
Interview

ER IS VEEL GEACCEPTEERDE PROBLEMATIEK

Je kunt wel zeggen dat Kees-Ate 
nauw verbonden is met de Doven-
wereld. In zijn professionele leven 
had en heeft hij te maken met  
zowel zorg als onderwijs en 
gaandeweg ontwikkelde hij een 
persoonlijke fascinatie voor de 
Dovencultuur en de Nederlandse 
Gebarentaal. Hij zit dan ook in het 
tweede jaar van de tolkopleiding. 
Ook doet hij vrijwilligerswerk en 
daardoor heeft hij Dove vrienden 
gekregen.

Zijn ervaringen bij ZAAM, na 
13 jaar Kentalis, bevestigen zijn 
ideeën over hoe wij falen in de 
begeleiding van kwetsbare jonge 
doven: ‘Wij laten die jongeren in 
hun meest moeilijke tijd los! Dove 
jongeren willen op een zeker  
moment geen AB’er meer, ze 
willen “normaal” zijn, verkering 

krijgen, verder geen gedoe. En ouders en 
AB’ers gaan daar dan in mee, die willen dat 
eigenlijk ook. En dan is het aanmodderen, zo 
tot hun 21ste, met vervolgens een grote kans 
op escalatie. En daar heb ik beide kanten van 
gezien: de internaliserende jongere, die alleen 
maar gamet, geen vrienden heeft en vereen-
zaamt, en de andere jongeren die richting 
drank, drugs en psychoses gaan.
Ik zou zo graag eens aan de AB’ers van nu 
willen vragen: “Lieve AB’er, zoek je oud-
leerlingen eens op en vraag je af hoe het 
daadwerkelijk nu met ze gaat!” Een deel van 
deze dove jongeren, de licht verstandelijk 
gehandicapte onder hen, maar zeker ook een 
aantal normaal begaafde jongeren, missen de 
aansluiting met de samenleving.’

Een zichtbare ‘toplaag’
In zijn eerste periode op Weerklank nam hij 
acht dove medewerkers aan. Zonder dat hij zich 
ervan bewust was, had hij een aantal toppers 
binnengehaald: ‘Het werkte fantastisch: het 
waren sterke, slimme, empowerde jongeren. 
De eerste generatie die de voordelen van 

tweetalig onderwijs had genoten. De jonge 
doven die voor iedereen zichtbaar zijn, die in 
de media verschijnen, die workshops geven, 
in besturen zitten, opleidingen volgen en 
afronden. Bijna allemaal met gebaarvaardige 
ouders. Maar er is een veel grotere groep  
jongeren, die gedepriveerd zijn qua taal, die 
niet met hun ouders kunnen communiceren. 
Maar die groep is nauwelijks zichtbaar.
Op zeker moment gingen sommige Doven 
terecht protesteren tegen al die betutteling, al 
die bijna vanzelfsprekende zorg om doven heen. 
Maar daar zijn die andere doven enigszins 
de dupe van geworden. De gestrande dove 
jongeren die we nu zien, hadden gewoon 
heel vroeg diepe diagnostiek moeten 
hebben, gericht op sociaal-emotionele 
ontwikkeling, executieve functies enzovoort. 
Maar die hebben ze niet gehad. En als ze 
gediagnosticeerd zijn, hebben hun ouders geen 
dikke ordners met dossiers thuis. De meeste van 
deze jongeren zijn eigenlijk vanaf hun geboorte 
taalgedepriveerd en hebben ouders met wie ze 
slecht kunnen communiceren.’ 

De meest interessante misvatting
‘Weet je wat eigenlijk de meest interessante 
misvatting over deze doelgroep is? Als je 
vraagt wie het meeste risico loopt: een doof 
kind, zonder CI, in het tweetalig speciaal  
onderwijs of een slechthorend kind met  
technische hulpmiddelen in het regulier 
onderwijs? Dan zegt iedere professional: 
“Dat slechthorende kind”. En nu worden al die 

Kees-Ate van der Meer kon je de afgelopen jaren op diverse plekken in de 
Dovenzorg tegenkomen: bij Kentalis (in uiteenlopende functies in zorg, 
waarin hij veel samenwerkte met speciaal onderwijs), bij Tolkcontact en nu 
bij ZAAMzorg, waar hij meewerkend teamleider is. De laatste keer dat ik 
hem tegenkwam, zei hij iets dat me enorm triggerde, iets dat we allemaal 
eigenlijk wel weten, maar onvoldoende adresseren. En ik besloot hem op te 
zoeken bij de mooie locatie van zorgaanbieder ZAAM op IJburg.

Grote kans op escalatie
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kinderen met CI in feite slecht-
horend, hebben dus een hoger 
risicoprofiel en nu kunnen we de 
AB gewoon afbouwen?’

‘Toen ik bij Kentalis werkte, werd 
er op een school waarmee we 
nauw samenwerkten voor het 
eerst een terugkommiddag 
georganiseerd voor dove 
leerlingen in het regulier 
onderwijs. Die kinderen kwamen 
huilend binnen, ze vonden het 
doodeng. Maar na afloop zeiden 
ze: “Wanneer kunnen we elkaar 
weer zien?”’
‘AB’ers zijn de enige koppeling 
tussen deze jongeren en de 
professionele wereld. Zij zouden 
problemen kunnen signaleren 
en adequaat moeten reageren, 
richting leerlingen én ouders.  
Helaas zijn er nog steeds AB’ers 
die alleen naar het rapport kijken. 
Als dat goed is, hoeft de leerling 
geen AB meer, vinden ze. Er is 
gewoon teveel geaccepteerde 
problematiek: een kind dat heel 
stil in de klas zit, een kind dat 
niet met sport meedoet? “Ach, 
dat komt omdat hij doof is” of 
“Hij is bang dat zijn CI kapot 
gaat.” De grote pijn is dat wij als 

professionals weten dat het ook heel anders 
kan, maar deze problemen worden gewoon 
geaccepteerd!’

Moeten tolken dan misschien ook een 
signalerende functie hebben? ‘Ook door die 
angst voor betutteling mochten eerder de 
tolken alleen tolken. Nu zijn we weer meer 
van het samenwerkingsmodel. Als je als tolk 
ziet dat een kind meermalen iets niet begrijpt 
of dat er iets fout loopt, dan moet je daar wat 
mee. Naar de docent of naar de ouders.’ 

Kees-Ate is heel stellig: de AB’er heeft een 
sleutelpositie voor jongeren die zouden  
kunnen ontsporen én voor hun 
ouders. ‘Maar dan hebben we goed 
opgeleide, gebarentaalvaardige 
en goed geïnformeerde AB’ers 
nodig. Toen ik als unit-
manager Ambulante Zorg 
in Utrecht werkte, hadden 
we een goede cursus voor 
12+’ers ontwikkeld over 
identiteitsontwikkeling 
en empowerment. Bij een 
presentatie op een Kentalis-
dag had ik 40 medewerkers 
in de zaal: geen van hen had 
ooit van de mogelijkheden 
van zorg gehoord.’ Er zijn 
fantastische diagnostiek- 
instrumenten, therapieën en 
trainingen beschikbaar, maar ze 
worden veel te weinig ingezet. 

We hebben nog een lange weg te gaan. 
Maar we beloven elkaar dit urgente verhaal 
verder te vertellen, want we hebben de 
verantwoordelijkheid om er iets mee te doen.

Mariën Hannink

Wie wil reageren, meer wil weten, suggesties 
heeft of ervaringen wil delen, kan mailen naar 
m.hannink@fodok.nl.

foto: Thies Bening

De AB’er heeft een sleutelpositie

En nu kunnen we de AB 
gewoon afbouwen?
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