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Ten tijde van het vorige redactioneel was de samenleving aan het  wennen aan  
‘het nieuwe normaal’: 1,5 meter afstand houden, digitale bijeenkomsten, elkaar niet 
aanraken. We weten inmiddels dat het echt noodzakelijk is, willen we het coronavirus 
in bedwang krijgen.

Dus ging ook de landelijke FOSS/FODOK-dag niet in de vertrouwde vorm door, met een 
lezing in de gymzaal, de workshops in de leslokalen en de broodjes in de aula. Alles 
deden we nu digitaal, verspreid over vele avonden en een middag. Voor elk wat wils: 
een lezing, workshops en uitwisselingsbijeenkomsten, voor alle doelgroepen. In deze 
FODOKFOSSFORUM geven we je een indruk van onze virtuele infomaand. 

Inmiddels is het natuurlijk bij iedereen bekend dat de zo langverwachte erkenning 
van de Nederlandse Gebarentaal een feit is! De Tweede én de Eerste Kamer stemden 
unaniem voor het wetsvoorstel. Het is een enorme mijlpaal voor de Dovengemeenschap 
en voor alle gebarengebruikers. Twee jonge gebarentaligen vertellen in dit nummer over 
hun gevoelens bij de erkenning.

Dit nummer is de laatste gezamenlijke FODOKFOSSFORUM. Na dit nummer wordt het 
weer de FODOKFORUM. Ook de website zal ontvlochten worden. Het bestuur van de 
FOSS heeft besloten met een eigen website en eigen ledeninformatie de achterban van 
de FOSS te bedienen.
Daar waar mogelijk, zullen we blijven samenwerken. 

Map van der Wilden    Jack Swinkels
Voorzitter FODOK     Voorzitter FOSS 
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FODOK-FOSS 
virtuele infomaand

de puberdag

De jaarlijkse informatie- en 
ontmoetingsdagen van FOSS en 
FODOK, apart of gezamenlijk, 
zijn inmiddels behoorlijk 
ingeburgerd, bij jong en oud. 
In 2020 is alles anders, dus 
ook onze gezamenlijke dag. 
We knipten het programma 
op in een aantal losse virtuele 
activiteiten en verdeelden 
deze over één zaterdag en 
meerdere avonden per week. 
Zo werden de hoofdlezing, 
twee kinderworkshops, vijf 
workshops en acht uitwisselings-
bijeenkomsten gehouden via 
Zoom. Oorigineel organiseerde 
in Utrecht het enige fysieke 
event, de puberdag, voor ons:  
de Jump XL & Climb in. We kijken 
terug op veel goede gesprekken, 
veel plezier, duidelijke signalen 
en harten onder de riem. Hierna 
volgt een korte impressie van 
deze bijzondere ontmoetingen.

Ouders met een kind met beperking staan 
vaak in de alert-stand en willen hun kind 
zoveel mogelijk beschermen, ook tijdens 
corona. Wat was de impact op aanwezigen? 
Een ouder maakte zich zorgen om de 
mondkapjes. Haar kind heeft dan geen 
lipbeeld en kan het gesprek niet meer 
volgen. Zelf liet die echter weten dat ze de 
gesprekken toch niet kan volgen in een 
drukke kantine. Dat bracht het verdriet weer 
boven bij de ouder. Een andere ouder vertelt 
dat de online lessen het vaste ritme helemaal 
verstoorden. Haar kind werd boos en 
gefrustreerd, dat gaf veel spanningen thuis. 
Problemen van vroeger die te maken hebben 
met TOS kwamen met volle kracht boven.

Wat beïnvloedt hoe je ermee omgaat?
Leontien vertelt wat het krijgen van een 
kind met een beperking betekend heeft 
voor haar en haar gezin. Hoe was dat 
bij andere ouders? Een moeder vertelt 

dat ze een kind kreeg met TOS; hij kon 
niet praten, was erg gefrustreerd en 
sliep slecht. Een drukke baan en de 
problemen thuis leidden bij haar tot 
oververmoeidheid en een burn-out, met 
veel effect op het gezin. Gelukkig leidde 
het ook tot schrijven van een boek en 
persoonlijke ontwikkeling met hulp van 
een psycholoog.

             Hoofdlezing door Leontien Sauerwein

OUDERSCHAP: HOE GA IK ER NU MEE OM
Leontien Sauerwein heeft een communicatief meervoudig beperkte dochter 
(slechthorend, met spraaktaalstoornis en verstandelijk beperkt), in het kort CMB. 
Leontien werkte als advocaat, maar is sinds de komst van haar dochter gestopt 
met werken. Nu heeft ze een praktijk in verliesbegeleiding; ze begeleidt ouders 
met zorgintensieve kinderen en geeft trainingen/workshops. Ook schrijft ze  
blogs hierover.

Zaterdag

31 oktober

Leontien Sauerwein en dochter
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Veel ouders herkennen dit verhaal. Als 
het kind zijn gevoelens niet goed kan 
uiten, leidt dat vaak tot boosheid en 
frustratie en dat heeft effect op het 
hele gezin. Veel ouders herkennen ook 
het probleem van de combinatie van 
opvoedproblematiek en een drukke baan. 
Vooral slaapgebrek ondermijnt je!

Hoe reageert de omgeving?
De omgeving kan verschillend reageren op 
jouw kind: weglopen, er overheen praten, 
tips geven of vragen hoe het met je gaat. 

Een moeder vertelt: een familielid zou haar 
kind (met TOS) wel aan het praten krijgen, 
zij voelde zich een incompetente ouder. 
Een vriendin luisterde wel zonder oordelen. 
Het is fijn om onder woorden te brengen 
wat je meemaakt. Een ouder van een doof 
kind: de eerste reactie is vaak ‘wat zielig’. 
Er is veel onbegrip over doof zijn. Mensen 
praten vaak óver je kind en niet mét je kind.

Samenvatting: de buitenwereld ziet vooral 
wat en niet wie! Ouders hebben geen 
voorbeelden en moeten vaak zelf het wiel 
uitvinden. 

Intuïtief weten

Die subjectieve deskundigheid en het 
intuïtieve weten, daar zouden professionals 
gebruik van moeten maken! Neem ouders 
serieus!

Hoe reageren ouders na de diagnose?
Leontien geeft een overzicht: Sommige 
ouders gaan doorleven, door pauze te 
nemen, gevoelens toe te laten, nadenken, 
delen van verdriet; anderen gaan door-
leven, door te handelen, afleiding te zoeken, 
aanpakken, aan de slag.
Het is gezond om te balanceren tussen deze 
strategieën. Dat geeft veerkracht. Soms gaan 
de ouders verschillend om met de situatie, 
wat kan leiden tot onderling onbegrip. 

Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis, per 
partner kan dat verschillen. De ene ouder 
gaat oplossingen zoeken en de ander is bezig 
met zijn verdriet. 

Wat helpt?
Als ouder van een kind met een beperking 
loop je altijd tegen problemen aan. 
Leontien geeft een aantal tips:
• Erkenning aan jezelf: je bent ouder en dus 

een deskundige.
• Accepteer dat je partner verschillend kan 

reageren op de situatie.
• Zorg goed voor jezelf (muziek, vrienden, 

wandelen, samen eten, yoga etc.) en zoek 
het in kleine dingen (niet weekend weg, 
maar bijv. lekkere wandeling met de hond).

De deelnemers stemmen in: een mooi 
verhaal, veel herkenning, worstelingen zijn 
persoonlijk maar niet uniek, goed om te 
delen met elkaar.

Karla van der Hoek
Illustraties: Leontien Sauerwein

Ook de hoofdlezing ging via Zoom.
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TOS  Op de drie uitwisselings-
avonden voor ouders van 

kinderen met TOS werden veel ervaringen 
uitgewisseld en hulpvragen gesteld. Het 
is goed om te ervaren dat je niet de enige 
bent die tegen een bepaald probleem 
aanloopt. Elke leeftijd heeft weer zijn 
eigen uitdaging, waarbij de ervaring van 
een andere ouder net dat steuntje in de 
rug kan zijn om weer door te pakken. Het 
was ook fijn om niet alleen de problemen 
en knelpunten te noemen, maar ook de 
mooie dingen van de kinderen.

Steuntje in de rug

Het FOSS-bestuur weet dat dit 
lotgenotencontact van grote waarde 
is voor ouders. Bestuursleden waren 
aanwezig bij alle digitale activiteiten 
voor ouders van kinderen met TOS. Het 
bestuur waardeert de openheid en de 
bereidheid tot delen van ervaringen 
van de ouders enorm. Daarnaast hopen 
wij dat deze ontmoetingen u als ouder 
natuurlijk ook verder helpen in uw 
zoektocht om uw kind een zo goed 
mogelijke ontwikkeling en toekomst 
te geven. Gezien het succes van deze 
avonden willen wij onze digitale 

Uitwisselings-
bijeenkomsten

FODOK-FOSS 
virtuele infomaand

In het kader van de FODOK-
FOSS virtuele infomaand 
werden naast workshops ook 
uitwisselingsbijeenkomsten 
gehouden voor de verschillende 
doelgroepen, onderverdeeld in 
leeftijdscategorieën.

ontmoetingen graag voortzetten. Nieuwe 
avonden worden gepland, houd daarom 
onze Facebook-pagina (www.facebook.
com/fossoudervereniging) in de gaten. 
We zijn benieuwd naar uw ervaringen en 
mogelijke onderwerpen die uw interesse 
hebben. Laat het ons weten. Wij zijn er 
tenslotte voor u!

DSHOok bij de uitwisselings-
bijeenkomsten voor 

ouders van dove en slechthorende kin-
deren was het gesprek zeer geanimeerd. 
Er kwam veel ontevredenheid naar voren 
over het ontbreken van een passend 
aanbod in communicatiecursussen en 
over niet-gebarende onderwijsmedewer-
kers. En ook over het regulier onderwijs 
werden frustraties geuit: onvoldoende 
medewerking, te korte, ondeskundige of 
niet betrokken ambulante begeleiding. 
Sommige ouders zouden meer informatie 
willen hebben (over opvoeding, tolk aan-
vragen enzovoort). De FODOK heeft de 
klachten inmiddels met diverse zorg- en 
onderwijsaanbieders besproken. 
Bij de ouders van oudere kinderen 
stond de eenzaamheid van hun 
kinderen centraal. Uitvogelen waar de 
belangstelling van je kind ligt en daarbij 

een activiteit zoeken is een mogelijkheid. 
Vooral doe-clubjes, sport, tekenles, 
techniek, programmeren, waarbij niet 
teveel gepraat wordt, zijn prettig.
Daarnaast rees de vraag: zijn wij als 
ouders alleen verantwoordelijk voor 
ons kind? Durven we ook anderen in te 
schakelen en te vragen tijd in ons kind 
te investeren door bijvoorbeeld het kind 
mee naar de film te nemen, samen te 
vissen of wat dan ook? Vaak willen je 
naasten wel iets doen, maar wat? Ouders 
vonden dit moeilijk, waren daarin weleens 
teleurgesteld of hadden nooit aan de 
mogelijkheid gedacht. De wereld van je 
kind wordt ook groter door anderen meer 
bij hun leven te betrekken. 

De wereld van je kind wordt groter

Verder zien ouders graag dat hun 
kinderen les krijgen in het omgaan met 
een tolk: wat doet een tolk, wat kan je 
vragen, hoe ga je ermee om? 
De tip om een ontmoeting te organiseren 
met DSH geadopteerde kinderen, die 
allemaal bezig zijn met ‘Wie ben ik?’, 
nemen we mee als FODOK. 
>>
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HANDIGE HULPMIDDELEN IN THEORIE EN PRAKTIJK

CMB (communicatief  

meervoudig beperkt)

Het was voor de oudere ouders 
confronterend om te horen dat 
jonge ouders nog steeds met 
dezelfde problemen worstelen als 
zijzelf jaren geleden. Ja, er zijn, 
mede dankzij de FODOK, meer 
woonvoorzieningen voor doven, 
slechthorenden en TOS’ers met 
bijkomende beperkingen. Maar 
voor jonge ouders is het leven nog 
vaak één uitputtende zoektocht 
naar adequate zorg, naar begrip 
en erkenning en passende com-
municatie. En met veel, heel veel 
verschillende professionals, die 
soms gewoon niet samenwerken 
en iets ‘vinden’ zonder dat met  
anderen af te stemmen. De  
kwaliteit van de zorg (lees ook: 
de expertise van de zorgverlener) 
is soms ver te zoeken. ‘Dan heeft 
mijn kind oppas in plaats van zorg,’ 
zei een moeder. Ook deze signalen 
hebben wij inmiddels doorgegeven.

Oppas in plaats van zorg

CMB-ouders vinden steun bij 
elkaar, bijvoorbeeld via Facebook. 
Maar ze zouden ook wel voelen 
voor de MG-contactdagen, die de 
FODOK een aantal jaren organi-
seerde. Ook die handschoen zal 
de FODOK weer proberen op te 
pakken.

Uitwisselings-
bijeenkomsten

Marjan is slechthorend en 
werkt als FlexSHcoach voor 
dove en slechthorende kinde-
ren/jongeren en hun ouders.

eerder… Aanwezigheid van wek- en waarschuwings-
systemen in huis zorgt voor meer rust en ontspan-
ning: de kinderen hoeven minder alert te zijn.

Tolken
Marjan benadrukt dat tolken ook handig zijn als je 
niet ‘superdoof’ bent: het scheelt zo in de energie! 
Zij gebruikt voor korte gesprekjes haar CI en heeft 
haar ringleiding altijd bij zich. 
Tolkuren vraag je aan bij het UWV. Via tolkcontact.nl 
kun je een tolk regelen en via de tolkcontactapp kun 
je gebruik maken van een tolk op afstand.

Spraakherkenning
Via een app op de mobiele telefoon (zoals AVA, Live 
transcriptie, Easy Talk) kan gesproken taal worden 
omgezet in geschreven taal. Dat is ook handig bij de 
televisie. AVA kan bv. ook worden ingezet bij Teams.

Allerlei
En dan zijn er nog zaken als zwemstuurkaarten, 
zwemaccessoires voor je CI, stickers voor op je 
mondkapje, een bordje op je fiets (zie ook: 
www.worldwidevisible.com). Maar niet alle kinderen 
vinden het fijn als iedereen aan fietsbordje of mond-
kapje kan zien dat ze doof of slechthorend zijn…

Mariën Hannink

Virtuele infomaand
Workshop

Karla is adviseur hulpmiddelen  
bij Pento Hoorinfotheek en  
moeder van een volwassen  
dove dochter.

Marjan en Karla lopen samen een groot aantal hulpmiddelen langs, waarbij Karla 
de theorie en de techniek uitlegt en Marjan deze met haar ervaringen aanvult.

Soloapparatuur en streamers
Soloapparatuur is handig in de klas. 
Hiermee kun je de docent beter verstaan. 
Een multimediahub kun je aansluiten op 
het digibord: zo versta je instructie via het 
digibord goed en blijft de stem van de 
docent ook hoorbaar. Aanvulling met een 
pass-around-microfoon is handig voor 
het verstaan van medeleerlingen. Marjan 
weet hoe lastig kinderen het soms vinden 
om het soloapparaat aan hun docent te 
geven. In het hbo gebruikte Marjan 
naast de soloapparatuur een tolk. 

Telefoneren en beeldbellen
Dankzij een streamer via Bluetooth kan je 
mobiele telefoon gekoppeld worden aan 
hoortoestel of CI. Zo kun je een telefoon-
gesprek of muziek rechtstreeks horen.

Wek- en waarschuwingssystemen
’s Nachts heeft je kind geen CI in. Dan is 
het goed als je kind kan vertrouwen op een 
rookmelder via flits- of trilwekker. Marjan 
voegt eraan toe dat het fijn is voor het dove/
slechthorende kind om ook, via een flitsbel, 
te weten dat er iemand aan de deur is: dan 
zijn de horende broertje en zusjes niet altijd 

Marjan Haasnoot en Karla van der Hoek
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Speciaal of regulier
Een kind kan na het (speciaal) basis-
onderwijs doorstromen naar Voortgezet 
Speciaal Onderwijs of regulier Voort-
gezet Onderwijs, met of zonder 
ondersteuningsarrangement.

Een kind kan een onderwijs- of een 
ondersteuningsarrangement krijgen 
vanuit Cluster 2, via een besluit van een 
Commissie van Onderzoek. Ook is er 
een overgangsarrangement (beperkt 
aantal uren, korte periode). Een ‘warme 
overdracht’ is enkel een ondersteuning bij 
de overgang naar het reguliere onderwijs.

Criteria
Een kind moet voldoen aan de 
indicatiecriteria (= tot de doelgroep 
van Cluster 2 behoren). Daarnaast 
moet de onderwijsbehoefte van het 
kind duidelijk zijn én er moet een 
ondersteuningsbehoefte zijn vanuit de 
school. Reguliere vo-scholen denken 
soms dat zij die ondersteuning niet nodig 
hebben…. Schakel eventueel Cluster 2 of 
het Audiologisch Centrum in voor hulp. 
Een arrangement bestaat uit onder-

Virtuele infomaand
Workshop Virtuele infomaand

Workshop
Korte lijntjes
Goed contact met de mentor, het 
zorgteam en de AB’er is heel belangrijk. 
Korte lijntjes met school voorkomen 
grote problemen! De school moet een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. 
FODOK en FOSS hebben hierover twee 
folders gemaakt. Je moet zelf vragen 
om een OPP na het 1e jaar! Als je als 
ouder niet tevreden bent met het OPP, 
onderteken het dan niet. De school 
moet dan aanpassingen maken. De 
faciliteitenkaart voor extra ondersteuning 
van TOS-leerlingen kan daarbij nuttig zijn. 
Eventueel kun je vragen om Consultatie en 
Advies vanuit Cluster 2. 

Zie verder:
www.cvte.nl/taken-cvte/kandidaten-met-
een-beperking voor de jaarlijkse brochure 
over de mogelijkheden voor kandidaten 
met een beperking bij centrale examens in 
het voortgezet onderwijs; 
www.fodokfoss.nl/webwinkel/folders/
voor de uitgebreide en compacte OPP-
folder (gratis);
www.heleengorter.nl voor Heleens boek 
Vechten voor mijn kind met een TOS; 
https://keuzehulponderwijs.nl/ voor 
onderwijsinformatie van FOSS en FODOK;
https://simea.nl/toetsen-en-examens voor 
mogelijke aanpassingen van toetsen en 
examens;
www.smartonderwijs.nl en www.kentalis.nl 
voor brochures en faciliteitenkaart.

Henk Prevaes

Heleen Gorter

MIJN KIND GAAT 
NAAR HET  
VOORTGEZET  
ONDERWIJS

Heleen Gorter is 
moeder van een zoon
 van 15 met TOS.

steuning, zoals voorlichting aan het 
lerarenteam en een presentatie in 
de klas over TOS of DSH. Maar soms 
ook uit adviezen aan leerkrachten, 
begeleidingsgesprekken met de leerling, 
ondersteuning van studievaardigheden, 
hulpmiddelen en observaties in de klas. 
Een van de problemen uit de praktijk 
betreft scholen die geen tolk toestaan 
in de klas. Scholen willen soms geen 
‘pottenkijkers’! 
Het is belangrijk je te realiseren dat veel 
arrangementen afgebouwd worden! 

Op zoek
De zoektocht naar een school begint 
al in groep 6 met nadenken over het 
soort school. In groep 7 kun je open 
dagen bezoeken om de sfeer te snuiven. 
Heeft de school een eigen zorgteam? 
Weten ze wat TOS is? In groep 8 kun 
je kijken of de school een zorgprotocol 
heeft en kun je een gesprek voeren 
met de zorgcoördinator. Kijk ook naar 
de akoestiek en lichtinval in de klas. 
Bespreek je voorkeur met de AB’er en de 
basisschool. Voer ook een gesprek op de 
school met de AB’er erbij.
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OP WEG NAAR DE VOLWASSENHEID

Sonja Hooijer

Tijdens de workshop ging 
Sonja Hooijer in gesprek  
met ouders over begeleiding 
van kinderen met TOS en 
dyslexie. Hierover komen 
veel vragen binnen.

WAT ALS JE KIND TOS HEEFT EN ER IS OOK 
NOG EEN VERMOEDEN VAN DYSLEXIE? 
Heel vaak krijg je als ouder dan te horen dat 
het onmogelijk is om dyslexie en TOS naast 
elkaar te behandelen (en dus te vergoeden) 
en wordt er ook geen aanvraag gedaan 
voor een dyslexie-onderzoek. 
Maar het tegendeel is waar. TOS en dyslexie 
kunnen naast elkaar behandeld én vergoed 

CMB-
Workshop

Workshop
TOS en dylexie

Henk en Hanneke Boeve en Maria Sas

Woonvorm kiezen
Als je kind niet zelfstandig kan wonen, 
moet je nadenken over woonvormen. 
Bij Viataal/Kentalis werd al met 12 jaar 
gevraagd naar de toekomstplannen.  
Maria had haar zoon tot zijn 18e in huis. 
Ze heeft een goede plek gevonden in een 
Thomashuis, niet speciaal voor doven; 
maar inmiddels heeft één leidster een 
gebarencursus gedaan en wordt er 1x per 
maand een cursus gegeven. Maria vertelt 
dat een woonwensonderzoek handig is  
als het kind 16 jaar oud is. Hoe is de  
communicatie bij de woonvorm, is het 
ver weg of dichtbij?

Henk en Hanneke hebben eerst mee-
gewerkt aan een woongroep in Vries.  
Daar heeft hun dochter 10 jaar naar 
tevredenheid gewoond, tot het niet 

meer lukte. Nu woont ze in een kleinere 
woonvorm met horende medebewoners. 
Het klikt goed met de begeleiders, die 
kunnen goed gebaren.

Ouders wisselen ervaringen uit over 
communicatievormen. Veel ouders  
visualiseren met pictogrammen, tekenin-
getjes, plan- en communicatieborden. 
Soms lukt het niet met gebaren maar 
wel via tekst. Dit verschilt natuurlijk per 
kind. Ook wordt gesproken over los- 
laten, hoe je dat doet. Beginnen met een 
logeerhuis is goed, dan wen je er aan. 

Ouderschap
Een CMB-kind blijf je tot je dood bege-
leiden. Wie begeleidt je kind daarna? 
Een vast team dat jouw kind ondersteunt 
is fijn. Henk en Hanneke zochten lang 
naar de juiste begeleiding. Gedrags-
wetenschappers zeggen alles te begrijpen 
maar dat valt vaak tegen, er is veel 
bemoeizorg. De juiste klik is belangrijker 
dan de opleiding van de begeleiders, 
wezenlijk is dat er korte lijntjes zijn, je  
als ouders gehoord wordt.

Alle drie zijn vrienden kwijt geraakt. 
Deels door de focus op hun kind maar 
ook omdat er weinig begrip is. Vanuit 
het CMB-netwerk hebben ze ook vrien-
den gekregen. Het is fijn om ervaringen 
uit te wisselen met andere ouders. Ze 
hebben veel gehad aan de MG-dagen 
die de FODOK organiseerde.

Toekomst
Ouders delen hun zorgen. Hoe krijg je 
een omgeving waar je kind veilig en 
sociaal kan opgroeien? Thuis is het vaak 
eenzaam, kinderen missen vriendjes in 
de buurt. Kentalis-breed zou hier naar 
gekeken moeten worden. Misschien 
iets voor de FODOK? De FODOK 
probeert breder bekend te maken 
waar mensen / organisaties zitten die 
ervaring hebben met doven.

Karla van der Hoek

Maria Sas heeft een zoon 
van 31 jaar, doof en met een 
verstandelijke beperking. Hij 
woont sinds zijn 18e in een 
Thomashuis. 

Henk en Hanneke Boeve  
hebben een dochter van 31. 
Zij is doof, heeft een vorm 
van autisme en gedrags-
problemen. Ze woonde op  
verschillende plekken, op 
dit moment in een kleine 
woonvorm.
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Gaby Vos en Jessica de Waard van SH-Jong

worden, mits aan alle voorwaarden  
voldaan wordt. 
Het moet dan gaan om een Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie.

Voorwaarden voor vergoeding van het 
dyslexie-onderzoek zijn: 
• Leeftijdscriterium: de aanmelding 

voor het onderzoek moet voor de 
13de verjaardag gedaan zijn, en een 
kind moet nog op de basisschool  
zitten.

• Het effect van begeleiding op school: 
geen of te weinig vooruitgang, 
ondanks extra begeleiding op school 
met een betrouwbare methode.

• De ernst van de lees- en spelling-
problemen: zeer zwakke scores voor 
lezen en spelling.

• School en ouders ondersteunen het 
vermoeden dat het zou kunnen gaan 
om enkelvoudige ernstige dyslexie.

(bron https://www.rid.nl/)

Wanneer de uitkomst van het vergoede 
onderzoek ernstige dyslexie is, dan krijgt 
een kind een dyslexieverklaring en wordt 
behandeling vergoed. Bij de diagnose 
dyslexie (dus niet ernstig) krijgt een kind 
wel een dyslexieverklaring, maar wordt 
behandeling niet vergoed. Vanaf 2015 is 
de gemeente verantwoordelijk voor de 
dyslexiezorg van kinderen tot 13 jaar.

Sonja vertelde ook over haar eigen 
ervaringen en informatie en tips werden 
gedeeld. Ook nu bleek weer hoe fijn 
ouders het vinden om hun ervaringen te 
delen en zich gehoord te voelen.

Workshop
WEERBAARHEID &

VRIENDSCHAP

• Er is veel herkenning bij de opmerking 
dat sociale contacten moeilijk zijn. 
Vriendschappen sluiten met horenden is 
niet vanzelfsprekend. Maar hoe ouder je 
wordt, hoe makkelijker het wordt vriend-
schappen te sluiten. Pubers zijn hard! 
Later is er meer acceptatie.

• Je hoeft niet met iedereen bevriend te 
zijn. Als mensen geen moeite voor je 
willen doen, is het dan wel een vriend(in)? 
Misschien is het gewoon een kennis of 
klasgenoot. Dat is ook goed.

• Wees open over je beperking, maar je 
bént niet je beperking! Geef aan wat je 
wil: kijk me aan, tik me aan. Kom eerst 
naar me toe. 

• Veel mensen zijn continu met hun mobiel 
bezig. Bij de bushalte, in de kantine, 
overal. Maar let op: het is een vlucht. Je 
bent onbenaderbaar voor anderen. Je 
kunt ook met iemand een wat rustiger 
plek zoeken, waar je 1-op-1 kunt praten. 

• Een AB’er kan helpen de slechthorend-
heid op school bespreekbaar te maken.

• Jessica legt uit dat er naast de horende 
wereld en de gebarende wereld ook een 
SH-wereld is. Die wil SH-Jong bieden:

Gaby is 23 jaar en zit in laatste jaar van de Pabo.  
Haar slechthorendheid  werd pas vastgesteld toen ze vijf was. 

Jessica is op haar 20ste door een ernstig verkeersongeluk slechthorend geworden 
en toen in de DSH-gemeenschap gedoken. Dat heeft haar geholpen bij haar accep-
tatieproces. Ze moest een nieuwe sociale omgeving opbouwen, omdat ze merkte 
hoe belangrijk communicatie is en dat niet iedereen er geduld voor heeft. Jessica is 
27 en aan het afstuderen in orthopedische technologie. Ze doet een deeltijdmaster 
Healthy Ageing. 

WELKE TIPS KWAMEN ER UIT DE ERVARINGEN VAN OUDERS EN JONGEREN? 

 gesproken Nederlands met ondersteu-
ning van gebaren, waar iedereen zich 
thuis moet kunnen voelen.

• Lotgenotencontact geeft een boost. 
• Bied je kind alle communicatievormen  

aan. De keuzes die je kind maakt, zullen  
per periode verschillen. Als puber wil je  
niet opvallen, later ontdek je het gemak  
van (schrijf)tolken. Je kiest uiteindelijk 
voor de vorm die het minste energie 
kost, om energie over te houden voor 
leuke dingen.

• Er wordt tegen ouders gezegd dat ze 
beter niet met tolken kunnen werken, 
want die ‘zijn te aanwezig’. Of ‘de 
autisten raken ervan in de war’. Of 
docenten weigeren de soloapparatuur 
te gebruiken. Je moet dan op je strepen 
staan en opkomen voor je rechten. Maar 
vermoeiend is dat wel!

Meer tips?
Het boekje Een doof of slechthorend kind  
in de groep (zie www.fodokfoss.nl) en  
www.erbijhoren.nl.

Map van der Wilden
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Sinds 2014 wordt door Kentalis jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar het wel 
en wee van schoolverlaters (jaarlijks zo’n 800 tot 1.000 leerlingen) van de 
Kentalisscholen, zowel in het speciaal onderwijs (so) als het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso). Deze BestendigingsOnderzoeken Kentalis (kortweg aangeduid 
met ‘de BOK’) hebben inmiddels een schat aan gegevens opgeleverd. Kentalis 
gebruikt deze gegevens om te rapporteren aan de inspectie en om het 
onderwijs te verbeteren.

Aanleiding voor de BOK
Zonder uitzondering zijn de Kentalis-
scholen benieuwd hoe het gaat met 
uitgestroomde leerlingen en houden zij 
graag zicht op het vervolgsucces van hun 
oud-leerlingen. Dit kunnen leerlingen zijn 
die tussentijds zijn uitgestroomd, omdat 
zij bijvoorbeeld naar een reguliere school 
zijn gegaan, maar ook leerlingen die aan 
het eind van groep 8 of na het afronden 
van hun voortgezetonderwijsopleiding na 
het behalen van een diploma de school 

verlaten hebben. Informatie over hoe het 
gaat en hoe de oud-leerlingen op hun 
schoolperiode terugkijken, geeft inzicht in 
de kwaliteit van de leerlingenzorg en het 
onderwijs dat geboden is.

Wel en wee van schoolverlaters

Tenslotte blijkt niet alleen via de persoon-
lijke contacten die er zijn met oud-leer-
lingen, maar ook uit wetenschappelijke  
literatuur, dat jongeren uit de doelgroepen 

van Kentalis (doof, slechthorend, met een 
taalontwikkelingsstoornis, of meervoudig 
beperkt) in hun verdere leven problemen 
kunnen ondervinden op het gebied van 
welzijn, relaties en werk. Het is niet dui-
delijk of dit voor alle leerlingen geldt en 
of dat verschillend is voor de verschillende 
doelgroepen. 
Redenen genoeg dus om een uitgebreid 
onderzoek te doen bij oud-leerlingen van 
Kentalis.

Wat wil de onderwijsinspectie  
weten?
Iedere school is verplicht om jaarlijks aan 
de onderwijsinspectie te laten weten hoe 
het gaat met hun oud-leerling. Als een 
leerling een Kentalisschool verlaat, is door 
Kentalis een advies opgesteld waarin 
vermeld wordt welk type vervolgonderwijs 

Onderzoek

HOE GAAT 
HET MET 
OUD-LEERLINGEN 
VAN KENTALIS?

10



het meest geschikt is voor de leerling. 
De inspectie wil weten of de leerling 
inderdaad op het ingeschatte niveau is 
uitgestroomd.

Succesvol, gelukkig en volwaardig 
meedoen in de maatschappij

Bovendien moet Kentalis aan de inspectie 
na twee jaar laten weten of de oud-
leerling in staat was om het geadviseerde 
onderwijs met succes te blijven volgen. 
De Kentalisscholen hebben afspraken 
gemaakt waarbij zij de volgende ambities 
hebben uitgesproken: 
• 80% van de uitgestroomde leerlingen 

functioneert na 2 jaar naar verwachting 
in de vervolgsetting (zoals geformu-
leerd in ontwikkelingsperspectief).

• 80% van de uitgestroomde leerlingen 
is, passend bij de mogelijkheden, in 
staat om te gaan met de gevolgen van 
de beperking.

Laatst genoemde ambitie is voor Kentalis 
net zo belangrijk als de eerste, omdat dit 
bijdraagt aan het succesvol, gelukkig en 
volwaardig meedoen in de maatschappij.

Wat wil Kentalis weten?
De scholen van Kentalis willen weten hoe 
het in brede zin met de oud-leerlingen 
gaat. Hebben ze vrienden/vriendinnen? 
Kunnen ze over hun problemen praten? 
Begrijpen ze wat andere mensen zeg-
gen? En begrijpen anderen hen? Zijn ze 
gelukkig? Kunnen ze zelfstandig reizen? 
En ook: wat heeft de Kentalisschool 

goed gedaan en waar hebben ze veel 
aan gehad, wat had beter gemoeten en 
waar had wel iets minder aandacht aan 
besteed mogen worden? Zijn ze tevreden 
met wat ze bereikt hebben?

Teveel ‘aan het handje genomen’

Wat levert het op?
Kortom, heel veel vragen die Kentalis stelt 
aan de oud-leerlingen, hun ouders en 
de vervolgscholen. Met de antwoorden 
die zij geven, kan Kentalis het onderwijs 
verbeteren. De eerste jaren dat de BOK 
werd afgenomen, zeiden oud-leerlingen 
van de vso-scholen dat zij teveel in de 
watten werden gelegd. Dat zij teveel 
'aan het handje werden genomen'. 
Een leerling zei bijvoorbeeld dat hij 
op de reguliere school direct een '1' 
kreeg als hij iets niet op tijd inleverde, 
terwijl dat op de Kentalisschool altijd 
nog wel zonder consequenties na de 
inleverdatum kon. De laatste jaren is er 
op de Kentalisscholen veel meer aandacht 
besteed aan empowerment en is het 
'gepamper' afgenomen. Er is een speciale 
Empowermentcursus ontwikkeld door 
Kentalis en door alle scholen gevolgd. 
Ook is er meer aandacht gekomen voor 
goed rekenonderwijs, het geven van de 
Engelse taal in het so, en heeft Kentalis 
speciaal materiaal ontwikkeld dat ingezet 
wordt bij psycho-educatie om leerlingen 
te ondersteunen bij het beter leren 
omgaan met hun beperking. Zo worden 
bijvoorbeeld het programma AJONGH 

(Als Je Oren Niet Goed Horen) of PeTOS 
(psycho-educatie TOS) aangeboden. 
Uit de antwoorden van oud-leerlingen 
blijkt dat omgaan met de beperking 
steeds beter lukt. Ook geeft Kentalis 
steeds betere adviezen, waardoor het 
percentage van bestendiging ook steeds 
hoger wordt. 

Alle scholen van Kentalis krijgen 
ieder jaar een verslag met daarin een 
overzicht van de antwoorden en de 
mogelijke verbeterpunten. Ook worden 
alle gegevens gebundeld in een groot 
algemeen verslag, waarmee een goed 
beeld gegeven wordt hoe het met 
de kwaliteit van het onderwijs op de 
Kentalisscholen staat. Op dit moment 
wordt een folder ontwikkeld voor 
ouders en leerlingen met een duidelijk 
overzicht waar leerlingen naar toe kunnen 
uitstromen. Dat was een tip van enkele 
ouders het afgelopen jaar en daar maakt 
Kentalis dankbaar gebruik van.

Dr. Ben Elsendoorn (Kentalis Academie) 
en Dr. Ellen Luteijn (Kentalis Onderwijs)
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Lisa Hinderks

DOOR DE ERKENNING VAN NGT 
VOEL IK ME GEZIEN

“een taal 
waarin ik me 
thuisvoel”

De debatten en stemmingen rondom de 
erkenning van de NGT heb ik op de voet 
gevolgd. Tot een paar jaar terug wist 
ik niks over de strijd voor de erkenning 
en hoe lang die heeft geduurd (maar 
liefst dertig jaar!). Ik ben me er in gaan 
verdiepen om te weten wat het betekent 
voor de dovengemeenschap, maar ook 
voor mezelf. 

Voor mij is de NGT een taal waarin ik me 
thuisvoel, waarin ik graag communiceer. 
De taal heeft zo’n rijke, maar ook 
tragische geschiedenis. Alhoewel ik me 
er niks bij kan voorstellen dat ik niet zou 
mogen communiceren in NGT, generaties 
voor mij hebben daar wel mee te maken 
gehad. Er zijn veel doven die hierdoor te 
maken hadden met taaldeprivatie, een 
minderwaardig zelfbeeld, gebrek aan 
informatie. 

Helaas vindt er nog vaak discriminatie 
plaats op basis van taal. Gebarentaal 
wordt soms nog als minderwaardig 
gezien aan het Nederlands. Er wordt 
gesproken over een afhankelijkheid van 
gebarentaal, als iets dat mensen ‘nodig 
hebben’ of als een ‘laatste optie’ als 
gesproken Nederlands niet lukt. Dat 
zegt veel over de waarde van NGT in de 
samenleving. NGT wordt op die manier 

als minderwaardig gezien en behandeld. 
Doven die NGT als moedertaal hebben, 
zullen het gevoel hebben dat ze minder 
zijn, omdat ze NGT gebruiken. Daarom 
is de erkenning zo belangrijk. De 
overheid zegt daarmee namelijk dat 
NGT gelijkwaardig is aan gesproken 
Nederlands. Een belangrijke stap.  

Nu moet er ook iets met deze erkenning 
worden gedaan, in de zorg, het onderwijs 
en de samenleving. Waar ik op hoop is 
dat het NGT-onderwijs verbetert, dat 
instanties op een andere manier over 
NGT gaan praten dan ze nu doen en dat 
NGT er echt bij zal horen in Nederland. 
Dat zal vast nog lang duren en de 
dovengemeenschap zal nog hard moeten 
werken om dat te bereiken. 

De gevolgen van de erkenning zullen 
komende jaren duidelijk worden, maar 
de erkenning geeft nu al aan dat de 
gebarentaligen zijn gezien en gehoord. 
De overheid heeft geluisterd naar onze 
behoeften en erkend dat NGT erbij hoort 
in onze samenleving. 
Voor mij voelt dat als een grote 
overwinning. Een overwinning die we 
mogen vieren, na dertig jaar.   

Lisa Hinderks (voorzitter Signo Ergo Sum)
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Tom de Beer over erkenning NGT

DE EERSTE STAP NAAR EEN  
INCLUSIEVERE SAMENLEVING

“een opsteker 
voor onzekere 
dove en  
slechthorende 
kinderen”

Als iemand met een zeer ernstig 
gehoorverlies ervaar ik zelf hoe lastig  
het soms is om voldoende mee te krijgen 
van een gesprek of een persconferentie. 
Tegenwoordig zijn er veel oplossingen 
voorhanden, zoals soloapparatuur en 
ondertiteling. Helaas heeft niet iedereen 
de beschikking hiertoe, of de oplossing 
is niet toereikend. Voor ondertiteling 
wordt steeds vaker gebruik gemaakt 
van spraakherkenning, wat nog niet erg 
betrouwbaar is. Daarom is het prettig 
een back-up te hebben, zoals een 
gebarentolk. 

Zelfs wanneer je, zoals ik, een vrij beperkte 
gebarenschat hebt, kan Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) uitkomst bieden. 
Ook tijdens de persconferenties van 
het kabinet viel ik regelmatig terug op 
Irma Sluis, die premier Mark Rutte en 
vicepremier De Jonge tolkt.

Hoe paradoxaal het ook mag klinken: 
dankzij het verschrikkelijke coronavirus 
kreeg NGT eindelijk de aandacht die hij 
verdient. Irma werd het boegbeeld voor 
een gemeenschap die al enorm lang strijdt 
voor erkenning van hun taal en cultuur. 
Des te groter was hun blijdschap toen 
zowel de Tweede als de Eerste Kamer de 
Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal 

unaniem aannam. Daarmee is de eerste 
echte stap gezet naar een inclusievere  
samenleving voor doven én slechthorenden. 

De erkenning van NGT brengt op de 
allereerste plaats een symbolisch element 
met zich mee. Het zorgt er namelijk voor 
dat de overheid de dovengemeenschap 
en hun taal ‘erkent’. En dat alleen al 
is een krachtig signaal. Natuurlijk zijn 
er praktische toevoegingen. Zo wordt 
het verplicht informatie toegankelijk te 
maken voor doven en slechthorenden. 
Naast de al getolkte persconferenties 
van het kabinet zal ook informatie over 
de verkiezingen voor deze groep te 
begrijpen worden. Dit zijn zeer welkome 
verbeteringen.

Zelf hoop ik vooral dat het voor onzekere 
dove en slechthorende kinderen een 
opsteker zal zijn. Dat dit helpt om 
zekerder over zichzelf te worden, dankzij 
de maatregelen die genomen worden om 
ook hen actief mee te kunnen laten doen 
in de maatschappij. Nu zie je nog dat 
sommigen zich ervoor schamen, mede 
omdat ze het gevoel hebben ‘de enige’ 
te zijn. De erkenning van NGT zou dat 
gevoel weg kunnen nemen. 
Ik denk bovendien dat het ervoor zorgt 
dat mensen eerder geneigd zullen zijn 

een tolk in te schakelen. Niet iedereen 
denkt direct aan deze oplossing, terwijl 
het vaak heel handig is. En als iemand die 
veel gebruik maakt van tolken, spreek ik 
uit ervaring, wanneer ik zeg dat ze een 
geschenk uit de hemel zijn!

Tom de Beer (voorzitter SH-Jong)
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FOSS EN OUDERS INTENSIEF BETROKKEN BIJ COMPLETE

De FOSS wordt als ouder-
vereniging vanuit het werk-
veld regelmatig gevraagd 
om te participeren in diverse 
onderzoeken en richtlijn-
ontwikkelingen. De FOSS 
zorgt met haar inzet voor de 
ouderervaring in onderzoek. 
Gelukkig zien we steeds vaker dat 
de ervaringsdeskundigheid van 
ouders erkend wordt door gebruik 
te maken van ouderpanels. 
Een zo’n project is COMPLETE 
van de Hogeschool Utrecht, 
gefinancierd door Sia RAAK. Dit 
project is gestart in november 
2019. De FOSS heeft zitting in de 
stuurgroep en daarnaast is er een 
ouderpanel actief betrokken bij 
het project. 

Realistische verwachtingen
COMPLETE richt zich op het verbeteren 
van de samenwerking tussen logo-
pedisten en ouders van kinderen met 
TOS. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, 
maar uit verhalen van zowel logopedisten 
als ouders blijkt dat het best lastig is om 
realistische verwachtingen te hebben van 
wat er kan en hoe dat te bereiken. 

Ouderervaring in onderzoek

Het project hoopt met inzichten in de 
behoeftes van kind, ouder en logopedist, 
nieuwe methodes en middelen te 
ontwikkelen die de samenwerking zullen 
verbeteren. 
De onderzoeksleiders zijn Inge Klatte 
(promovendus), dr. Rob Zwitserlood en 
prof. dr. Ellen Gerrits van de Hogeschool 

Utrecht. In 2018 heeft Inge op de FOSS-
dag enkele ouders benaderd om mee 
te werken aan dit project. Een van de 
ouders is Heleen Gorter, moeder van een 
zoon met TOS. Heleen vertelt enthousiast 
hoe fijn het is om mee te werken in het 
ouderpanel. ‘Het is niet moeilijk om mee 
te doen want er wordt gevraagd wat wij 
als ouders hebben meegemaakt en wat 
wij vinden’. Ook Michel Pellen, vader 
van een dochter met TOS en zelf ook 
een TOS’er, werd door Inge benaderd. 
Michel vertelt dat ook hij graag meewerkt 
om de behandeling van TOS-kinderen 
te verbeteren. ‘Het kost zeker tijd, maar 
het is ook interessant en belangrijk’. Ook 
is het helemaal niet moeilijk om mee te 
doen want het gaat juist om je eigen 
ervaring. ‘Sommige dingen kunnen best 
lastig zijn, maar dan is het ook weer juist 

Een project voor verbetering 
van de samenwerking tussen 
logopedist en ouder

Kick-off-bijeenkomst
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goed dat ze dat horen want dan kunnen 
ze daar rekening mee houden’. 

Goed luisteren
In het onderzoek zijn met interviews de 
ervaringen van ouders geïnventariseerd. 

Waarde hechten aan wat de ouders 
vertellen

Michel merkt op dat de onderzoekers heel 
goed luisteren en waarde hechten aan 
wat de ouders vertellen. Juist door deze 
gesprekken krijgen professionals meer 
inzicht. Heleen herkent ook veel in het 
luisteren naar de interviews met de andere 
ouders in het panel. Uit alle verhalen bleek 
ook weer hoeveel stappen er nog gezet 
kunnen worden in de samenwerking. 
‘Eigenlijk denken ouders niet na over 
samenwerken, ze gaan naar de logopedist, 
die gaat met hun kind aan de gang en 

ze doen wel of niet het huiswerk thuis’. 
Dit illustreert dat in de driehoek kind-
ouder-logopedist, een werkelijke interactie 
tussen ouder en logopedist ontbreekt. 
Ouders vinden het heel belangrijk dat de 
logopedist goed met hun kind overweg 
kan, maar zien zichzelf niet altijd als een 
belangrijke speler in het spel. Heleen 
noemt een voorbeeld. Logopedisten 
vinden vaak: ‘de ouder moet thuis gewoon 
met het kind aan de slag en het huiswerk 
maken, anders kan ik net zo goed stoppen 
met de behandeling’. Maar, misschien 
weet de ouder niet hoe het met het kind 
de oefeningen moet doen of ziet de ouder 
helemaal het nut van de oefening niet in.

In gesprek gaan en afspraken maken

Daarover in gesprek gaan en afspraken 
maken over wat wel en niet kan, kan al 
veel oplossen. 

Omdat Heleen zelf ook actief is met het 
organiseren van workshops over TOS  
(lees ook over haar recente digitale 
workshop op 5 november), heeft zij 
samen met Inge op het landelijke 
logopedie-congres op 30 oktober 
meegewerkt aan een presentatie van 
het COMPLETE-project. Heleen en 
Michel vinden allebei hun bijdrage aan 
dit onderzoek erg belangrijk, ‘anders 
wordt het een onderzoek over ouders in 
plaats van met ouders. Als de ouder en 
de logopedist elkaar beter begrijpen en 
samenwerken, gaan de resultaten van 
de behandeling omhoog. Een kind leert 
immers thuis praten!’

Meer informatie over het project 
COMPLETE is te vinden op  
www.complete.hu.nl.

Wytske van Weerden

15



MONDKAPJESPLICHT?

Onze kinderen kunnen weinig met 
mondkapjes-dragende mensen om 
zich heen. Daarom zijn er dan ook 
uitzonderingen op de mondkapjesplicht, 
onder andere ‘voor mensen die spreken 
met of iemand assisteren die vanwege 
een auditieve beperking moet kunnen 
liplezen, of vanwege een verstandelijke of 
communicatieve beperking afhankelijk is 
van non-verbale visuele signalen’, zo laat 
minister Hugo de Jonge weten. 
Daarnaast is het spatscherm (face shield) 
nu ook een optie. Dit geldt alleen als je 
vanwege je beperking of ziekte geen 
mondkapje kan dragen, maar wel een face 
shield. Dan mag je daar wel voor kiezen. Om 
dit aan te tonen, kun je dit kaartje van Vilans 
gebruiken: https://www.vilans.nl/vilans/
media/documents/files/uitzonderingskaart-
mondkapjes.pdf (zie QR-code).
Mariëtte Spierings, zelf slechthorend, 
gebruikt doorzichtige mondkapjes. Zij vertelt 
hier over haar ervaringen, in het kader 
van Iedereen doet mee van de gemeente 
Amsterdam: https://vimeo.com/485968575

INFOFODOK
SS NIEUWS& NIEUWS

DONEREN AAN DE FODOK VIA 
WWW.123INKT.NL 
Bestel je wel eens inkt bij 
www.123inkt.nl? Als je bij hen 
je gebruikte cartridge recyclet, 
kan je het geld dat je daarvoor 
terugkrijgt, doneren  

aan de FODOK. Niet alle cartridges worden geaccepteerd, dus 
je moet even kijken of jouw cartridge vergoed wordt, maar alle 
beetjes helpen! Dit is de donatiepagina via QR-code:  
https://www.123inkt.nl/FODOK. Alvast bedankt!

OORCLIPZ: KIES JE EIGEN CLIP
Anna is moeder van vier slechthorende 
kinderen. Zij creëert leuke en hippe 
beveiligingsclips voor hoortoestellen. 
Haar verhaal: ‘Ik zie nog steeds voor me hoe 
onze kinderen telkens de hoortoestellen uit 
deden. Oh, wat was ik er druk mee en ook 
bang om ze te verliezen. Tijdens het wandelen 
grepen ze vaak naar de hoortoestellen, 
vanwege de vele geluiden die niet altijd prettig waren. Dan lagen ze vaak 
opeens op de grond, in de speeltuin, in de zandbak, op de crèche. Constant 
was ik alert of de hoortoestellen nog wel in waren.
Toen ging ze zelf handige en mooie beveiligingsclips ontwerpen. Daarmee 
raak je je hoortoestel niet meer kwijt en je kunt elke dag een andere button 
of koord kiezen. Kijk op: https://www.oorclipz.nl/ 
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GEBARENPIETEN BIJ HET 
NATIONALE THEATER 

Op woensdag 2 december kwam 
Sinterklaas op bezoek bij Het Nati-
onale Theater in Den Haag.
En hij bracht een bijzondere gast 
mee: Dieuwertje Blok! Zij presen-
teert inmiddels alweer 20 jaar het 
Sinterklaasjournaal. Dus het was 
dubbel feest! Ook voor de kinderen 
van Kentalis Onderwijs Zoeter-
meer. Want speciaal voor hen 
waren er twee gebarenpieten bij 
de voorstelling aanwezig. En daar 
staken de rest van de kinderen in 
de zaal ook wat van op!
Want voor de rap die alle kinderen 
speciaal voor de Sint en Dieuwertje 
zongen, leerde het hele publiek de 
gebaren voor Sinterklaas, Dieu-
wertje Blok, pepernoten en liedjes. 
Daarnaast was er alle ruimte om de 
Sint en Dieuwertje het hemd van 
het lijf te vragen. Iets waar ook de 
kinderen van Kentalis Onderwijs 
goed gebruik van maakten. Al 
met al een ontzettend bijzondere, 
feestelijke middag!

AANKONDIGING 
THEATERWERKPLAATS  
MET GEBARENTOLK

Het Nationale Theater maakt steeds vaker 
voorstellingen en activiteiten toegankelijk 
voor kinderen en volwassenen met een 
auditieve beperking. Zo organiseren 
zij in de voorjaarsvakantie 2021 een 
theaterwerkplaats met gebarentolk.
In vijf dagen schrijven, bouwen en 
maken kinderen van 8-12 jaar hun 
eigen voorstelling. Op de vijfde dag 
presenteren ze deze voorstelling aan 
hun ouders, familie en vrienden. 
Het thema deze voorjaarsvakantie is 
‘Krèg nâh kriebels!’; een werkplaats 
over insecten. Op https://www.
hnt.nl/voorstellingen/4101/
HNTeducatie/Werkplaats_Kreg_nah_
kriebels_12_22_t_m_26_februari_/ 
(zie QR-code) vind je meer praktische 
informatie over de theaterwerkplaats.
Mocht je kind graag mee willen doen, 
stuur dan een mail naar  
iselinvanduuren@hnt.nl. Zij zal dan 
contact met je opnemen over de 
communicatiebehoeften van je kind. 
Wie weet tot dan!

NIEUWSNIEUWS OPROEP VAN HET NIEUWE FOSS-BESTUUR
Als vertegenwoordiger van ouders van 
slechthorende kinderen en van kinderen 
met TOS willen we graag weten wat 
er speelt en zeker de contacten met 
de ouders intensiveren. De digitale 
ontmoetingen met u zetten we daarom 
graag voort. Houd onze Facebook-pagina 
in de gaten: https://www.facebook.com/
fossoudervereniging
We zouden daarbij als bestuur ook 
heel graag uw inbreng meenemen. 
Welk onderwerp zou u graag willen 
bespreken? Dat mogen grote 
onderwerpen zijn over beleid rondom 
zorg en onderwijs, maar ook kleine 
en praktische zaken rondom thuis. 
Deze avonden zijn er immers voor u. 
Zo kunnen wij goed inhoud geven 
aan onze taken belangenbehartiging, 
lotgenotencontact en het geven van 
voorlichting. 

FOSS
Oudervereniging van slechthorende kinderen 

en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

FOSS Het FOSS-bestuur vergadert via Zoom. V.l.n.r. en 

van boven naar beneden Eric van Loon, penning-

meester; Sonja Hooijer, secretaris; Jack Swinkels, 

voorzitter; Wytske van Weerden; Cor Boots

FOSS NIEUW LOGO, NIEUW BESTUUR
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TOEGANG VOOR TOLKEN IN CORONATIJD 

Van verschillende kanten bereiken ons meldingen over tolken NGT, NmG 
en schrijftolken die door (met name) scholen geweigerd of in hun werk 
beperkt worden, met de coronamaatregelen als reden. En we dachten nog 
wel dat Nederland nu helemaal into tolken en gebarentaal was, dankzij de 
tolk bij de coronapersconferenties. Toch blijken er nog steeds mensen te 
zijn die anderen het recht op toegankelijke communicatie ontzeggen.

Niet welkom
Met of zonder coronamaatregelen: in 
het regulier onderwijs is men nog wel 
eens huiverig voor de inzet van een tolk. 
De docent is niet gewend aan een extra 
volwassene in de klas, voelt zich op de 
vingers gekeken.

Op de vingers gekeken

Dat de tolk geheimhoudingsplicht 
heeft, doet daar kennelijk niets aan af. 
We hebben de indruk dat met name 
scholen die toch al niet heel blij waren 
met de aanwezigheid van een tolk, de 
coronamaatregelen opvoeren om de 
tolken maar zoveel mogelijk buiten de 
deur te houden.
Zo werden op sommige scholen tolken 
in de eerste weken nadat de scholen 
weer openden helemaal geweerd, 
waardoor leerlingen soms maar thuis 
bleven. Ook kregen op uiteenlopende 
scholen leerlingen, die iedere week 
vijf verschillende tolken inzetten (voor 
elke dag een), te horen dat niet alle 

tolken welkom waren en dat er in één 
week maar één, hooguit twee vaste 
tolken welkom waren. Terwijl ouders en 
leerlingen er juist bewust voor kiezen om 
meerdere tolken in te zetten. 

Waar heb je recht op?
In het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (in 2016 ook 
geratificeerd door Nederland) lezen we in 
Artikel 24 (Onderwijs) dat ‘een inclusief 
onderwijssysteem op alle niveaus en 
voorzieningen voor een leven lang leren 
waarborgt’.

Een inclusief onderwijssysteem

Daardoor kunnen mensen met een 
handicap zich optimaal ontwikkelen en 
actief participeren in de samenleving. Het 
VN-Verdrag richt zich echter tot de overheid 
en niet tot andere organisaties, bedrijven 
of burgers. Je kunt dus geen rechtstreeks 
beroep doen op het VN-Verdrag, je kunt 
alleen de overheid aanspreken op haar ver-
plichtingen om het VN-Verdrag na te leven.

Wel kun je een beroep doen op de Wet 
gelijke behandeling handicap/chronische 
ziekte (Wgbh/cz). In die wet is in artikel 2a 
de verplichting neergelegd om geleidelijk 
zorg te dragen voor de algemene 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap of chronische ziekte, tenzij dit 
een onevenredige belasting vormt. Deze 
verplichting is ook van toepassing op 
onderwijsinstellingen.
 
Algemene toegankelijkheid

Met een klacht kun je je wenden tot het 
College voor de rechten van de mens. Het 
College kijkt, bij de uitleg van de Wgbh/
cz, wel naar wat in het VN-verdrag staat. 
Ook kun je bij de rechter een beroep 
doen op de Wgbh/cz. Het College is 
echter een laagdrempelige instantie en 
gratis toegankelijk, in tegenstelling tot de 
rechter.

Hoe ga je om met instanties die  
tolken weigeren?
Allereerst: ga ervan uit dat er geen sprake 

Tolk Ramon stemtolkt bij Sinterklaas
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is van onwil, maar van onwetend-heid. 
Ga ‘gewoon’ het gesprek aan: jouw kind 
krijgt de les of het consult niet (volledig) 
mee, als er geen tolk bij is. En inzet van 
steeds dezelfde tolk is praktisch niet 
uitvoerbaar, maar gaat bovendien voorbij 
aan de communicatiebehoefte van je 
kind. En als je dat zelf lastig vindt: de 
tolk kan die uitleg ook geven. Informatie 
over geheimhouding kan daarbij nuttig 
zijn. Ook kan de tolk aangeven dat hij 
of zij uiteraard bereid is om bv. zijn/haar 
positie in de klas aan te passen als dat 
qua coronaregels noodzakelijk is. Ook 
kun je de wet erbij halen (op https://
wetten.overheid.nl/BWBR0014915/2020-
01-01 met QR-code te downloaden).

Wellicht ten overvloede: het gesprek 
hierover moet in eerste instantie met jou 
en je kind gevoerd worden, niet met de 
tolk: jullie zijn de klant.

Jullie zijn de klant

Blijft men de tolk de toegang 
ontzeggen, dan kun je uiteraard, volgens 
de reglementen van de betreffende 
instelling, een vertrouwenspersoon 
of andere tussenpersoon binnen de 
school benaderen en/of een klacht 
indienen bij schoolleiding, bestuur 

of klachtencommissie. Je kunt ook 
contact zoeken met FODOK of FOSS 
of hulp vragen aan je AB’er of de 
cluster-2-instelling van de AB’er. Én 
je kunt dus terecht bij het College 
voor de rechten van de mens: https://
mensenrechten.nl/nl.
We horen dat sommige AB’ers, 
om conflicten te vermijden, de 
tolkendiscussie met de school niet 
willen aangaan. Soms omdat ze die 
tolk eigenlijk ook ‘niet nodig’ vinden. 
Maar jij en je kind vinden de tolk 
nodig, dus hij/zij is nodig. En gelukkig 
zijn de meeste AB’ers daar ook van 
overtuigd. Je staat in je recht, laat dat 
duidelijk zijn.

We hopen dat met de erkenning 
van de Nederlandse Gebarentaal en 
alle daarbij horende vervolgstappen, 
waarbij FODOK en FOSS uiteraard 
ook betrokken zijn, dit soort onver-
kwikkelijke discussies over nut en 
noodzaak van tolken tot het verleden 
gaan horen.

Ondertussen werken FODOK en FOSS 
samen met Dovenschap en Signo 
Ergo Sum (dove en slechthorende 
studenten in het hoger onderwijs) en 
beroepsverenigingen NBTG en NSV 
aan betere voorlichting over de inzet 
van tolken. En ook gaan wij (weer) in 
gesprek met het ministerie van OCW.

Mariën Hannink

SIGNO ERGO SUM
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door Claire Meijer 

van Klinktprima  

FOCUS OP TALENTGASTCOLUMN

Vanuit Klinktprima doe ik veel verschil-
lende dingen. De afgelopen jaren heb  
ik gastlessen mogen geven bij verschil-
lende scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs. Daarnaast heb ik als buddy 
via het project You2work jongeren 
begeleid in hun zoektocht naar een 
baan. 

Een goede start op de arbeidsmarkt 
begint natuurlijk al op school. Dat is de 
eerste belangrijke stap voor dove en 
slechthorende kinderen. Het onderwijs 
moet een goed voorbeeld zijn met het 
aanbieden van tweetalig onderwijs 
en helpen bij de beroepskeuzes van 
scholieren. Mijn gastlessen zijn bedoeld 
om scholieren bewust te maken en hen 
voor te bereiden op hun stap naar de 
arbeidsmarkt en maatschappij. 

Het is belangrijk dat studenten de kans 
krijgen om te bewijzen wat ze kunnen. 
Daarbij hoort ook realistisch kijken 
welke beroepsopleiding past en haalbaar 
is. Ouders en begeleiders kunnen 
helpen met het kiezen en kijken wat 
bij iemand past. Een aantal beroepen 
zijn een grotere uitdaging dan andere – 
bijvoorbeeld werken bij de politie – maar 
het is niet onmogelijk. Het gaat erom 
hoever je wilt gaan en hoeveel energie je 
als dove of slechthorende student in een 

beroepsopleiding wilt steken én hoe je 
als persoon bent (gemotiveerd, serieus, 
of juist traag, of uitdagingen met taal).

In mijn workshops met jongeren en 
volwassenen geef ik veel voorbeelden 
en adviezen over goede communicatie 
en samenwerking op de werkvloer. 
Met mijn hulp hebben een paar 
jongeren met succes hun passende 
banen gevonden. 
 
Het komt vaak voor dat ouders of 
docenten hun focus leggen op de 
auditieve beperking van een student. 
Ik kom veel pessimisme tegen: ‘je kan 
het niet’, ‘het is te moeilijk’, ‘je kan 
niet goed communiceren’. Maar ik wil 
benadrukken dat ouders en docenten 
achter scholieren moeten staan. Focus 
eerst op talenten en sterktes en kijk 
samen naar wensen en mogelijkheden. 
Iedereen moet een kans krijgen met 
een beroepsopleiding, een stage, 
en werk. Ze moeten zelf ontdekken 
en ervaren wat ze kunnen en wat ze 
willen doen. Daarbij kunnen ze zelf 
grenzen stellen en kijken hoe het gaat. 
Dat moeten anderen niet bepalen. Het 
is hun ‘jonge’ leven en hun toekomst 
met arbeidsmogelijkheden.

Claire Meijer

Wat leuk dat ik een gastcolumn 
mag schrijven. Ik ben Claire 
en ik ben een dove zelfstandig 
ondernemer, mijn bedrijf 
heet ‘Klinktprima’. Met mijn 
onderneming zet ik me in voor 
mensen met een auditieve 
beperking op de arbeidsmarkt. 
Ik werk graag met verschillende 
doelgroepen en leeftijden: 
scholieren, jongeren en 
volwassenen. 
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TERUGBLIK PROJECT YOU2WORK 
We zijn alweer een half jaar verder, dus is het tijd voor een terugblik op de 
ontwikkelingen van het project You2Work. Nadat Grow2Work in oktober 2019 
gestopt is, gaat You2Work helaas ook stoppen. Afgelopen zomer kregen we 
het teleurstellende nieuws te horen van het Oranje Fonds dat ze You2Work 
niet verder gaan subsidiëren. Gelukkig hebben we tot 1 januari 2021 de 
tijd gekregen om het project goed af te ronden. Laten we terugkijken wat 
You2Work voor anderen heeft betekend.

Ten eerste, de coronamaatregelen zijn niet 
bevorderend geweest voor het project. 
Het werd steeds duidelijker hoe belangrijk 
het fysiek ontmoeten is voor doven en 
slechthorenden. Doordat alle live-bijeen-
komsten moesten vervallen en we geheel 
online actief werden, is er een soort afstand 
ontstaan. Hierdoor werd het werven van de 
jongeren en buddy’s moeilijker. 

Toegevoegde waarde
Toch heeft het project veel mooie 
momenten gekend en die mogen gevierd 
worden! De belangrijkste succesfactor 
is dat we ondersteuning konden bieden 
aan jongeren die tussen wal en schip 
vallen. Juist zij missen ondersteuning bij 
integratiebureaus of organisaties. Maar 
ook hoger opgeleide mensen kunnen 
maar moeilijk een passende baan vinden. 
Dankzij de ondersteuning van hun 
buddy’s hebben inmiddels zes jongeren 
op eigen kracht een baan gevonden 
dit jaar. Dat is een mooie toegevoegde 
waarde van You2Work.

You2Work (en Grow2Work) worden vaak 
gezien als één centraal punt waar men 

terecht kan voor advies. Soms is het niet 
duidelijk hoe het systeem met betrekking 
tot ondersteuning binnen de arbeidsmarkt 
precies werkt. Dan kunnen we door-
verwijzen naar verschillende bureaus, 
organisaties en bedrijven. Belangrijk is 
dat deskundigheid vanuit het project met 
name door de buddy’s wordt gedeeld.

Trainingen
Een andere mooie aanvulling is de samen-
werking met onze vaste buddy Claire 
Meijer-Harrison, oprichtster van Klinkt-
prima. Haar onderneming richt zich op een 
inclusieve arbeidsmarkt. Ter afronding van 
het project verzorgde Claire een training 
aan de jongeren met tools om hun baan-
kansen te vergroten. Ook was er ruimte 
voor uitwisseling van ervaringen waardoor 
de jongeren heldere inzichten kregen. 
Kortom, een geslaagde bijeenkomst!

Wij krijgen veel positieve reacties van 
anderen dat You2Work een mooi initiatief 
is en dat het zou moeten blijven bestaan. 
Aangezien we ook veel aanmeldingen 
krijgen van andere leeftijdsgroepen, 
zoeken we een nieuwe ingang waarbij de 

leeftijdsgrens van 27 jaar kan vervallen en het 
project hopelijk weer opgepakt kan worden 
in de toekomst.

Kasia Hadley, projectleider You2work

You2work in actie!
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PASSEND ONDERWIJS VOOR LEERLINGEN MET EEN  
AUDITIEVE OF COMMUNICATIEVE BEPERKING?

Communicatie cruciaal
Wat ons het meeste trof in de verhalen 
van ouders waren de klachten 
over de communicatie. Enerzijds 
vinden ouders dat ze te weinig 
informatie krijgen over onderwijs- 
en ondersteuningsmogelijkheden, 
gespecialiseerde zorg, schoolkeuze, 
ontheffingen enzovoort. Anderzijds 
wezen ouders op het tekortschieten 
van Cluster 2 ten aanzien van de 
communicatievaardigheden en -adviezen. 

Niet alle medewerkers die met dove 
en slechthorende kinderen werken, 
zijn voldoende gebaarvaardig en/
of hebben expertise over auditieve 
beperkingen én er zijn te weinig passende 
communicatiecursussen voor ouders. En 
dat kinderen met TOS ook baat kunnen 
hebben bij gebaren, is ook niet overal 
bekend.
FODOK en FOSS hebben hun 
bevindingen met Siméa (de koepel van 
onderwijsinstellingen van Cluster 2) 
gedeeld.

Dit jaar vond de Evaluatie van de wet Passend Onderwijs plaats, die in 2014 werd 
ingevoerd. Uiteraard hebben FODOK en FOSS zich ook in het gesprek gemengd. 
We spraken de afgelopen jaren met veel ouders en professionals en daarnaast met 
Kamerleden en met mensen uit diverse geledingen binnen het ministerie van OCW.
Wat is de bedoeling van Passend Onderwijs?

Met Passend Onderwijs wil de overheid 
bereiken dat alle leerlingen een plek 
krijgen op een school die past bij hun 
kwaliteiten en hun mogelijkheden. 
De slogan ‘Regulier als het kan, speciaal als 
het moet’ hoort daar ook bij. Veel ouders 
uit onze achterban vinden dat deze slogan 
geen recht doet aan de behoeften van 
hun kind. ‘Speciaal als het moet’ impliceert 
voor hen afwezigheid van vrije keuze. 
En ouders willen juist dit: vrij en positief 
kunnen kiezen voor wat voor hun kind de 
beste plaats is. Bijvoorbeeld omdat het 
speciaal onderwijs tegemoetkomt aan de 
communicatievoorkeur van hun kind of 
omdat het speciaal onderwijs hun kind de 
meeste veiligheid biedt.

Inmiddels heeft Onderwijsminister 
Slob in het kader van de Evaluatie 
Passend Onderwijs 25 verbeterpunten 
gepresenteerd. Voor de positie van 
Cluster 2 verandert er vooralsnog niets, 
behalve dan dat Cluster 2 haar expertise 
nog meer zal delen met het regulier 
onderwijs.

Ervaringen van ouders van dove en 
slechthorende leerlingen en van  
leerlingen met TOS
Tijdens onze gesprekken en in de reacties 
op onze vragen in onze nieuwsbrief  
kwamen veel uiteenlopende ouder-
ervaringen naar voren.
Vooropgesteld: veel ouders zijn tevreden 
over het onderwijs aan hun kind. Ze 
roemen de expertise en de inzet van een 
leerkracht, een ambulant begeleider, de 
tolken.
Maar niet zelden volgde ook een ‘maar’, 
bijvoorbeeld:
• maar ons kind heeft niet echt veel 

vriendjes in de reguliere klas;
• maar de reguliere school vergeet 

soms gewoon dat ons kind niet alles 
meekrijgt;

• maar de ambulante begeleiding werd 
naar onze zin veel te snel afgebouwd;

• maar er is altijd gedoe om de tolken;
• maar ik hoorde pas veel te laat dat 

er na het besluit van de Commissie 
van Onderzoek een second opinion 
mogelijk is.
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AANBEVELINGEN FODOK EN FOSS
FODOK en FOSS vertaalden de zorgen van ouders in onderstaande aanbevelingen aan 
Siméa:

• De rechtvaardiging van het IQ-criterium bij TOS wordt inmiddels in twijfel  
getrokken, daarover moet het gesprek worden aangegaan.

• Laat DSH-leerlingen ondersteund worden door AB’ers die gespecialiseerd zijn in 
doofheid en slechthorendheid, niet door AB’ers die overwegend TOS-leerlingen 
begeleiden. 

• Laat DSH- en TOS-leerlingen met bijkomende taalgerelateerde problematiek, zoals 
dyslexie, ook voor deze problematiek ondersteund worden door een AB’er die 
gespecialiseerd is in DSH dan wel TOS en kennis heeft van dyslexie. De beperkingen 
grijpen immers dermate op elkaar in, dat twee separate vormen van begeleiding 
niet effectief en zelfs contraproductief zijn. N.B.: de ambulante diensten met wie wij 
spraken, onderschreven het belang van gecombineerde expertise, maar wezen erop 
dat het beter is om deskundigheid over doofheid, slechthorendheid en/of TOS naar 
de betreffende intern begeleider of zorgcoördinator te brengen, omdat er in het 
regulier onderwijs al te vaak wordt gedacht dat ‘Cluster 2 wel alles oplost’…

• FODOK en FOSS vinden het belangrijk dat alle DSH- en TOS-leerlingen gevolgd 
worden en waar nodig ondersteund. Doofheid, slechthorendheid en taalontwik-
kelingsstoornissen genezen immers niet, al lijken sommige professionals dat wel te 
suggereren. Het zijn blijvende beperkingen met blijvende gevolgen. Dat vraagt dus 
ook om meer en betere informatie over Cluster 2 richting regulier onderwijs en om 
meer samenwerking en afstemming met CI-teams, gezinsbegeleidingsdiensten en 
Audiologische Centra.

• FODOK en FOSS zijn van mening dat lotgenotencontact voor DSH- en TOS-leerlingen 
in het regulier onderwijs belangrijk is voor hun welbevinden.

• De tolkvoorziening voor leerlingen die gaan wennen in het regulier onderwijs is nog 
steeds niet structureel geregeld. We betreuren de ruis die hierover ontstaan is tussen 
Siméa en OCW en ondernemen stappen.

Wij blijven benieuwd naar jullie ervaringen!

Mariën Hannink
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Echte inclusie een stap dichterbij 

DEELKRACHT-PROJECTEN VOOR DOVE EN 
SLECHTHORENDE KINDEREN EN JONGEREN
In Deelkracht werken onderzoekers, 
professionals en ervaringsdeskun-
digen samen aan één einddoel: een 
samenleving die voor mensen met 
een auditieve en/of communicatieve 
beperking net zo toegankelijk is  
als voor ieder ander. Koninklijke  
Kentalis, Koninklijke Auris Groep en 
de Nederlandse Stichting voor het 
Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 
zijn de erkende expertiseorganisa-
ties op het gebied van auditieve en 
communicatieve beperkingen. In 
Deelkracht bundelen zij hun ‘expertise-
kracht’, in nauwe samenwerking met 
organisaties die de doelgroep verte-
genwoordigen, zoals FODOK en FOSS.

Thema’s van Deelkracht
In de projecten van Deelkracht is er aan-
dacht voor vier doelgroepen: Taalontwik-
kelingsstoornis, Communicatief meervoudig 
beperkt, Doofblind en Doof/Slechthorend. 
Voor deze doelgroepen is een deelprogram-
ma ontwikkeld voor hele jonge kinderen 
en hun ouders (0-5 jaar), voor kinderen en 
jongeren (5-18 jaar) en voor volwassenen 
(ouder dan 18 jaar). In dit artikel besteden 
we aandacht aan twee projecten uit het 
deelprogramma Doof/SH 5-18 jaar (DSH 
5-18). In totaal bestaat dit deelprogramma 
uit negen projecten (www.deelkracht.nl). 

in hebt, kan je dan alles goed verstaan? Hoe 
werkt het oor en welke soorten gehoorver-
liezen zijn er? En het audiogram, hoe moet 
je dat nu precies lezen, wat zegt dat nu? 
Dergelijke en vele andere vragen worden in 
de online module aan de hand van filmpjes 
en animaties inzichtelijk gemaakt. Ook 
praktische zaken zoals de bediening van 
apparatuur (hoe verwissel je een batterijtje?) 
komen aan bod. Er worden veel tips en 
adviezen gegeven, die helpen om tot  een 
goede afstemming te komen met het dove 
of slechthorende kind.

Door middel van de onderstaande link kan 
je (gratis) toegang krijgen tot deze online 
module. Je kunt hem bekijken op een 
laptop, I-pad of op een mobieltje. Je kunt 
de link ook doorsturen naar anderen, die 
mogelijk geïnteresseerd zijn. Het kan een 
handig naslagwerk zijn rondom allerlei  
vragen over het gehoor en hoorapparatuur. 
De link: https://rise.articulate.com/share/
wJdxvXjmw6Msq_m7iv5pl6Kk1iqUL9QG#/
 
Waar zijn we verder nog mee bezig? Op dit 
moment is er binnen het project ook een 
cursus ontwikkeld waarin je als horende vol-
wassene kunt ervaren hoe het is om slecht-
horend of doof te zijn. Dat kan niet alleen 
behulpzaam zijn om meer begrip te kweken 
bij volwassenen in de omgeving van een 
doof of slechthorend kind (denk aan een 
leerkracht of een sporttrainer), maar is 
ook een eerste en belangrijke stap in het 
realiseren van aanpassingen op school of op 

Project 1. Voorlichting en Kennis- 
overdracht
Het eerste project is gericht is op het 
ontwikkelen van allerlei voorlichtings-
materiaal voor, door en over dove en 
slechthorende kinderen en jongeren. Het 
eerste product van die reeks is inmiddels 
klaar. Dat product heet ‘Gehoorverlies en 
hoorapparatuur bij dove of slechthorende 
kinderen’. Het is een online module die inte-
ressant is voor iedereen die, beroepsmatig 
of privé, iets meer wil weten over horen, 
gehoorverlies en hoorapparatuur. Bijvoor-
beeld voor ouders, familie en professionals 
in zorg en onderwijs die werken met dove 
en slechthorende kinderen. Of voor begelei-
ders of trainers van sport- of hobbyclubs.

Iedereen probeert zich voor te stellen 
hoe geluid nu precies klinkt wanneer je 
een bepaald gehoorverlies hebt. Wat kan 
je dan wel of niet opvangen uit een ge-
sprek? Hoe klinkt het als je hoortoestellen 
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de sportclub om echte inclusie een stap 
dichterbij te brengen. Zo’n cursus wordt 
nu ook ontwikkeld voor horende kinderen 
en leeftijdsgenoten.

Project 2. Sportparticipatie
Een tweede project gaat over sportparti-
cipatie. Hoe kun je dove en slechthorende 
kinderen en jongeren stimuleren om te 
gaan sporten bij een sportvereniging? 
Bijvoorbeeld bij een sportverenging met 
vooral of zelfs alleen horende leeftijds-
genoten. En als dove en slechthorende 
kinderen de weg naar die sportvereniging 
gevonden hebben, wat is er dan voor nodig 
om er voor te zorgen dat ze er blijven 
sporten? Het Deelkrachtproject ‘Sportparti-
cipatie’ buigt zich over deze vragen. 

Want ten opzichte van horende kinderen 
en jongeren sporten dove en slechtho-
rende kinderen en jongeren minder vaak. 
Dit is ook gesignaleerd door organisaties 
in de doven- en slechthorendengemeen-
schap, zoals FODOK, FOSS, SH-Jong en 
NDJ (Nederlandse Dove Jongeren). Mede 
op hun initiatief is het project Dovensport 
in beeld gestart waarbij filmpjes over en 
vlogs van enthousiaste dove en slecht-
horende jongeren de jeugd hopelijk gaan 

verleiden om zich te melden bij een sport-
vereniging. Deze filmpjes en vlogs zullen 
worden verspreid via sociale media.
Bij dit project sluit het Deelkrachtproject 
Sportparticipatie nauw aan, evenals bij 
het project Ongehoord Sportief van 
Gehandicaptensport Nederland: https://
www.gehandicaptensport.nl/actueel/
nieuws/1186/dovensportbond-slaat-nieu-
we-weg-in-met-ongehoord-sportief. In 
het eerste projectjaar (2020) is literatuur-
onderzoek en praktijkonderzoek gedaan. 
Wat zijn elementen die kinderen en 
jongeren, hun ouders, de clubtrainer en 
teamgenoten kunnen helpen om sport-
participatie een succes te laten zijn? 

Maar ook: wat zijn belemmeringen voor 
sportparticipatie van dove en slechthorende 
kinderen en jongeren? En hoe kunnen die 
belemmeringen opgeheven worden? 
Ook is gekeken naar de ervaringen van een 
aantal ervaringsdeskundigen die in het pro-
jectteam zitten. Wat waren hun beweeg-
redenen om te kiezen voor een dovensport-
club of voor een horende sportclub? En 
hoe is het hen destijds vergaan? Wat heeft 
hen geholpen om te gaan sporten, en wat 
waren de belemmeringen die ze tegen-
kwamen? Wat zijn hun ervaringen met hun 
eigen dove kinderen? Op deze manier zijn 
al een flink aantal helpende en belemme-
rende factoren naar voren gekomen. 
 
Maar graag willen we dit nog breder in 
beeld krijgen. Om nog scherper in kaart 
te brengen wat mogelijke barrières en 
oplossingen kunnen zijn, willen we graag 

in gesprek met dove en slechthorende  
kinderen en jongeren, ouders en club-
trainers over hun ervaringen. Dit gaan we 
doen in focusgroepen. Heb je belang-
stelling, mail dan met Alie Slot:  
a.slot@kentalis.nl.

Daarna zullen we starten met de kern van 
het project. We willen vier pakketten gaan 
ontwikkelen (voorlichting en scholing) om 
de sportparticipatie van dove en slecht- 
horende kinderen en jongeren te bevor-
deren. 

Zoals bijvoorbeeld een voorlichtings-
pakket voor ouders van dove en slecht-
horende kinderen met informatie en tips 
om hun kind te kunnen ondersteunen bij 
deelname aan een sportclub. En daarnaast 
twee workshops. Eén voor de trainers om 
hun trainingen toegankelijker te maken 
voor dove en slechthorende kinderen 
en jongeren (bijvoorbeeld visuele strate-
gieën). En één voor teamgenoten om te 
ervaren hoe het is om doof of slecht- 
horend te zijn en tips en trucs voor de 
communicatie met een doof of slecht-
horend teamlid. Voor de dove en slecht-
horende kinderen en jongeren zelf komt 
er ook een pakket met tips die ze kunnen 
gebruiken om lekker mee te draaien in 
een club met horende leeftijdgenoten. 
Het is de bedoeling dat al het materiaal 
dat vanuit dit Deelkrachtproject ontwik-
keld wordt breed beschikbaar komt voor 
kinderen, jongeren, ouders en sportclubs.   
 
Alie Slot, Ellen Vinks en Daan Hermans
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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.fodokfoss.nl.

INFO GOED OM TE WETEN...FOLIOLIO

NIEUWE APP VOOR OUDERS VAN EEN DOOF 
OF SLECHTHOREND KIND
Als ouders te horen krijgen dat hun kind 
doof of slechthorend is, lopen zij vaak 
rond met vragen. De app Hoor & Kijk 
biedt ouders van kinderen van 0 tot 1,5 
jaar en andere betrokkenen informatie en 
adviezen rondom het gehoorverlies en is 
gratis beschikbaar.  

In de nieuwsfeed van de app staan 
korte artikelen met informatie, tips en 
activiteiten voorzien van beeldmateriaal. 
Daarin is aandacht voor het gehoor, de 
taalontwikkeling, visueel communiceren 
en ervaringen van andere ouders. 
De leeftijd van het kind en het type 
gehoorverlies bepalen welke artikelen als 
eerste te zien zijn. De app is beschikbaar 
in het Nederlands en in het Engels. 
De app Hoor & Kijk is gratis beschikbaar 
in de Appstore en via Google Play.

HELEEN GORTER, VECHTEN VOOR MIJN KIND 
MET EEN TOS
In haar boek Vechten voor mijn kind 
met een TOS vertelt Heleen Gorter 
over haar gevecht voor erkenning 
van de problematiek van haar zoon, 
voor de juiste diagnoses, begeleiding, 
behandeling en geschikt onderwijs én 
over haar gevecht om het gezin overeind 
te houden.

Het is een boek over de impact van een 
taalontwikkelingsstoornis op het leven 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van een kind en over de verstrekkende 
gevolgen als dit niet onderkend wordt. 
Heleen hoopt met dit boek bij  te dragen 
aan de bredere bekendheid van TOS.
O.a. te bestellen via haar website www.
heleengorter.nl/ 

EEN BOEK OVER JOHAN WESEMANN (EN DE 
GESCHIEDENIS VAN DOVEN)

Peter van Veen schreef met de biografie van 
de dove belangenbehartiger Johan Wese-
mann, Branieschopper in een stille wereld, 
ook de geschiedenis van doven in Nederland 
van na de Tweede Wereldoorlog. 
Het boek laat zien hoe Johan Wesemann 
gevormd is door de dovengemeenschap en 
hoe hij de dovengemeenschap mede heeft 
gevormd. Zijn levensverhaal is een zoektocht 
naar zijn eigen identiteit en de worsteling om 
volwaardig mee te doen in een horende sa-
menleving. Het laat zien hoe een dove jongen 
die zich niet serieus genomen voelt, zich door 
wilskracht en een groot rechtvaardigheidsge-
voel weet op te werken. 
Te koop in de (internet)boekhandel en bij van 
Tricht uitgeverij www.vantrichtuitgeverij.nl  
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in het voorjaar van 2021. 
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nieuwsbrief.
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BEHANDELING MET VERBLIJF,  
IETS VOOR JOUW KIND?
Heeft je kind TOS, is je kind doof of 
slechthorend? En heeft hij/zij daardoor 
grote moeite om zich te uiten en anderen 
te begrijpen, waardoor de spanning thuis 
en/of op school flink oploopt?

Dan biedt intensieve behandeling met 
tijdelijk verblijf van 6 tot 12 maanden, 
dichtbij de Kentalis-scholen, misschien 
uitkomst. Je kind kan terecht bij de 
Kentalis-behandelgroepen in Vught en 
Nijmegen. Bij interesse of vragen bel  
06-12743179 (Anita Singor).

KENNISPORTAAL USHERSYNDROOM
Het kennisportaal Ushersyndroom is 
ontwikkeld dóór en vóór mensen met 
Ushersyndroom, ondersteund door hun 
sociale omgeving, medici en weten-

schappers. Stichting Ushersyndroom stelt 
dit portaal beschikbaar en hoopt met de 
totstandkoming hiervan te voorzien in een al 
jarenlang bestaande behoefte aan informatie 
en kennis van mensen met Ushersyndroom 
en hun families: httpss://.ushersyndroom.nl/
kennisportaal/ 

STOOMCURSUS GEBARENTAAL VOOR 
ONDERNEMERS
Hoe is het gesteld met de kennis van 
gebarentaal bij ondernemers? Irma Sluis 
en Tobias de Ronde zochten het uit voor 
MKB Nederland. In de video Stoomcursus 
Gebarentaal voor ondernemers geven ze een 
aantal basisgebaren die vrij eenvoudig aan te 
leren én te onthouden zijn. Een klant of gast 
met een auditieve beperking zal zich direct 
welkom voelen. Een mooi initiatief van MKB 
Toegankelijk: https://www.mkbtoegankelijk.
nl/gebarentaal-voor-ondernemers/
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FOTOFOCUSFOCUS

Het feest van de erkenning van 
de Nederlandse Gebarentaal - in 
de Tweede Kamer in Den Haag 
(foto’s: Splinter van Schagen).
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