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FOSStaal

Pleidooi in woord en gebaar 
voor meer samenwerking 

tussen ouders en professionals

•	 Passend	onderwijs	in	Nederland		

•	 Première	nieuwe	FOSS-dvd	
	 ‘Laat	zien	wie	je	bent!’	

•	 Gelijke	behandeling	in	het	onderwijs



”Hoeraaaa ! !”

www.schoonenberg.nl 

Wat leuk om te horen.
Alles goed kunnen horen. Dat is van onschatbare waarde. Bij Schoonenberg zetten we daarom alles op alles om u de best 
mogelijke hooroplossingen te bieden. Bijvoorbeeld met onze professionele hoortest en ons eigen  huismerk, dat hoogwaardige
hoortoestellen aanbiedt voor een verrassend scherpe prijs… Omdat we weten hóe belangrijk gehoor voor u en uw kind is,
nemen we graag de tijd voor u. Kijk voor adressen en openingstijden van onze ruim 150 winkels op www. schoonenberg.nl
of bel met 0900 - 600 7008 ( lokaal tarief )

Meer dan 150 winkels voor een professioneel hooradvies.

HOORCOMFORT
Schoonenberg
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4 Kort Nieuws
Voor u opgevangen: nieuws over een unieke 
schoolagenda, Samen Smiles voor kinderen 
mét en zonder beperking, een nieuwe Hyves 
groep voor slechthorenden en een speciaal 
programma voor doven en slechthorenden 
bij de tentoonstelling over de dove schilder 
Hendrick Avercamp in het Rijksmuseum.

6  Past het onderwijs ons kind?

  Deel 2 van het tweeluik over Passend 
Onderwijs: na de korte wereldreis langs 
inclusief onderwijs uit het vorig nummer van 
FOSS-TAAL neemt Erik van Lingen u dit keer 
mee langs de mogelijkheden van Passend 
Onderwijs in Nederland. Ouders spelen daarin 
een belangrijke rol. 

11 Column Marijke Dams: Zelfstandig!
Kinderen met een beperking hebben over het 
algemeen een iets langere weg naar zelfstan-
digheid af te leggen dan kinderen zonder die 
beperking. Maar stap voor stap komen ze er 
wel. Iets om terecht trots op te zijn! 

13 Nieuwe FOSS-dvd
De FOSS-film Laat zien wie je bent! wil jonge-
ren stimuleren de dingen te doen die zij echt 
willen. Twee jongeren die slecht horen en twee 

jongeren met een spraaktaalprobleem geven 
een kijkje in hun leven.

 
14  “Enorme winst als specialisten en 
  ouders echt samenwerken”

  Jolanda van Hoeij, moeder van de vierjarige 
Thomas, gaat creatief en constructief om met 
de dysfatische ontwikkeling van haar zoon. 
Maar wel graag in goede samenwerking met 
alle betrokken professionals. 

19 Boekbespreking: Lore
“Op de speelplaats speel ik vaak alleen. De 
andere kindjes vinden me niet leuk. Zij kun-
nen wel goed horen.” Lore, een slechthorend 
meisje, vertelt in dit prentenboek waarom 
dat vervelend is. En hoe haar hoorapparaatjes 
helpen. 

20  Het Revalidatiefonds...

  In het kader van de nieuwe FOSS-film ‘Laat 

zien wie je bent!, vroeg FOSS-TAAL ook mede-
financier het Revalidatiefonds zichzelf te laten 
zien en voor te stellen. 

22  Gelijke behandeling
Floor Kaspers, beleidsmedewerker Onderwijs 
van de Chronisch zieken en Gehandicapten-
raad, gaat in op de Wet Gelijke Behandeling 
op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGBH/CZ) die sinds augustus geldt. Een 
belangrijke mijlpaal voor kinderen en jongeren 
met een beperking én hun ouders.

24 Natuurlijk welkom op school  
De Chronisch zieken en Gehandicapten-Raad 
(CG-Raad) bracht dit jaar een werkmap en 
brochure uit onder de titel “Natuurlijk welkom 
op school!”. De fraai verzorgde werkmap en 
brochure helpen ouders bij het zoeken van een 
passende reguliere school voor hun kind. 

25  FOSS-informatiedag 
Op 7 november bent u weer van harte welkom 
op de FOSS-informatiedag in de Bertha Mul-
lerschool in Utrecht. Met boeiende workshops, 
een aantrekkelijk kinderprogramma en de 
première van de nieuwe FOSS-film. Een dag 
speciaal voor ouders van slechthorende kinde-
ren (met en zonder CI) en/of spraaktaalmoei-
lijkheden. Voor ouders met jonge en oudere 
kinderen en pubers. Voor u dus! 

27 Vosje: Wie de schoen past… 
Vlak voor de zomervakantie stapten de zes 
ouderorganisaties uit het overleg Passend On-
derwijs. De reden: ouders hebben nog steeds 
geen volwaardige positie binnen het Passend 
Onderwijs. 

Dat was nog eens fijn terugkomen van vakantie: de 
mailbox van de redactie zat vol met complimenten 
over de vernieuwd FOSS-TAAL! Dank u wel daarvoor. 
Los van het feit dat we daar gewoon heel erg blij mee 
zijn, is het ook een enorme stimulans om FOSS-TAAL te 
blijven ontwikkelen. Samen met u! 

In het vorige nummer kondigden we al aan dat we 
vaker met themanummers willen werken. Soms dient 
zo’n thema zich helemaal vanzelf aan. Veel artikelen 
voor dit nummer bleken een gemeenschappelijke 
rode draad te bevatten: ze hebben op de een of 
andere manier te maken met het woord ‘passend’. 
Van ‘Passend Onderwijs’ tot gelijke behandeling in het 
onderwijs. En van een passende samenwerking tussen 
professionals en ouders – die op hun beurt zelf ook 
behoorlijk professioneel zijn – tot een passend pro-

gramma voor de FOSS-dag op 7 november. 

In dit nummer vindt u ook een aantal oproepen om 
te reageren op onderwerpen die we in de komende 
nummers van FOSS-TAAL willen behandelen. Hoe 
gaan u en uw kind(eren) bijvoorbeeld om met ver-
anderingen, zoals wisselingen van hulpverleners of 
leerkrachten of de overgang naar een nieuwe school? 
Gebarentaal is voor zowel kinderen die slecht horen als 
kinderen met een spraaktaalprobleem een belangrijk 
hulpmiddel. Maar net zoals een Groninger en een Lim-
burger elkaar niet altijd even goed verstaan, zo blijken 
er ook in gebarentaal ‘dialecten’ te bestaan. Heeft u daar 
ervaring mee of misschien een creatieve oplossing 
voor? Laat het ons weten! Want wie de schoen past...  

Isabel Timmers

In dit nummer
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Schrijf ons uw ervaringen!Schoolagenda voor kinderen 
met leesproblemen 
De stichting Doe Maar Zo! heeft een speciale 
agenda ontwikkeld voor kinderen en jongeren 
die niet of nauwelijks kunnen lezen. De agen-
da is dit schooljaar voor het eerst te bestellen. 
De agenda is een initiatief van Gerlinde Nen-
dels en Petra Harks, twee ouders met een kind 
op school De Beemden in Eindhoven (cluster 
2 school voor meervoudig gehandicapte 
kinderen). Veel van deze kinderen zijn visueel 
ingesteld. Zij leren bijvoorbeeld de dagen te 
associëren met kleuren. De agenda speelt 
hierop in. Zo is maandag blauw en dinsdag 
geel. Pictogrammen én geschreven taal in het 
weekschema geven belangrijke gebeurtenis-
sen weer. Deze herkenningspunten ontbreken 
in gewone agenda’s.

Losse bladen
De special schoolagenda is bedoeld voor 
kinderen vanaf ongeveer 10 jaar en helpt hen 
om structuur aan te brengen in hun leven. De 

Speciaal programma bij 
tentoonstelling

Hyves groep voor slechthorenden
Vincent zit op het Auris College in Utrecht en Mariëtte werkt bij Auris. Beide zijn slechtho-
rend. Samen hebben zij een Hyves-groep opgericht voor slechthorende en dove jongeren: 
auris-voor-sh-doven.hyves.nl 

De hyve is niet alleen bedoeld voor slechthorende jongeren, maar voor iedereen die te ma-
ken heeft met slechthorendheid of doofheid en daar meer over wil weten of wil krabbelen 
met anderen.

Samen Smiles
Het Samen Smiles integratieproject 
brengt gehandicapte en niet-gehandi-
capte kinderen samen om over en van el-
kaar te leren en samen plezier te beleven. 
Samen Smiles wil de angst voor het onbe-
kende wegnemen, in dit geval het leven 
met een handicap, door meer begrip 
te creëren tussen niet-gehandicapte en 
gehandicapte kinderen. Door met elkaar 
plezier te beleven ervaren de kinderen 
dat gehandicapte en niet-gehandicapte 
kinderen allemaal kind zijn en veel over-
eenkomsten hebben. Tegelijk laat je zo de 
maatschappij zien dat gehandicapte en 
niet-gehandicapte kinderen prima kun-
nen samen leven, spelen en leren.

De activiteiten zijn bedoeld voor een klas 
kinderen in het regulier onderwijs en 
voor kinderen van een klas in het speciaal 
onderwijs. Voor een kind dat met een 
rugzakje op de reguliere school zit, is het 
extra leuk als zijn of haar klas meedoet.
Het eerste deel van het project bestaat 
uit een lesdag waarin opdrachten en 
spelletjes centraal staan. Hoe is het om 
een handicap te hebben? Wat kan je niet, 
maar vooral: wat kan je wel? En wat zijn 
de vooroordelen over kinderen met han-
dicaps? Het tweede deel bestaat uit een 
sportdag. De kinderen sporten in gemixte 
teams en ontdekken hoe je samen een 
parcours kunt afleggen met iemand die 
bijvoorbeeld blind is of in een rolstoel 
zit. Of hoe je kunt communiceren met 
iemand die doof is om samen een doel te 
bereiken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingsmiles.nl  

Voor het eerst toont het Rijksmuseum een 
overzichtstentoonstelling van Hendrick 
Avercamp, de bekendste schilder van 
‘Hollandse’ winterlandschappen uit de 17de 
eeuw. Als eerste Nederlandse kunstenaar 
specialiseerde hij zich in het schilderen van 
winterlandschappen met ijspret. Ons beeld 
van het leven in de strenge winters in de 
Gouden Eeuw wordt na 400 jaar nog altijd 
bepaald door Avercamps ijsgezichten. 
Op basis van 17de-eeuwse bronnen wordt 
aangenomen dat Avercamp doof was. Daarom 
start het Rijksmuseum tijdens deze tentoon-
stelling met een programma speciaal voor do-
ven en slechthorenden. In samenwerking met 
het Nederlands Gebarencentrum worden ca. 
150 nieuwe gebaren ontwikkeld voor musea 
en het kijken naar kunst. Gebaren die tot nu 
toe nog niet bestonden. Tijdens de tentoon-
stelling is er een rondleiding in gebarentaal en 
start een lesprogramma voor het dovenonder-
wijs, inclusief een interactieve rondleiding in 
gebarentaal. Ook na deze tentoonstelling gaat 
het Rijksmuseum door met het aanbieden 
van een divers programma voor doven en 
slechthorenden. 
Naast twintig van zijn beste schilderijen wor-
den in deze tentoonstelling vijfentwintig van 

Avercamps mooiste tekeningen uit interna-
tionale musea en privé-collecties samenge-
bracht. De tentoonstelling Hendrick Avercamp: 
IJspret is te zien van 20 november 2009 tot 
en met 15 februari 2010 in het Rijksmuseum, 
Jan Luijkenstraat 1 in Amsterdam. Daarna reist 
hij door naar the National Gallery of Art in 
Washington. 
Meer informatie: 
www.rijksmuseum.nl/tentoonstellingen

kinderen leren plannen, kunnen hun huiswerk 
onthouden, ontdekken wat de buitenschoolse 
activiteiten zijn en wie er jarig is. Kortom, ze 
krijgen meer overzicht. Het kleurgebruik en de 
pictogrammen in de agenda zijn afgestemd 
met school De Beemden en het centrum 
Sint Marie. De losbladige agenda kan ook als 
heen-en-weer schrift dienen. Het is mogelijk 

losse bladen toe te voegen, bijvoorbeeld voor 
kinderen met problemen in het autistisch 
spectrum. De agenda’s bevatten stickers met 
pictogrammen voor op school en thuis en 
groene “goed gedaan” stickers. 
De prijs varieert van € 12,50 tot € 22,50 (incl. 
verzendkosten). 
Meer informatie: www.doemaarzo.nl

Regelmatig krijgen onze kinderen met nieuwe 
situaties te maken, met nieuwe leerkrach-
ten en hulpverleners. Een nieuw schooljaar 
betekent vaak een nieuwe juf of meester. Maar 
ook tijdens een schooljaar kan er een inval-
leerkracht voor de klas komen. De overstap 
naar een middelbare school is voor de meeste 
kinderen al helemaal een ingrijpende verande-
ring. De vaste chauffeur op het taxibusje is er 
op bepaalde dagen wel eens niet en het komt 
voor dat de chauffeur bijna iedere dag wisselt. 
Ook een nieuwe logopedist of arts is een situ-
atie waar een kind erg aan moet wennen.

FOSS-TAAL is erg benieuwd naar de ervaringen 
van u en uw kinderen. Heeft de nieuwe leer-
kracht of hulpverlener zich goed voorbereid? 
Is de overdracht van informatie goed gegaan? 
Voelde uw kind zich al snel op z’n gemak? 
Heeft u tips voor andere ouders om een en 
ander beter te laten verlopen?
Allemaal vragen waarop FOSS-TAAL graag 
uw antwoorden wil horen. In het volgende 
nummer van FOSS-TAAL presenteren we een 
overzicht van de ingestuurde verhalen. U kunt 
uw bijdrage sturen naar het FOSS-bureau 
(adres gegevens en e-mail, zie colofon).

kortnieuws
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Deel 2 Past het onderwijs ons kind?

Passend Onderwijs in Nederland 

Passend Onderwijs is de Nederland-
se invulling van inclusief onderwijs. 
Onder de noemer Passend Onder-
wijs bevordert het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap-
pen initiatieven van schoolbesturen 
om elke leerling het best passende 
onderwijs te bieden en samenwer-
king tussen speciaal en regulier 
onderwijs te bevorderen.

Na de korte wereldreis langs inclusief onderwijs uit het vorig nummer 

van FOSS-TAAL neemt Erik van Lingen u dit keer mee langs de mo-

gelijkheden van Passend Onderwijs in Nederland. Ouders spelen een 

belangrijke rol in het vinden van Passend Onderwijs voor hun kinderen. 

Ouders willen specialistisch onderwijs en toch heel thuisnabij. Is dat rea-

listisch? En hoe kijken Nederlandse (basis)scholen daar tegenaan? 

Scholen en besturen spreken regelmatig 
ouders en de ouderverenigingen en zetten 
enquêtes uit. Uit recent onderzoek naar 
wensen van ouders van dove en slecht-
horende kinderen blijkt dat veel ouders 
specialistisch onderwijs wensen. Ze willen 
maatwerk voor hun kind. Kwalitatief goed 
onderwijs. En graag in de nabijheid van 
thuis. Ouders willen enerzijds bescherming 
en anderzijds uitdaging van het kind. In het 
begin hopen zij dat de beperking die hun 
kind ervaart, kan worden opgeheven. Blijkt 
die toch blijvend te zijn, dan zien ouders 
graag dat de beperking wordt gecompen-
seerd. Ouders willen terecht veel. Maar ou-
ders wensen soms zaken die niet altijd goed 
te combineren zijn. Specialistisch onderwijs 
en toch heel thuisnabij. Kan dat wel?

Regulier onderwijs selecteert
Wat is de Nederlandse traditie, waneer het 

gaat om het integreren van kinderen met 
een beperking in regulier onderwijs en de 
samenleving? Nederland heeft een traditie 
waarin speciaal onderwijs sterk en omvang-
rijk is. Eind vorige eeuw was er sprake van 
zo’n twintig soorten speciaal onderwijs. We 
kenden toen ook nog de LOM- en MLK 
school. Die vormen inmiddels samen de 
speciale basisschool. De clusters 1, 2, 3 en 4, 
combineren verschillende typen van speci-
aal onderwijs. Die traditie van veel soorten 
onderwijs, voor veel verschillende doel-
groepen, is ontstaan vanuit de wens goed 
te willen zorgen voor mensen met andere 
mogelijkheden, of minder mogelijkheden. 
Dat begon bij verenigingen, kerken en locale 
gemeenschappen. Zij namen initiatieven 
tot het oprichten van scholen, instituten en 

inrichtingen voor mensen met een handi-
cap. Van daaruit is dat omvangrijke speciaal 
onderwijs in Nederland gegroeid. En ont-
stond de situatie dat het basisonderwijs, of 
het regulier onderwijs, selecteert en aangeeft 
dat zij voor bepaalde leerlingen weinig kun-
nen bieden. 

Zorg of verrijking? 
Je hoort leerkrachten soms zeggen: ‘Dit kind 
hoort hier niet’. Of ‘Wij kunnen nu geen 
antwoord geven op de hulpvraag van uw 
kind. U bent beter af wanneer u zich bij de 
speciale school meldt’. Zo is een traditie van 
selectie en verwijzing ontstaan. Daarach-
ter zit de gedachte, dat het kind met een 
handicap een zorg is. Basisscholen spreken 
met ouders vaak in termen als: ‘Misschien 

kunnen wij voor uw kind die zorgbreedte 
wel bieden, maar we gaan dat eerst goed na’. 
‘We willen de extra zorg wel langdurig kun-
nen bieden’. Een kind met een handicap of 
aandoening, is dus een zorg. Een extra zorg 
voor de school. Vanuit de beweging inclusief 
onderwijs wordt gesteld dat een kind met 
een aandoening of een beperking juist een 
verrijking is voor de gewone school in de 
buurt, voor de kinderen in de buurt, voor de 
locale gemeenschap. Heel weinig reguliere 
scholen vertrekken vanuit dit principe wan-
neer je als ouders je kind aanmeldt. 

Kwaliteit speciaal onderwijs
Er is geen hard bewijs dat het speciaal 
onderwijs beter is dan het reguliere onder-
wijs. Verschillende deskundigen en ouders 

stellen dat kinderen met beperkingen op 
speciaal onderwijs in eerste instantie beter 
af zijn vanwege het pedagogisch klimaat. 
Ze worden minder uitgesloten of geplaagd 
en kunnen in hun eigen tempo werken. Ze 
voelen zich geaccepteerd en dat is vaak een 
verlichting voor het kind. Er is geen bewijs 
dat speciaal onderwijs beter is dan regu-
lier onderwijs wat leeropbrengsten betreft. 
Deze liggen lager dan de opbrengsten van 
het reguliere onderwijs. Deels komt dat - of 
zou dat kunnen komen - doordat de groep 
kinderen andere mogelijkheden heeft. 
Zij komen op het gebied van taal, lezen 
en rekenen niet zover als het gemiddelde 
Nederlandse kind. Aan de andere kant zou 
de opbrengst lager kunnen zijn, doordat 
het speciaal onderwijs zich sterk richt op 

We moeten vertrekken bij de vraag van elk kind                     

zonder ongepaste antwoorden te geven.



Experimenten
Passend Onderwijs betekent dat in een regio 
of stad, besturen van regulier en speciaal 
onderwijs samenwerken om alle kinderen 
het juiste onderwijs te bieden. Hiervoor is 
een aantal experimenten gestart in Neder-
land. Bijvoorbeeld een informatieloket voor 
ouders of integraal indiceren door verschil-
lende soorten speciaal onderwijs en jeugd-
hulpverlening. 

Ook zijn er locaties waar regulier en speciaal onderwijs al samenwer-
ken. Passend Onderwijs betekent niet dat het Ministerie van Onder-
wijs met een nieuw model, met een nieuwe inrichting zal komen. In 
het verleden deed het ministerie dat wel. Het project ‘Weer samen 
naar school’ is daar een bekend voorbeeld van. Dit was de samenvoe-
ging van LOM- en MLK-scholen. 

Het ministerie draagt nu experimenten en goede voorbeelden aan, 

maar dwingt niet één werkwijze, één manier van het inrichten van 
onderwijs af. Wel wordt er op dit moment naar gestreefd om onder-
wijs en jeugdzorg nadrukkelijk te koppelen, deels door de Centra voor 
Jeugd en Gezin, waar minister Rouvoet mee bezig is, en deels vanuit 
de jeugdzorg zelf die ook uit veel instellingen bestaat. 

Schoolbesturen in het speciaal onderwijs vinden op dit moment dat 
expertise die aanwezig is in het speciaal onderwijs en in diensten 
voor ambulante begeleiding behouden moet worden. En dat het 
inderdaad van belang is dat veel kinderen zo regulier en gewoon 
mogelijk onderwijs moeten kunnen volgen. 
Ook voor kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs zijn diverse 
projecten en activiteiten gestart. Besturen vinden ook dat er meer 
mogelijk moet zijn dan óf een speciale school, óf een rugzakje voor 
dat ene kind. Ouders en scholen moeten met elkaar zoeken naar 
andere modellen waarin regulier en speciaal onderwijs kunnen 
samenwerken. 
Uiteindelijk gaat het er dus niet om of het onderwijs ons kind past. Of 
dat de school het onderwijs passend kan maken. We moeten vertrek-
ken bij de vraag van elk kind zonder ongepaste antwoorden te geven.
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Erik van Lingen is opgeleid als leraar en GZ-psycholoog. Hij werkte in 
het regulier en speciaal onderwijs, als docent in het HBO, als adviseur 
in het onderwijsveld, en als kwaliteitsmanager in het onderwijs. 

Momenteel is hij groepsdirecteur Speciaal Onderwijs bij de Konink-
lijke Auris Groep. www.auris.nl en e.v.lingen@auris.nl

welbevinden en op het unieke van dat ene kind en minder op leer-
resultaten en het toewerken naar een bepaald doel. 

Passende Onderwijs voor elk kind
In Nederland wordt dus niet of nauwelijks gesproken over inclusief 
onderwijs. In het buitenland vaak wel. Wij spreken over Passend 
Onderwijs. En u voelt dat daar verschil in zit. Inclusief onder-
wijs gaat uit van het kind plaatsen in de reguliere school. Passend 
Onderwijs gaat uit van het best passende onderwijs voor elk kind. 

Gewoon waar het kan, en speciaal waar het moet. 
Passend Onderwijs streeft na dat elk kind een passend onderwijsar-
rangement krijgt. De basisschool om de hoek zou elke ouder dat 
passende arrangement moeten bieden. Meestal in de eigen school, 
en wanneer dat niet kan, in samenwerking met een speciale school. 
Of  door een goede verwijzing naar die speciale school. 

Zorgplicht en plaatsingsgarantie
Passend Onderwijs heeft ook tot doel de zorgplicht voor schoolbe-

sturen in te voeren. Er bestaat namelijk wel leerplicht in Nederland, 
maar er is geen leerrecht. Een indicatie voor speciaal onderwijs 
betekent nog niet automatisch en direct plaatsing op een speciale 
school of direct ambulante begeleiding. Er is niet altijd plek, er 
kan een wachtlijst zijn of er gaat tijd overheen. Ook is het zo dat in 
Nederland een aantal kinderen ‘op de bank zit’: zij zijn op verschil-
lende scholen niet welkom, omdat die geen antwoord hebben op 
de hulpvraag van dat kind. Onderwijsconsulenten proberen dan te 
bemiddelen om zo’n kind toch op een school te krijgen. Door Pas-
send Onderwijs in te voeren, hoopt het Ministerie van Onderwijs 
de wachtlijsten en de thuiszitters te voorkomen. Passend Onderwijs 
zou dus ook een plaatsingsgarantie moeten opleveren. 

Gemengde systemen 
Passend Onderwijs streeft naar flexibele leerlingenzorg. In een regio 
moeten alle kinderen de juiste zorg en het juiste onderwijs krijgen. 
Op een gewone basisschool al dan niet met een iets aangepast aanbod 
of met ambulante begeleiding. Of toch speciaal onderwijs, verder van 
huis, maar met gespecialiseerde leerkrachten en extra mogelijkheden 
zoals logopedie en therapie. Passend Onderwijs kan er toe leiden dat 
speciaal en regulier onderwijs meer gemengd raken. Dat er niet alleen 
ambulante begeleiding is voor dat ene kind, maar dat we kinderen 
groeperen die vergelijkbare vragen hebben. En dat personeel uit de 
speciale school op de reguliere school ondersteuning biedt of daar 
direct onderwijs geeft aan die groepjes kinderen. 

Toegang en bekostiging
Passend Onderwijs zal ook betekenen, dat we van aanbod- naar 
vraaggestuuurd onderwijs gaan. Scholen worden meer en meer 

uitgedaagd om te komen met een antwoord op de vraag die uw kind 
stelt. Passend Onderwijs kan er dus ook toe leiden, dat er toch nog 
wat meer thuisnabij onderwijs ontstaat. En wat zou het mooi zijn als 
Passend Onderwijs ook leidt tot minder ambtelijke procedures, tot 
minder lastige en langdurige indicatieprocedures. 

Daarvoor is het nodig om ook naar de bekostiging te kijken. Het 
is een groot goed dat die bekostiging nu aan uw kind hangt, want 
daarmee stuurt de klant het budget. Aan de andere kant, als die 
bekostiging in de vorm van een vast budget voor een bepaalde 
periode aan een bestuur of aan een regio wordt gebonden, krijgen 
kinderen makkelijker toegang tot dat budget. Met een minder zware 
indicatieprocedure. Of ze kunnen zonder indicatie al enige hulp 
krijgen vanuit een speciale school of ambulante begeleidingsdienst. 
De vereniging Siméa, de brancheorganisatie van alle besturen in het 
cluster-2 onderwijs, is daar druk mee bezig samen met het Ministe-
rie van Onderwijs. 



co
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nHoor beter, 

    voel je goed!

Bewezen FM-technologie voor
betere prestaties op school.
Als uw kind ondanks een goed gehoor toch moeite heeft met verstaan, dan kan dit 
diverse oorzaken hebben, zoals ADHD, spraak-/taalproblemen of AVP. Hierdoor kan 
uw kind snel afgeleid zijn en niet goed meekomen in de klas. Om deze kinderen te 
ondersteunen is iSense ontworpen. Voor meer informatie, neem contact op met 
Phonak via info@phonak.nl

Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding!

www.isense.phonak.nl
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Opvoeden is opleiden tot zelfstandigheid. Maar wannéér 
een kind zelfstandig is, verschilt van kind tot kind. ‘Zelf-
standig zijn’ is ook niet een eenduidig begrip. Het bestaat 
uit steeds kleine stapjes. Zelfstandig kunnen lopen, 
fietsen, eten, veterstrikken, enzovoort. En verschillende 
kinderen kunnen dit op verschillende tijdstippen. Zeker 
als kinderen een beperking hebben.

Toen onze zoon werd geboren, was er net een nieuw 
boek met als titel “Oei, ik groei!”. We hebben het zeer 
snel terzijde gelegd en nooit meer ingekeken. Het 
was namelijk erg frustrerend om te zien dat hij op 
geen enkel punt het boek volgde. Met alles was hij 
veel en veel later in zijn ontwikkeling. Het kon niet 
uitblijven of we belandden al snel bij de hulpver-
leners. Van het omrollen deed hij volgens de fy-
siotherapeut alle handelingen die daaraan vooraf 
horen te gaan, maar tot het omrollen zelf kwam 
hij net niet. Maar hij ís op een gegeven moment 
gaan omrollen, net zoals lopen én fietsen én 
alleen naar school lopen én zelfstandig reizen 

met de tram, de bus, de trein.

Want als je slechthorend bent en dat pas op 2,5 jarige leeftijd 
wordt ontdekt, dan heb je veel energie nodig om een taalachter-
stand van twee jaar in te halen. Voor het leren strikken van veters 
heb je dan geen tijd. Alle energie gaat naar - het leren – praten. 
Maar gelukkig leven we in een tijd met veel klittenbandschoe-
nen. Nu nog, al gaat het veteren beter, draagt hij die schoenen 
het liefst.

Ook na het inhalen van de taalachterstand ging het steeds weer 
leren van nieuwe dingen niet vanzelf. Voor elk stapje richting zelf-
standigheid hebben we hem moeten stimuleren. Maar we deden 
dat als wij dachten dat hij daaraan toe was. Of als wíj, inclusief 
onze zoon, daar energie voor hadden. En hoe ouder hij werd, des 
te meer vertrouwen ik kreeg dat hij er op den duur wel komt.

Het deed echter wel pijn dat als jij als ouder trots vertelde dat hij 
iets nieuws kon, een andere ouder reageerde met: ‘oh, maar dat 
doet de mijne al jaaaren’. Daarom is het zo fijn om met andere 
ouders te praten die een kind hebben ‘waar iets mee is’. We be-
grijpen elkaar veel beter.

Nu, 17 jaar later, laat ik mijn gevoel van trots niet afpakken als 
ik vertel dat hij laatst één nacht geheel alleen is thuis gebleven. 
Ook al gaan alle andere 17-jarigen met vrienden twee weken al-
leen naar Spanje, voor hem is dit alleen thuis zijn weer een stapje 
naar volledige zelfstandigheid. En we hebben het volste vertrou-
wen dat als hij 25 jaar is, hij álles kan wat alle 25-jarigen kunnen. 
Alleen is zíjn weg er naar toe wat anders verlopen dan die van 
anderen.

Marijke Dams

Zelfstandig!
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Widex en wij – partners voor kinderen 
Want kinderen horen er ook bij 

Veenhuis Medical Audio B.V. 
Ouverturelaan 2 ● Postbus 108 ● 2800 AC Gouda 
Tel. 0182 - 683800 

 ● Internet: www.veenhuis.nl E-mail: info@veenhuis.nl

Nieuwe FOSS-dvd voor jongeren

Laat zien wie je bent!
Ben jij slechthorend of heb je een spraaktaalprobleem? En kom je (bijna) van school af? 

Dan sta je vast voor een aantal belangrijke vragen: Ga ik verder studeren of ga ik werk 

zoeken? Blijf ik voorlopig bij mijn ouders wonen of wil ik al op mezelf wonen? Wat zijn 

de mogelijkheden? Wat voor extra hulp heb ik no-

dig? En hoe doen anderen dat? 

Op die laatste vraag krijg je antwoord in de nieuwe 

FOSS-film Laat zien wie je bent! 

Met een communicatieve handicap loop je tegen andere 
problemen aan dan andere jongeren. Woon je nog bij je ouders 
thuis, dan merk je misschien wel dat zij het moeilijk vinden 
jou los te laten. En jijzelf vindt het waarschijnlijk ook best 
moeilijk om de stap te zetten uit huis te gaan. Logisch want 
de maatschappij zou best wat meer open mogen staan voor 
mensen met een handicap. 
De film Laat zien wie je bent! wil jou stimuleren de dingen 
te doen die jij echt wilt. Twee jongeren die slecht horen en 
twee jongeren met een spraaktaalprobleem geven een 
kijkje in hun leven. We volgen hen thuis, in hun 
werk, op school en in hun vrije tijd. 

In gesprek 
Ouders en begeleiders kunnen deze 
dvd gebruiken als vertrekpunt om 
samen met jongeren die slecht ho-
ren of jongeren die spraaktaalpro-
blemen hebben, in gesprek te gaan 
en samen te discussiëren. Door sa-
men te praten en de mogelijkheden 
te verkennen, helpt u hen hun weg te 
vinden naar verdere zelfstandigheid. 
Het was ooit al een hele stap voor de 
kinderen om alleen naar een 
winkel te gaan of op reis te 
gaan, maar nu zijn er andere, 
grote nieuwe uitdagingen, zo-
als werk vinden, uit huis gaan 
en een relatie krijgen.

Dank
De FOSS is de sponsors van de 
film zeer erkentelijk: Revalida-
tiefonds, Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind, 
Stichting Mundo Crastino Me-
liori, Stichting voor het Dove 
en SH-Kind, en de firma Volker 
Wessels.

Eerste exemplaar voor Lucille Werner

Op een druk bezochte bijeenkomst op het Centrum Sint Marie te 
Eindhoven kreeg presentatrice Lucille Werner op 9 oktober 2009 
het eerste exemplaar van de film overhandigd. Zij benadrukte hoe 
belangrijk het is om je handicap niet te verbergen en concrete doelen 
na te streven. 

Jan Heijboer sprak als voorzitter van de FOSS zijn waardering uit voor 
de commissie die de film heeft gerealiseerd. Met name Ben Koenen 
heeft enorm veel werk verzet. Reacties van aanwezigen maakten 
duidelijk dat de film een prima manier is om met jongeren in gesprek 
te komen en hen te stimuleren.

Laat zien wie je bent!
FOSS-dvd, 25 minuten, Nederlands ondertiteld. 

Prijs € 15,00 + verzendkosten (FOSS-leden € 7,50). 
Bestellen via het FOSS-bureau of de website.



Oproep: dialecten 
in gebarentaal
Gebarentaal kent dialecten, het is ook een 
taal in beweging. Wie heeft daar ervaring 
mee? Hier willen we in een volgend num-
mer aandacht aan besteden.  
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“Enorme winst als specialisten en ouders 
 echt samenwerken”

Jolanda van Hoeij ontdekte al vrij snel dat er iets aan 

de hand was met de spraaktaalontwikkeling van haar 

zoon Thomas, nu vierenhalf. Overal kreeg ze dezelfde 

geruststellende woorden te horen: “Ach, dat komt van-

zelf ”. Maar dat gebeurde niet. Op de peuterspeelzaal, 

waar Thomas met twee jaar naar toe ging, werd haar 

gevoel bevestigd. Thomas hoort prima en begrijpt ook 

alles. Maar door dysfatische ontwikkeling heeft hij veel 

moeite met het maken van woorden en zinnen. Inmid-

dels zit Thomas op een speciale school en slaagt hij er 

met hulp van professionals én zijn vindingrijke moeder 

in steeds beter te communiceren. Gebarentaal en picto-

grammen spelen daarin een cruciale rol. 

Thomas maakte als baby nauwelijks geluid. 
Hij zei ook niets na. Wat hij wel kon, was 
al heel vroeg uiterst geconcentreerd in zijn 
eentje spelen. Hij kroop als het ware in 
zijn speelgoed. Jolanda vertelt: “‘Wat een 
gemakkelijk kind’, zei iemand tegen me op 
een groot feest. Waarop ik dacht: ‘Misschien 
iets te gemakkelijk’.” Wel wist Thomas al heel 
jong goed duidelijk te maken wat hij wilde. 
Maar dan wel non-verbaal. “Hij kwam naar 
je toe, pakte je hand en trok je mee. En hij 
kon alles al heel snel zelf pakken. Bij oma 
en opa wist hij precies waar het eten stond. 
Dan pakte hij het om te laten zien: dit wil ik. 
Daaruit bleek hoe goed hij kon observeren.” 

Wiel opnieuw uitvinden
Jolanda, die zelf in de kinderopvang heeft 
gewerkt, zocht hulp, daarbij terzijde gestaan 
door haar goede vriendin Nellie. “Het is 
een geweldige steun als iemand met je 
meedenkt, en twee horen meer dan een.” Ze 
gingen met Thomas naar logopedie en zijn 
gehoor werd getest. Met zijn oren was niets 
mis, zo bleek. De zoektocht naar wat er dan 

wel was met Thomas, begon. Wat Jolanda en 
Nellie opviel, was dat vrijwel iedereen het 
wiel steeds opnieuw wilde uitvinden. “Op 
mijn vraag aan de professionals waar ik mee 
te maken had, waarom ze niet eerst het dos-
sier doornamen, kreeg ik als antwoord: we 
willen blanco naar het kind kijken. En dus 
werd er weer een nieuwe gehoortest afgeno-
men, de zoveelste. Die gehoortests hadden 
allemaal hetzelfde resultaat. Als ouder voel 
je je dan niet serieus genomen. Thomas wás 
immers helemaal niet meer blanco.” 

Ook adviezen, hoe goed bedoeld ook, scho-
ten soms in het verkeerde keelgat. Jolanda: 
“Het gaat dan vaak om voor de hand liggen-
de tips, zoals ‘lees hem eens boekjes voor’. 
Alsof ik dat niet al lang deed. Niemand 
vroeg wat ik al had gedaan.” Nellie vult aan: 
“Als de ouders meer als bron van informatie 
zouden worden gezien – zowel door de pro-
fessionals als door de omgeving -  dan zorgt 
dat voor een fundamentele ommekeer waar 
het kind alleen maar bij gebaat is. Als ouder 
ken je je kind en zijn hele geschiedenis zelf 

tenslotte als geen ander. Je moet verder in 
plaats van steeds opnieuw beginnen.” 

Gemeenschappelijk doel 
Jolanda is ervan overtuigd dat de samen-
werking tussen professionals en ouders veel 
kan opleveren. “Alle professionals hebben 
hun eigen specialisme: onderwijs, ergothe-
rapie, logopedie, noem maar op. Als ouder 
vorm je een soort intermediair tussen de 
professionals waar je mee te maken krijgt. 
Het levert een enorme winst op als al die 
specialisten jouw professionaliteit als ouder 
gaan erkennen. En als ze daar gebruik van 
maken. Je werkt immers met z’n allen sa-
men aan een gemeenschappelijk doel.” 
 
Ouders als bron
Ouders kunnen een bron van informatie 
vormen voor professionals. Ze worden 
graag in die rol aangesproken. Maar ze kun-
nen ook een vraagbaak zijn voor elkaar. Om 
die reden startte Jolanda de website www.
kletsniet.nl. “Ik merkte dat ouders enorm 
veel behoefte hebben aan informatie, tips 
en uitwisseling. Zo kwam ik erachter dat de 
TOG-regeling bij veel ouders niet bekend 
is, terwijl ze daar wel bij gebaat kunnen zijn. 
Dit soort informatie plaats ik op de website. 
Ik krijg daar veel positieve reacties op. 
Ouders kunnen ook zelf dingen aandragen 
of vragen stellen in het forum.”

‘Professionele moeder’
Na alle testen viel uiteindelijk de term 
dysfatische ontwikkeling. “Daarmee kun je 
verder. Er vielen ook ineens dingen op hun 
plaats. Zoals het solistische spelen. Thomas 
heeft wat kenmerken van autisme, maar dat 
gedrag is eerder een gevolg van het feit dat 
hij niet in staat is te communiceren. Verbaal 
is voor hem te abstract. Het heeft ook geen 
zin om allerlei vragen op hem af te vuren. 
Je moet hem volgen en dingen ontlokken.” 
Ze lacht: “Als professionele moeder leer je 
steeds beter: wat heeft mijn kind nodig?” 



Iedereen moet 
kunnen meedoen! 
Helpt u mee? Giro 953

Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie 
van mensen met een lichamelijke handicap 
of chronische ziekte te verbeteren.
Om dit te realiseren is uw steun hard nodig!

Kijk op www.revalidatiefonds.nl of bel 030 657 20 22
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Thomas gaat vanaf zijn vierde naar een 
school voor auditief en/of communicatief 
beperkte kinderen. Daar zit hij in een kleine 
klas, samen met andere kinderen met een 
spraaktaalstoornis. 

Gebarentaal   
“Toen iemand me voorstelde met gebaren 
te gaan werken, vond ik dat heel confronte-
rend. Dan ziet iedereen dat er iets is. Maar 
als ik achteraf ergens blij mee ben, dan is 
het wel met de gebaren. Communicatie 

is van levensbelang. Je moet elkaar kun-
nen bereiken. Als je jouw kind echt niet 
begrijpt en het kind raakt overstuur, dan 
voel je je als moeder falen. Als jij hem niet 
kunt begrijpen, wie dan wel? Dat maakt het 
kind op zo’n moment ook heel alleen. Heel 
verdrietig. Dat is nog niet over, maar wel 
veel minder. Er zijn steeds meer mogelijk-
heden om met hem te communiceren. De 
gebaren die ik maak, zet ik ook in om mijn 
woorden kracht bij te zetten. Of als check: 
heb je me begrepen? Zijn vriendje, die naar 

een reguliere  school gaat, vindt de gebaren 
geweldig. Hij neemt bijvoorbeeld het gebaar 
voor voetbal mee naar zijn eigen school. In 
de kleuterleeftijd is het ook heel gewoon, ge-
baren maken. Kijk maar naar allerlei liedjes, 
zoals In de maneschijn of Hoofd-schouders-
knie-en teen. Op deze leeftijd leren ze ook 
heel makkelijk gebarentaal.”

Visueel maken 
Voor Thomas is het heel belangrijk om 
dingen visueel te maken. Jolanda: “Hij 
leert van beelden. Je moet ook eerst zijn 
aandacht vangen voordat hij luistert. In de 
klas heeft hij daarom ook een plaats waar 
hij altijd zicht heeft op de juf. En zij op 
hem.” Jolanda maakte ook diverse hulpmid-
delen voor Thomas. Zoals een boekje met 
allemaal pictogrammen op klittenband. 
Van speelgoed, maar ook van eten, drinken, 
familie, de wc of douche. “Daarmee kan 
hij heel makkelijk duidelijk maken wat hij 
wil of nodig heeft. Niet alleen hier in huis, 
maar ook als hij naar familie gaat of bij een 
vriendje gaat spelen. Ik kwam op het idee 
tijdens een FOSS-dag, waar Eelke Verschuur 
aanwezig was. Zij is gespecialiseerd in het 
gebruik van symbolen bij communicatie, 
thuis en in het onderwijs, en kan praktische 
adviezen geven over het gebruik. Zij heeft 
ook een webwinkel met dingen die heel 
handig zijn voor kinderen met een hoor- of 

spraaktaalprobleem. Jolanda: “Ik heb nu ook 
zelf een agenda gemaakt, door te plakken 
en te knippen. Daarmee kan Thomas aan de 
hand van plaatjes op school vertellen wat hij 
heeft gedaan in het weekend of op vakantie.” 
Jolanda maakte ook aparte pictogrammen 
voor de dagen van de week en gaf die een 
kleurtje, omdat het er anders zo saai uitzag. 
“Maar Thomas leert de dagen juist door 
die kleuren. Ik heb vorig jaar ook kaartjes 
gemaakt met foto’s van alle kinderen uit de 
klas. Dat maakt het voor hem makkelijker 
om te vertellen wat hij die dag op school 
heeft gedaan. Thomas leert ervan. Het zou 
eigenlijk tot de standaarduitrusting van alle 
kinderen moeten behoren.” 

Ergotherapie
“Taal is heel belangrijk, maar niet het 
doel”, benadrukt Jolanda. “Het doel is 
communicatie, elkaar begrijpen. Het gaat 
uiteindelijk om zijn welbevinden. Als taal 
hem frustreert dan moeten we iets anders 
bedenken.” Wie dat heel goed begrijpt, is de 
ergotherapeut van Thomas. “Fantastisch. Ik 
kan haar altijd vragen ‘waarom doe je dat 
zo’, en dan legt ze het heel constructief uit. 
Ze brengt me op ideeën. Ze laat Thomas 
bijvoorbeeld over een wiebelboot of blokjes 

www.kletsniet.nl
Om haar ervaringen te delen heeft Jolanda 
van Hoeij een website opgezet: www.klets-
niet.nl. Deze site geeft veel informatie over 
stoornissen in de spraaktaalontwikkeling bij 
kinderen. Via het forum kunnen ouders met

 

elkaar in contact komen om kennis en erva-
ringen uit te wisselen. Ouders kunnen ook 
lid worden van de hyves-site aangemaakt 
http://kletsniet.hyves.nl/

lopen, omdat het goed voor hem is over een 
ongelijke grond te lopen. Dat brengt mij op 
het idee om vaker met Thomas en de hond 
naar het bos te gaan. Want met een uurtje 
ergotherapie in de week ben je er natuurlijk 
niet. De therapeute is ook heel praktisch. 
Ik moet Thomas eigenlijk vier keer per dag 
‘borstelen’, een vorm van massage. Maar dan 
zegt ze wel: ‘kijk maar hoe je het in de ge-
zinssituatie kunt inpassen’. Waar het om gaat 
is gelijkwaardige communicatie. Je hebt als 
ouder en hulpverlener een gezamenlijk doel. 

Ik zou het ook goed vinden als iemand zegt: 
ik weet niet hoe het met Thomas zit op dit 
punt. Dan zou ik zeggen: dank je, dan gaan 
we samen zoeken. Ik vind het ook prima als 
ze op school dingen uitproberen. Dat doen 
ze om hem te laten groeien. Maar doe het 
wel in overleg, zodat ik er na afloop op kan 
inspelen. Het heeft geen zin als iedereen 
langs elkaar heen werkt.” 

Positieve ervaring met praten
Alle inspanningen werpen inmiddels hun 
vruchten af. Thomas begint meer woorden te 
maken. Hij zegt vaker dingen na en herhaalt 
woorden. “Doordat hij in een klas zit met 
kinderen die ook allemaal een spraaktaal-
probleem hebben, is de acceptatie groter en 
de barrière lager. In de speeltuin zie ik nog 
wel dat Thomas apart gaat zitten. Hij voelt 
het aan dat kinderen hem anders vinden. 
Hij kan niet zo makkelijk antwoorden op 
vragen als ‘hoe heet je’. Ik zeg dan wel eens 
voor hem: ‘hij kan wel praten, maar dan met 
zijn handen’. Doordat Thomas in contact 
niet veel terug geeft, wordt hij nog wel eens 
onderschat. Mijn hartenwens is dat bijvoor-
beeld een logopediste daar tools voor kan 
bieden. Bijvoorbeeld door simpele gesprekjes 
te oefenen in een rollenspel of toneelstukje. 
Positieve ervaring met praten is voor Thomas 
heel goed. Ik wil graag dat taal niet alleen 
een noodzakelijk kwaad is voor hem, maar 
dat je het ook kunt gebruiken omdat het 
leuk is, gewoon babbelen.” Goede vriendin 
Nellie constateerde wat dat betreft recent een 
grote mijlpaal: “Toen ik laatst Jolanda aan de 
lijn had, kreeg ik voor het eerst de neiging 
te vragen of Thomas even stil kon zijn. Hij 
zat zo lekker te kletsen dat ik Jolanda bijna 
niet kon verstaan. Je ziet dat hij vorderingen 
maakt, dat is prachtig. Het gaat er niet om 
te kijken waar hij zou moeten staan in zijn 
ontwikkeling, maar hoe hij groeit. De kunst 
is dat steeds groter te maken.”  
 



Beter Horen steunt
Stichting Signaalhond

www.beterhoren.nl

Beter Horen heeft altijd een passende oplossing om geluid 
tot leven te brengen. Van gehoorbescherming tot de 
modernste techniek in hoortoestellen en uitgebreide zorg 
en service. Daarin gaan we graag een stapje verder. Daarom 
steunen we een uniek initiatief: Stichting Signaalhond.

Gratis hooradvies bij u in de buurt. 
Kijk op www.beterhoren.nl of 
bel 0800 – 020 01 59 (gratis).

15847528_adv_foss-taal_signaalhond.indd   1 10-06-2009   10:01:20
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Lore is geschreven door Elfi Nijssen die zelf ook slechthorend is. Ze schrijft dus uit ervaring: 
“De dagen zijn gevuld met dingen waarvan je de essentie hebt gemist. Een opmerking niet 
gehoord, of verkeerd begrepen.”

De bijzonder mooie tekeningen zijn gemaakt door Eline van Lindenhuizen. Zij bezocht een 
aantal jaren geleden een dovenschool in Roemenië. De kinderen daar maakten een enorme 
indruk op haar. Ze maakte de tekeningen voor Lore met deze kinderen in haar achterhoofd.

Het boek is geschreven in korte, heldere zinnen. Het is geschikt voor kinderen tussen de vier 
en de acht jaar.

Lore van Elfi Nijssen & Eline Lindenhuizen

“Op de speelplaats speel ik vaak alleen. De andere 

kindjes vinden me niet leuk. Zij kunnen wel goed 

horen.” Lore, een slechthorend meisje, vertelt in 

dit prentenboek waarom dat vervelend is. En hoe 

haar hoorapparaatjes helpen. 

De vriendjes van Lore moeten alles wat ze zeggen, herhalen voor 
Lore. Daar maken ze dan soms vervelende opmerkingen over. Lore 
begrijpt hen ook niet altijd en zo ontstaat er vaak ruzie. 
Lore voelt zich dan verdrietig. Sommige mensen begrijpen ook 
niet wat er aan de hand is. 

Slecht horen kan ook gevaarlijk zijn. Lore hoort de auto’s niet 
altijd. Lore is wel dikke vrienden met haar hond Laika. Hem 
verstaat ze heel goed.

Hoorapparaatjes
De oordokter geeft haar hoorapparaatjes. Aan al het lawaai 
dat ze dan hoort moet Lore wel even wennen. Maar ze 
hoort nu wel de auto’s en haar hond aankomen. Ze kan ook 
haar vriendjes veel beter verstaan. 

Hierdoor kan ze veel beter meespelen en is er minder 
ruzie. Ze vindt het ook fijn dat ze het geluid van haar 
hoorapparaatjes kan aanpassen. Op een luidruchtig 
feestje zet Lore ze stiller. En als ze de stilte van vroeger 
mist, zet Lore ze gewoon uit. 

Met haar hoorapparaatjes hoort Lore er weer bij.

Lore is te koop bij de boekwinkels en kost € 13,95. 
ISBN nummer: 978-9044810400

Door Anneke Drost
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In het kader van de nieuwe 

FOSS-film ‘Laat zien wie 

je bent!, vroeg FOSS-TAAL 

mij te laten zien ‘wie’ het 

Revalidatiefonds is. Een 

leuke uitdaging, kan ik u 

vertellen! Het is altijd fijn 

om een podium te hebben 

voor je doelstelling. Tegelij-

kertijd vind ik het ook altijd 

lastig om volledig te zijn. 

Het Revalidatiefonds doet 

namelijk zóveel! 

maar liefst één op de tien Nederlanders een lichamelijke beperking 
heeft, hoe gewoner het wordt. Door televisieprogramma’s als de 
CAPawards van de Lucille Werner Foundation te steunen, willen 
we die bewustwording stimuleren. Zo maken we het grote publiek 
er  niet alleen bewust van dat er mensen zijn met een handicap, ook 
laten we zien dat zij veel meer mogelijkheden hebben dan in eerste 
instantie wordt gedacht. “Een indrukwekkende carrière opbouwen 
met een beperking? Kan dat dan?” Natuurlijk!

Empowerment
Een laatste, zeer belangrijk speerpunt van het Revalidatiefonds dat 
ik wil noemen, is ‘empowerment’. Wie een lichamelijke handicap 
heeft, kan zich knap onzeker voelen over zijn beperking. Het komt 
helaas nog erg vaak voor dat mensen zich schamen voor hun be-
perking. Ze kunnen de onwetendheid van anderen, waar ik het net 
al over had, niet doorbreken. Dat bemoeilijkt sociale contacten. De 
drempel om deze contacten aan te gaan, komt daardoor steeds ho-
ger te liggen. De maatschappij kan dan nog zo toegankelijk worden 
gemaakt, mensen moeten zichzelf die toegang ook gunnen. Daarom 
ben ik erg enthousiast over de FOSS-film ‘Laat zien wie je bent!’. 
Daarin staan vier kanjers met een gehoor- of spraaktaal-beperking 
centraal die hun doelen bereiken door zelfvertrouwen te hebben, de 
wereld in te stappen en uitdagingen aan te gaan. Zij laten zien wie 
ze zijn en wat ze in huis hebben, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. 
Een inspiratiebron voor alle mensen, mét en zonder handicap. Ik 
hoop dat de FOSS nog vaak een beroep op het Revalidatiefonds zal 
doen met mooie initiatieven als deze!

Door Mechteld van den Beld, directeur van het Revalidatiefonds

“Het Revalidatiefonds steunde eerder al 
de Nationale Leesvertelwedstrijd”

Het Revalidatiefonds
laat zichzelf zien!

Allereerst de basis. Revalidatie heeft als doel mensen met een 
lichamelijke beperking optimaal te laten functioneren in de maat-
schappij. Het Revalidatiefonds is opgericht in de periode vlak na de 
Tweede Wereldoorlog, toen alle aanwezige mankracht kon destijds 
goed kon worden gebruikt voor de wederopbouw. De nadruk 
lag daardoor meer dan ooit op wat mensen met een lichamelijke 
beperking wél konden, dan op wat zij niet konden. Uiteraard was 
dit ook een goede opsteker voor het moreel. Soldaten die in de strijd 
lichaamsfuncties hadden verloren, werden niet werkloos aan de kant 
gezet, maar kregen de mogelijkheid weer een plaats in de samenle-
ving in te nemen. Een plaats die zij zinvol vonden, waar zij zich pret-
tig bij voelden en die hen voldoening bracht. Het Revalidatiefonds 
is opgericht om die mogelijkheden te initiëren en te financieren. En 
dat doen we eigenlijk nog steeds, zij het dat ons takenpakket in die 
vijftig jaar flink is uitgebreid. 

Eén op de tien Nederlanders
Wie een lichamelijke beperking heeft, is in eerste instantie gebaat 
bij praktische aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen. 
Daar ligt voor ons dan ook een belangrijke taak. Zo financieren we 
bijvoorbeeld projecten om mensen te helpen zelfstandig te wonen 
en laten we onderzoek uitvoeren naar nieuwe technologieën voor 
de verbetering van hulpmiddelen. Maar het houdt voor ons niet op 
bij dit praktische gedeelte. Iemand kan pas echt meedoen wanneer 
hij of zij zich geaccepteerd voelt door de omgeving. Bekend maakt 
bemind en dus is bewustwording de basis. De gemiddelde Neder-
lander weet namelijk helemaal niet dat er zoveel mensen zijn die 
een lichamelijke beperking hebben. Het zit simpelweg niet in zijn 
systeem. Hoe vaker mensen worden geconfronteerd met het feit dat 

“CAPawards 2009: Lucille Werner, Ambassadeur Onbeperkt NL Jacco Holthuis, 

Mechteld van den Beld en Jaap Jongbloed”
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Gelijke behandeling in het onderwijs

Vanaf 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op 

grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) 

ook van toepassing op het basis en voortgezet onderwijs. 

Dit is een belangrijke mijlpaal voor kinderen en jongeren 

met een beperking én hun ouders. De Chronisch zieken 

en Gehandicaptenraad heeft zich ingezet voor de uitbrei-

ding van deze wet die de kansen vergroot voor leerlingen 

met een beperking op goed onderwijs.

De WGBH/CZ was al van toepassing 
op praktijkonderwijs, beroepsonderwijs 
en hoger onderwijs. Daar kwamen op 1 
augustus primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs bij. Dat heeft in de praktijk al 
direct effect. Vanaf dit schooljaar hoeven 
ouders geen eigen bijdrage meer te betalen 
voor aangepast lesmateriaal voor hun 
kind(eren) met een beperking. 
De scholen voor basis- en voortgezet on-
derwijs betalen het aangepaste lesmateriaal 
zelf, net zoals het reguliere lesmateriaal. 

Verbod op ongelijke behandeling
De wet stelt dat vanaf 1 augustus 2009 
ongelijke behandeling op grond van handi-
cap of chronische ziekte in het primair en 
voortgezet onderwijs verboden is. 

Het verbod geldt voor:
• de toegang tot het onderwijs;
• het aanbieden van het onderwijs;
• het afnemen van toetsen;
• het afsluiten van onderwijs.

Scholen zijn ook verplicht om aanpas-
singen te realiseren die een leerling nodig 
heeft. De aanpassing moet wel doeltreffend 
zijn en niet onevenredig belastend voor de 
school. 

Geschiktheideisen 
De uitbreiding van de wet betekent niet au-
tomatisch dat ieder kind op de school van 
zijn of haar keuze moet worden toegelaten. 

Het bestuur van de school kan geschikt-
heideisen stellen aan leerlingen. 

In de praktijk 
Hoe de wet in de praktijk uitpakt, moet 
de komende tijd blijken. Oordelen van de 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en 
uitspraken van de rechter moeten helder-
heid brengen in wat een ‘doeltreffende 
aanpassing’ en een ‘onevenredige belasting’ 
voor een school is. 

Door Floor Kaspers, beleidsmedewerker 
Onderwijs van de Chronisch zieken en 
Gehandicaptenraad

Denkt u dat uw kind ongelijk wordt 
behandeld? Weet de school niet wat voor 
aanpassingen werkelijk gevraagd kunnen 
worden? 
Zowel ouders als scholen kunnen de 
CGB vragen om een oordeel in specifieke 
kwesties. 

Informatie over het indienen van een ver-
zoek bij de CGB kunt u vinden op www.
cgb.nl of door telefonisch contact met de 
CGB op te nemen: 030-8883888.

Zijn schoolboeken ook gratis voor 
leerlingen met een leesbeperking? 
Het gratis ter beschikking stellen van lesmaterialen geldt ook voor aangepaste schoolboe-
ken. Dit zijn bijvoorbeeld gesproken boeken (voor de Daisy speler), braille boeken en vergro-
tingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een leesbeperking, zoals 
een visuele handicap of dyslexie. 

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze aangepaste boeken gratis aan deze leerlingen 
worden verstrekt. De school mag aan ouders geen eigen bijdrage hiervoor vragen. Dit geldt 
ook voor aangepaste leermiddelen. 

Scholen kunnen aangepaste schoolboeken huren bij Dedicon. Het is voorlopig ook mogelijk 
dat ouders – na overleg met de school - de aangepaste schoolboeken bestellen. Zij kunnen 
de kosten hiervan vervolgens declareren bij de school. Meer informatie: www.dedicon.nl.
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Infomap ‘Natuurlijk welkom op school!’

Brochure
In de brochure staan voorbeelden van leerlin-
gen met een beperking die naar het gewone 
onderwijs gaan. Voor de verhalen zijn negen 
leerlingen, hun ouders en hun school geïnter-
viewd. Twee verhalen gaan over slechthorende 
jongens. De twaalfjarige David en de veertien-
jarige Ewoud, die ook PDD-NOS heeft, een aan 
autisme verwante stoornis. De verhalen bevat-
ten waardevolle adviezen, die andere ouders 
maar ook scholen kunnen inspireren. Ik was 
al begonnen alle goede tips uit de verhalen 
te verzamelen, maar dat blijkt niet nodig. Aan 
het eind van de brochure staat namelijk een 
mooi samenvattend overzicht van alle tips, 
ingedeeld naar: waar moet je op letten als je 
een school kiest, waar moet je op  letten als 
je kind eenmaal op school zit en tips voor de 
overgang van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs. Tot slot bevat de brochure ook 

kind. In hoofdstuk 3 staat kort hoe het huidige 
onderwijs in elkaar steekt en wat de ontwikke-
lingen zijn. Handig hierbij is het overzicht van 
onderwijsafkortingen. Hoofdstuk 4 geeft een 
overzicht van de mogelijkheden voor onder-
steuning en vertelt hoe u die kan regelen. 

Handelingsplan
Als uw kind een rugzakje heeft, dan is een 
school verplicht een plan voor de begeleiding 
van uw kind op te stellen. Dit handelingsplan 
staat centraal in hoofdstuk 5. Bent u het niet 
eens met de school of met de indicatiecom-
missie, dan reikt hoofdstuk 6 u vier stappen 
aan om een conflict op te lossen. Hoofdstuk 7 
geeft handvatten wanneer de school uw kind 
niet het onderwijs kan bieden dat uw kind 
nodig heeft. Het laatste hoofdstuk bevat aan-
vullende informatie: adressen van organisaties, 
aanbevolen literatuur, cursussen en audiovi-
sueel materiaal. Tot slot bevat de werkmap 
handige bijlagen, waaronder een overzicht 
van de leerlingenbudgetten en een model 
bezwaarschrift.

Bestellen of downloaden
Ouders kunnen de werkmap voor € 11,35 en de 
brochure voor € 2,30 bestellen via www.cq-raad.
nl. Klik op de knop “webwinkel/bestellen”. U kunt 
ook terecht bij de bestellijn van de CG-Raad op 
telefoonnummer 030-291 66 50. Bereikbaar op 
maandagochtend, dinsdagochtend en donder-
dagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. 

De tekst van de brochure en werkmap zijn ook 
te downloaden. Ga naar www.50tien.nl. Onder 
de button “Rugzak”staan de pdf-files van beide 
uitgaven. U vindt deze files onder ‘nieuws’, bij 
het stukje dat gaat over de voorlichtingsbij-
eenkomst op 2 april 2009: “Het kan! Met een 
rugzak”.

Door Hanneke de Cock 

Als je als ouder op zoek gaat naar een gewone school voor je kinderen staan de deuren van scholen wijd open. 

Natuurlijk zijn uw kinderen welkom op school. Maar voor ouders met een kind met een beperking ligt het iets 

ingewikkelder. Dan moeten er vaak de nodige hobbels worden genomen voordat een kind het mag proberen 

op de gewone school. Om ouders te helpen en te steunen in hun keuze voor regulier onderwijs heeft de Chro-

nisch zieken- en Gehandicapten-Raad (CG-Raad) in april 2009 een werkmap en brochure uitgegeven onder de 

titel “Natuurlijk welkom op school!”. De fraai verzorgde werkmap en brochure nodigen uit tot lezen. 

nog tips van scholen voor andere scholen, 
onder andere met handige websites. Jammer 
genoeg ontbreekt er een overzicht van alle 
websites die in de brochure worden genoemd. 
Toch nog iets wat je zelf moet doen.

Werkmap
Naast de brochure heeft de CG-Raad ook een 
handzame werkmap gemaakt voor ouders 
die voor hun kind een plek op een reguliere 
school zoeken. De map bevat 8 hoofdstukken. 
In hoofdstuk 1 leest u voor wie de werkmap 
bedoeld is en wat u ermee kunt. In hoofdstuk 
2 staat waar u op moet letten bij het zoeken 
van een geschikte school voor uw kind, inclu-
sief vragenlijsten voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. Deze vragen kunt u in uw gesprek 
met de school gebruiken om erachter te ko-
men of uw kind welkom is op school en of het 
onderwijs op die school geschikt is voor uw 

Op zaterdag 7 november bent u van 

harte welkom op de FOSS-informa-

tiedag in de Bertha Mullerschool in 

Utrecht. Met boeiende workshops, 

een aantrekkelijk kinderprogramma 

en de première van de nieuwe FOSS-

film. Een dag speciaal voor ouders 

van slechthorende kinderen (met en 

zonder CI) en/of spraaktaalmoeilijkhe-

den. Voor ouders met jonge en oudere 

kinderen en pubers. Voor u dus! 

De dag begint om 10.30 uur (ontvangst om 10 
uur) met de presentatie van “Laat zien wie je 
bent!”. Deze nieuwe voorlichtingsfilm van de 
FOSS gaat over vier jong-volwassenen, twee 
slechthorenden en twee met spraak-taalmoei-
lijkheden. Zij laten zien hoe zij hun leven heb-
ben ingevuld. Daarna kunt u deelnemen aan 
twee workshops uit een veelzijdig aanbod: 

Programma workshops
A. Auditieve Verwerkingsproblemen: 
Karin Neijenhuis, werkzaam bij de Koninklijke 
Auris Groep, verzorgt een workshop over Audi-
tieve Verwerkingsproblemen en vertelt over de 
meest actuele onderzoeken en inzichten over 
de behandeling.

B. Ervaringen van een SH-ouder: 
Albert Paans is zelf slechthorend én vader van 
een slechthorende dochter. In deze workshop 
vertelt hij over zijn levensloop en over hoe 
hij met zijn slechthorendheid en die van zijn 
dochter omgaat.

C. Dyslexie: 
Ria van de Craats, remedial teacher op school 
De Weerklank in Leiden, verzorgt een workshop 
over dyslexie bij kinderen met spraaktaalmoei-
lijkheden en slechthorende kinderen. Zij vertelt 
over de aanpak op school en geeft advies aan 
ouders voor de thuissituatie.

D. Hoortoestellen voor jonge kinderen: 
audicien Michel Makker gaat in op het aanpas-
sen van hoortoestellen bij (jonge) kinderen. 
Audiciensbedrijf Makker heeft veel ervaring 
met het verstrekken van hoortoestellen aan 
kinderen.

E. Ambulante begeleiding in het VO: 
Monica de Wit is als ambulant begeleidster 
verbonden aan de AG Bellschool in Amsterdam. 
Zij verzorgt een workshop over ambulante 
begeleiding in het voortgezet onderwijs van 
slechthorende jongeren en jongeren met een 
spraak-taalstoornis.

F. Ervaringen van een ESM-jongvolwassene: 
Selma Posthumus is jongvolwassen en heeft 
spraaktaalmoeilijkheden. Samen met haar 
moeder vertelt ze over haar ervaringen in haar 
kindertijd en in de huidige situatie.

G. ESM: 
Een Onzichtbare Handicap: Rob Zwitserlood, 
werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep, ver-
zorgt deze workshop. Met videobeelden, uitleg 
en illustraties kweekt hij begrip voor de ingrij-
pende problematiek van spraaktaalstoornissen. 
Ook voor ouders een bijzonder interessante 
workshop. Auris Dienstverlening heeft voorlich-
tingsmateriaal gemaakt voor schoolteams in 
het regulier basis- en voortgezet onderwijs. 

H. Oorakel: 
Karla van de Hoek van Oorakel. vertelt in deze 
workshop over het werk van Oorakel en de-
monstreert diverse hulpmiddelen voor slecht-
horenden. Er is ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen tussen ouders. Zij worden ingedeeld 
in enkele leeftijdsgroepen, zodat de ervaringen 
aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

I. Voorlezen in gebaren: 
Marjan Huls is leerkracht op de Martinus 
van Beekschool in Oss en laat zien hoe leuk 
interactief voorlezen met ondersteuning van 
gebaren is voor slechthorende kinderen en voor 
kinderen met spraaktaalmoeilijkheden in de 
leeftijd van ca. 4 tot 7 jaar. Ouders zijn van harte 
uitgenodigd om deze workshop mét hun kind 
te bezoeken. De kinderen gaan halverwege 
weer naar de kindergroep.

Kinderprogramma
Ook de kinderen zijn op deze dag van harte 
welkom. Er is een aantrekkelijk kinderprogram-
ma voor kinderen van drie tot acht jaar en van 
acht tot dertien jaar. 

Meedoen
Aanmelden kan via www.foss-info.nl 
Leden/donateurs van de FOSS betalen € 5,- en 
niet-leden € 10,- per persoon (inclusief lunch). 
Voor de kinderen geldt hetzelfde tarief.

Workshops én een première
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Wie de schoen Past

ouders bij het proces te betrekken, werden 
bij herhaling geblokkeerd. Schoolbesturen 
in regionale netwerken blijken het zo druk 
met zichzelf te hebben dat voor ouders geen 
plek is. 

Geen geld?
Het feit dat - ondanks herhaald verzoek - de 
geleverde inspanningen voor ouderinbreng 
bij het proces van Passend Onderwijs niet 
worden vergoed, staat in schril contrast met 
het bedrag van 
€ 58.000,- per jaar 
dat enkele indivi-
duen ontvangen 
voor een dag per 
week betrokkenheid 
bij het proces. Ook 
kondigde het overleg 
Passend Onderwijs in 
een nieuw plan van 
aanpak een bezoek 
aan alle 80 regio’s 
aan. Dit kost naar 
schatting € 350.000,-. 
Daarvoor blijkt wel 
budget te zijn. 

Gesprek 
In de twee brieven 
van de ouderorgani-
saties vragen zij om 
een gesprek met de 
staatssecretaris van 

Vlak voor de zomervakantie stapten de zes ouderorganisaties 
uit het overleg Passend Onderwijs. De reden: ouders heb-
ben nog steeds geen volwaardige positie binnen het Passend 
Onderwijs. 

Onderwijs. Dit gesprek vond plaats op 2 sep-
tember. Mevrouw Dijksma deed hierin enkele 
toezeggingen. Eén ervan is dat ouders als 
volwaardige partij aan tafel zitten en niet als 
“partij die ook nog even geïnformeerd moet 
worden”. Verder zegde de staatssecretaris toe 
persoonlijk een overleg bijeen te roepen en 
voor te zitten om de tegenstellingen tussen 
schoolbesturen, leerkrachten en ouders te 
bespreken. 
Laten we hopen dat dit overleg echt iets 
zinnigs oplevert. Dat er niet alleen voor de 
vorm met elkaar wordt gesproken, maar dat 
de wezenlijke inhoudelijke bezwaren op tafel 
komen. 

Colofon
Jaargang 17,  nummer 4, oktober 2009

FOSS-TAAL is een uitgave van de Nederlandse 
Federatie van Ouders van Slechthorende 
kinderen en van kinderen met Spraaktaalmoei-
lijkheden (FOSS) 
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Teleurstellend
Samen met Platform VG (Verstandelijk Ge-
handicapten) en Balans vertegenwoordigt de 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad de 
belangen van ouders van kinderen met een 
beperking. 
In een brief aan staatssecretaris Dijksma van 
Onderwijs schrijven de drie ouderorganisa-
ties nog steeds achter de doelstellingen van 
Passend Onderwijs te staan. Maar ouders 
moeten een veel grotere rol hebben bij de 
vormgeving ervan. 

Het uitblijven van maatregelen om ouders 
een volwaardige positie te geven binnen het 
Passend Onderwijs vinden zij teleurstellend. 
Net als het niet toekennen van het verzoek 
van de ouderorganisaties om de ouderin-
breng financieel te faciliteren. 
Daarnaast is de zorgplicht nog steeds niet 
duidelijk ingevuld en lijkt dit ook geen hoge 
prioriteit te hebben. De zorgplicht is de plicht 
van een school om zelf een passende onder-
wijsvoorziening te bieden of om deze bij een 
andere school te vinden.

Te druk voor ouders?
Nog scherper was de brief die de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) stuurde namens 
de vier algemene landelijke organisaties van 
ouders in het onderwijs. 
Ook de VOO schrijft in de brief dat in de po-
sitie van ouders maar heel weinig voortgang 
is geboekt. Voorstellen voor activiteiten om 
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Maak kennis met het werk van de FOSS

Ondersteun ons werk en word lid of donateur
www.foss-info.nl
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Word ook lid of donateur! 
Voor € 18 per jaar bent u lid of doantuer van de FOSS. U steunt daarmee onze verenging en ontvangt vier keer jaar FOSS-Taal. Ook hebt u 
vanaf het najaar toegang tot het speciale ledendeel op de nieuwe FOSS-site. 

Meedoen! 
“Maak kennis met het werk van de FOSS”

De nieuwe FOSS-brochure “Meedoen! Maak kennis met het werk van 

de FOSS” geeft informatie aan ouders die net ontdekken dat hun kind 

slechthorend is of ernstige spraaktaalmoeilijkheden heeft. Naast con-

crete informatie bevat de brochure ook veel herkenbare verhalen over 

ervaringen van andere ouders, jongeren en professionals. 

De FOSS heeft voor haar leden een groot aantal 

publicaties, dvd’s en ander informatiemateriaal 

beschikbaar. U kunt alles bestellen of aanvra-

gen via de webshop van de FOSS.

De FOSS hoopt op nog veel meer nieuwe 

leden en donateurs. U kunt ons hierbij helpen 

door de brochure “Meedoen!” of ander infor-

matiemateriaal mee te geven aan ouders, 

collega’s en andere belangstellenden. 

Bij het FOSS-bureau kunt u exemplaren op-

vragen. U krijgt de brochure(s) gratis thuis 

gestuurd. 

www.foss-info.nl


