voorspelbaarheid De participant hanteert dagelijkse 

routine of telkens terugkerende 

rituelen. 

Vlak voor het eten neemt de 

participant de bavetten van de 

kinderen de kast en doet deze 

aan. 

Oogcontact 

Gelaatsgerichtheid 

De participant heeft aandacht voor 

het gelaat (ogen en mond) bij de 

communicatie met het kind zodat het 

kind gelaatsuitdrukkingen en spraak 

leert aflezen. 

Het kind gaapt. De participant 

gaapt hem na. 

Expressie 

 

De participant maakt gebruik van 

gelaatsexpressies en auditieve 

expressies. Deze verlopen simultaan. 

De participant lacht en zegt met 

een stemverhoging: “Hoera!” 

   

                                AUTONOMIEONTWIKKELING  

Recht op autonomie De participant laat het kind zijn eigen 

competenties ervaren. 

Het kind wil zich rechttrekken 

aan de stoel maar valt terug op 

zijn poep. De onthaalouder kijkt 

ernaar maar grijpt niet in. Het 

kind trekt zich recht en blijft 

staan op zijn voeten, met zijn 

handen aan de stoel. 

Grenzen stellen De participant stopt het negatief 

bevonden gedrag van het kind. 

Het kind tikt met een stik 

speelgoed op tafel. De 

participant neemt het uit zijn 

hand. 
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Aanmoedigen De interactie van de participant is 

gericht op het bevestigen van het 

gedrag of omvat een aansporing tot 

(herhaling van) het gedrag door 

middel van herhaling van het gedrag, 

een tussenvoeging of positieve 

feedback/handeling. 

Het kind kijkt verlangend naar 

een stuk speelgoed. De 

participant knikt bemoedigend 

en zegt: “Mm, pak het maar.” 

Het kind neemt het 

speelgoedje. De participant 

klapt in haar handen en zegt 

“Goed zo.” 

   

                                SOCIALISATIE  

Structureren De participant geeft informatie aan 

het kind met betrekking tot een 

tijdsaspect. 

De participant zegt: “Eerst gaan 

we de boterhammen opeten en 

nadien gaan we op het potje.” 

Informeren De interactie van de participant geeft 

een uitleg zonder dat hij verwacht dat 

het kind zijn gedrag aanpast. Dit kan 

door iets te benoemen of toe te 

toelichten. 

De participant kijkt naar het 

boekje van het kind en zegt: 

“Op jouw boekje staat een 

varken.” 

Uitleggen De interactie van de participant 

verduidelijkt en verklaart oorzaak- 

gevolgreguleringen. 

De participant zegt: “Het is 

gestopt met regenen, nu 

kunnen jullie buiten spelen.” 

Sociale ondersteuning De participant brengt het kind 

normen, waarden en bijhorende 

gedragingen bij. Ook gevoelens 

behoren hiertoe. 

De participant zegt: “Mooi 

samen spelen éh.” 

Inleving in de leefwereld 

van het kind 

De participant past het eigen gedrag 

aan doordat hij bekijkt hoe de 

realiteit bij het kind overkomt. 

De participant zwaait naar het 

kind en verlaat de kamer. 

Geluidsbewustzijn Hooropvoeding: de participant laat 

het kind bewust worden van geluid 

en leert het kind de dagelijkse 

geluiden horen en herkennen. 

Hoorapparaten of CI: de participant 

draagt zorg voor de apparaten van 

het kind en ziet erop toe dat deze 

gedragen worden.  

Het kind klopt met een stuk 

speelgoed luid op tafel. De 

participant zegt: “Sst, je maakt 

teveel lawaai. Mijn oren doen 

pijn. Rustig op tafel tikken 

mag.” 

4.2 Interview 

Naast het participerend observeren stelden we ook een tweede manier van data verzamelen voorop. 

Onze onderzoeksvragen omvatten niet enkel het handelen van de participanten maar omvatten ook 

de beweegredenen van het handelen en het denken over het dove kind. Deze gegevens konden we 

enkel verkrijgen via een interview. Het interview omvat volgens Mortelmans (2007) een vragensteller 
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en geïnterviewde, waarbij deze laatste de vragen van de eerste beantwoordt. Dit houdt in dat beide 

betrokkenen op elkaar reageren en elkaars vragen en antwoorden beïnvloeden (Hutjes & van 

Buuren, 1992; Mortelmans, 2007). Het interview heeft twee mogelijke doelen: de aanwezige kennis 

over het fenomeen oprakelen en/of kennis opbouwen doorheen het interactieproces. Ons interview 

richtte zich voornamelijk tot het eerste doel. We wilden de participanten uitdagen om bewust hun 

handelen en gedachten te laten verwoorden. Zo nodig sloot het interview aan bij het tweede doel, 

namelijk de participanten bewuster laten worden van hun normen, waarden en gedachten en hoe zij 

deze omzetten in hun werkpraktijk. Dankzij het brede toepassingsgebied van het interview en de 

mogelijkheid om als onderzoeker soepel om te springen met de vragenstructuur (Hutjes & van 

Buuren, 1992) kozen we voor een semi-gestructureerd interview aan de hand van een 

vragenprotocol (bijlage 5). Het voordeel is dat elke participant dezelfde onderwerpen en vragen 

voorgeschoteld krijgt en de data gemakkelijker te vergelijken zijn (Mortelmans, 2007). Aan deze 

keuze zijn enkele nadelen verbonden. De interviewer geeft door zijn manier van bijvragen stellen, 

zowel door zijn woordkeuze als non-verbale communicatie, richting aan het interview. Andere 

valkuilen zijn het verkeerd begrijpen van vragen en antwoorden door zowel interviewer als 

participant of het stellen van sociaal wenselijk gedrag door de participant (Hutjes & van Buuren, 

1992). 

Procedure 

Na de observatie maakten de participant en de onderzoeker een afspraak over het tijdstip van het 

interview. De onderzoeker stemde haar planning zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de 

participant. Twee participanten uitten de voorkeur om het gesprek over de middag te laten 

doorgaan; één verkoos een gesprek ’s avonds en de laatste prefereerde een gesprek op haar vrije 

dag. 

 

Bij de start van het interview werd het formulier ‘geïnformeerde toestemming’ (bijlage 1) overlopen. 

De participant krijgt info over het onderzoek en over de verloop van het gesprek. De onderzoeker 

maakte de structuur van het interview visueel aan de hand van kaartjes. De thema’s van het gesprek 

werden open op tafel gelegd; de eigenlijke vragen lagen blind naast het thema. Op deze manier kon 

de participant het verloop van het interview volgen, een vraag herbekijken als hij de draad van het 

verhaal kwijt was of kon de onderzoeker de participant terugbrengen tot de vraag indien er te ver 

afgeleid werd. Ter afsluiting van de inleiding herhaalde de onderzoeker de vraag of het gesprek 

mocht opgenomen worden aan de hand van een dictafoon. Drie participanten gaven toestemming 

om het gesprek op te nemen met een dictafoon; één participant gaf de voorkeur aan het nemen van 

korte notities. 

 

Mortelmans (2007) omschrijft drie functies van ‘doorvragen’. De participant wordt gestimuleerd om 

dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Zijn antwoorden kunnen verduidelijkt en vervolledigd 

worden. Tot slot krijgt de participant de indruk dat er geluisterd wordt naar zijn verhaal. Deze 

aspecten sluiten aan bij het doel van dit interview. Daarom heeft de onderzoeker vooral 

doorvraagtechnieken gebruikt, zoals herhalingen, samenvatten, open vragen, stiltes laten en 

knikken. 
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Om het interview af te ronden overliep de onderzoeker de verschillende thema’s en bevroeg of de 

participant hieraan nog iets wenste toe te voegen. Nadien overliep ze samen met de participant het 

verloop van het hele dataverzamelingsproces en luisterde naar hun gevoelens en opmerkingen. 

Verschillende participanten gaven aan de vragen ‘moeilijk’ te vinden. Participanten gaven aan dat de 

vragen gingen over handelingen die voor hen normaal waren, dat ze deze routinematig uitvoerden. 

Eén participant gaf aan dat de vragen veel ‘psychologischer’ waren dan verwacht. Ze gaf aan dit 

zwaarder was dan verwacht, maar dat ze zich er wel goed bij voelde. De onderzoeker ervaarde dat de 

vragen van vooral het laatste thema tot onduidelijkheid leidden aangezien zij de participanten veel 

bijvragen en verduidelijking diende te geven. Slechts nadien konden de participanten de vraag 

beantwoorden zoals de onderzoeker hem vooropgesteld had. Eén participant liet na het derde 

thema non-verbaal uitschijnen dat de vooropgestelde vragen zeer veel van haar verwachtten. De 

onderzoeker interpreteerde haar handelen als geëngageerd om mee te werken maar dat een 

‘luchtigere’ manier op dat ogenlik voor de participant beter zou geweest zijn. De onderzoeker 

besliste om de vragen van het laatste thema aan de kant te schuiven en op een meer laagdrempelige 

manier door te gaan. De participant kalmeerde en ging in op de laatste vragen. 

Ten slotte bevroeg de onderzoeker in hoeverre de respondenten op de hoogte wensten te blijven 

van het verloop van het onderzoek en de resultaten. Alle respondenten wensten de resultaten te 

ontvangen.  

 

Met één participant werd na het interview opnieuw contact opgenomen aan de hand van een brief. 

Aangezien zij gevraagd had het interview te laten doorgaan zonder opnameapparatuur, wenste de 

onderzoeker de genoteerde tekst te laten controleren door de participant. Deze laatste kreeg via de 

post een begeleidende brief (bijlage 6), het uitgeschreven interview en de mogelijkheid om de laatste 

vragen zelfstandig in te vullen. Ook een enveloppe met postzegel werd toegevoegd met de vraag 

deze te gebruiken om het materiaal terug te sturen. Hierop ontving de onderzoeker geen reactie. 

Materiaal: vragenprotocol 

De onderzoeker maakte gebruik van een vragenprotocol (bijlage 6), ontwikkeld voor dit onderzoek. 

Het protocol bevat een inleiding, vier uitgewerkte thema’s en een afronding. 

In de inleiding werd de persoonlijke situatie en de professionele context van de participant verkend. 

Het was de bedoeling van de onderzoeker om de participant op haar gemak te stellen en vertrouwd 

te maken met de methode. Als tweede kwamen de vier thema’s aanbod. De eerste drie thema’s zijn 

gebaseerd op de indeling van Riksen-Walraven (1994, in Loots, 1999b): veiligheid, socialisatie en 

autonomie. Als vierde thema kozen we voor een aansluiting bij de tweede onderzoeksvraag: 

‘identiteit’. We besloten om een inzoomende volgorde te hanteren. We startten met de contextuele 

aspecten (veiligheid), gaande over het relationele aspect (socialisatie) naar de individuele aspecten 

(autonomie en identiteit). 

De drie eerste thema’s werden op eenzelfde manier opgebouwd: 

TOPIC  

BETEKENIS / ZIJN 

    HANDELEN 

        ? VERSCHILLEN TUSSEN HORENDE KINDEREN EN DOVE KIND 
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Voor het laatste thema werd een andere opbouw gevolgd. Ten eerste werden de groepen waartoe 

een kind behoort, bevraagd. Ten tweede stond de onderzoeker stil bij welke eigenschappen de 

participant als kenmerkend acht voor het kind. Ten derde polste de onderzoeker naar het ervaren 

van invloed op de gegeven omschrijvingen. 

4.3 Data-analyse 

Analyseren houdt in dat de verzamelde gegevens worden geordend volgends een begrippenkader 

(Hutjes & van Buuren, 1992). Mortelmans (2007) geeft de inductieve manier weer waarop een 

kwalitatief onderzoek zijn gegevens verwerkt. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek vertrekt dit 

onderzoek niet van vooropgestelde hypothesen. De kwalitatieve onderzoeker dient zijn data te lezen, 

te herlezen, te coderen en te interpreteren. Op basis van dit proces zal hij mogelijk een theorie 

kunnen ontwikkelen. Om een persoonlijke invulling van de resultaten te voorkomen, dient de 

onderzoeker zijn data systematisch te overlopen. 

In ons onderzoek gebeurde de analyse van het onderzoeksmateriaal volledig handmatig. Doorheen 

dit analyseproces noteerde de onderzoeker zijn bedenkingen en gedachten die opkwamen. Zij bleken 

waardevol in de conclusies en beperkingen van onderzoek. Hieronder geven we weer hoe de 

observaties en interviews verwerkt en geanalyseerd werden. 

 

In een eerste stap besliste de onderzoeker alle data uit te schrijven. De filmfragmenten werden 

herbekeken, geknipt en de onnodige stukken verwijderd. Daarna werden de resterende fragmenten 

uitgetypt. Aangezien de interviews waren opgenomen op een dictafoon, werden deze letterlijk 

uitgetypt. Ten derde had de onderzoeker na elke observatie en elk interview enkele memo’s 

gemaakt. Deze memo’s werden bekeken op leesbaarheid en zo nodig gedigitaliseerd. 

Vooraleer aan de echte analyse te beginnen nam de onderzoeker de verschillende data van 

eenzelfde case achter elkaar door: interview, observatie en memo’s. Hierbij werden de 

onderzoeksvragen in het achterhoofd gehouden. Op basis hiervan besliste de onderzoeker zich te 

houden aan de theoretische onderverdeling van Riksen-Walraven (1994, in Loots, 1999b). De vier 

grote thema’s waren: veiligheid, autonomieontwikkeling, socialisatie en omschrijvingen van het kind. 

Elk thema kreeg een kleur toegewezen. 

In de derde stap werd case per case bekeken. De onderzoeker startte met het doornemen van het 

interviewtranscript. Fragmenten kregen een bepaalde kleur toegewezen en geherstructureerd 

volgens de thema’s. Dit nieuwe document werd opnieuw doorgenomen waardoor subthema’s 

ontstonden. Deze werden aangevuld met de subthema’s van de observatiewijzer (bijlage 6). Nadien 

nam de onderzoeker de observaties door zodat zij voorbeelden uit het handelen kon aanvullen, het 

tegendeel kon aangeven of nog extra subthema’s kon toevoegen. Tenslotte werden de memo’s 

toegevoegd aan de opgestelde structuur. Uit elke case werden de bevonden resultaten 

uitgeschreven. Om tot haar conclusies te komen bekeek de onderzoeker caseoverschrijdend de 

verschillende subthema’s. In eerste plaats ontstonden zo de conclusies voor het handelen. Ten 

tweede maakte de onderzoeker gebruik van de definiëring van dovenidentiteit volgens Kannapell 

(1994) om tegemoet te komen aan de tweede onderzoeksvraag. 
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De onderzoeker voerde een tweede analysecyclus uit om aan de derde onderzoeksvraag te voldoen. 

Op basis van het schema ‘modellen in de dovenpedagogiek’ (bijlage 2) werd het verhaal en het 

handelen van de participanten case per case gereconstrueerd. De conclusies per case werden 

opgenomen bij de resultaten. In een tweede stap werden de cases onderling vergeleken en vormde 

de onderzoeker haar conclusies. 

4.4 Kwaliteitsvereisten 

“Als iets goed is, dan weet je het” is een mooie vlieger, maar deze gaat niet op voor wetenschappelijk 

onderzoek volgens Mortelmans (2007). Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn gebonden 

aan kwaliteitsvereisten om een zo betrouwbaar en valide mogelijk resultaat te bekomen, al kennen 

beide een andere invulling aan deze criteria toe. We bespreken hieronder de invulling toegepast op 

ons onderzoek. 

4.4.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid in de letterlijke betekenis op vlak van onderzoek, wil zeggen dat indien het 

onderzoek herhaald wordt, de onderzoeker dezelfde resultaten verkrijgt (Braster, 2000). Kwalitatief 

onderzoek richt zich echter tot het bestuderen van een bepaalde werkelijkheid. We beschouwen 

echter de realiteit als een momentopname, want bijvoorbeeld de uitvoering van een onderzoek op 

zich kan de realiteit doen veranderen. Reproduceerbaarheid lijkt voor kwalitatief onderzoek een loze 

bedoening. Daarom wordt betrouwbaarheid onderverdeeld in interne en externe betrouwbaarheid 

(Mortelmans, 2007). 

 

Interne betrouwbaarheid verwijst naar de mogelijke vervorming van de onderzoeksresultaten door 

de onderzoeker zelf. Meetinstrumenten en analysestructuren dienen op dezelfde manier gebruikt te 

worden door de onderzoeker (Mortelmans, 2007). 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door één onderzoeker. Voordat zij het werkveld introk, reflecteerde 

zij over de positie die ze wilde innemen tijdens het observeren en over haar eigen standpunten die 

aan bod zouden komen tijdens het interview. Op deze manier kon zij zich tijdens het veldwerk 

concentreren op de participant en werd ze niet afgeleid door haar eigen gedachten. Verder werden 

de observaties en interviews opgenomen, opdat de data in eerste instantie niet beperkt zou blijven 

tot wat de onderzoeker opviel. Het gaf de onderzoeker ook de mogelijkheid om de data meerdere 

keren door te nemen waardoor de onderzoeker bewuster kon reflecteren over de invloed van haar 

eigen achtergrond. 

 

Externe betrouwbaarheid verwijst naar de herhaalbaarheid van het onderzoek. We gaven al aan dat 

dit bij kwalitatief onderzoek zo goed als onmogelijk is. Daarom geeft men het verloop van het 

onderzoek zo concreet mogelijk weer in het werk (Mortelmans, 2007). Dit hoofdstuk bevat een 

beschrijving van zowel de criteria ten opzichte van onderzoeksparticipanten als een beschrijving van 

de participanten zelf. Vervolgens gaven we de ondernomen stappen bij het verzamelen van onze 



46 
 

data gedetailleerd weer en expliciteerden we de opgestelde materialen. Ten slotte lichtten we toe op 

welke manier de data werd geanalyseerd. 

4.4.2 Validiteit 

Kwalitatief onderzoek vult de term validiteit in met een interpretatie van ‘geldigheid’. Mortelmans 

(2007) maakt een onderscheid tussen interne en externe validiteit.  

 

Interne validiteit doet de onderzoeker stilstaan bij de vraag of hij wel echt onderzoekt wat hij denkt 

te onderzoeken. De onderzoeker dient daarvoor rekening te houden met de verschillende invullingen 

van theoretische concepten door de participanten. Dit mondt uit in de geloofwaardigheid van 

kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 2007). Er kunnen verschillende strategieën worden gebruikt om 

geloofwaardigheid te bereiken. In dit onderzoek maken we gebruik van drie manieren die aangereikt 

worden door Mortelmans (2007). De onderzoeker verkreeg diepgang in de dataverzameling door een 

hele dag te verblijven in een setting en tijdens het interview niet oppervlakkig te blijven. Door middel 

van doorvragen probeerde de onderzoeker tot de kern van de concepten te bereiken. Een tweede 

manier is datatriangulatie. Zoals we reeds meerdere malen aanhaalden, verzamelden we in dit 

onderzoek twee types data: observaties en interviews. De derde strategie die we gebruikten situeert 

zich in de analyse van de data. Tijdens het formuleren van de resultaten en conclusies hielden we de 

mogelijkheid voor negatieve bewijzen open en gingen we bewust op zoek naar voorbeelden die niet 

in het ideale plaatje pasten. 

 

Mortelmans (2007) waarschuwt dat kwalitatieve onderzoekers zich wapenen tegen 

generaliseerbaarheid door te zeggen dat ze deze intentie niet hebben. Externe validiteit gaat voor 

hem over de generaliseerbaarheid en overdraagbaarheid naar andere populaties, contexten of 

bredere theorieën. Hij onderscheidt daarom inferentiële en theoretische generaliseerbaarheid. Deze 

eerste maakt dat andere onderzoekers de omstandigheden van de uitspraken kunnen terugvinden, 

waardoor ze hun resultaten met elkaar kunnen vergelijken. Mortelmans hecht daarom belang aan 

het meegeven van ‘thick descriptions’ of ‘rijkelijke beschrijvingen’. Omwille van deze reden hebben 

we besloten onze resultaten zeer uitgebreid te maken, ondersteund door concrete voorbeelden uit 

de observaties en interviews. Theoretische generaliseerbaarheid pogen we te bereiken door enkele 

van onze conclusies naast bestaande werken en onderzoeken te leggen. 
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We geven hier de resultaten weer van de vier cases die we onderzocht hebben. Ten eerste 

beschrijven we telkens de gedachten en handelingen verbonden met de algemene 

identiteitsontwikkeling. Daarna gaan we dieper in op de kenmerken waarmee de onthaalouders en 

de kinderbegeleidster het kind in kwestie beschrijven. Tenslotte sluiten we elke case af met een 

voorbereiding op een conclusie rond de maatschappelijke visies binnen de dovenpedagogiek. 

 

We kiezen ervoor om zowel stukken observatie als interview letterlijk weer te geven. Deze krijgen 

dezelfde opmaak, namelijk cursieve tekst tussen dubbele aanhalingstekens. We opteren voor een 

duidelijk onderscheid tussen gesproken woorden en gebaren in de observatiefragmenten: gebaren 

worden in drukletters geschreven; gesproken woorden staan tussen enkele aanhalingstekens. 

Wanneer een woord ondersteund wordt met het correcte gebaar of een gebaar met de gesproken 

component, worden beide methoden gecombineerd.  

Ter illustratie:  

- HOND : enkel het gebaar voor hond wordt gemaakt, 

- ‘hond’ : enkel  het woord hond wordt hoorbaar uitgesproken, 

- ‘HOND’ : tegelijkertijd wordt het gebaar voor hond gemaakt en hoorbaar het woord hond 

uitgesproken. 

1 Onthaalouder 1 

1.1 Gedachten en handelingen 

1.1.1 Veiligheid 

Veiligheid is voor de onthaalouder een heel normale zaak. Ze begint met enkele voorbeelden van 

fysieke veiligheid: de kachel afschermen; zorgen voor afgeronde tafelhoeken; het eten van de vissen 

wegzetten en giftige planten en losse elektriciteitskabels verwijderen. De onthaalhouder wil kinderen 

verwondingen en pijn besparen door beschermende maatregelen te treffen, handelingen van de 

kinderen te stoppen, ‘neen’ te zeggen en hen uit teleggen waarom ze dat voorwerp niet mogen 

vasthouden of waarom ze gevaar lopen. Dit laatste doet ze niet bij Daan: 

“Daan is samen met een ander kindje in de zetel aan het springen en kopstand doen. De 

onthaalouder stapt op de kinderen toe en laat Daan naar haar kijken. Ze kijkt hem streng aan 

en schudt ‘neen’ met haar vinger. Nadien wandelt ze weg en blijven de kinderen zitten in de 

zetel.” 

De onthaalouder geeft aan dat ze altijd aandachtig moet zijn. De kleinere kinderen hebben veel 

herhaling nodig en de groteren hebben ondanks alle waarschuwingen de neiging om nog eens ‘tegen 

de lamp te moeten lopen’ voordat ze met het gedrag zullen stoppen. 

 

Na doorvragen van de onderzoeker geeft de onthaalouder aan dat ook het gevoel in de groep en het 

persoonlijke contact tussen onthaalouder en kind behoren tot veiligheid. De onthaalouder vindt het 

belangrijk dat het klikt tussen haar en het kind. De kinderen uiten dit door contact met haar te 

zoeken, bijvoorbeeld via spel: 
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“Daan speelt in de eetkamer en kijkt naar de keuken waar de onthaalouder is. Zij draait zich om 

naar hem, kijkt hem aan en doen high-five. Daan staat recht, loopt naar haar toe met een 

opgestoken hand. Hij stopt voor haar en kijkt haar aan. De onthaalouder bukt zich lachend tot 

op ooghoogte en geeft hem een high-five. Daan lacht breed. Hij draait zich om en loopt 

glimlachend terug naar het speelgoed.” 

De onthaalouder gaat in op het spel. Ze geeft aan dat de kinderen knuffelen en bevestigen bijdraagt 

tot de ‘klik’ tussen haar en de kinderen. Voor Daan wil zij net hetzelfde doen. Ten tweede wil de 

onthaalouder graag dat de kinderen zich thuis voelen in de opvang. Kinderen die zich goed voelen, 

beginnen te spelen, anders zijn ze eerder afwachtend. Wanneer een kind tevreden op haar arm zit en 

daar speelt, maar afwachtend is bij het neerzetten, voelt het zich mogelijk onder de indruk van de 

groep en zodoende onveilig. Bij een afwachtend kind wil de onthaalouder het ritme van het kind 

volgen door het even met rust te laten, ‘alleen met zichzelf’. Ze zal zich in de buurt van het kind 

zetten en met iets beginnen spelen. Het kind zal komen kijken met wat ze bezig is en daardoor kan ze 

het betrekken in de activiteit. De onthaalouder vertelt dat het geen zin heeft om een kind te 

forceren. Ze vindt het beter om te wachten totdat het kind rijp of klaar genoeg is voor het gevraagde 

gedrag. Een andere mogelijkheid om het onveilig gevoel in de groep te omzeilen, is zich bij het kind 

zetten en in een-op-een-relatie beginnen spelen. Andere kinderen zijn dan vrij om mee te spelen. 

“Bij aankomst is Daan het eerste kindje in de opvang. Hij lijkt nog niet zo op zijn plooi. Na het 

uitdoen van jas en schoenen, stapt hij zeer rustig naar de speelgoedkast en neemt er een zak 

uit. Hij zet zich neer en blijft voor zich uit staren. De onthaalouder laat hem even met rust en 

gaat naar de keuken. Wat later komt ze terug in de ruimte en gaat bij de visbak staan. Ze 

nodigt hem uit om met de bakken speelgoed te spelen. Daan staat recht en gaat op haar aan 

bod in.” 

 

Daan is de laatste maanden enorm open gebloeid. De onthaalouder vindt het aangenaam dat hij nu 

zelf initiatief neemt. Bijvoorbeeld tijdens het schilderen moet ze nu minder directief zijn. Daan steekt 

zijn handen uit naar het penseel en begint zelf te schilderen. De onthaalouder vertelt dat hij vroeger 

zonder interesse voor zich uit staarde en dat zij zijn hand met het potlood in, moest vasthouden om 

te kleuren. Daarnaast wijst de onthaalouder Daan nog wel op de activiteit die ze wil dat hij doet, op 

de dingen die ze ziet en ze vraagt hem herhaaldelijk om tot bij haar te komen. Een voorbeeld van de 

eerste vorm van directiviteit is: 

“Daan speelt aan de tafel. De onthaalouder nadert hem van opzij. Daan kijkt naar haar op en 

zij vraagt hem: ‘SCHILDEREN?’ Daan kijkt terug naar zijn speelgoed. De onthaalouder wandelt 

naar de kast, neemt enkele papieren met een niet-ingekleurde tekening op en legt vijf 

verschillende tekeningen naast elkaar op tafel. Ze zet zich op de stoel naast Daan. Hij kijkt haar 

aan en zij vraagt opnieuw SCHILDEREN? Ze wijst naar de tekeningen. Daan kijkt naar de 

tekeningen en speelt verder. De onthaalouder wacht even en tikt op zijn schouder. Daan kijkt 

op. Onthaalouder vraagt SCHILDEREN? Daan kijkt langdurig naar de tekeningen. De 

onthaalouder neemt hem onder zijn oksels en zet hem op haar schoot. … De onthaalouder wijst 

naar de middelste tekening en gebaart met hetzelfde hand VARKEN. Daan kijkt afwisselend van 

de tekeningen naar haar en terug. Hij gebaart VARKEN. Zij kijkt naar hem en knikt VARKEN 

GOED. Daan wijst naar de tekening en kijkt tegelijkertijd naar haar VARKEN VARKEN. Daan kijkt 

terug naar de tekeningen en wijst de volgende aan. De onthaalouder gebaart KONIJN. Hij kijkt 
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naar haar en zij herhaalt KONIJN. De onthaalouder wil naar de laatste tekening wijzen terwijl 

Daan naar de eerste wijst. Hij kijkt naar haar op terwijl zij naar te tekening toebuigt. Ze komt 

recht, kijkt hem aan VLINDER. Daan wijst naar het konijn KONIJN, wijst naar de middelste 

tekening en kijkt haar vragend aan. De onthaalouder VARKEN. Daan kijkt naar de tekening 

VARKEN en tikt er herhaaldelijk op. 

De onthaalouder heeft ook aandacht voor gedeelde aandacht doordat ze haar blikrichting op de zijne 

afstelt. Doorheen het overlopen van de tekening gaat ze mee in de rolomkering van Daan en komen 

beiden aan het woord. 

 

Naast directiviteit geeft bovenstaande situatie ook weer hoe visuele communicatiestrategieën 

worden geïmplementeerd. De onthaalouder tikt Daan aan om zijn aandacht te krijgen. Andere 

manieren waar zij gebruik van maakte waren: kloppen op tafel tijdens het eten; aantikken op andere 

lichaamsdelen afhankelijk van zijn en haar positie en wapperen met haar handen in zijn gezichtsveld. 

De onthaalouder en Daan maken gebruik van ‘wijzen’. Ze laten daarbij voldoende tijd om elkaar 

terug aan te kijken, zodat de andere tijd krijgt om te kijken naar wat er verwezen wordt. Oogcontact 

en gelaatsgerichtheid keren in elk adequaat contactmoment terug. Als Daan bewust niet kijkt of 

wegkijkt, neemt de onthaalouder zijn kin vast en draait ze zijn gezicht naar haar toe. Daan kijkt haar 

soms aan met een duidelijke vraag op zijn gezicht maar onderneemt verder geen contactpoging 

waardoor de onthaalouder niet adequaat op hem zal reageren aangezien ze het niet gemerkt heeft. 

 

In bovenstaande voorbeelden kwamen verschillende gelaatsexpressies naar voor. De onthaalouder 

maakt gebruik van glimlachen en een strenge uitstraling. Daarnaast heeft de onthaalouder ook een 

sussend gezicht waarbij ze de lippen tuit, een neutraal en een boos gezicht. 

1.1.2 Autonomie 

De onthaalouder geeft de kinderen in verschillende situaties de kans om te doen wat ze zelf willen. 

Ze laat de kinderen zelf kiezen met wat ze willen spelen tijdens het vrij spel en de kinderen mogen dit 

speelgoed ook zelf nemen. Daan kiest zelf waarmee hij speelt en neemt dit ook uit de kasten en 

bakken. Sommige dingen moeten de kinderen wel komen vragen, bijvoorbeeld de kleurpotloden, 

verfmateriaal, boekjes en puzzels voor de groteren. Soms blijven kinderen ook staan bij de plaats 

waar deze spullen liggen. De onthaalouder vertelt dat Daan vroeger speelde met het speelgoed dat 

voor hem lag, maar zelf geen initiatief nam. Nu zegt ze dat hij haar hand komt nemen als hij haar iets 

wil tonen of aan haar broek trekt wanneer ze voor het raam staat omdat hij dan opgetild wil worden 

om naar buiten te kijken. De onthaalouder laat Daan en de andere kinderen ook deelnemen aan het 

keukengebeuren als ze dit aangeven: “Dat is er nu ook bij, dat ik Daan de tafel laat dekken, dat doet 

hij ook graag. De tafel dekken of meedoen met het eten maken…” Zo wordt hij betrokken bij het 

dekken van de tafel, aardappelen afspoelen en de afwas. Bij geleide activiteiten zoals het schilderen 

mogen de kinderen zelf kiezen welke tekening ze willen inkleuren. Aansluitend bij het voorbeeld bij 

paragraaf 1.1.1 Veiligheid kiest Daan welke tekening hij wil kleuren:  

“De onthaalouder toont Daan de tekening van het varken en gebaart SCHILDEREN boven de 

tekening. Daan schudt het hoofd en kijkt naar de andere tekeningen. De onthaalouder legt het 
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varken weg, legt een andere tekening voor Daan en kijkt hem vragend aan. Daan kijkt naar de 

tekening en knikt.” 

 

Betreft kinderen van Daans leeftijd heeft de onthaalouder vier verwachtingen. Ten eerste dat ze 

reageren als een ander kind hun speelgoed afneemt. Ze wijst hierbij op de verschillen tussen 

kinderen: sommigen weten niet hoe ze moeten reageren. De onthaalouder zegt dan soms tegen het 

kind dat hij tegen het andere kind moet zeggen het speelgoed terug te geven, anderzijds zegt ze 

soms naar de kinderen de boodschap te geven ‘tja, dat gebeurt’ of het kind af te leiden met de rest 

van zijn speelgoed: 

“Daan zit bij een bak plastieken dieren. Hij neemt er verschillende uit. De onthaalouder zit 

naast hem op haar hurken. Een jonger kindje komt naar de bak, neemt er een dier uit en 

wandelt weg. Daan kijkt naar de onthaalouder. Zij haalt haar schouders op, ‘NOG dieren 

SPELEN’ en wijst naar de bak. Daan speelt verder.” 

In een andere situatie geeft de onthaalouder nog een andere reactie: “Daan speelt met de blokken. 

Hetzelfde kindje komt naar hem toe. Daan zet zich letterlijk tussen het kindje en zijn toren. De 

onthaalouder kijkt ernaar en doet niets. Het kindje kijkt naar Daan en loopt door.” Ten tweede 

verwacht de onthaalouder dat de kinderen duidelijk kunnen maken wat ze willen en wat niet. Ze 

hebben immers bijna de leeftijd om naar de kleuterschool te gaan en dan is deze vaardigheid 

belangrijk. Zo geeft Daan zelf aan dat hij nog eten en drinken wil hebben door te wijzen naar de pot 

of naar de fles water in combinatie met de gebaren ETEN of DRINKEN. Ten derde zouden de kinderen 

volgens de onthaalouder ook moeten kunnen aangeven wanneer ze moeten plassen. De 

onthaalouder erkent dat Daan dit nog niet doet en zegt dat als ze hem vraagt of hij moet wateren, hij 

zal meekomen naar het potje en plassen indien nodig. Tenslotte verwacht ze van de kinderen dat ze 

de anderen niet duwen. Wanneer de verschillende verwachtingen realiteit worden, is volgens de 

onthaalouder afhankelijk van kind tot kind. In analogie met paragraaf 1.1.1 Veiligheid, zegt ze dat het 

forceren van een kind verloren moeite is. 

 

Deze mogelijkheden tot zelfbepaling en verwachtingen worden vergezeld door bevestiging en 

aanmoediging. Dit laatste zegt de onthaalouder te doen door de kinderen te wijzen op de 

meerwaarde van het gevraagde gedrag of door haar geloof in hun kunnen te uiten. Zij geeft volgende 

voorbeelden om tegen de kinderen te zeggen: “Ma seg, dan moet je geen pamper meer aandoen, 

dan ben je een grote jongen of een grote meid, en dan kun je een klein broekje aandoen…” en “Ga 

maar…” of “Gij kunt dat, jullie zijn al groot, doet dat maar…”. Bevestiging en complimenten zorgen er 

volgens haar voor dat de kinderen gaan glunderen, dat ze het gevoel krijgen groter te zijn. Materiële 

beloningen vindt de onthaalouder niet geschikt omdat kinderen daardoor een verkeerd beeld 

krijgen, al geeft ze toe dat de kinderen uitzonderlijk wel eens iets krijgen. Non-verbale en verbale 

beloningen zijn bij haar meer aan de orde. Voorbeelden van deze laatste zijn ‘dikke duim’, ‘flinke 

jongen of meid’, ‘ik ben fier op u’ of ‘goed samengespeeld’. Ze heeft het gevoel Daan evenveel te 

belonen of berispen als de andere kinderen; complimenten zijn volgens haar immers leuk voor 

iedereen! Hem belonen doet ze op dezelfde non-verbale manier: glimlachen, klappen in de handen, 

al dan niet samengaand met opengetrokken ogen, duim opsteken, knikken, wrijven over Daans hoofd 

of rug, enzovoort. Net als de andere kinderen vraagt Daan om bevestiging: “Daan zit op het potje en 

heeft net geürineerd. Hij kijkt vragend op naar de onthaalouder en klapt in de handen. De 
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onthaalouder glimlacht ‘jaah’, knikt en klapt in haar handen.” De onthaalouder reageert hierop zoals 

daarnet besproken. 

 

Tenslotte stelt de onthaalouder ook grenzen naar Daan en de andere kinderen. Daarbij wil ze in de 

eerste plaats het gedrag stoppen en daarna de reden uitleggen. Ze zegt dat ze indien nodig ook iets 

zal afnemen, bijvoorbeeld het potje met eten voor de vissen. De onthaalouder geeft ook 

waarschuwingen: 

“Daan en een meisje zitten aan tafel. De twee kinderen zijn elkaar aan het aftroeven door hun 

vinger om ter hoogste in de lucht te steken. De onthaalouder kijkt Daan sterk aan ‘PAS OP’. Het 

meisje laat haar hand zakken. Daan kijkt naar de onthaalouder. Zij schudt waarschuwend het 

hoofd en haar vinger. Daan laat zijn hand zakken tot naast zijn bord en kijkt naar zijn bord.” 

Om Daan tijdens het eten te laten stoppen met eten pletten, neemt de onthaalouder zijn handen 

vast. Of wanneer hij naar de andere kinderen staart tijdens het eten, wappert ze in zijn gezichtslijn, 

gebaart dat hij moet eten en wijst naar zijn bord. Als hij dan niet omkijkt, neemt ze ofwel zijn kin vast 

of zet ze zijn bord buiten zijn bereik totdat Daan zijn bord terugvraagt: 

“Daan kijkt naar de onthaalouder. Ze kijkt naar hem, haalt haar schouders op en kijkt naar een 

ander kindje. Daan steekt zijn hand uit naar zijn bord en grijpt ernaar, maar kan er niet aan. Hij 

laat zijn arm zakken tot op de tafel en kijkt vragend naar de onthaalouder. Zij kijkt streng om 

naar hem en zet het bord terug voor hem. Daan neemt zijn lepel en eet rustig verder.” 

 

Over het toepassen van gebaren bij Daan ervaart de onthaalouder dat ze hem minder woordenschat 

kan meegeven dan bij de andere kinderen. Ten eerste vindt ze haar gebarentaalbereik minder groot 

dan hoe ze zich uitdrukt ten opzichte van de andere kinderen. Ten tweede weet ze niet welke 

gebaren te gebruiken om Daan iets duidelijk te maken. Ze vindt dit lastig omdat ze niet volledig kan 

duidelijk maken aan Daan wat ze voelt of wat ze wil zeggen. Ze kan hem wel die bevestiging en die 

grenzen geven maar kan hem niet uitleggen wat hij verkeerd, of goed, doet en waarom. Ze maakt 

zich ook de bedenking dat daardoor zijn woordenschat minder uitgebreid zal zijn dan die van de 

andere kinderen. De onthaalouder verwoordt dit zo: 

“Als Daan pipi op het potje heeft gedaan, is het ‘BRAVO’ of ‘dikke duim’ GOED maar bij ander 

kinderen kan je zeggen: ‘alle, nu ben je toch al een flinke meid, zo pipi op het potje doen’. Maar 

bij Daan…         Hoe moet ik het hem duidelijk maken: groot, grote GROOT      jongen (laat 

handen op schoot vallen)? Dat kind gaat ook denken, wat staat zij mij hier nu te tonen? Alléja, 

dat vind ik wel lastig. … Het is ook zo als hij eens iets verkeerd doet, kan ik het hem niet 

uitleggen wat hij nu eigenlijk verkeerd doet. Als hij iemand duwt, kan je zeggen: ‘DUWEN 

NEEN’. Maar bij een ander kind kan je dan zeggen: ‘je mag het kindje niet duwen. Het kindje 

gaat pijn hebben en wenen’. Bij Daan is dat dan anders. Daardoor denk ik dat Daan zijn 

taalschat ook niet verder zal rijken dan ‘neen, dat mag niet’ en ‘dat mag niet’. Bij een ander 

kind gaat dat zijn ‘mag hem niet duwen want dan gaat dat kindje wenen’. Voor hem stopt dat 

daar, want ge kunt hem die uitleg niet geven. ’t Is niet simpel. Ge zegt altijd het is een kind 

gelijk een ander, maar op het gebied van taalschat       ….” 

De onthaalouder geeft aan dat iets uitleggen aan Daan meer tijd vraagt dan aan de andere kinderen. 

Als hij zelf iets vraagt, moet ze dit aan hem tonen. Bijvoorbeeld als het buiten regent en hij wil naar 

buiten, moet ze stoppen waarmee ze bezig was, hem opnemen en naar buiten wijzen. Tevens als zij 
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hem op iets wil wijzen, geeft ze aan eerst naar hem toe te moeten gaan en zijn aandacht te 

verkrijgen vooraleer zij zichzelf kan duidelijk maken. 

1.1.3 Socialisatie 

In dit hoofdstuk heeft de ervaring van de onthaalouder over het toepassen van gebaren een grote 

invloed. We gingen hier reeds dieper in de vorige paragraaf. Kort samengevat ervaart de 

onthaalouder dat zij te weinig gebaren kent om zich duidelijk te maken naar Daan. Ze heeft het 

gevoel hem minder nuances te kunnen bijbrengen en minder redenen en verklaringen mee te geven. 

Voorwerpen tonen en uitbeelden geeft zij aan als mogelijke oplossingen. Uit het volgende fragment 

blijkt dat zij met onzekerheden zit over haar manier van aanpak: 

“Ik heb alles gedaan zoals bij de andere kinderen.          En…        Tja, ge moet hem er natuurlijk 

wel meer attent op maken om iets te doen. Neem nu zoals gezegd voor        in boekjes kijken, of 

samenspelen.      Tja…         Ja, ik weet niet hoe ik het juist ga doen… het is niet gemakkelijk.” 

 

De dagstructuur ziet er bij de onthaalouder altijd hetzelfde uit: aankomen, vrij spel, potje, 

middageten, drinken, soms dessert, potje, vrij spel, potje, slapen, potje, vrij spel, potje, fruit of 

yoghurt eten, potje, vrij spel en opgehaald worden. De onthaalouder verwoordt dit tijdens het 

interview als een routine. Het gaat over de dagindeling waarbij de onthaalouder vertelt dat het 

middagmaal gevolgd wordt door een koek of een dessert. Informatie over de routines of het 

dagschema wordt zelden gegeven of dient om het kind te vertellen dat er te weinig tijd rest voor een 

bepaalde activiteit. De onthaalouder geeft wel telkens mondeling aan de kinderen mee wat er nu 

komt. Voor Daan wordt dit duidelijk doordat hij zijn bavet te zien krijgt ETEN, zijn kleren moet 

uitdoen SLAPEN of tijd om op het potje te gaan PIPI. 

 

Het uitleggen van en kinderen informeren over de sociale regels, oorzaak-gevolgregels en gevoelens 

wordt door de onthaalouder duidelijk gemaakt tijdens het begrenzen van het gedrag van de kinderen 

of tijdens het spelen. In navolging van wat de onthaalouder in de eerste alinea aangeeft, worden 

enkele situaties voor Daan niet volledig uitgeklaard. Bijvoorbeeld:  

“Daan zit bij de onthaalouder op de schoot. Zij hoort het vuur overkoken, zet Daan op zijn 

voeten en loopt naar de keuken. Daan kijkt even rond en wandelt snel achter haar aan. De 

onthaalouder is bezig met het vuur af te kuisen. Daan blijft er een hele tijd vragend naar 

kijken. De onthaalouder maakt het werkje af waarbij ze af en toe oogcontact met Daan 

maakt. Als het werk klaar is, kuist ze haar handen af en kijkt Daan aan. Hij wijst naar het vuur 

WARM, waarop zij knikt WARM AI AI en haar hand op zijn hoofd legt om terug naar de tafel 

te stappen. … Dezelfde dag wijst Daan nog twee keer terug naar het vuur en kijkt vragend 

naar de onthaalouder WARM? De onthaalouder knikt WARM.” 

Bij het begrenzen wordt er in eerste instantie geen verdere uitleg gegeven aan Daan. Slechts 

wanneer het gedrag zich herhaalt, krijgt ook Daan uitleg. Bijvoorbeeld tijdens het eten laat de 

onthaalouder Daan en het meisje stoppen met hun bestek in de lucht steken of hun eten pletten. 

Wanneer de kinderen teveel lawaai maken door op de tafel te kloppen, wordt er eerst enkel aan het 

meisje mondeling uitleg gegeven waardoor zij stopt met het gedrag en Daan ook. Daan neemt dus 
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ook door te observeren sociale regels over. Wanneer ze voor de tweede keer teveel lawaai maken, 

gaat de onthaalouder ook aan Daan uitleg geven: 

“De onthaalouder en Daan kijken elkaar aan. Ze heeft zijn beide handen vast. Daan stopt met 

willen kloppen op tafel en de onthaalouder lost voorzichtig haar greep. Ze doet ‘stt’ met haar 

vinger op haar mond. Ze wijst naar boven, ‘naam’ SLAPEN. Daan kijkt naar boven en terug naar 

haar. Zij neemt het speelgoedje uit zijn handen. Daan laat dit gebeuren.” 

Een andere situatie die wordt uitgelegd, is wanneer een stuk speelgoed kapot is via het gebaar 

KAPOT, waarop Daan verderspeelt met het speelgoed maar op een geheel andere manier.  

 

De bovenstaande situatie is eveneens een voorbeeld voor het onderwerp geluidsbewustzijn. Enkel 

wanneer Daan teveel lawaai maakt, wordt hij begrenst. Hij krijgt niet altijd de verklaring of 

verbinding met het geluid mee. De onthaalouder weet niet hoe ze het concept ‘geluid’ aan hem moet 

duidelijk maken aangezien het voor hem niet waarneembaar is en zij de gebaren niet kent. Dat ze 

hem dit niet kan duidelijk maken, is voor haar verschillend ten opzichte van de andere kinderen, 

maar ze vindt niet dat dit verstrekkende gevolgen heeft. Ze zegt: 

“Dat is moeilijk hé. Ik ken ook niet alle gebaartjes. Dat is zo met de auto’s ook. Daan kan dan zo 

heel hard duwen en dat piept dan zo. Maar jah, tegen de andere kindjes kan je dan zeggen: 

‘dat maakt veel lawaai’, maar tegen Daan kan je niet zeggen: ‘dat maakt lawaai’. Want jah, 

wat is dat? ‘Lawaai’ voor dat kind? Dus das wel… (pauze) Maar jah, dat zijn kleine zaken in 

feite.” 

1.2 Omschrijving van het kind 

De onthaalouder definieert Daan als een dove jongen. Dat wil voor haar zeggen dat hij niet hoort en 

ze vult een aantal keer aan dat dat niet aan hem te zien is, dat hij voor de rest hetzelfde is als de 

andere kinderen en dat hij geen andere gebreken heeft (bijvoorbeeld een mentale of visuele 

beperking). Ze weet niet hoe Daan hiernaar kijkt en denkt niet dat hij dit nu al als een gemis aanvoelt. 

Ze vermoedt dat dit gevoel nog wel zal komen als hij ouder is, als hij zich afvraagt waarom de 

anderen hun mond openen. Wanneer de onthaalouder over Daan vertelt tegen anderen, zal ze er 

telkens bijzeggen dat hij doof is om te bekomen dat de anderen zijn gedrag goed interpreteren. 

 

Op vlak van taal geeft de onthaalouder aan dat bij Daan gebaren gebruikt worden, dat zijn ouders 

doof zijn en met hem communiceren via gebaren. Ze vertelt dat Daan nu nog niet zoveel gebaren 

produceert. Aangezien Daan naar een dovenschool zal gaan, verwacht de onthaalouder dat dit zal 

toenemen. 

 

Bij het omschrijven en uitleggen van Daans karaktereigenschappen maakt de onthaalouder geen 

rechtstreekse verbinding met het feit dat de jongen doof is. Ze vertelt dat hij een vrolijk kind is omdat 

hij veel lacht. Hij is volgens haar behulpzaam, soms zelfs té zodat ze hem moet afremmen omdat hij 

bijvoorbeeld mee aan het kookvuur komt staan, en hij is ook lief naar andere kinderen toe omdat hij 

knuffels en troost geeft. Ze typeert hem als sociaal, wat wil zeggen dat hij speelt met iedereen, goed 

in de groep ligt en aanvaard wordt door de andere kinderen. Ze omschrijft hem ook eerder als 

introvert omdat hij liever op zichzelf bezig lijkt te zijn en hij zich braaf alleen kan bezighouden. Als hij 
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in groep speelt, vindt de onthaalouder hem eerder actief en gedraagt hij zich wilder. Ze vertelt dat hij 

ook een “sloebertje” is, m.a.w. een deugniet of een beetje koppig kan zijn en dan soms heel moeilijk 

gedrag stelt als zijn mama hem komt halen en nonchalant is over de betekenis van zijn gebaren. 

Maar de onthaalouder wijst deze eigenschappen toe aan zijn leeftijdfase en laat merken dat ze 

verwacht dat dit slechts tijdelijk gedrag is.   

 

De onthaalouder deelt hem in bij de leeftijdsgroep van de tweejarigen. Ze vertelt dat Daan de laatste 

maanden zich goed herpakt heeft en vooruitgegaan is, maar ze geeft aan dat er nog dingen zijn die ze 

eigenlijk wel verwacht van een kind van 2,5jaar maar die Daan nog niet doet. Deze zijn het 

zelfstandig op het potje gaan en zijn niveau van gebaren.  

1.3 Verbinding met de dovenpedagogiek 

Ten aanzien van anderen verklaart  de onthaalouder de gedragskenmerken van Daan door zijn 

doofheid. Ze geeft aan in te zien dat gebaren en non-verbale interactie de enige manier zijn om 

adequaat met Daan te communiceren. Ze beschouwt de toekomstige dovenschool van Daan als een 

plaats waar hij een taal, namelijk de gebarentaal, kan leren. Daarnaast ziet ze het doof zijn van Daan 

als een niet-leuke ervaring. Hiermee bedoelt ze dat ‘doof zijn’ op zich niet leuk is, maar dat het voor 

haar wel een leerrijke ervaring is om hem op te vangen. Daarbij merken we op dat de onthaalouder 

het ‘doof zijn’ benoemd als iets dat Daan ontbreekt: “Ik weet niet of dat voor Daan nu al een gemis 

is.” De ouders van Daan zijn Doof en bepalen volgens de onthaalouder wanneer Daan zijn 

hoorapparaat draagt en wanneer niet. Als de mama het meegeeft, zegt de onthaalouder Daan te 

stimuleren om het te dragen. Zelf heeft ze nog geen resultaat gemerkt van dit apparaat. 

 

Voor deze case concluderen we dat de contextfactoren ervoor zorgen dat de onthaalouder kennis 

maakt met de socio-culturele invulling van doofheid. Zelf beschrijft ze het gehoorverlies eerder 

vanuit een medisch perspectief. 

2 Onthaalouder 2 

2.1 Gedachten en handelingen 

2.1.1 Veiligheid 

Veiligheid heeft een brede invulling volgens de onthaalouder. In de eerste plaats is dit een fysieke 

aangelegenheid. Daarnaast haalt zij aan dat een kind zich veilig moet voelen en dat de onthaalouder 

haar kinderen moet kennen. Ten derde draagt een vaste structuur bij aan het gevoel van veiligheid. 

Over de lichamelijke veiligheid haalt de onthaalouder enkele concrete materialen aan zoals een 

veilige slaapplaats, speelplaats en speelgoed. De onthaalouder vertelt dat ze wil voorkomen dat de 

kinderen zich mogelijk pijn doen. Ze volgt daarvoor de algemene regels en kondigt mogelijke gevaren 

aan waarbij ze een veilig alternatief voorstelt aan de kinderen. Zo wijst de onthaalouder de kinderen 

op het nemen van kleine hapjes tijdens het middagmaal. Hiermee voorkomt ze dat de kinderen zich 
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verbranden. Naast dit fysieke aspect, vertelt de onthaalouder over het gevoel van veiligheid dat ze 

creëert door haar persoonlijkheid en hoe ze zich gedraagt ten opzichte van haar opvangkinderen. Het 

is voor de onthaalouder belangrijk dat ze kan inspelen op de individuele kenmerken van elk kind. Ze 

nodigt nieuwe kindjes en de ouders uit om al eens een moment naar de opvang te komen zodat 

iedereen elkaar leert kennen. De onthaalouder vertelt: 

“Omdat de kindjes eigenlijk mij al een keer leren kennen. ’t Is niet dat ze plots ergens gedumpt 

worden, gegooid geweest zijn. Dat moet maar een paar keer geweest zijn: een half uurtje, een 

uurtje, twee uur. Gelijk dat het de ouders past, maar voor mij doet dat ook veel omdat ik veel 

zie op die moment: hoe dat het kind is, hoe dat het kind reageert, hoe dat de ouders zijn of hoe 

dat de mama is. Daar zie je heel veel aan.” 

Dit kennismakingsmoment is een start volgens de onthaalouder. De volgende maanden leert ze het 

kind nog beter kennen zodat ze het kind kan laten voelen dat ze er is voor hen, dat ze het kan 

troosten en genegenheid kan tonen. Dit gebeurt door in te spelen op vragen van kinderen, naar hun 

verhaal te luisteren of mee te leven met hun gevoelens. Ook fysieke aanraking zoals aaien over de 

rug of schoot, een kusje op het hoofd vergezeld met een lach of een vriendelijk woord horen hierbij. 

Bijvoorbeeld: “De onthaalouder kijkt Violette aan: ‘ben je gevallen? Heb je PIJN? Moet onthaalouder 

2 een ZOENtje geven?’ Violette knikt; de onthaalouder tilt haar op en geeft haar een kusje.” De 

onthaalouder vertelt dat zij en Violette goed bij elkaar passen. De onthaalouder heeft ervaren dat ze 

al na een korte tijd het gevoel had Violette te kennen en heeft van Violette het gevoel gekregen dat 

ze haar vertrouwde en zich thuis voelde bij haar. De verklaring hiervoor legt de onthaalouder bij het 

element gebarentaal. De onthaalouder heeft samen met de ouders een gebarencursus gevolgd. De 

onthaalouder geeft aan dat Violette heel snel de link heeft gelegd tussen het gebaar en het 

getoonde. Het meisje gebruikt de mond en handen van de onthaalouder als informatiebron. De 

onthaalouder vertelt dat ze vroeger eerst de boodschap zei en nadien in gebaren herhaalde voor 

Violette waardoor beiden een nauwer contact met elkaar hadden tegenover de andere kinderen. 

Violette is vanaf haar 3maand steeds omringd geweest door gebaren: thuis door de ouders en in de 

opvang door de onthaalouder en de andere kinderen. Deze laatsten pikten de gebaren ook op 

doordat de onthaalouder hen stimuleerde om ze te gebruiken. Bijvoorbeeld het gebruik DANK-U 

wordt gestimuleerd wanneer de kinderen gaan slapen en hun tutje krijgen. Nu worden de gebaren 

gebruikt als ondersteuning van de gesproken taal, ter verduidelijking naar Violette toe. De 

onthaalouder gebruikt ook gebaren als de andere kinderen niet mogen weten wat de zij met Violette 

afspreekt. Ten derde draagt volgens de onthaalouder een vaste routine bij aan het gevoel van 

veiligheid. Het vertellen van de structuur aan de kinderen, is hierbij vereist. Ze zegt:  

“Een kind heeft structuur nodig. Een kind die structuur heeft, en ge moet dat ook vertellen, 

kinderen weten dat niet van hun eigen ... En als je dat dagelijks herhaalt, dan … weten ze waar 

ze aan toen zijn en ze voelen zich gerust. … En ik denk gewoon doordat ze weten waar ze aan 

toe zijn dat dat hen een goed gevoel geeft, misschien ook een veilig gevoel: waar dat ze aan toe 

zijn, dat ze niet voor verrassingen komen te staan, dat ze weten wat er gaat gebeuren.” 

 

Violette reageert goed op haar naam en de onthaalouder gebruikt deze als voornaamste 

contactmanier. Andere benutte mogelijkheden zijn wuiven in haar gezichtsveld, haar arm of hoofd 

aanraken (afhankelijk van positie) en de onthaalouder die zich bukt tot op ooghoogte. Bijvoorbeeld:  
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“De onthaalouder kijkt Violette aan ‘gaan we u BOEKje om de KLEUREN IN de TAS steken?’. 

Violette knikt, neemt het boekje en kijkt ernaar. De onthaalouder zet zich naast Violette en legt 

de tas voor haar. Ze kijkt naar Violette en tikt haar aan. Violette kijkt haar aan. De 

onthaalouder wijst naar de boekentas ‘zooo MOOOOI’. Violette knikt. De onthaalouder knikt 

‘MOOI hé’ en doet de rits van de tas open. Ze houdt de opening naar Violette ‘Violette in doen’. 

Violette steekt het boekje in de tas. De onthaalouder zegt ‘DANK-U’, neemt de tas bij zich en 

sluit hem. Violette doet haar haar uit haar gezicht en gaat verder waarmee ze bezig was.” 

Dit voorbeeld toont eveneens de auditieve en visuele communicatiestrategieën van de 

onthaalouder. Ze gebruikt haar stemritme en intonatie om haar intentie duidelijk te maken. Gebaren, 

aanraking en wijzen is aanwezig, sequentieel kijken komt minder aan bod. De onthaalouder wisselt 

haar gelaatsexpressie af, aangepast aan de boodschap: neutraal, streng, lachen. Ze vertelt dat 

ouders zeggen dat ze ‘rust’ uitstraalt.  

De geobserveerde sensitiviteit van de onthaalouder sluit aan bij wat ze tijdens het interview 

vertelde. Ze wil oog hebben voor de persoonlijke noden van elk kind en hierop inspelen. Bijvoorbeeld 

door voor te stellen het kind te helpen, op vragen van de kinderen in te gaan, enzovoort. Directiviteit 

komt naar voren wanneer de onthaalouder een gesprek aangaat met Violette. De onthaalouder 

controleert het onderwerp en bevraagt situaties die aansluiten bij haar leven, maar niet ingaan op de 

moment zelf. Bijvoorbeeld: 

“Violette heeft een geschenkje gekregen van een ander kindje: een boekje en een bellenblazer. 

Ze bekijkt de bellenblazer aandachtig, het boekje ligt op de tafel. De onthaalouder bekijkt het 

boekje en tikt op de kaft ‘Zeg Violette, wat staat er hier op? Wat is dat diertje? Violette kijkt 

van de bellenblazer naar de onthaalouder en terug. De onthaalouder ‘SCHAAPje’ en Violette 

knikt kijkend naar de blazer.” 

De onthaalouder beperkt het gespreksonderwerp niet met gesloten vragen maar gebruikt ook open 

vragen. In andere situaties komen ook de aspecten beurtneming en rolomkering aan bod. Wanneer 

Violette zelf naar de onthaalouder toestapt, gaat de onthaalouder wel in op het aangereikte 

onderwerp. 

2.1.2 Autonomie 

De ontwikkeling van het gevoel van zelfbeschikking hoort volgens de onthaalouder in evenwicht te 

verlopen met het gevoel van veiligheid. De kinderen krijgen kansen om deze zelfbeschikking te 

ervaren. De onthaalouder verwacht dat de kinderen zelf kunnen aangeven waarmee ze willen spelen 

en creëert de mogelijkheden hiervoor.  

“De onthaalouder kijkt naar Violette ‘Violette mag, ook konijn kleuren?’. Violette antwoordt: 

‘neen, plop’. … De onthaalouder kijkt naar Violette ‘Violette’. Het meisje kijkt op naar de 

onthaalouder. Zij zegt: ‘HUISje van PLOPje’. Violette kijkt naar de tekening ‘HUIS’, knikt ‘jah’ en 

kijkt in de doos met kleurpotloden.” 

Verder heeft de onthaalouder nog een aantal duidelijke verwachtingen voor een kind van 2,5 jaar. 

Ten eerste verwacht ze van deze kinderen dat ze op komen voor zichzelf en dat ze duidelijk 

afbakenen wat van hen is en wanneer een ander kindje te ver gaat. Violette trekt in deze gevallen de 

aandacht van de onthaalouder door naar haar toe te stappen of te beginnen huilen. Tegelijkertijd kan 

ze boos kijken. En als het andere kindje haar fysiek blokkeert, reageert ze ook fysiek terug. De 
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onthaalouder staat toe dat Violette dit doet, alleen wanneer een kind een handeling stelt waarbij 

haar CI geraakt zou kunnen worden. Daarnaast verwacht de onthaalouder dat de kinderen hulp 

vragen wanneer ze deze willen en dat de kinderen zelf aangeven wanneer ze naar het toilet moeten. 

De kinderen mogen, als ze het aangeven, ook telkens gaan. Bijvoorbeeld:  

“Violette stapt naar de onthaalouder toe en zegt stilletjes ‘moet pipi doen’ terwijl ze wriemelt 

met haar rok. De onthaalouder kijkt haar aan en geeft een zwaai met haar hoofd ‘allé, ga 

maar’. V wijst naar de knop van haar rok en zet een stapje dichter naar de onthaalouder. Deze 

bukt zich ‘knopje opendoen?’ en maakt de knop los ‘allé, knopje is open’. Violette gaat naar het 

potje en doet haar rokje e.d. naar beneden.” 

De onthaalouder verwacht tevens dat de kinderen op die leeftijd aangeven of ze voldoende hebben 

gegeten of nog willen. Ze geeft zelf aan dat dit kan door het bord naar voor te schuiven. Ze merkt het 

ook op wanneer een kind minder vlot eet of wanneer het eten terugkomt. Bijvoorbeeld: 

“Violette houdt haar leeg eetbordje schuin in de richting van de onthaalouder ‘og’. De 

onthaalouder kijkt Violette aan ‘NOG?’ waarop Violette het hoofd knikt. … Violette steekt haar 

kom in de lucht en kijkt naar de onthaalouder ‘wil nog’. De onthaalouder kijkt Violette aan 

‘NOG of GENOEG’. Violette zegt ‘nog’. De onthaalouder ‘NOG’ en Violette knikt.” 

Tenslotte stelt de onthaalouder nog volgende verwachtingen: geen speelgoed afnemen, het delen 

van meegebracht speelgoed, de knuffel en tutter op de trap leggen en bij het slapengaan de kleding 

op de stoel leggen. 

 

Door kinderen te begrenzen denkt de onthaalouder de kinderen te leren wanneer ze te ver gaan en 

wat de gevolgen zijn van hun gedrag. De onthaalouder geeft meermaals de kinderen een verwittiging 

omdat ze meent dat de kinderen bezig zijn met het leren van regels (zie paragraaf 2.2.3 Socialisatie). 

De onthaalouder past verschillende strategieën toe om Violette en de andere kinderen te begrenzen. 

Als de onthaalouder Violette samen met andere kinderen wil begrenzen, gaat ze de boodschap 

zeggen zonder eerst de aandacht van de kinderen te trekken. In eerste instantie komen hier niet 

altijd de namen van de kinderen in voor. Wanneer het gedrag van de kinderen erger is, zal ze hen wel 

benoemen. Op dat moment is haar boodschap korter en ook haar intonatie en mimiek strenger. 

Bijvoorbeeld wanneer Violette en een andere jongen, J, beiden op hetzelfde potje willen zitten. De 

eerste keer zegt ze: “kom, zet jullie eens op je eigen potje”. De tweede keer is de boodschap als volgt: 

“J en Violette, stoppen.” Als de onthaalouder Violette individueel begrenst, gaat ze eerst contact 

maken en de boodschap non-verbaal geven en/of verbaal geven ondersteund door het gebruik van 

gebaren. Bijvoorbeeld: “De onthaalouder is in gesprek met een andere ouder. Violette begint luid te 

brabbelen tegen het kindje van de ouder. De onthaalouder draait zich naar Violette, vangt haar blik 

op SST.” De onthaalouder zegt de kinderen pas te straffen nadat ze 2 à 3 maal een verwittiging 

hebben gekregen. Ze meent dat het verwoorden van de verwachtingen die verbonden zijn met de 

dagelijkse structuur, alsook aanmoedigen en belonen, beter werkt. Bijvoorbeeld bij naar het potje 

gaan: “Violette doet iets met haar onderbroek en kijkt de onthaalouder aan ‘zo?’. De onthaalouder 

lacht ‘maar neen, zot gat. Doe het maar goed’, waarop Violette haar broek goed doet en gaat zitten 

op het potje.”  

 

Een kind belonen kan volgens de onthaalouder op een fysieke en verbale manier. Fysiek is onder 

andere door het geven van knuffels; verbaal belonen kan op twee manieren. De eerste manier is dit 
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persoonlijk tegen het kind zeggen. Bijvoorbeeld: “ ‘goed zo, dat is de buggy vasthouden’, ‘dat is flink’, 

jij hebt mooi DAG gezegd Violette’.” De tweede verbale manier is het goede gedrag van een kind als 

voorbeeld gebruiken voor de andere kinderen, op zo’n manier dat het kind in kwestie de beloning 

oppikt. Bijvoorbeeld: “De onthaalouder kijkt Violette aan ‘amaaai Violette, flink zo!’. J kijkt op en de 

onthaalouder kijkt hem aan ‘kijk maar eens naar Violette’ en wijst naar het lege eetbordje van 

Violette ‘J kijk eens naar haar bordje’.” Deze beloningen monden volgens de onthaalouder uit in 

aanmoedigingen. Ze zegt dat het kind zich aangesproken voelt door de beloning en daardoor het 

gedrag gaat herhalen of wordt aangesproken door de beloning of het voorbeeld van anderen, wat 

een stimulans is om het gedrag over te nemen. Verder gaat de onthaalouder de kinderen aansporen 

hun capaciteiten te benutten. Bijvoorbeeld door Violette te stimuleren zelf het boekje in de tas te 

steken (zie voorbeeld paragraaf 2.2.1 Veiligheid, bij contactmanieren). Ze gaat ook haar geloof in het 

kind uitdrukken, o.a. door ze letterlijk een duwtje in de rug te geven, al dan niet vergezeld met ‘allé, 

kom’. 

Het aanmoedigen en belonen van Violette verliep volgens de onthaalouder anders dan bij de andere 

kinderen: ze stak haar duim omhoog, lachte naar Violette en zette een vrolijk gezicht op. De 

onthaalouder zegt het positieve evenveel tegen Violette aan te geven als bij de andere kinderen. Nu 

verloopt dit op dezelfde wijze volgens de onthaalouder aangezien Violette hoort. 

 

De onthaalouder maakte de keuze om gebaren te gebruiken bij Violette omwille van twee redenen. 

Ze acht het hebben van een communicatiemanier als noodzakelijk om een kind te kunnen opvoeden. 

Daarbij vindt ze het belangrijk dat dit op zo’n manier gebeurt dat het kind deze later ook bij anderen 

kan toepassen. Ze verwoordt dit als volgt:  

“Ik zou geen kindje hebben, zonder met een kind te kunnen communiceren, want dan hebt ge 

ook geen band met dat kind. Alléja, hoe kan je nu dagelijks met een kind bezig zijn, als je naar 

elkaar niets kan duidelijk maken? Dan kan je ook geen regels opleggen, dan kan je geen 

basisopvoeding geven. Hoe maakt je dan een kind duidelijk dat het tijd is om te gaan slapen als 

je niet….” 

en 

“Als ik die gebaren ni kende, dan weet ik niet hoe ik haar überhaupt iets zou moeten duidelijk 

maken. Oké ge gaat misschien wel dingen tonen, maar zijn dat dan de juiste dingen? En doe je 

dat dan op de goeie manier? Want dat vond ik heel belangrijk.” 

De onthaalouder haalt aan dat zij op Violette een even grote invloed heeft als op de andere kinderen. 

Bij Violette ervaart de onthaalouder wel dat ze op een aantal aspecten moet letten. Vroeger was dit 

in de plaats van spreken, aantikken en gebaren; nu is het de naam noemen, zorgen dat Violette haar 

kan zien en dan spreken. 

2.1.3 Socialisatie 

De onthaalouder meent dat het blijvend herhalen van de dagelijkse structuur maakt dat kinderen 

hem oppikken en later zelf kunnen reproduceren. Zo weten de kinderen volgens haar waar ze aan 

toe zijn en wat ze kunnen verwachten. De onthaalouder gebruikt voorwerpen die gelinkt zijn aan een 

bepaalde activiteit om de volgende aan te kondigen. Bijvoorbeeld:  
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“Na het eten van de soep kuist de onthaalouder de mond van Violette af. Violette neemt de 

bavet vast. De onthaalouder kijkt haar aan ‘bavetje aanlaten, straks gaan we SPAGHETTI eten’. 

… De onthaalouder geeft de baby’s te eten. V gaat naast haar staan. De onthaalouder draait 

zich naar Violette ‘we gaan SPAGHETTI eten, goed? Violette ook?’. Violette knikt.” 

Naast de dagelijkse structuur verwoordt de onthaalouder haar eigen acties. Ze vertelt de kinderen 

wat ze eerst zal doen en wat daarna, al dan niet gevolgd met de redenen van deze volgorde. 

Bijvoorbeeld: “ ‘Onthaalouder 2 gaat dat straks pakken, Violette, straks. Onthaalouder gaat eerste K 

yoghurt geven.’ ” 

 

De onthaalouder vertelt dat ze momenteel bezig is met Violette voor te bereiden op de 

kleuterschool. Ze gaat dit overgangsproces uitleggen door te verwijzen naar haar broer (die voltijds 

naar school gaat) en door vergelijkingen te maken tussen de school en de kinderopvang. Het lezen 

van boekjes wordt ook gebruikt om kinderen kennis te laten maken met iets nieuws, bijvoorbeeld op-

het-potje-gaan. 

De manier waarop Violette wordt geïnformeerd over oorzaak-gevolgverbanden is afhankelijk van 

twee factoren. De eerste is de bezigheid van de onthaalouder op datzelfde moment, de tweede voor 

wie het verband bedoelt is. Als de onthaalouder op dat moment zelf letterlijk de handen vol heeft, 

zal ze eerst kijken naar diegene(n) voor wie de boodschap bedoeld is en dan haar boodschap verbaal 

geven. Als de boodschap enkel voor Violette is bedoelt, gaat de onthaalouder verschillende 

strategieën hanteren waarbij telkens minstens gebruik wordt gemaakt wordt van een gebaar, wijzen 

of voordoen. In één situatie wordt enkel en alleen verbale uitleg gegeven door de onthaalouder, 

waarna Violette ongeduldig wordt. Als de onthaalouder dan de boodschap herhaalt met oogcontact 

en uitvoert, heeft Violette wel geduld. De situatie gaat als volgt:  

“Violette zit aan tafel te eten. De onthaalouder staat achter haar en kijkt naar J, die naast 

Violette zit. Violette kijkt omhoog naar de onthaalouder, wil tegelijkertijd een hap nemen en 

laat haar lepel vallen. De onthaalouder kijkt naar de lepel ‘boem, wacht ik zal m ne keer 

afspoelen’ en neemt hem op van de grond. Ze zet zich recht en geeft J nog een lepel eten. 

Violette kijkt naar de onthaalouder en steekt haar hand uit naar haar lepel. De onthaalouder 

kijkt haar aan, houdt de lepel buiten haar bereik ‘wacht even’, wandelt naar de kraan ‘ik ga 

hem afspoelen’. Violette kijkt de onthaalouder na, neemt haar beker en drinkt ervan.” 

Naast de oorzaak-gevolgrelaties benoemt de onthaalouder ook de gevoelens van Violette, telkens 

ondersteund door het gebaar. Ze bevestigt daarbij ook de oorzaak van het gevoel. Bijvoorbeeld: “J 

heeft net Violette geduwd. De onthaalouder kijkt met grote ogen naar haar ‘Violette is BOOS’. 

Violette wijst naar J ‘J ni duwen’. De onthaalouder schudt het hoofd ‘neen, Violette, dat mag niet’.” 

De onthaalouder vertelt dat haar kinderen hun gevoelens mogen hebben, maar dat ze bij het uiten 

van hun gevoelens de anderen niet mogen betrekken en dat ze hun emoties op een relevante manier 

moeten leren uiten. Het mag er voor haar niet overgaan. De onthaalouder geeft aan dat de kinderen 

in de opvang de aanzet leren tot, maar dat ze nog niet alle sociale regels kennen op het moment dat 

ze de kinderopvang verlaten. Om de kinderen sociaal te ondersteunen, wil ze kinderen aanleren te 

wachten in plaats van speelgoed af te nemen, zich te verontschuldigen door ‘sorry’ te zeggen of een 

kusje te geven, samen te spelen met hetzelfde speelgoed zonder ruzie te maken en beleefd te zijn. 

De onthaalouder wil voorkomen dat de andere kinderen in de kleuterschool haar kind gaan mijden 

omdat ze het een onaangenaam kind vinden. De onthaalouder zegt deze processen reeds te ervaren 
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in haar opvang. De beleefdheid om ‘dank u’ en ‘goeiedag’ te zeggen, hanteert de onthaalouder zelf 

als voorbeeld. Ze verplicht de kinderen niet om dit ook te doen, maar merkt dat de oudsten haar 

gedrag toch imiteren waarbij ze dit naar hen toe bevestigt. Zo blijven ook de gebaren voor Violette 

gehanteerd in de opvang, bijvoorbeeld bij het krijgen van hun tutje voor het slapengaan, stimuleert 

de onthaalouder de oudste kinderen om het gebaar DANK-U te gebruiken. 

Voor Violette zegt de onthaalouder dezelfde regels te hanteren als voor de andere kinderen, met 

slechts één uitzondering: om het CI-bewustzijn te ondersteunen, mag Violette heel boos worden als 

anderen aan haar CI komen. De onthaalouder vindt het belangrijk dat ze aangeeft dat dit van haar is 

en dat het geen speelgoed is. Maar verder zegt de onthaalouder dat Violette de regels evengoed 

kent als een ander kind en dat ze er evenveel op moet gewezen word omdat ook zij dingen 

uitprobeert. De CI staat daar voor de onthaalouder los van. 

 

Activiteiten zonder CI zijn nu zeer uitzonderlijk. De onthaalouder geeft aan dat deze activiteiten, 

zowel voor haar als voor de kinderen, terug een aanpassing vragen. Ze zegt: “Dat is wel een activiteit 

die meer aandacht vraagt, ook van mij. Want ik moet ook even stilstaan bij het feit dat ze ze niet in 

heeft, vooral nu ze hoort hé.” 

2.2 Omschrijving van het kind 

De onthaalouder verwijst naar Violette als een doof kind dat in de horende wereld kan functioneren 

indien er enkele aanpassingen worden gedaan. De onthaalouder zegt dat Violette hoort met haar CI’s 

en met enkele aandachtspunten, zoals een tolk, komt ze er. De onthaalouder denkt misschien dat ze 

hierdoor geviseerd kan worden door anderen, maar denkt niet dat andere mensen haar daarom 

anders gaan behandelen. Ze zegt dat ze dit ‘anders behandelen’ niet heeft ervaren in haar opvang. 

 

In de kinderopvang behoort Violette tot de groep kinderen die naar school beginnen te gaan. De 

onthaalouder vult trots aan dat dit momenteel heel goed loopt. Verder is Violette volgens de 

onthaalouder een echt meisje want ze is zeer gediend met complimenten over haar uiterlijk en haar 

kleding.  

 

Vroeger had Violette in haar taalaanbod veel meer nood aan gebaren volgens de onthaalouder. 

Aangezien zij niet kon horen, was dit de manier om haar correcte informatie te verschaffen. De 

onthaalouder stimuleerde de ouders om een cursus gebarentaal te volgen, waarvan zij zelf het eerste 

jaar meedeed. Nu zijn gebaren volgens de onthaalouder niet meer zo nodig: Violette hoort en 

spreekt zelf ook. De onthaalouder ervaart wel dat Violette teruggrijpt naar de gebaren wanneer ze 

verlegen is. De gebaren zijn volgens de onthaalouder dan ook een manier om sneller haar 

vertrouwen te krijgen.  

 

De onthaalouder omschrijft het karakter van Violette met volgende eigenschappen. Ze vindt Violette 

een sociaal kind aangezien ze tegen ouders en kinderen begint te praten wanneer deze aankomen en 

omdat Violette naar mensen durft toegaan om te praten. De onthaalouder omschrijft het meisje als 

vriendelijk en beleefd. Daarnaast is ze leergierig. De onthaalouder vertelt dat ze graag nieuwe dingen 

wil leren en vragen stelt over wat ze ziet. Ook het enthousiasme dat Violette toont voor verschillende 
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dingen, vindt de onthaalouder zeer positief. Verder omschrijft ze Violette ook als een “furietje” 

aangezien Violette heel hevig haar emoties kan tonen en ze een sterk karakter heeft. De 

onthaalouder concludeert dat Violette een tof kind is: “Iets negatiefs zeggen van een kind dat altijd 

vriendelijk is, dat enthousiast en content is. Ze is zij al is een keer boos, … maar zal nooit doorgaan 

zonder mij lachend een kus te geven.” 

2.3 Verbinding met de dovenpedagogiek 

Bij het vernemen dat Violette doof is, reageert de onthaalouder met een open visie en gaat ze op 

zoek naar informatie. Haar doel is een manier te vinden om te kunnen communiceren met Violette. 

Ze meent immers dat deze communicatie noodzakelijk is om een band te kunnen creëren maar ook 

om elkaar dingen duidelijk te kunnen maken. Haar dochter, die Orthopedagogie studeert, 

ondersteunt de onthaalouder bij deze zoektocht. De onthaalouder brengt de ouders op de hoogte 

van een cursus gebarentaal en het bestaan van begeleiding. De onthaalouder wordt betrokken bij 

zowel de cursus gebarentaal als bij de thuisbegeleiding. De onthaalouder vertelt dat ze tijdens de 

cursus heeft geleerd dat gebarentaal een volwaardige taal is en verschillende varianten kent. Naast 

de cursus gebarentaal volgde de onthaalouder nog een cursus ‘visuele communicatie’. 

Ondertussen is Violette enkele jaren ouder geworden en presteert zij goed met haar CI’s. De 

onthaalouder wijst dan ook op volgende realiteit in het leven van Violette: ze leeft in een horende 

omgeving en heeft nu zowel de capaciteiten als de mogelijkheden hierin te leven, te functioneren. De 

onthaalouder meent dat het meisje, door naar een horende school te gaan, hetzelfde niveau kan 

behalen als haar horende leeftijdsgenoten. Violette heeft volgens haar geen andere problemen dan 

haar gehoor en functioneert voor de rest perfect normaal. De onthaalouder beseft dat Violette 

ondersteuning zal nodig hebben om in de horende wereld te leven, bijvoorbeeld door middel van 

een tolk. Ze voorspelt dat Violette mogelijk door haar ondersteuning bij andere mensen sneller in het 

oog zal springen en dat deze haar daarmee zullen benoemen. Bijvoorbeeld: “kindje dat doof is en 

kindje dat een CI heeft en het kindje dat hulp krijgt op school.” De onthaalouder verwacht niet dat 

deze anderen daarom Violette anders zullen benaderen of hun verwachtingen zullen aanpassen. 

 

We komen tot de conclusie dat minstens elke visie licht wordt aangeraakt. Het vertrekpunt sluit aan 

bij de sociale visie. Door haar zoektocht komt de onthaalouder terecht bij aspecten van een socio-

culturele invulling. Met de vaststelling uit de politieke visie in verband met de horende meerderheid, 

krijgt de onthaalouder een visie die ook aansluit bij het medisch model. We merken op dat de 

onthaalouder de opgedane kennis uit het socio-culturele model blijft gebruiken in de opvang van 

Violette. 
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3 Onthaalouder 3 

3.1 Gedachten en handelingen 

3.1.1 Veiligheid 

De onthaalouder vertelt eerst over de fysieke veiligheid van de kinderen. De kinderen moeten veilig 

kunnen spelen, wat wil zeggen dat ze zich niet bezeren aan het speelgoed. De opvang wordt 

gecontroleerd door Kind en Gezin en verder zorgt de onthaalouder enkel voor speelgoed dat 

afgestemd is op kinderen. Scherpe of gevaarlijke dingen wil ze niet in haar opvang. Ze beseft dat er 

altijd gevaren zullen zijn: “natuurlijk kan er altijd iets gebeuren, bijvoorbeeld het vorkje van het 

theeservies… maar als de kinderen er goed mee spelen is dat geen probleem”. Niet alleen het 

materiaal kan de kinderen pijn bezorgen, ze kunnen elkaar ook onopzettelijk pijn doen. De 

onthaalouder waarschuwt de stappende kinderen voor de rondkruipende kleintjes. Bijvoorbeeld: 

“Toon kruipt tot vlak voor de benen van de onthaalouder. Op hetzelfde moment komt een ander 

kindje op haar toegelopen. De onthaalouder zegt: ‘voorzichtig voor de vingertjes van Toon!’ Het kind 

minder vaart.”  De onthaalouder zal ook haar hand op de rug of in de zij van Toon leggen wanneer hij 

zich probeert op te trekken om iets te kunnen zien. Op deze manier zal ze voorkomen dat hij omvalt 

en zich pijn doet. 

 

Ten tweede haalt de onthaalouder aan dat ze wil dat de kinderen zich goed voelen in de opvang, dat 

ze tevreden zijn. Ze bedoelt hiermee dat ze de kinderen het gevoel wil bezorgen dat ze op haar 

kunnen rekenen als ze haar nodig hebben en dat ze niet alleen zijn. Om dit te bereiken zegt ze te 

reageren op hun geroep, te luisteren naar hun verhaal, hen te knuffelen, hun tutje te geven, hen op 

haar schoot te nemen en met hen samen te spelen. Voor Toon geldt volgens haar net hetzelfde op 

een kleine uitzondering na: “Ik doe bij Toon niets anders dan bij de andere kinderen. Alleen misschien 

enkel zorgen dat er oogcontact is en zijn aandacht grijpen.” De observatie toont aan dat de 

onthaalouder Toon bij zich zal nemen om te knuffelen; ze aait hem over zijn hoofd bij het passeren; 

geeft hem kusjes; als hij bij haar komt met zijn hoofd, spreekt ze op zijn hoofd of in zijn nek en ze 

speelt met hem kriebelspelletjes op zijn buik. 

 

In verband met het zogenoemde ‘zorgen voor oogcontact en het grijpen van zijn aandacht’ volgens 

de onthaalouder, blijkt dat de onthaalouder in sommige omstandigheden wel en in andere geen 

oogcontact of dergelijke inbouwt. Situaties waarbij geen responsreactie wordt verwacht van Toon 

worden niet aangekondigd. Bijvoorbeeld het ruiken aan de luier, het uitdoen of opnieuw insteken 

van de CI en het verzetten van de stoel met Toon erin. De onthaalouder maakt wel oogcontact bij 

bijna elke lepel soep of eten die ze Toon geeft, wanneer ze hem iets wil vertellen en wanneer ze 

Toon overneemt van iemand anders. Bijvoorbeeld:  

“De man van de onthaalouder heeft Toon op zijn arm. De onthaalouder wandelt op hen toe. Ze 

kijkt naar Toon en klapt in haar handen. Dan steekt ze de handen naar hem uit. Toon kijkt naar 

haar en glimlacht. De onthaalouder neemt Toon over, zet hem op haar arm en geeft hem een 

kus op zijn wang.” 
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De onthaalouder maakt zodoende gebruik van het aankijken, klappen en het uitsteken van de 

handen. Haar andere contactmanieren zijn het wrijven over zijn wang, rug of hoofd en het wapperen 

van haar handen in zijn gezichtsveld. 

Afhankelijk van het doel van haar interactie, maakt de onthaalouder gebruik van een andere gelaats- 

en lichaamsexpressie. Contact nemen voor spel en eten verloopt meestal met een glimlach op het 

gezicht. Bij het geven van bevestiging lacht de onthaalouder en trekt ze soms haar ogen extra wijd 

open. Berisping verloopt met een streng gezicht en hoekigere bewegingen. De aangeboden taal 

wordt met bijhorende intonatie gegeven. Dit uitgezonderd in één situatie waardoor de handelingen 

van Toon, in deze ene situatie, niet afgestemd zijn op de verwachtingen van de onthaalouder. Het 

gebeuren gaat als volgt:  

“De onthaalouder geeft Toon het eerste hapje middageten. Hij neemt kleine hapjes van de lepel 

en verstijft telkens als hij een hapje neemt. De onthaalouder kijkt hem lachend aan en zegt met 

een strenge intonatie ‘seg Toon’. Toon trekt opnieuw zijn gezicht weg. De onthaalouder legt 

zijn lepel opzij. Ze draait zich om en geeft een ander kindje te eten.” 

 

De onthaalouder laat de kinderen vele momenten van vrij spel. Hierin beslissen de kinderen zelf 

waarmee ze spelen. Ook Toon kruipt zo door de opvangruimte. Wanneer de onthaalouder in zijn 

buurt is of wanneer Toon door zijn spel in haar buurt komt, vertoont de onthaalouder directieve 

reacties door hem een bepaald stuk speelgoed te geven of een bepaalde handeling te doen. 

Bijvoorbeeld:  

“Toon leunt op het raam van het huisje en tikt met een plastieken lepel op het plateau in het 

huis. Hij kijkt op naar de onthaalouder. Zij kijkt naar hem ‘wat ben je daar allemaal aan het 

doen’ en wandelt op hem toe. Ze neemt hem op, weg van het huisje, en zet hem op zijn voeten. 

Ze houdt hem vast aan zijn elleboog en hand. Toon tikt op het speelgoed voor hem. De 

onthaalouder draait hem ‘stap stap’. Toon draait verder om zijn as en kijkt naar een ander 

kindje. De onthaalouder wiebelt heen en weer met haar bovenlichaam en zijn armen ‘stap 

stap’. Toon zet enkele wankele pasjes naar de matras.” 

Anderzijds reageert de onthaalouder ook sensitief door interacties uit te lokken die aanslaan bij 

Toon of door op zijn vragen in te gaan. Bijvoorbeeld:  

“De onthaalouder zit met twee kinderen aan een bak auto’s. Ze rommelt in de bak en geeft elk 

van de kinderen een auto. De jongens gaan spelen. Toon staat naast de bak en kijkt af en toe 

om naar de bak. Hij heeft een speelgoedlepel in zijn hand. Als de jongens vertrekken, klopt hij 

met de lepel op een auto in de bak. De onthaalouder kijkt hem aan, neemt de auto uit de bak 

en houdt hem voor Toon. Toon kijkt naar de auto en grijpt hem vast.” 

Bovenstaand voorbeeld toont een adequate sensitieve reactie. Tijdens de observatie worden ook 

niet-adequate responsen opgemerkt. In deze omstandigheden krijgt Toon niet de reactie waar hij 

naar vraagt, namelijk contact. Bijvoorbeeld: 

“Toon zit op de matras met een lepel in de hand. Hij hupt op en neer. De onthaalouder zit 

zijwaarts schuin voor hem en praat met een ander kindje. Toon kijkt naar haar en steekt zijn 

lepel in haar richting. Hij schudt ermee en laat deze even later terug zakken. De onthaalouder 

blijft praten met het andere kindje. Toon kijkt van zijn lepel terug naar de onthaalouder en hupt 

verder op en neer.” 



65 
 

3.1.2 Autonomie 

Zoals eerder gezegd zijn de kinderen tijdens de spelmomenten vrij om te kiezen waarmee ze willen 

spelen. De onthaalouder vertelt dat Toon zelf zijn speelgoed neemt. Hij zal nemen wat hij tegenkomt 

en dat zijn interesse trekt. Toon neemt bijvoorbeeld de lepel uit de speelgoedbak en kruipt naar waar 

hij wil in de ruimte. De onthaalouder past op verschillende momenten aanmoediging en bevestiging 

toe. Zo wil de onthaalouder de kinderen helpen waar dat het kan, bijvoorbeeld door ze fysiek op haar 

te laten steunen: 

“De onthaalouder staat recht. Toon zit aan haar benen. Hij steekt zijn hand op, neemt haar 

broek vast en trekt zich recht. De onthaalouder kijkt naar beneden, verlegt haar gewicht op het 

been waar Toon op steunt en draait zich via het andere been naar de kast.” 

In een andere situatie houdt ze haar hand zo dat Toon dit kan grijpen om recht te blijven staan. 

Verder begrenst ze de andere kinderen zodat Toon zijn ding kan blijven doen. Bijvoorbeeld:  

“Twee andere kinderen hebben hun speelgoed in de bak gedaan en willen deze terug op zijn 

plaats schuiven. Terwijl ze dit doen, grijpt Toon de bak vast. De onthaalouder zegt vanop een 

stoel: ‘wacht jongens’. De jongens stoppen met schuiven en kijken met een vragende blik naar 

de onthaalouder ‘ma ma…’. Ze antwoordt ‘laat de bak maar staan. Toon zal hem wel 

wegzetten straks’.” 

Om Toon zelf aan te moedigen en te bevestigen gebruikt ze zowel verbale als non-verbale stimuli. Ze 

gaat ‘ja flink’, ‘jaja’, ‘jaaah’ en ‘bravo’ zeggen als dan niet in combinatie met knikken, lachen, in de 

handen klappen, over zijn wang wrijven. Het gebeurt ook dat ze het gewenste gedrag gaat voordoen. 

Een voorbeeld:  

“Toon zit in zijn stoel. De onthaalouder staat rechtop naast hem en plakt een ratelend-draaiend 

stuk speelgoed op het plateau voor hem. Ze draait er herhaaldelijk aan. Toon kijkt ernaar en 

kijkt op naar de onthaalouder. Ze lacht en trekt haar ogen extra open ‘jaaah’. Toon kijkt terug 

naar het draaiding. De onthaalouder draait nog enkele malen. Toon kijkt weer op. De 

onthaalouder knikt en trekt de ogen op. Toon kijkt terug naar het draaiding en draait eraan. De 

onthaalouder knikt twee maal ‘jaah’ en trekt haar hand terug. Toon blijft naar het draaiding 

kijken.” 

 

De onthaalouder verwacht van kinderen rond de één jaar dat ze aangeven wanneer ze pijn hebben 

of als ze moe zijn. Of ze nog honger hebben, lijkt haar op één jarige leeftijd nog te moeilijk. De 

kinderen geven volgens haar pijn en vermoeidheid aan door te huilen of ze steken hun handen in de 

lucht voor een knuffel; om het echt te zeggen met woorden acht ze hen nog te jong. De 

onthaalouder vertelt ook dat ze bij het interpreteren van deze signalen rekening houdt met de 

moment van de dag: “bijvoorbeeld tegen de middag zijn ze al gemakkelijker moe dan in de 

voormiddag.”  

 

In de voorgaande stukken kwamen reeds enkele voorbeelden van begrenzing aan bod. De 

onthaalouder wijst kinderen erop voorzichtig te zijn en dat ze moeten uitkijken voor de anderen. Ze 

geeft ook aan dat het soms nodig is om een stuk speelgoed te af te nemen. Een voorbeeld hiervan is:  

“Toon zit bij de onthaalouder op de schoot aan de tafel. Een ander kindje heeft een puzzel 

gemaakt. De onthaalouder en het kindje bekijken de doos van de puzzel. Toon grijpt naar de 



66 
 

puzzel en brokkelt er stukjes af. De onthaalouder legt haar hand op de puzzel. Toon wil de 

puzzel omhoog tillen maar door de hand van de onthaalouder brokkelen er nog meer stukjes af. 

De onthaalouder herstelt de puzzel rustig, stuk voor stuk. Toon kijkt van het stukje in zijn hand 

naar de herstelling. De onthaalouder neemt het laatste stukje uit de hand van Toon, legt het in 

de puzzel en schuift hem verder op tafel. Toon grijpt naar de puzzel maar kan er niet aan. Hij 

trekt een bedrukt gezicht en verlegt zijn blik naar de lege puzzeldoos die door de onthaalouder 

voor zijn neus wordt opengedaan.” 

Het voorbeeld toont aan dat de onthaalouder niet enkel speelgoed zal afnemen maar ook het gedrag 

van de kinderen zal stoppen. Hier gebeurt dit door haar hand op het speelgoed te leggen. In een 

andere situatie gaat de onthaalouder Toon non-verbaal erop wijzen dat zijn gedrag niet kan door 

oogcontact te maken en ‘neen’ te doen met haar vinger. Ze gaat het hoofd schudden en simultaan 

verbaal de reden meegeven. Als Toon de intentie uit om het gedrag te herhalen, gaat ze hem fysiek 

begrenzen door zijn hand vast te nemen en non-verbaal door ‘neen’ te schudden met haar hoofd. 

 

Zowel tijdens het interview als tijdens de observatie geeft de onthaalouder aan niet voldoende 

gebaren te kennen om Toon alles duidelijk te maken. Ook de manier waarop ze de gebaren moet 

gebruiken, zorgt bij haar voor onzekerheden. Ze heeft wel interesse in de gebaren, wil gebaren 

gebruiken en bijleren maar heeft ook moeilijkheden om ze te onthouden uit een spontane 

communicatie. De conversatie tussen de onthaalouder en de onderzoeker gaat als volgt: 

“Tijdens het geven van soep aan Toon draait de onthaalouder zich om naar de camera ‘soep, 

wat is dat eigenlijk in gebarentaal?’. De onderzoeker ‘SOEP’. De onthaalouder ‘doe nog ne 

keer’. De onderzoeker herhaalt SOEP. De onthaalouder bootst de handvorm na. De onderzoeker 

knikt ‘ja, zo met u duim tegen de middenvinger. De onthaalouder knikt ‘zo’ en kijkt naar Toon 

SOEP SOEP. Ze draait zich terug naar de onderzoeker ‘en patatjes?’. Toon kijkt naar de 

onderzoeker en steekt zijn bavet in de mond. De onderzoeker toont AARDAPPEL ‘zo als de patat 

en dan de schil’ AARDAPPEL. De onthaalouder ‘ah’ en probeert. De onderzoeker vult aan ‘zo u 

vuist en dan een haak en doen alsof je schilt’. De onthaalouder maakt een vuist en schilt 

AARDAPPEL. Toon kijkt ernaar en steekt zijn bavet in de mond. OO3 gooit de handen omhoog 

‘da zijn zo allemaal dingen…’ en lacht. De onthaalouder kijkt voor zich uit ‘hoe was het nu 

weer?’ en vormt ongeveer de p-handvorm. Ze zucht ‘ik weet het al niet meer, jah’ en draait zich 

om naar achter ‘ojé, ik zou er nog een keer wat moeten bijvragen aan de thuisbegeleidster. 

Degene die daar op staan, die weet ik’. Ze wijst naar de kast ‘maar, anderen, de 

thuisbegeleidster zegt mij zo soms zo een keer iets maar ik vergeet dat altijd’ en schudt het 

hoofd. Ze neemt de bekers op en draait zich naar Toon.” 

3.1.3 Socialisatie 

Het gevoel van de onthaalouder over haar eigen gebarenkennis en aanvoelen heeft ook invloed op 

de socialisatieprocessen van het kind. De onthaalouder twijfelt over de manier waarop ze Toon iets 

duidelijk maakt en vraagt zich af of dit voor het kind niet te belachelijk overkomt. De onthaalouder 

verwoordt het als volgt: “Ik weet niet altijd zeker hoe ik iets in gebaren moet duidelijk maken aan 

Toon. Ik ken niet zoveel gebaren.” en “Vroeger begon hij te glimlachen als ik voor hem stond en ‘neen’ 

schudde. Ik denk dat dat dit voor hem heel grappig moet geweest zijn, als ik daar zo stond.” De 
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onthaalouder geeft aan dat zij merkt dat Toon sneller iets begrijpt door zijn CI. Voorgaande 

uitspraken geven weer dat Toon niet altijd begreep wat de onthaalouder bedoelde met haar 

gebaren; de onthaalouder vertelt dat hij nu reageert op zijn naam en dat hij de betekenis van het 

schudden van de vinger, m.a.w. ‘neen’, begrijpt. 

 

Het dagverloop is elke dag ongeveer hetzelfde. De onthaalouder brengt deze structuur voor de 

kinderen verbaal aan. Ook tegen Toon worden de structuren verteld door de onthaalouder. Soms is 

het voor hem mogelijk om uit het voorgaande gedrag of uit het gedrag dat volgt op de mededeling te 

begrijpen wat haar bedoeling is en op deze manier het dagverloop te leren kennen. In spel- en 

verzorgingssituaties is te zien dat de onthaalouder voorspelbaarheid aanbrengt door bijvoorbeeld 

entertainende handelingen te herhalen. Ze speelt met Toon spelletjes zoals ‘neuze neuze’ en ‘het in-

stapjes-naderende kriebel-hand’. 

 

Het geven van informatie en uitleg over de gebeurtenissen rondom Toon gaat niet consequent 

gepaard met gebaren. Zowel persoonlijke boodschappen naar Toon als algemene dingen worden 

verbaal gegeven. Algemene voorbeelden zijn dat de hond niet binnen mag en dat de kinderen hun 

handen en gezicht moeten afkuisen. Persoonlijk voorbeelden zijn dat Toon niet mag spelen met de 

plaspotjes en dat zijn soep niet warm is. De persoonlijke situaties worden altijd toegelicht door de 

mimiek en handelingen van de onthaalouder, bij de algemene gebeurtenissen is de non-verbale 

duiding minder duidelijk aanwezig voor Toon. Twee persoonlijke situaties werden wel verklaard via 

gebaren. Ten eerste gebaart de onthaalouder dat spelen gedaan is door het gebaar SPELEN te 

gebruiken en tegelijkertijd het hoofd te schudden en daarna aan te geven dat het etenstijd is aan de 

hand van het gebaar ETEN in combinatie met het hoofd te knikken. In de tweede situatie gebruikt de 

onthaalouder het gebaar WEG om aan te duiden dat ze zijn CI niet meer terug aandoet en zal 

wegsteken. 

De onthaalouder vult aan dat doordat Toon zijn CI draagt, zijn reacties op geluid veranderd zijn. Ze 

ervaart dat hij begrijpt vanwaar het geluid komt en daardoor zijn begrip van de wereld rondom zich 

vergroot. 

 

Tijdens een spelsituatie vindt volgende interactie tussen Toon en de onthaalouder plaats:  

“Toon komt bij de onthaalouder staan en heeft een speelgoedtelefoon in de hand. Ze wrijft over 

zijn rug en kijkt hem aan ‘zijt gij daar hallo’ TELEFOON ‘halloo     kijk’ en wijst naar de telefoon. 

Toon kijkt naar de telefoon. De onthaalouder neemt de telefoon in zijn handje vast en brengt 

beide naar zijn oor. Halverwege stop ze ‘ah, neen, gij moet hem niet aan u oortjes houden’ en 

laat zijn hand los. Ze geeft hem een kus op zijn wang. T kijkt naar haar en steekt de telefoon in 

zijn mond.” 

Deze situatie toont aan dat de onthaalouder tijdens het geven van uitleg en informatie, zal stilstaan 

bij de leefwereld van Toon. Ze beseft door haar handelen dat de leefwereld van Toon niet dezelfde is 

als de hare en dus ook andere handelingen inhoudt. 

 

Een sociale regel die de onthaalouder de kinderen wil bijbrengen, is dat ze voorzichtig moeten zijn 

voor de andere kinderen. Een voorbeeld in de paragraaf ‘veiligheid’ toont aan dat de onthaalouder 

dit doet, alleszins ten opzichte van de oudere kinderen. Ten tweede haalt ze aan dat kinderen niets 
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mogen afnemen en als ze het wel doen dat ze het moeten teruggeven. Ze wil dit naar de kinderen als 

volgt verwoorden: “X was daarmee aan het spelen. Dan mag je het niet afpakken. Geef het eens lief 

terug.” Daarnaast komt uit de observatie naar boven dat de onthaalouder Toon leert ‘afscheid 

nemen van bekenden’ door te zwaaien als zijn mama doorgaat. Daarnaast zegt ze stelselmatig ‘dank 

u’ tegen Toon wanneer hij zijn oortje loslaat en zij het kan wegsteken. 

 

Observaties tonen dat de onthaalouder heel regelmatig de CI uit de handen van Toon moet halen 

omdat hij van zijn oor haalt en in zijn mond steekt. Ze wijst hem erop op dezelfde manier als ze 

andere grenzen aanbrengt. Ten tijde van het interview geeft de onthaalouder aan dat ze het moeilijk 

vond om de CI telkens opnieuw te moeten indoen door haar twijfels of ze het wel goed deed zonder 

Toon te pijnigen. Ze vertelt:  

“In het begin vond ik dat wel moeilijk doordat ik twijfels had: hoe moet ik dat doen? ik doe hem 

toch geen pijn? … Nu gaat het vlotter. Toon houdt zijn oortje nu ook beter op. Hij trekt het er 

niet meer af of steekt hem niet meer in zijn mondje. Soms valt het nog wel een keertje af, 

bijvoorbeeld als hij op de matras speelt en over de matras schuift. Maar dat gebeurt niet veel.” 

3.2 Omschrijving van het kind 

De onthaalouder vertelt dat Toon doof is, maar dat je dit niet aan hem kan zien. Hij gedraagt zich 

volgens haar net zoals de andere kinderen. Het enige verschil is dat het aangaan van contact met 

Toon anders is, aangezien zijn aandacht niet op een auditieve manier kan worden verkregen. Ze zegt: 

“Je zou het niet zeggen dat hij doof is als je hem bezig ziet. Enkel als je hem zou willen roepen, dan 

reageerde hij niet.” Toon draagt recent een CI waardoor zijn reacties op geluid veranderd zijn. De 

onthaalouder vertelt dat hij zich omdraait bij zijn naam en op zoek gaat naar de bron van het geluid, 

bijvoorbeeld de mixer of het tikken van een balpen op tafel. 

 

Tegen een onbekende zou de onthaalouder volgende eigenschappen van Toon vertellen: vlot, rustig, 

lief, braaf, veel lachen, speels en actief. Over het actieve weidt ze verder uit door Toon te vergelijken 

met zijn broer. Ze merkt dat Toon niet voldoende heeft met enkel kijken van op een afstandje. Ze 

benadrukt zijn tactiele en motorische intenties. Ze vertelt: “Hij wil alles vastpakken, hij is constant 

bezig: naar alles reiken, overal op- en afkruipen.”  

3.3 Verbinding met de dovenpedagogiek 

De onthaalouder maakt direct duidelijk dat Toon voor haar gelijkwaardig is aan de andere kinderen. 

Het is niet omdat hij doof is dat hij daarom geen recht heeft op een plaats in de opvang. De 

onthaalouder wordt begeleidt vanuit de thuisbegeleidingsdienst en krijgt enkele basisgebaren 

aangereikt. We merken dat ze deze af en toe gebruikt. Zelf geeft de onthaalouder aan dat ze de 

gebaren moeilijk vindt en dat ze niet gemakkelijk gebaren onthoudt uit een spontane conversatie. De 

vorderingen met Toons CI geven haar een comfortabeler gevoel. De onthaalouder merkt op dat Toon 

steeds meer geluiden uit zijn omgeving kan plaatsen en dat zijzelf nu het gevoel heeft Toon dingen te 

kunnen bijbrengen. 
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De onthaalouder pakt de opvang aan vanuit een politieke visie: doven hebben dezelfde rechten als 

horenden. Vanuit de thuisbegeleidingsdienst wordt een communicatie met gebaren gestimuleerd, 

waarschijnlijk vanuit een socio-culturele invulling. De onthaalouder voelt hier echter weinig affiniteit 

mee en sluit eerder aan bij een medische invulling van doofheid. 

4 Kinderbegeleidster Cindy 

4.1 Gedachten en handelingen 

4.1.1 Veiligheid 

De kinderbegeleidster geeft in eerste instantie een fysieke invulling van het begrip basisveiligheid. Ze 

verwijst naar gevaarlijke omstandigheden waaraan de kinderen zich zouden kunnen bezeren: 

trappen, stopcontacten, enzovoort. Verder houdt de kinderbegeleidster er rekening mee om 

plastieken en afgeronde tafels in de opvang te voorzien. De houten tafel vindt ze hoog genoeg zodat 

de kinderen er onderdoor kunnen lopen zonder hun hoofd te stoten. Maar er kan altijd iets 

gebeuren, daarom zal de kinderbegeleidster ervoor zorgen dat er altijd iemand bij de kinderen is. 

Deze persoon zal dan de kinderen kunnen wijzen op iets niet mag of gevaarlijk kan zijn om te doen. 

 

Op de vraag wat emotionele veiligheid is voor de kinderbegeleidster, verwijst de kinderbegeleidster 

naar geborgenheid, zichzelf kunnen zijn en de handelingen van de kinderbegeleidsters die dit 

mogelijk maken. Ze vertelt : “… dat een kind zich geborgen voelt hier, zich goed voelt in zijn vel en dat 

hij goed wordt opgevangen, dat hij zich goed voelt dus. Maar is dat veiligheid? (stilte) Ja, dat is zo. 

Maar dat is een ander aspect van basisveiligheid.” De kinderbegeleidster ziet de uitwerking van dit 

aspect in het zoeken van een evenwicht tussen het kind bij de kinderbegeleidster nemen en het kind 

zelf zijn weg laten zoeken. Ze wil het kind troosten, op de schoot nemen, knuffelen zodat het niet op 

z’n eentje staat te wenen of te zeuren in een hoekje van de ruimte. Als kinderen spelen en er 

gelukkig bijlopen, zijn ze volgens haar veilig. Een gelukkig kind is blij, lacht, speelt en gaat contacten 

aan met anderen. 

De kinderbegeleidster geeft aan dat zij de indruk heeft dat Sander wel gelukkig is in de opvang. 

Vooral het laatste jaar is hij volgens haar opengebloeid. Voorheen stond hij eerder te kijken op een 

afstandje wanneer één van de kinderen een knuffel kreeg. Ze vertelt dat het leek alsof hij niet naar 

hen toe durfde komen; wanneer één van hen naar hem ging, keek hij weg en speelde snel verder. Nu 

zoekt hij toenadering tot de kinderbegeleidsters, bijvoorbeeld door tijdens het dansen naast één van 

hen te willen staan. De kinderbegeleidsters wrijven regelmatig over zijn hoofd of geven een aai over 

zijn wang ter bevestiging of troost. Knuffels geven, is altijd al moeilijker geweest volgens de 

kinderbegeleidster; het hoorapparaat van Sander begint dan de fluiten. Naast het verschil in 

knuffelen vertelt de kinderbegeleidster dat Sander weinig getroost moest worden als baby. Ze 

vermoedt dat dit komt doordat hij afgesloten was van het geluid en er minder door verrast werd. De 

kinderbegeleidster geeft aan dat het vroeger ook belangrijk was om Sander langs voor te benaderen, 

bijvoorbeeld als ze zijn luier wilde verversen. Tegen een ander kindje konden ze zeggen wat ze gingen 
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doen, maar Sander zou erg kunnen schrikken en dat is volgens de kinderbegeleidster niet de 

bedoeling. 

 

Als derde aspect haalt de kinderbegeleidster het strikte dagschema van het kinderdagverblijf aan. Ze 

vertelt dat de kinderen het kennen en zich er aan houden doordat elke dag in dezelfde routine 

verloopt. Bijvoorbeeld toont de observatie dat Sander na het opruimen naar de zetel loopt, terwijl 

pas enkele seconden later de andere kinderen gevraagd worden ernaartoe te gaan. We gaan hier 

dieper op in bij paragraaf 4.1.3 Socialisatie. 

 

Sander reageert goed op zijn naam. De kinderbegeleidsters gebruiken dit als voornaamste manier om 

contact met hem te verkrijgen. Als Sander voor zich uit staart en niet reageert op zijn naam, zwaaien 

ze even met hun hand in zijn gezichtsveld waardoor hij opkijkt. Fysieke aanraking werd in slechts één 

ongevaarlijke en niet-begrenzende situaties gebruikt om zijn aandacht te verkrijgen:  

“De kinderbegeleidster zit op haar hurken. Sander heeft de handen vol met knuffels en 

speelgoed en wandelt naar haar. Hij steekt een blok uit. De kinderbegeleidster neemt hem aan 

‘wat heb je toch weer allemaal vast? Is dat niet wat veel?’. Sander draait zich om. De 

kinderbegeleidster neemt tegelijkertijd de grootste knuffel vast ‘seg, ga jij geen toren maken?’ 

en tikt zachtjes op de arm van Sander tot hij zich omdraait.” 

Tijdens de interacties wordt veelvuldig gebruik gemaakt van visuele communicatiestrategieën. De 

kinderbegeleidsters maken eerst oogcontact met Sander. Daarna wijzen ze naar het doel en geven ze 

Sander tijd om te kijken en geven ze de boodschap verbaal, soms ook non-verbaal, mee. 

Bijvoorbeeld: 

“De mama van Sander staat bij de deur en kijkt de ruimte in. De kinderbegeleidster en Sander 

staan aan het hekje en kijken elkaar aan. De kinderbegeleidster wijst naar de mama ‘kijk eens’. 

Sander draait zich om naar zijn mama. De kinderbegeleidster zwaait ‘daaag’. Sander geeft een 

luchtkus met zijn hand. Mama lacht en geeft hem een luchtkus terug.” 

Ook lichamelijk contact wordt gebruikt om een boodschap te geven. Bijvoorbeeld in de volgende 

situatie: 

“De kinderbegeleidster en Sander staan in de toiletruimte. Sander staat met zijn rug naar de 

haar. De kinderbegeleidster legt haar hand op zijn schouder en duwt er zachtjes tegen 

‘bukken’. Sander buigt voorover. Ze maakt zijn poep proper en gooit de doekjes in de vuilbak. 

Ze tikt Sander op zijn schouder ‘Sander’. Sander zet zich recht en wandelt naar het toiletje.” 

Hier wordt het lichamelijk contact gebruikt om een lichaamsstand en om het einde van een 

handeling duidelijk te maken. Ander fysiek contact richt zich tot het begrenzen van Sander. Tenslotte 

maakt vooral de kinderbegeleidster gebruik van een uitvergrootte vrolijke gelaatsexpressie en maakt 

zo haar affectieve relatie met Sander duidelijk: “De kinderbegeleidster roept ‘Sander’. Hij kijkt om zich 

heen. Wanneer hij naar haar kijkt, gaat ze rechter zitten. Ze trekt haar ogen open en glimlacht groots. 

Sander glimlacht terug. Zij lost haar mimiek. Hij draait zich om en speelt verder.” In andere situaties is 

haar gezicht aangepast aan de boodschap (streng, neutraal,…) maar is deze minder intens. De 

intonatie en het ritme van het gezegde vullen de mimiek aan. 

 

Directiviteit komt in het kinderdagverblijf terug in drie situaties. Ten eerste verandert men het 

gedrag van het kind naar de omstandigheden; ten tweede maakt de kinderbegeleidster materiële 
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aanpassingen die gevolgen hebben voor het kind en tenslotte zijn er situaties waarin de 

kinderbegeleidster het gedrag van het kind niet adequaat interpreteert waardoor het kind zijn 

gedrag zal aanpassen aan de verwachting van de kinderbegeleidster. Voorbeelden van deze situaties 

zijn: ten eerste als er is aangegeven op te ruimen, wordt het spel van voorheen niet verder gezet en 

krijgen Sander en de andere kinderen speelgoed in de handen dat ze op zijn plaats moeten leggen. 

Ten tweede wordt de stoel waar Sander op zit, door de kinderbegeleidsters beter onder tafel 

geschoven, zonder visuele of verbale waarschuwing. Voor de derde situatie kijkt Sander afwisselend 

via de deur en het raam in het speelgoedhuisje waardoor de onthaalouder aanneemt dat hij erin wil. 

Ze verzet een ander kindje dat al in het huisje zit en loodst een aarzelende Sander erin. Hij blijft wat 

verdwaasd staan. Naast deze voorbeelden van directiviteit in onderwerpcontrole worden volgende 

situaties als sensitief beschouwd. Ze zijn ondersteunend bij de handelingen van het kind of polsen 

naar zijn gemoedstoestand. Ze gaan als volgt:  

“Sander start met het rechtzetten van een omgevallen stoel. De kinderbegeleidster zit 

tegenover hem. Als Sander de stoel even moet lossen om de positie van zijn handen aan te 

passen, kijkt hij de kinderbegeleidster aan. Ze legt haar hand op de stoel en houdt hem tegen 

zodat hij niet terug op de grond klapt. Sander zet nadien de stoel verder recht.” 

en 

“Sander staat bedrukt te kijken naar de interactie tussen een andere kinderbegeleidster en een 

kindje. De kinderbegeleidster komt naar Sander toe, buigt voorover ‘wat is er?’ en wrijft over 

zijn wang. Sander schudt het hoofd. De andere kinderbegeleidster glimlacht naar hem en 

Sander wandelt weg.” 

4.1.2 Autonomie 

De kinderbegeleidster heeft verschillende verwachtingen voor een kind van 2,5 jaar. Om te beginnen 

verwacht ze dat een kind kan aangeven waarmee het wil spelen, zowel in spel alleen, als spel in 

groep. Tijdens de vrijspelmomenten wordt er immers aan de groep gevraagd waarmee ze willen 

spelen. Voornamelijk de grotere kinderen roepen verschillende opties door elkaar. De 

kinderbegeleidster haalt er één optie uit en stelt die voor aan de groep. Meestal is iedereen wel 

akkoord. Als een kind perse met iets anders wil spelen, wordt er beloofd dit later te zullen doen. 

Sander houdt zich eerder afzijdig en geeft zijn voorkeur niet verbaal of door te wijzen aan. De situatie 

gaat als volgt:  

“Alle kinderen staan op een hoop voor de kinderbegeleidster. Sander staat aan de buitenzijde 

vanachter. Hij heeft enkele knuffels onder de arm en kijkt in het rond. De kinderbegeleidster 

vraagt ‘met wat willen jullie spelen?’ Verschillende kinderen reageren door elkaar ‘blokken’ 

‘auto’s’ ‘poppen’ ‘blokken’. Sander kijkt op naar de kinderbegeleidster. Zij vraagt ‘de blokken?’ 

en wijst naar de doos blokken naast haar. Enkele kinderen springen ‘jaah, de blokken’, anderen 

knikken en sommigen kijken naar de doos, net als Sander. De onthaalouder tilt de doos op en 

zet ze in het midden van de kamer. De kinderen volgen haar. Sander kijkt naar het gebeuren, 

neemt de knuffels stevig vast en wandelt weg.” 

Naast het kunnen kiezen speelgoed, wil de kinderbegeleidster ook dat de kinderen van zich ‘laten 

horen’ wanneer een ander kind hun speelgoed afneemt of als ze pijn worden gedaan. Een jonger 

kind kan dit verbaal doen, door te huilen, bijten of slaan maar een kind van 2,5 jaar zou dit moeten 
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kunnen aangeven zonder het andere kind te kwetsen. Ten derde moet een kind van deze leeftijd 

volgens haar zelf kunnen vragen om de neus proper te maken, een verse luier aan te doen of om 

naar het potje te mogen gaan. Ook kleine pijntjes kunnen de kinderen volgens haar aangeven. 

Tenslotte heeft de kinderbegeleidster de verwachting dat de kinderen kunnen aangeven of ze nog 

eten of drinken wensen of ze voldoende hebben. Wanneer ze voldoende hebben, verwacht de 

kinderbegeleidster dat de kinderen hun maaltijd rustig voor zich uitschuiven of ‘neen’ zeggen, 

alleszins niets op de grond gooien. Bijvoorbeeld: “De kinderbegeleidster is bezig met de lege bekers 

op te halen. Sander steekt zijn beker in de lucht en kijkt naar de kinderbegeleidster.” De kinderen 

mogen zelf bijvragen maar het is ook goed als ze antwoorden op de vraag ‘nog een beetje?’. 

Bijvoorbeeld: “De kinderbegeleidster heeft de doos met letterkoekjes vast. Ze gaat de tafels rond ‘nog 

koekjes?’. Sander en zijn overbuur steken hun hand op wanneer de kinderbegeleidster hun tafel 

passeert en volgen de kinderbegeleidster met hun ogen.” 

 

Om haar verwachtingen over het handelen van Sander duidelijk te maken, zegt de kinderbegeleidster 

haar gesproken taal aan te passen in zinsbouw en woordkeuze: “Ge gaat kijken, hoe kan ik dat het 

beste? Dus ja, korte woorden, ge gaat geen hele zin, maar wel korte woorden gebruiken zodat Sander 

je begrijpt…” Dit aanpassen is terug te vinden in de observaties. Wanneer Sander een korte duidelijke 

boodschap krijgt, ondersteund door een wijzen of mimiek, zal hij het gevraagde doen. Wanneer er 

enkel veel spraak wordt gebruikt, wordt de opdracht niet correct opgevolgd. Bijvoorbeeld:  

“De stagiaire en een kindje staan te wachten aan het hekje om naar het toilet te gaan. Ze roept 

Sander ‘Sander, ga je mee pipi doen?’ Sander staat met zijn rug naar haar gekeerd en kijkt naar 

de kinderbegeleidster die speelt met een ander kindje. De kinderbegeleidster kijkt op ‘Sander, 

ga eens mee pipi doen’. Sander kijkt haar aan. De kinderbegeleidster wijst naar de stagiaire 

‘daar’. Sander draait zich om, kijkt naar de twee anderen en wandelt in hun richting.” 

 

Naast het aanpassen van hun taalgebruik wil de kinderbegeleidster naar Sander aangeven dat hij iets 

kan of mag en dat hij iets goed gedaan heeft. Ze moedigt hem aan door te knikken, haar hand uit te 

steken, zijn gedrag verbaal te ondersteunen en te zeggen dat hij iets alleen kan of ook mag doen. Een 

voorbeeld van zulke situatie is:  

“Een ander kindje zit in het huisje aan het raampje; de kinderbegeleidster zit voor het raam. 

Sander staat naast haar en kijkt naar de interactie tussen de kinderbegeleidster en het kind. Zij 

doet telkens het raampje dicht ‘aaaa…….   boem’; het kind doet het raampje telkens weer open. 

De kinderbegeleidster sluit het raampje, kijkt lachend naar Sander en trekt een ‘goohoho’-

gezicht. Het kind doet het raam weer een stukje open. De kinderbegeleidster wijst naar het 

raampje ‘Sander ook’. Sander kijkt naar het raampje. De kinderbegeleidster kijkt knikkend naar 

Sander en doet alsof ze het raampje sluit ‘doe maar ze. Aaaaaaa…’. Sander sluit het raam. Het 

kind duwt het raam een klein beetje open en Sander doet het terug dicht. Hij kijkt naar de 

kinderbegeleidster. Zij zegt ‘goed zo’ en trekt het ‘goohoho’-gezicht. Sander gaat terug wat 

achteruit staan. Het raampje gaat weer open. De kinderbegeleidster leunt voorover en sluit het 

raampje. Sander kijkt naar haar en beiden trekken het ‘goohoho’-gezicht naar elkaar. De 

kinderbegeleidster knikt naar hem.” 

Naast deze vormen van aanmoediging, geeft ze in dit voorbeeld bevestiging door te knikken, ‘goed 

zo’ te zeggen en het bijhorende gezicht te trekken. In andere situaties ontvangt Sander bevestiging 
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doordat er na zijn gedrag wordt geklapt, ‘flink ze’ of ‘dat is lief’ wordt gezegd of de 

kinderbegeleidster zijn gedrag imiteert. Ook gebruikt ze Sander als voorbeeld naar andere kinderen: 

“Sander en een ander meisje zitten elk op een toilet. De kinderbegeleidster kijkt naar hen. Het meisje 

duwt zich recht van het potje. De kinderbegeleidster zegt: ‘laat eens zien hoe mooi jij pipi kan doen X, 

Sander kan dat ook’.” 

 

Verder krijgt Sander ook mogelijkheden om zelf zijn keuze te maken. Hij mag kiezen of hij op het 

potje gaat of op het grote toilet, welke auto’s hij opruimt, … Ook neemt hij zelf initiatief om zijn 

bavet uit te doen en af te geven en beslist hij zelf om een gevallen kussen zelf terug goed te leggen in 

plaats van het aan de kinderbegeleidster te geven. 

 

Bovenstaande situaties gaan over de kansen die Sander en de andere kinderen krijgen. Anderzijds 

willen de kinderbegeleidsters ook grenzen stellen, bijvoorbeeld als het gaat over het afnemen van 

speelgoed, slaan van anderen en het duiden van gevaren. Ze doen dit bij Sander door oogcontact te 

maken, zijn aandacht te vestigen op wat niet kan door te wijzen en tegelijkertijd het hoofd en/of 

vinger te schudden. Ook willen ze ervoor zorgen dat hij hun mond kan zien. Dit komt terug wanneer 

de kinderbegeleidster voldoende tijd en mogelijkheden heeft om Sander aan te kijken. Bijvoorbeeld: 

“Sander zit aan tafel en heeft het doekje in zijn mond. De kinderbegeleidster passeert, vertraagt even 

en kijkt Sander aan. Ze schudt het hoofd ‘neen Sander, niet in u mondje hé’.” Daarentegen wanneer 

het zicht van de kinderbegeleidster op de veiligheid van andere kinderen primeert; als in de situatie 

geen verbaal tussenkomen geschikt is of wanneer de kinderbegeleidster gehaast is, wordt Sander 

fysiek begrenst zonder oogcontact. In dit laatste geval wordt er wel verbaal uitleg gegeven, maar kan 

Sander de mond van de kinderbegeleidster niet zien. Sander volgt in alle gevallen de begrenzing op, 

uitgezonderd één. Namelijk wanneer enkel vluchtig oogcontact is en de gesproken boodschap voor 

hem onzichtbaar is:  

“Sander zit op het toilet. De kinderbegeleidster ververst een ander kind zijn luier en staat met 

haar rug naar hem. Sander KLAAR ‘a’. De kinderbegeleidster reageert niet. Sander wacht even 

en laat zich van het toilet glijden. De kinderbegeleidster draait kort het hoofd en kijkt terug 

voor zich ‘Sander blijven zitten’. Sander stopt halverwege en gaat terug zitten. Een tijdje later 

herhaalt de situatie zich maar laat Sander zicht toch verder glijden. De kinderbegeleidster 

draait zich om, kijkt hem streng aan en steekt haar vlakke hand naar hem uit. Sander gaat 

terug op het toilet zitten en wacht totdat de kinderbegeleidster naar hem komt.” 

4.1.3 Socialisatie 

Zoals reeds vermeld in de paragraaf 4.1.1 Veiligheid, heeft het kinderdagverblijf een strikt dagritme. 

De kinderbegeleidster geeft aan dat de kinderen zich hieraan houden. Volgens haar komt dit doordat 

de kinderen dit van jongs af aan aangereikt krijgen. Ze leren van de kinderbegeleidsters en van de 

andere kinderen. De kinderbegeleidster geeft als voorbeeld dat wanneer de tafeltjes naar het 

midden van de kamer geschoven worden, de kinderen weten dat het tijd is om te eten. Het gedrag 

van Sander maakt deze routines duidelijk, bijvoorbeeld bij zijn aankomst:  

“Sander zit op de arm van de kinderbegeleidster. In de speelruimte zet ze Sander neer ‘ga jij 

lekker spelen’. Sander reageert niet. Ze zegt: ‘Sander.’ Hij kijkt haar aan, wijst naar zijn boekje 
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in zijn hand en kijkt naar de tafel. Ze knikt ‘ja, dat is goed, leg het daar.’ Sander wandelt verder 

naar de tafel en legt het boekje erop. Hij draait zich om en loopt naar het speelgoed.” 

Ook is te zien dat hij het gedrag van de andere kinderen overneemt, zoals zijn lege beker 

omhoogsteken of zijn armen omhoogsteken zodat de kinderbegeleidster zijn mouwen kan oprollen. 

 

Het uitleggen van gebeurtenissen en het informeren van Sander is volgens de kinderbegeleidster 

vooral te danken aan de alertheid en visuele capaciteiten van Sander. Ze geeft aan onzeker te zijn 

geweest over hoe ze deze aspecten moest duidelijk maken aan Sander. Ze zegt:  

“Ik denk dat Sander door ons en de andere kinderen te observeren, dingen heeft opgepikt, 

omdat we niet goed wisten… We legden dat wel uit in kortere woorden, maar … Ik denk dat het 

vooral Sander is die door zijn alertheid dat heeft opgepikt.”  

Voor Sander zijn net dezelfde sociale regels van tel als voor de andere kinderen. Ook hij heeft al eens 

in de hoek moeten staan, vertelt de kinderbegeleidster, maar ze betwijfelt of hij de uitleg waarom hij 

straf kreeg wel begrepen heeft. Als hij een specifiek geluidje maakte, wist ze dat hij haar begrepen 

had, maar soms liep hij snel weg… Om Sander iets duidelijk te maken, vertelt de kinderbegeleidster 

dat ze voor hem ging staan, oogcontact maakte, hem toonde wat niet kon, bijvoorbeeld door het 

voorwerp erbij te halen en ondertussen ‘neen’ te schudden met het hoofd en/of haar vinger. Ook het 

geven van bevestiging en aanmoediging aan Sander en andere kinderen, maakt volgens de 

kinderbegeleidster duidelijk aan Sander wat er van hem verwacht werd. De kinderbegeleidster 

gelooft dat als een kind blijvend op iets gewezen wordt, hij het gegeven internaliseert en verder zal 

blijven toepassen: “Ik denk gewoon als ge het kind er constant op wijst, dan weet het kind ook: dit is 

goed, ze reageren erop en ik ga dat de volgende keer terug doen of erop letten. Allé, niet met die 

woorden maar…” Voorbeelden zijn Sander die ‘dag’ zeggen tegen zijn mama of als hij over het hoofd 

wrijft van een huilend kindje. 

 

De kinderbegeleidster vertelt dat ze ziet dat Sander de non-verbale communicatie van de 

kinderbegeleidsters gaat spiegelen om hen iets duidelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld het gebaar 

‘STINKIE’ gevormd. De kinderbegeleidsters knepen hun neus toe wanneer ze verwezen naar de feces 

van de kinderen. Sander pikte het ‘neus dichtknijpen’ op en gebruikt dit om te vertellen dat hij naar 

het toilet moet, zowel voor te plassen als voor stoelgang. Nu gebruiken de kinderbegeleidsters het 

gebaar consequent in Sanders betekenis. 

 

Aan de kinderbegeleidsters werd vanuit de ouders gevraagd om mee te werken aan het 

geluidsbewustzijn. Zij gaven hen als voorbeeld hem te stimuleren om woorden uit te spreken en 

nieuwe woorden aan leren. De tips die de mama gaf, waren voor de kinderbegeleidster reeds 

gekend; ze passen deze bij alle kinderen toe. De kinderbegeleidster bevestigt oogcontact, ooghoogte 

en mondbeeld als belangrijke aandachtspunten bij het uitvoeren van de tips: “ge merkt wel dat dat 

belangrijk is voor hem”. 

Een andere toepassing van geluidsbewustzijn is een hooropvoeding waarbij de kinderbegeleidster 

het kind attent maakt op een specifiek geluid. Een voorbeeld uit de observatie: “Sander zit op het 

toilet. De kinderbegeleidster zit voor hem. Hij plast. Op dat ogenblik kijkt zij hem aan HOOR ‘pipi 

doen’.” 



75 
 

4.2 Omschrijving van het kind 

De kinbegeleidster definieert Sander als slechthorend: hij is niet doof. Ook zijn beide ouders zijn 

slechthorend. 

 

De kinderbegeleidster maakt de onderzoeker van bij het eerste contact duidelijk dat de ouders haar 

gevraagd hebben Sander te behandelen als een gewoon kind. Ze vertelt erbij dat ze niet anders 

handelt naar Sander toe dan dat ze naar de andere kinderen in het kinderdagverblijf doet. In verband 

met de taalkeuze, vertelt de onthaalouder dat de ouders eerst geen voorstander waren om gebaren 

te gebruiken: ze wilden een orale opvoeding. Nadien hebben zij hun mening bijgesteld en mogen 

gebaren gebruikt worden. De kinderbegeleidster ziet de gebaren ook als een essentieel onderdeel 

voor de communicatie. Ze zegt: “zo’n kind heeft dat nodig, een beetje gebaren, daar ga ik toch van 

uit.” 

 

De kinderbegeleidster omschrijft Sander met verschillende karaktereigenschappen. Op zich hoeven 

al deze eigenschappen niets te maken te hebben met zijn slechthorendheid. Echter in de uitleg die de 

kinderbegeleidster geeft over de eigenschappen, wordt een verbinding met zijn slechthorendheid 

gemaakt. De enige uitzondering hierop is dat de kinderbegeleidster Sander omschrijft als een 

tevreden kind: hij is vrolijk en lacht altijd. 

De volgende vijf karaktereigenschappen die de kinderbegeleidster tijdens het interview vertelt, 

hebben dus wel een relatie met Sanders hoorstatus. Ze omschrijft Sander als alert, aangezien hij veel 

rondkijkt en dingen die gebeuren oppikt. Hij is stil, omdat hij volgens de kinderbegeleidster weinig 

zelf komt vertellen. De onthaalouder geeft aan dat Sander mogelijk een achterstand heeft op 

taalproductie in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Ze zegt: “Alléja, Sander en spreken, tegenover 

kinderen van 2,5 jaar was dat nog niet zo… Korte woordjes, maar om zo een zinneke te gebruiken… 

dat was niet zo.” Verder is Sander dromerig. De kinderbegeleidster vertelt dat hij aan de rand van de 

ruimte kan staan en met een lach naar het gebeuren kijkt zonder er echt deel van uit te maken. Ze 

zegt: “ja die was zo precies in een droomwereldje denk ik dan.” Vervolgens vertelt ze dat hij 

afstandelijk is. Voornamelijk vroeger speelde hij alleen, maar het voorbije half jaar is hij open 

gebloeid volgens de kinderbegeleidster: hij neemt meer contact, kan zich beter uitdrukken aan de 

hand van zijn lach en geluidjes waardoor het meer het gevoel heeft een deel van de groep te zijn, 

maar toch vindt ze hem nog een beetje afstandelijk. Ze vindt hem ook een braaf kind: hij moet 

minder getroost worden als de andere kinderen. De kinderbegeleidster neemt aan dat hij minder 

verrast werd door het geluid in vergelijking met de andere kinderen. Ze vult ook aan dat je hem al 

moet storen in zijn spel als je hem wilt betrekken bij de rest, aangezien hij niet geprikkeld wordt door 

het geluid. De kinderbegeleidster benadrukt vooral de Sanders alertheid en observatievermogen. 

Daardoor vindt ze hem een speciaal kind. 

 

In het kinderdagverblijf wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee groepen: de groten en de 

kleintjes. Deze laatsten kunnen nog niet lopen, de eersten wel. Sander behoort tot de groten vertelt 

de kinderbegeleidster. Tijdens een activiteit wordt dit ook zo tegen Sander gezegd door de 

kinderbegeleidster: “De kinderbegeleidster kijkt naar Sander ‘zet je maar bij de grote kindjes hé 

Sander daar’ en wijst naar de kring met de groten.” Ze vult aan dat zij en haar collega’s Sander nooit 
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hebben achteropgesteld ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten als het gaat om het toekennen tot een 

bepaalde groep. 

4.3 Verbinding met de dovenpedagogiek 

Bij de aankondiging van de opvang aan een slechthorend kind, neemt de kinderbegeleidster een 

afwachtende houding aan maar wordt vooral door het argument van de ouders overtuigd. Deze 

willen immers dat Sander dezelfde opvoeding krijgt als de andere kinderen. De kinderbegeleidster 

zegt: “Ja, ik zie wel hoe dat het loopt hé. Het is de eerste keer. En het was ook omdat de ouders 

zeiden: ‘we willen een gewone opvoeding geven’.” De kinderbegeleidsters in het kinderdagverblijf 

volgen de mening van de ouders en gebruiken in eerste instantie geen gebaren. De 

kinderbegeleidster geeft aan dat dit niet aansluit bij haar beeld; zij gaat er immers van uit dat het 

kind toch enkele gebaren nodig heeft. De kinderbegeleidster vertelt dat de ouders later van mening 

veranderden en dat er dan toch wel enkele gebaren gebruikt mochten worden. Het kinderdagverblijf 

krijgt een Cd-rom met gebaren. De kinderbegeleidster vertelt dat de gebaren op de Cd-rom niet 

aansluiten bij hun werking. De gebaren worden weinig gebruikt en ze geeft aan dat ze de gebaren nu 

niet meer kent. Tijdens het gesprek vertelt de kinderbegeleidster dat Sander ook ergens anders 

begeleiding krijgt of naar een opvang gaat… Ze weet niet exact waar dit is of wat Sander er leert, 

maar ontdekte dit bij toeval aangezien er nog een schrift in de tas van Sander zat. 

Wat de kinderbegeleidster van Sander zal blijven onthouden is zijn visuele ingesteldheid en de 

manier waarop hij keek naar wat er in zijn omgeving gebeurde. Dit vind ze “speciaal” aan hem. 

Uiteindelijk is ze trots op de opvang die ze Sander gegeven heeft. Ze weet niet of de opvang voor 

hem goed verlopen is maar de ouders zijn wel tevreden. Deze tevredenheid is de belangrijkste 

maatstaf voor de kinderbegeleidster. 

 

In deze laatste case merken we dat het gevoel van kinderbegeleidster het tegenovergestelde is van 

de standpunten van de ouders. De ouders lijken eerder  te kiezen voor een medische visie op 

doofheid terwijl de kinderbegeleidster aanvoelt dat er iets anders, misschien zelfs meer mogelijk is 

voor de ontwikkeling van Sander. We besluiten hieruit dat de kinderbegeleidster openstaat voor een 

socio-culturele invulling van doofheid. 
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Deel 4: Conclusie en discussie 
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1 Bespreking van de onderzoeksresultaten 

Bij het maken van onze conclusie betreft de onderzoeksresultaten, kijken we terug naar onze 

onderzoeksvragen en –doelstelling. We bespreken eerst de benaderingen in verband met de 

identiteitsontwikkeling. Daarna kijken we terug naar de aspecten van de dovenidentiteit. Ten derde 

verbinden we de tussentijdse conclusies in verband met de maatschappelijke visies op doofheid met 

elkaar (zie Deel 3: Resultaten, paragrafen 1.3, 2.3, 3.3 en 4.3). 

Tenslotte geven we de belangrijkste conclusies uit de identiteitsontwikkeling (paragraaf 1.1) weer in 

een schema. Daarenboven toont het schema de verbinding met de maatschappelijke visies 

(paragraaf 1.3). De verschillende aspecten van de dovenidentiteit komen niet voor in het schema. We 

leggen de reden hiervoor uit in paragraaf 1.2. 

1.1 Benadering in verband met de identiteitsontwikkeling 

We merken op dat onthaalouders en kinderbegeleidsters in feite geen onderscheid maken tussen het 

dove of slechthorende kind en de andere kinderen. Hiermee bedoelen ze dat ze naar het dove kind 

dezelfde verwachtingen hebben als naar de andere (horende) kinderen en dat het dove kind dus 

hetzelfde zal moeten leren. Ze vullen hierbij aan dat er voor het dove of slechthorende kind wel 

enkele aandachtspunten zijn, omdat het kind nu eenmaal (bijna) niets (ge)hoort(d heeft). Concreet 

beschrijven we in onze conclusies het visuele aspect, het taalaanbod en de gevolgen die daaruit 

voortkomen op vlak van de identiteitsontwikkeling. 

 

Volgens Heiling (1995) is het verzekeren van oogcontact een absolute voorwaarde voor de 

communicatie met een dove persoon. Uit het onderzoek besluiten we dat onthaalouders en 

kinderbegeleidsters weten dat ze eerst visueel contact moeten leggen. En meestal gebeurt dit 

wanneer een interactie specifiek gericht is op het dove kind zelf. Op sommige momenten wordt aan 

dit visuele contact voorbijgegaan. We merken dit gedrag op bij onthaalouders en kinderbegeleidsters 

in drie omstandigheden, namelijk: in dringende situaties, bij boodschappen gericht op meerdere 

kinderen, inclusief het dove kind en ten laatste bij interacties waarbij onthaalouders of 

kinderbegeleidsters geen actieve respons van het dove kind verwachten. Het visueel contact in deze 

drie situaties vormt een aandachtspunt voor onthaalouders en kinderbegeleidsters. 

 

Onthaalouders en kinderbegeleidsters worden geconfronteerd met keuzes in verband met het 

taalaanbod voor het dove kind en de gevolgen hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat deze keuze 

beïnvloed wordt door het gehoorverlies van het kind, de mening van de ouders van het kind en de 

persoonlijke kenmerken van de onthaalouder of de kinderbegeleidster. Van Lonckhuysen (2002) 

geeft aan dat de taalkeuze tussen gesproken taal en gebarentaal bij baby’s niet de hamvraag is; het is 

wel belangrijk om een adequate non-verbale communicatie te hanteren, een dagelijkse structuur te 

voorzien en het dove kind op een aangename manier te benaderen. Enberg-Pedersen (2000) meent 

echter dat gebarentaal de enige natuurlijke taal is van doven en daaruit volgend dus ook van dove 

kinderen. Wanneer er op peuterleeftijd geen gepast communicatiemiddel is, is de gepaste 

leefomgeving voor een baby plots een niet aangepaste omgeving voor een peuter en later een 
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kleuter (Beck & de Jong, 1990). Dit leidt tot volgend discussiepunt: vanaf wanneer heeft een kind 

meer ‘taal’ nodig dan de ‘basisvoorwaarden van taal’ om tot een volwaardige taalontwikkeling te 

komen? We vinden deze twijfel terug in het onderzoek. Onthaalouders en kinderbegeleidsters geven 

aan dat ze gebaren zien als iets dat een doof kind, al dan niet met hoorapparaat of CI, nodig heeft. Ze 

geven ook aan dat ze niet altijd weten hoe ze iets aan het dove kind moeten duidelijk maken 

aangezien zij hun eigen gebarenkennis als ontoereikend ervaren. Eén onthaalouder geeft deze laatste 

twijfel niet weer. Er zijn twee verschillen tussen de cases die een mogelijke verklaring geven. Ten 

eerste is het kind succesvol bilateraal geïmplanteerd. Geluid waarnemen zorgt ervoor dat een kind 

woorden kan leren. Het onderzoek van Houston, Stewart, Moberly, Hollich & Miyamoto (2012) wijst 

uit dat bij een doof kind met CI, indien het kind deze krijgt voor de leeftijd van 14 maanden, gelijke 

resultaten worden verkregen voor het leren van woorden in vergelijking met normaal horende 

leeftijdsgenoten bij een testmoment op de leeftijd van 22 tot 40 maanden. Het tweede verschil is dat 

de onthaalouder een cursus gebarentaal volgde en daarmee, samen met de ouders, het dove kind 

van jongs af aan voorziet van zijn enige natuurlijke taal (Engberg-Pedersen, 2000).  

 

Vervolgens starten we met het aspect ‘veiligheid’. Om te beginnen merken we op dat onthaalouders 

en kinderbegeleidsters tijdens het onderzoek in eerste instantie enkel de fysieke veiligheid van de 

kinderen aanhalen: kinderen mogen zich niet pijn doen waardoor ze medisch gezien ‘veilig’ zijn. Deze 

bevinding gaat in tegen de pedagogische doelstellingen van de kinderopvang, maar sluit wel aan bij 

de ontstaansgeschiedenis van de kinderopvang. Vandenbroeck (2009) geeft aan dat hygiëne, 

verzorging en medische gezondheid tot begin 1980 op de voorgrond staan. De pedagogische 

doelstelling verwijst naar ‘geborgenheid’ en ‘basisvertrouwen’ (Vandenbroeck, in Peeters, 2003) wat 

overeenkomt met de centrale concepten bij de identiteitsontwikkeling: basisveiligheid en 

vertrouwen. Zoals we in de vorige alinea aangaven staat de gevoelsband tussen de hechtingsfiguur 

en het kind los van één taal. Hij is eerder verbonden met de sensitieve responsiviteit van de 

hechtingsfiguur (Broesterhuizen, 1992; Loots, 1999b; Van Lonckhuysen, 2002). We zien dat 

onthaalouders en kinderbegeleidsters de eigenschappen van deze sensitiviteit toepassen. Ze 

beseffen het belang van oogcontact en passen visuele communicatiestrategieën toe. Daarom 

concluderen we dat onthaalouders en kinderbegeleidsters een positieve band hebben met het dove 

kind en dat het kind een gevoel van veiligheid ervaart. We geven hierbij een aandachtspunt aan. Het 

omvat de discrepantie tussen de expressie van het gelaat en lichaam ten opzichte van de eigenlijke 

(gesproken) boodschap. Opvoeders zenden continu boodschappen uit naar het kind die in het beste 

geval duidelijk zijn voor het kind (Van Lonckhuysen, 2002). In het onderzoek merken we op dat een 

participant in één situatie haar mimiek tegenovergesteld is aan de intonatie die zij op dat moment in 

haar boodschap legt. Het dove kind ziet enkel de mimiek, baseert zijn respons hierop en krijgt een 

reactie van de participant die niet overeenkomt met de vorige reactie. Beck & de Jong (1990) 

waarschuwen dat dit tot verwarring kan leiden bij het dove kind en tot verkeerde interpretaties van 

de toekomstige sociale reacties. 

 

Over de ontwikkeling van autonomie halen we twee punten aan. Ten eerste bespreken we het geven 

van bevestiging en aanmoediging aan het dove kind. Onthaalouders en kinderbegeleidsters geven 

aan dit in dezelfde mate toe te passen als voor de andere kinderen. Uit de resultaten kunnen we 

opmaken dat zij visuele strategieën hebben ontwikkeld om het dove kind te stimuleren en te 
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belonen voor het te stellen en gestelde gedrag. De mimiek, gebaren en handelingen tonen aan het 

kind appreciatie en zetten het aan om zulk gedrag verder te stellen (Loots, 1999b). Ten tweede sluit 

het aantonen van grenzen en het beperken van het gedrag hierbij aan. Onthaalouders en 

kinderbegeleidsters voelen zich voldoende capabel om de grenzen aan te duiden en kennen 

verschillende strategieën om dit duidelijk te maken aan het kind. Als aandachtspunt willen we hier 

meegeven dat in één situatie het dove kind minder snel wordt begrensd dan het horende kind, 

wanneer het dove kind het gedrag van het horende kind imiteert. De participant wijst het dove kind 

bij de tweede manifestatie terecht zonder verdere uitleg. Het horende kind echter krijgt na de eerste 

maal een verwittiging met verklaring en stelt het gedrag niet meer. Beck & de Jong (1990) geven aan 

dat het inconsequent begrenzen van dove kinderen hun wereld onoverzichtelijk maakt en daarom de 

kinderen niet meer kunnen inschatten welke actie welke reactie van de volwassene zal uitlokken. Om 

terug voorspelbaarheid te verkrijgen, kunnen dove kinderen bewust gedrag stellen dat begrenzing 

vraagt. Dit grenzenvragend gedrag kan voortkomen uit een beperkte communicatie. Dit is meteen 

ook onze volgende conclusie. De twijfels rond het aspect ‘taal’ die we eerder aanhaalden, steken hier 

de kop op. Het duidelijk maken waarom iets goed is; waarom iets niet mag of wat er concreet van 

het kind verwacht wordt, verloopt niet zoals bij de andere horende kinderen. Onthaalouders en 

kinderbegeleidsters ondervinden twijfels en frustraties. Het risico bestaat dat zij onzeker worden 

over hun handelen. Deze onzekerheid zou zich kunnen omzetten in het goedpraten van 

‘overtredingen’ van het kind waardoor een vicieuze cirkel ontstaat (Beck & de Jong, 1990) en het kind 

mogelijk een verstoorde autonomiebeleving krijgt. 

 

De conclusie, namelijk een beperkte communicatie op vlak van taal, zet zich verder op het vlak 

‘socialisatie’. Uit de resultaten kunnen we opmaken dat onthaalouders en kinderbegeleidsters er in 

slagen om de structuren van de kinderopvang duidelijk te maken maar dat de bijhorende 

tijdsindicaties meestal aan de kinderen voorbijgaan. De onthaalouders en kinderbegeleidsters 

kunnen beknopt oorzaak-gevolgregelingen uitleggen, sociale ondersteuning op vlak van gevoelens en 

sociale regels meegeven en informatie aan het dove kind verschaffen. Onthaalouders zijn zich 

bewust van het communicatieprobleem en erkennen de sterke visuele ingesteldheid van het dove 

kind als gedeeltelijk compenserende factor. Verder willen we nog een bedenking van een 

onthaalouder weergeven. Doordat het kind een minder rijk taalaanbod krijgt, vreest ze ook dat zijn 

woorden- of gebarenschat beperkt zal zijn. De onthaalouder meent dat dit probleem zich zal 

oplossen van zodra het kind de overstap maakt naar een dove kleuterschool. Indien er uiteindelijk 

toch geen manier gevonden wordt om de communicatie tussen kind en volwassene te verzekeren, 

ontstaan volgende risico’s voor het kind: terughoudendheid, angst, externe ‘locus of control’, 

afhankelijkheid, frustratie, laag zelfvertrouwen, impulsiviteit, rigiditeit, enzovoort waardoor de 

kennisontwikkeling en de sociaal-emotionele groei van het kind mogelijk verstoord wordt (Beck & de 

Jong, 1990; Verstraete, 1999; Van Lonckhuysen, 2002). Ondanks het aanvoelen van een tekort op 

vlak van taal, geven onthaalouders en kinderbegeleidsters momenteel geen van bovenstaande 

kenmerken aan bij de kinderen. Als we dieper ingaan op de omschrijvingen en terugkijken naar de 

observatiegegevens en de memo’s van de onderzoeker zijn er mogelijk voor twee kinderen de 

volgende eigenschappen van toepassing: terughoudendheid en rigiditeit. In hoeverre deze 

eigenschappen in verband kunnen gebracht worden met het tekort aan taal en het gehoorverlies en 

geen kenmerken van het kind zelf zijn, blijft een terechte vraag. De opvoeder kan te maken krijgen 
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met stress als hij zijn bedoeling niet kan duidelijk maken aan het dove kind. Deze stress is 

bidirectioneel en beïnvloedt zowel de opvoeder als het mogelijk ontstaan van gedragsproblemen bij 

het kind (Topol, Girard, St Pierre, Tucker & Vohr, 2011) 

1.2 Omschrijving van de kinderen op vlak van dovenidentiteit 

Kannapells (1994) model in verband met dovenidentiteit laat ruimte aan de dove persoon om zelf 

invulling te geven aan zijn eigen identiteit. De groep ‘doven’ is enorm divers (Vander Beken, 2005) 

omwille van contextgegevens en eigenschappen van de persoon zelf. De vier cases die we 

behandelen zijn op deze gegevens uitermate verschillend waardoor het onmogelijk is om op basis 

hiervan tot accurate conclusies te komen. Daarom geven we slechts een samenvatting van de 

resultaten en betrekken we deze niet in het schema in paragraaf 1.4. 

 

Op vlak van taal zien we bij deze casussen verschillende keuzes terugkomen gaande van een keuze 

voor een opvoeding volledig door middel van gebaren, beginnend met gebaren om nadien over te 

schakelen op gesproken taal, tot de keuze om gesproken taal te hanteren ondersteund met visuele 

aspecten. 

De drie onthaalouders omschrijven het kind in kwestie als doof, maar de inherente betekenis hiervan 

verschilt van case tot case. De eerste mogelijkheid bestaat uit doof functionerend in de horende 

wereld; de tweede mogelijkheid insinueert eerder een invulling gekoppeld aan de Doofheid van de 

ouders aangezien de Dove ouders deze cultuur doorgeven naar hun kinderen. (Broekaert, e.a., 1994, 

Van Lonckhuysen, 2002) In de derde case werd hier niet verder op ingegaan (zie deel 2: 

Methodologie, paragraaf 3). Door de recente implantatie van het kind, kunnen we vermoeden dat dit 

de richting volgt van de eerste case aangezien kinderen met een CI na jarenlang gebruik kunnen 

komen tot een leeftijdsadequate ontwikkeling op vlak van communicatie en socialisatie (Bat-Chava, 

Martin & Kosciw, 2005). Spencer (2004) wijst er wel op dat de taalvaardigheden van een kind met 

een CI toenemen, maar geeft aan dat deze resultaten zeer verschillend zijn van kind tot kind. 

De verbondenheid met een horende of dovencultuur werd niet letterlijk voorzien in de bevraging van 

de participanten. We noteren dat de participanten hier zelf geen uitspraken over deden doorheen de 

contactmomenten. 

1.3 Verbinding met de maatschappelijke modellen 

op doofheid 

Verschillende modellen maken deel uit van de visie van de onthaalouders en kinderbegeleidsters op 

doofheid. Welke modellen dit zijn en in welke mate zij deze visie bepalen, is volgens dit onderzoek 

afhankelijk van verschillende factoren. Volgende invloeden worden door de onthaalouders en 

kinderbegeleidsters naar voor gebracht. Ten eerste merken we de eigen ideeën op van de participant 

en van de ouders van het betrokken kind. Nadien komen hier de invloeden van de zorg voor een doof 

kind bij. 
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Alle onthaalouders en kindbegeleidsters brengen aspecten van het medische model naar voor. 

Mathews zegt dat ouders voornamelijk worden ingelicht via het medische parcours (Mathews, 2012). 

Uit het onderzoek blijkt dat de visie van de ouders voornamelijk lijkt aan te sluiten bij hun eigen 

identiteit en leefwereld. Ten tweede toont het onderzoek dat de kinderopvang de visie van de 

ouders volgt op vlak van handelen naar het dove kind toe. Kinderopvang wordt immers gezien als 

complementair aan de ouders (Vandenbroeck, 2009; Kind en Gezin, 2012) 

 

Naast de medische visie komt één kenmerk vanuit het socio-culturele model aan bod: het gebruik 

van gebaren en gebarentaal. De dovengemeenschap en dovencultuur worden bijeen gehouden op 

basis van gebarentaal (Verstraete & D’hoore, 1999). De taal kan dus een aanknopingspunt vormen 

om de onthaalouders en kinderbegeleidsters kennis te laten maken met de verdere aspecten van de 

socio-culturele visie. Eén onthaalouder geeft aan gebarentaal te zien als een volwaardige taal, de 

andere participanten spreken enkel over ‘gebaren’. Dovencultuur en dovengemeenschap, of 

verwijzingen hiernaar, worden niet verwoord door de onthaalouders of kinderbegeleidsters. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de sociale en de politieke invulling van doofheid wordt aangeraakt bij 

kantelmomenten, bijvoorbeeld het aanvangen van de begeleiding of bij het wijzigen van handelingen 

ten opzichte van het dove kind. De medische en socio-culturele invulling vinden we voornamelijk 

terug bij het concrete handelen van de onthaalouders en kinderbegeleidsters naar het dove kind toe. 

 

Tenslotte willen we afsluiten met volgende bedenking. Foster (2003) meent dat alle modellen 

betrokken moeten worden bij de benadering van doofheid om zo tot een bewustere benadering van 

doofheid te komen. Het helpt volgens haar om tot een meer kritische kijk te komen op het eigen 

handelen. Bij één onthaalouder vinden we aanzetten tot de vier modellen terug; bij de andere 

onthaalouders en kinderbegeleidster vinden we twee tot drie modellen terug. 

1.4 Schema 

Met het schema op de volgende bladzijde proberen we een leesbaar overzicht te geven van de 

complexe relaties tussen de gebruikte begrippen uit paragraaf 1.1. We tonen waar de 

aandachtspunten voor de onthaalouders en kindbegeleidsters zich bevinden en geven aan wat de 

mogelijk compenserende factoren zijn. Tenslotte geeft het schema aan waar de invloed van de 

besproken visies uit paragraaf 1.3 invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van het kind. 

 

We raden aan om bij het lezen van het schema te starten bij het kind. Van daaruit gaan we, via de 

ouders, naar de onthaalouder of kindbegeleidster. Van daaruit gaan we verder naar het visuele 

aspect en het taalaanbod om uit te komen bij de identiteit van het kind. 
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2 Beperkingen van onderzoek en aanbevelingen 

voor verder onderzoek 

Na het formuleren van enkele conclusies, worden hieronder enkele beperkingen van het onderzoek 

aangehaald. Eveneens suggesties naar vervolgonderzoek komen hierbij aan bod. 

 

Ten eerste willen we de beperkte generaliseerbaarheid van het onderzoek aanhalen. Omwille van de 

vernauwde selectiecriteria blijkt de onderzoekspopulatie zeer klein te zijn. Daarom kozen we voor 

een meervoudige casestudy van vier opvangplaatsen. Voor verder onderzoek zouden we willen 

aanraden de onderzoeksgroep groter te maken om zo tot adequatere conclusies te komen. Dit is 

bijvoorbeeld mogelijk door het geografische criterium van het onderzoek aan te passen.  

Door het eenmalige contact is het onderzoek gevoelig aan toevallige factoren op organisatorisch en 

persoonlijk vlak van de participant, het kind en de onderzoeker. Door meerdere en diepgaandere 

contactmomenten te voorzien kunnen deze factoren worden uitgeschakeld. 

 

Een volgende bedenking willen we plaatsen bij de tweede en derde onderzoeksvraag. Terugkijkend 

op het interview zouden we een andere vraagstelling hanteren bij het onderdeel ‘Identiteit’. De 

verkregen gegevens blijken waardevol geweest te zijn, maar waren niet volledig afgestemd op deze 
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laatste onderzoeksvragen. Ook gaven de participanten tijdens het interview te kennen dat deze 

laatste vragen als moeilijk werden ervaren. Voor vervolgonderzoek raden we aan de vragen van dit 

onderdeel aan te passen naar een meer letterlijke positionering van de onthaalouder of de 

kinderbegeleidster ten opzichte van het dove kind en zouden we afsluitend de concrete begrippen 

bijvoorbeeld ‘dovengemeenschap’, ‘dovencultuur’, enzovoort bevragen. Op deze manier zal een 

sterkere conclusie kunnen getrokken worden naar omschrijving van het kind en de visie op doofheid 

vanuit de onthaalouders en kinderbegeleidsters. Daarbij is het ook mogelijk de onthaalouders en 

kinderbegeleidsters langer te laten stilstaan bij de weg die zij hebben afgelegd vanaf de aanmelding 

tot het huidige moment. Op deze manier kunnen veranderingen in visie en de toegewezen oorzaken 

hiervan bij de participanten worden vastgesteld. 

Een andere mogelijkheid om meer informatie rond deze onderzoeksvragen te verkrijgen, is het 

bevragen van een ander perspectief. We haalden reeds aan in de probleemstelling een eenzijdig 

perspectief te onderzoeken. We denken verder aan de beleving van de ouders, de thuisbegeleiding, 

andere gezinsleden van de onthaalouder, enzovoort . 

 

Vervolgens bezorgden enkele methodologische keuzes beperkingen aan het onderzoek. We kozen 

ervoor om de dagelijkse werking van de kinderopvang te observeren. De informatie die we zo 

verkregen is enkel via observatie te verzamelen. De fysieke aanwezigheid van de onderzoeker, alsook 

onze keuze om de observaties te filmen met een handcamera, kunnen het gedrag van de 

participanten en de kinderen in de opvang veranderd hebben. Ook het opnemen van het interview 

met behulp van een dictafoon, kan een verandering aan het natuurlijke verloop van het gesprek 

betekend hebben. Eenmalig verkoos een participant om het gesprek niet op te nemen. De 

onderzoeker had zich voorbereid op deze keuzemogelijkheid, maar was achteraf aangewezen op 

enkel zijn notities en zijn eigen geheugen. Ook de keuze van de onderzoeker om tijdens elk gesprek 

korte notities te maken, heeft mogelijk het vlotte verloop van het gesprek gewijzigd. Verdere 

beperkingen ten gevolge van methodologische keuzes zijn terug te vinden in deel 2: Methodologie, 

paragraaf 4: dataverzameling en paragraag 5: kwaliteitsvereisten. 

 

Verder willen we nog ingaan op het materiaal dat tijdens het onderzoek gehanteerd werd. De 

onderzoeker stelde een observatiewijzer op, specifiek gericht op dit onderzoek. Hiermee werd 

getracht de belangrijkste items van ‘identiteitsontwikkeling’, zoals deze omschreven is in het 

theoretisch kader, vast te leggen. De observatiewijzer is gebaseerd op eerdere onderzoeken, maar is 

echter niet volledig. Hij is slechts bedoeld om het concept te concretiseren, zodat de observaties 

gerichter konden verlopen. Verder onderzoek kan tot doel hebben een gestandaardiseerd 

observatie-instrument te ontwikkelen waarbij alle elementen van een bepaalde 

identiteitsontwikkeling vervat zitten en omschreven worden. Onze bedenkingen omtrent het 

vragenprotocol beschreven we reeds in een bovenstaande paragraaf 

 

Uit de resultaten en de bespreking hiervan komen we terecht bij drie inhoudelijke vragen voor verder 

onderzoek. De eerste vraag gaat als volgt: vanaf wanneer heeft een kind meer taal nodig dan de 

basisvoorwaarden van taal om tot een volwaardige taalontwikkeling te komen? Ten tweede staan we 

stil bij de ondersteuning voor onthaalouders en kinderbegeleidsters die een doof of slechthorend 

kind opvangen: ‘wie voorziet dit?’, ‘hoe gebeurt dit?’ en ‘wat zijn de ervaringen van de 
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onthaalouders en kinderbegeleidsters zelf?’. Afsluitend vragen we ons af of de doorlopen visies op 

doofheid bij de onthaalouder verband houden met het frustratiegevoel van onthaalouder op vlak van 

communicatie.  

 

Tenslotte was het onze bedoeling om een beschrijving te geven van het gebeuren in de kinderopvang 

van dove kinderen en bijhorende visies van onthaalouders en kinderbegeleidsters. Daarnaast wilden 

we de verschillende organisaties en voorzieningen met betrekking tot kinderopvang uitnodigen tot 

een kritische reflectie op hun praktijk. Na het interview gaf een participant aan dat zij inderdaad 

werd uitgedaagd om te kijken naar haar invulling van opvoeding en hoe zij deze omzet in de praktijk. 

Anderen kunnen met behulp van het vragenprotocol (bijlage 5) en het schema van de verschillende 

modellen op doofheid (bijlage 2) zelf aan de slag. 
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Bijlage 1: Formulier geïnformeerde toestemming 

 

Formulier geïnformeerde toestemming 
 

In het kader van haar masterproef voert Eline Snacken een onderzoek rond kinderopvang voor dove 

en slechthorende baby’s en peuters. Meer bepaald komen de ervaringen van onthaalouders en 

kinderbegeleidsters die opvang bieden aan deze kinderen aan bod.  

Dit onderzoek gebeurt onder begeleiding van Prof. Geert Van Hove en mevr. Sigrid Bosteels van 

Universiteit Gent.  

 

Ik (naam): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ga ermee akkoord mijn medewerking te verlenen aan dit onderzoek en werd geïnformeerd over 

volgende aandachtspunten: 

- Het onderzoek bestaat uit twee delen: één langdurige observatie en één interview. De 

tijdsbesteding van het interview wordt geschat op ongeveer 1,5 à 2 uur; 

- Mijn naam en persoonsgegevens mogen vermeld worden in het onderzoeksverslag OF Ik verkies 

anoniem te blijven in het onderzoeksverslag. (schrap wat niet past); 

- De ouders van het desbetreffende dove of slechthorende kind zijn op de hoogte van het onderzoek 

en hebben toestemming gegeven om videogegevens te maken van hun kind; 

- De observatie- en interviewgegevens worden verwerkt met respect voor de privacy van de 

kind(eren) over wie het gaat. De opnames worden niet aan derden getoond. Namen worden 

vervangen door een codenamen en andere herkenbare persoonsgegevens komen niet in het verslag 

terecht; 

- Ik heb het recht op elk ogenblik, en zonder opgave van reden, mijn medewerking aan dit onderzoek 

stop te zetten. 

 

Voor Akkoord, 

 

 

………………….………………….. 

 

 

De student, 

 

 

……………………………………… 
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Bijlage 2: Modellen in de dovenpedagogiek 

Gebaseerd op Devlieger, Rusch & Pfeiffer (2003) en Foster (2003)  
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Bijlage 3: Brief t.a.v. Kinderbegeleidsters 

 

 

Beste kinderbegeleid(st)er ,        Januari, 2012 

ik ben Eline Snacken, student Pedagogische Wetenschappen. Als afronding van mijn studie schrijf ik 

een masterproef over de verschillende maatschappelijke visies op dove en slechthorende baby’s en 

peuters binnen de kinderopvang. 

Om te beginnen heb ik de maatschappelijke visies over dove en slechthorende personen opgelijst 

aan de hand van wetenschappelijke teksten. Op basis daarvan wil ik bekijken volgens welke visie 

kinderbegeleid(st)ers en onthaalouders in Oost-Vlaanderen dove en slechthorende baby’s en peuters 

benaderen. Ook wil ik oplijsten op welke manier zij denken de ontwikkeling van een doven-identiteit 

van de kinderen te beïnvloeden. Het doel is om zowel hun handelen als hun denken in kaart te 

brengen. 

Graag had ik observaties gedaan van je interacties met deze kinderen tijdens de verschillende 

dagmomenten (bv. eten, slapen gaan, spel, … ) Afhankelijke van je voorkeur kan dit gedurende één 

dag of gespreid over verschillende momenten.  Ten tweede zal er een gesprek plaats vinden over de 

aan de hand van een open vragenlijst. Ik bevraag enerzijds je kijk op doven en slechthorenden en  

anderzijds welke invloed jij denkt te hebben op de verdere identiteitsontwikkeling van de betrokken 

dove en slechthorende kinderen. Ons gesprek duurt ongeveer 2u en kan opgesplitst worden indien 

nodig. De contactmomenten gaan door in februari-maart 2012. 

Het onderzoek gebeurt anoniem. Nergens in mijn masterproef zal, noch van jouw, noch van een 

kind, een individuele naam te vinden zijn.  

Graag had ik alles vastgelegd op video en/of spraakrecorder. Door deze opnamen kan ik achteraf 

alles correcter verwerken. De opnamen zullen door niemand anders dan mijzelf worden bekeken. Ze 

worden met het behalen van mijn diploma vernietigd.  

Wat bied ik? Mijn onderzoek plaatst de ene visie niet boven de andere. Hierdoor krijg je de kans om 

je denken kritisch te bekijken. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren over je handelen, zonder 

waardeoordeel of consequenties.  

Hopelijk wil jij meewerken. Gelieve onderstaande strook in te vullen zodat ik weet of je 

geïnteresseerd bent. Als je nog vragen hebt in verband met het onderzoek, kan je ze op de 

achterzijde noteren. Antwoorden graag ten laatste op vrijdag 20 januari 2012. 

Alvast bedankt, 

Eline Snacken 
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eline.snacken@ugent.be 

0473 31 48 37 

 

 

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………..  

 

heb   WEL   /   GEEN   interesse om deel te nemen aan het onderzoek van Eline Snacken. 

 

Ik ga akkoord met volgende wijze van opname:   VIDEO   /   ENKEL  SPRAAK   /   GEEN 

 

Handtekening,  

  

mailto:eline.snacken@ugent.be
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Bijlage 4: Grafische voorstelling 

van de opvangruimtes 

 

Alle plattegronden zijn op verschillende schaal getekend. 

 

Kinderbegeleidster Cindy 
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Onthaalouder 1 
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Onthaalouder 2 
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Onthaalouder 3 
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Bijlage 5: Vragenprotocol 

Inleiding 

HOELANG BENT U REEDS ONTHAALOUDER/KINDERBEGELEIDSTER? 

HOE OUD IS (naam kind) NU? 

HOE IS (naam kind) BIJ U TERECHTGEKOMEN? + WANNEER? 

HET HOEVEELSTE DOVE KINDJE IS (naam kind) IN UW OPVANG? 

HOE WAS HET VOOR U OM DE VRAAG NAAR OPVANG VOOR EEN DOOF KIND TE KRIJGEN? 

 

Veiligheid 

 

WAT IS VOLGENS U “BASISVEILIGHEID”? 

HOE ZORGT U ERVOOR DAT DE KINDEREN DIT ERVAREN? 

WELKE VAN UW HANDELINGEN PAST VOLGENS U  WEL/NIET BIJ (naam kind)? 

 

Socialisatie 

 

WAT VINDT U BELANGRIJK/NOODZAKELIJK BIJ “SAMEN SPELEN”? 

HOE MAAKT U DEZE VERWACHTINGEN DUIDELIJK AAN DE KINDEREN? 

WAT IS UW INVLOED OP (naam kind) BIJ HET (AAN)LEREN VAN DEZE SOCIALE REGELS? 

 

Autonomie 

 

BIJ EEN …JARIG KIND, WAT VERSTAAT U ONDER “OPKOMEN VOOR ZICHZELF EN VOOR WAT HIJ 

NODIG HEEFT”? 

OP WELKE MANIER ONDERSTEUNT U DEZE VORM VAN ZELFSTANDIGHEID? 

WAT IS HETZELFDE EN/OF ANDERS VOOR (naam kind) OP VLAK VAN ONDERSTEUNING? 

 

Identiteit 

 

MET WELKE 5 KERNWOORDEN ZOU U (naam kind) OMSCHRIJVEN? 

mensen delen zichzelf en anderen op in groepen (bijvoorbeeld: ik student) 

TOT WELKE GROEP(EN) DENKT U DAT (naam kind) IN UW OPVANG BEHOORT? 

OP WELKE MANIER & IN WELKE MATE HEEFT U HIEROP INVLOED, DENKT U? 

 

Afronding 

  



102 
 

Bijlage 6: Begeleidende brief 

Dag (naam),          30/03/2012 

 

het is ondertussen enkele dagen geleden dat ik bij u geweest ben voor het interview. 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik onder de indruk was van uw reactie op de vragen. Ik heb er de 

voorbije dagen nog regelmatig aan teruggedacht. Ik besef dat ik mee verantwoordelijk ben voor het 

gevoel dat u had, tijdens mijn observatie en ons gesprek. 

Ik vermoed dat ik u te weinig informatie heb gegeven op voorhand, hoewel u daar zeker recht op 

had. Ik hoop dat deze brief dit voor een stuk kan rechtzetten. En hierbij nogmaals mijn excuses. 

 

Hieronder geef ik nog meer info over mijn onderzoek en mijn rol tijdens de observaties en het 

gesprek. 

Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende manieren geweest om naar doven te kijken. De 

wetenschappelijke literatuur heeft deze opgedeeld in vier grote stromingen. 

Mijn onderzoek kijkt naar wat er is en verkent het handelen en denken van de onthaalouders en 

kinderbegeleidsters die momenteel opvang bieden aan een doof kind. Belangrijk hierbij is dat het 

onderzoek kijkt naar de beleving van de onthaalouder. Vervolgens bekijk ik welke stroming(en) 

hiermee overeenkomen, zonder te oordelen welke stroming beter of slechter is. 

De meerwaarde van dit onderzoeksproces is dat organisaties zoals Kind en Gezin, Diensten voor 

Onthaalouders, … zicht krijgen op de ervaringen van onthaalouders zodat zij anderen kunnen 

motiveren om ook een doof kind op te vangen. Ten tweede zal het een basis vormen voor verder 

onderzoek over inclusieve kinderopvang, specifieker voor dove kinderen. 

Volgens het uitgangspunt van mijn onderzoek staan u en uw beleving centraal. Het is daarom dat ik 

mij tijdens de observatie zo weinig mogelijk probeer te mengen, maar toch voldoende om de 

kinderen gerust te stellen. Tijdens het gesprek heeft dit als gevolg dat ik voornamelijk vragen moet 

stellen en uw antwoorden moeilijk kon bevestigen of aanvullen. Mijn reacties zouden u in een 

bepaalde richting kunnen sturen. Ik wil hieraan ook toevoegen dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn, aangezien ik een beschrijvend onderzoek doe. 

De meerwaarde voor u is dat u de kans krijgt om, zonder veroordeling, kritisch te kunnen kijken naar 

uw opvang en de manier waarop u handelt. Daarbij ook de uitdaging om zo concreet mogelijk uw 

handelen te beschrijven en hierbij stil te staan. 

 

De volgende bijlagen zijn een reconstructie van ons gesprek, aangezien ik niet tot in detail kon 

noteren wat u vertelde. Volgens wetenschappelijke normen is het waardevoller als u deze naleest, 

aanvult en/of corrigeert. Ik wil u dan ook uitnodigen om dit te doen, geheel vrijblijvend. Mag ik u 

vragen de papieren terug te sturen via bijgevoegde enveloppe en postzegel? Ook indien u beslist hier 

niets mee te doen. Alvast bedankt. 

Het derde deel zijn de vragen die ik niet volgens de opmaak van het interview stelde, uitgeschreven 

met de mondelinge informatie. Indien u wil, kan u ze rustig bekijken en voorbereiden. Het staat u vrij 

om ze gewoon te negeren, een schriftelijk antwoord terug te sturen of mij te contacteren voor een 

nieuwe afspraak.  
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Ik hoop dat dit voor u enige duidelijkheid en geruststelling brengt. Zo niet, wil ik graag bijdragen om 

dit wel te bereiken. Of indien u nog andere vragen heeft, aarzel alstublieft niet om mij te 

contacteren. 

 

Vriendelijke groeten, 

Eline Snacken 

 

Smidsestraat 142, 9000 Gent 

0473 31 48 37 

eline.snacken@ugent.be 
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Bijlage 7: Dovengeschiedenis 

Vele auteurs beschrijven een geschiedenis van doven. Omwille van de leesbaarheid vermelden we 

dat onderstaand overzicht, tot WOII, gebaseerd is op het werk van Broesterhuizen (1992), Cox, e.a. 

(2002), Loncke & Terryn (1989), Scheiris (2002), Vander Beken (2005) en Wuyts (2005), tenzij anders 

vermeld. 

 

Deze geschiedenis is verteld vanuit een horend standpunt. Daarmee willen we niet het standpunt 

innemen dat doven niets waardevol te vertellen hebben over hun eigen geschiedenis. We 

raadpleegden ook de bibliotheek van Fevlado in onze zoektocht naar informatie.  

Oudheid – middeleeuwen: begin - 1500 

De eerste vermelding van dove personen vinden we terug bij de Oude Egyptenaren. Enerzijds zijn 

doven uitverkorenen van de goden, anderzijds wordt hen een behandeling door middel van zalfjes en 

drankjes tegen de aandoening voorgesteld. Dit laatste is terug te vinden op een papyrusrol die 

dateert van circa 1550 voor Christus.  

Ongeveer 500 jaar later vermeldt de Talmud dat doven geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

Ze mogen eveneens geen grondbezitter zijn. 

 

Bij de Oude Grieken heerst het idee van geboortebeperking om vele redenen: hongersnood, 

economisch bezit en vanuit eugenetisch oogpunt. Aan de hand van een ideaalbeeld (lichamelijke 

schoonheid, fysieke kracht, burgerlijke goedheid en maatschappelijk nut) streeft de heersende klasse 

ernaar om haar families zo volmaakt mogelijk te houden. Een extreem voorbeeld is de militaristische 

staat Sparta. Alle baby’s met een zichtbare afwijking kunnen later niet aansluiten bij het leger en 

worden gedood. Doofheid wordt niet onmiddellijk ontdekt, waardoor deze baby’s blijven leven en 

een hard leven zullen lijden. 

Aan de andere kant zijn er Plato (427-347 voor Christus) en zijn leerling Aristoteles (384-322 voor 

Christus). Plato heeft respect voor de vindingrijkheid en de manuele vaardigheid van doven. 

Aristoteles meende dat wanneer het gehoor ontbreekt, ook de mogelijkheid tot ontwikkelen 

ontbreekt. Hij bedoelt hiermee dat volgens hem doven niet spontaan leren spreken. Zijn mening 

wordt anders geïnterpreteerd en veranderd tot ‘doven kunnen niet leren spreken omdat ze geen taal 

horen, wat maakt dat ze geen ideeën kunnen begrijpen’. Deze interpretatie blijft tot na de 

middeleeuwen gehanteerd. 

 

De Romeinen bevestigen het Griekse ideaalbeeld. Vestaalse maagden mogen bijvoorbeeld geen 

enkel gebrek hebben. Godsdienstige rituelen moeten zonder obstructie verlopen. Wanneer een 

handicap na enkele jaren zich openbaart, zien de Romeinen dit als een straf van de goden. De 

persoon wordt gestigmatiseerd als minderwaardig. Hij komt in de schaduw van de samenleving, dus 

in armoede, terecht. Andere Romeinen redeneren dat doven economisch nog van nut kunnen zijn bij 

beroepen waar discretie op prijs wordt gesteld, bijvoorbeeld als boodschapper. Een dove, die gekend 

is door Keizer Augustinus (354-430), maakt zich verstaanbaar door gebaren en gebruikt deze om 

abstracte begrippen, zoals ziel, weer te geven. De Codex Justinianus (530) splitst doven op in twee 
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groepen: doofgeborenen en doofgewordenen. Doofgeborenen krijgen geen opleiding, hebben geen 

rechten, geen erfenis en mogen geen zaak opstarten. Doofgewordenen hebben deze rechten wel en 

staan daardoor een klein beetje hoger op de sociale ladder. 

 

Tijdens de middeleeuwen (circa 500-1500) heerst het religieuze wereldbeeld waarbij een afwijking 

een straf van God is. Meer specifiek toegepast op doven wordt een bepaald vers van Paulus (Rom. 

10; 17: “Zo is dan het geloof uit het horen, … “) letterlijk geïnterpreteerd: doven kunnen de Blijde 

Boodschap niet horen en kunnen bij gevolg niet geloven. Daarom worden ze uit de gemeenschap 

gesloten en sociaal gediscrimineerd. Ze mogen niet trouwen, geen kinderen krijgen en hebben geen 

erfenisrecht. In de 12e eeuw zal Paus Innocentius III hen toestemming geven om te trouwen. 

Naast de sociale exclusie, sluit men doven ook uit in het onderwijs. Men gaat ervan uit dat het niet 

mogelijk is om doven te onderwijzen. Het uitgangspunt is dat het niet mogelijk is om hen te 

onderwijzen aangezien zij het instrument tot ontwikkeling, het gehoor, niet bezitten. Lezen is een 

zaak van een hooggeplaatste minderheid, waardoor de meerderheid van de bevolking ongeletterd is. 

Dit maakt het moeilijk, zoniet onmogelijk om doven te onderwijzen. Doordat ze niet van onderwijs 

genieten, bezitten ze geen vakkennis en mogen daarom niet aansluiten bij de ambachtsgilden. 

Hierdoor blijven ze in de schaduw van de samenleving en worden gedoogd zolang zij de openbare 

orde niet verstoren. Vele doven verbleven in de buurt van kloosters en abdijen. Ze waren afhankelijk 

van giften uit medelijden en liefdadigheid. 

Verlichting: 1500 - 1750: opkomst van het dovenonderwijs 

Met de Verlichting komt de invloed van de rede naar voren. De gesproken taal rondom ons stelt een 

mens in staat om spraak te verwerven. Doven horen niet, dus zullen spontaan geen spraak 

verwerven. Rudolf Agricola (1444-1485) meent dat via geschreven taal abstracte ideeën kunnen 

weergegeven worden aan doven. Leonardo Da Vinci (1452-1504) noemt doven ‘meesters in de 

gebarenkunst’. Girolamo Cardano (1501-1576) geeft aan dat doven wel kennis kunnen vergaren en 

dat zij communiceren met hun ogen en handen. Hij geeft hiermee de aanzet tot het dovenonderwijs. 

 

In de 16e en 17e eeuw komt in Spanje het dovenonderwijs van de grond. De De Velasco’s, een familie 

Spaanse grootgrondbezitters, huwt intern waardoor een vorm van erfelijke doofheid tot uiting komt. 

Door de dove kinderen te onderwijzen behouden zij hun erfrecht en blijft het bezit gecentraliseerd. 

Pedro Ponce de Léon (1520-1584) voorziet dit onderwijs. Hij leert de kinderen schrijven en woorden 

spreken aan de hand van een vingeralfabet, maar geen spraakafzien. De andere familieleden leren en 

gebruiken dit vingeralfabet eveneens om met de kinderen te communiceren. Juan Pablo de Bonet 

(1579-1633) en Manuel Ramirez de Carrion (1579-1652) zijn de volgenden in de Spaanse 

dovengeschiedenis. Ze werken minstens vier jaar samen. Bonet geeft in 1620 een boek uit over zijn 

methode. Hij leert een eenhandig handalfabet aan de dove kinderen en hun familie. Hij stimuleert 

een vroege interventie bij de familie en omgeving en ziet het spraakonderwijs op basis van het 

handalfabet en geschreven woorden. Hij heeft aandacht voor de grammaticale regels van de 

gesproken taal. Spraakafzien leert hij aan, afhankelijk van de aanleg van de leerling. 
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Nederlander Johan Koenraad Amman (1669-1724) meent dat spraak van goddelijke oorsprong is. Hij 

is er van overtuigd dat alle mensen de mogelijkheid tot spraak hebben gekregen. Hij start met 

articulatieonderwijs zodat dove personen leren spreken. 

 

In Amiens, Frankrijk, start Etienne de Fay, een dove man, in 1710 met het onderwijzen van dove 

kinderen. Hij maakt gebruik van gebarentaal. 

Jacob Rodriguez Pereire (1715-1790) begint in 1743 met onderwijzen, gebaseerd op de geschriften 

van Amman, maar houdt zelf zijn methode geheim. Volgens één van zijn leerlingen volgt Pereire een 

natuurlijke taalbenadering waarbij zijn leerlingen gebruik maken van gebaren. Hij benut een 

eenhandig handenalfabet om spraak te onderwijzen en voegt de fonetische kenmerken van het Frans 

toe aan het handenalfabet. Hoortrainingsmethodieken oefenen het restgehoor. Hij laat leerlingen 

hun tactiel en visueel zintuig benutten bijvoorbeeld om articulatie aan te leren want zijn einddoel is 

spreken. 

 

In Engeland voert George Dalgarno (1628-1687) een tweehandig handalfabet in. (Het huidige Engelse 

handalfabet staat hier los van.) Dalgarno creëert situaties die het voor doven mogelijk maken om een 

taal te leren. Deze werkwijze benadert het natuurlijke leren. Doven kunnen volgens hem op een 

doeltreffende manier onderwezen worden tot hetzelfde niveau als horende kinderen. De methode 

van William Holder (1616-1698) kunnen we vergelijken met de Spaanse methode. Holder voert een 

fonetische analyse van de spraak en articulatie uit. Hij voegt daar een speciale techniek voor liplezen 

aan toe. John Wallis (1616-1703) schrijft een boek in verband met de Engelse grammatica. In eerste 

instantie was dit werk bedoeld voor vreemdelingen. Achteraf geeft Wallis aan dat het werk ook 

gebruikt kan worden voor doven. Hij meent dat zij eerst leren schrijven. Daarna dit schrijven kunnen 

omzetten naar vingerspellen en bijgevolg lezen. De laatste stap in het leerproces is articulatie. 

Verdere onderwijs- en opvoedingsmethoden worden angstvallig geheim gehouden, o.a. door de 

familie Brainwood. 

Verlichting: 1750 - 1879: democratisering van het dovenonderwijs 

Denis Diderot (1713-1784) wijst op het belang om bij doven andere zintuigen te ontwikkelen dan het 

gehoor. Hij voorspelt dat dit de ontwikkeling stimuleert en communicatie verbeterd. Echter vele 

mensen zien doofheid als straf van God of als werk van de duivel. Diderot meent dat wanneer doven 

niet onderwezen worden, de uitsluiting uit de Kerkgemeenschap vervolledigd zal worden. 

De democratisering van het dovenonderwijs start in de 2e helft van de 18e eeuw. Onderwijs wordt 

toegankelijk gemaakt voor alle doven. Onder invloed van de Heilpedagogen met het 

opvoedingsoptimisme, de verlichtingsfilosofen en zintuigpedagogen worden in Frankrijk en Duitsland 

zinvolle onderwijsmethodes ontwikkeld. Deze twee methodes staan lijnrecht tegenover elkaar en 

blijven elkaar tot diep in de 20e eeuw bekampen. 

 

In Frankrijk baseert men zich voornamelijk op gebarentaal. Charles Michel de l’Epée (1712-1789) 

opent in Parijs naar wordt aangenomen de eerste school voor doven in 1770. Prioritair voor hem is 

de verstandelijke ontwikkeling en het maken van goede Christenen. Een dove zal zich dan als 

volwaardig en productief burger kunnen gedragen in de maatschappij. De l’Epée ondersteunt en 

verrijkt de spontane gebarentaal van zijn leerlingen want dit is volgens hem de moedertaal van dove 
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mensen. Om het Frans te bestuderen stelt hij een gebarensysteem op, genaamd ‘Signes 

Methodiques’. Lezen en schrijven verloopt aan de hand van het gebarensysteem. Roche-Ambroise 

Sicard (1742-1822) is de opvolger van de l’Epée, wiens methode hij overneemt met meer aandacht 

voor de Franse grammatica. Hij wil zijn leerlingen zinnen leren schrijven en lezen. Sicard leidt ook 

dove volwassenen op tot lesgevers. Zij geven mee les in Parijs of kiezen ervoor om de methode te 

verspreiden. Jean-Marc Itard (1774-1838) is vooral gekend als grondlegger voor systematische 

spreek- en hooropvoeding. In 1805 geeft hij spraaklessen in Parijs, wat leidt tot het inzicht dat doven 

baat hebben bij een voldoende kennis van gebarentaal om gesproken Frans te ontwikkelen. 

Incidenteel leren verloopt gemakkelijker in gebarentaal, een zuiver orale methode is volgens Itard 

pijnlijk en tijdrovend. We kunnen besluiten dat zijn inzichten eerder een basis zijn voor een 

tweetalige opvoeding. 

Rond 1878 wint het oralisme geleidelijk aan veld op de gebarentaalmethode. Bijvoorbeeld op de 

Franse wereldtentoonstelling wordt een bijeenkomst van dovenleraars gehouden. Zij beslissen dat 

doven via de orale methode tot een volledig leven kunnen komen, net zoals horenden. Ze verkiezen 

deze methode en beschouwen gebaren als een nuttig hulpmiddel. 

 

In Duitsland richt Samuel Heinicke (1723-1790) te Leipzig in 1778 een openbare dovenschool op. Hij 

baseerde zich op de methode van Amman. Heinicke wil dat zijn leerlingen de natuurlijke volgorde om 

een taal te leren, respecteren. Daarom mogen ze gebaren gebruiken en is spraakonderwijs prioritair. 

Het handalfabet en geschreven taal worden niet gebruikt. Heinicke houdt zijn methode geheim en ze 

overleeft niet lang. Friederich Moritz Hill (1805-1874) introduceert de moedertaalmethode. Hij leert 

dove kinderen taal door gesprekken en interacties in dagelijkse omstandigheden en door alledaagse 

activiteiten. Hij beschouwt gebaren als een methode om het jonge kind te begrijpen en een 

mogelijkheid om ze richting het orale te leiden. Spraak is de basis voor het volwassen leven en na het 

spreken volgt het lezen en schrijven. 

 

De Nederlanden gebruiken de methoden uit Frankrijk en Duistland als basis. Volgende initiatieven 

zouden de eersten zijn in de Nederlanden. Henris Daniel Guyot (1753-1828)volgt les bij de l’Epée. In 

1790 start hij in Groningen een school voor doofstomme leerlingen. Voor Vlaanderen is Joseph de 

Caigny de eerste. Hij is een dove volwassene die lesgeeft aan verschillende dove kinderen in het 

West-Vlaamse Meulebeke. In Wallonië start Jean-Baptiste Pouplin (1767-1828) in 1819 met het 

onderwijs aan zeven dove leerlingen. Dit breidt een jaar later uit naar 20 leerlingen. Pouplin krijgt 

ondersteuning van een dove leerkracht, opgeleid door Sicard 

 

In deze periode worden in Vlaanderen ook wat nu de grote doveninstituten zijn, opgericht. Broeder 

Petrus Jozef Triest is betrokken bij drie scholen. In 1820 richt hij te Gent samen met de Zusters van 

Liefde, wat nu Sint-Lievenspoort vzw is, op. Oorspronkelijk is het een school voor dove meisjes. Als 

tegenhanger voor de jongens sticht hij met de Broeders van Liefde in 1825 een school die nu het KOC 

Sint-Gregorius is. De derde school vestigt hij in 1835n te Brussel. Later verhuisde het naar Sint-

Lambrechts-Woluwe. Dit is nu het KI Woluwe (Wuyts, 2005; Z.A. b, 2012; Z.A. c, 2012).  

In 1835 vinden we de wortels van de speciale beroepsschool Emmaüs te Antwerpen terug. Later 

vormen Emmaüs en Jonghelinckshof samen de KOC Antwerpen vzw (Speciale Beroepsschool 

Emmaüs, 2012). Kannunik Charles Carlton sticht nabij Brugge het KI Spermalie in een oud 
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cisterciënzerklooster. In hetzelfde gebouw start hij de Congregatie van de zusters van de Kindsheid 

van Maria ter Spermalie. Deze staan in voor de opvoeding en het onderwijs van de dove en blinde 

kinderen (Z.A. d, 2012). Het huidige KIDS in Hasselt wordt door de Nederlandse Fraters van Tilburg 

opgericht in 1851 te Maaseik (vzw KIDS, 2012). In 1883 sticht de Provincie Brabant de eerste school 

vanuit de overheid georganiseerd, voor dove kinderen in België. Nederlandstalige en Franstalige 

kinderen volgen er samen les. Door de communautaire splitsingen wordt Kasterlinden geboren 

(Kasterlinden, 2012). 

 

De Amerikaan Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) reist naar Londen en Parijs. Hij ontmoet er 

Sicard en volgt les bij hem. Hij keert terug in het gezelschap van Laurent Clerc, een dovenleraar 

opgeleid door Sicard. Gallaudet en Clerc stichten in 1817 de eerste dovenschool in Hartford, 

Connecticut. In het begin worden het handalfabet en methodische gebaren gebruikt. Vanaf 1830 

vormt de gebarentaal van de leerlingen het uitgangspunt. Gallaudets zoon, Edward, is de oprichter 

van de eerste hogeschool voor doven, de latere Gallaudet University. Zijn uitgangspunten vormen 

nog steeds de basis van deze school. Volgens Gallaudet is gebarentaal de moedertaal van doven en 

door het gebruik van deze taal kunnen doven tot emancipatie komen. Hij meent dat dove kinderen 

door dove volwassenen onderwezen moeten worden en dat de kinderen in contact moeten gebracht 

worden met dove volwassen en hun gemeenschap. In grotere groepen verloopt een conversatie 

volgens hem vlotter in gebarentaal dan via orale communicatie. Hij beschouwt spraak leren als 

belastend voor dove kinderen en meent dat het enkel dient tot communicatie met horenden. 

Zowel Edward Gallaudet als Alexander Graham Bell (1847-1922) hebben een dove moeder. 

Gallaudets moeder treedt in contact aan de hand van gebaren, Bells moeder daarentegen maakt 

gebruik van spraak. Dit verschil en hun belevenissen als dovenleraar worden gezien als basis voor 

hun paradoxale werkwijzen. 

Bell heeft net als de Gallaudets de opvatting dat gebarentaal een taal is. Hij vindt deze primitieve taal 

het beste voor het psychologisch welbevinden van doven maar de gebarentaal ondersteunt hun 

emancipatie niet. Dit is in tegenstelling met Gallaudets mening. Het gebruik van gebaren leidt 

volgens Bell tot een segregatie van de horende cultuur waardoor een subcultuur ontstaat. Hij wil dit 

voorkomen en hoopt dat er daardoor meer gemengde huwelijken zullen zijn en minder dove 

kinderen. In 1872 vestigt Bell een private orale school in Boston met als doel een volledige integratie 

in de horende wereld. Bell meent dat in de opvoeding het dove kind best zoals een horend kind 

wordt behandeld. Daarom is hij voorstander om kleinschalige dagscholen voor doven te koppelen 

aan scholen voor horenden. 

In 1860 zijn er 26 scholen waarvan 40% van de leerkrachten doof is. De eerste orale scholen dateren 

van 1867 in Northampton, Massachusetts en New York City. In 1900 volgen 139 scholen de 

spreekmethode. Dove directie en dove leerkrachten verdwijnen geleidelijk uit het plaatje. 

1880 – Wereld Oorlog II: het oralisme viert hoogtij 

Over het algemeen heerst een negatieve perceptie ten opzichte van mensen met een beperking door 

de leidende klassen en overheid. De voorkeur gaat naar afzondering in totale instituten, waar 

aangepaste zorg en gespecialiseerde expertise aanwezig is, als het mogelijk is in een rustige (lees: 

afgelegen, niet storend voor de gegoeden), groene (lees: gezond voor ongezonde mensen) omgeving. 
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In 1880 vindt het Internationaal Congres ter Lotsverbetering der Doofstommen plaats in Milaan. In 

aanwezigheid van pedagogen en dovenleraars worden volgende conclusies getrokken: 

“Het congres, in overweging genomen dat de spraak de onbetwistbare superioriteit heeft op de 

gebaren om de doofstommen te laten opnemen in de maatschappij en hen een betere kennis 

van de taal te geven, verklaart dat de orale methode verkozen moet worden boven de mimiek 

in de opvoeding en het onderwijs van doofstommen. 

Het congres, in overweging genomen dat het gelijktijdig gebruik van spraak en gebaren het 

nadeel heeft de spraak, het liplezen en het denkvermogen te schaden, verklaart dat de zuiver 

orale methode de voorkeur moet genieten.” (Vander Beken, 2005, p.153) 

De aanwezige dove leraars hebben geen stemrecht gekregen, want horende pedagogen gingen ervan 

uit dat zij bevooroordeeld zouden zijn bij het nemen van deze beslissingen. Als gevolg van deze 

resolutie maken vele dovenscholen een 180°-draai en volgen alle scholen in Europa star de orale 

visie. 

 

Verschillende evoluties zorgen ervoor dat het zuivere oralisme zich steeds meer inburgert tijdens de 

volgende decennia. Ten eerste is er een verbetering van de technische hulpmiddelen: 

hoorapparaten, FM-apparatuur en CI’s. Ze zorgen voor de stimulatie van het restgehoor of de 

gehoorzenuw waardoor het mogelijk wordt voor doven om geluid waar te nemen. Ze bevorderen 

eveneens de mogelijkheid om te leren spreken. De medische vooruitgang maakt het mogelijk om 

operaties uit te voeren bij zowel volwassenen als zeer jonge kinderen. Ten tweede vindt er 

vroegtijdig gehooronderzoek plaats. Het echtpaar Ewing ontwerpt een test voor baby’s vanaf 7 à 9 

maanden oud. Beide ontwikkelingen maken dat het mogelijk wordt om steeds specifiekere diagnoses 

te stellen en de groep ‘doven’ onder te verdelen door verschillende classificaties. Vervolgens worden 

op therapeutisch vlak ouders betrokken als co-therapeut. Het kind en zijn omgeving krijgen 

vroegbegeleiding met als doel het oefenen van restgehoor en het bevorderen van de 

neuropsychologische ontwikkeling. De laatste ontwikkelingen vinden plaats op linguïstisch vlak. 

Gebarentalen blijven hun primitief imago behouden en hebben te kampen met verschillende 

vooroordelen: geen echte taal zijn, het is pantomime, geen eigen grammatica, geen abstracte 

gebaren, … . Antoon Van Uden introduceert in de 2e helft van de 20e eeuw zijn ‘reflecterende 

moedertaalmethode’. Daarbij wordt in gesproken taal de spreekmethode omgezet naar een 

natuurlijkere vorm van taal leren. 

 

Omstreeks 1901 wordt een nationale federatie voor de doven opgericht in België, naar Amerikaans 

en Frans voorbeeld. Maar door linguïstische en ideologische conflicten op bestuursniveau wordt de 

Belgische federatie in 1909 opgeheven. In 1936 sticht de clerus een nieuwe federatie. Door de strijd 

tegen het oralisme versterkt de dovengemeenschap van haar eigen overtuiging. In 1979 splitst de 

nationale federatie in een Vlaamse en een Waalse federatie, elk met zijn eigen doelen (De Clerck, 

2009). 

 

In de aanloop van WOII krijgt de eugenetica voet aan wal. In juli 1933 wordt in Duitsland de wet op 

het vermijden van een nageslacht met erfelijke ziekten goedgekeurd, wat de sterilisatie van 

verscheidene doven betekent. Ook andere landen zijn op eugenetisch vlak actief, maar niet ten 

opzichte van doven. Protesten, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zorgen 
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ervoor dat deze praktijken worden stopgezet. Tijdens WOII krijgen de medici in bepaalde Duitse 

instellingen en de concentratiekampen een vrijgeleide voor menselijke experimenten. 

Wereld Oorlog II - nu: doven aan het woord? 

De ontvoogdingsstrijd van de dovengemeenschap komt stelselmatig op gang. Vanaf 1960 gebeurt er 

revolutionair onderzoek door taalkundigen. De start wordt gegeven door taalkundige William C. 

Stokoe (1919-2000). Hij zorgt voor een notatiesysteem van gebaren en doet onderzoek naar de 

structuur van de Amerikaanse Gebarentaal. Dit leidt tot de linguïstische erkenning van gebarentaal 

als een taal. In 1989 stemt het Europese parlement een resolutie goed waardoor gebarentalen een 

officiële erkenning krijgen in de Europese Gemeenschap (Vander Beken, 2005). 

In Vlaanderen start Filip Loncke eind 1970 met het onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal. Hij 

focust zich op de fonologische aspecten en het taalaanbod bij de dovenpedagogiek. Begin jaren ’90 

voert Mieke Van Herreweghe een grootschalig onderzoek uit bij zo goed als alle schoolgaande 

prelinguale dove kinderen en jongeren tussen 7 en 21 jaar. Vanaf midden jaren ‘90 onderzoekt 

Myriam Vermeerbergen, al dan niet in samenwerking met Van Herreweghe, de grammaticale 

structuren van de Vlaamse Gebarentaal. Ondertussen neemt het aantal onderzoeken en 

werkstukken over de Vlaamse Gebarentaal toe (Vermeerbergen & Van Herreweghe, 2008). 

 

In de jaren ’70 komen er steeds meer bedenkingen bij de exclusiviteit van het zuivere oralisme. 

Onderzoeken brengen falende leesvaardigheden en gedragsproblemen naar boven. De 

methodestrijd laait weer op (Wuyts, 2005). In 1980 wordt het Internationaal Congres over 

dovenopvoeding en –onderwijs georganiseerd in Hamburg. De dovenpedagogen komen tot volgende 

conclusies:  

- dove kinderen dienen toegang tot alle opvoedingsprogramma’s te hebben op alle niveaus, 

door middel van een model met geschikte en duidelijke communicatie; 

- dove kinderen worden opgevoed tot twee werelden: een horende wereld en een 

dovenwereld. Het is daarbij noodzakelijk dat zij kansen krijgen om een positief beeld te 

ontwikkelen van beide werelden; 

- gebaren hebben geen negatief effect op de taalontwikkeling en hebben in veel gevallen juist 

een gunstige werking(Loncke & Terryn, 1989). 

 

De ideeën van normalisatie en integratie blijven behouden. Normalisatie wordt gezien als het 

toegankelijk maken van het leven van de hoofdstroom in de samenleving, in dit geval de horenden. 

Integratie bestaat uit de adaptatie aan de bestaande normen van de hoofdstroom van de 

maatschappij. Dit betekent dat doven zich aanpassen aan de horenden. Een voorbeeld hiervan is de 

Vlaamse wet op Buitengewoon en Geïntegreerd Onderwijs in 1986, met de invoering van Gon-

begeleiders vanuit het dovenonderwijs als gevolg. Het onderwijsbeleid evolueert nog meer richting 

een inclusiever beleid, zorgverbreding en samenwerking tussen gewone en buitengewone scholen. In 

1994 hield de Unesco een wereldconferentie waarin België samen met 91 andere regeringen de 

Salamanca-verklaring ondertekent. De landen geven hierin aan te zullen kiezen voor inclusief 

onderwijs. Het reguliere onderwijs wordt toegankelijker gemaakt voor alle kinderen door meer 

rekening te houden met persoonlijke verschillen en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het 
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buitengewoon onderwijs blijft behouden als waardevol alternatief voor bepaalde leerlingen met hun 

beperking (Wuyts, 2005). 

 

Sinds WOII krijgt de idee van gelijkwaardigheid tussen mensen steeds meer voet aan wal. Dit merken 

we terug in verschillende verdragen en verklaringen. Enkele voorbeelden zijn de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het VN-Verdrag inzake de rechten van Persnoen 

met een Handicap (2009) (GRIP, 2012). 

Dovenbelangenorganisaties zoals Fevlado, lobbyen voor de erkenning van Vlaamse Gebarentaal. 

Doven zelf, via het Doof Actie Front, leggen samen met Helga Stevens, een Dove Vlaamse politica, 

een petitie met meer dan 71.000 handtekeningen voor aan het Vlaams Parlement. Op 26 april 2006 

erkent het Vlaams Parlement de Vlaamse Gebarentaal (Vermeerbergen & Van Herreweghe, 2008). 


