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REDACTIONEEL

HET STOKJE OVERDRAGEN
Dit is het laatste redactioneel van Map van der Wilden,  
die hier het stokje overdraagt aan de nieuwe FODOK- 
voorzitter Jan Niemeijer.

Map: Met veel plezier heb ik altijd meegewerkt aan  
de FODOKFORUM. En dat zal ik ook blijven doen.
Het is elke keer weer spannend om de artikelen en de redactie 
ervan op tijd af te hebben, maar het is ook elke keer een feest om dan de opmaak 
te zien en het blad uiteindelijk in je handen te houden. Kleurrijk en herkenbaar, 
dankzij vormgeefster Helga Wening van Raan.

In de FODOKFORUM zetten we de meer tijdloze achtergrondartikelen, maar 
we willen onze leden en donateurs natuurlijk ook snel van informatie kunnen 
voorzien. Daarvoor gebruiken we de socialemediakanalen en de maandelijkse 
nieuwsbrief. De website biedt beide: nieuws en achtergrond. Daar blijf ik 
aan bijdragen, maar het bestuurswerk laat ik nu bij de bestuursleden, onder 
voorzitterschap van Jan.

Jan: Ik vind het een mooie uitdaging om samen met dit  
deels nieuwe en gemotiveerde bestuur en zowel nieuwe als 
bestaande leden een goede start te maken met de FODOK.  
Het gaat zeker lastig worden om de expertise en ervarings- 
deskundigheid van Map en Joke te vervangen. Wat gaan we hen 
missen… Map blijft voorlopig nog wel betrokken bij de FODOK 
met schrijf-en redactiewerkzaamheden. Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee!
De komende tijd blijft informatievoorziening aan ouders een speerpunt voor de 
FODOK. Deze behoefte blijkt uit de grote belangstelling voor de infoavonden die 
we mochten organiseren in de afgelopen maanden. Ook zijn we druk doende met 
het maken van plannen om meer fysieke ontmoetingen en regionale huiskamer-
bijeenkomsten mogelijk te maken. Steeds weer blijkt dat ouders onderling graag 
ervaringen uitwisselen en van elkaar willen leren.

Die manier van verbinding zoeken is de kracht van onze organisatie! Dit willen we 
graag doen in samenwerking met andere organisaties in de sector. De FODOK 
heeft nauw contact met Siméa en SIAC en is betrokken bij een veelvoud aan 
Deelkracht-projecten. Daar zul je in de komende tijd zeker meer over gaan lezen/
horen. De steekwoorden Verbinding, Transparantie, Expertise en Vertrouwen zijn 
en blijven het hart van FODOK! Van ouders en voor ouders…

Zie ook: www.fodok.nl/maak-kennis-met-onze-nieuwe-voorzitter-jan-niemeijer/
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Afscheid Map van der Wilden: 

SAMENWERKEN MET 
ANDEREN IS ALTIJD  
WEL MIJN DRIJFVEER 
GEWEEST
Op 30 april, op de heidag van de 
FODOK, nam Map van der Wilden 
officieel afscheid als voorzitter,  
nadat haar afscheid na afloop van  
de infoavond op 10 maart al was 
‘gevierd’ met een 50-tal deelnemers. 
Op die dag was zij precies 10 jaar 
voorzitter en ruim 12 jaar FODOK-
bestuurslid.
Toen haar dove dochter rond de 
eeuwwisseling naar de Hermusschool 
(nu Kentalis) in Amsterdam ging, 
werd Map actief bij de VODKA, de 
Vereniging van Ouders van Dove  
Kinderen Amsterdam. Het zal dus 
even afkicken worden nu ze is terug-
getreden uit het FODOK-bestuur.  
Gelukkig voor Map én de FODOK blijft 
zij achter de schermen nog wel actief, 
onder andere voor FODOKFORUM en 
de maandelijkse nieuwsbrief. 
Dochter Luna is inmiddels 30. Ze 
woont in Zweden en heeft daar 
onlangs samen met haar horende 
Zweedse vriend een huis gekocht. 
Dankzij haar talenknobbel spreekt  
ze Engels (met Cambridge certificate) 
en Zweeds en beheerst ze, naast de 
Nederlandse, de Zweedse gebaren-
taal.

Wat zocht je bij de VODKA en de 
FODOK?
Door onze dove dochter had ik er 
behoefte aan om andere ouders te 
ontmoeten. 

Niet zelf het wiel hoeven uitvinden

Ik wilde weten wat de mogelijkheden 
voor haar waren en niet zelf het wiel 
hoeven uitvinden. En ik wilde weten 
welke strijd gestreden moest worden. 
We waren zijdelings betrokken bij het 
lange traject naar de erkenning van de 
Nederlandse Gebarentaal. Ik wilde deel 
uitmaken van die grotere wereld van 
doven en slechthorenden. Dankzij de 
FODOK raakten wij als VODKA beter 
geïnformeerd.

Die informatie vanuit de FODOK heeft 
me echt geholpen thuis te raken in 
dit wereldje. Vergeet niet: vroeger 
waren er nog niet zoveel websites en 
nieuwsbrieven waar je je informatie 
vandaan kon halen. Als Amsterdamse 
oudervereniging deden we mooie 
dingen: we brachten video’s met 
gebarenpostzegels uit van jeugdfilms, 
we organiseerden informatieavonden 
en ontmoetingszaterdagen. 

Maar de belangstelling van de leden 
liep terug en op zeker moment werd 
de FODOK van een federatie van 
ouderorganisaties een vereniging 
van individuele leden. Toen zijn alle 
VODKA-leden FODOK-lid geworden. 

3FODOKFORUM nr 26 • 2022   © © Afscheid Map van der Wilden: Samenwerken met anderen is altijd wel mijn drijfveer geweest



Hoe kijk je nu terug op je FODOK-tijd?
In het begin was het Platform Doven, 
slechthorenden en TOS, waarin de 
verschillende belangenorganisaties 
samenwerken, heel actief. En zo kwam 
ik met veel organisaties en mensen in 
contact. Samenwerken met anderen is 
altijd wel mijn drijfveer geweest. Ik vind 
het dan ook oprecht jammer dat het niet 
is gelukt om met al die organisaties één 
grote organisatie te worden. Dat had met 
personen te maken, maar ook met de 
angst de eigenheid te verliezen.

De FODOK speelt nog steeds een 
belangrijke rol

Ik ben er trots op dat de FODOK nog 
steeds bestaat, ondanks de afname 
van subsidies, en dat de FODOK nog 
steeds een belangrijke rol speelt op 
uiteenlopende terreinen. We kunnen met 
onze kennis nog steeds ouders helpen. 
Ik herinner me dat wij daar ook veel aan 
hadden toen Luna op het hbo zat en we 
een rechtszaak aanspanden tegen de 
examencommissie van haar school.
En ik ben trots op al die prachtige 
projecten die we volbracht hebben, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
leesbevordering en werk (Grow2work). 
Daarmee hebben we toch maar onze nek 
uitgestoken, de handschoen opgepakt. 
Dat geldt ook voor het Verhalenfestival: 

we konden iets moois en nieuws 
organiseren dankzij projectgeld.
Door steeds nadrukkelijker aan te dringen 
bij de zorgorganisaties in de sector 
hebben we het voor elkaar gekregen dat 
er in de komende jaren een verbetering 
en uitbreiding van de NGT-scholing voor 
ouders en kinderen gaat komen. Daar 
ben ik zeker trots op! 

Hoe kijk je naar de toekomst van de 
FODOK?
Het begint met betrokkenheid. Het is 
belangrijk om meer jonge ouders te 
betrekken. Fijn dat er nu meer jonge 
ouders in het bestuur zitten. En kijk 
eens hoeveel mensen er reageerden 
op de oproep voor vrijwilligers bij het 
Verhalenfestival! Alle FODOK-vrijwilligers 
samen, of ze nu wel of niet in het bestuur 
zitten, kunnen met elkaar vorm geven aan 
een gemeenschap van dove kinderen en 
hun ouders. 

Aan het Verhalenfestival, maar ook 
aan onze andere activiteiten, zie je 
ook hoe belangrijk het voor ouders is 
om elkaar, liefst live, te ontmoeten. 
Goed om dat als FODOK mogelijk 
te maken. Er zijn natuurlijk meer 
organisaties die activiteiten organiseren. 
De FODOK zet daarnaast ook vol in 
op belangenbehartiging richting zorg, 
onderwijs en overheid. Wij inventariseren 

zorgen en wensen van ouders en zijn een 
blijvende luis in de pels.

En heb je nog dromen?
Ja, ik hoop dat de grenzen tussen doof en 
slechthorend vervagen. En dat daarmee 
ook gebaren gewoon overal geaccepteerd 
worden. Iedereen moet zijn/haar eigen 
keuzes kunnen maken, maar dan ook de 
keuzes van anderen respecteren.

Actieve ouders blijven altijd nodig

En ik wens de FODOK genoeg geld en 
menskracht toe. Ons bestaansrecht is er, 
maar bestaanszekerheid blijft lastig. En 
actieve ouders blijven altijd nodig. 

Mariën Hannink

Map met FODOK-eremedaille
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Vois sur ton chemin 

Op het plankje naast je bed staat een speciale wekker. Wanneer het tijd is om op te staan, dan 
zendt het ding felblauwe lichtflitsen in het donker van de vroege ochtend, en een ronde schijf die 
onder je kussen ligt trilt dat het een aard heeft. Maar wanneer de trillende schijf is weggegleden, 
en in de gleuf naast je matras is terechtgekomen, dan slaap jij rustig door. Jij wordt niet wakker van 
dat blauwe licht, of van de dagelijkse geluiden waardoor andere mensen zijn gewekt. Jij slaapt jouw 
onbevangen slaap, je verkeert nog in je eigen stille wereld. 
Wanneer ik je wakker schud, zeg ik iets tegen je. Soms houd ik je vast, en breng mijn gezicht bij je 
oor om je goedemorgen te wensen – of ik zeg dat ik van je houd. Ik denk dan dat de taal die jij nog 
niet kunt horen je toch op de een of andere manier zal bereiken. Zodra je je ogen opent lees je de 
gesproken woorden van mijn mond. 

Nadat je geboren was, leerden we gebarentaal. Elke dinsdagavond reden we over de A9 naar Alkmaar, 
naar een hoog gebouw in een buitenwijk. Op een van de andere verdiepingen zat de reclassering; 
maar wij kwamen voor het audiologisch centrum. Deze zorginstelling was van een treurigstemmende 
lelijkheid; met lage systeemplafonds, grijze vloerbedekking en deuren die altijd te hard dichtslaan. In 
de wachtruimte stonden plastic stoelen en hingen informatieve posters aan de muur. Op deze plek 
werkten de meest kundige en empathische mensen, die voor ons de eerste kennismaking vormden 
met een volstrekt onbekende wereld, een wereld waar wij zomaar in terecht gekomen waren. 
Jouw spraak kwam op gang toen je ongeveer drie jaar oud was, maar toen ging het razend snel, en 
binnen een half jaar kon je praten. De taalontwikkeling verliep bovendien heel goed. Je hebt je een 
fantastische woordenschat eigen gemaakt, en aan jouw spraak is niets vreemds te horen. Het valt 
niemand op dat jij extra je best moet doen om de ander te verstaan, en dat je zonder je hoortoestel 
überhaupt niks hoort. 

In de jaren die volgden werden we ervaren ouders van een slechthorend kind. En hoewel we vaak 
het gevoel hadden dat alles bij jou anders ging dan bij de kinderen om ons heen, vervolgden we de 
weg die we met jou gingen met steeds meer vertrouwen. Er waren hobbels in de ontwikkeling, en 
de confrontatie met jouw anders-zijn kwam op onverwachte momenten pijnlijk naar voren. Maar we 
boden het hoofd aan wat er gevraagd werd, en jij ontwikkelde je tot een stevig en vastberaden kind. 
Op je dertiende ga je, na een veilige basisschool-tijd op een kleine vrijeschool in de buurt, naar een 
reguliere middelbare school, met meer dan vijftienhonderd leerlingen. Je doet vwo want met je hoofd 
is niks mis. 

MIJN SLECHTHORENDE DOCHTER ZINGT HAAR LIED

Ilja Velthuis
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spelen – en je zingt sowieso de hele dag. Het is duidelijk dat je iets 
van muzikaliteit bij je draagt. Dat die ín jou bestaat; het staat in 
zekere zin los van hoe jij geluid waarneemt. 

Het is zaterdagavond als je na het eten samen met je vader achter 
de piano zit. De lamp die op de piano staat werpt een zacht 
geel licht op de geprinte bladmuziek van Vois sur ton chemin. Hij 
speelt de begeleiding en samen zingen jullie de melodie van het 
liedje, dat we intussen allemaal goed kennen. Je stem is helder en 
grotendeels heel zuiver, een enkele noot is anders dan er staat. Ik 
sla het tafereel in grote verwondering gade. Dat je je door niets 
laat weerhouden, geen enkele remming voelt, alleen een innerlijke 
drang om dit nu te doen.  

Ik denk aan hoe je doof bent in de vroege ochtend. Ik denk aan 
vele momenten dat je iets niet hoort, of een heel gesprek aan tafel 
gemist blijkt te hebben. Ik denk aan al die momenten van wanhoop 
die mij als moeder overvallen hebben. Hoe je voor het eerst naar 
schaatsles ging en de juf niet kon verstaan. Hoe je zwemles kreeg 
in een heel klein badje, en je diploma haalde in dezelfde tijd als de 
andere kinderen, hoe trots ik toen was. Hoe trots ik zo vaak ben. Ik 
denk aan vanwaar we gekomen zijn met jou en met elkaar. Ik pak 
je van achteren vast en we wiegen samen terwijl de muziek klinkt, 
we zingen samen, jij de tekst, ik neurie mee, je lichaam tegen het 
mijne, en boven je hoofd lopen de tranen over mijn wangen. Jij 
merkt dat niet, ik wil het niet laten merken want je hebt er een 
hekel aan je moeder te zien huilen, maar mijn wangen worden nat 
en de tranen druppen in jouw haar. 

Ilja Velthuis

Ilja Velthuis is moeder van twee dochters van 14 en 11 jaar, en 
boekverkoper in Haarlem. Daarnaast schrijft zij als Ilja Marie over 
haar leven op www.eenleveninscenes.com

In het eerste jaar op je nieuwe school krijg je allerlei nieuwe 
vakken, en je stort je erin met groot enthousiasme, je werkt 
hard. Voor Frans moet je woordjes leren en dat gaat je 
gemakkelijk af; voor dit vak haal je het hoogste cijfer en je 
bent trots. Omdat jullie goed op schema liggen, heeft de 
docent een film meegenomen. Een Franse film over een leraar 
die op een internaat, in het Frankrijk van net na de oorlog, 
een koor begint met de kinderen. Het is een remake van een 
film uit 1949, een met prijzen overladen arthouseproductie. 
En jij werd onmiddellijk geraakt door het verhaal. Je had de 
soundtrack op Spotify al snel gevonden en luisterde die – via 
een bluetoothverbinding direct in je hoortoestel – voortdurend. 
En toen de laatste lessen vervielen en je de film dus niet kon 
afkijken op school, mailde je de leraar met de vraag of je de dvd 
van hem kon lenen. 

De muziek die speciaal werd geschreven voor deze film is 
van een melancholische schoonheid. Het lijkt een atypische 
voorkeur voor een kind van jouw leeftijd, maar iets spreekt 
je erin aan. Het heeft er wellicht mee te maken dat in ons 
huis muziek van allerlei aard klinkt, dat je niet tot een richting 
beperkt wordt. We weten het niet. Net als dat we na al die 

jaren nog niet weten hoe 
jij muziek ervaart, hoe 
het binnenkomt in jouw 
hoofd, en wat je ervan 
hoort. Hoe dan ook wil je 
één van de liedjes graag 
zelf zingen. Je hebt je nog 
nooit laten beperken door 
je handicap, en voelt ook 
nu geen belemmering. Je 
zat op pianoles en speelde 
blokfluit, en ook al hoorde 
je het niet als je een 
verkeerde noot speelde, 
toch leerde je van blad 
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Herkenning bij jonge ouders

Wij vroegen een aantal jonge ouders naar hun reactie op het verhaal van Ilja Velthuis. Daar sprak vertrouwen  
in de toekomst uit.

Ik heb je verhaal vol bewondering gelezen. Je verhaal inspireert me. Het voelt 
liefdevol, warm en eerlijk. Het is zo mooi maar confronterend tegelijk. Ik heb 
een zoontje van 2 jaar. Hij is ernstig slechthorend geboren en draagt twee CI’s. 
Wat hebben we veel zorgen gehad en natuurlijk, zoals je beschrijft, zijn er nog 
steeds uitdagingen. Maar het is een lekker vrolijk kind dat net als ieder ander kind 
speelt, kletst en zingt. Wat mooi hoe intens ze kunnen genieten van muziek! We 
hadden niet durven dromen dat het zo goed zou gaan. We gaan vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet! 
Femke Boeren

Op het moment dat we hoorden dat onze zoon slechthorend is, kwam er heel veel 
op ons af. Een hele nieuwe, totaal onbekende wereld ging voor ons open. Net als 
Ilja, hebben ook wij ons gestort op gebarentaal, de dovenwereld, schoolkeuze en 
zwemles. En de zorgen. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van ons zoontje? 
Hoe ziet zijn toekomst eruit? Ik denk dat net als Ilja heel veel ouders hiermee 
worstelen. Maar ik kom er steeds meer achter dat wij daar meer last van hebben 
dan mijn zoontje. Voor hem is het allemaal normaal. Natuurlijk zijn er dingen die 
anders gaan, moeilijker zijn. Maar onderaan de streep is het een heel gewoon, 
vrolijk en vooral praatgraag jongetje van 5, dat volop van het leven kan genieten. 
Anton Wernekinck

Beste Ilja,
Prachtig om te lezen hoe jij de kracht van en liefde voor jouw dochter beschrijft. 
Mijn zoon is nu 3 jaar oud. Vanaf zijn geboorte voel ik mij onzeker over zijn 
ontwikkeling. Gelukkig merk ik dat ik hier door hem steeds zekerder over wordt. 
Hij treedt de wereld altijd onderzoekend en met een glimlach tegemoet. 
Wat ook helpt om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien, is een verhaal 
zoals het jouwe. Over hoe een beperking je niet hoeft te weerhouden van dat wat 
je graag wil doen. Ik hoop dat ik mijn zoon ook zo mag opvoeden en begeleiden 
waardoor hij zich vrij voelt om te zijn wie hij wil.
Judith Laarman
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SUCCESVOL VERHALENFESTIVAL VAN DE FODOK

Op 14 mei vond subsidie van Huawei het Fantastisch Verhalenfestival plaats,  
een initiatief van de FODOK voor dove en slechthorende kinderen, maar  
natuurlijk ook voor alle horende broertjes en zusjes én hun ouders. Het werd  
een groot succes!

Opbouwen
Voor de medewerkers begon het genieten al ‘s morgens in alle vroegte. Een team van 
vrijwilligers, onder leiding van Inge Doorn, begon zeer opgewekt met de opbouw.  
Het weer was schitterend, zonnig met een aangename temperatuur. De locatie,  
Fort Lunet IV in het stadspark te Utrecht, is indrukwekkend en heel geschikt voor een 
dergelijk buitenevenement. Zo af en toe waren er grappige momenten wanneer er  
heen en weer werd gesjouwd met banken, stoelen en kussens. Het maakte de sfeer 
ontspannen en aangenaam. 

Binnenlopen
Bij de balie werden de gasten hartelijk welkom geheten, met een heel beeldend 
gebarenwelkom voor de kinderen. Zij kregen ook elk een welkomstcadeau: een boek 
geschikt voor de leeftijd van dat kind. Daarna konden de gasten opgeven aan welke 
activiteiten ze wilden deelnemen. In totaal namen 125 gezinnen deel, voor zo’n nieuw 
evenement echt geweldig! Liep je voorbij de balie dan kwam je onder andere kraampjes 
tegen van de FODOK, het Gebarencentrum en van Lotte en Max en van de boeken Een 
ster en De hut van Haasje. En natuurlijk was er de kinderboekenruilbeurs. 

Activiteiten
Kinderen en ouders konden uit heel veel activiteiten kiezen tijdens dit Verhalenfestival. 
Zo kon je deelnemen aan theater, workshops, luisteren naar mooie verhalen, knutselen, 
geschminkt worden en hutten bouwen. 

Een grote groep verhalenvertellers

Centraal stond een grote groep verhalenvertellers, met verhalen voor jong en oud. De verhalen 
werden in NGT, NmG en in gesproken taal verteld. Je hoefde alleen maar te kiezen wat je wilde 
gaan volgen. Voor jonge kinderen was er: Nijntje gaat logeren, maar ook De agent en boef of 
voor wat grotere kinderen De heksen van Roald Dahl. De ouders en de kinderen luisterden en 
keken aandachtig naar hoe deze prachtige verhalen werden verteld. Als dat geen inspiratie is? 
Een van de tips die ze kregen is: koppel het boek aan een uitje of een film of een activiteit.
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De meeste kinderen zagen dat er ook geschminkt werd en wilden 
dat dan ook heel graag. Je kon kiezen wat je wilde zijn. Bijvoorbeeld 
een prinses, vlinder, tijger of een dinosauriër. Al die creatief gekleurde 
gezichtjes maakten de dag nog vrolijker. Van al die activiteiten krijg 
je natuurlijk honger en dorst. Gelukkig was daar ook op gerekend. Er 
was voldoende tijd om lekker te smikkelen en te smullen.  

Kinderboekenruilbeurs

Er werd ook volop gebruik gemaakt van het aanbod van de kinder-
boekenruilbeurs. Deze ruilbeurs werkt volgens het principe van 
het KinderzwerfboekStation: breng een boek, neem een boek. 
Veel kinderen namen boeken mee van thuis en lieten die bij de 
kinderboekenruilbeurs weer verder zwerven voor andere kinderen. 
Zo leuk om bijna iedereen met een of meerdere boeken het terrein 
te zien verlaten, er bleek geen enkel boek achter te blijven! 

Voor sommige ouders was het de eerste kennismaking met de FODOK 
en met andere ouders van dove kinderen. Zo veel andere kinderen 
met hoorapparatuur of CI’s, een feest van herkenning, niet alleen voor 
de kinderen maar vooral ook voor de ouders! Voor andere ouders was 
dit eindelijk een gelegenheid om andere ouders te zien, mensen die ze 
vaak enkel hadden ontmoet op een scherm bij een online bijeenkomst. 
Zoveel vreugde om elkaar weer live te kunnen ontmoeten! Zo fijn om 
als ouder te zien dat je er niet alleen voor staat met je dove kind.

Reacties 
Al met al kunnen we terugkijken op een 
geweldige dag. Dat vonden wij niet alleen, 
we kregen vele mooie reacties van de 
bezoekers. Het voelde gezellig en warm. Zo 
mooi hoe iedereen met elkaar communiceert. 
Alles heel toegankelijk en dat voelde zo fijn! 

Iris Steijvers van Orselen 
Meer informatie op www.fodok.nl/verhalenfestival

VERHALEN- 
FESTIVAL

voor dove en slechthorende kinderen t/m 12 jaar

Kom je ook? 
zaterdag
14 mei 2022 
11:00 tot 16:30

Fort Lunet IV 
Utrecht

Schminken

THEATER

Sprookjes

Leuke workshops

Knutselen

Informatie

Verhalen

gratis!

Wij vroegen tips van presentatoren/verhalenvertellers

1. Wat is je Favoriete kinderboek?

2. Wat is de Beste leesbevorderingstip?

 Rita Gerkema-Nijhof: 
  Raad eens hoeveel ik van je hou – Sam McBratney
   Maak plezier en ervaar samen het verhaal (kijken, voelen, ruiken).

 Tony Bloem
  Floddertje - Annie M.G. Schmidt. Heb ik om die 
 reden vertaald in NGT, zie haagsekunstgrepen.nl
   Maak tweetalige kinderboeken, NGT naast NL. Zo hebben  
 we Foei Poes! en Kom buiten kijken in 1988 (!) gemaakt.

 Marjan Haasnoot
 Voor kinderen van 10-12 jaar: Lampje – Annet Schaap

  Creëer sámen een heerlijke leesplek; bouw 
 een hut in de woonkamer of tuin!

 Sophie Bolier
 Alles is leuk!
 Gebruik geen ‘het’, ‘de’ of ‘is’ maar  

 gewoon gebarentaal als de taal.

 Annemieke van Kampen (moeder van Sofie) 
 Geef me de ruimte - Thea Beckman 
 Interactief voorlezen en samen lezen  

 bevordert bij iedereen veel leesplezier! 

 Gera Elferink
 Ik vond bijna alle kinderboekjes leuk. Zoals Kleine Beer  

 en Grote Beer, Saskia en Jeroen, Jip en Janneke, De Vijf.
 Lezen is stimulerend voor het inlevingsvermogen en  

 ontwikkelt de fantasie.

 Joep van Vlodrop
 De boeken van Oppasninja - Lisa Boersen
 Lees met veel plezier, stimuleer en lees interactief voor!
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OP VERHAAL KOMEN MET JE KIND
Workshop Marjan Haasnoot
Marjan vertelde over het belang van lezen. De ouders 
wisselden allerlei tips uit. Lezen is niet alleen goed voor de 
taalontwikkeling, maar ook voor de sociale en emotionele 
ontwikkeling, het stimuleert de fantasie en verbetert je 
band met je kind. De belangrijkste tip van Marjan was: ga 
lezen! En dan niet alleen voorlezen, maar lees met je kind 
mee. Kinderboeken zijn ook leuk voor ouders! En als ze nog 
wat kleiner zijn, lees de verhaaltjes eerst zelf. Zo ken je het 
verhaal al en kan je er ook de gebaren bij bedenken.

INTERACTIEF VOORLEZEN EN THEORY OF MIND
Workshop Evelien Dirks
Evelien ging verder in op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en voorlezen. Bij dove en slechthorende kinderen van 
horende ouders zie je vaak dat de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen wat achterloopt, omdat zij  
veel informatie en sociale interactie missen. 
Voorlezen kan hierbij helpen, want boeken staan vol met 
emoties en sociale situaties. Alle ouders gingen in hun 
favoriete boekje op zoek naar woorden over gevoelens en 
die waren niet moeilijk te vinden. Ook de plaatjes zitten vaak 
vol emotie, denk aan gezichtsuitdrukkingen. Herkenbaar was 
ook het verschil tussen vaders en moeders. Moeders richten 
zich meer op emotie en gevoel, terwijl vaders vaak wat 
‘moeilijkere’ vragen stellen tijdens het voorlezen. Sinds de 
workshop heb ik mijzelf inderdaad hier meerdere  
keren op kunnen betrappen.
In elk geval leveren zowel vaders als 
moeders tijdens het voorlezen een 
waardevolle bijdrage aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling.

Anton Wernekinck

Deze flyer/boekenlegger is gratis te 
downloaden in de FODOK-webshop.

Voor meer informatie kun je contact opemen met de FODOK,
Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI

www.fodok.nl

LEESBEVORDERING

Met interactief voorlezen ontdek je samen met je kind het verhaal. 
Zo stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Als je interactief wilt voorlezen, 
laat je de letterlijke tekst van het verhaal los. Je vertelt het verhaal 
samen met je kind. Daarbij volg je de aandacht van je kind, je 
reageert op de initiatieven van je kind en stelt vragen aan je kind. 
Zo beleef je samen het verhaal! Neem daar de tijd voor en geef je 
kind ook de tijd om te kijken en het initiatief te nemen. Laat je kind 

zelf het boek vasthouden en de bladzijden omslaan.

Deze flyer kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de FODOK,  
Kentalis, NSDSK en Pento en dankzij subsidie van het ministerie van OCW.
Foto’s: Dick Sijtsma. Tekst: Evelien Dirks, Mariën Hannink, Joke Hoek en Loes Wauters.

 Interactief voorlezen:

Deze film laat zien 
hoe je interactief 
kunt voorlezen met 
je kind.
youtu.be/UTOHr-
Hg04w

In 5 
stappen

met dove en slechthorende kinderen

plezier 
voor twee !

Tijdens het FODOK 
Verhalenfestival 
waren er 
ook diverse  
informatiestands 
en workshops over 
lezen voor ouders.

HOE MAAK JE EEN ZINTUIGENVERHAAL?
Workshop door Rita Gerkema-Nijhof

Terwijl buiten de kinderen zintuigenverhalen konden beleven, 
vertelde Rita aan ouders hoe je zelf verhalen kunt maken voor 
je kind. Voorlezen aan CMB-kinderen is best lastig, maar door je verhaal aan te 
passen kan je toch samen een verhaal beleven. Ook blijkt dat kinderen er meer 
door gaan communiceren, zich meer uiten.
De belangrijkste tip is: begin gewoon. Kies een boek en zoek daar voorwerpen 
bij. Doe die in een doos, en pak de attributen als ze in het verhaal passen. Of 
neem een gebeurtenis en vertel die na. Zo maak je je eigen verhaal.
In de Kentalisshop kan je gratis pictogrammen en verhalen downloaden (zoek 
bij: downloads). Bij de verhalen zoek je zelf spulletjes. 
Dat kunnen heel simpele dingen zijn. Probeer alle 
zintuigen te gebruiken: horen (een toeter, fluit), 
voelen, proeven (een beetje), zien en bewegen. 

Map van der Wilden
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Annemiek Voor in ’t holt

WAT KRIJGT JOUW DSH KIND MET CI’S  
OF HOORTOESTELLEN MEE IN DE KLAS? 

Bijna 100 mensen hadden zich aangemeld 
voor de informatieavond met Annemiek 
Voor in ’t holt op 10 maart: veel ouders, 
maar ook professionals uit speciaal en 
regulier onderwijs. Met haar achtergrond 
als ambulant begeleider van dove en 
slechthorende kinderen in het regulier 
onderwijs en door haar vroegere werk 
bij het kinderaudiologisch centrum van 
de NSDSK is Annemiek de aangewezen 
persoon om iets te vertellen over wat 
dove en slechthorende kinderen in de 
klas meekrijgen. Met een paar simpele 
experimenten deed ze ons ervaren wat je 
zomaar kunt missen van een leuk verhaal 
als het achtergrondgeluid toeneemt.

Werkelijk verstaan is al snel heel 
moeilijk

Nog belangrijker dan welke geluiden je 
kind kan horen, is wat het kan verstaan 
in verschillende situaties, benadrukt 
Annemiek. Iemand met gehoorverlies ziet 
je wel praten en zal ook wel iets horen, 
maar werkelijk verstaan is al snel heel 
moeilijk. In geroezemoes zal je kind je 
misschien zelfs niet eens horen. Zonder 

oogcontact moet je ervan uitgaan dat 
het verstaan bijna altijd onvolledig 
of belemmerd is wanneer je in een 
‘roezemoezerige’ omgeving bent.
Je kunt de luisteromstandigheden in 
de klas verbeteren met dempende 
materialen, viltjes onder stoelpoten, 
rubberen werkmatten op tafels, maar 
ook door leerlingen sloffen aan te laten 
doen, luistersituaties te structureren en 
bijvoorbeeld deuren of ramen naar het 
speelplein te sluiten.
En online is het bijvoorbeeld goed 
om op de lichtinval te letten, een 
hoofdmicrofoon te gebruiken, tolken 
in te zetten en om de input van 
medeleerlingen te herhalen en te 
parafraseren. En visuele ondersteuning 
(mimiek, lichaamstaal, tekeningen) is altijd 
behulpzaam.

Leren omgaan met geluid

Dove en slechthorende kinderen die 
vanuit de veilige omgeving van de 
peutercommunicatiegroep naar het 
regulier onderwijs gaan, moeten leren 
omgaan met geluid, dat zomaar van 

allerlei kanten kan komen. Solo-
apparatuur kan helpend zijn, maar 
dan moet je als kind wel leren wat 
je daarmee kunt en hoe je ermee 
omgaat. En dat is meer dan alleen 
maar ‘even wennen’. Meermalen 
gebeurt het dat school en leerling er 
onvoldoende vertrouwd mee raken 
en dan denken dat de solo niet werkt 
of niet nodig is. Terwijl intensieve 
begeleiding de leerling enorm kan 
helpen om leerkracht en (met de 
handmicrofoon) leerlingen te horen.
Annemiek begeleidde kinderen in het 
‘leren luisteren’ met solo-apparatuur. 
Zij leerde hen selectief te luisteren en 
te ervaren dat je ook op afstand kunt 
horen wat er gezegd wordt. Dat is 
voor dove en slechthorende kinderen 
immers niet vanzelfsprekend.

Al met al een avond vol eye openers 
voor alle aanwezigen. Annemiek 
beloofde nog een keer terug te zullen 
komen om over haar ‘inclusiemeter’ in 
het onderwijs te vertellen.

Mariën Hannink

10 maart 2022
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Elisa Langen-van Leijenhorst en Iris Steijvers van Orselen

NIET GOED KUNNEN HOREN, HOE VERMOEIEND IS DAT?

Elisa Langen 
is slecht-
horend. Ze 
werkt in 
Cluster 2  
als Ambulant 
Begeleider. 

Voor haar master Dovenstudies deed  
ze onderzoek naar vermoeidheid bij 
dove en slechthorende kinderen van 
7-12 jaar, die regulier basisonderwijs 
volgen zonder tolk.  
Er was een horende controlegroep.

Het onderzoek was in coronatijd, en 
dus online. DSH- en horende leerlingen, 
hun ouders en leerkrachten vulden 
vragenlijsten in. 
DSH-leerlingen scoren hoger op 
vermoeidheid dan horende leerlingen. 
Dat speelt vooral bij Samenwerken/
praten in de klas, Rusttijd na school 
en Spelen met vriendjes. Dit kost hen 
dus meer energie en/of ze hebben 
meer rusttijd nodig. De ouders en 
leerkrachten herkenden dit.
 
Er zijn ook diepte-interviews gehouden 
met vier leerlingen. Vermoeidheid 
heeft geen impact op de sociale 
contacten en sport, maar dat komt 
vooral omdat de kinderen gewoon 

dóórgaan. Dat is op zichzelf natuurlijk wel 
een risico. Je kunt immers niet altijd maar 
doorgaan. Moeten we onze kinderen daar 
niet voor behoeden?
Ook kwam naar voren dat meerdere 
kinderen slecht slapen. Dat werd door 
ouders op de informatieavond herkend. 

Rustmomenten creëren en inplannen

Ouders kwamen zelf met heel veel tips, 
waaronder ‘Rustmomenten creëren en 
inplannen. Grenzen bewaken. Soms 
minder eisen stellen. Zowel thuis als op 
school.’; ‘Als 5 dagen niet haalbaar is, 
gewoon in gesprek gaan met school. 
Mijn dochter is lange tijd maar 4 dagen 
gegaan. Beter 4 effectieve dagen, dan 
5 dagen maar half aanwezig.’; ‘DSH-
beleving voor iedereen in de omgeving 
van het DSH-kind.’

Daarna vertelde 
Iris Steijvers van 
Orselen over haar 
ervaringen. Ze 
is doof geboren, 
als enige in haar 
familie. Ze ging 

eerst naar het slechthorendenonderwijs, 
daarna naar een dovenschool. Dat laatste 
moest met de taxi, best vermoeiend.

21 april 2022

Iris volgde middelbaar onderwijs op 
een slechthorendenschool in de buurt. 
Spraakafzien was vermoeiend, gelukkig 
hielpen vriendinnen haar. Na het vmbo deed 
ze de mbo-opleiding onderwijsassistent, met 
een tolk. Ook vermoeiend, want je moet de 
hele tijd naar de tolk blijven kijken.
Ze werkte bij Pento als pedagogisch 
medewerker. Ook dat was heel vermoeiend, 
want haar omgeving (kinderen en collega’s) 
kon niet gebaren. Het was steeds puzzelen 
wat er nu precies gezegd werd. 
Iris’ ouders hebben gebarentaal geleerd en 
haar zus kan vloeiend gebaren. 

Ik moet steeds zoeken naar de balans

‘Ik moet goed mijn grenzen bewaken, en 
niet te lang doorgaan, anders slaap ik slecht. 
Ik moet steeds zoeken naar de balans. Daar 
moeten ouders op letten bij hun kinderen, 
want jonge kinderen kunnen nog niet 
uitleggen dat hun energie opraakt.’

Map van der Wilden

Leestips
MOE?! Onderzoek naar vermoeidheid bij 
dove en slechthorende kinderen – VHZ 
Online (vhz-online.nl)
Het vollehoofdenboek | 9789492398024 | 
Linde Kraijenhoff | Boeken | bol.com
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Annemarieke Heeren en Astrid Ottens

MUZIEK MAAKT OOK DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN BLIJ!

Met heel veel enthousiasme vertelt 
Annemarieke Heeren, muziekdocent, 
logopedist en saxofonist, over het belang 
van muziekonderwijs voor dove en slecht-
horende kinderen. Lange tijd vond men 
dat alleen de trommel of djembé geschikt 
was voor dove kinderen. Inmiddels begint 
dat te veranderen.
Annemarie is van huis uit logopedist, met 
veel ervaring in het cluster-2-onderwijs. 
Ze is zich gaan toeleggen op muziek-
onderwijs nadat ze steeds vaker haar 
saxofoon gebruikte bij de hoortrainingen 
op school. Nu geeft ze samen met saxo-
fonist en muziekdocent Hein Pijnenburg 

workshops muziek: Project (H)oorsax. Ze 
vertelt zeer gedreven over haar project en 
ze wil graag doorgeven dat muziek dove 
en slechthorende kinderen veel plezier kan 
geven. 

Muziek maakt mensen socialer, 
gelukkiger 

Uit onderzoek blijkt dat muziek mensen 
socialer, gelukkiger maakt en een positief 
effect heeft op leerprestaties. Muziek kan 
ook helpen bij de taalontwikkeling, de 
spraakontwikkeling en het vergroten van de 
concentratie.
Project (H)oorsax bestaat uit een aantal 
workshops voor groepen kinderen uit 
cluster 2. Dat kunnen dove kinderen met 
een hoortoestel of een CI zijn, doofblinde 
kinderen en kinderen met een meervoudige 
beperking. De workshops worden op maat 
aangeboden. Annemarieke kan de les met 
gebaren ondersteunen. Een audiogram 
voorspelt niets over de muziekbeleving 
van het kind. Ook dove kinderen kunnen 
genieten van muziekles, als het maar op 
maat wordt aangeboden.

Astrid Ottens is werkzaam bij Kentalis in 
Vries en zij vertelt over haar ervaringen met 
de muziekworkshops van Project (H)oorsax. 
Ze zag dat doofblinde kinderen tijdens de 

2 juni 2022

workshop ontspanden en echt konden 
genieten van de les. Ook bij de andere 
groepen was het enthousiasme groot, om-
dat kinderen zelf een instrument mochten 
bespelen en aanraken. Er was  
veel interactie via de muziek.
Een aantal ouders deelt ervaringen van 
hun dove of slechthorende kind met 
muziek. Het ene kind zit met veel plezier 
op pianoles, het andere geniet van liedjes 
zingen met eigen tekst of is dol op dansen 
op muziek. 

Plezier dat ze hebben met muziek

De gemene deler is het plezier dat ze heb-
ben met muziek. Annemarieke wil iedere 
ouder met een doof of slechthorend kind 
laten weten dat muziek belangrijk kan zijn 
voor je kind. Bied het in elk geval aan. Kijk 
of je kind interesse heeft in muziek. Muziek 
geeft plezier, vergroot het contact en is 
positief voor de ontwikkeling van je kind. 
En plezier is belangrijker dan perfectie!

Karla van der Hoek

Tip
Hulpmiddel om muziek door 
trillingen voelbaar te maken: 
Woojer-vest of -riem  
(www.woojer.com).
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In FODOKFORUM delen we telkens 
lopende onderzoeken, projecten en 
producten van Deelkracht. Dit keer 
staat sport centraal, want er zijn drie 
mooie folders verschenen waarmee 
volwaardige deelname aan reguliere 
sportactiviteiten van je dove of slecht-
horende kind stappen dichterbij komt. 

  Basisinformatie over dove/slecht-
horende jeugd en sport
Dove en slechthorende kinderen kunnen 
goed sporten. Toch doen zij vaak 
minder mee met sport en bewegen 

Awww.deelkracht.nl 1

    Sporten doe je samen!
    Ook als je doof of slechthorend bent

Deze folder gaat over sportdeelname van dove en slechthorende kinderen en jongeren tot 18 jaar en hoe zij goed samen 
kunnen sporten met anderen. Waar ‘kinderen’ geschreven staat, kun je ook ‘jongeren’ lezen. Waar ‘ouder’ geschreven 
staat, kun je ook ‘verzorger’ lezen. Voor algemene informatie over een auditieve beperking, kijk achterin!

SPORTEN DOE JE SAMEN!

In het onderzoeksprogramma Deelkracht werken onderzoekers, 
zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen samen voor de beste 
zorg en een toegankelijke samenleving. De FODOK is nauw betrok-
ken bij Deelkracht, net als andere doelgroep vertegenwoordigende 
organisaties (DVO’s). De beleidsmedewerker van de FODOK maakt 
namens alle DVO’s deel uit van het Programmateam.

dan andere kinderen. Daardoor zijn ze 
lichamelijk minder fit of zijn ze misschien 
minder goed in sociaal contact met 
andere kinderen. Sommige dove en 
slechthorende kinderen hebben ook 
moeite met hun evenwicht of met 
bewegen. Hierdoor kunnen zij bang zijn 
om mee te doen aan sport. Jammer, want 
sporten is goed voor je gezondheid en je 
sociale ontwikkeling. 
In deze folder vind je informatie en tips 
om het sporten zo leuk en toegankelijk 
mogelijk te maken.

 Informatiefolder voor ouders  
en jongeren
In deze folder lees je meer over welke 
hindernissen dove en slechthorende 
kinderen en jongeren kunnen 
tegenkomen en hoe daarmee is om 
te gaan. Zodat dove en slechthorende 
kinderen en jongeren prettig kunnen 
sporten, samen met anderen. Er zijn ook 
dingen waar doven en slechthorenden 
juist extra goed in zijn. Ook daarover lees 
je meer in deze folder. 

 Instructiefolder voor trainers/coaches 
en sportverenigingen
Wat kun je als trainer/coach en als sportclub 
doen om ook dove en slechthorende sporters 
volwaardig mee te laten doen? Hoe maak je de 
training/sport toegankelijk en leuk voor deze 
sporters? De folder geeft antwoord op vragen 
als: Wat heeft de dove of slechthorende sporter 
nodig? Hoe kun je hem/haar ondersteunen? En 
hoe kun je goed met hem/haar communiceren? 
En ook vind je hier tips over wat een sportclub 
kan doen om toegankelijk te worden voor dove 
en slechthorende (jonge) sporters.

Het Deelkracht-projectteam Sportparticipatie 
stemt ook af met BOOZ. Dat werkt samen 
met Divers Doof (= FODOK en St. Plotsdoven) 
in het project Dovensport in beeld aan 
een aantal filmpjes met en over dove 
en slechthorende sporters, te zien vanaf 
september op www.ongehoordsportief.nl

Mariën Hannink

Folders te downloaden via: 

A

www.deelkracht.nl
1

    Sporten doe je samen!

    Ook als je doof of slechthorend bent

Deze folder gaat over sportdeelname van dove en slechthorende kinderen en jongeren tot 18 jaar en hoe zij goed samen 

kunnen sporten met anderen. Waar ‘kinderen’ geschreven staat, kun je ook ‘jongeren’ lezen. Waar ‘ouder’ geschreven 

staat, kun je ook ‘verzorger’ lezen. Voor algemene informatie over een auditieve beperking, kijk achterin!

www.deelkracht.nl 1

    Sporten doe je samen!

    Ook als je doof of slechthorend bent

 
 Informatiefolder voor ouders en jongeren

Deze informatiefolder gaat over sportdeelname van dove en slechthorende kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar 

en hoe zij goed samen kunnen sporten met anderen. Deze folder geeft verdiepende informatie voor trainers/coach en 

sportclub om dove of slechthorende kinderen goed mee te kunnen laten sporten samen met andere kinderen. Waar 

‘kinderen’ geschreven staat, kun je ook ‘jongeren’ lezen. Waar ‘ouder’ geschreven staat, kun je ook ‘verzorger’ lezen. Waar 

‘trainer’ geschreven staat, kun je ook ‘coach’ lezen. 

Voor meer algemene informatie over een auditieve beperking en algemene tips, zie onze algemene folder.

www.deelkracht.nl
1

    Sporten doe je samen!

    Ook als je doof of slechthorend bent

 
 

Instructiefolder voor trainers/coaches en sportverenigingen

Deze instructiefolder gaat over sportdeelname van dove en slechthorende kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar en hoe 

zij goed samen kunnen sporten met anderen. Deze folder geeft verdiepende informatie voor trainers/coach en sportclub 

om dove of slechthorende kinderen goed mee te kunnen laten sporten samen met andere kinderen. Waar ‘kinderen’ 

geschreven staat, kun je ook ‘jongeren’ lezen. Waar ‘ouder’ geschreven staat, kun je ook ‘verzorger’ lezen. Waar ‘trainer’ 

geschreven staat, kun je ook ‘coach’ lezen. 

Voor meer algemene informatie over een auditieve beperking en algemene tips, zie onze algemene folder.

Gratis
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EEN VERZEKERING VOOR JE HOORTOESTEL,  
COCHLEAIR IMPLANTAAT OF SOLOAPPARATUUR

Gespecialiseerde verzekering hoorhulpmiddelen

• Hoortoestellenverzekering.nl

• De Haan en Buis verzekeringen

• Aon Meeus hoortoestelverzekering: 

• Phonak-verzekering voor soloapparatuur 

Waar moet je op letten?
• Kosten van de polis (betaal je jaarlijks of  

eenmalig voor 5 jaar?)
• Wat is er gedekt door de polis: is vallen op straat gedekt? 

En als iets buitenshuis gebeurt?
• Is er een eigen risico bij uitbetaling? 

En hoe hoog is dat bedrag?
• Vergoedt de verzekeraar de dagwaarde of de nieuwwaarde?
• Geldt de verzekering ook in het buitenland (Europadekking/ 

werelddekking)?

Tips
• Vermeld altijd de naam/type van het hoorhulpmiddel  

en het serienummer en vraag om de waarde van het  
hoorhulpmiddel

• Bij diefstal: doe (online) aangifte bij de politie
• Bij verlies: meld dit bij de gemeente of ga naar 

 https://www.verlorenofgevonden.nl/

Bronnen
• Pento Audiologisch Centrum, www.pento.nl
• OPCI, www.opciweb.nl
• Stichting Hoormij, https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/

nieuws/voor-iedereen/moet-je-je-hoortoestellen-verzekeren

Waarom verzekeren?
Als een hoorhulpmiddel een technische storing heeft, dan wordt de 
reparatie in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. Dit  
geldt voor de eerste 5 jaar na aanschaf. In geval van diefstal en schade  
door eigen schuld (molest) ben je echter zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. Als het hoortoestel, CI of de soloset bijvoorbeeld in het water  
valt of door de hond kapot wordt gebeten, dan moet je zelf de 
reparatiekosten betalen. De kosten van een hoorhulpmiddel kunnen 
behoorlijk hoog zijn. Een power hoortoestel is gauw meer dan € 1.300  
per stuk, een soloset (zender + ontvanger) zit ook snel op € 1.600 en  
een CI heeft een waarde van ca € 8.000!

Speciale verzekering?
Hoorhulpmiddelen kunnen soms vallen onder de eigen inboedel- of 
aansprakelijkheidsverzekering; meestal moet je dan wel de verzekering 
uitbreiden. Het is belangrijk om uit te zoeken of de dekking voldoende is. 
De standaarddekking van een inboedelverzekering vergoedt schades door 
brand, water en diefstal. Maar als je apparatuur in de wc valt dan heb je  
een allrisk dekking nodig. Let op dat een inboedelverzekering schades  
dekt die in huis plaatsvinden! Zijn de hulpmiddelen bijvoorbeeld 
wel verzekerd als er wat mee gebeurt in de speeltuin of op school? 
Door het afsluiten van een aanvullende buitenshuisdekking of 
kostbaarhedenverzekering is de dekking vaak wel overal gewaarborgd.

Verzekering via de audicien
Een hoortoestel kan ook verzekerd worden via de audicien. Bij de 
audicien is de verzekering meestal voor een periode van 5 jaar na 
aanschaf. Vaak is er wel sprake van een na-u-clausule. Dit betekent 
dat als de schade wordt gedekt door je inboedelverzekering of 
reisverzekering dat die dan eerst moet uitkeren. Kijk dus kritisch 
naar de premie van deze verzekering en vergelijk het met de kosten 
van een aanvullende kostbaarheden- of buitenshuisverzekering. De 
schadeafhandeling van de verzekering kan anders wel even duren!

Karla van der Hoek, Hoorinfotheek Pento
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INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 
Vanaf 1 april 2022 krijgen studenten met een beperking die recht 
hebben op individuele studietoeslag in elke gemeente hetzelfde  
bedrag, namelijk € 150 per maand voor 18-jarigen. Vanaf 21 jaar 
wordt het € 300 per maand.

SPORTAMBASSADEURS

Er zijn In het kader van het project Dovensport 
in beeld niet alleen films met en over dove en 
slechthorende sporters gemaakt (zie p. 14). Er zijn 
ook vier DSH-sportambassadeurs opgeleid, die 
DSH-kinderen, -jongeren en hun ouders kunnen 
helpen die op zoek zijn naar een geschikte sport. 
Zowel de films als de ambassadeurs zijn vanaf  
5 september te vinden op ongehoordsportief.nl.

TIPS VAN STAN 
Stan van Kesteren is zelf slechthorend en geeft  
Succesvol Slechthorend uit: een nieuwsbrief met tips, 
tricks en inspiratie voor slechthorenden op de werk-
vloer. Je kunt je hier aanmelden: www.getrevue.co/pro-
file/succesvol_slechthorend Hij maakte zijn tips and tricks ook visueel:

Lees op www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/
voor-iedereen/stan-is-slechthorend-en-strijdt-voor-een-
arbeidsmarkt-met-gelijke-kansen-voor-iedereen het  
interview dat Hoormij.NVVS had met Stan.

INFODOK NIEUWS&
Wil je meer weten over één van de genoemde onderwerpen of heb je zelf een interessant nieuwtje waar ook andere 
ouders hun voordeel mee kunnen doen? Bel of mail ons: 088 - 505 4326. of info@fodok.nl. Zie ook www.fodok.nl.
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LEVEN MET SLECHTHORENDHEID
TIPS & TRICKS

Leven met slechthorendheid

Tips & Tricks

Hulp van bondgenoten
Zoek hulp van andere slechthoren-
den: jouw bondgenoten.
 Neem deel aan activiteiten waar-

bij je andere slechthorenden kunt 
ontmoeten. Wie weet maak je 
vrienden voor het leven.

 Leer van slechthorenden in je 
omgeving: wanneer vertellen ze 
wel over hun slechthorendheid, 
en wanneer niet? En hoe vragen 
zij mensen om rekening met hen 
te houden? Je hoeft het wiel niet 
zelf uit te vinden.   

 Vraag ondersteuning in je werk 
van professionele Hoorcoaches: zij 
weten wat het is om slechthorend 
te zijn. 

 Schakel, als je dat nodig hebt, 
professionele instanties in die 
gespecialiseerd zijn in hulp voor 
slechthorenden. Bijvoorbeeld zor-
gorganisatie GGMD of een Audio-
logisch Centrum in jouw regio. 

Sociaal contact
Ook als je slechthorend bent, is - met wat aanpassingen - een rijk sociaal 
leven goed mogelijk!
 Gebruik je solo-apparatuur in het restaurant, door bijvoorbeeld je 

partner (of date) de microfoon om te hangen.   
 Zetten je vrienden muziek aan op de achtergrond? Vraag of ze dit zach-

ter of uit willen zetten, zodat jij de gesprekken kunt blijven volgen.
 Soms is het fijn om een activiteit met elkaar te doen waarbij 

communicatie minder belangrijk is – neem het initiatief tot een 
sportief of creatief uitje. 

 Groepsgesprekken zijn vaak lastiger als je slechthorend bent, dus soms 
kan het fijn zijn om één-op-één met een vriend(in) af te spreken. 

Introductie op het werk 
Hoe zorg je dat je een goede start maakt op een nieuwe werkplek? 
 Vraag of je jezelf mag voorstellen via een inspiratiesessie en laat daarbij je collega’s 

ervaren hoe het is om slechthorend te zijn. 
 Vind je het spannend om erover te vertellen? Zet het dan eerst op papier. Je kan er 

ook voor kiezen om je collega’s te mailen in plaats van een presentatie te geven.
 Vertel over je gehooraandoening, hoeveel verlies je hebt en hoe iemand het beste 

met je kan communiceren. 
 Geef je collega’s de tip om eerst naar je toe te lopen en oogcontact met je te maken, 

voordat ze iets aan je vragen. Zodat ze binnen gehoorsafstand zijn en jij kunt 
spraakafzien.

 Geef aan welke hulpmiddelen je inzet. Denk aan microfoons en een schrijftolk bij 
vergaderingen en bijeenkomsten. 

 Bespreek met je leidinggevende hoe hij of zij jou kan steunen.
 Laat je collega’s – voor meer begrip - ervaren hoe het is om slechthorend te zijn. 

Bijvoorbeeld door het bordspel 30 Seconds te spelen met schuimrubberen oordop-
pen in. Geef één van hen een kaartje met woorden om te omschrijven en laat de 
anderen raden. In de eerste ronde mogen ze de sprekende collega zien. In de 
tweede ronde moeten ze zich met de rug naar de collega draaien. En in de derde 
ronde praat je dwars door de hints heen. Bespreek na afloop hun ervaringen en 
vertel over de overeenkomsten met de manier waarop jij gesprekken ervaart.  

E-mail, chat en technologische snufjes
 Word je uitgenodigd voor een vergadering of telefonische 

afspraak? Vergaderingen kosten energie. Soms gaat 
slechts een klein deel van de vergadering over jouw 
werkzaamheden en kan je jouw input misschien ook  
per e-mail aanleveren of er even over chatten.

 Kies voor elke luistersituatie de juiste technologie –  
bijvoorbeeld het juiste programma op jouw hoortoestel. 
Maak gebruik van hulpmiddelen die jouw verstaan ver-
beteren, zoals solo-apparatuur (microfoons die verbinden 
met je hoortoestel) om ruis uit te schakelen. Of schakel 
een (schrijf)tolk in. 

 Overleg gehad? Stuur na afloop een e-mail met de 
gemaakte afspraken, zodat je deze zwart-op-wit hebt.  
Als je dan een afspraak niet goed hebt verstaan, kan je 
gesprekspartner deze aanvullen of verbeteren.

 Soms kan je informatie beter via e-mail of chat delen dan 
telefonisch. Denk bijvoorbeeld aan namen of mobiele 
telefoonnummers.

 (Video)bellen kost energie. Je kunt met je collega’s 
afspreken om te chatten (via een videobelprogramma of 
WhatsApp). Dat is een fijne manier van communiceren 
en kost weinig energie.

Stan van Kesteren (pag. 6) deelt op basis van zijn 
eigen ervaring en die van slechthorenden in zijn 

omgeving zijn belangrijkste tips. Via de nieuwsbrief 
Succesvol Slechthorend (succesvolslechthorend.nl) 

deelt hij tips, tricks en inspiratie voor slechthorenden 
op de werkvloer. 

Energie verdelen
Als je slechthorend bent, kost luisteren veel ener-
gie (luisterinspanning). Het is het belangrijk om 
hier rekening mee te houden. 
 Neem luisterpauzes om op te laden. Je geeft je 

oren en je brein rust. Daarna kun je weer fris 
aan de slag. Neem dus de tijd voor luisterpau-
zes, liefst meerdere momenten op een dag. 

 Het kan heerlijk zijn om je hoortoestellen even 
uit te doen en je af te sluiten van auditieve 
prikkels. Zo kom je tot rust. 

 Neem na drie kwartier praten en luisteren 
even een korte pauze van vijf minuten, waarin 
je naar buiten loopt of een kopje koffie drinkt. 

 Maak een planning voorafgaand aan je (werk)
week. Heb je iedere dag voldoende tijd om je 
oren rust te gunnen? 

 Zorg ervoor dat je regelmatig sport en beweegt, 
voor een gezonde geest in een gezond lichaam.
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OPROEP 
 
KENTALIS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Bent u ouder van een kind op een 
school van Kentalis of heeft uw kind 
een ondersteuningsarrangement van 
Kentalis in het regulier onderwijs?  
En heeft u op de woensdagen tijd?
Kentalis heeft een medezeggen-
schapsraad. Daar is dringend behoefte 
aan nieuwe ouders. 

Dus
• Bent u ouder van een kind dat  

Doof of Slechthorend is?
• Bent u ouder van een kind dat 

Communicatief Meervoudig  
Beperkt is of Doofblind?

Dan zoeken we u!

Wat is nodig
• Eens per 3 weken tijd voor een  

MR-vergadering, einde woensdag-
middag of woensdagavond.

• Meestal online vergaderen, maar 
soms in Utrecht of Zwolle.

Interesse? Neem dan contact op met 
Esther Prins, es.prins@kentalis.nl of  
06 23 74 76 83. 

OUDERSTEUNPUNTEN
Volgt jouw kind regulier 
onderwijs en wil jij met jouw 
ervaring andere ouders en 
leerlingen helpen? Misschien 
kun je als ouder bijdragen aan het ouder-  
en jeugdsteunpunt van het samenwerkings- 
verband. Dat kan op verschillende manieren.  
Je kunt bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren. 

Maar ook signalen opvangen van wat er leeft onder ouders en jongeren. Meer informatie 
vind je in de leidraad: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/lei-
draad-voor-opzetten-van-ouder-en-jeugdsteunpunten/ En je kunt natuurlijk ook  
contact opnemen met de FODOK: info@fodok.nl.

NIEUWS

Vrijwilliger bij de FODOK? Altijd leuk!

Voel je je nauw betrokken bij dove/slechthorende kinderen en hun ouders? 
Dan vind je het vast leuk om af en toe te helpen met kleinere of grotere  
klussen of met het organiseren van leuke activiteiten, zoals onlangs het 
Verhalenfestival! Zo ontmoet je ook weer andere ouders en zit je dicht bij het 
vuur! En je kunt mede de koers van de FODOK bepalen.

Belangstelling? 
Mail naar  
Jan Niemeijer  
voorzitter@fodok.nl 
dan gaan we in 
gesprek.

VOLG DE FODOK 
EN MIS NIETS!
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Interview met directeur Maaike Lauwerijssen

DE BOLSTER: EEN MEDIUM SETTING 
ALS EEN BIJZONDER WELOVERWOGEN PUZZEL

Op 1 augustus 2014 trad de Wet 
passend onderwijs in werking: 
een grote verandering voor dove 
en slechthorende leerlingen en 
hun ouders, maar ook voor het 
regulier onderwijs. In dat jaar sprak 
FODOKFORUM met de toenmalige 
directeur van De Bolster in Sint-
Michielsgestel, Pieter-Jan van Hoof, 
over de nauwe samenwerking tussen 
zijn school en Talent (Kentalis), en 
het besluit om, in de vorm van een 
medium setting, een aantal dove 
leerlingen op te nemen. ‘Een kwestie 
van in het diepe durven springen’, 
noemde hij dat. De huidige directeur 
van De Bolster, Maaike Lauwerijssen, 
was toen al leerkracht op deze 
school. In 2008 kwam ze binnen als 
zij-instromende bestuurskundige. Op 
zeker moment besefte ze dat ze geen 
beleidsplannen voor het onderwijs 
meer wilde schrijven samen met 
collega’s die, net als zij destijds, niet 
in de onderwijspraktijk werkten…
Zij herinnert zich de vergadering 
nog waarin werd besloten met de 
medium setting te starten: ‘We 
hadden al 2 dove leerlingen zonder 
begeleiding op school gehad, dus het 
team zei: “Dat kunnen we wel!”’

Sindsdien is de medium setting verder ingericht en zit de expertise goed geborgd in de 
school en het team, ervaart Maaike: ‘Voor de meeste dove en slechthorende kinderen 
zie ik alleen maar mogelijkheden hier. Natuurlijk gebeurt het ook dat zich ouders melden 
met een kind dat heel veel extra zorg nodig heeft; dan moet je ook reëel zijn en zeggen 
dat je dat kind niet genoeg kunt bieden.
Dit jaar hebben we 15 leerlingen, volgend jaar 12, en mogelijk nog een paar kinderen 
van wie de ouders de stap naar De Bolster overwegen. De dove en slechthorende 
achtstegroepers stromen uit naar vmbo, havo en vwo. 
Hoewel steeds meer ouders lijken te kiezen voor thuisnabij onderwijs, zijn er ook die 
speciaal voor De Bolster verhuizen. En soms komt een leerling naar De Bolster omdat hij 
of zij te eenzaam was tussen alleen maar horende leerlingen. In sommige klassen zitten 
maar een of twee dove of slechthorende kinderen. Dat is jammer vanwege het sociale 
aspect, maar de meerwaarde van de extra cluster-2-expertise blijft. En natuurlijk ook  
het contact op het schoolplein. 
We hebben hier in iedere klas een tolk en daarnaast bieden twee leerkrachten van 
Talent pre- en co-teaching. Steeds wordt bekeken: wat zijn de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen? En meer dan eens kunnen andere leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte ook aansluiten. 
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Hort Ruiter Scheffer, moeder van Kate, 
over De Bolster

Onze dochter Kate (doof met CI’s, groep 3) is 
in groep 2 overgestapt van het DSH-onderwijs 
naar De Bolster. Via ervaringen van een 
andere ouder en een gesprek met Maaike, 
hebben we besloten ervoor te verhuizen. 
Samen met haar horende broer naar dezelfde 
school kunnen, waarbij er zoveel expertise 
in huis is: dat leek ons het beste van twee 
werelden.
Dat alle extra ondersteuning tijdens schooltijd 
gebeurt en er zoveel kennis van de speciale 
behoeften van DSH-kinderen in huis is, maakt 
het voor Kate mogelijk zich zo ontspannen 
mogelijk te ontwikkelen. Aanpassingen 
worden aangereikt waar wij zelf niet aan 
zouden denken. Zij kan zich thuis voelen bij 
de andere dove en slechthorende kinderen 
op school. En ze wordt ook voldoende 
uitgedaagd om al haar communicatieve 
vaardigheden in te zetten zodat zij alle 
kinderen goed begrijpt, zij begrepen wordt 
en zij de lesstof optimaal kan oppakken. Het 
voelt als een warm bad. En zo houdt ze nog 
wat energie en tijd over om na school te 
spelen met vriendjes.

De dove en slechthorende leerlingen krijgen 
eenmaal per week gebarenles en CIDS*-
lessen. Dan staan ze stil bij vragen als “Wat 
betekent het voor mij om doof te zijn en 
hoe ga ik daar mee om?” Ook delen ze  
hun persoonlijke ervaringen in “belevings-
circuits” in hun klas. Bijvoorbeeld met kop-
telefoons op ervaren de klasgenoten een 
beetje wat doofheid en slechthorendheid 
inhouden. Zo krijgen ze meer begrip voor 
de vermoeidheid en de reacties van hun 
dove klasgenoten. En de dove en slecht-
horende leerlingen worden zelfbewuster, 
durven meer zelf aan te geven.’

De leerlingen worden zelfbewuster

Ook het team van De Bolster blijft alert op 
wat het betekent om doof of slechthorend 
te zijn. De aandacht voor de specifieke be-
hoeften van de groep dove en slechthoren-
de leerlingen zit bij iedereen ingebakken. 
‘Als de plaatselijke harmonie komt en alle 
leerlingen mogen zelf een instrument 
kiezen, dan realiseren we ons van tevoren 
dat er extra tolken moeten worden ingezet. 
En als apparatuur niet werkt, weten we bij 
wie we terecht kunnen en soms kunnen we 
het probleem zelf verhelpen. De Inspectie 
zei tegen ons dat ze ons zo inclusief vonden 
– voor ons is dat normaal, maar kennelijk is 
het bijzonder. 
Het interessante is dan wel weer dat de 
Inspectie een bepaalde schoolweging 
maakt op basis van opleidingsniveau en 

problematiek van ouders. Wij hebben 
hier relatief hoogopgeleide ouders, maar 
die maken voor hun dove, slechthorende 
of anderszins beperkte kind een heel 
bewuste keuze om naar De Bolster te 
gaan, waardoor wij dan weer relatief veel 
zorgleerlingen hebben. Wij blijven steeds 
de afweging maken of het hier goed is voor 
alle leerlingen.’

Pieter-Jan van Hoof zei destijds ‘doe dit 
vooral niet als je er financieel beter van 
wilt worden’. Kan De Bolster deze setting 
volhouden als er minder leerlingen komen?
‘Het moet inderdaad wel te doen 
blijven, mét de extra leerkrachten en 
de logopedisten. Ik ga ervan uit dat we 
daarmee door kunnen blijven gaan. En 
ja: sommige zaken kosten meer tijd, een 
uitgebreid OPP (Ontwikkelingsperspectief-
(plan)) bijvoorbeeld. Het vereist altijd 
wel veel afstemming, ook om de Talent-
leerkrachten op juiste tijden in de juiste 
klassen in te roosteren. Een bijzonder 
weloverwogen puzzel eigenlijk, waarbij  
je moet accepteren dat soms de hele 
planning overboord moet.
Wij zijn een minimaatschappij; dat vind  
ik belangrijk. Want voor mij is het doel  
van ons onderwijs dat we kinderen 
afleveren die de basisvaardigheden 
beheersen, maar ook oog hebben voor 
anderen en weten wie ze zelf (willen) zijn.

Mariën Hannink

* CIDS= Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden
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IN DE DOVE EN DE HORENDE WERELDGASTCOLUMN

Op de sterfdag van mijn opa, toen ik 
7 maanden oud was, hoorden mijn 
ouders dat ik doof ben. Mijn vader 
vond de diagnose erger dan dat zijn 
eigen vader overleden was. Omdat ik 
nog een heel leven voor me heb. 
Er is in mijn familie verder niemand 
doof. Ik ben al vanaf mijn geboorte 
doof, het is niet bekend hoe dat komt.

Ik heb gebarentaal heel jong geleerd, 
vanaf ongeveer 7 maanden oud. 
Dove kinderen krijgen nu niet meer 
automatisch gebarentaal aangeboden, 
omdat ze meestal al heel jong 
een CI krijgen. Ik denk dat een 
gebarentaalaanbod goed is. Dan heb je 
ook de keuze of je je CI wilt gebruiken 
of afdoen, voor wat rust. Mijn man 
heeft zijn CI pas op latere leeftijd 
gekregen. 

Eigenlijk gaat het leren van gebaren 
net zoals horende kinderen leren 
praten. Wanneer je gebarentaal krijgt 
aangereikt als klein kind wordt dat je 
taal. Zo is het bij mij ook gegaan, mijn 
ouders hebben gebarentaal geleerd. 
Gebarentaal was toen nog nieuw 
bij de gezinsbegeleiding: het was de 
12de gebarengroep bij de NSDSK. 

Mijn ouders leerden daar goed met me 
communiceren. En mijn horende zusje 
heeft eerder leren gebaren dan spreken. 
Een speciale school heb ik altijd als een 
fijne basis ervaren, dat heeft mij sterk 
gemaakt. 
Het is mooi dat er nu meer mogelijkheden 
zijn. Belangrijkste is dat het kind een 
stevige basis meekrijgt en dat is volgens 
mij in een gebarentaalrijke omgeving. 
Ik heb ook op de reguliere school in het 
dorp gezeten. Daar ging ik een keer per 
week heen: goed voor de integratie en 
ervaringen. 

Met gebarentaal kan ik alles 100 procent 
begrijpen en volgen. Met spraakafzien/
liplezen lukt mij dat helaas niet. Ongeveer 
15 procent begrijp ik en dat is eigenlijk 
heel weinig. Ook kan ik me in gebarentaal 
volledig uitdrukken - dat kan ik in 
gesproken taal niet. 
Communiceren door de informatie op 
de telefoon te typen vind ik fijner dan 
liplezen, want dan begrijp ik het beter. 
Met liplezen moet ik heel veel raden of 
puzzelen wat er wordt gezegd.
Ik kan heel snel communiceren, alleen kan 
de tolk mij soms niet bijhouden... 

Iris Steijvers van Orselen

Iris Steijvers van Orselen

‘Ik ben 34 jaar en woon in 

Leeuwarden. Op dit moment ben ik 

redacteur bij het tijdschrift Woord 

& Gebaar en geef ik gastlessen 

op scholen over doof zijn en wat 

daarbij allemaal bij komt kijken, 

zoals gebarentaal. En ik ben 

sociale-media-vrijwilliger bij de 

FODOK.’
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FODOK-organisatie
Ook in 2021 paste de FODOK zich zonder 
noemenswaardige problemen aan aan de 
door COVID-19 bepaalde onlinewereld. Dit 
bracht ook voordelen met zich mee: steeds 
meer mensen sloten zich aan bij onze online 
infoavonden.
Met drie nieuwe bestuursleden, onder wie een 
nieuwe penningmeester, kon Joke Hoogeveen 
met een gerust hart afscheid nemen van het 
FODOK-bestuur, dat haar zeer erkentelijk is voor 
het vele werk dat zij verzet heeft. 
Ook moest de FODOK afscheid nemen van 
bureaumedewerker Herriët van Petegem, die 
voor ons vele klussen klaarde: klussen die 
vervolgens over diverse vrijwilligers en onze 
backoffice MEO verdeeld werden. Ook Herriët 
zijn we erg dankbaar voor haar grote inzet voor 
de FODOK. 
Inmiddels beschikt de FODOK over twee 
enthousiaste sociale-media-vrijwilligers: Jozet 
van der Es en Iris Steijvers van Orselen. Mede 
door hen heeft de FODOK zich in 2021 beter  
op de kaart kunnen zetten.

De FODOK is dankzij een terughoudend 
financieel beleid een gezonde organisatie, 
maar de onzekerheid over overheidssubsidies 
blijft. De instellingssubsidie is nooit toereikend 
voor alles wat we doen – terwijl dat alles ook 
vaak op verzoek van de overheid gebeurt. 
Ervaringsdeskundigheid, waar de FODOK 
al 65 jaar voor staat, is een hot item, maar 
mag kennelijk nog steeds vooral niet teveel 
kosten. Subsidie- en projectaanvragen en 
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-verantwoordingen kosten veel tijd en energie: tijd 
en energie die we liever aan inhoudelijke zaken 
besteden.
Bij wijze van bezuiniging werd in 2021 ook de huur 
van het FODOK-kantoor opgezegd.

De FODOK werkt samen met Dovenschap, FOSS, 
Hoormij.NVVS, Nederlandse Dove Jongeren, 
SH-Jong, Stichting Plots- en Laatdoven en 
Oogvereniging OOR & OOG (participatiegroep 
Doofblinden) samen in het Platform Doven, 
slechthorenden en TOS. OPCI (Onafhankelijk 
Platform Cochleaire Implantatie) is een werkgroep 
van dit Platform. Binnen Divers Doof werken de 
FODOK en de Stichting Plots- en Laatdoven samen, 
bijvoorbeeld in het project Dovensport in beeld.

Informatievoorziening en lotgenotencontact
Informatievoorziening en lotgenotencontact staan 
hoog in het vaandel van de FODOK. Vaak gaan deze 
gelijk op: op informatieavonden wisselen ouders 
ook ervaringen uit. Dat kan ook online en daarom 
hebben we uitwisselingsavonden georganiseerd 
tijdens de FODOK online-infomaand. Maar toch 
kunnen we niet wachten tot ouders elkaar weer live 
kunnen ontmoeten tijdens huiskamerbijeenkomsten 
en FODOK-activiteiten.

We organiseerden dit jaar vier goed bezochte 
informatieavonden. De jaarlijkse FODOK-dag werd 
weer omgezet in een FODOK-online-infomaand  
(8 november t/m 7 december), onder het motto: De 
FODOK komt naar je toe! Deze infomaand behelsde 
drie uitwisselingsbijeenkomsten en drie infoavonden.
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Uiteraard brachten we dit jaar ook weer 
twee informatieve FODOKFORUMs uit, in 
december zelfs het 25ste nummer. Onze 
digitale nieuwsbrief werd maandelijks 
verstuurd naar bijna 1.200 ontvangers. 
En ook op sociale media weet men 
de FODOK steeds beter te vinden: op 
Facebook heeft de FODOK bijna 1.500 
volgers, op Twitter bijna 1.100 en op 
Instagram inmiddels ruim 400.
Interessant is dat steeds meer mensen het 
contactformulier op de FODOK-website 
(https://fodok.nl/over-ons/contact/) weten 
te vinden, met uiteenlopende vragen.

Belangenbehartiging
Nederlandse Gebarentaal (NGT) en 
gebarenscholing
Onze herhaald geuite boosheid richting 
SIAC (Samenwerkende Instellingen 
voor mensen met Auditieve en/of 
Communicatieve beperkingen), waarin 
aanbieders van zorg in deze sector 
verenigd zijn, over het zeer wisselende 
en in elk geval ontoereikende aanbod 
aan gebarenscholing voor dove kinderen 
en hun ouders, heeft eindelijk tot 
resultaat geleid. Na een onderzoek 
concludeerde SIAC dat er een leerlijn NGT 
ontwikkeld moet worden, gekoppeld aan 
leerinterventies om gebarentaal te leren. 
Daarnaast werd geconcludeerd dat er een 
informatiepakket over NGT moet worden 
ontwikkeld dat sectorbreed kan worden 
ingezet. Binnen Deelkracht is al aan de 
slag gegaan met beide opdrachten. Ook 
zal in overleg met verschillende partijen, 

waaronder de FODOK, worden nagegaan 
hoe in de toekomst het aanbod en de 
financiering van NGT goed geregeld kunnen 
worden.

Onderwijs en tolken
De FODOK heeft met enige regelmaat 
contact met vertegenwoordigers van 
alle onderwijsaanbieders (Auris, Kentalis, 
VierTaal en Vitus-Zuid) en met hun 
brancheorganisatie: Siméa. En ook met 
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs. We 
merken dat het begrip ‘inclusie’ soms heel 
verschillend geïnterpreteerd wordt: voor 
de een is dat ‘iedereen regulier’ en voor 
de ander ‘wat past het beste bij dit kind?’ 
Wij hopen dat het laatste de bottom line 
blijft en dat ouders en kinderen zelf keuzes 
kunnen en mogen blijven maken waar zij 
het meest gelukkig van worden. Want dat 
willen we immers voor onze kinderen.
Rondom tolken in het regulier 
onderwijs waren ook dit jaar diverse 
problemen: sommige scholen grepen de 
coronamaatregelen aan om de inzet van 
tolken te beperken. Daarover spraken wij, 
samen met Dovenschap, SES, NBTG en 
NSV, met Tweede Kamerleden van PvdA 
en GroenLinks. Een meldpunt van OCW en 
Siméa voor leerlingen en ouders wier tolk 
geweigerd wordt, is tot op heden niet van 
de grond gekomen. Hetzelfde geldt voor de 
al lang geleden beloofde tolk bij symbiose-
onderwijs. En die tolken bij wennen in het 
regulier onderwijs krijgen we ook maar niet 
geregeld. Sommige personen en instanties 
blijken nog steeds niet te begrijpen dat 
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en DVO’s in de sector samen aan betere 
zorg en een toegankelijker samenleving. 
Onderzoekers, zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen trekken daarin 
samen op. De beleidsmedewerker zit 
namens alle DVO’s in het Programmateam 
van Deelkracht. In 2021 sprak zij met veel 
Deelkracht-betrokkenen over inzet van 
ervaringsdeskundigheid; het rapport Het beste 
uit drie werelden, met aanbevelingen vanuit 
het Programmateam, is te vinden op https://
www.deelkracht.nl/ervaringsdeskundigheid/
Binnen Deelkracht zijn uiteenlopende mooie 
producten ontwikkeld, die ook bruikbaar zijn 
voor de achterban van de FODOK.

Tot slot
De FODOK kijkt met gepaste trots terug op 
2021 en ook hoopvol naar 2022, waarin meer 
‘echte ontmoetingen’ plaats zullen vinden en 
meer vrijwilligers kleinere of grotere klussen 
zullen oppakken, waardoor de FODOK kan 
blijven doen waar ze goed in is!

Het bestuur van de FODOK
juni 2022

werkelijke inclusie om toegankelijkheid 
en dus (ook) om tolken vraagt – en dus 
geld kost, heel treurig. Hierover hadden 
wij ook contact met het College voor de 
Rechten van de Mens.

Zorg & Deelkracht
De FODOK participeert, ook namens 
de andere belangenorganisaties/DVO’s 
(Doelgroep Vertegenwoordigende 
Organisaties), in diverse overleggen met 
VWS, NZa, Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland 
en zorgaanbieders.
De FODOK blijft zich verbonden voelen 
met de groep kinderen en volwassenen, 
die naast hun doofheid/slechthorendheid 
ook andere beperkingen hebben (CMB). 
De FODOK zit de jaarlijkse bijeenkomst 
van aanbieders voor deze groep voor en 
spreekt regelmatig met diverse partijen 
over de hobbels voor deze groep, zoals 
adequate indicaties, dagbesteding en 
fysiotherapie op school. Wij hebben 
MEE benaderd met het verzoek 
gespecialiseerde cliëntondersteuners aan 
te stellen.
De FODOK maakt zich nog steeds sterk 
voor de gespecialiseerde GGz en droeg 
bij aan een artikel hierover: https://www.
commen.nl/ggz-doof-of-slechthorend/ 

De FODOK is samen met andere 
DVO’s nauw betrokken bij het 
Expertiseprogramma Deelkracht, bij 
de Programmalijnen DSH en CMB. In 
Deelkracht werken zorgaanbieders 
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INFOFOCUS

Een FODOK © uitgave 2022

Postbus 418, 2000 AK Haarlem
088 - 505 4326
www.fodok.nl

Onder leiding van Inge Doorn maakte deze fantastische groep vrijwilligers 

van het Verhalenfestival 2022 een onvergetelijke dag!


