
Naam	  Hogeschool	   	   	   	   :	  Hogeschool	  Utrecht	  
	  	  
Naam	  Lector	   	   	   	   	   :	  Lector	  dr.	  Beppie	  van	  den	  Bogaerde	  
	  
Lectoraat	   	   	   	   	   :	  Dovenstudies	  
	  	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  
Het	  lectoraat	  Dovenstudies	  richt	  zich	  op	  de	  opvoeding-‐	  en	  leefsituatie	  van	  dove	  en	  
slechthorende	  kinderen	  en	  volwassenen,	  en	  van	  mensen	  met	  
communicatieproblemen	  waarbij	  gebaren	  een	  uitkomst	  kunnen	  bieden.	  Specifiek	  
wordt	  onderzoek	  gedaan	  naar	  het	  gebruik	  van	  de	  Nederlandse	  Gebarentaal	  (NGT),	  
naar	  de	  didactiek	  van	  NGT	  onderwijs,	  naar	  Dovencultuur	  en	  naar	  tolkprocessen.	  
Steeds	  vaker	  gaan	  kinderen	  met	  een	  auditieve	  beperking	  naar	  het	  regulier	  onderwijs,	  
waar	  ze	  recht	  hebben	  op	  toegankelijk	  en	  passend	  onderwijs	  (Wet	  gelijke	  
behandeling	  op	  grond	  van	  handicap	  of	  chronische	  ziekte	  (WGBH/CZ	  2009).	  	  Ook	  zijn	  
er	  meer	  dove	  en	  slechthorende	  studenten	  in	  het	  hbo	  en	  wo.	  Hoe	  ga	  je	  als	  leerkracht	  
om	  met	  de	  communictiemogelijkheden	  en	  –behoeften	  van	  dove	  en	  slechthorende	  
leerlingen?	  	  Hoe	  creëer	  je	  een	  optimale	  leeromgeving	  voor	  deze	  groep	  lerenden,	  
waar	  moet	  je	  op	  letten,	  en	  hoe	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  de	  lerenden	  zelf	  ook	  mondig	  en	  
zelfstandig	  die	  faciliteiten	  aanvragen	  of	  benutten	  die	  kunnen	  ondersteunen	  bij	  het	  
leerproces?	  	  
De	  expertise	  van	  de	  onderzoekers	  van	  het	  lectoraat	  Dovenstudies	  kan	  gebruikt	  
worden	  in	  de	  Pabo	  opleidingen	  ter	  ondersteuning	  van	  leerkrachten	  die	  een	  dove	  of	  
slechthorende	  leerling	  in	  de	  klas	  hebben,	  of	  mogelijk	  krijgen.	  	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  
aankomende	  professionals	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  mogelijke	  effecten	  van	  deze	  
functiebeperking	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  kind.	  
	  	  
Relevante	  links:	  
Website	  lectoraat	  Dovenstudies:	  
http://www.educatie.onderzoek.hu.nl/Data/Lectoraten/Dovenstudies.aspx	  	  
	  	  
Contactgegevens:	  
Christy	  Goes,	  managementassistent:	  christy.goes@hu.nl	  
Beppie	  van	  den	  Bogaerde,	  lector:	  beppie.vandenbogaerde@hu.nl	  
	  
	  
	  
	  
	  


