
 Iedere  
woongroep heeft zijn 
eigen kleur

F ouad (18) heeft een meervoudige beperking 

en woont samen met vijf andere cliënten 

in groep F van het Carré. Zijn broer Zakaria 

(16) woont in dezelfde groep. Overdag staat 

school, Kentalis Mariëlla, op het programma. In zijn vrije 

tijd wordt Fouad begeleid door een van de begeleiders 

van de groep. Fouad moet nog erg wennen aan zijn 

nieuwe woonomgeving.  

In het nieuwe wooncomplex in Sint-Michielsgestel 

‘Carré’ wonen zo’n 140 cliënten. Iedere cliënt  

heeft een eigen appartement met een zitkamer, 

slaapkamer, sanitaire ruimte en buitenruimte.  

De cliënten wonen bij elkaar in groepen van zes of 

acht cliënten. Zij hebben een beperking in horen en 

zien of een beperking in horen, met daarnaast een 

of meer andere beperkingen. In het Carré wonen 

zowel kinderen als volwassenen. 

De voordeur 
van...

Het appartement van Fouad en de andere cliënten 

heeft allerlei voorzieningen om hen een zo optimaal 

mogelijke woon- en leefomgeving te bieden. Zo flitst er 

een licht zodra de deur van het appartement opengaat. 

De cliënt weet dan dat er iemand binnenkomt. Met 

een druk op een knop geeft de cliënt aan dat hij hulp 

nodig heeft. De begeleider draagt een telefoon bij zich 

waarop het signaal wordt ontvangen. Ook gaat boven 

de deur van het appartement een lamp branden. 

Geluid, beweging en beeld worden zo nodig 

continu door medewerkers geregistreerd. Na 22.30 uur 

worden cliënten vanuit een centrale ruimte in het Carré 

in de gaten gehouden door een aantal medewerkers,  

de ‘actieve wacht’. 

‘Geniet van je tijd  
op school’

“Wees jezelf, kom voor jezelf op wanneer het nodig is. En als 
je iets wilt weten, vraag het dan altijd aan je docent. Geniet 
van je tijd op school en van de communicatie met iedereen!” 

T Tobias de Ronde spreekt uit ervaring. De 

23-jarige student tweedegraads leraar 

nederlandse Gebarentaal (nGT) aan de 

Hogeschool utrecht volgde basisonderwijs 

bij de j.C. Ammanschool (nu Kentalis Signis) en de 

havo bij Kentalis Guyotschool in Haren. Zijn leukste 

herinnering aan zijn schooltijd is dat het scholen voor 

dove leerlingen waren. “Ik kon in mijn moedertaal 

praten, luisteren, leren, samenwerken. En ruziemaken, 

bijvoorbeeld met de docenten. Dat ging, omdat we 

met elkaar konden communiceren. Geniet dus niet 

alleen van je tijd op school, maar gebruik én nGT én 

nederlands.”

ook als je het moeilijk vindt nederlands te leren, zoals 

Tobias. “Rekenen en wiskunde vond ik veel leuker! 

nederlands leren interesseerde me niet zo. Toch is het 

belangrijk dat je het leert. Het is de dominante taal  

ten opzichte van nGT. En, als je je eerste taal goed  

beheerst dus nGT, kun je gemakkelijker een tweede 

taal leren. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

na zijn middelbare schooltijd ontdekte Tobias dankzij 

vrijwilligerswerk dat hij lesgeven leuk vond. nu volgt 

hij de opleiding leraar nGT. na komend schooljaar 

is hij klaar. “Dan wil ik een wereldreis maken of  

naar  Gallaudet, een universiteit voor doven in 

washington DC. na die ervaring hoop ik een beter 

beeld te hebben van wat ik precies wil worden.”

Terugkijkend op zijn schooltijd bij Kentalis heeft Tobias 

twee tips: “Geef goede voorlichting over wat je in de 

horende maatschappij, op horende hogescholen kunt 

verwachten. Daarnaast vind ik dat op school de nadruk 

minder op communiceren met horenden en meer op 

de lesstof die horende kinderen moeten leren, moet 

liggen. Zo krijgen dove kinderen een sterke basis en 

zelfvertrouwen, want als ze nGT goed beheersen,  

kunnen ze nederlands goed leren. Dat kan ook in een 

later stadium.” 

Geniet dus niet  
alleen van je tijd 
op school, maar  
gebruik én NGT  
én Nederlands
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