
Tipsheet

10 tips voor 
leerkrachten
met een dove of slechthorende  
leerling in de klas

Hoe kunnen dove en slechthorende leerlingen jouw les gemakkelijker volgen? Voor een onderzoek van 
het College voor de Rechten van de Mens deelden leerlingen de knelpunten die zij in het onderwijs 
ervaren én mogelijke oplossingen hiervoor. Uit dit onderzoek blijkt dat het volgen van onderwijs veel 
energie vraagt van dove en slechthorende leerlingen. Daarnaast voelen ze zich vaak eenzaam in een klas 
vol horende leerlingen. Met deze tien eenvoudige en direct toepasbare tips kan jij dit helpen voorkomen: 

Over het onderzoek 

DSP-groep heeft in opdracht van het College onderzoek gedaan naar de ervaren 
knelpunten van dove en slechthorende leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs in Nederland en de mogelijke oplossingen die zij zelf aandragen.  
Met dit onderzoek en de bijbehorende aanbevelingen voor de overheid en het 
onderwijs, hoopt het College inclusief onderwijs te bevorderen. 

Wil je meer weten over het onderzoek, heb je nog vragen of zelf  
praktische tips?  
Neem dan contact op met het College voor de Rechten van de Mens  
via info@mensenrechten.nl.

1.   Stel je open en ga het gesprek aan: wat heeft de leerling nodig? De situatie kan ook  
veranderen dus blijf hierover in gesprek. 

2.  Praat rustig en duidelijk. Kijk de leerling daarnaast zoveel mogelijk aan en praat niet  
met je rug naar de klas.

3.  Laat de leerling op de plek zitten die hij of zij het fijnst vindt.
4.  Probeer de vragen van andere leerlingen eerst te herhalen voordat je antwoord geeft. 
5.  Laat de leerling foto’s maken van de aantekeningen op het bord: dat bespaart energie. 
6.  Zorg voor voldoende rustmomenten en een aparte ruimte waar de leerling bij kan komen.  
7.  Deel zoveel mogelijk de huiswerkopdrachten ook schriftelijk (online). 
8.  Gebruik alleen filmpjes met ondertiteling en zorg voor visuele presentaties. 
9.  Leg waar nodig aan medeleerlingen uit waarom dove en slechthorende leerlingen 

bepaalde aanpassingen krijgen.
10.  Ga samen met andere leerkrachten en het schoolbestuur aan de slag om de akoestiek 

in het schoolgebouw te verbeteren.  


