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1 Inleiding

Per 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht; zij moeten altijd een passende 
plek voor een leerling zoeken, oftewel Passend Onderwijs moet worden geboden. 
Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op 
een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Elk kind moet het beste 
uit zichzelf kunnen halen en dan gaat het niet alleen om leerprestaties. Immers, de 
kwaliteit van onderwijs wordt ook bepaald door het welbevinden van de leerlingen. 
Het welbevinden van leerlingen wordt direct beïnvloed door de relaties met klasge-
noten. Goede relaties zijn belangrijk voor het welbevinden en de algemene ontwik-
keling van leerlingen. Verstoorde relaties kunnen leiden tot psychische problemen 
zoals depressiviteit of een gebrek aan zelfvertrouwen en kunnen de schoolprestaties 
negatief beïnvloeden (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). 

Voor dove en slechthorende (DSH-)leerlingen met een licht of medium arrangement 
in het reguliere onderwijs is het niet zo vanzelfsprekend dat zij goede relaties met 
klasgenoten hebben. Gezien de lage prevalentie van slechthorendheid/doofheid, 
zullen DSH-kinderen de klas bijna altijd delen met alleen maar horende klasge-
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In de puberteit brengen leerlingen steeds meer tijd door met leeftijdgenoten. De relaties 
met deze leeftijdgenoten zijn belangrijk voor gevoelens van welbevinden. Dove en slecht-
horende leerlingen staan hierbij voor een uitdaging, omdat, zeker met de start van het 
Passend Onderwijs, hun klasgenoten vaak horend zijn. Dit artikel zet uiteen wat we we-
ten over relaties tussen DSH- en horende leerlingen in de vroege puberteit in het regulier 
onderwijs; het gedrag dat DSH-leerlingen en horende leerlingen laten zien en hun attitude 
ten aanzien van gehoorverlies. Wederkerigheid speelt hierbij een belangrijke rol. Informa-
tie hierover kan leerkrachten en ambulant begeleiders handvatten bieden bij de begelei-
ding van DSH-pubers in het regulier onderwijs. 

Het bevorderen van sociale relaties en welbevinden is een van de kwaliteitsindicato-
ren voor onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Het betekent dat leer-
krachten zich niet beperken tot lesgeven, maar zich ook bezighouden met het 
begeleiden en volgen van de sociale ontwikkeling van deze leerlingen
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noten (Stinson & Antia, 1999). De vroege puberteit (10-14 jaar) is voor hen extra 
uitdagend gezien het toenemende belang van relaties met leeftijdgenoten (zie bv. 
Wolters, Knoors, Cillessen & Verhoeven, 2014). 
Het bevorderen van sociale relaties en welbevinden is een van de kwaliteitsindica-
toren voor onderwijs aan DSH-leerlingen (Simea.nl). Het betekent dat leerkrachten 
zich niet beperken tot lesgeven, maar zich ook bezighouden met het begeleiden en 
volgen van de sociale ontwikkeling van DSH-leerlingen. Voor veel leerkrachten in 
het regulier onderwijs is dit een uitdaging, omdat zij hiermee (nog) geen ervaring 
hebben. Voor deze leerkrachten is kennis over relaties tussen leeftijdgenoten in de 
vroege puberteit en met name tussen DSH-leerlingen en hun horende klasgenoten 
belangrijk. Deze kennis biedt handvatten voor begeleiding.

2 Sociale relaties in de vroege puberteit

De puberteit gaat gepaard met een toename van contact tussen leeftijdgenoten en 
van de waarde die aan deze contacten gehecht wordt. Zo brengen tieners twee keer 
zoveel tijd door met leeftijdgenoten dan met volwassenen. Er is het verlangen om 
onafhankelijk van ouders te zijn en er wordt meer vertrouwd op leeftijdgenoten; de 
hiërarchische relatie met de ouders maakt steeds meer plaats voor gelijkwaardige 
relaties met leeftijdgenoten (Steinberg, 2008). 
De sociale context waarin deze ontwikkeling het meest duidelijk is, is de schoolklas, 
of de schoolomgeving. Tieners brengen veel tijd door op school, waarbij relaties met 
leeftijdgenoten veelal gebonden zijn aan de grenzen van de klas (Rubin, Bukowski 
& Parker, 2006). Binnen de grenzen van de klas verandert de structuur van de groep; 
er ontstaat een sociale hiërarchie, of sociale pikorde. Hierbij zijn leerlingen zich zeer 
bewust van hun sociale positie: word ik geaccepteerd en ben ik populair? Acceptatie 
is de mate waarin een leerling aardig gevonden wordt door klasgenoten en weerspie-
gelt hiermee de persoonlijke voorkeur van klasgenoten, oftewel succes in relaties met 
klasgenoten op een dyadisch niveau. Populariteit geeft aan of een leerling aanzien en 
invloed heeft in de klas en reflecteert de groepsreputatie van een leerling (voor meer 
informatie zie Cillessen, 2009; Cillessen & Marks, 2011). De mening, of het perspec-
tief, van klasgenoten bepaalt de sociale status van een leerling in de klas. Horende 
leerlingen gebruiken hierbij (impliciet) horende groepsnormen om klasgenoten te 
beoordelen. Dit geldt ook wanneer het jongeren met een gehoorverlies betreft. 
Een hogere positie op de sociale ladder gaat vaak gepaard met het hebben van 
vrienden en zelfvertrouwen. Acceptatie draagt bij aan vriendschappen en schoolse 
prestaties. Populariteit draagt hier ook aan bij op de korte termijn, maar op de lange 
termijn loopt populaire jeugd het risico op gedrag dat de gezondheid negatief beïn-
vloedt (bv. roken, drinken van alcohol) en op vroegtijdig school verlaten (Bukowski, 
2011).

Na de schooltransitie, de overgang van de basisschool naar de middelbare school, 
moet er opnieuw een plekje veroverd worden in de pikorde van de klas. Er is nu 
echter sprake van een groter sociaal systeem, een nieuwe omgeving en voorna-
melijk onbekende klasgenoten aan het begin van het schooljaar. De nieuwe groep 
klasgenoten bepaalt wat ‘normaal’ is; anders zijn, al is het maar omdat je niet goed 
kunt horen, wordt vaak niet gewaardeerd (Coyner, 1994). Daar waar de puberteit 
voor alle kinderen moeilijkheden met zich meebrengt, lijkt deze fase voor DSH-
leerlingen dus extra uitdagingen op te leveren.
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3  Dove en slechthorende jongeren en relaties met klasgeno-
ten in de vroege puberteit

Voor jongeren in de vroege puberteit is communicatie en interactie met leeftijd-
genoten een belangrijk onderdeel van de relatie met deze ‘peers’. Het hebben van 
een gehoorverlies heeft hier invloed op en daarmee ook op de relatie. Dit geldt niet 
alleen voor DSH-leerlingen in een licht of medium arrangement in een reguliere 
onderwijssetting, maar ook voor de leerlingen in het speciaal onderwijs (intensief 
arrangement). Interactie vraagt een flinke investering van de DSH-leerling; het is 
soms makkelijker en minder vermoeiend om het te beperken tot het hoognodige, of 
het simpelweg uit de weg te gaan (Davis, 2003). Dit geldt ook voor leerlingen met 
een mild gehoorverlies en goede spraakverstaanbaarheid (Isarin, 2006, 2008).
Interactie met peers draait niet alleen om (spraak)perceptie en -productie, maar ook 
om daadwerkelijke deelname aan de groep. Deze deelname heeft invloed op de so-
ciale hiërarchie in de klas. Deelname kan actief of incidenteel zijn en plaatsvinden 
in gesproken taal of gebarentaal. Incidentele, of secundaire, deelname aan de groep 
betreft passieve deelname, waarbij iemand (onbewust) een gesprek waarneemt en 
kan besluiten om de deelname actief te vervolgen en zich in het gesprek of de acti-
viteit te mengen. 

Voor interactie zijn onder andere communicatieve en sociale vaardigheden nodig. 
Voor DSH-jongeren geldt dat hun communicatieve vaardigheden vaak minder 
ontwikkeld zijn in vergelijking met horende peers (o.a. Stinson & Antia, 1999; 
Suárez, 2000; Wolters, Blom, Knoors & Verhoeven, 2011; Wolters, Knoors, Cillessen 
& Verhoeven, 2011). Daardoor zijn er minder situaties waarin sociale vaardigheden 
geoefend en geleerd kunnen worden (Antia & Dittillo, 1998). De minder ontwik-
kelde communicatieve vaardigheden en het (daaraan gerelateerde) sociale gedrag 
blijken in grote mate bij te dragen aan de sociale positie van DSH-leerlingen in de 
klas (Asher & McDonald, 2009; Wolters et al., 2011, 2012, 2014). Gezien het belang 
van interactie ervaren DSH-jongeren en jongeren met een Cochleair Implantaat (CI) 
met name de puberteit als lastig (Punch & Hyde, 2011). De DSH-jongeren met een 
CI in het onderzoek van Punch en Hyde maakten zich zorgen om het maken van 
vrienden en noemden hierbij inderdaad als belangrijke oorzaken communicatie in 
groepen en onzekerheid over hun sociale vaardigheden.
De zorgen die de DSH-jongeren in het onderzoek van Punch en Hyde verwoordden 
zijn niet zo vreemd; relaties met peers zijn een belangrijke indicator voor gevoelens 
van welbevinden (zie o.a. Blom, Marschark, Vervloed & Knoors, 2014; Wolters et 
al., 2012). Buitenlands, maar ook Nederlands onderzoek laat zien dat DSH-jongeren 
vaker minder gelukkig zijn, vaker gepest worden en vaker depressief zijn of psy-
chiatrische problemen ervaren dan horende jongeren dat doen (o.a. Kouwenberg, 
Rieffe, Theunissen & De Rooij, 2012; Van Gent, Goedhart, Hindley & Treffers, 2007; 
Weiner, Day & Galvan, 2013; Wolters et al., 2012).

Dove en slechthorende jongeren voelen zich vaker minder gewenst, hebben het 
idee dat ze minder vrienden hebben en hebben tevens vaker een lager zelfbeeld dan 
horende peers. Dit wordt gevoed doordat zij een gebrek aan steun ervaren van ho-
rende klasgenoten en gefrustreerd raken door ontmoedigende situaties
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4 Wederkerigheid

Relaties zijn in evenwicht, gelijkwaardig, wanneer er sprake is van wederkerigheid. 
Wederkerigheid betreft responsiviteit, waarbij een actie van de een wordt gevolgd 
door een reactie van de ander. Wanneer een relatie in balans is, is er sprake van 
symmetrische responsiviteit met een gelijkwaardige bijdrage aan de interactie (Bu-
kowski, Motzoi & Meyer, 2009). Gezien de potentiële problemen met communicatie 
en (daaraan gerelateerde) gedragsproblemen (Antia, Kreimeyer, Metz & Spolsky, 
2011; Wolters et al., 2011, 2014), lopen DSH-jongeren risico op een verstoorde ba-
lans in hun wederkerige relaties met horende klasgenoten. Dit geldt ook voor DSH-
jongeren met een CI en goede spraakverstaanbaarheid (Punch & Hyde, 2011). 

Het wederkerigheidsmodel van Parker en collega’s (Parker, Rubin, Erath, Wojslawo-
wicz & Buskirk, 2006) kan als basis dienen om inzicht te krijgen in hoe de sociale 
positie van DSH-leerlingen tot stand komt. Dit levert aanknopingspunten voor leer-
krachten en (ambulant) begeleiders: waar moet op ingezet worden om het welbe-
vinden van DSH-leerlingen op school te vergroten? Het wederkerigheidsmodel gaat 
ervan uit dat relaties worden gevormd vanaf het eerste contact met elkaar of, zoals 
Berndt en McCandless (2009) het omschrijven, relaties weerspiegelen de geschiede-
nis aan interacties met elkaar, de gedachten en gevoelens hierover en iemands zelf-
beeld. Vanaf het eerste moment heeft de een een indruk (perceptie) van de ander. 
Deze perceptie bestaat uit de representatie van de ander, oftewel het beeld dat de ‘ik’ 
van de ‘ander’ heeft en de verwachtingen die hierbij passen. De perceptie is leidend 
voor toekomstig gedrag en voor de interpretatie van gedrag (Parker et al., 2006). 
De perceptie wordt gevormd door iemands cognitie, emoties en door eigen gedrag. 
Belangrijk is hierbij te erkennen dat het gedrag van beide partijen bijdraagt aan de 
relatie tussen de partijen; zowel de DSH-jongere als de horende klasgenoot is ver-
antwoordelijk voor en draagt bij aan de sociale positie van de DSH-jongere. Hierbij 
is sprake van een wisselwerking tussen vier componenten: 
1 de cognitie van de ik; 
2 het karakteristieke gedrag dat de ik laat zien aan peers; 
3 de cognitie van de ander, oftewel de gedeelde evaluatie van de peergroep over de 

ik; 
 en tot slot 
4 het collectieve gedrag van de peergroep naar de ik (Parker et al., 2006).
 
4.1  De ik: de DSH-leerling
In de omgang met anderen wordt (onbewust) kennis en ervaring ingezet; kennis 
over jezelf, relaties in het algemeen, maar ook de ervaring met anderen. Dit creëert 
verwachtingen over de interactie met de ‘ander’ en wordt gevoed door het zelfbeeld 
van de ‘ik’. Hierdoor wordt de interactie van de ‘ik’ met de ‘ander’ als het ware 
geleid; het gedrag dat de ‘ik’ vertoont wordt in grote mate beïnvloed door het zelf-
beeld, dat op zijn beurt grotendeels bepaald wordt door de ervaring met de ‘ander’. 
Voor DSH-jongeren betekent dit dat hun zelfbeeld in belangrijke mate wordt ge-
vormd door interactie met horende peers.
Het zelfbeeld weerspiegelt de mate waarin de ‘ik’ zichzelf ziet als een sociaal wen-
selijk persoon (Kluwin, Stinson & Collarossi, 2002). Oliva (2004) schrijft over haar 
‘Solitary mainstream experience’ en die van andere DSH-leerlingen in het regulier 
onderwijs: de verandering in sociale dynamiek die de puberteit en schooltransitie 
met zich meebrengen bracht gevoelens van eenzaamheid. DSH-jongeren voelen 
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zich vaker minder gewenst, hebben het idee dat ze minder vrienden hebben en 
hebben tevens vaker een lager zelfbeeld dan horende peers (Stinson, Whitmire & 
Kluwin, 1996; Van Gent, Goedhart, Knoors, Westenberg & Treffers, 2012). Dit wordt 
gevoed doordat zij een gebrek aan steun ervaren van horende klasgenoten en ge-
frustreerd raken door ontmoedigende situaties (Kluwin et al., 2002; Stinson & Liu, 
1999; Van Gent et al., 2012).

4.2  Het gedrag van de DSH-leerling
Bij het beschrijven van ‘het’ gedrag gaat het om karakteristiek gedrag voor de doel-
groep. Belangrijk is om altijd te beseffen dat het hier gaat om een gemiddeld beeld, 
dat niet geldt voor alle DSH-jongeren. Voor DSH-jongeren heeft onderzoek ten eerste 
aangetoond dat de minder ontwikkelde communicatieve vaardigheden hun relatie 
met peers negatief beïnvloedt (zie bijvoorbeeld: Stinson & Antia, 1999; Suárez, 2000; 
Wauters & Knoors, 2007; Wolters et al., 2011). Het gaat vooral om pragmatische en 
strategische vaardigheden: de taaloverstijgende aspecten van communicatie die onaf-
hankelijk zijn van de wijze van communicatie. Bij pragmatische vaardigheden gaat 
het om de kennis van gebruiksregels van taal in alledaagse situaties, maar ook om de 
juiste interpretatie van de situatie waarin het gesprek plaatsvindt; men dient rekening 
te houden met de interactiecontext en de kennis van de interactiepartner (Nærland, 
2011). Bij strategische vaardigheden gaat het om metacognitieve componenten, zoals 
doelen stellen, plannen en uitvoeren (Verhoeven & Vermeer, 1992). Deze twee com-
municatieve vaardigheden dragen bij aan een positieve en effectieve interactie met 
anderen. Het leren van deze vaardigheden gebeurt met name in interactie met be-
kwame gebruikers van taal; voor kinderen zijn dit vaak volwassenen. 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de communicatieve vaardigheden van DSH-
jongeren. Onderzoek dat is uitgevoerd onder 87 DSH- en 762 horende leerlingen in 
groep 8 van de basisschool (11-12 jaar), laat zien dat de pragmatische communica-
tieve vaardigheden van DSH-jongeren minder goed ontwikkeld zijn dan die van hun 
horende leeftijdgenoten (Wolters et al., 2011). De vragenlijst in het onderzoek richtte 
zich op het juist initiëren van een gesprek, stereotiep taalgebruik, rekening houden 
met de context en non-verbale communicatie. Onderzoek naar pragmatische vaardig-
heden van DSH-kinderen laat vergelijkbare resultaten zien (Jeanes, Nienhuys & 
Rickards, 2000). Het onderzoek van Wolters en collega’s toonde ook dat de strategi-
sche communicatieve vaardigheden van DSH-jongeren minder effectief zijn: de DSH-
jongeren zijn minder goed in het monitoren van hun gesprek en ook iets minder 
goed in het improviseren en het starten en voortzetten van een gesprek. 
Onderzoek van Nederlandse bodem heeft verder aangetoond dat de communicatieve 
vaardigheden van DSH-jongeren van belang zijn voor hun sociale positie in de klas 
(Wolters et al., 2011). Pragmatische en strategische communicatieve vaardigheden 
beïnvloeden zowel de mate van acceptatie door klasgenoten als de populariteit van 
de DSH-leerlingen (Batten, Oaks & Alexander, 2013; Wolters et al., 2011). Het is hier-
bij van groot belang om rekening te houden met het geslacht van de DSH-leerling 
(Murphy & Faulkner, 2006). In de vroege puberteit vormen meisjes met name vriend-
schappen met andere meisjes, en jongens met jongens. Voor DSH-meisjes speelt 
communicatie hierbij een grotere rol dan voor de DSH-jongens (Martin & Bat-Chava, 
2003; Wolters et al., 2011). Communicatie met beleefd en attent taalgebruik, waarbij 
rekening wordt gehouden met de interactiepartner, creëert voor meisjes sociale ver-
bondenheid. Voor jongens daarentegen, is communicatie van minder groot belang 
gezien hun meer competitieve interactiestijl in hun relaties. Hun interacties spelen 
zich vaker af rondom het samen activiteiten ondernemen. Hierbij is het commande-
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ren van anderen, grappen vertellen en informatie verstrekken van groter belang.
Onderzoek heeft aangetoond dat gedrag, naast communicatieve vaardigheden, een 
van de grootste indicatoren is voor de positie van een DSH-leerling in de sociale 
pikorde in de klas (bv. Kouwenberg, 2013; Wauters & Knoors, 2007; Wolters et 
al., 2014). Het gedrag van een leerling heeft immers invloed op zijn interactie met 
peers (Fabes, Martin & Hanisch, 2009). Sociaal gedrag wordt meestal onderverdeeld 
in prosociaal, antisociaal en teruggetrokken gedrag. Prosociaal gedrag reflecteert 
vrijwillig gewenst gedrag zoals hulpvaardig zijn, aardige dingen zeggen of geven 
om anderen (Eisenberg et al., 1999). Antisociaal gedrag kan onderverdeeld worden 
in relationeel en instrumenteel antisociaal gedrag (Warden & Mackinnon, 2003). 
Passief teruggetrokken gedrag is de voorkeur om alleen te zijn in plaats van met 
andere klasgenoten (Rubin, Burgess & Coplan, 2002).
Onaangepast of niet-leeftijdsadequaat gedrag, gedrag dat door de omgeving niet als 
‘gedrag volgens de norm’ wordt beschouwd, wordt in de puberteit behoorlijk afge-
straft; de leerlingen die dit gedrag vertonen bevinden zich vaak wat lager in de so-
ciale hiërarchie in de klas. Over het algemeen wordt gevonden dat DSH-leerlingen 
minder leeftijdsadequaat gedrag laten zien (Kluwin et al., 2002; Stinson & Kluwin, 
2011; Wolters et al., 2014), al lijkt dit vaker van toepassing te zijn voor DSH-
leerlingen in speciale onderwijssettings (Stinson & Kluwin, 2011; Wolters et al., 
2011). Voor DSH-jongeren in het regulier onderwijs blijkt dat zij door hun horende 
klasgenoten als teruggetrokken worden ervaren. Teruggetrokken gedrag wordt in 
de puberteit in toenemende mate als onaangepast en ongewenst beschouwd (La-
Fontana & Cillessen, 2002). Het onderzoek van Wolters en collega’s (2014) laat zien 
dat DSH-leerlingen die in de brugklas passief teruggetrokken gedrag laten zien, 
ook in de tweede klas minder geaccepteerd worden en minder populair zijn. Ander 
Nederlands onderzoek (Wauters & Knoors, 2007) richtte zich op actief teruggetrok-
ken gedrag, waarbij werd gekeken naar gepest worden en sociale onhandigheid 
(bijvoorbeeld snel om hulp vragen). Ook dit actieve teruggetrokken gedrag bleek de 
acceptatie van DSH-leerlingen negatief te beïnvloeden.

Tot slot, jongeren streven naar volwassenheid en onafhankelijkheid. DSH-jongeren 
komen vaak wat minder volwassen of kinderlijker over dan hun leeftijdgenoten 
(Kluwin et al., 2002). Ook het hebben van een gehoorverlies maakt DSH-jongeren 
‘anders’ en plaatst hen in een uitzonderingspositie die hun sociale status in de klas 
negatief beïnvloedt (Coyner, 1994; Wolters et al., 2011, 2014). Het dragen van een 
hoortoestel maakt DSH-jongeren kwetsbaar, omdat ook de uiterlijke verschijning 
voor pubers erg belangrijk is (Hymel, Bowker & Woody, 1993; LaFontana & Cilles-
sen, 2002).

4.3  De ander: het perspectief van de horende klasgenoot
De (collectieve) representatie en verwachtingen die horende klasgenoten hebben 
over DSH-klasgenoten, oftewel de reputatie van DSH-leerlingen, wordt gevormd 
door de ervaringen van horende klasgenoten met de DSH-leerling. Deze reputaties 
zijn vrij stabiel op de lange termijn (LaFontana & Cillessen, 2002). In het regulier 

… is duidelijk dat geslacht, leeftijd/klas, onderwijssetting en de frequentie van inter-
actie belangrijke factoren in de attitude van horende klasgenoten naar dove en 
slechthorende klasgenoten zijn
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onderwijs betekent dit vooralsnog vaak dat de horende klasgenoten onbekend zijn 
met wat het betekent om een gehoorverlies te hebben, simpelweg omdat zij hier-
mee nog geen tot weinig ervaring hebben (Hung & Paul, 2006; Stinson & Kluwin, 
2011). ‘Anders’ zijn, al is het maar omdat je een gehoorverlies hebt, betekent in de 
puberteit vrijwel per definitie dat je meer moet strijden voor een plekje wat hoger-
op in de sociale pikorde (Coyner, 1994; Stinson & Liu, 1999; Wolters et al., 2011).
Het gebrek aan kennis en betekenisvol contact door eventuele communicatieproble-
men zorgt makkelijk voor een negatieve houding van horende leerlingen naar DSH-
klasgenoten en daarmee voor minder acceptatie van deze leerlingen (Batten et al., 
2013; Hung & Paul, 2006). Deze negatieve houding kan gevoed worden door ver-
keerde interpretaties, het vastlopen van gesprekken door communicatieproblemen, 
en onzekerheid van de horende klasgenoot (Stinson & Liu, 1999). Het begrijpen en 
accepteren van communicatief lastige situaties is een uitdaging voor horende klas-
genoten (Nunes, Pretzlik & Olsson, 2001; Yiu & Tang, 2014), maar is wel een voor-
waarde voor het ontstaan van vriendschappen.

De attitude van horende leerlingen ten aanzien van DSH-klasgenoten is in Ame-
rikaans, Spaans en Chinees onderzoek in kaart gebracht. Hung en Paul (2006) 
hebben met name de invloed van ervaring van horende klasgenoten met het om-
gaan met DSH-klasgenoten in groep 8 tot en met de vijfde klas van de middelbare 
school onderzocht. Hierbij is gekeken naar inclusief onderwijs, waar DSH-leerlin-
gen de klas deelden met horende klasgenoten, en regulier onderwijs waar geen 
DSH-leerlingen zaten. Niet verrassend is dat leerlingen in het inclusief onderwijs 
positiever waren, al gold dit met name voor meisjes. Oudere leerlingen, aan het 
einde van de middelbare school, waren tevens positiever; de ervaring die deze 
horende leerlingen hadden met hun DSH-peers kan hierbij een rol spelen zeggen 
Hung en Paul; nabijheid creëert meer positieve attitudes. Cambra (2002) heeft in 
Spaanse reguliere onderwijssettings van vergelijkbare leeftijdsgroepen (10-20 jaar) 
gevonden dat juist oudere leerlingen minder positief waren; dit betrof echter het 
academische vlak waarbij ze vonden dat hun DSH-klasgenoten meer kunnen leren 
in het speciaal onderwijs wanneer er sprake is van toenemende academische eisen 
in het hoger onderwijs. Ook hier gold dat meisjes positiever waren dan jongens. In 
co-enrollement-settings in China (groep 6-8) is een positieve houding gevonden van 
horende klasgenoten; de klasgenoten willen de DSH-klasgenoot ondersteunen en 
helpen. Ook Nunes et al. (2001) vonden vergelijkbare resultaten in groep 7 en 8. Zij 
wijzen erop dat deze behulpzaamheid de kwaliteit van de relatie tussen horende en 
DSH-klasgenoten onder druk kan zetten; het wijst meer op een hiërarchische relatie 
waarbij de horende klasgenoot als rolmodel wil optreden, wil helpen en tolkt, dan 
op een gelijkwaardige peer-relatie.
Hoewel de onderwijssetting in Nederland niet zomaar te vergelijken valt met bo-
venstaande settings, is duidelijk dat geslacht, leeftijd/klas, onderwijssetting en de 
frequentie van interactie (Yiu & Tang, 2014) belangrijke factoren in de attitude van 
horende klasgenoten naar DSH-klasgenoten zijn.

4.4  De ander: het gedrag van de horende klasgenoot
Het collectieve gedrag van de ‘ander’ naar de ‘ik’ kan worden beschreven aan de 
hand van de sociale pikorde in de klas; de positie van de DSH-leerling in de so-
ciale hiërarchie in de ‘horende’ klas. Onderzoek heeft zich met name gericht op 
kinderen in de basisschoolleeftijd en in veel mindere mate op de puberteit. Het 
onderzoek dat zich wel op deze doelgroep richtte laat zien dat DSH-jongeren over 
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het algemeen minder geaccepteerd worden en minder populair zijn in het regulier 
onderwijs dan hun horende klasgenoten. Dit betekent dat zij gemiddeld genomen 
minder aardig gevonden worden en tevens minder zichtbaar zijn of minder invloed 
hebben in de klas dan hun horende klasgenoten. Het is hierbij belangrijk om te 
nuanceren en rekening te houden met de leeftijd en het geslacht van leerlingen (zie 
bijvoorbeeld Antia, Kreimeyer & Reed, 2010; Stinson & Kluwin, 2011; Wauters & 
Knoors, 2007; Wolters et al., 2011, 2012, 2014).

Buitenlands onderzoek uit bijvoorbeeld Amerika, Australië en Spanje (Antia et 
al., 2010; Cambra, 2002; Punch & Hyde, 2011) laat zien dat met name de puberteit 
een lastige periode is. Punch en Hyde en Cambra onderzochten respectievelijk een 
groep DSH-leerlingen in de leeftijd van 10-17 en 10-20 jaar. De adolescenten in deze 
studies werden minder geaccepteerd. De pubers voelden zich onzeker in hun relatie 
met horende peers. Onderzoek in Nederland (Wolters et al., 2011, 2012) onder een 
groep DSH-leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar vond vergelijkbare resultaten ten 
aanzien van acceptatie door horende klasgenoten. Echter, dit onderzoek toonde ook 
aan dat het geslacht van de leerling een belangrijke factor is. Net als Coyner (1994) 
vonden Wolters et al. (2011) dat in groep 8 van het regulier onderwijs DSH-meisjes 
meer geaccepteerd werden dan DSH-jongens. Echter, na de schooltransitie naar de 
middelbare school daalde de acceptatie van deze meisjes in de brugklas aanzienlijk 
waardoor het verschil met DSH-jongens stukken kleiner werd (Wolters et al., 2012). 
In de brugklas werden de DSH-jongens zelfs wat meer geaccepteerd. Opmerkelijk 
was dat voor horende leerlingen het geslacht niet differentieerde.
Wat populariteit betreft is alleen in Nederland onderzoek uitgevoerd; DSH-leerlin-
gen (10-14 jaar) in het regulier onderwijs zijn minder populair dan hun horende 
klasgenoten, ongeacht geslacht of schooltransitie van basis- naar middelbare school 
(Wolters et al., 2011, 2012, 2014). Populariteit blijkt dus stabieler te zijn dan accep-
tatie (Wolters et al., 2012).

5 Conclusie

Het wederkerigheidsmodel benadrukt dat relaties worden gevormd vanaf het eerste 
moment dat de een een indruk (perceptie) heeft van de ander en dat die perceptie 
leidend is voor toekomstig gedrag en voor de interpretatie van gedrag. Om positieve 
relaties tussen horende en DSH-leerlingen te bevorderen, zal dus gefocust moeten 
worden op de perceptie en de cognities die eraan ten grondslag liggen.
Het zelfbeeld van DSH-leerlingen en het beeld dat horende klasgenoten hebben 
van deze leerlingen wordt gevormd in interactie met elkaar, en start vanuit de ei-
gen al eerder opgedane ervaring en attitude. Voor DSH-jongeren draagt contact met 
DSH-peers bij aan een positief zelfbeeld (Isarin, 2006, 2008). Een positief zelfbeeld 
en een realistisch beeld over het gehoorverlies dragen op hun beurt bij aan goede 
relaties met klasgenoten (Yiu & Tang, 2014). Onzekerheid ten gevolge van het ge-
hoorverlies, daarentegen, leidt vaak tot teruggetrokken gedrag en problemen in de 
omgang met horende klasgenoten, waarbij deze problemen ook makkelijk aan ‘de 

Zowel horende als dove en slechthorende leerlingen moeten de kans krijgen zich be-
wust te worden van de vooroordelen die ze hebben over het gedrag van anderen en 
de vooroordelen die anderen hebben over hun gedrag
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ik’ worden toegeschreven (Hymel et al., 1993; Martin & Bat-Chava, 2003). Voor 
horende leerlingen is kennis over gehoorverlies en betekenisvol contact met DSH-
medeleerlingen noodzakelijk voor het ontwikkelen van een positieve attitude. 
Zowel horende als DSH-leerlingen moeten de kans krijgen zich bewust te worden 
van de vooroordelen die ze hebben over het gedrag van anderen en de vooroordelen 
die anderen hebben over hun gedrag. Leerkrachten en ambulant begeleiders kun-
nen van grote waarde zijn bij het gezamenlijk verkennen van perspectieven op de 
ander en bij het stimuleren van wederzijds begrip.
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