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Redactioneel FFF22
De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. Ziekte, of misschien wel 
overlijden, in familie- en vriendenkring. Kinderen thuis, hen lesgeven terwijl je 
ook zelf thuis moet werken. Je werk kwijt of juist (te) veel werk, als je in een van 
de vitale beroepen werkzaam bent. Langzaam richten we de samenleving in op 
1,5 meter en zo veilig mogelijk met elkaar omgaan. Dat is een hele uitdaging 
voor ons allemaal, maar zeker voor ouders van kinderen en jongeren voor wie 
communicatie niet vanzelfsprekend is en afstand houden evenmin. Lang niet al 
het coronanieuws is toegankelijk voor doven, slechthorenden of mensen met 
TOS (jong én oud). En hoe lastig zijn mondkapjes als je wilt spraakafzien of 
iemands mimiek wil duiden?

Maar de coronacrisis heeft ons ook mooie dingen gebracht: de zichtbaarheid 
van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en onze informatieavonden via Zoom. 
Alhoewel het best wennen is om op deze manier informatie en ervaringen uit te 
wisselen, is het voordeel dat meer ouders tijd vinden om mee te ‘zoomen’. We 
hebben inmiddels twee informatieavonden gehad: een over onderwijs in tijden 
van corona en een over TOS en zelfstandigheid (zie elders in dit nummer).
Maar hoe vlot de stap naar videovergaderen de meesten van ons ook verging, 
het levert ook weer extra hindernissen op voor mensen die TOS hebben of 
doof of slechthorend zijn. Het beeld en/of het geluid is niet altijd optimaal, de 
verbinding hapert soms, lichaamstaal is niet waarneembaar en het verwerken 
van de informatie kost meer tijd en energie. 
Verspreid over dit nummer leest u van diverse personen hoe zij terugkijken op de 
eerste maanden van de ‘intelligente lockdown’: de FFF-coronaverhalen.

Dankzij de gebarentolk bij de persconferenties én – dankzij een lobby van 
FODOK en FOSS - bij het educatieve kinderprogramma ZAPPlive Extra, heeft 
elke Nederlander kennis kunnen maken met gebarentaal. De reacties waren 
zeer positief en velen vroegen zich af waarom deze voorziening niet standaard 
is, een ‘gewoon’ recht op toegankelijke communicatie. Gebarentaal is overigens 
niet alleen van groot belang voor doven en slechthorenden, maar kan ook TOS-
kinderen enorm helpen bij het verwerken van taal.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



De tolkopleiding in Utrecht heeft dit jaar 
extra veel aanmeldingen gekregen. En, na 
jaren keihard werken door Dovenschap 
en anderen, staat nu het wetsvoorstel 
voor de Erkenning van de Nederlandse 
Gebarentaal in de week van 31 augustus 
op de agenda van de Tweede Kamer! 
Wat zou het mooi zijn als die wet nu 
eindelijk een feit wordt: de langverwachte 
erkenning van een ineens populaire, 
maar vooral ook prachtige en onmisbare 
taal in een wereld, die voor ons allemaal 
toegankelijk moet zijn!

Map van der Wilden (FODOK) en  
Wytske van Weerden (FOSS)
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HET AUDIOLOGISCH CENTRUM ALS SCHAKEL TUSSEN 
OUDERS, SCHOOL EN HOORTOESTELLEN
Zo af en toe ontmoet je een ouder wiens slechthorende kind is vastgelopen en die geen idee heeft waar hij of zij 
terecht kan. En soms hoor je dat de reguliere school de weg naar het speciaal onderwijs voor leerlingen met een 
auditieve en/of communicatieve beperking of het Audiologisch Centrum (AC) niet kent. Of dat een IB’er gewoon 
niet beseft dat de problemen van een leerling met de slechthorendheid te maken kunnen hebben. En dan wordt 
er soms maar doorgemodderd. 

Drie gedragswetenschappers, werkzaam bij drie verschillende Audiologische Centra, zouden de problemen van die 
slechthorende leerlingen graag eerder en beter in beeld willen hebben: Esther Carrión (Amsterdam UMC), Ester van 
Roosendaal (Auris) en Imke Theunissen (NSDSK). Deze bevlogen gedragswetenschappers spraken (op persoonlijke 
titel) met FODOKFOSSFORUM over hun wensen en ambities voor slechthorende kinderen. Want een Audiologisch 
Centrum heeft veel meer te bieden dan een gehooronderzoek of toestelcontrole!

Minder aandacht
De gedragswetenschappers vinden het 
belangrijk dat zij, net als hun collega-
logopedisten en -linguïsten, op hun AC 
regelmatig meekijken naar slechthorende 
kinderen. Deze kinderen hebben immers 
een verhoogd risico op taal-, leer-, sociale 
en sociaal-emotionele problemen. 

Als niet tijdig gesignaleerd wordt dat er 
iets wringt, kunnen er (grote) problemen 
ontstaan. 

Imke: ‘Kinderen komen hier regelmatig: in 
de eerste periode om de drie maanden, 
later twee keer per jaar en vervolgens één 
keer per jaar. Als we deze kinderen goed 
volgen, kunnen we problemen voor zijn. 
En we kunnen een relatie met de ouders 
opbouwen. Dan is de drempel lager om 
contact op te nemen.’ 
Ester: ‘Slechthorende kinderen in het re-
gulier onderwijs krijgen minder aandacht 
en preventieve zorg dan bijvoorbeeld dove 
kinderen met een CI. Het lastige is dat er 
nog veel verschillen tussen Audiologische 

Centra onderling bestaan. Om te komen 
tot een meer uniform beleid wordt er op 
dit moment gewerkt aan een landelijke, 
multidisciplinaire richtlijn voor de hoorzorg 
aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.'

Uniform beleid en landelijke richtlijn

Ester, Imke en Esther hebben recent 
een literatuurstudie gedaan naar welke 
ontwikkelingsdomeinen bij slechthorende 
kinderen en jongeren onder druk staan. 
Met deze kennis proberen zij te onder-

Imke TheunissenEsther Carrión Ester van Roosendaal

Verhoogd risico

Meer dan een gehooronderzoek
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bouwen waarom en op welke momenten 
de inbreng van de gedragswetenschap-
pers van belang is bij het monitoren van 
het ontwikkelingsverloop van deze groep 
kinderen en jongeren.

Een constante factor
Esther: ‘De kracht van een Audiologisch 
Centrum ligt in het feit dat professionals 
met verschillende achtergronden met 
elkaar kunnen kijken naar waar de 
kinderen en jongeren, hun ouders, 
leerkrachten en andere betrokkenen 
tegenaan lopen. Praktische kennis 
en ervaring, samen met inzichten uit 
wetenschappelijke studies, maken dat 
we zicht krijgen op wat belangrijke 
momenten zijn in de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

Eerste aanspreekpunt

Daar komt bij dat voor de meeste 
kinderen en jongeren het bezoek aan 
een Audiologisch Centrum een constante 
factor is. Zij wisselen van scholen; 
onderwijsarrangementen worden soms 
wel en soms niet aangevraagd en zijn er 
vaak niet voor de hele schoolloopbaan. 
Zintuiglijk gehandicapten-(of: ZG-)zorg 
voor kinderen en jongeren met een 
auditieve en/of communicatieve beperking 
wordt lang niet altijd ingezet of is niet 
nodig. Bond- en lotgenotencontact is 
niet steeds vanzelfsprekend, net zomin 
als het lidmaatschap van belangen- of 
ouderverenigingen als SH-Jong, FOSS of 

FODOK. Dit betekent dat de medewerkers 
van het Audiologisch Centrum vaak de 
enige of eerste aanspreekpunten zijn bij 
vragen over het ontwikkelingsverloop en de 
impact van de auditieve beperking. Welke 
disciplines ouders tegenkomen op het AC 
wisselt echter per centrum. 

Vroeg meedenken

Als gedragswetenschappers kunnen we al 
vroeg meedenken: een leerkracht uitleggen 
waarom een kind op het schoolplein aan de 
kant staat of hoe gehoorverliezen een werk-
houding kunnen beïnvloeden. Het is echter 
niet altijd vanzelfsprekend dat we vanaf het 
begin worden gevraagd mee te kijken of te 
denken.’
Ester: ‘Soms komen wij als gedragsweten-
schappers pas in beeld als er grote proble-
men zijn. Terwijl, als je ouders en kinderen 
jaarlijks vraagt naar hoe het gaat op school, 
met vriendschappen enzovoort, je tijdig pro-
blemen kunt onderkennen en aanpakken.’

Imke: ‘Als gedragswetenschapper heb je 
inzicht in hoe slechthorendheid ingrijpt op 
allerlei aspecten van de ontwikkeling en 
het dagelijks leven. Wij kunnen hierbij met 
ouders en scholen meedenken. We kunnen 
dan bijvoorbeeld wijzen op de wenselijk-
heid van Ambulante Begeleiding of op de 
noodzaak van hulpmiddelen, zoals solo- 
apparatuur. Maar we kunnen ook vaststel-
len dat de problemen niet met de slecht-
horendheid te maken hebben en mensen 
doorverwijzen.’

  

Waarom gaat de nieuwe richtlijn niet 

over dove kinderen met een CI of over 

kinderen met TOS? Dove kinderen met 

een CI worden doorgaans gevolgd 

door hun CI-team - al blijken de wijze 

en de duur van de monitoring erg te 

verschillen per CI-team. Uit onderzoek 

dat Esther, Ester en Imke vonden, blijkt 

dat kinderen met een CI in vergelijking 

met slechthorende kinderen op di- 

verse fronten beter functioneren. Dat 

kan te maken hebben met het feit dat 

de CI-kinderen in de beginfase van 

de taalontwikkeling veel intensiever 

en langduriger begeleiding en logo-

pedie krijgen.

Kinderen en jongeren met TOS worden 

doorgaans minder lang gevolgd door 

een Audiologisch Centrum. Daarnaast 

wordt TOS langzamerhand bekender 

in het regulier onderwijs: de kans dat 

een docent een leerling met TOS in de 

klas krijgt, is vele malen groter dan 

dat zij of hij een dove of slechthorende 

leerling ziet. Passende hulp voor 

een leerling met een vermoeden 

van TOS wordt dan gevonden via 

een Aanmeldpunt van een van de 

vier instellingen voor auditief en/of 

communicatief beperkte leerlingen.

Overigens kunnen ook oudere 

kinderen met (een vermoeden van) 

TOS wel weer aangemeld worden bij 

een AC als er nieuwe vragen zijn of 

zich problemen voordoen.
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Jaarlijkse vragenlijst?
Esther, Ester en Imke stellen voor om in 
het kader van de monitoring onder andere 
jaarlijks een vragenlijst aan de school te 
sturen. Zo kan je de ontwikkeling van de 
slechthorende leerling goed monitoren en 
eventuele problemen tackelen. Het idee is 
om, zeker wanneer er bijzonderheden of 
zorgen gemeld worden, contact te zoeken 
met ouders en kind. Vervolgens kan er, 
ook in overleg met de andere collega’s 
van het AC, worden gedacht welke 
adviezen of begeleiding helpend zijn.

Vooroordelen en emoties

Ester: ‘Soms moet je als AC proactiever 
worden. We kunnen multidisciplinair 
meedenken na een jaarcontrole bij 
de audioloog bijvoorbeeld. Vanuit 
daar wordt soms een afspraak bij de 
gedragswetenschapper gepland.’ 
Imke: ‘En als ouders zelf vragen hebben, 

mogen ze ook altijd aan de bel trekken. 
Er zijn zoveel zaken waar we bij kunnen 
helpen of meedenken: problemen op 
school, gedrags- en sociaal-emotionele 
problematiek, psycho-educatie, 
monitoren, spel, opvoeding.’
Esther: ‘En ouders mogen ervan uitgaan 
dat, als ze met een vraag komen waar 
we geen antwoord op weten, we goed 
verwijzen naar de juiste instelling: we 
hebben een redelijk beeld van de sociale 
kaart.’
Imke: ‘We zijn ons ervan bewust dat 
niet alle ouders en kinderen zitten te 
wachten op een uitgebreide monitoring 
of een gesprek of onderzoek bij een 
gedragswetenschapper. Er komen soms 
zeker ook vooroordelen en emoties 
naar boven op het moment dat ouders 
horen dat “een psycholoog” betrokken 
is bij het begeleidingsteam op een AC. 
De ervaring leert dat in deze gevallen 
een open gesprek soms weerstand 

wegneemt. Wanneer we aan de ouders 
uitleggen waarom we doen wat we doen, 
namelijk proberen te voorkomen dat 
een kind vastloopt of dat er hiaten in de 
ontwikkeling ontstaan, reageren ouders 
vaak heel positief op onze “bemoeienis”. 
Soms willen ouders echt niet dat er 
op het AC meer gebeurt dan alleen 
gehooronderzoek en toestelcontrole. En 
natuurlijk kan en mag dat.’ 
Ester: ‘Soms weet school zelf niet 
eens dat ze een hulpvraag hebben, 
bijvoorbeeld vanwege beperkte kennis 
van slechthorendheid. Ik was eens op 
een school en vroeg of er nog problemen 
waren. “Nee”, was het antwoord. Maar 
vervolgens bleek wel dat de leerling zijn 
solo nooit gebruikte, achterin de klas zat 
en de les dus gewoon niet kon volgen… 
Ik denk dat het ook goed zou zijn als 
Ambulant Begeleiders vaker met ons 
overlegden. Er verandert zoveel in de 
hoortoestellenwereld.’

Zij zijn de ervaringsdeskundigen

Imke: ‘Nu is het nog zo dat het per AC 
verschilt wat het aanbod is. Je wilt toch 
eigenlijk dat kinderen en ouders in Limburg 
en in Friesland dezelfde zorg krijgen. De 
AC’s zijn toe aan een reset. En ik zou 
graag willen dat ouders, scholen en AB’ers 
ons zien als een schakel tussen ouders, 
school en hoortoestellen. Graag zou ik me 
ook meer richten op oudere leerlingen, 
bijvoorbeeld voor psycho-educatie. Daarin 
kunnen we nog wel een slag maken.’
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Ester: ‘Het blijft voor iedereen moeilijk 
in te schatten wat een kind hoort. 
Een Ervaar-SH-circuit kan ook helpen 
docenten, AD’ers en ouders bewust te 
maken van wat een kind nodig heeft. 
En ik zeg altijd: “Laat leerlingen zelf ook 
meepraten en meebeslissen over wat ze 
willen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen!”’
Esther: ‘We hebben het er nu vooral over 
gehad dat we als AC kunnen monitoren 
en meedenken over wat een kind/
jongere en zijn omgeving nodig hebben. 
Daarnaast is het zo dat op een aantal 
AC’s ook de mogelijkheid is om ouders en 
kinderen kortdurend te ondersteunen of 
te begeleiden. Bijvoorbeeld met trainingen 
zoals de Ajongh (Als je oren niet goed 
horen) of ToM (Theory of Mind) bij 
Pento of kortdurende GGZ-behandeling. 
Ook op dit gebied verschillen de AC’s 
enorm in wat er kan en mag. Het 
verschil hangt samen met afspraken met 
zorgverzekeraars, mogelijkheden om het 
zorgaanbod “weg te schrijven” onder het 
grotere aanbod van de organisatie die 
ZG-zorg biedt of in een enkel geval de 
gemeente waar men werkt.’
Imke: ‘We zijn aan het bekijken of we 
dit ook voor alle AC’s wat meer uniform 
kunnen krijgen, maar het hangt dus ook 
van de financieringsstromen af wat er 
precies mogelijk is of gaat zijn.’ 
Met al hun plannen zullen deze 
enthousiaste gedragswetenschappers zich 
de komende tijd niet gaan vervelen…

Mariën Hannink

16 maart 2020: de toegangsdeuren tot mijn werk zijn gesloten, de scholen zijn dicht… 
Hoe kan ik nu mijn werk inrichten en mijn leerlingen en hun docenten de ondersteu-
ning bieden die zij nodig hebben? 
Nu, na weken thuisonderwijs, ben ik verbaasd over de mogelijkheden om ook op afstand 
te begeleiden en te coachen. Videobellen haalt het weliswaar niet bij persoonlijk contact: 
het laten vallen van stiltes om mijn leerlingen meer tijd te geven is lastiger in te voelen 
bijvoorbeeld… ik mis de nuance, het lezen van lichaamstaal en mimiek. Maar ik voer 
begeleidingsgesprekken met leerlingen/studenten, bel met ouders, mentoren en zorg-
coördinatoren (en soms met allemaal tegelijk), ben aanwezig tijdens een online les via 
Zoom en ga vervolgens in gesprek met de leerling, de docent en de tolk over wat er 
goed ging en wat er eventueel beter kan voor de 
leerling… Zo waardevol!
Als AD’er is het nu moeilijker om de ondersteunings-
behoeften boven tafel te krijgen, juist bij onze 
doelgroep, maar ze zijn er wel! Zichtbaar blijven, dat 
vind ik belangrijk. Ook in coronatijden. 

Ellen Kemerink, 
Auris, Ambulant 
Dienstverlener VO-MBO (12+) 

DE FFF-CORONAVERHALEN

Belangenbehartiging en corona
Ik heb met plezier meegedaan met de online bijeenkomst voor ouders over 
onderwijs en corona op 22 april. Vanuit mijn rol als beleidsmedewerker bij 
Ieder(in) wil ik weten wat er speelt bij de ouders van de FODOK, een van onze 
lid-verenigingen. Ieder(in) zit tijdens deze coronacrisis bijna dagelijks aan tafel 
bij de diverse ministeries. Daar pleiten we voor passende maatregelen voor onze 
achterban, bijvoorbeeld een tolk gebarentaal tijdens persconferenties. Weten wat er 
speelt, kan alleen als Ieder(in) actief luistert. En dat hebben we zeker gedaan tijdens 
de informatieavond. Complimenten aan alle ouders, omdat zij ontzettend hun best 
doen hun kind gelijke kansen te geven!

Gepke Boezaard, Ieder(in)
Beleidsmedewerker onderwijs 
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Wat is het een interessant projectjaar 
geweest voor You2Work en wat heeft het 
project veel veranderingen ondergaan! In 
november 2019 kwam ik het project ver-
sterken als projectondersteuner en ik werk 
er sindsdien met veel plezier aan. In maart 
2020 ging Nienke Oosting, de voormalige 
projectleider, meer dagen werken bij haar 
andere baan en heeft ze het stokje aan 
mij overgedragen. Gelukkig is Nienke nog 
steeds nauw betrokken bij You2Work, als 
projectadviseur vanuit PGO Support en als 
actieve buddy, dus voelt het niet echt alsof 
ze vertrokken is. 

En toen werd maart ook de maand 
waarin de wereld in rep en roer was door 
de coronacrisis… Het is sindsdien voor mij 
een uitdaging om als nieuwe projectleider 
de uitvoering van het project grotendeels 
aan te passen. Ineens moest alles online. 
Gesprekken, workshops, trainingen en bij-
eenkomsten werden via Zoom of Microsoft 
Teams gehouden. We merkten dat het 
online ‘ontmoeten’ of werken extra ver-
moeidheid met zich meebracht. Hierbij werd 

nog duidelijker hoe onmisbaar fysieke interactie 
is voor doven en slechthorenden. Het was een 
kwestie van zoeken naar een nieuw ritme, maar 
ik ben blij dat het gelukt is om de begeleiding 
van de jongeren en de buddy’s goed te laten 
verlopen. De online training voor de buddy’s 
was bijvoorbeeld heel geslaagd; we hadden  
een erg inspirerende ochtend.  
Nu de coronamaatregelen langzamerhand 
versoepeld worden, hopen we stap voor  
stap terug te gaan naar onze vertrouwde  
manier van werken.
 
De jongeren gaven aan dat het solliciteren sinds 
de coronacrisis moeizamer ging. In korte tijd 
kregen we ineens meer aanmeldingen binnen, 
waaruit blijkt dat de jongeren behoefte had-
den aan extra ondersteuning. Mocht je ergens 
tegenaan lopen of mocht je iemand kennen 
die behoefte zou hebben aan een steuntje in 
de rug, dan weet je waar je kunt aankloppen! 
Samen met een buddy maken we stappen in  
de zoektocht naar een passende baan. 

Tenslotte kan ik zeggen dat het een erg leer-
zame periode voor mij is geweest! You2Work  
is voor mij van veel waarde, zowel persoonlijk 
als professioneel. Wat ben ik blij dat ik deze 
dove en slechthorende jongeren mag begelei-
den en stimuleren om uit hun eigen kracht  
hun gewenste pad te kunnen bewandelen!

Kasia Hadley, projectleider You2Work
https://www.grow2work.nl/py2w/ 

DE FFF-CORONA-
VERHALEN

Corona zet alles op slot. Geen 
school, geen kinderen maar wel 
tijd. Gelukkig ligt er altijd nog iets 
op de plank, zoals het beleidsstuk 
voor onze D/SH-leerlingen dat na 
vier jaar toe is aan een update. 

In die vier jaar is veel veranderd, 
collega’s met pensioen en bijna alle 
D/SH-leerlingen opgeslorpt in een 
TOS-groep. Wat kan ik, wat moet 
ik, daarvoor en daarover schrij-
ven in het beleidsstuk? Ik duik de 
vakliteratuur in en ik neem contact 
op met collega’s in het werkveld. 
Tussendoor stuur ik mijn AB-leerlin-
gen een brief met een spelletje en 
een verhaaltje. Toch school, toch 
kinderen. 

Leona Hoenjet, Mgr. Hanssen 
in Hoensbroek (Vitus Zuid)
beleidsmedewerker D/SH, 
ambulant begeleider
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Promotie Helen Blom

Hyperteksten: HOE GAAN JONGEREN MET EEN 
GEHOOR- OF TAALPROBLEEM DAARMEE OM?

Het lijkt tegenwoordig een alledaagse opdracht voor je kind op school: zoek 
op internet informatie over een onderwerp om hier een werkstuk over te 
maken. Op het internet zijn echter veel verschillende webpagina’s vol teksten 
met blauwe hyperlinks waar je op kan klikken. Het klikken op zo’n hyperlink 
brengt je weer verder naar een andere pagina. Hoe gaan dove en slecht-
horende jongeren en jongeren met TOS eigenlijk om met deze zogenaamde 
hyperteksten? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat Helen Blom 
heeft uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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In de huidige digitale wereld is het 
internet steeds belangrijker geworden: 
het lezen van sociale-media-profielen 
en nieuwspagina’s is een onderdeel van 
het dagelijks leven. Ook in het onderwijs 
wordt het internet gebruikt als informatie-
bron voor de leerlingen; leerlingen mogen 
de teksten op het internet gebruiken als 
bron voor het maken van werkstukken of 
het geven van spreekbeurten. Sommige  
internetteksten hebben een uniek kenmerk: 
zij bevatten blauwe hyperlinks waar je op 
kunt klikken om naar een ander tekst- 
gedeelte te gaan. Dit worden hyperteksten 
genoemd. 

Verdwalen in de stroom van informatie

Omdat je zelf je ‘leesroute’ bepaalt, kan 
het zijn dat het begrijpend lezen van 
hyperteksten lastiger wordt. Je kunt, 

bijvoorbeeld, zo maar verdwalen in de 
stroom van informatie. Eerder onderzoek 
laat zien dat horende lezers moeite  
hebben met het begrijpend lezen van  
een hypertekst wanneer deze geen 
duidelijke structuur heeft. Helaas heeft 
maar liefst 95% van de hyperteksten op 
het internet geen duidelijke structuur in de 
tekst, dus dat kan een probleem opleveren. 

Begrijpend lezen als je een  
gehoor- of taalprobleem hebt
Wanneer je kind niet goed hoort of 
problemen ervaart in de taalontwikkeling, 
is de kans groot dat het begrijpend lezen 
van teksten in het algemeen al een be-
hoorlijk struikelblok is. Uit onderzoek blijkt 
dat dove en slechthorende jongeren en 
jongeren met een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) gemiddeld drie jaar achterlopen qua 
leesontwikkeling ten opzichte van horende 
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leeftijdsgenootjes zonder TOS. Dat is een 
forse achterstand! Ook deze kinderen 
krijgen in het onderwijs steeds meer te 
maken met digitale informatiebronnen. 
Hoe gaan zij hiermee om en zijn hyper-
teksten dan extra uitdagend voor hen? 

Nog altijd een achterstand

Dát is precies wat Helen Blom heeft 
onderzocht in haar onderzoek aan de 
Radboud Universiteit. Helen is zelf doof 
en draagt een CI en een hoortoestel. 
In haar onderzoek werd het begrijpend 
lezen van hyperteksten bij zowel dove 
en slechthorende jongeren als jongeren 
met een taalontwikkelingsstoornis 
tussen de 11 en 15 jaar oud onderzocht. 
Dat is niet helemaal zonder reden: dove 
en slechthorende jongeren hebben 
moeite met het horen van auditieve 
informatie, terwijl jongeren met TOS de 
auditieve informatie wél horen, maar 
moeite hebben om de informatie in de 
hersenen te verwerken. Ondanks dit 
belangrijke verschil laten beide groepen 
gemiddeld een achterstand zien in hun 
taal- en leesontwikkeling. Zo is hun 
woordenschat bijvoorbeeld kleiner 
dan die van horende leeftijdsgenootjes 
zonder TOS. Tijdens het onderzoek lazen 
de jongeren zowel een gewone tekst als 
een hypertekst en beantwoordden hier 
vragen over. De antwoorden op deze 
vragen vormden de belangrijkste maat 
voor het leesbegrip.

Begrijpend lezen van hyperteksten
Helen Blom laat in haar onderzoek zien 
dat dove en slechthorende jongeren en 
jongeren met een taalontwikkelingsstoornis 
geen extra problemen ondervinden met 
het begrijpend lezen van hyperteksten 
vergeleken met gewone teksten. Dat is 
positief! Men hoeft dus niet terughou-
dend te zijn met het gebruik van hyper-
teksten. Echter, deze jongeren laten nog 
altijd een achterstand zien ten opzichte 
van horende leeftijdsgenootjes zonder 
TOS. Dat betekent dat er nog altijd werk 
aan de winkel is. Opvallend was dat het 
niet zozeer het gehoor- of taalprobleem 
is dat een rol speelt bij het begrijpend 
lezen van hyperteksten, maar hoe groot 
de woordenschat van de jongere is. Alléén 
de jongeren met een lage woordenschat 
bleken moeite te hebben met het lezen 
van hyperteksten als deze geen duidelijke 
structuur hebben. Wanneer je een grote 
woordenschat hebt, is de kennis van de 
wereld vaak ook groter, waardoor je mak-
kelijker verbanden tussen pagina’s kunt 
leggen. Hierdoor kun je als lezer van te 
voren bepalen welke hyperlink wel of  
niet wordt gevolgd zodat je je eigen tekst-
begrip kan monitoren. Dat is moeilijker als 
de woordenschat laag is. 

Ik kreeg niet alles mee

Persoonlijke ervaring met lezen
Het belang van woordenschat is iets wat 
Helen zelf ook heeft ervaren: ‘Ik kreeg 
niet alles mee wat thuis aan de eettafel 

gezegd werd. Veel woorden die voor 
horende kinderen onbewust opgepikt 
worden, heb ik juist geleerd toen ze me 
expliciet werden aangeleerd of tijdens 
het lezen van boeken. Bij onbekende 
woorden vroeg ik aan mijn ouders wat 
het betekende of ik zocht het op. Door 
langzaamaan steeds meer woorden te 
kennen begreep ik de tekst sneller en 
vond ik het leuker om nog meer te lezen. 
Het houdt elkaar in stand: als je meer 
woorden kent, begrijp je de tekst sneller 
en maakt dat het lezen leuk. Maar ook 
andersom: als je weinig woorden kent en 
als je lezen niet leuk vindt, wordt het lastig 
om de woordenschat te laten groeien!’

Stimuleer de woordenschat- 
ontwikkeling

Adviezen voor ouders
Vanuit het onderzoek zijn adviezen 
opgesteld voor het onderwijs, waarvan 
sommige ook voor ouders belangrijk zijn:
1. Stimuleer zoveel mogelijk de 

woordenschatontwikkeling van het 
kind. Praat met je kind over wat er in 
de wereld gebeurt, gebruik nieuwe 
woorden en leg uit wat ze betekenen. 
Eventueel kan je rondom een thema 
samen verschillende woorden 
bedenken en hiermee knutselen, 
om zo actief bezig te zijn met deze 
woorden. Laat nieuwe woorden ook 
geregeld terugkomen in verschillende 
zinnen en contexten. Zo leert je kind 
wanneer het woord ook gebruikt kan 
worden.
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2. Werk stapsgewijs toe naar het lezen 
van hyperteksten zonder een duide-
lijke structuur. Kleine hyperteksten of 
hyperteksten met een duidelijke struc-
tuur zijn vaak niet lastig om te lezen. 
Juist de hyperteksten zonder structuur 
vormen een grote uitdaging. Wanneer 
je samen met je kind op internet zit, 
kun je klein starten met een beperkt 
aantal pagina’s te lezen en de relatie 
tussen de pagina’s bespreken. Ook 
kun je zo bespreken hoe een hyper-
tekst is opgebouwd en bij het samen 
lezen kun je de moeilijke woorden aan 
je kind uitleggen. Zo kan je samen 
stapsgewijs toewerken naar meerdere 
pagina’s en hyperteksten waarbij de 
relaties minder duidelijk aanwezig 
zijn. Op die manier krijgt je kind de 
mogelijkheid te wennen aan het soort 
hyperteksten op het internet.

Helen Blom

DE FFF-CORONAVERHALEN

Door corona is de online wereld versneld voor mij open gegaan.  
Natuurlijk wist ik van het bestaan van een tolk op afstand, dat  
filmpjes soms sprekender zijn dan blogs en dat beeldbellen niet  
alleen met mijn DSH-collega’s hoeft. Door corona ben ik bewuster  
en krachtiger online gaan werken. Met succes! 
Ik beeldbel met veel meer mensen, ik zet vaker (schrijf-)tolk  
op afstand in en ik maak filmpjes!
Extra bijzonder vond ik het tijdens de FODOKFOSS-ouderavond te 
mogen ervaren hoe vanzelfsprekend toegang tot communicatie kan 
zijn. Zo fijn en zo belangrijk! Dit gun ik ieder DSH-kind en volwassene!
Liefs, Marjan

Marjan Haasnoot, FlexSHcoach,
Coach voor dove en slechthorende 
kinderen, jongeren en hun ouders
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INFOFODOK
SS NIEUWS& NIEUWS

INFORMATIEAVONDEN FOSS EN FODOK

Het afgelopen half jaar organiseerden FODOK en FOSS 
twee informatieavonden. Dit keer niet in Houten, maar via 
Zoom. En dat bleek voor veel ouders juist een uitkomst te 
zijn. Beide keren waren er rond de 40 deelnemers!

Onderwijs in tijden van corona
Ouders en diverse professionals wisselden veel ervaringen en tips uit over 
thuisonderwijs. Ouders hadden veel vragen en soms ook frustraties over 
de houding van school. De belangrijkste conclusie was dat welzijn altijd 
belangrijker is dan huiswerk! Hulp vragen bleek best ingewikkeld te zijn 
voor ouders. En opgemerkt werd dat docenten en AD’ers ook niet altijd 
doorvroegen als het thuisonderwijs niet lekker liep. Het lijkt ons een 
probleem dat niet alleen in coronatijd speelt… Zie voor tips voor ouders 
en onderwijs: https://www.fodokfoss.nl/informatie-avond-onderwijs-in-
tijden-van-corona/ of scan de QR-code.

With a little help?
Vier jongeren met TOS en twee ouders deelden hun ervaringen rondom 
groeien naar zelfstandigheid. En een beetje hulp blijkt daarbij welkom 
te zijn, bijvoorbeeld bij de administratie en het organiseren van je leven. 
Ouders helpen vaak en graag, maar ondersteuning van een buddy 
of coach zouden deze jongeren op prijs stellen. Ze vinden hun werk 
leuk, maar dat is tegelijkertijd een valkuil: ze doen snel teveel en dan 
hebben ze geen energie meer voor activiteiten met vrienden of voor het 
huishouden. Nieuwe vrienden maken, relaties aangaan: het is best lastig 
als het om mensen gaat die niet weten wat TOS is. Tot echt contact 
komt het dan niet makkelijk. Hun tips voor kinderen en jongeren met 

TOS: lotgenotencontact helpt en: zoek op tijd hulp. En 
voor ouders: probeer als ouders je kind te stimuleren 
en niet te pamperen! Zie voor meer tips: https://www.
fodokfoss.nl/with-a-little-help-praten-over-tos-en-
zelfstandigheid/ of scan de QR-code.

LANDELIJKE DAG
De FODOK en de FOSS zullen ook in 2020 een 
gezamenlijke landelijke dag organiseren, maar 
een heel andere dan anders. Want met zoveel 
kinderen, ouders en professionals bij elkaar kunnen 
we geen 1,5 meter afstand garanderen. Hoe de 
coronamaatregelen tegen die tijd ook zijn: we willen 
met z’n allen geen enkel risico lopen. Daarom hebben 
we besloten de onderdelen van de landelijke dag 
over meerdere avonden in november en een zaterdag 
(31 oktober) te verdelen. Over hoe precies en wat 
de invulling gaat worden, zijn we nog in overleg. 
Eén ding kunnen we alvast verklappen: er zal veel 
ruimte zijn voor onderlinge uitwisseling door ouders. 
Houd onze gezamenlijke website en de maandelijkse 
nieuwsbrief in de gaten!

ALV'S FOSS EN FODOK
Eind juni werd zowel de (digitale) ALV van de FOSS 
als die van de FODOK gehouden. En aan beide 
ALV’s werden nieuwe kandidaat-bestuursleden 
voorgesteld. En dat is heuglijk nieuws, want alleen 
met voldoende vrijwillige inzet, daadkracht en 
enthousiasme kunnen organisaties als FODOK 
en FOSS functioneren. We vertrouwen erop dat 
beide besturen, met de nieuwe aanwas, ook de 
komende jaren nauw samenwerken om blijvende 
belangenbehartiging voor al onze kinderen te 
garanderen. Houd onze website https://www.
fodokfoss.nl/ en de maandelijkse nieuwsbrief in de 
gaten!
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NIEUWSNIEUWS TOLK BIJ WENNEN IN HET REGULIER ONDERWIJS
Als je dove of slechthorende kind is ingeschreven bij een school van Auris, 
Kentalis, VierTaal of Vitus-Zuid, dan heeft hij of zij geen recht op een tolk 
bij het wennen in het regulier onderwijs. Datzelfde geldt als je kind naast 
die cluster-2-school ook een of meer dagen per week een reguliere school 
bezoekt, bijvoorbeeld om zo meer contact te hebben met buurtgenootjes. 
De FODOK en de andere belangenorganisaties vinden dat onacceptabel: het 
regulier onderwijs moet immers altijd goed toegankelijk zijn, in welke situatie 
dan ook! Wij zijn van mening dat de tolkvoorziening in deze omstandigheden 
structureel geregeld moet worden en dat ouders niet afhankelijk moeten zijn 
van eventuele provisorische afspraken met het speciaal onderwijs.

We zijn hierover al lang in gesprek met het ministerie van OCW en het UWV. 
Maar er zijn steeds foutieve aannames en misverstanden te over, ook met 
cluster 2. En dat betreuren wij buitengewoon. Graag horen we op 
info@fodok.nl jouw ervaringen met de tolkvoorziening als je kind tijdelijk of 
gedeeltelijk regulier onderwijs volgt.

EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS
In het kader van de Evaluatie Passend Onderwijs dit jaar hebben we heel 
veel ouders gevraagd naar hun ervaringen en mede op basis daarvan 
aanbevelingen gedaan aan Siméa, de koepel van onderwijsinstellingen 
voor dove, slechthorende en TOS-leerlingen. Enkele daarvan: 
• Heroverweeg het IQ-criterium bij TOS: ook kinderen met een IQ lager 

dan 70 kunnen TOS hebben en gebaat zijn bij TOS-expertise.
• Laat dove en slechthorende leerlingen begeleid worden door AD’ers die 

gespecialiseerd zijn in doof-/slechthorendheid en TOS-leerlingen door 
AD’ers met TOS-expertise.

• Laat AD’ers ook ondersteunen op het gebied van andere taalgerelateerde 
problematiek, zoals dyslexie.

• Zorg er, samen met CI-teams, gezinsbegeleidingsdiensten en 
Audiologische Centra, voor dat alle dove, slechthorende en TOS-kinderen 
gevolgd worden en dat hun ouders én het regulier onderwijs op de 
hoogte zijn van het ondersteuningsaanbod vanuit cluster 2. Dan krijgen 
kinderen tijdig hulp als die nodig is en niet pas als de problemen al uit de 
hand zijn gelopen.

NIEUW: COMPACTE OPP-FLYER
Vorig jaar brachten FODOK en 
FOSS de flyer Doe meer met het 
OPP! uit, boordevol informatie over 
het Ontwikkelingsperspectief, over de rechten 
en behoeften van dove, slechthorende en TOS-
leerlingen en hun ouders in het onderwijs. 

Op veler verzoek is er nu ook een compacte en 
kleurrijke flyer over het OPP, Het Ontwikkelings-
perspectief, waar je in één oogopslag kunt zien 
wat een OPP is en hoe je in gesprek kunt gaan 
met de leraar of de Ambulant Dienstverlener. 
Deze flyer maakten we samen met Auris. Hier 
kun je deze flyer gratis downloaden: https://www.
fodokfoss.nl/wp-content/uploads/sites/5/Fodok-
OPP-folder-2020-lr.pdf.

De uitgebreide folder is te 
downloaden op https://www.
fodokfoss.nl/wp-content/uploads/
sites/5/Fodok-OPP-folder-A5-
2019-scherm-1-1.pdf.
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Ambulante begeleiding in coronatijd
Binnen de AB Noord-Holland Noord van VierTaal zijn er 185 
leerlingen die binnen regulier basisonderwijs ondersteuning 
krijgen vanuit de Ambulante Dienst. Maar hoe is dat dan ten 
tijde van corona? We hebben 170 leerlingen kunnen blijven 
volgen. Dat gebeurde middels Hangout, Zoom, WhatsApp, 
(beeld)bellen, maar ook via de post. Van de groep leerlingen 
waren er bijna 100 waarmee beperkt contact was. Het lukte 
om met ruim 70 leerlingen wekelijks contact te houden. Met 
14 leerlingen is helaas geen contact geweest. Bij onveilige 
situaties is er contact tussen de AB’er en de reguliere school 
geweest. Knelpunten waren: de taalbarrière, de techniek of 
gebrek aan digitale middelen. Bij jonge kinderen is het zitten 
achter de computer en het videobellen lastiger, ze missen 
de concentratie of snappen het niet goed. De communicatie 
wordt ook een stuk beperkter. Er was een ander en soms 
nauwer contact met de ouders. Niet voor elk kind is online 
contact geschikt, zeker in gezinnen die klein wonen en waar 
veel prikkels zijn.
Voor AB’ers die thuis een gezin en een thuiswerkende 
partner hebben, is het een hele uitdaging geweest. Het is 
een bijzondere tijd, waarin - ondanks alles - vooral het fysieke 
contact, elkaar in levende lijve zien wel gemist wordt. Maar 
waarin ook een goede teamspirit en (digitale) verbondenheid 
ervaren werd.

Het was in het begin van de eerste maatregelen erg schrikken 
voor iedereen. We moesten echt zelf het wiel uitvinden. Er 
was nog zo weinig aandacht voor de gehandicaptenzorg. 
Alle bewoners kwamen thuis te zitten zonder werk, dus ter-
wijl het verkeer buiten rustiger werd was het ‘verkeer’ binnen 
een stuk drukker. We hebben allerlei interne maatregelen 
moeten nemen om 1,5 meter afstand te kunnen houden. 
Alle informatie hebben we visueel en dus ook in gebarentaal 
aangeboden. Dit hielp natuurlijk wel, maar je merkte ook dat 
bewoners er erg makkelijk hun eigen invulling aan gaven. 
Dus dat betekende 
veel herhalen. Nu er 
zo langzamerhand 
meer duidelijk-
heid komt, durven 
we meer naar de 
toekomst te kijken en 
wordt het beeld wat 
positiever.
Wij van Zaamzorg 
zijn blij dat we zon-
der grote problemen 
door deze crisis zijn 
gekomen. 

Klaas de Graaf, 
VierTaal
Teamleider AB 

Kees-Ate van der Meer, 
teammanager Zaamzorg
doelgroep Doof, Licht 
Verstandelijk Beperkt, GGZ

DE FFF-CORONAVERHALEN
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GENETISCHE OORZAKEN VAN TOS: DE GEN-
TOS-STUDIE - OPROEP VOOR DEELNEMERS
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Het is al lang bekend dat genetische factoren (DNA-veranderingen) een belang-
rijke rol spelen bij het ontstaan van TOS. Er zijn dan ook veel families waarin 
bijvoorbeeld een broer en een zus beiden TOS hebben, of waarin één van de 
ouders vroeger ook taal- of spraakproblemen had. Maar in sommige families is 
een kind met TOS juist de enige met deze problemen; alle andere familieleden 
hebben helemaal nergens last van. Het Radboudumc in Nijmegen is voor een 
onderzoeksproject op zoek naar deze laatste groep families. Ze willen zo meer 
te weten komen over DNA-veranderingen die TOS kunnen veroorzaken.

De afgelopen tien jaar zijn de technieken 
om DNA-onderzoek te doen enorm ver-
beterd. Dit betekent dat we DNA steeds 
beter kunnen uitlezen. We begrijpen ook 
steeds beter hoe verschillende soorten 
DNA-veranderingen verschillende soorten 
aandoeningen kunnen veroorzaken. 

DNA-veranderingen

Door deze nieuwe DNA-technieken is het 
duidelijk geworden dat er bij kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoor-
beeld autisme-spectrum-stoornis of een 
verstandelijke beperking) regelmatig een 
DNA-verandering wordt gevonden die bij 
het kind nieuw is ontstaan en dus niet bij 
de ouders aanwezig is. Dit noemen we 

een de novo mutatie. Door DNA-onder-
zoek te doen bij zowel het kind als beide 
ouders is het mogelijk om deze nieuw 
ontstane DNA-veranderingen op te sporen.

De novo mutatie
Het is nog niet bekend wat de rol is van 
deze nieuwe DNA-veranderingen (de novo 
mutaties) bij het ontstaan van TOS. Bij de 
afdeling Genetica van het Radboudumc en 
de afdeling Language & Genetics van het 
Max Planck Instituut in Nijmegen zijn we 
daarom recentelijk gestart met een nieuw 
wetenschappelijk onderzoek naar geneti-
sche oorzaken van TOS: de GENTOS-studie. 
Het doel van het GENTOS-onderzoek is om 
meer duidelijkheid te krijgen over genetische 
oorzaken van TOS. Zo hopen we meer te 

weten te komen over hoe taalontwikkelings-
stoornissen nou precies ontstaan, hoe vaak 
we een oorzakelijke DNA-verandering kunnen 
vinden bij een kind met TOS en hoe vaak er bij-
voorbeeld sprake is van zo’n de novo mutatie.

Op zoek naar families

Voor dit onderzoeksproject zijn we nog hard 
op zoek naar families waarin één kind een TOS 
heeft, en beide biologische ouders ook be-
schikbaar zijn voor het DNA-onderzoek. Meer 
informatie over het GENTOS-onderzoek, welke 
families kunnen deelnemen en wat deelname 
aan het onderzoek precies inhoudt, is te vinden 
op www.radboudumc.nl/gentos. 

Lot Snijders Blok 

De novo muta�e

Gene�sche oorzaken van TOS: de GENTOS studie

Lot Snijders Blok1,2,3, Leenke van Haa�en3,4, Karen van Hulst3,4, 
Simon E. Fisher2,3, Tjitske Kleefstra1,3 & Han G. Brunner1,3

¹Afdeling Gene�ca, Radboudumc, Nijmegen, ²Language & Gene�cs, Max Planck Ins�tuut voor Psycholinguis�ek, Nijmegen,
³Donders Ins�tute for Brain, Cogni�on and Behaviour, Radboudumc, Nijmegen, ⁴Afdeling Revalida�e, Radboudumc, Nijmegen.

Achtergrond en doel
 Er is nog maar weinig bekend over gene�sche factoren die een

rol spelen bij het ontstaan van TOS en over de bijbehorende
overervingsvormen

 Bij andere ontwikkelingsstoornissen wordt steeds vaker DNA-
onderzoek verricht als onderdeel van de reguliere diagnos�ek

De GENTOS studie

 Hierbij wordt regelma�g
een de novo muta�e
gevonden als oorzaak

 Het doel van de GENTOS
studie is om er achter te
komen wat de opbrengst
is van DNA-onderzoek bij
kinderen met een TOS

Lot Snijders Blok
lot.snijdersblok@radboudumc.nl

www.radboudumc.nl/gentos

Kind met TOS
+ biologische ouders DNA uit bloed

Next Genera�on 
Sequencing (NGS)

Inclusiecriteria
Kind:
 Kind met TOS is 4-18 jaar
 Cluster 2 indica�e
 Non-verbaal IQ 70 of hoger
 Geen au�sme spectrum stoornis

Familie:
 Beide biologische ouders zijn beschikbaar
 Beide ouders en evt. broers/zussen hebben:
 geen taal-/spraakproblemen
 geen au�sme spectrum stoornis
 geen speciaal onderwijs gevolgd

Volledige criteria op www.radboudumc.nl/gentos

N=50 trio's

CHD3

MED13

POU3F3

CIC

DNA-uitslag:
oorzaak gevonden?

Data analyse op basis van
DNA-resultaten van 50 trio’s

1. Diagnos�sche opbrengst
 Welk percentage ‘opgelost’?
 De novo muta�es?
 Overgeërfde muta�es?

2. Genen & Mechanismen
 Specifieke genen/netwerken?
 Overlap met andere

ontwikkelingsstoornissen?

3. Subgroepen
 Subgroepen met

hogere opbrengst?

Gene�ca & TOS – resultaten tot nu toe

DNA-uitslagen:
veel overlap met andere 
ontwikkelingsstoornissen

DNA-onderzoek
bij kinderen met

taal/spraakstoornissen

Iden�fica�e van genen
waarin muta�es

o.a. TOS veroorzaken

Laboratoriumonderzoek:
muta�es hebben effect

op func�e van eiwit

TOS
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Lot Snijders Blok (links) is arts-onderzoeker, afdeling  
Genetica, Radboudumc. Language & Genetics,  
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek
Naast haar de rest van het het studieteam:  
Tjitske Kleefstra, Han Brunner, Karen van Hulst,  
Leenke van Haaften en Simon Fischer.
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DEELKRACHT: DEELPROGRAMMA’S TOS 0-5 JAAR / 5-18 JAAR / 18+

Vooruitgang in zorg vraagt om 
onderzoek en ontwikkeling. ZonMw 
financiert daarom onderzoek naar 
gezondheid én stimuleert het 
ontwikkelen en gebruiken van 
kennis. Deelkracht is een programma 
van ZonMw. Hierin werken Auris, 
Kentalis en de NDSDK samen met de 
belangenorganisaties (hier heten ze: 
doelgroep-vertegenwoordigende 
organisaties - DVO’s) en andere 
zorgaanbieders. Deelnemende 
DVO’s zijn: FOSS, FODOK, SH-
Jong, Dovenschap, Stichting 
Plotsdoven, Oogvereniging OOR & 
OOG en Hoormij/NVVS. De andere 
deelnemende zorgaanbieders zijn: 
Pento, Adelante, Libra, GGMD,  
Milo en de Gelderhorst.

Samen doen deze partijen onderzoek 
naar auditieve en communicatieve 
beperkingen en ook ontwikkelen ze 
methodieken en hulpmiddelen voor de 
Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)-sector. 
Deelkracht 2020-2022 draagt bij aan het 
verbeteren van de zorg voor mensen 
met een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) en mensen die doof/
slechthorend, communicatief 
meervoudig beperkt of doofblind zijn.

De kenniscirkel
Deelkracht heeft de kenniscirkel als 
vertrekpunt. De kenniscirkel is een manier 
van werken, waarbij onderzoekers, profes-
sionals en ervaringsdeskundigen samen-
werken om kennis 1) te ontwikkelen,  
2) toe te passen in de praktijk, 3) te evalu-
eren en 4) te delen. Ervaringsdeskundigen 
zijn mensen die zijn aangesloten bij de 
FOSS/FODOK, maar ook andere ouders en 
jongeren, adolescenten en volwassenen 
met TOS. 

Definitie van TOS
En daar zit je dan begin 2020 ineens alle-
maal aan tafel om samen goed onderzoek 
te doen en mooie producten te ontwik-
kelen. Nuttig! Maar… zijn we het wel met 
elkaar eens over wat TOS nu eigenlijk is? 

Wat is TOS nu eigenlijk?

Op 2 juni gingen 80 professionals, erva-
ringsdeskundigen en onderzoekers online 
met elkaar in discussie over de definitie 
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van TOS. Wat is TOS nu eigenlijk? De deel-
nemers waren het over het volgende eens:

• Kinderen en jongeren met TOS ervaren 
problemen op het gebied van het be-
grijpen of produceren van taal of een 
combinatie van beide. 

• TOS is een heterogene stoornis, die 
zich bij ieder kind of jongere met TOS 
anders laat zien op het gebied van 
taal, cognitie en sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

• TOS verandert in verschijningsvorm 
gedurende de levensloop van een kind 
of jongere met TOS. 

Thema’s van Deelkracht
De projecten bij Deelkracht zijn verdeeld 
over drie thema’s: In beeld, Op maat 
en Aan het roer, ingedeeld op leeftijd 
van 0 tot 5 jaar, 5 tot 18 jaar en 18 jaar en 
ouder. 

Multidimensionale ontwikkelings- 
problemen

Bij Deelkracht TOS gaat de aandacht uit 
naar: het steeds beter in beeld brengen 
van de multidimensionale ontwikkelings-
problemen van kinderen en jongeren met 
TOS, het vertalen van dit beeld in behan-
delaanbod op maat en het toerusten van 
samenleving, cliënt en systeem, zodat 
kinderen en jongeren met TOS en hun 
ouders zelf aan het roer kunnen staan. 
Voor elke leeftijdsgroep geven we één 
voorbeeld.

TOS 0-5 jaar
Binnen het deelprogramma TOS 0-5 jaar zijn 
er twee projecten die we met elkaar willen 
verbinden om uiteindelijk de vraag ‘wat 
werkt voor wie?’ te kunnen beantwoorden. 
Dat zijn de projecten TOS-profiel (In 
beeld) en Werkzame elementen (Op 
maat). In het project TOS-profiel willen we 
te weten komen wat invloed heeft op de 
taalontwikkeling, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de communicatieve deel-
name van jonge kinderen met TOS. We 
willen weten welke eigenschappen van 
het kind en van de omgeving helpen bij de 
ontwikkeling en welke juist niet helpen. We 
hebben inmiddels al informatie opgehaald 
uit artikelen en uit eerder onderzoek van 
ZG-organisaties. Verder gaan we hierover 
interviews houden met ouders van jonge 
kinderen met TOS. 

Interviews met ouders van jonge  
kinderen

Daarnaast zijn we op zoek naar een goede 
manier om de sociaal-emotionele ontwik-
keling te meten. In het project Werkzame 
Elementen willen we te weten komen welke 
onderdelen van de Vroegbehandeling er 
voor zorgen dat kinderen vooruit gaan. We 
hebben inmiddels al afgesproken welke 
verdeling van onderdelen we maken. Verder 
hebben we gekeken welke elementen al 
in de Vroegbehandeling zitten en gaan we 
een digitale ouderbijeenkomst houden om 
erachter te komen welke onderdelen van 
de behandeling de kinderen, hun ouders en 
hun sociale netwerk het meest helpen.

TOS 5-18 jaar 
Handreiking Grammatica is een 
Deelkracht-project uit TOS In beeld van de 
leeftijdsgroep 5 tot 18 jaar. In dit project 
gaat het om de juiste diagnostiek en 
behandeling van grammaticale problemen 
bij TOS. Zinnen van kinderen en jongeren 
met TOS hebben vaak grammaticale 
fouten, zoals in: de kindje speel[-] in 
de zandbak [het kindje speelt in de 
zandbak] of de blaadjes valt [-] de boom 
[de blaadjes vallen van de boom]. Deze 
fouten beïnvloeden de kwaliteit van de 
communicatie. 

We zijn met deskundigheid van 
ervaringsdeskundigen, professionals 
en onderzoekers aan het kijken hoe de 
zinsontwikkeling bij TOS het beste in kaart 
kan worden gebracht. Hoe leren kinderen 
en jongeren met TOS grammaticale zinnen 
gebruiken? En welke soort behandeling 
leidt tot een betere communicatie? 
Kinderen en jongeren zonder TOS kunnen 
de regels voor de grammatica van hun 
moedertaal gemakkelijk afleiden uit de 
taal die zij horen. Zij leren onbewust de 
regels voor zinnen door ze te herkennen 
en goed op te slaan. Als je TOS hebt, leer 
je misschien het beste als de regels voor 
zinnen bewust aangeboden worden door 
bijvoorbeeld kleuren, blokjes of symbolen. 

Of is een mix van onbewust en bewust 
leren de beste manier bij TOS? Daar willen 
we graag samen achter komen, zodat kin-
deren en jongeren met TOS beter kunnen 
deelnemen in de interactie. 
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TOS 18+
In TOS 18+ gaat het in bijna alle projecten 
om zelfstandigheid. Hoe word je zelfstan-
dig op een manier die bij je past als je TOS 
hebt? Hoe laat je je ouders los en hoe 
laten zij jou los? Welke ondersteuning heb 
je nodig en welke hulpmiddelen zijn er – 
of zouden er moeten zijn?

De weg naar zelfstandigheid begaan-
baar maken
 
In twee projecten werken wetenschappe-
lijk opgeleide onderzoekers en ervarings-
deskundige co-onderzoekers intensief 
samen. Onderzoekers en co-onderzoekers 
bedenken samen interviewvragen, nemen 
samen interviews af en analyseren samen 
de onderzoeksbevindingen. Maar ze doen 
meer. Zo heeft het projectteam van TOS 
Koploper een Facebookgroep gemaakt 
en een WhatsAppgroep waar jongeren 
hun ervaringen met wonen, werken, 
relaties en vrije tijd kunnen delen. Maar 
ook ervaringen met de lockdown en het 
online leven waartoe we veroordeeld zijn, 
worden gedeeld. 
Vanwege corona halen we dit jaar vooral 
ervaringen op. We hopen dat we volgend 
jaar ook de verbinding kunnen gaan 
maken met gemeenten en organisaties 
in het sociale domein. Want uiteindelijk 
willen we natuurlijk niet alleen weten wat 
jongeren en jongvolwassenen met TOS 
nodig hebben, maar ook daadwerkelijk 
iets doen om die weg naar zelfstandigheid 
begaanbaar te maken.

Hoe herken je Deelkracht?
Bij een nieuwe manier van samenwerking hoort ook een logo. In 
het logo van Deelkracht zie je links naast de nieuwe naam in de 
dikke halve cirkels een gestileerd gezicht. De communicerende 
mens, om wie alles draait. De dunnere lijnen staan voor 
communicatiegolven en voor het systeem om de mens heen. 
De buitenste dunne lijn, de samenleving, staat om de mens heen, 
maar laat de mens ook vrij.

Deelkracht en corona
Alle projectgroepen waren in februari 2020 
net enthousiast van start gegaan, toen we 
ineens in het corona-tijdperk belandden. 
Aanvankelijk kwam alles tot stilstand en 
was het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

in een wereld op afstand. Inmiddels is 
het een avontuurlijke tijd met contact via 
beeld geworden. We hebben met z’n 
allen nieuwe mogelijkheden verkend, 
zoals Op safari met ervaringsdeskundige 
ouders in het woud van samenwerkende 
organisaties of het volgen van de workshop 
Ondersteunend tekenen om woorden 
via tekeningen kracht bij te zetten. We 
blijven creatief en verkennen nieuwe digitale 
mogelijkheden voor ontwikkeling en 
onderzoek, maar doen dit hopelijk ook snel 
weer ‘live’ met elkaar binnen Deelkracht. 

Annette Scheper, Brigitta Keij en Jet Isarin
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SOLLICITEREN MET TOS

Op 13 november jl. vond de webinar 
Een baan vinden met een TOS van 
het UWV plaats. De uitzending werd 
door maar liefst zestig deelnemers 
gevolgd, waaronder zowel TOS-
jongeren als professionals.

De workshop was gericht op voorlichting 
aan TOS-jongeren. Er werd informatie 
gegeven over het zoeken van werk en 
hoe het UWV daarbij kan helpen. Ook 
waren er nuttige tips bij het vinden van 
werk. Tijdens de uitzending konden de 
deelnemers via een chat-verbinding ook 
dertig minuten lang vragen stellen aan het 
UWV-team. 

Nuttige tips bij het vinden van werk

De webinar was een initiatief van Kentalis 
Werkpad en het UWV. Kentalis Werkpad 
begeleidt jongeren naar passend werk. 
Dat doen zij via jobcoaches, maar ook 
door potentiële werkgevers te informeren 
over de mogelijkheden van onze jongeren. 
Het UWV is een belangrijke schakel in de 
zoektocht naar werk. Het UWV verzorgt 
veel van deze online cursussen om te 
helpen bij het zoeken naar werk. Het doel 
van deze webinar was om jongeren met 

TOS te helpen bij het solliciteren. Bij de 
voorbereiding waren zowel medewerkers 
van het UWV als jongeren van de TOS-
fabriek betrokken. 
Het UWV heeft als vervolg op deze web- 
inar nog meer plannen, waaronder 
een workshop voor werkgevers met 
informatie over TOS en over hoe zij nieuwe 
medewerkers met TOS kunnen ondersteunen 
bij de uitvoering van het werk. 
Ook geïnteresseerd in welke informatie 
er werd gedeeld? De webinar is na de 
uitzending nog wat aangepast en deze 
aangepaste versie kun je terugkijken via 
http://tosfabriek.nl/2019/12/17/4731/

Kijk voor meer tips over werken met TOS 
ook eens naar de TOS-journaals van de 
TOSfabriek (http://tosfabriek.nl/)

Wytske van Weerden

OPROEP
In Deelkracht werken ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers en zorgprofessionals samen in 
onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Samen 
werken ze aan het vergroten van de kennis over 
auditieve en communicatieve beperkingen. 

Deelkracht heeft 20 projecten over TOS. In  
een deel van deze projecten zijn ervarings- 
deskundigen al heel actief; als projectmede-
werker, co-onderzoeker, meelezer, partner  
of adviseur.
Sommige ervaringsdeskundigen hebben zelf 
TOS, anderen zijn ouder van een kind met TOS. 
Sommige ervaringsdeskundigen werken mee  
in één project, anderen in meer projecten. 

Wil je jouw kennis en ervaring als ouder of 
als iemand met TOS inzetten? Meedoen met 
een project? Meedenken over manieren om 
TOS bekender te maken? Lid worden van het 
krachtteam van ervaringsdeskundige ouders? 
Geïnterviewd worden over je ervaringen met 
TOS? 

Laat het ons weten! Dan gaan we in gesprek 
over wat jij wil en wat Deelkracht nodig heeft. 

Graag een bericht naar: 
Jonge kinderen met TOS (0 - 5 jaar):
Brigitta Keij (Auris - Deelkracht): 
b.keij@auris.nl

Schoolgaande kinderen met TOS (5 - 18 jaar):
Annette Scheper (Kentalis - Deelkracht): 
a.scheper@kentalis.nl 

Jongeren met TOS (18+)
Jet Isarin (Kentalis - Deelkracht):
J.Isarin@kentalis.nl
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MET JE KIND AAN DE SLAG MET ZWEMLES

Ik heb begrepen dat het geen toeval 
is dat jij bij FODOKFOSSFORUM 
terechtkwam. Vertel eens.
Dat klopt. Mijn kleinkind Lisa is doof gebo-
ren. In december 2017 ben ik voor het eerst 
oma geworden. Lisa was 6 weken te vroeg 
geboren, bleef enkele weken in het zieken-
huis en mocht uiteindelijk gezond naar huis. 
Na enkele weken zijn wij erachter gekomen 
dat zij doof is. Sindsdien volg ik jullie blad en 
vergelijkbare artikelen met plezier. 

Kinderen zijn ontzettend visueel 
ingesteld

Fijn dat Lisa weer gezond naar huis 
kon. Waarom kwam Lisa vaak in jouw 
gedachten tijdens jouw werk? 
Al decennialang verzorg ik trainingen in 
de Zwembadbranche, voor leuke, veilige, 
plezierige lessen. Er zijn ontzettend veel 
gepassioneerde lesgevers en ik wilde 
de lesgevers en de kinderen helpen met 
zwemplezier.

Kinderen zijn ontzettend visueel ingesteld, 
leren op school met pictogrammen, maar 
tijdens de zwemles hoor ik geregeld een 
hardroepende lesgever. In 2009 heb 
ik de Zwemstuurkaarten ontwikkeld: 
pictogrammen waarmee kinderen kunnen 
zien wat ze moeten doen. Dankzij deze 
Zwemstuurkaarten kan een kindje als Lisa 
veel sneller veilig leren zwemmen. Dat geeft 
mij een erg gerust gevoel. 

Hardroepende lesgever

Ja, die schreeuwende lesgevers 
herinner ik me van vroeger. Maar 
gebruiken de zwembaden deze 
Zwemstuurkaarten ook? 
Jazeker, meer dan 200 organisaties werken 
met de Zwemstuurkaarten. Een directeur 
rekende me laatst voor dat er meer dan 
100.000 kinderen in aanraking zijn geweest 
met de Zwemstuurkaarten. Dat had ik zelf 
nooit durven verwachten, Voor mij is het 
eigenlijk vooral echt waardevol dat mijn 

twee grote passies, zwemmen 
en kinderen, hier samenkomen. 

Gericht met je kind oefenen

Maar is het alleen voor zwembaden? 
Nee zeker niet, de handleiding is juist erg 
geschikt voor ouders of verzorgers en opa’s 
en oma’s. Veel ouders zwemmen met hun 
kind. Omdat het leuk is of omdat ze willen 
oefenen. Dankzij de handleiding kan je 
gericht met je kind oefenen. Vanuit veilig zijn 
en je veilig voelen, met veel plezier oefenen, 
veel doen en vooral oefenen wat je nodig 
hebt, leer je volgens mij het fijnste en snelste 
zwemmen.

Handig hoor! Hoe reageren ouders 
hierop? 
Ouders zijn erg enthousiast. Zij kunnen 
zelfstandig oefenen met hun kind wanneer 
het hen goed uitkomt. Sommige ouders 
bewaren de handleiding voor een broertje 
of zusje. Op deze manier starten kinderen 

Leône Hamakers bedacht een 
manier om ook voor dove 
en slechthorende kinderen 
en kinderen met TOS de 
zwemlessen beter toegankelijk 
te maken: de Zwemstuurkaarten. 
FODOKFOSSFORUM sprak met haar.
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met plezier en vertrouwen én met een 
voorsprong aan de zwemles. De handleiding 
zal het leerproces tijdens de reguliere 
zwemlessen versterken

Wat zijn voor jou de sleutelwoorden 
van de handleiding? 
Samen - Plezier - Zelfstandig - Water-
bestendig - Veilig 

Waarom is de handleiding juist nu 
handig? 
Kinderen hebben door COVID-19 
maanden niet kunnen zwemmen, terwijl 
de zomervakantie eraan komt. Een 
zomervakantie waar kinderen lekker buiten 
willen zwemmen of waar jij als ouder graag 
samen met je kind wil oefenen. Nu kun je 

dankzij de handleiding samen met je kind 
gericht plezierige oefeningen doen. 

Tot slot, hoe gaat het met Lisa? 
Het gaat fantastisch met haar. In het begin 
vonden wij het wel even wennen. Ze heeft 
inmiddels CI’s. Wij hebben met de gehele 
familie gezamenlijk een cursus gebarentaal 
gevolgd en ze doet het heerlijk. Ze is 2,5 
jaar, houdt van zwemmen met opa en oma 
en is superstoer. Ze moet alleen nog leren 
zeggen ‘Oma is de liefste’…

Op www.zwemstuurkaarten.nl.
vind je de handleiding en de 
Zwemstuurkaarten 

Mariën Hannink

Daar zaten we; aan het beeldscherm gekluisterd. Waar we normaal gesproken het kijken naar 
beeldschermen niet promoten - spelen met concrete materialen is toch veel beter? - waren we er 
nu maar wat blij mee! In contact blijven met elkaar was daarbij het sleutelwoord. Het leidde tot 
intensiever contact via tele-logopedie met hele families en bracht veel persoonlijke verhalen. Het 
stimuleerde grote creativiteit. 450 filmpjes maakten collega’s voor de online ouderpagina’s van 
de behandelgroepen! Daar tegenover stond het grote gemis; grapjes van kinderen onderling, de 
emoties en kleine gebaren die nu gelukkig weer zo duidelijk zichtbaar zijn.  
Wat een feest om weer offline te werken!!

DE FFF-CORONAVERHALEN

Ines Noureldin Hop, 
NSDSK
Teamleider/ Gedrags-
wetenschapper Vroeg-
behandeling TOS 

Logopedie vanaf het 

balkon

Verjaardagfeestje voor een 

kindje via beeldbellen
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ONDERWIJS IN CORONATIJD

In deze coronatijd wordt er veel 
onderwijs op afstand gegeven. Wat 
zijn de mogelijkheden voor dove, 
slechthorende en TOS-leerlingen om 
de lessen goed te volgen?

Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om 
op afstand te communiceren. De leerling 
kan met een leerkracht WhatsAppen, Face-
timen, Skypen etc. Als er onverwacht een 
overleg met de docent nodig is en het lukt 
niet met de gangbare apps, dan kan een 
tolk ingeroepen worden via KPN Teletolk. 
Na een eenmalige registratie kan de leerling 
bellen of gebeld worden via de beeld- 
bemiddelingsdienst van de KPN. Het 
gesprek wordt dan omgezet in tekst of in 
gebaren. Het is ook mogelijk om een tolk 
op afstand in te roepen. Het gaat dan om 
kortdurende gesprekken van maximaal 20 
minuten.
Zie ook: 
https://www.tolkcontact.nl/tolk-app

Onlinelessen
Tijdens lessen wordt vaak gebruik gemaakt 
van een onlineplatform zoals Teams of 
Zoom. De leerkracht kan dan lesgeven aan 
meerdere leerlingen tegelijkertijd.
Als een gebarentolk of schrijftolk wordt 
ingezet, dan moet de tolk worden toe-
gevoegd als deelnemer aan het online-
programma. Op die manier kan de tolk de 
les goed volgen en kan hij ook de reacties/
opmerkingen/vragen van leerlingen verta-
len. De leerkracht moet dus van te voren 
op de hoogte zijn wie de les gaat tolken. 
Overleg tussen leerkracht en tolk vooraf 
kan nodig zijn.

Met tolk gebarentaal
Bij gebruik van een gebarentolk is het be-
langrijk dat de dove leerling de gebarentolk 
goed in beeld heeft. De leerling wil vaak 
ook de leerkracht (of andere spreker) goed 
in beeld hebben. Dit is niet bij elk onlineplat-
form mogelijk. De ervaringen met Zoom zijn 

positief: de gebarentolk kan goed in beeld 
zijn, samen met de docent. Bij Teams is de 
tolk of docent alleen op heel klein scherm 
te zien. In dat laatste geval is de oplossing 
om op een andere manier contact te leggen 
met de tolk. De leerling legt via zijn iPad of 
smartphone (via WhatsApp video/FaceTime/
Skype) contact met zijn tolk die via het 
beeldscherm kan tolken. De leerling werkt 
op dat moment dus met twee schermen. 
Op het ene scherm is de onlineles van de 
docent zichtbaar en op het scherm ernaast 
(telefoon of iPad) staat de tolk deze online-
les te gebaren.

Met schrijftolk
Voor een schrijftolk geldt een beetje het-
zelfde. De schrijftolk kan zorgen voor de 
ondertiteling in allerlei online-applicaties. 
Het is wel van belang om van te voren 
te overleggen met de schrijftolk of hij/zij 
ervaring heeft met het onlineplatform dat 
door de school gebruikt wordt. 

Lessen op afstand
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Sinds kort is er de applicatie Tekst-on-tap; 
dit is een tekst-streamingsysteem waarbij 
de tolk de getypte tekst live streamt naar 
de betreffende browser. Via een overlay-
programma kan de tekst dan leesbaar 
zijn op hetzelfde scherm. Vaak kan de 
schrijftolk hier meer over vertellen.
 
Met ondertiteling
Zoom heeft een ondertitelfunctie. Het 
is mogelijk dat een van de aanwezigen 
zorgt voor ondertiteling. Deze optie moet 
je activeren in de accountinstellingen. 
Vervolgens verschijnt er in Zoom een 
icoontje 'Closed Captioning' en kun je een 
deelnemer aan de vergadering aanwijzen 
als typist. De schrijftolk kan dus als typist 
deel uitmaken van Zoom en daarin de on-
dertiteling verzorgen. Standaard staat de 
weergave van ondertiteling uit, dus alleen 
degene die de ondertiteling wil zien, ziet 
het. Na het gesprek kun je de ondertite-
ling opslaan. Voor de schrijftolk is het wel 
lastig dat hij eerst op enter moet drukken 
voor de zin in beeld komt. 
Wil je meer informatie over het onder-
titelen van lesmaterialen, zie ook:  
https://www.ecio.nl/publicaties/factsheet-
ondertiteling-van-lesmaterialen/

Met geluid
Het geluid tijdens onlinelessen is niet altijd 
goed. Als slechthorende of TOS-leerlingen 
de les auditief willen volgen dan is het 
belangrijk dat het geluid zo goed moge-
lijk doorkomt. Een van de regels is dat 
bij onlinelessen de microfoons van alle 
aanwezigen (behalve de docent) uitstaan. 

Als leerkracht thuis 
werken, dat was een 
gekke gewaarwording. Het was soms 
wel even lastig, bijvoorbeeld op afstand 
een dove leerling roepen als die niet 
keek.. Tja, dan kun je zoveel zwaaien als 
je wil.. Maar aan de andere kant hebben 
we op deze manier ook heel goed kun-
nen werken aan de vaardigheden zoals 
zelfstandigheid, uitgestelde aandacht 
en online vaardigheden zoals videobel-
len. Met de eerste leerling was er al vlot 
contact, met de laatste leerling lukte dit 
pas op de dag vóór de meivakantie (en 
daarna waren we alweer volledig open).
Het heeft mij ook een mooi inkijkje 
gegeven in het leven van de leerlingen 
thuis. De ouders, broertjes en zusjes, 
de thuissituatie. Zelfs de kat werd voor 
de camera gehaald! Dit had ik anders 
niet gezien. Het is mooi om te zien hoe 
betrokken ouders zijn en hoe zij deze on-
verwachte situatie zo goed als mogelijk 
hebben opgepakt samen met hun kin-
deren. Daarnaast heeft het videobellen 
ook veel gebracht. De leerlingen weten 
elkaar nu beter online te vinden en kun-
nen zo ook met elkaar gebaren, ook al 
wonen ze een uur van elkaar vandaan. 

Dick de Bruijn, 
Leerkracht  
Guyotschool SO 
CMB  
(CommunicatIef  
Meervoudig  
Beperkt)

DE FFF-
CORONAVERHALENDe docent kan het best gebruik maken 

van een headset. De leerling kan de 
kwaliteit van het geluid verbeteren door 
soloapparatuur aan te sluiten op de lap-
top (of een streamer of ringleidinglus). 

TOS-leerlingen
Een leerkracht zal tijdens een onlineles 
niet zo goed in de gaten hebben of de 
leerling de stof goed begrijpt. Sommige 
leerkrachten gebruiken de chatfunctie 
om bepaalde informatie speciaal voor 
de TOS-leerling nog een keer samen te 
vatten of in andere woorden te vertel-
len. De leerling kan zelf ook via de chat-
functie aangeven dat hij nog vragen 
heeft over de les. Na een groepsbijeen-
komst kan de leerkracht ook makkelijk 
een 1-op-1-gesprek met de leerling 
voeren om op vragen in te gaan.

Algemene tips
• De docent zorgt dat zijn gezicht 

goed in beeld is en goed verlicht is.
• Microfoons van deelnemers staan uit, 

tenzij ze wat willen zeggen. Na het 
spreken gaat de microfoon weer uit.

• De docent gebruikt een goede 
headset.

• Goede vergaderdiscipline: bijvoor-
beeld als je een vraag hebt eerst 
hand (‘handje’) opsteken en pas 
vraag stellen als de docent toestem-
ming geeft, of vragen stellen via de 
chatfunctie.

Karla van der Hoek
Pento Hoorinfotheek (met dank aan 
Auris en Kentalis)
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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: 030 - 290 0360  
of info@fodok.nl. 
Zie ook www.fodok.nl en   
www.foss-info.nl

INFO GOED OM TE WETEN...

GRATIS ONLINE-CURSUSSEN BIJ KENTALIS
Wil je meer weten over taalontwikkelings-
stoornissen, over het gehoor of over 
dovencultuur? Of zoek je informatie over 
zintuiglijke prikkelverwerking  of over  
communiceren met mensen met een 
communicatief meervoudige beperking?

Dan kun je terecht bij de gratis online-
cursussen van Kentalis. Ga naar https://
www.kentalisshop.nl/. 
Gebruik bij de aanmelding de kortingscode 

Voor dove en slechthorende kinderen
Huisarts en schrijfster Yvonne Maat heeft 
haar kinderboek Dokter Vrolijk Corona met 
hulp van Wapperkids toegankelijk gemaakt 
met gebarentaal en ondertiteling. Kijk op 
https://www.facebook.com/doktervrolijk/ 
of bestel het e-Book voor € 2,99 bij de 
boekhandel. 

DOOF OF SLECHTHOREND EN NAAR HET 
ZIEKENHUIS?
Als je doof of slechthorend bent en in het 
ziekenhuis terecht komt, kan communicatie 
een groot probleem vormen. Wat Telt! 
heeft daarom communicatietips en een 
mini-gebarenles ontwikkeld voor ziekenhuis-
personeel en ander medisch personeel.  
Op www.wattelt.org/corona kan iedereen 

‘ONLINELEREN_LENTE2020’. Je kunt je tot 
1 september gratis inschrijven. Vanaf het 
moment van inschrijving heb je een jaar 
lang toegang tot de cursus in de Kentalis 
Leeromgeving. 

BOEKJES OVER CORONA

Voor kinderen met TOS
Voor kinderen met een taalontwikkelings-
stoornis verscheen bij Kentalis in coronatijd 
een prentenboekje over corona. Dit boekje 
helpt ouders uit te leggen waarom hun kind 
thuis moest blijven en wat corona is. Maar 
ook wat kinderen kunnen doen om niet 
ziek te worden en wat voor leuke dingen zij 
samen met hun ouders thuis kunnen doen. 
Hoewel de meeste kinderen inmiddels weer 
naar vroegbehandeling of school gaan, is 
het boekje zeker nog relevant. Het boekje 
is tot stand gekomen in samenwerking met 
illustrator Iris Boter. 
Gratis te downloaden op https://www.
kentalis.nl/nieuws/prentenboekje-over-
corona-voor-jonge-kinderen-met-tos

FOLIOLIO
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gratis een uitgebreide informatievideo van 
9 minuten bekijken, waarin onder andere 
15 gebaren, gerelateerd aan corona, 
worden aangeleerd. Daarnaast is er een 
gratis PDF-document beschikbaar met 
een overzicht van alle communicatietips 
én een aanwijskaart die artsen kunnen 
gebruiken in de communicatie met dove 
en slechthorende patiënten. De informatie 
is samengesteld in samenwerking met Dr. 
Anika Smeijers (Amsterdam UMC), die 
in 2019 promoveerde op toegankelijke 
zorg voor doven en slechthorenden. 
Daarnaast wordt het project ondersteund 
door Dovenschap, de landelijke 
belangenvereniging voor doven.

ZET VAST IN JE AGENDA

Op 18 oktober 2020 is het WereldTOSdag: 
houd onze gezamenlijke website  
(https://www.fodokfoss.nl/) in de gaten  
voor al dan niet digitale activiteiten.

Werelddovendag zou dit jaar in Utrecht 
gevierd worden. Maar vanwege de 
coronamaatregelen heeft SUDO in  
overleg met Dovenschap besloten 
Werelddovendag uit te stellen tot  
zaterdag 25 september 2021.

Ineens was de school dicht! We 
wilden graag de leerlingen zo goed 
mogelijk hierover infomeren. Zo 
hebben we Guyotjournaals in NGT 
(met daarbij een stemtolk) gemaakt 
met uitleg over de actualiteiten. Dit 
werd voorzien van visuele informatie 
zoals plaatjes, picto’s. Het eerste 
journaal beviel goed en zo hebben we 
dit medium gebruikt om ouders en 
leerling bij te praten en bijvoorbeeld 
allerlei tips te geven over wat de 
leerlingen en ouders thuis konden 
doen. We gaven opdrachten zoals op 
berenjacht gaan, paaseieren tellen 
die achteraf in het journaal waren 
verstopt. Verder deelden we ook 
foto’s en filmpjes van de leerlingen 
zodat we toch bij elkaar konden 
zien hoe het ging. Het was fijn om 
via deze manier de leerlingen te 
informeren in NGT, we hebben veel 
positieve reacties gekregen!

DE FFF-
CORONAVERHALEN

Joep van  
Vlodrop, 
Leerkracht  
Guyotschool SO

OPROEP DOVENSPORT IN BEELD: 
SPORTERS GEZOCHT!

Dovensport in Beeld gaat vijf korte 
films maken met en voor dove en 
slechthorende jongeren. Elke film 
gaat over een sporter op een horende 
sportvereniging. In de film komt ook 
de trainer aan het woord. Elke film laat 
een andere sport zien. De film gaat 
ook in op hoe horenden en doven en 
slechthorenden allen moeten geven en 
nemen om te kunnen samenwerken 
en sporten. Dat is niet altijd makkelijk 
maar jullie kunnen laten zien dat het 
mogelijk is en plezier geeft!

De films worden gemaakt door Booz 
(Ada van de Weijer en Arnold Folkerts) 
en FJmove (Maaike Ferf Jentink, dove 
sportbegeleidster). Zij namen het 
initiatief. Booz heeft al meerdere films  
gemaakt met DSH-jongeren. Kijk ook 
op www.booz.nu en www.fjmove.nl 

Dovensport in Beeld is een project 
van KNDSB, Divers Doof en 
andere organisaties zoals NDJ, 
SH-jong, FODOK, Kentalis en 
Gehandicaptensport Nederland. 

Wil je meedoen met dit project? Meld 
je aan bij Ada van de Weijer van Booz.  
Dat kan via 06 51564482 of  
avdweijer@xs4all.nl.
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Door gastcolumnist  
Meike van Genugten, 
Ervaringswerker TOS bij 
Kentalis 

TOS OP AFSTANDCOLUMN

Dan begin je net je werk op een rijtje te 
krijgen, verandert in een keer alles door 
de corona… Het scheelt dat je daar niet 
alleen voor staat. En in het begin vond 
ik het wel heerlijk om thuis te blijven. Ik 
hoefde geen lange afstanden te rijden 
naar mijn werk, had geen files. De reis 
naar mijn werk was al vermoeiend en dan 
moest je dag nog beginnen. 
Ook vond ik het heerlijk rustig om mijn 
privé-agenda niet te hoeven gebruiken na 
al die hectiek. Althans, dat dacht ik. 
Op een gegeven moment werd ik 
gevraagd om op de kinderen van mijn zus 
te passen. Zij kon alle hulp gebruiken, dus 
dat deed ik met liefde. En het gaf me een 
goede reden om uit huis te gaan, afleiding 
te hebben van al dat coronagedoe. 

Voor mezelf bracht ik structuur in mijn 
week, door vaste dagen op te passen 
en andere dagen mijn werk te doen. Ik 
deed het graag, maar als je doordeweeks 
continu bezig bent, heb je echt tijd nodig 
om in het weekend bij te komen. Toen 
ik niet meer hoefde op te passen, voelde 
ik hoe vermoeiend het was geweest, in 
combinatie met al dat nieuws van corona.
 
Mijn werk ging ondertussen gewoon door. 
Ik moet vaak digitaal vergaderen, iets wat 
me veel energie kost. Je hebt geen fysiek 
oogcontact en je mist lichaamstaal. Ook 
heb ik vaak het idee dat ik naar een film 
zit te kijken als ik een digitaal overleg heb. 

Ik ben meer afwezig, dromeriger. Of ik 
word zo afgeleid van straaljagers die hier 
vaak overheen vliegen, dat ik niks meer 
meekrijg. 

Voor iemand zonder TOS is digitaal 
contact al lastig, laat staan voor iemand 
mét TOS. Voor iemand met TOS is het 
ook al lastiger om samen te werken, te 
plannen. Je zit in een soort vicieuze cirkel. 
Door vermoeidheid krijg je meer last van 
je TOS, waardoor je nog meer vermoeid 
raakt. 
In maart was ik zelf ziek, ik denk corona, 
maar ik ben niet getest. Ik merkte dat 
mijn taal meer achteruit ging. Ik had 
meer moeite met verwoorden van zinnen, 
op woorden komen of ze uitspreken, ik 
was snel vergeetachtig etc., ook door de 
combinatie van omstandigheden. 

Ik word er blij van dat we nu steeds meer 
vrijheid terug krijgen. Maar ook weer 
niet. Je gaat niet even ontspannen uit 
eten of naar de winkels. Er zijn veel meer 
prikkels en er is veel meer taal, door al 
die regeltjes en onduidelijkheden. Met 
mijn trage informatieverwerking word ik 
daardoor alleen maar gespannener. 
Maar ondanks dit alles ben ik me er wel 
bewuster van geworden hoe belangrijk 
fysiek/sociaal contact is en hoe goed het 
is om een dierbare een knuffel te geven. 
En dat ga ik straks alleen maar extra 
opzoeken. 
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Dochterlief Sandra is door ons op 
4-jarige leeftijd geadopteerd. Sandra 
is geboren in Nigeria. Ze woont al 
ruim zes jaar in Nederland en is een 
vrolijke muzieknoot in ons gezin. 
Door de coronamaatregelen werd 
een groot deel van ons gezin aan 
huis gebonden. Ook Sandra heeft 
een aantal weken thuisonderwijs 
gekregen. Heeft ze achterstand 
opgelopen? Nee! Ik ga uitleggen 
waarom… Sandra zit in groep 5/6 CMB (communicatief meervoudige 
beperking) op de Kentalis Guyot-school in Haren. Ze is praktischlerend 
ingesteld en heeft de nodige moeite om lesstof goed te kunnen 
onthouden en te verwerken. Als ouders hebben we geprobeerd met 
repetitief onderwijs (veel herhalen) Sandra kennis bij te brengen op het 
gebied van taal en rekenen. De opdrachten kreeg ze per post opgestuurd 
vanuit school. Meester Dick was meerdere keren per week online 
beschikbaar ter ondersteuning. Ook waren er de computermomentjes 
met de klasgenootjes. En daar genoot Sandra van! Ze heeft veel geleerd. 
Ze weet nu als geen ander hoe ze contact kan leggen met haar vriendjes 
en vriendinnetjes via Skype. En wij als ouders hebben ook veel geleerd… 
We hebben geleerd om de teugels te laten vieren en in te zien dat het van 
kostbare waarde is dat kinderen terug kunnen kijken op een thuisperiode 
waarin het gezellig was bij papa en mama thuis. Hierin werden we 
bevestigd tijdens de online FODOK/FOSS info-avond voor ouders en 
professionals. We kregen goede tips van andere ouders en professionals 
over het begeleiden bij het onderwijs van ons kind. Deze avond smaakt 
naar meer! En ik hoop van harte dat FODOK en FOSS inzetten op meer 
van deze informatiemomenten!

DE FFF-CORONAVERHALEN
COLOFON

FODOK//FOSSFORUM is het halfjaarlijkse  
leden- en donateursmagazine van FODOK 
& FOSS - Ouders van dove en slechthorende 
kinderen en van kinderen met een taal-
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FODOK//FOSSFORUM nr 23 verschijnt  
in het najaar van 2020. 
Daarnaast verschijnt maandelijks een  
digitale update in de vorm van een  
nieuwsbrief.

FO

Jan Niemeijer, vader van  
Sandra (leerling Kentalis  
Guyot Haren)
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FODOK-ORGANISATIE

Ook in 2019 speelde er weer veel, zowel intern 
bij de FODOK als bij de sectorbrede activiteiten 
waarin de FODOK participeert. 

Allereerst was daar de nauwe samenwerking met 
zusterorganisatie FOSS. 
FODOK en FOSS traden zoveel mogelijk 
gezamenlijk naar buiten en het FODOK-bureau 
werd het FODOK/FOSS-bureau. Dit betekende 
veel afstemming, gezamenlijke activiteiten en 
bijscholing van de FODOK-medewerkers. De 
FODOK ziet een belangrijke meerwaarde in 
de toegenomen samenwerking met de FOSS. 
De achterbannen van FOSS en FODOK hebben 
immers veel gemeenschappelijke belangen en 
beide organisaties functioneren in dezelfde 
netwerken van zorg, onderwijs en arbeid. 
Tegelijkertijd maakte het afgelopen jaar duidelijk 
dat de achtergrond en de cultuur van beide 
organisaties verschillen en dat de overbrugging 
hiervan meer tijd kost dan voorzien. Het is 
daarom een compliment aan alle betrokkenen 
dat er dit jaar zoveel uit onze gezamenlijke 
handen is gekomen.

De financiële situatie van de FODOK bezorgde 
het bestuur ook dit jaar weer de nodige 
hoofdbrekens. Het blijft verbazingwekkend hoe 
overheid en overheidsinstituties steeds maar 
weer inhoudelijke bijdragen van organisaties als 
de onze verwachten, terwijl daar geen financiële 
compensatie tegenover staat. Behalve dan 
de jaarlijkse subsidie, waarvan wij geen goed 
geoutilleerd bureau in stand kunnen houden. Het 

vraagt van de FODOK-bestuursleden (vrijwilligers) 
en -werknemers veel creativiteit, tijd en inzet om 
de begroting sluitend te krijgen, via omslachtige 
projectaanvragen. Op de ALV van 16 juni 2019 
is besloten de leden- en donateursbijdrage per 
2020 te verhogen naar € 27,50. Alle beetjes 
helpen!

Tot onze spijt vertrok FODOK-beleidsmedewerker 
Inge Doorn eind 2019. We zijn haar zeer 
erkentelijk voor haar jarenlange inzet.

INFORMATIEVOORZIENING EN LOTGENOTEN-
CONTACT

De FODOK organiseerde in 2019 
twee interessante en goed bezochte 
informatieavonden: een van Marjan Haasnoot, 
coach voor dove en slechthorende kinderen, 
jongeren en hun ouders (Kijken naar je kind). Ook 
was er een infoavond van senior-onderzoeker 
bij de NSDSK Evelien Dirks (Hoe kun je als 
ouder bijdragen aan het sociaal-emotioneel 
functioneren van je kind?).
Samen met de FOSS werd op 2 november 
de geslaagde landelijke informatie- en 
ontmoetingsdag Samen verder! gehouden.

Uiteraard waren de FODOK en FOSS digitaal zeer 
aanwezig via Facebook (met 1.200 volgers) en de 
maandelijks verstuurde nieuwsbrieven. 

BELANGENBEHARTIGING

Onderwijs
In 2019 waren FODOK en FOSS op diverse 
manieren actief op het gebied van onderwijs. 

Wij vroegen via de digitale nieuwsbrief en 
in persoonlijke contacten ouders naar hun 
ervaringen met Passend Onderwijs. 

We hoorden tevredenheid, maar ook veel 
zorgen, onzekerheid en verhalen over 
onvoldoende of inadequate ondersteuning. 
Dit resulteerde in een lijst met aanbevelingen 
voor Siméa, de koepel van instellingen voor 
begeleiding van en onderwijs aan kinderen 
die doof, doofblind of slechthorend zijn of een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Enkele 
van deze aanbevelingen zijn: 
• Laat dove en slechthorende leerlingen 

ondersteund worden door AD’ers die 
gespecialiseerd zijn in doofheid en 
slechthorendheid, niet door AD’ers die 
overwegend TOS-leerlingen begeleiden. 
Expertise moet zwaarder wegen dan 
‘praktische bezwaren’. 

• Laat dove en slechthorende en TOS-
leerlingen met bijkomende taalgerelateerde 
problematiek, zoals dyslexie, ook voor deze 
problematiek ondersteund worden door 
een AD’er die gespecialiseerd is in DSH dan 
wel TOS en kennis heeft van dyslexie. De 
beperkingen grijpen immers dermate op elkaar 
in, dat twee aparte vormen van begeleiding 
niet effectief en zelfs contraproductief zijn.

• FODOK en FOSS zien dat sommige 
kinderen buiten de boot vallen. Zij vinden 
het belangrijk dat alle DSH- en TOS-
leerlingen gevolgd worden en waar nodig 
ondersteund. Doofheid, slechthorendheid en 
taalontwikkelingsstoornissen genezen immers 
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niet, al lijken sommige professionals dat wel te 
suggereren. Het zijn blijvende beperkingen met 
blijvende gevolgen. Gepleit wordt voor betere 
en bredere voorlichting en communicatie 
richting regulier onderwijs, CI-teams en 
vroegbehandeling en meer samenwerking met 
Audiologische Centra.

Andere aanbevelingen betroffen onder andere 
gebaarvaardigheid van personeel in het speciaal 
onderwijs, tolkeninzet bij het wennen op de 
reguliere school en meer gelegenheid voor 
lotgenotencontact. 

FODOK en FOSS brachten in 2019 de folder Doe 
meer met het OPP! uit; gratis te downloaden op 
onze gezamenlijke website www.fodokfoss.nl.

Zorg
De FODOK was nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen rondom bekostiging en expertise 
van de zorg voor zintuiglijk gehandicapten (ZG). 
De ‘expertise-gelden’ voor de ZG-zorg zijn onder-
gebracht bij ZonMw. In nauwe samenwerking 
met doelgroepvertegenwoordigende organisaties 
(FODOK, FOSS, Dovenschap, SH-Jong en Stichting 
Plots- en Laatdoven) en andere zorgaanbieders 
hebben de drie erkende expertise-organisaties 
(Auris, Kentalis en NSDSK) daartoe een 
omvangrijk ‘Meerjarig Deelsectorplan auditief/
communicatief’ opgesteld. Dit plan omvat 
projecten voor alle doelgroepen (doof, 
slechthorend, TOS, doofblind en communicatief 
meervoudig beperkt). De samenwerking 
tussen zorgprofessionals, onderzoekers en 
ervaringsdeskundigen staat centraal. Het plan 
kreeg de naam Deelkracht. 

De FODOK onderhield verder nauw contact 
met organisaties die wonen en zorg bieden aan 
cliënten met meerdere beperkingen naast de 
auditieve en/of communicatieve beperking en 
met de gespecialiseerde GGz-aanbieders. Ook 
zijn er op het gebied van de zorg gesprekken 
gevoerd met organisaties buiten de ZG-sector: 
het ministerie van VWS, de NZa, Ieder(in) 
enzovoort. In samenwerking met Kentalis 
werden de wensen en behoeften van ouders 
van kinderen met meerdere beperkingen 
geïnventariseerd.

Werk
2019 was het laatste jaar van het driejarige project 
Grow2Work. Grow2Work functioneerde als een 
community, waar werkende en werkzoekende 
doven en slechthorenden ervaringen en tips konden 
uitwisselen. Het project heeft mooie resultaten 
geboekt en vormde de spin off voor het nieuwe 
project You2Work, dat wordt gefinancierd door 
het Oranje Fonds. You2Work ondersteunt dove en 
slechthorende jongeren (tot 27 jaar) bij het vinden 
van een baan. Projectleider Nienke Oosting en haar 
opvolger Kasia Hadley hebben al veel bereikt voor 
dove en slechthorende jongeren. Bij beide projecten 
waren en zijn alle belangenorganisaties voor 
doven en slechthorenden betrokken. De FODOK is 
portefeuillehouder.

DIVERS DOOF

Divers Doof, waarin de FODOK samenwerkt 
met de Stichting Plots- en Laatdoven, was 
portefeuillehouder voor het project waarbinnen 
het coachingpakket Drank, Drugs en Games 
ontwikkeld werd dat in 2019 verscheen. Dit pakket 
met uniek beeld- en tekstmateriaal is gemaakt met 

en voor dove en slechthorende jongeren. Het is 
kosteloos te downloaden op www.booz.nu/drank-
drugs-en-games.
In samenwerking met de Nederlandse Doven 
Sportbond is een nieuw project geschreven, 
Dovensport in beeld, waarmee dove en 
slechthorende jongeren (en ouderen) worden 
uitgenodigd meer te gaan sporten, en horende 
sportorganisaties geïnformeerd worden over de 
communicatie met dove en slechthorende sporters. 
In dit project wordt samengewerkt met Deelkracht. 
De financiering is rond. 
Divers Doof heeft zich ook sterk gemaakt 
voor verbetering van de ondertiteling van 
televisieprogramma’s.

OPCI 

OPCI (het Onafhankelijk Platform Cochleaire 
Implantatie) is een werkgroep van het Platform 
doven, slechthorenden en TOS, waar ook de FODOK 
deel van uitmaakt. OPCI voerde ook dit jaar weer 
gesprekken met ondersteunende organisaties en 
producenten en nam deel aan het congres van 
EURO-CIU. 
OPCI participeert in diverse onderzoeken die 
worden gedaan met betrekking tot CI. Zo is OPCI 
betrokken bij een studie in Nijmegen, waarbij men 
probeert objectieve maatstaven te vinden voor 
het afstellen van onder meer CI’s. In Nijmegen 
vindt ook een onderzoek plaats naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen met een CI. 
Het jaarverslag van OPCI staat op de website www.
opciweb.nl.

Het bestuur van de FODOK
juni 2020
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ORGANISATIE

De start van 2019 was lastig voor de 
FOSS. Onze beleidsmedewerker Arend 
Verschoor ging per 1 januari 2019 met 
vervroegd pensioen en we stonden na 
vier turbulente jaren onder de Stichting 
Hoormij weer op eigen benen. Het 
verlies van een vaste beleidsmedewerker 
heeft veel impact gehad en was voor 
het bestuur heel moeilijk. Arend is voor 
de FOSS altijd van heel grote waarde 
geweest. Hij had door zijn jarenlange 
werk voor de FOSS een enorm netwerk 
en iedereen kende Arend (en dus de 
FOSS). Wij zijn hem daarvoor veel dank 
verschuldigd.

Na de jaren onder de Stichting Hoormij 
hadden we besloten daar uit te stappen 
omdat we een andere koers wilden. 
Maar door uit de Stichting Hoormij te 
stappen beschouwde VWS ons als een 
nieuwe ouderorganisatie en werd onze 
subsidieaanvraag voor 2019 afgewezen. 
Onze voorzitter, Jan Heijboer, heeft hier 
een bezwaarschrift tegen ingediend 
en we werden uitgenodigd voor een 
hoorzitting. Eind mei 2019 kregen we 
gelukkig positief antwoord dat we alsnog 
onze subsidie kregen. Dat betekende wel 
dat we toen pas beslissingen konden gaan 
nemen. 
Door het vertrek van Arend hadden wij 
geen beleidsmedewerker meer en dat 

maakte onze herstart als zelfstandige 
FOSS heel lastig. We hadden opeens ook 
geen kantoor meer, dus er moest snel 
gehandeld worden. Gelukkig kregen we 
onderdak bij de FODOK. 
Met behulp van de FODOK werd een 
gezamenlijke website opgezet en werd de 
mail via hun bureau geregeld. Zo kwam 
de samenwerking tot stand en werd er 
voor deze gezamenlijke activiteiten een 
gezamenlijk logo gemaakt. De FOSS en de 
FODOK blijven twee aparte verenigingen, 
maar we trekken in veel aspecten van zorg, 
arbeid en onderwijs gezamenlijk op omdat 
we beide functioneren in deze netwerken.

Per 1 januari 2020 heeft Jan Heijboer 
afscheid genomen als voorzitter van de 
FOSS. Jan heeft zich vele jaren enorm 
ingezet voor de FOSS en we zijn hem 
daarvoor erg erkentelijk. Met zijn vertrek 
werd de roep om nieuwe bestuursleden 
erg urgent. Daar hebben we actief op 
ingezet.

INFORMATIEVOORZIENING EN  
LOTGENOTENCONTACT

Door de turbulente start hadden we 
behoefte om te vernieuwen en te 
verfrissen. Daarom hebben we onze 
vormgever gevraagd om met ons mee 
te denken en dat heeft geresulteerd in 
een nieuwe folder met een mooi fris en 
modern logo. We zijn er als bestuur best 

trots en blij mee.
Samen met de FODOK hebben we ook 
nog een flyer uit gebracht Doe meer met 
het OPP!, over de rechten en behoeften 
van dove, slechthorende en TOS-
leerlingen en hun ouders in het onderwijs.
Samen met de FODOK was er iedere 
maand een digitale nieuwsbrief waardoor 
we onze leden op de hoogte konden 
houden.

Het mooie kleurrijke FODOKFOSSFORUM 
magazine is ook twee keer uitgebracht. 
Een blad met mooie verhalen en nieuwe 
ontwikkelingen.

Op 2 november hadden we samen 
met de FODOK onze FOSS-Dag in 
Utrecht. Omdat deze nu samen was 
met de FODOK hebben we die dag 
de naam Samen Verder gegeven. Het 
was een geslaagde dag met weer 
veel belangstellende mensen, goede 
workshops, mooie informatiestands, 
een heerlijke lunch en een prachtig 
kinderprogramma. Helaas was dit 
de laatste keer dat Marianne en Ben 
Koenen dit kinderprogramma hebben 
georganiseerd. Wij bedanken hen 
heel erg voor al die jaren dat zij het 
kinderprogramma verzorgden, zodat de 
ouders ongestoord en met een gerust 
hart de workshops konden volgen 
terwijl de kinderen genoten van samen 
knutselen en spelletjes.  
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De FOSS verleent al vele jaren actief 
ondersteuning aan SpraakSaam, de in 
2010 opgerichte jongerengroep voor en 
door jongeren met TOS. Naast diverse 
regionale activiteiten en een landelijke 
dag is er het jaarlijks terugkerende 
zomerkamp van SpraakSaam, dat elk jaar 
meer jongeren trekt. Met steun van de 
FOSS, in de persoon van Ineke Huisman, 
was het kamp het afgelopen jaar in de 
bossen bij Driebergen ook weer een 
enorm succes. 

BELANGENBEHARTIGING

Onderwijs
Over Passend Onderwijs horen we 
goede, maar ook nog steeds vervelende 
ervaringen. Via de digitale nieuwsbrief van  
FODOK/FOSS werden ouders gevraagd 
naar hun ervaringen. Er kwam veel 
informatie binnen die resulteerde in 
een lange brief met aanbevelingen aan 
Siméa, de overkoepelende organisatie 
van instellingen die onderwijs en 
ondersteuning geven aan leerlingen 
die doof, doofblind of slechthorend 
zijn en aan leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Waar 
vooral op ingezet moet worden is 
voldoende gespecialiseerde ambulante 
ondersteuning die leerlingen goed 
begeleiden. Maar ook leerkrachten 
moeten gebaarvaardigheid hebben. 
Er is nog steeds een groot verschil 

tussen scholen en dat is zeer zorgelijk. 
Betere voorlichting en communicatie 
naar audiologische centra, CI-teams, 
vroegbehandeling en reguliere scholen 
kan samen bijdragen aan de verbetering 
van het onderwijs en ondersteuning van 
onze kinderen.

Zorg
Namens de drie erkende expertise-
organisaties Auris, Kentalis en 
NSDSK, was de FOSS (evenals FODOK 
en diverse andere organisaties) 
uitgenodigd bij de TOSfabriek om 
te komen praten over ‘TOS langs de 
levenslijn’ en de onderzoeksvragen 
die daaruit voortvloeien. Het doel 
was meer te weten te komen over 
taalontwikkelingsstoornissen en over 
de manier waarop beperkingen in 
taal en communicatie doorwerken op 
de algehele ontwikkeling van onze 
kinderen. Op 9 april hebben Auris, 
Kentalis en NSDSK hun omvangrijke 
Meerjarig Deelsectorplan auditief/
communicatief gepresenteerd. 

Dit plan omvat projecten voor 
Slechthorend, TOS, Doof, Doofblind 
en Communicatief meervoudig 
beperkt (kinderen, jongeren en 
volwassenen). In dit grote programma 
staat de samenwerking van 
ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals 
en onderzoekers centraal. Daarom is de 
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naam Deelkracht aan dit programma 
gegeven. In dit grote programma zijn 
diverse projecten opgenomen die 
zich uitdrukkelijk richten op zowel 
(heel jonge) kinderen als ook (jong-)
volwassenen. 

Half november was er een 
bijeenkomst Volwassenen met 
TOS omdat er zo weinig bekend 
is over volwassenen met TOS. De 
FOSS wil dit verder uitbouwen, 
waarbij al intensieve samenwerking 
bestaat met de opleiding OPSTAP 
en de TOSfabriek, beide gericht op 
jongvolwassenen.

Het bestuur van de FOSS
Wytske van Weerden
Ben Koenen
Ineke Huisman
juni 2020
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