
         

     

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag   Internaat van VSO-Doof in Haren  

 

   

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op 14 december 2015, 

 

Constaterende dat: 

• De staatssecretaris van Onderwijs van mening is dat de financiering voor het internaat voor VSO-

Doven in Haren moet worden afgebouwd (zie de bijlage met toelichting); 

• De staatssecretaris het voorstel doet om verspreid over Nederland een aantal clusterklassen voor 

dove leerlingen in te richten. 

 

 

Overwegende dat: 

• Ouders en kinderen die van het internaat gebruik maken al jarenlang in onzekerheid verkeren over 

het voortbestaan; 

• Het voorstel voor clusterklassen met name voor havo-leerlingen en VMBO-TL leerlingen geen 

oplossing is, gezien het geringe aantal leerlingen en de benodigde specifieke expertise van 

docenten; 

• Juist de volledige toegang tot communicatie in een geheel tweetalige omgeving maakt dat deze 

kinderen floreren, ook gezien de contacten met de dove rolmodellen en peer group;  

• Ieder kind individueel, via de criteria Passend Onderwijs, wordt getoetst op talenten en 

ondersteuningsbehoefte en dus alleen kinderen naar het VSO in Haren gaan – en eventueel in het 

verlengde daarvan in het internaat - die juist daar het best tot hun recht komen. 

 

 

Verzoekt het college bij de regering te bepleiten: 

 

• Het internaat van VSO-Doof in Haren in stand te houden om passend onderwijs voor dove 

leerlingen op maat mogelijk te maken, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fracties van 

GroenLinks  ChristenUnie  PvdA  Gezond Verstand Haren  D66 

 

 

 

Bijlage met toelichting 
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Bijlage 

Persbericht van Koninklijke Kentalis 

 

Unieke havo met gebarentaal wordt te ver reizen 

Financiering internaat Koninklijke Kentalis wederom onzeker 

Datum 11 december 2015 

 

“Zwaar teleurgesteld zijn we, dat staatssecretaris Dekker het internaat voor Doven in Haren niet langer wil financieren. 

Er komt weliswaar een jaar uitstel, maar daarna is de toekomst wederom zeer onzeker. Terwijl in Haren de enige 

mogelijkheid bestaat voor dove kinderen om in Nederlandse Gebarentaal de havo te volgen”, aldus regiodirecteur 

onderwijs Bert Klaas van Koninklijke Kentalis. Simea, brancheorganisatie van de landelijke instellingen voor speciaal 

onderwijs, deelt deze reactie. 

 

Ver reizen 

Nederland heeft ongeveer 250 dove middelbare schoolleerlingen. Een deel gaat naar het regulier onderwijs, 

bijvoorbeeld via inzet van een tolk. Voor een deel van deze leerlingen geldt dat zij zich het beste ontplooien in een 

omgeving waarin zij volledige toegang hebben tot communicatie. Dat betekent dat het onderwijs tweetalig wordt 

aangeboden; in Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. Deze leerlingen floreren onder andere omdat zij samen met 

andere dove leerlingen les volgen. 

In heel Nederland is er maar één school die dit op havo-niveau biedt: de Guyotschool van Koninklijke Kentalis in Haren, 

bij Groningen. Omdat dit voor veel kinderen erg ver reizen is, is dichtbij de school een internaat, waar de jongeren 

vooral doordeweeks kunnen wonen. 

 

Clusterklassen geen oplossing 

De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, wil dit internaat niet langer financieren, blijkt uit de 

voortgangsrapportage Passend Onderwijs die hij recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er komt wel een jaar 

uitstel, om door het land verspreide clusterklassen in te stellen. “Geen oplossing”, aldus Klaas, “want daarvoor is het 

leerlingenaantal veel te klein. Jaarlijks komen er ongeveer 4 nieuwe leerlingen bij die de havo in gebarentaal willen 

volgen. Veel te weinig om op verschillende plaatsen te clusteren. Je verliest dan ook de expertise voor deze groep.” 

 

Ieder kind verdient ontplooiing 

“Wij zijn het pertinent oneens met de keuze van de staatssecretaris; ieder kind verdient de kans zich maximaal te 

ontplooien”, aldus Bert Klaas. “Als je het internaat sluit, ontneem je een deel van de talentvolle dove kinderen deze 

mogelijkheid. Onbegrijpelijk, we willen voor deze groep niet terug naar vroeger, toen je als dove leerling weinig ander 

perspectief had dan houtbewerker worden. Daar is niets mis mee, maar wel als je talenten elders liggen.”  

 

FODOK: weinig visie 

Ook de FODOK, de landelijke Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI, is ernstig teleurgesteld in de 

van weinig visie getuigende formulering van de staatssecretaris en had gehoopt dat hij de behoeften van deze dove 

leerlingen inmiddels beter op het netvlies zou hebben. De staatssecretaris laat weten dat als er ‘voldoende 

alternatieven’ voor deze leerlingen zijn, met de afbouw van de subsidie voor het internaat zal worden begonnen. Die 

alternatieven zijn er niet en komen er ook niet volgens de FODOK: daarvoor is het aantal leerlingen te klein en de 

expertise te specifiek. Wat de FODOK betreft, wordt de subsidie voor het internaat dan ook niet afgebouwd. 

 

Dinsdag 15 december bespreekt de Tweede Kamer het voornemen van staatssecretaris Dekker. 

 

Cijfers 

- In totaal gaan 100 leerlingen naar het voorgezet onderwijs op de Guyot School van Koninklijke Kentalis in 
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Haren. 

- Deze leerlingen zijn verspreid over de leerstromen Arbeid en Dagbesteding, VMBO BB/KB/TL en HAVO én zijn 

daarnaast verdeeld over 5 jaarklassen. 

- Kentalis biedt ruim 30 dove en slechthorende kinderen ondersteuning op een reguliere havo (en circa 15 kinderen op 

het VWO). 

 

Over Kentalis 

Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor 

mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of zij hebben moeite met taal en spraak 

(taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. Kentalis biedt hen een scala aan 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie. Daarnaast deelt de organisatie haar kennis en 

expertise met andere professionals: nationaal en internationaal. Kentalis heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan 

de samenleving. 

 

      www.kentalis.nl  

 

 

 


