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Inleiding
De Kenmerk-uitgave iedereen is anders is bedoeld voor
leerlingen in de laatste klassen van de basisschool en
1 vmbo. Het boekje gaat over kinderen die het syndroom
van Down hebben (ook wel Downsyndroom genoemd).
Gelukkig zijn er steeds meer þasis)scholen die het
gewoon vinden om kinderen met Downsyndroom op
school te hebben.
Gelukkig, omdat het voor die kinderen uitermate

belangrijk is om tussen'gewone'kinderen onderwijs te
genieten. Hun kansen op een betere onnuikkeling
nemen daarmee enorm toe. Omdat de andere kinderen
zo ook beter leren omgaan met verschillen, snijdt het
mes aan twee kanten.

school te nemen. Dat komt vaak doordat men niet weet

wat er mogelijk is.

wil kinderen van

in het boekje de nadruk op vijf aspecten:

r Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten
zijn dat alle kinderen gewoon in hun eigen buurt naar
school gaan, samen met alle andere kinderen van hun
eigen leeftijd uit diezelfde buurt.
z Kinderen met Downsyndroom zijn eerst en vooral
kinderen, net als hun leeftijdsgenootjes zonder het
syndroom. Pas daarna hebben ze ook nog een aantal
specifieke kenmerken.
3 Iedereen is anders. Het is beter te letten op wat
iemand wel kan dan op wat iemand niet kan.
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Helaas zijn er ook nog steeds scholen die er huiverig
tegenover staan om een kind met Downsyndroom op

De Kenmerk-uitgave die voor u ligt,

\Ã/e leggen

de

genoemde leeftijdscategorie uitleggen wat Downsyndroom is en hoe het is een kind met Downsyndroom in
de klas te hebben.

Eigenschappen die je in aanleg hebt, komen niet tot
ontwikkeling als je er niets mee doet. Dat geldt voor
kinderen met Downsyndroom net zo goed als voor
andere kinderen.
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Hoe gedraag je jezelf als leerling tegenover een kind
dat een handicap heeft of op een andere manier verschilt van wat je gewend bent?

Erfelijkheidsleer
In het boekje wordt vrij uitgebreid aandacht besteed aan
erfelijkheidsleer. Dat is een moeilijk onderwerp, zeker
voor kinderen van de basisschool. Cellen en chromosomen zijn bijna abstracte begrippen, omdat ze zo klein
zijn. Het zal belangrijk zijn dat deel van het boekje goed
te ondersteunen met (mondelinge) uitleg van de docent.
Eventueel kunt u daarbij verschillende kettingen met
kraaltjes gebruiken die dienst doen als chromosomen
u¡aaraan de erfelijke eigenschappen'geregen' zijn.
Een zwart kraaltje kan dan voor zwart haar staan en een
geel kraaltje voor blond. Weer andere kraaltjes staan bijvoorbeeld voor muzikaliteit, lichaamslengte, enzovoort.
Het tweede deel van het boekje behandelt meer direct de
aanwezigheid van een kind met Downsyndroom in de
klas.

Belangrijkste problemen van kinderen met
Downsyndroom
Hieronder volgt nog wat meer informatie over problemen die kinderen met Downsyndroom kunnen hebben*,
aangevuld met enkele suggesties hoe u die problemen
aan de leerlingen kunt duidelijk maken. ("Let wel: kunnen hebben; het is lang niet altijd gezegd, dat de kinderen ze ook daadwerkelijk hebben!)

llaal-/spraakontwikkeling
Bij de taalontwikkeling van een kind maken we onderscheid tussen receptieve taal (RT: begrijpen wat er
gezegd wordt) en expressieve taal (ET: zelfiets te berde
brengen, in woorden, met gebaren of op papier).
Tlperend voor een gemiddeld kind met Downsyndroom
is het grote verschil tussen de ontwikkeling in RT en ET.
De achterstand in ET is meestal veel groter dan die in RT.
Daarom komt het zo vaak voor dat een kind met
Downsyndroom weinig zegt, terwijl het toch veel
begrijpt.
Het probleem van onvoldoende receptieve taalkennis
kennen we allemaal wanneer we in het buitenland zijn
of op de televisie naar een film kijken die niet ondertiteld is, terwijl we die andere taal niet of nauwelijks spreken. In die situatie leven kinderen met een achterstand
in RT de hele dag! Ze volgen de film, maar moeten het
voor een groot deel van de visuele informatie - de beelden - hebben.
De achterstand in RT heeft o.a. te maken met een qua

omvang kleiner kortetermijngeheugen voor informatie
die via het gehoor binnenkomt. Ieder woord, iedere zin
die een mens hoort, wordt eerst onbewust in dat korte-

termijngeheugen een aantal malen herhaald (als een
soort echo), terwijl het op betekenis wordt geanalyseerd.
Daarna kan het worden 'weggeschreven' in het langetermijngeheugen. Wanneer de omvang van het kortetermijngeheugen te beperkt is, gaat er onherroepelijk
informatie verloren. Tegen het eind van de zin is het
begin vergeten. De leerlingen kunnen een idee krijgen
van dat probleem door een dictee te maken, waarbij de
gedicteerde blokken informatie langer zijn dan gebruikelijk.

Een groot ET-probleem is het'woordvind'-probleem.
Wanneer je in een ander land bent, waar je de taal
enigszins of redelijk verstaat, begrijp je min of meer wat
er gezegd wordt en wil je ook antwoorden. Maar het is
dan vreselijk moeilijk om de goede woorden ergens
onderuit je geheugen op te diepen. Veel kinderen met
Downsyndroom hebben dit probleem voortdurend. Maar
de vraag is natuurlijk of het dan prettig is, als iemand
anders steeds maar het woord voor hen probeert te voeren. Doordat kinderen met Downsyndroom vaak lang
moeten zoeken naar de juiste woorden, krijgen ze die
tijd soms onvoldoende. Mensen gaan de vraag herhalen,
vullen het antwoord in voor het kind, of zeggen: 'Je
begrijpt de vraag blijkbaar niet, laat maar.'
Ter illustratie kan een leerling uit uw klas vragen stellen
aan een ander kind, waarbij het eerste kind geen tijd
geeft aan het andere kind om te antwoorden, maar de
vraag steeds snel achter elkaar herhaalt in andere woorden, of het antwoord voor het andere kind gaat invullen
of zegt: 'Je begrijpt het blijkbaar niet.' Het tweede kind is
natuurlijk niet op de hoogte van de opdracht die het eerste kind heeft gekregen. Hoe voelt het tweede kind zichT

Het andere ET-probleem is de slechte articulatie. Om
leerlingen te laten ervaren hoe dat is, kunt u een stukje
pleister verticaal van hun onderlip naar hun bovenlip
plakken. De mond hoeft beslist niet helemaal dicht. Er
moet nog wel geluid uit kunnen komen, maar vooral
veel slecht verstaanbaar gemompel. Nog eenvoudiger is
het om de leerlingen tijdens het praten een pen of een
potlood dwars in de mond tussen de tanden te laten
vasthouden. Zo kunnen de kinderen eryaren hoe het is
om wel te begrijpen waar het over gaat (RT) en zelf niet
of nauwelijks aan een gesprek te kunnen deelnemen
(ET).

Met eenzelfde kunstmatige handicap kunnen de leerlingen nog een andere belangrijke ervaring opdoen. Neem
daartoe twee leerlingen - één met en één zonder kunstmatige spraakbeperking - apart. Geef hun niet te eenvoudige, bijzondere informatie. Wie van de twee wordt er
daarna door de rest van de klas serieus genomen, wanneer zij - eenmaal teruggekeerd - hun informatie aan de
klas moeten doorgeven?
Vervolgens kunt u in beide situaties aan de kinderen
met de kunstmatige handicap vragen: 'Voelde je je buitengesloten en zo ja, op welke manier zouden je klasgenoten en de leerkracht je daarin tegemoet kunnen
komen?'

Gehoorbeperkingen
Kinderen met Downsyndroom hebben dikwijls, behalve
een slecht gehoor over de hele lijn, ook grote moeite om
uit alle aangeboden geluiden te selecteren wat voor het
kind zelf bestemd is en wat 'ruis' is. Denk bijvoorbeeld
aan een klas vol geroezemoes, waarin een kind wil verstaan wat zijn buurman zegt. Voor een kind met
Downsyndroom is dat erg lastig.
Het eerste probleem kunt u simuleren door uw leerlingen
watjes in de oren te doen, het tweede door ze enige tijd
een koptelefoon met geruis op te zetten (een radiokanaal
zonder uitzending, bijvoorbeeld), zodat er wel gewenning
optreedt, maar de verhouding signaaVruis zeer ongunstig

wordt beTnvloed. In beide gevallen moeten de leerlingen
ontdekken dat visuele informatie cruciaal is om gebruik
te maken van de beschikbare informatie.
Visuele beperkingen
Helaas hebben veel kinderen met Downsyndroom juist
ook visuele beperkingen. Deze kunt u duidelijk maken
door de leerlingen te laten schrijven op donkerkleurig
papier of met een donkere zonnebriì op of u kunt met
donkerkleurig krijt op het bord schrijven en daarbij ook
nog de belichting enigszins afschermen.

Motoriek
Kinderen met Downsyndroom hebben over het algemeen last van traagheid (alle bewegingen verlopen langzamer) en spierslapte. Dit probleem leent zich voor een
discussie in de klas. Stel je voor: een hardloopwedstrijd
tussen een kind op de kant en een ander kind tot aan de
kuiten in het water. Wie wint er? Stel je voor dat je altijd
zo in het nadeel bent. Hoe zou je dat vinden? Wat denken de leerlingen dat Bas eerder kan: een pop aankleden
of leren schrijven? Hoe was dat bij de leerlingen zelf?
Konden zij al schrijven toen zevoor het eerst een pop
aankleedden? De zwakke motoriek van Bas maakt dat
hij waarschijnlijk eerder leert schrijven dan een pop
aankleden!
Een ander idee om spierslapte en traagheid te demonstreren: De armen en benen van de leerlingen kunt u

aanzienlijk verzwaren door bijvoorbeeld hun mouwen en
broekspijpen te vullen met pittenzakken o. i. d. en hen
daarmee vervolgens allerlei bewegingsoefeningen te
laten doen, zoals een bal vangen. In de praktijk hebben
kinderen met het syndroom van Down ook veel moeite
met het doseren van kracht. Daarvan kunt u uw leerlingen een indruk geven door hen te laten manipuleren
met ballen die er eender uitzien en aanvoelen, maar verschillen in gewicht. Neem bijvoorbeeld een goedkope set
jeu-de-boulesballen en laat uit sommige het water
lopen.
Ook kunt u de leerlingen met hun linkerhand laten

schrijven of een tekening laten maken met hun linkerhand. Tijdens de opdracht zou een ander kind (door u
geinstrueerd) voortdurend kunnen komen'helpen' door
het over te nemen. Hoe voelt dat? Het is een situatie
waarin mensen met een belemmering vaak terechtkomen. Bespreek met de leerlingen hoe je zo'n overaanbod
aan hulp zou kunnen beperken. Denk daarbij aan
gedragsmatige, maar ook aan organisatorische aspecten.
Leer de andere leerlingen dat zi) moeten leren om zich
in te houden. Zet verder'de leerling met Downsyndroom'op een zodanige plaats in de klas neer, dat de
handen van de andere leerlingen zijn puzzel - waar ze
allemaal zo graagbij willen helpen - gewoon niet kunnen bereiken.
Cognitie
Kinderen met Downsyndroom hebben meer moeite met
cognitieve taken. Misschien kunt u, om te laten ondervinden hoe dat is, de leerlingen een aantal lesboeken
van de middelbare school voorhouden en hen er wat
oefeningen uit laten doen. Waarschijnlijk zullen ze er
niet veel van begrijpen. Hoe voelt datT

Uiterlijk
Kinderen met Downsyndroom zijn vaak aan hun uiterlijk
te herkennen. Dat maakt de kans op stigmatisering groter. Hoe is het om op je uiterlijk beoordeeld te worden?
Vraag kinderen die het durven om iets geks met hun
uiterlijk te doen. Bijvoorbeeld hun trui verkeerd om aan
te trekken of een stip op hun voorhoofd te tekenen.
Durven ze daarmee de pauze in? Of iets te halen in een

We weten nu dat kinderen met Downsyndroom veel
meer kunnen bereiken dan we tot nu toe dachten, als je
hun ontwikkeling van het begin af aan maar voldoende
stimuleert en stuurt. Voorwaarde is verder een zo groot
mogelijke integratie in de maatschappij, zoveel mogelijk

omgang met'gewone' kinderen in 'gewone' situaties.
/uist daarom is het zo buitengewoon belangrijk voor

kinderen met het syndroom van Down om naar een

andere klas?

geurone school te gaan.

Overige wagen
Her en der staan vragen in de tekst die gebruikt kunnen
worden om te onderzoeken of de leerlingen de stof
begrijpen. De meeste vragen zijn min of meer discussievragen, o.a. over de verschillen tussen mensen, die heel
goed in een goepsgesprek behandeld kunnen worden.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp, dan raden wij u
het volgende boek aan: Onderwijskundige behoeften van

Benaming
Misschien kennen de leerlingen iemand met Downsyndroom, hetzij een kind, hetzij een volwassene. Het
kan zijn dat het woord'mongool' valt. Legt u de kinderen
dan alstublieft uit dat dat een woord is dat ze beslist niet
moeten gebruiken voor kinderen met Downsyndroom.
Het wordt opgevat als beledigend, als een scheldwoord.
(Vraag: Wie van jullie is er wel eens voor'mongool' uitgemaakt? Hoe vond je dat? Wie gebruikt het woord zelf
wel eens als scheldwoord?) In Engelstalige landen wordt
het zelden meer gebruikt. Nederland loopt daarin enigszins achter. Zelfs in de pers wordt nog geregeld het
woord 'mongool' gebruikt. Mongolië is een deel van
China, waâr mensen \¡/onen die bepaalde uiterlijke kenmerken hebben: steil haar, spleetogen, enzovoort.
Mongolen hebben niets met Downsyndroom te maken
en andersom geldt hetzelfde. Zowel de mensen uit
Mongolië als mensen die Downsyndroom hebben en hun

kinderen met Downsyndroom, een hanàboek voor leerkrachten
door Gillian Bird & Sue Buckley, uitgegeven bij vav

Producties, Amersfoort.
Om ook iets te kunnen (laten) zien van kinderen met
Downsyndroom zijn de video's/dvd's Down to earth; integratie van kinderen met Downsyn droom in het reguliere basisonderwíjs en Down ahead; integratie van leerlingen met
Downsyndroom in het reguliere vervolgonderwijs erg geschikt.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de
Stichting Downsyndroom (SDS)
Hoogeveenseweg 38
Gebouw U
7943Kê. MEPPEL
Telefoon 0522-28 73 37

Eaxo5zz-28 17 99
E-mail: info@downsyndroom.nl
Website: www. downsyndroom.nl
Daar zal men u graag verder op weg helpen.

ouders, vatten de benaming'mongool' voor iemand met
Downsyndroom op als een belediging.
Pesten

Worden kinderen met Downsyndroom gepest? Wanneer
ze in een gewone klas zitten, valt dat erg mee. Eerder
behandelen klasgenootjes het kind met Downsyndroom
als een kleiner broertje of zusje, een beetje betuttelend
vaak. Daarom hebben r¡/e aan pesten geen speciale aandacht besteed in het boekje.
Early íntervention
Wel worden er enige alinea's gewijd aan het gedrag van
volwassenen t.o.v. kinderen met Downsyndroom.
Volwassenen gaan namelijk, veel meer dan kinderen, uit
van het stereotiep. Ze willen dat als het ware ingevuld
zien. Daar komt bij dat de meeste volwassenen niet
weten welke enorme ontwikkelingen onderwijs aan kinderen met Downsyndroom de laatste jaren heeft doorgemaakt.
Zo weten we nu dat met early intervention grote resultaten kunnen worden geboekt.
Early intervention is een vorm van hulpverlening die al in

het begin van de jaren zestig in de VS is ontstaan. Het
doel van early intervention is het stimuleren van de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters met ontwikkelingsachterstand.
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