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FOSS, NVVS en SH-Jong werken
samen in Stichting Hoormij
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Voorwoord

Namens de Nederlandse Federatie van ouders van slechthorende kin-
deren en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden (FOSS)  bied ik u 
graag deze brochure aan als kennismaking met onze oudervereniging. Als 
je kind slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan komt 
er enorm veel op je af. Je wilt als ouder het beste voor je kind. Maar je 
komt er al snel achter dat dit vaak moeilijk te realiseren is. De maatschap-
pij weet vaak maar weinig raad met deze onzichtbare beperkingen.

Het is dan goed te weten dat de oudervereniging FOSS actief opkomt 
voor de belangen van kinderen en hun ouders. We doen dit binnen de 
Stichting Hoormij. De FOSS is er voor kinderen van baby tot jong-vol-
wassene en ondersteunt hen en hun ouders waar mogelijk van consulta-
tiebureau tot werk. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg 
belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld 
de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS 
ook uit het organiseren van lotgenotencontact. De FOSS zet zich ook in 
voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. De FOSS is 
zeer actief in de strijd voor het behoud van de gespecialiseerde hulpver-
lening en het speciaal onderwijs. Het huidige maatschappelijke streven 
is om zoveel mogelijk kinderen met een beperking te laten integreren 
in reguliere instellingen en scholen eist onze aandacht. Want met een 
auditieve of communicatieve beperking is dat niet eenvoudig. Gespecia-
liseerde ondersteuning is vaak noodzakelijk. Voor een deel van onze kin-
deren blijft speciaal onderwijs de beste keus. De invloed van de FOSS is 
groot, juist omdat we onafhankelijk zijn. Onze enige drijfveer is: het beste 
voor elk kind. Dit komt nog beter uit de verf naarmate we meer leden en 
donateurs hebben. Ik nodig u uit het aanmeldingsstrookje achterin deze 
brochure te gebruiken en hoop u binnenkort als nieuw lid of donateur te 
mogen begroeten!

Graag wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het maken 
en verspreiden van deze bijzondere brochure, vooral de Audiologische 
Centra, de centra voor vroegbehandeling, de speciale scholen en de am-
bulante begeleiders van de Onderwijsinstellingen van Cluster 2. De firma 
Phonak dank ik voor hun ondersteuning.

Jan Heijboer, voorzitter FOSS

Uitgegeven door de Nederlandse Federatie 

van Ouders van Slechthorende kinderen en 

van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden.

© Foss - Houten 5e druk 2016
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Inleiding

Al vanaf het moment dat er twijfels zijn over het gehoor en de spraak-
taalontwikkeling van een kind, is het niet alleen iets waar de kinderen 
en ouders bij betrokken zijn, maar ook broers en zussen, familie, 
buren en kennissen, hulpverleners, artsen en onderwijsgevenden. Is er 
inderdaad een beperking aanwezig, dan volgt  een tocht langs zorg- en 
onderwijsinstellingen. Ook de acceptatie van een slechthorend kind of 
kind met een taalontwikkelingsstoornis door andere kinderen of door 
bijvoorbeeld een sportclub gaat meestal niet vanzelf. Onwetendheid 
is hier vaker een oorzaak dan onwil. Het gaat immers om onzichtbare 
beperkingen.

In deze brochure vindt u ervaringen van ouders en betrokkenen. Deze 
brochure geeft een goede indruk van de activiteiten van de FOSS, maar 
de FOSS doet veel meer. Voor een compleet beeld kunt u het jaarverslag 
lezen op de website. Wilt u naar aanleiding van deze brochure nadere 
informatie over een onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met het landelijk bureau.

Om de belangen van de achterbannen nog beter te kunnen behartigen 
hebben FOSS, NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) 
en SH-Jong gezamenlijk de Stichting Hoormij opgericht. Sinds 1 januari 
2015 werken ze hierin federatief samen.

Hoormij richt zich op verschillende doelgroepen: slechthorenden, 
mensen met TOS, tinnitus, Ménière, hyperacusis of een brughoektumor 
en mensen met een Cochlear Implantaat (CI) of ander implantaat. En 
dat in alle levensfasen: kinderen en hun ouders, jongeren, volwassenen. 
De federatie is er dus voor iedereen, van nul tot honderd+. Leden van 
de drie organisaties blijven lid van hun eigen vereniging. De activiteiten 
worden samengevoegd in de Stichting Hoormij.

In de brochure worden de afkortingen “SH” gebruikt voor Slecht-
Horend en “TOS” voor TaalOntwikkelingsStoornissen.
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Doelstelling van de FOSS

De FOSS behartigt vanaf de oprichting 
in 1973 de belangen van slechthorende 
kinderen en van kinderen met taalontwik-
kelingsstoornissen en hun ouders. De FOSS 
is opgericht  vanuit het besef dat ouders zelf 
moeten opkomen voor de belangen van hun 
kind. Individueel én als groep. De FOSS is een 
vereniging waar ministeries en instanties goed 
naar luisteren. Ouders, kinderen, hulpverle-

ners, onderwijsmedewerkers en studenten 
krijgen via de FOSS veel informatie. Elk jaar 
adviseren we veel ouders over bijvoorbeeld de 
keuzes met betrekking tot zorg en onderwijs 
en het oplossen van knelpunten. In het belang 
van een goede ontwikkeling van onze kinde-
ren. Nu en in de toekomst.

Moeder van een TOS-kind

“Jaren geleden vroeg de arts op het consultatiebureau of mijn kind al woordjes sprak. Nu was 
mijn kind vrijwel continu aan het hoesten, woordjes waren mij nog niet opgevallen. Een tijd 
later vertelde ik vol trots dat mijn kind vier woordjes kon zeggen. “Maar”, zei de arts, “zegt je 
kind wel eens twee woordjes achter elkaar?”. Nee dus. De consultatiebureau-arts stelde logo-
pedie voor. Ik voelde me een beetje geërgerd. Ik ging langs de huisarts, kwam bij de kinderarts, 
bracht mijn kind naar de speelzaal en alle deskundigen waren het met me eens dat je met een 
kind van twee niet naar een logopediste ging. 

Nu ben ik inmiddels zelf consultatiebureau-arts. En elke dag vraag ik moeders of hun kind van 
twee al twee woordjes achter elkaar kan zeggen. Bijna elke week is er wel een moeder die 
daar ‘nee’ op zegt. Als ik begin over een taalontwikkelingsstoornis, dan zie ik meestal dezelfde 
ongelovige blik die ik zelf ooit had. Op dat moment wijs ik op de informatie van de FOSS over 
het belang van een goede taalontwikkeling. Sceptische ouders - zoals ik ook zelf was – staan 
er daarna vaak meer open voor. Via de FOSS willen andere ouders je informeren in de hoop dat 
jij met je kind op tijd hulp zoekt. En vervolgens kan ik dan verwijzen naar een centrum voor 
spraak- taaldiagnostiek, waar het kind multidisciplinair, dus door een team van deskundigen, 
kan worden onderzocht. Centra die er niet gekomen zouden zijn zonder de inspanningen 
van onder andere de FOSS. De FOSS is een gelijkwaardige partner geworden in werkgroepen, 
platforms en voor beleidsmakers. Samen vormen we een hardwerkende vrijwilligersorganisa-
tie. Hoe meer ouders lid worden, hoe sterker we staan.”

Belangenbehartiging

Samenwerking

De FOSS zet zich met name in voor:
•  versterking van de positie van ouders en 

kinderen

• snelle en goede diagnostiek

•  vergoedingsregelingen die voor ouders vol-
doende ondersteunend zijn

•  kwaliteitsverbetering van de zorgverlening 
en het onderwijs

• een optimale onderwijssituatie voor elk kind

• goed en veilig leerlingenvervoer

•  maatschappelijke participatie, zoals mee-
doen op reguliere sportclubs

•  een goed beleid voor cochleaire implantatie 
bij kinderen

• goede stagemogelijkheden

• eerlijke kansen op werk

•  de problematiek van SH en TOS meer 
bekend maken bij de politiek en in de maat-
schappij

Om krachten te bundelen werkt de FOSS veel 
samen met andere organisaties.
Samen met de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden (NVVS) en SH-Jong vormt 
de FOSS de federatieve Stichting Hoormij. In 
deze federatie worden de activiteiten ge-
bundeld en zijn de beroepskrachten onder-
gebracht in één werkorganisatie. Ook met 
SpraakSaam, de vereniging van jongeren met 
TOS,  werkt de FOSS goed samen.
Zowel SH-Jong als SpraakSaam richten zich 
op jongeren van 12 tot 30 jaar.
Hechte samenwerking is er verder met de 
Federatie van Ouders van Dove Kinderen 
(FODOK). Vooral op het gebied van onder-
wijs omdat Dove, SH- en TOS-kinderen in 
hetzelfde onderwijscluster zijn ondergebracht. 
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Kernprobleem: Communicatie

Slechthorende kinderen en kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen hebben als 
gemeenschappelijk probleem een ver-
stoorde communicatie met hun omgeving. 
Het gevaar van een niet goed verlopende 
sociaal-emotionele ontwikkeling is daardoor 
levensgroot aanwezig. Deze kinderen en jon-
geren kampen vaker met gedragsproblemen, 
vereenzaming en een gering zelfbeeld.

In de moderne samenleving is taal steeds 
belangrijker geworden. Het niet kunnen 
hanteren van taal is erg ingrijpend. Boven-
dien zijn taal en spraak belangrijke middelen 
bij het denken en ordenen. Kinderen die taal 
onvoldoende beheersen zijn vaker angstige 
kinderen. Hun eigen denkwereld en de 

wereld om hen heen bieden weinig houvast. 
Piet Grijs schreef ooit: “Echt arm zijn niet de 
mensen met weinig geld, maar zij die bijna 
geen woorden hebben.”

Taal, een bijzonder fenomeen

Een glimlach of een traan kan heel ‘welsprekend’ zijn. Het drukt bepaalde gevoelens of emoties 
uit. Toch spreken we in deze gevallen niet van ‘taalgebruik’. De belangrijkste vorm waarin wij 
taal gebruiken is het spreken. Naast gesproken taal gebruiken mensen een hele reeks van 
gebaren, die net als woorden een afgesproken betekenis hebben. Voorbeelden zijn ja-knikken, 
nee-schudden, wenken en wijzen. Deze gebaren hebben niet bij alle volkeren dezelfde bete-
kenis. Een Griek knikt als hij ‘nee’ bedoelt. Als een gebaar of afbeelding , zoals bijvoorbeeld een 
verkeersbord, een ‘afgesproken’ betekenis heeft, dan is dit ook een vorm van taal. 

Spraak is dus niet hetzelfde als taal. Spraak omvat articulatie, maar ook klemtoon, ritme en 
zinsmelodie. Kinderen leren praten doordat er vanaf hun geboorte om hen heen gepraat 
wordt. De spraaktaalontwikkeling is nauw verbonden met de totale ontwikkeling van het kind. 
De ontwikkeling van de verschillende gebieden als denken, spreken en voelen, beïnvloeden 
en stimuleren elkaar over en weer.

Vroegtijdige onderkenning en diagnostiek

SH en TOS zijn onzichtbare beperkingen. 
Vroegtijdige onderkenning is essentieel voor 
een juiste aanpak én voor een juiste beeld-
vorming van ouders over hun kind. Zolang 
ouders niet weten wat er met hun kind aan 
de hand is, kunnen onbegrip en frustraties 
ontstaan. Tussen ouder en kind of jongvol-
wassene, tussen ouders onderling, met de 
familie en tussen het kind en de broertjes en 
zusjes. Veel ouders zijn bij meer instanties 
geweest voordat het duidelijk is waar het 
probleem ligt. Een diagnose maakt dan veel 
duidelijk. Ouders vertellen ons: “Als ik het 
allemaal eerder had geweten, dan had ik ook 
beter op de situatie kunnen inspelen en was 
ik niet zo ongeduldig geweest”.

Voor slechthorende kinderen geldt: hoe eer-
der de diagnose wordt gesteld, hoe groter de 
kans op een succesvolle behandeling. Als ge-
hoorverlies snel wordt ontdekt en behandeld, 
dan zijn de kansen op een optimale ontwik-
keling veel groter dan bij latere ontdekking.
Tegenwoordig wordt bij kinderen van enkele 
dagen oud de neonatale gehoorscreening af-
genomen. Hierdoor kan al heel snel worden 
begonnen met de begeleiding van dove en 
slechthorende kinderen én hun ouders.

Ook voor kinderen met een taalontwikke-
lingsstoornis is vroegtijdige onderkenning 
essentieel. 
De taalgevoelige leeftijd ligt vooral tussen de 
0 en 8 jaar. Zo snel mogelijk en intensief wer-
ken aan de taalontwikkeling, is dus van groot 
belang. Als de diagnose is gesteld, willen ou-

ders graag veel informatie en ondersteuning, 
zodat ze ook thuis op een juiste manier aan 
de taalontwikkeling kunnen werken
Taalontwikkelingsstoornissen worden sneller 
onderkend sinds de audiologische centra 
specifiek diagnostisch onderzoek verrichten. 
De FOSS heeft zich hier in de jaren negentig 
met succes sterk voor gemaakt. Een effec-
tieve screening op taalstoornissen op het 
consultatiebureau is essentieel om jonge 
kinderen door te kunnen verwijzen naar het 
audiologisch centrum.

De oorzaken van TOS zijn meestal niet goed 
te vinden.  Bij de meeste kinderen wordt 
geen neurologische afwijking gevonden. Bij 
het onderzoek naar TOS worden ook onder-
zoek gedaan naar intelligentie. 
Een IQ test geeft aan hoe een kind op dat 
moment presteert. Jonge kinderen kun-
nen hun intelligentie ontwikkelen als ze op 
een goede manier voor hun TOS worden 
behandeld. Dat verklaart bij hen vaak de lage 
IQ-meting. De uitslag van de IQ-test zegt 
lang niet alles over de aanleg van het kind en 
voorspelt ook niet op welk niveau het kind 
na goede behandeling als volwassene zal 
functioneren. Scholen hanteren het gemeten 
IQ echter als een belangrijk toelatingscrite-
rium. Een weigering vanwege een laag IQ 
kunnen de toekomstmogelijkheden van het 
kind beperken. Vooral de behandelingsbe-
hoefte zou het uitgangspunt moeten zijn 
voor plaatsing op een school.
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Trek niet te snel conclusies

De hersenen van het jonge kind hebben ie-
dere dag allerlei prikkels nodig om zich goed 
te ontwikkelen. Maar een jong SH-kind of 
TOS-kind kan niet zomaar taal ontwikkelen. 
Juist op jonge leeftijd zijn de hersenen veel 
beter in staat om gedrag, taal en beweging 
te leren en kunnen jonge kinderen door de 
juiste stimulatie enorme veranderingen laten 
zien in gedrag en mogelijkheden. Kinderen 
en ouders zijn er daarom bij gebaat wanneer  
ander gedrag en/of slechte prestaties wel 
worden beschreven maar het uitgangspunt 
steeds moet zijn dat een kind zich positief 
kan ontwikkelen.

Opvoeding

De beperking van je kind wordt op den duur 
een gewone zaak, omdat je er als ouders elke 
dag mee in de weer bent. Voor de ontwikke-
ling van het kind is dat ook heel belangrijk. 
Het kind bijvoorbeeld verwennen ‘omdat het 
zielig is’, is misschien begrijpelijk maar doet 
onrecht aan de eigenwaarde en de mogelijk-
heden van je kind en vergroot de problemen 
alleen maar.

Het is belangrijk dat ouders niet op de stoel 
van de hulpverlener gaan zitten. Natuurlijk 
is het goed om je kind te stimuleren in z’n 
ontwikkeling, maar een kind met hoor- of 
taalontwikkelingsstoornissen heeft juist ook 
veel behoefte aan een vader en moeder die 
warmte geven en onvoorwaardelijk achter 
je staan. Het tempo van de communicatie is 

veel trager, een flinke portie geduld is dus 
vereist. Met name als ouders zul je het tempo 
van praten bewust moeten aanpassen. Ook 
broers en zussen in het gezin zullen rekening 
moeten houden met de communicatieve 
beperking. Tegelijk is het belangrijk dat ook 
zij genoeg aandacht krijgen.
Ouders moeten vooral de regie in handen 
houden. Bij alles wat er met je kind gebeurt, 
is het van belang om je af te vragen of je er 
ook inderdaad zelf achter staat. Natuurlijk 
moet het kind dingen doen die het niet leuk 
zal vinden (onderzoeken, therapieën, enzo-
voort), maar als een kind er aan onder door 
dreigt te gaan, zul je je als ouder toch sterk 
moeten maken voor een andere aanpak. Bij-
voorbeeld minder vaak therapie of plaatsing 
op een speciale school.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een kind dat niet goed kan communiceren, 
kan zich terug trekken of kan juist druk gedrag 
vertonen. Het kind kan afwijkend gedrag ont-
wikkelen omdat het niet aan het verwachtings-
patroon van anderen kan voldoen. Veel van de 
hulpverlening zal gericht moeten zijn op een 
goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Regelmatig worden kinderen met TOS door-

gestuurd voor kinderpsychiatrisch onderzoek. 
Vaak geldt: hoe meer afwijkende kenmerken, 
hoe groter de kans op een psychiatrische aan-
doening. De diagnose is eigenlijk een optelsom 
van wat een onderzoeker opvalt in het gedrag 
van het kind. Daarom is een psychiatrische 
diagnose minder objectief dan bijvoorbeeld de 
diagnose slechthorendheid, die met technische 
apparatuur kan worden gemeten.

Kinder- en jeugdpsycholoog over sociale 

vaardigheden bij TOS-kinderen

“Om afwijkingen in de ontwikkelingsfasen te kunnen herkennen, moet je eerst weten hoe de 
normale ontwikkelingsfasen verlopen. In de babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolperiode en de 
adolescentie spelen verschillende ontwikkelingen een rol: de taalontwikkeling, de sociaal-emotione-
le ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Taal zorgt dat de dingen 
bespreekbaar gemaakt kunnen worden en dat de sociaal-emotionele ontwikkeling verwoord kan 
worden. Door taal is het onder andere mogelijk vooruit te denken en impulsen te controleren. Als de 
taalontwikkeling niet goed verloopt, heeft dat grote consequenties voor de andere ontwikkelingsas-
pecten. Een kind met TOS heeft meer contact met school, artsen en logopedisten en daardoor min-
der contact met leeftijdsgenoten. TOS kan een sociaal isolement versterken. TOS-kinderen hebben 
hierdoor een verhoogde kans op overbescherming of juist vormen van verwaarlozing. TOS-kinderen 
moeten leren om gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen en te benoemen. Kinderen moe-
ten zelf oplossingen kunnen bedenken voor sociale situaties. Van ouders wordt daarbij gevraagd dat 
zij kinderen aanmoedigen en hun verwachtingen afstemmen op de mogelijkheden van het kind, 
niet op de onmogelijkheden. Zorg voor een positieve spiraal. Extreem hoge of juist extreem lage 
verwachtingen beperken een realistisch zelfbeeld van een kind. Een kind moet weten hoe succes en 
falen in elkaar zitten en dat je deze kunt toeschrijven aan jezelf, maar ook aan anderen. Het gaat om 
zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en het inschatten van en controle hebben over het eigen 
handelen. Ouders hebben een belangrijke rol in het activeren en stimuleren van de sociale vaardig-
heid en weerbaarheid bij hun kinderen. Dit doet een groot beroep op het ouderschap.”

Ontmoeting

Ervaringen van andere ouders kunnen heel 
nuttig zijn. Bijvoorbeeld over de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind, er-
varingen thuis en op school, maar ook  over 
praktische zaken zoals de vergoeding van 
zorgverlening en hulpmiddelen.
De FOSS kan ondersteuning bieden bij het 
organiseren van huiskamerbijeenkomsten 
in de regio.  Landelijk wordt eens per jaar in 
november de Informatie en ontmoetingsdag 
georganiseerd. Op deze dag worden diverse 
workshops aangeboden en hebben de ouders 
gelegenheid om met elkaar te praten.
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Advertorial Advertorial

Slechthorende kinderen hebben vaak moeite om de leerkracht goed te verstaan 
ondanks goed aangepaste hoortoestellen. De grote afstand tot de leerkracht, lawaai 
in het klaslokaal en de vaak slechte akoestiek spelen hierin een rol. Maar met solo-
apparatuur kan dit weggenomen worden. Het sluit achtergrondgeluiden zoveel  
mogelijk buiten en maakt tevens spraak beter hoorbaar, wat de concentratie en 
leerprestaties van het kind aanzienlijk kan verbeteren. Phonak biedt op dit gebied 
de geavanceerde digitale Roger solo-apparatuur. 

Hoe werkt het?
Geluid wordt rechtstreeks van de 
leerkracht naar het hoortoestel van het 
kind gebracht, geheel draadloos. De 
leerkracht draagt een microfoon en het 
kind draagt een kleine ontvanger bij de 
hoortoestellen. Deze ontvanger vangt 
het geluid van de leerkrachtmicrofoon 
op en geeft het door aan de 
hoortoestellen. Zo krijgt uw kind de 
stem van de leerkracht direct en op 
het juiste niveau binnen, waardoor 
omgevingslawaai geen hinder meer 
geeft. Uw kind kan zich moeiteloos 
richten op het begrijpen van de lesstof, 
waardoor het dezelfde kansen krijgt als 
elke goedhorende leerling.

Universeel
De Roger solo-apparatuur is op 
vrijwel alle hoortoestellen toepasbaar. 
De apparatuur is flexibel, robuust 
en prettig om te dragen. Ook voor 
kinderen met een CI of BAHA is Roger 
mogelijk en zelfs aan te bevelen. 

Basisschoolperiode
Tijdens de basisschoolperiode heeft 
de Roger inspiro de voorkeur. Deze 
leerkrachtmicrofoon is specifiek 
ontworpen om naadloos aan te sluiten 
op de dagelijkse werkwijze van de 
leerkracht. Zo maakt de handige mute 
knop dat de leerkracht even overleg 
kan plegen zonder dat de klas het 

hoort en kan hij/zij met één druk op de 
knop controleren of de solo nog wel 
goed functioneert. Bovendien heeft 
de Roger inspiro als enige microfoon 
de mogelijkheid om uit te breiden 
met aanvullende accessoires, zoals 
de Roger audioHub voor het digibord. 
Het digibord is niet meer weg te 
denken uit het moderne lesgeven, 
en vormt naast de leerkracht de 
belangrijkste geluidsbron. De speakers 
van het digibord zijn vaak van matige 
kwaliteit wat het spraakverstaan voor 
de slechthorende erg bemoeilijkt. De 
Roger audioHub wordt aangesloten 
op het digibord en is draadloos 
verbonden met de solo. Zo worden 
leerkracht én digibord perfect hoorbaar 
zodat uw kind niets hoeft te missen. 
Verder vormen groepsdiscussies of 
spreekbeurten een andere uitdaging, 
waarbij een doorgeefmicrofoon ingezet 
kan worden, de Roger DynaMic. De 
andere leerlingen zijn direct hoorbaar 
op de solo, naast de leerkracht.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs heeft weer 
haar eigen uitdagingen. Zo wisselt uw 
kind elk uur van leerkracht en wordt 
er veel in groepjes gewerkt. Hiervoor 
leent de Roger inspiro zich minder 
goed en kiest de leerling eerder voor 
de Roger Pen. Zijn sterke richtfunctie 
maakt het mogelijk de leerkracht en 
medeleerlingen op zeer discrete wijze 
beter te verstaan. Bij het werken in 
groepjes kan de Roger Pen midden op 
tafel gelegd worden om iedereen beter 
te horen. Bovendien beschikt het over 
bluetooth wat het mobiel bellen (weer) 
mogelijk maakt. De Roger Pen kan 
ook aangesloten worden op audio-
apparatuur, maar is niet te gebruiken 
in combinatie met de Roger audioHub 
en de Roger DynaMic.

Vergoeding
De Roger solo-apparatuur wordt in 
de meeste gevallen volledig vergoed 
door de zorgverzekeraar als u over een 
voorschrift van een audioloog beschikt. 
Voor meer informatie kijkt u op onze 
website www.phonaksolo.nl
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Beter verstaan in de klas
Slechthorende kinderen hebben vaak moeite om de leerkracht goed te verstaan 
ondanks goed aangepaste hoortoestellen. De grote afstand tot de leerkracht, lawaai 
in het klaslokaal en de vaak slechte akoestiek spelen hierin een rol. Maar met solo-
apparatuur kan dit weggenomen worden. Het sluit achtergrondgeluiden zoveel  
mogelijk buiten en maakt tevens spraak beter hoorbaar, wat de concentratie en 
leerprestaties van het kind aanzienlijk kan verbeteren. Phonak biedt op dit gebied 
de geavanceerde digitale Roger solo-apparatuur. 
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Geluid wordt rechtstreeks van de 
leerkracht naar het hoortoestel van het 
kind gebracht, geheel draadloos. De 
leerkracht draagt een microfoon en het 
kind draagt een kleine ontvanger bij de 
hoortoestellen. Deze ontvanger vangt 
het geluid van de leerkrachtmicrofoon 
op en geeft het door aan de 
hoortoestellen. Zo krijgt uw kind de 
stem van de leerkracht direct en op 
het juiste niveau binnen, waardoor 
omgevingslawaai geen hinder meer 
geeft. Uw kind kan zich moeiteloos 
richten op het begrijpen van de lesstof, 
waardoor het dezelfde kansen krijgt als 
elke goedhorende leerling.

Universeel
De Roger solo-apparatuur is op 
vrijwel alle hoortoestellen toepasbaar. 
De apparatuur is flexibel, robuust 
en prettig om te dragen. Ook voor 
kinderen met een CI of BAHA is Roger 
mogelijk en zelfs aan te bevelen. 
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leerkrachtmicrofoon is specifiek 
ontworpen om naadloos aan te sluiten 
op de dagelijkse werkwijze van de 
leerkracht. Zo maakt de handige mute 
knop dat de leerkracht even overleg 
kan plegen zonder dat de klas het 

hoort en kan hij/zij met één druk op de 
knop controleren of de solo nog wel 
goed functioneert. Bovendien heeft 
de Roger inspiro als enige microfoon 
de mogelijkheid om uit te breiden 
met aanvullende accessoires, zoals 
de Roger audioHub voor het digibord. 
Het digibord is niet meer weg te 
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en vormt naast de leerkracht de 
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Roger audioHub wordt aangesloten 
op het digibord en is draadloos 
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leerkracht én digibord perfect hoorbaar 
zodat uw kind niets hoeft te missen. 
Verder vormen groepsdiscussies of 
spreekbeurten een andere uitdaging, 
waarbij een doorgeefmicrofoon ingezet 
kan worden, de Roger DynaMic. De 
andere leerlingen zijn direct hoorbaar 
op de solo, naast de leerkracht.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs heeft weer 
haar eigen uitdagingen. Zo wisselt uw 
kind elk uur van leerkracht en wordt 
er veel in groepjes gewerkt. Hiervoor 
leent de Roger inspiro zich minder 
goed en kiest de leerling eerder voor 
de Roger Pen. Zijn sterke richtfunctie 
maakt het mogelijk de leerkracht en 
medeleerlingen op zeer discrete wijze 
beter te verstaan. Bij het werken in 
groepjes kan de Roger Pen midden op 
tafel gelegd worden om iedereen beter 
te horen. Bovendien beschikt het over 
bluetooth wat het mobiel bellen (weer) 
mogelijk maakt. De Roger Pen kan 
ook aangesloten worden op audio-
apparatuur, maar is niet te gebruiken 
in combinatie met de Roger audioHub 
en de Roger DynaMic.

Vergoeding
De Roger solo-apparatuur wordt in 
de meeste gevallen volledig vergoed 
door de zorgverzekeraar als u over een 
voorschrift van een audioloog beschikt. 
Voor meer informatie kijkt u op onze 
website www.phonaksolo.nl
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Vroegbehandeling

Er zijn gespecialiseerde centra die vroegbe-
handeling bieden aan kinderen met hoor- of 
taalontwikkelingsstoornissen. Deze centra 
ondersteunen kinderen in hun ontwikke-
ling en doen nader onderzoek naar de aard 
en omvang van de problematiek. Na een 
inventarisatie van de problemen wordt sa-
men met de ouders een keuze gemaakt voor 
één of meer vormen van behandeling en 
begeleiding. Vanzelfsprekend moet de keuze 
passen bij de problemen van het kind en bij 
de hulpvraag van de ouders. Gezinsbegelei-
ding is gericht op de ouders, die vaak met 
vragen zitten als: ‘Ik snap niet wat mijn kind 

Begeleidster van de vroegbehandeling

“Kinderen hebben recht op: 
• een omgeving die veilig is, inzichtelijk, motiverend en toegankelijk
• optimale ontwikkelingsmogelijkheden
• mogelijkheden tot communicatie met de omgeving
• een omgeving die maximaal toegang geeft tot taal, informatie en cultuur
• een passend voorschools aanbod.

Voor een kind met TOS moeten we extra moeite doen om aan al deze voorwaarden te vol-
doen, want het gaat bij hen niet vanzelf. Bij de vroegbehandeling richten we de omgeving 
zodanig in dat het kind zich optimaal kan ontplooien. We zorgen voor  een aangepast taal-
aanbod. We bieden aangepaste toegang tot kinderliedjes en kinderfeesten.  We leren het kind 
de omgeving begrijpen, zodat het zich veiliger voelt. Ouders zijn intensief betrokken bij de 
vroegbehandeling. Immers, zij kennen hun kind het beste en zien het kind ook het meest. De 
communicatie tussen ouder en kind proberen we, waar nodig, te herstellen of te verbeteren. 
We geven adviezen over de opvoeding, we bieden informatie over de rol van de ouders bij de 
spraaktaalontwikkeling van hun kind en adviseren bij de onderwijskeuze.”

Naar school

een kind toelaatbaar is tot Cluster 2 en zo ja 
welk onderwijsarrangement er dan wordt 
toegekend. Bij het bepalen of een kind kan 
worden toegelaten worden landelijke criteria 
gehanteerd. 

Bij het hele onderwijstraject is het van belang 
dat ouders zich optimaal laten informeren. 
De trajectbegeleider van Cluster 2 is hiervoor 
de aangewezen persoon, maar ook aan de 
FOSS kunt u uw vragen stellen. De FOSS 
maakt zich er sterk voor dat ouders actief 
betrokken zijn en zeggenschap hebben over 
het onderwijs voor hun kind.

Als een kind is toegelaten tot Cluster 2 wordt 
vervolgens in nauw overleg met de ouders 
bepaald of het kind op een speciale school 
of op een reguliere school wordt geplaatst. 
Hiervoor zijn 3 onderwijsarrangementen 
ontwikkeld: Een intensief arrangement be-
tekent plaatsing op een speciale school. Een 
licht of een medium arrangement betekent 
plaatsing op een reguliere school. 

Plaatsing op een speciale school kan voor 
een slechthorend of doof kind al vanaf drie 
jaar.  TOS-kinderen worden vanaf 4 jaar 
toegelaten. De groepen zijn er klein en 
kinderen kunnen er extra therapie krijgen. 
Voordeel van speciaal onderwijs is de aan-
wezige deskundigheid en de bekendheid met 
de beperking. Leerlingen hebben dezelfde 
beperking, dus dat wordt minder vreemd 
gevonden. Nadeel van speciaal onderwijs is 
vaak de reisafstand.

Vanaf 2014 is de Wet Passend Onderwijs 
van kracht. Passend Onderwijs houdt in dat 
alle leerlingen, ook de leerlingen met een 
beperking, in hun regio naar een geschikte 
school moeten kunnen gaan. Er zijn regio’s 
voor primair onderwijs en voor voortgezet 
onderwijs ingedeeld en de scholen binnen 
zo’n regio maken deel uit van een Samenwer-
kingsverband (SWV) Passend Onderwijs. De 
school waar ouders hun kind voor het eerst 
aanmelden heeft de plicht om het kind op 
hun school te plaatsen of, als daar goede re-
denen voor zijn, om in overleg met de ouders 
een andere school binnen het SVB te vinden.

Vanwege de speciale deskundigheid die 
nodig is voor leerlingen met een zintuiglijke 
beperking is er voor deze groep een uitzon-
dering gemaakt. Hierbij is de groep blinde en 
slechtziende leerlingen ingedeeld in Cluster 
1 en de groep dove, SH- en TOS-leerlingen 
in Cluster 2. Onderwijsinstellingen van 
Cluster 2 bieden zowel speciaal onderwijs als 
ook extra begeleiding voor kinderen in het 
regulier onderwijs. Ouders kunnen hun kind 
rechtstreeks aanmelden bij een Onderwijsin-
stelling van Cluster 2. Als er voldoende  re-
denen zijn om aan te nemen dat een kind in 
aanmerking komt voor toelating tot Cluster 
2 dan krijgen de ouders een trajectbegeleider 
toegewezen.  Deze persoon zorgt voor het 
aanleveren van het juiste dossier ten behoeve 
van de Commissie van Onderzoek (CvO) en 
doet dit in nauw overleg met de ouders. De 
CvO is onderdeel van de Onderwijsinstelling 
van Cluster 2 en deze commissie bepaalt of 

bedoelt’, ‘Hoe ga ik om met zijn driftbuien als 
ik niet begrijp wat hij wil?’ 
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Bij plaatsing op een reguliere school  moet de 
Onderwijsinstelling van Cluster 2 afspraken 
maken met het betreffende Samenwer-
kingsverband over hoe en door wie de extra 
ondersteuning wordt gerealiseerd. Natuurlijk 
zijn de ouders daar weer nauw bij betrokken. 

Bij een licht arrangement is er begeleiding 
vanuit Cluster 2 beschikbaar. Bij een medium 
arrangement is die begeleiding intensiever 
en is het streven er bovendien op gericht om 
meer leerlingen met dezelfde beperking op 
dezelfde reguliere school te plaatsen. Het 
hele team van die reguliere school wordt dan 
meer deskundig gemaakt over leerlingen met 
een auditieve beperking of met TOS. 

Een  begeleider van Cluster 2 adviseert de 
leerkracht(en) van de reguliere school over 

Leerkracht van een speciale school van Cluster 2

“Vertrouwen kunnen geven aan leerlingen is voor mij één van de basisprincipes bij het werk. 
Juist TOS-kinderen hebben vertrouwen hard nodig om zich te kunnen ontwikkelen. We moe-
ten goed weten hoe TOS-kinderen zich ontwikkelen. Door de afwijkende taalontwikkeling, 
snappen ze vaak niets van de wereld om hen heen. Ze hebben onze hulp nodig om vertrou-
wen te krijgen in de wereld. Deze kinderen zijn als timmerlieden zonder gereedschapskist 
(taal). Als je ze gereedschap geeft, moet je ze ook de kans geven om te timmeren. 

Op school bieden we extra prikkels om het praten te stimuleren. Door met meer leerlingen 
aan één grote tafel te werken, maken ze automatisch kennis met talige conflicten. In zo’n 
conflict ervaart een kind de interactie met anderen heel intensief. Door thematisch te werken, 
kun je meer de diepte ingaan. Ik werk met een onderwerp dat aansluit bij de interesse van de 
leerlingen. Iets wat in de omgeving van de school is, waar je direct naar toe kunt. Dat boeit 
en motiveert. Hoe weet je bijvoorbeeld of iemand loopt of slentert? Dat weet je alleen als je 
in de situatie bent. Door de activiteiten hebben de leerlingen concrete steun bij hoe ze iets 
onder woorden willen brengen.”

de beperking van het kind en over de speci-
ale didactische en pedagogische aanpak wat 
een kind nodig heeft. Extra begeleiding kan 
verder worden gegeven door een remedial 
teacher en/of een intern begeleider.

Moeder van een SH-kind op de basisschool met 

begeleiding van Cluster 2

“Onze zoon Wouter zit nu twee jaar op de reguliere basisschool. De begeleider van Cluster 
2 heeft de school, de intern begeleider en de leerkracht(en) van onze zoon voorlichting 
gegeven over slechthorendheid in het algemeen en over de specifieke aandacht die Wouter 
nodig heeft. In zijn klas zit nog een slechthorend kind, Esther. In het begin dachten ze dat 
Wouter net zoals Esther zou reageren. Maar waar Esther juist overal met haar neus bovenop 
zit en precies wil weten wat er wordt gezegd, is onze zoon teruggetrokken en laat veel langs 
zich heen gaan. De begeleider van Cluster 2 kan ook adviseren over de plaats van het kind in 
de klas: met de rug naar het raam, zodat het licht op de lippen van de leerkracht valt. Een van 
Wouters juffen liep altijd door de klas heen en vroeg onverwacht aan een kind ‘hoeveel is 8 x 5’ 
en direct aan een ander kind ‘hoeveel is 9 x 7’. Wouter miste daardoor de hulp van een lipbeeld. 
Met de soloapparatuur hoort hij wel de vraag, maar vaak niet het antwoord van de kinderen. 
Als een leerkracht zich dat realiseert ben je al een heel eind. Wouter en Esther krijgen ook zelf 
ondersteuning van de begeleider van Cluster 2, bijvoorbeeld voor spelling. Als je iets niet goed 
hoort, is het ook lastiger om het op te schrijven.”

Weerbaarheid

Assertiviteit staat voor ‘opkomen voor jezelf, 
zonder dat je de ander kwetst’. Ook voor 
SH- en TOS-kinderen is het van belang dit 
zo vroeg mogelijk te leren. Daarnaast moet 
een SH- of TOS-kind of jongvolwassene over 
sociale vaardigheden beschikken zodat het 
weet hoe het in diverse situaties het beste kan 
handelen. Dit gaat bij hen vaak wat moeilijker 
en kost meer aanpassing en ervaring.

Ouders kunnen werken aan de zelfredzaam-
heid van het kind, bijvoorbeeld door te sti-

muleren dat hun kind zelf zijn zaken opknapt 
en hem niet alles uit handen neemt. Zowel 
in het speciaal als in het regulier onderwijs 
wordt aandacht besteed aan de weerbaarheid 
van kinderen en is er meer aandacht gekomen 
voor pesten. 

Juist ook voor SH- en TOS-kinderen zijn er 
sociale vaardigheidstrainingen beschikbaar, 
zoals de kanjertraining. Ook de centra voor 
vroegbehandeling  kunnen hierbij ondersteu-
ning bieden.
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Zelfstandigheid en werk

Voor ouders is steeds de vraag hoe je kind een 
plek kan krijgen in de maatschappij en hoe je 
kind kan opgroeien tot zelfstandigheid. Uit 
een FOSS-enquête blijkt dat de meeste jonge-
ren op school goed worden begeleid en goed 
worden opgenomen in de groep. Ook zitten ze 
vaak op een sportvereniging. Toch zijn er ook 
veel zorgen.

Een vriendenkring opbouwen, blijkt niet 
gemakkelijk. De acceptatie van de eigen be-
perking is evenmin eenvoudig. In de praktijk 
wonen veel jongvolwassenen thuis bij hun 
ouders. Dat kan een dilemma zijn voor zowel 

de ouders als voor hun kind. Ouders moe-
ten leren hun kind op tijd los te laten en de 
maatschappij moet openstaan voor mensen 
met een beperking. De FOSS heeft de voor-
lichtingsfilm “Laat zien wie je bent!” gemaakt 
waarin 2 SH-jongeren en 2 TOS-jongeren 
vertellen hoe ze in het leven staan.

Ervaring van een slechthorende jongere

“Op de gewone basisschool was het contact met klasgenootjes goed. In de brugklas ging 
het maken van nieuwe vriendjes mij slecht af. Ik maakte in 2 Havo wel één goede nieuwe 
vriend, maar voor mijn gevoel hoorde ik er verder nooit echt bij. In de vierde ging ik met nog 
vijf anderen uit die klas naar het VWO. Mijn beste vriend ging niet mee. Dat betekende wéér 
nieuwe kennismakingen. Ik ging steeds meer alleen voor het onderwijs naar school en had 
steeds minder sociale contacten. In de vijfde bleef ik zitten. In die nieuwe klas kende ik maar 
één jongen. Met hem ben ik de twee jaar daarna veel omgegaan. Maar ook hier merkte ik dat 
het sociale gebeuren steeds minder werd. Eén ding is mij heel goed bij gebleven. In de klas 
werd gelachen en ik merkte dat op, waarna ik aan mijn goed bevriende buurman vroeg wat 
er te lachen viel. Hij zei: “Oh, niets bijzonders”, draaide zich om en begon te praten met andere 
klasgenoten. Ik werd keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Als ik achteraf terugkijk, dan 
had ik meer voor mezelf op moeten komen. Wanneer ik iets miste, dacht ik zelf nog wel eens 
‘laat maar, niet belangrijk’. Daar heb ik achteraf spijt van. Nu sta ik steviger in mijn schoenen en 
durf er eerder iets van te zeggen als ik het niet kan volgen. Dus mijn advies: gewoon om hulp 
vragen als dat nodig is. Misschien zou een soort assertiviteitstraining voor slechthorenden een 
goed plan zijn?”

Meedoen

Het is natuurlijk van belang dat het kind 
plezierig mee kan doen in de buurt, vriend-
jes en vriendinnetjes heeft, lid is van ver-
enigingen, aan sport doet, enzovoort. Door 
hun beperking reageren ze bij spelletjes niet 
altijd snel genoeg of pakken ze net niet op 
wat de bedoeling is. Vaak is het voldoende 
wanneer mensen in de buurt weten hoe ze 
rekening kunnen houden met de beperking. 
In de FOSS-folder “Handige tips om mee te 
doen op een sportclub” staan praktische ad-
viezen. Deze tips vindt u ook op de website 
van de Stichting Hoormij.



22 23

Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden FOSS Informatiebrochure Meedoen! maart 2016

Reïntegratiemedewerker voor jongeren met 

auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis

“Bij de intake voeren we gesprekken met de jongere en zonodig met ouders, leerkrachten 
of voormalig werkgevers. Zo proberen we een goed beeld te krijgen van zijn kwaliteiten en 
beperkingen. Soms weet hij niet zo goed wat hij wil en kán. Samen met de trajectbegeleider 
onderzoekt hij dan de eigen mogelijkheden en sterke kanten. Soms is het gewenst dat die-
gene een korte training of scholing volgt of een tijdje gaat werken op een werkervaringsplaats. 
Wie weet rolt daar dan een betaalde baan uit, als de werkgever en de jongere tevreden zijn 
over de samenwerking. Ook wordt hij voorbereid op sollicitatiegesprekken en op vaardighe-
den die nodig zijn op het werk. Als iemand een baan heeft gevonden, dan ben ik aanwezig bij 
het arbeidsvoorwaardengesprek en bij de start van de eerste werkdag. Om goed te kunnen 
functioneren, moet er op de werkplek soms het één en ander worden aangepast. Is er bijvoor-
beeld voldoende licht (nodig voor liplezen), of zijn er voorzieningen nodig, zoals een mobiele 
telefoon of telefoon met versterking? Voor een slechthorende magazijnmedewerker is een 
systeem aangelegd waarbij collega’s hem via symbolen op zijn horloge nieuwe opdrachten 
kunnen doorgeven, maar ook dat er koffiepauze is.” 

Aan de slag 

Recht op informatie!

Waar de vraagsturing of ouderparticipatie ook op gericht is, informatie is steeds een essentiële 
factor. Soms zal een medisch specialist, een school of audiologisch centrum zelf informatie 
geven. Vaak moet u erom vragen of heeft u een ‘vertaling’ nodig van moeilijke te begrijpen 
informatie, Informatie kunt u krijgen via gesprekken, folders, boeken, websites. Realiseert u zich 
goed dat u op bijna alle informatie recht heeft. Dat recht is in wettelijke regelingen vastgelegd. 
Vraag ook aan de FOSS om u hierin te ondersteunen!

In de huidige tijd kunnen SH- en TOS-jonge-
ren aan de slag in allerlei functies en binnen 
allerlei sectoren. Met de juiste werkhouding 
en werkomgeving, en in bepaalde  gevallen 
met begeleiding door een gespecialiseerde 

Inspraak en medezeggenschap
Ouders willen graag regelmatig overleg 
met hulpverleners en leerkrachten over de 
mogelijkheden van hun kind. Zij respecteren 
hun deskundigheid en nemen adviezen zeker 
ter harte. Maar als het om echt wezenlijke 
beslissingen gaat, bijvoorbeeld de keuze voor 
een school, het verrichten van (medische) 
behandelingen of het gebruik van gebarentaal, 
dan behoort de keuze aan de ouders te zijn. 

Zij beslissen uiteindelijk over de opvoeding 
van hun kind. Van aanbodgerichte naar meer 
vraaggestuurde hulpverlening is het streven. 
Dat betekent voor ouders een vorm van 
partnerschap in het hulpverlenings- en on-
derwijstraject. Hoe beter dit wordt ingevuld, 
hoe succesvoller ook de ondersteuning aan 
het kind.

jobcoach, is veel mogelijk. Installatiemonteur, 
computerprogrammeur, verzorger, chauffeur, 
secretaresse  en nog veel meer functies waar 
-jongeren werkzaam zijn. 
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Manifest Aandacht voor auditieve en  communicatieve beperkingen

Samen met diverse belangenorganisaties en 
instellingen voor zorg en onderwijs heeft de 
FOSS een gezamenlijk manifest gepubliceerd, 
om in de samenleving en bij de politiek 

Uit het manifest Aandacht voor auditieve en 

communicatieve beperkingen:

Dit manifest gaat over dove en slechthorende mensen en mensen met TOS. Een groot deel 
van deze groep heeft bijkomende beperkingen.. Het gaat om een relatief kleine en bijzon-
dere groep mensen. Van belang zijn onder andere een goed verlopende sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij kinderen, maatschappelijke participatie en het realiseren van een zelfstan-
dig leven. We blijven ons hiervoor inspannen. We hebben hiervoor de steun van politiek en 
samenleving dringend nodig.

Organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking maken de 
maatschappij toegankelijker voor deze mensen. Een klein aantal specialistische organisaties 
ontwikkelt kennis en expertise. Deze kennis wordt gedeeld met andere organisaties die met 
de doelgroepen werken. Om goed onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken, moeten 
specialistische kennis, ondersteuning en faciliteiten beschikbaar blijven. Als zorg en onder-
wijs goed op elkaar worden afgestemd, kunnen kinderen en jongeren optimaal deelnemen 
aan het reguliere en het speciale onderwijs. Zorg, dienstverlening (bijvoorbeeld arbeidsre-
integratie) en onderwijs moeten op een adequaat niveau worden aangeboden. Hiervoor is 
een structurele diepte-investering nodig door instellingen die zich exclusief richten op de 
genoemde doelgroepen. 

Gespecialiseerde zorgaanbieders in deze kleine sector hebben behoefte aan een kritische 
consument; een klant die vanuit een onafhankelijke positie bijdraagt aan een klantgerichte, 
gespecialiseerde zorg en dienstverlening op alle niveaus. Belangenorganisaties versterken het 
positieve zelfbeeld bij mensen met een auditieve of communicatieve beperking en leren hen 
omgaan met deze beperking in een maatschappij waarin gesproken taal vanzelfsprekend is. 
Het mag duidelijk zijn: de bijdrage vanuit deze organisaties is een essentiële voorwaarde voor 
een gezonde samenleving.

aandacht te vragen voor mensen met een 
auditieve of communicatieve beperking en 
specifieke deskundigheid te behouden.

FOSS-publicaties

•  Hoormij Magazine: geeft actuele en achter-
grondinformatie en biedt ruimte aan menin-
gen en discussies, tips en adviezen.

•  FOSS-Wijzer: boekje met veel aandacht voor 
wat het betekent als je een kind hebt met een 
communicatieve beperking. Vol nuttige tips, 
verwijzingen naar instanties en regelingen en 
een omvangrijke literatuurlijst. 

•  DVD Geen geplaveid pad, als je kind een hoor- 
of taalontwikkelingsstoornis heeft: voorlich-
tingsfilm waarin de ervaringen van ouders 
centraal staan. De film geeft antwoorden op 
vragen over de hulpverlening, het onderwijs en 
de toekomstperspectieven voor hun kinderen.

•  Boek Wat zeg je? De ervaringen van de achtja-
rige slechthorende jongen Jai die op een gewone 

basisschool zit. Een slechthorend kind met al 
zijn twijfels en belemmeringen, opgewektheid 
en doorzettingsvermogen. Mariëtte Kastelijn, 
begeleidster van Cluster 2, tekende het verhaal 
voortreffelijk op. Herkenbaar voor kinderen, 
ouders, hulpverleners en leerkrachten.

•  Boek Uitgesproken Monsters door Jan Verhal-
len en René Hoeben: kinderen met taalontwik-
kelingsstoornissen kunnen vaak moeilijk hun 
emoties uiten. Angstgevoelens die zij niet onder 
woorden kunnen brengen, zijn vaak de oor-
zaak van onbegrepen gedrag en veel verdriet.

•  DVD Laat zien wie je bent!: een film over 
vier jong volwassenen en hun weg naar meer 
zelfstandigheid’. 

 
Onze publicaties: www.stichtinghoormij.nl
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Meedoen! 
Een kennismaking met het werk van de FOSS

Vormgeving: 

AriëS Grafische vormgeving/Ben Mobach, Eindhoven

Coördinatie: 

Arend Verschoor

Deze brochure is mede dankzij de firma Phonak tot 

stand gekomen.

Steun de oudervereniging FOSS en word lid of donateur!

U ontvangt het Hoormij Magazine dan voortaan in de bus. De hoogte van de 
contributie vindt u op www.stichtinghoormij.nl

  Ik word lid (voor ouders/verzorgers). 
 Leden krijgen extra ondersteuning en kunnen het beleid van de FOSS mede bepalen.

  Ik word donateur (voor andere belangstellenden zoals professionals). 
 Donateurs maken het werk van de FOSS mede mogelijk.

Naam 

Adres

Postcode Woonplaats

In te vullen door leden

Geboortedatum van mijn kind

Beperking van mijn kind

Schoolsoort (indien van toepassing)

In te vullen door donateurs

Werksituatie of betrokkenheid

Als nieuw lid of donateur ontvang ik graag als welkomstgeschenk 

(a.u.b uw keuze aankruisen)

  “Wat zeg je?” van Mariëtte Kastelijn en Jai Janssen
  “Uitgesproken monsters” van Jan Verhallen en René Hoeben 

Een beschrijving van de boeken vindt u op www.stichtinghoormij.nl    

Stuur deze bon naar FOSS, Postbus 14, 3990 DA Houten of gescand mailen naar foss@hetnet.nl



De FOSS is er voor u 

én uw kindDe FOSS is er voor u 

én uw kind   Landelijk bureau
  Postbus 14

  3990 DA Houten

 T 030 - 234 06 63

 F 030 - 636 06 89

 E foss@hetnet.nl

 I www.stichtinghoormij.nl


