
Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind(1) stelt 
dat ik als lid van een taalminderheidsgroep recht heb op 
het beleven van mijn taal en cultuur, samen met andere 
leden van mijn groep.  Mijn taal is de Vlaamse 
Gebarentaal, mijn cultuur is de Dovencultuur en mijn 
groep is de Dovengemeenschap. Het Comité voor de 
Rechten van het Kind(2) voegt hieraan toe dat jullie, 
mama en papa, ook meer kansen zouden moeten 
krijgen om gebarentaal te leren. Volgens het VN 
Verdrag voor de Rechten van Personen met een 
Handicap(3) moet de overheid hiervoor zorgen. 

(1) VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, artikel 30.

(2) Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment n°9 §41.

(3) VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap,
 artikel 20 §3b.

(4) VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap,
 artikel 24 §3b, §4

Daar staat ook in dat ik op school gemakkelijk een 
gebarentaal zou moeten kunnen leren en de kans moet 
krijgen om lid te worden van de Dovengemeenschap. 
Ook zou ik les moeten kunnen krijgen van dove 
leerkrachten en in contact moeten kunnen komen met 
andere dove rolmodellen op verschillende niveaus(4). 
Het zou geweldig zijn om op een school te zitten met 
dove poetsvrouwen, dove secretaresses, dove 
leerkrachten en een dove directeur!

… dat er verdragen bestaan die mij als dove baby het recht geven om 
tweetalig en in twee culturen op te groeien? 



Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties (VN) is een verdrag dat 
verschillende rechten omvat, die worden beschreven in verschillende artikels over verschillende levensdomeinen. 
Er zijn artikels over gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, werk, participatie, onderwijs, enz.  Het verdrag 
werd geratificeerd door België in 2009, wat betekent dat ons land inspanningen moet doen om dit uit te voeren.

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd, is geratificeerd door 
België in 1991. Naast het recht op een vrije mening, op privacy, op onderwijs, op vrije tijd, enz, worden in dit verdrag 
rechten genoemd om kinderen te beschermen tegen verschillende negatieve invloeden zoals discriminatie, 
misbruik en kinderhandel. In het bijzonder zijn er ook rechten voor onder andere kinderen met een handicap en 
kinderen van minderheidsgroepen, wat dus ook van toepassing is op dove kinderen.

Wil je meer weten over tweetalig opgroeien in de Vlaamse Gebarentaal en in het Nederlands? Neem dan een kijkje 
op www.mijnbabyisdoof.be. Daar vind je interviews, verhalen, krantenartikels, getuigenissen en samenvattingen 
van wetenschappelijke artikels terug. Deze website wordt steeds verder aangevuld.  

Informatie voor ouders van dove
en slechthorende kinderen.


