
                    
 

Informatiedag voor ouders en jongeren over SH en TOS  
op zaterdag 4 november 2017, 

 
Thema: Communicatie versterken 

 
INSCHRIJFFORMULIER STAAT ONDERAAN DIT DOCUMENT 

 
Een dag speciaal voor ouders van slechthorende kinderen (SH) en voor ouders van 
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook professionals in de zorg en 
het onderwijs zijn van harte welkom. Kinderen van 3 tot 11 jaar kunnen meedoen aan 
de leuke Kinder Doe Dag. SH-Jong organiseert op deze dag het Special Youth Event 
voor slechthorende jongeren van 11 tot 15 jaar. Leuk! Sportief! Ontspannen! Kijk voor 
meer informatie op www.shjong.nl/agenda en doe mee!  
 
Je  bent deze dag van harte welkom op de school Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te 
Utrecht. Voor de volwassenen is dit dé gelegenheid om in korte tijd heel veel informatie te 
krijgen en in een ongedwongen sfeer met anderen te spreken. Diverse organisaties en 
bedrijven presenteren zich deze dag met een informatiestand.  
 
Programma Informatiedag: 
10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie en thee 
10:30 – 10:45 Welkomstwoord door Jan Heijboer (voorzitter FOSS) en 
 Stan van Kesteren (voorzitter SH-Jong) 
10:45 – 11:45 Hoofdlezing Kijken wat werkt door Jessie Hagemeijer  
11.45 – 12.45 1e ronde workshops 
12:45 – 13:45 Lunchpauze 
13:45 – 14:45 2e ronde workshops 
vanaf ca. 14.45  Informele afsluiting + drankje 
 
Hoofdlezing: Kijken wat werkt 
Kentalis ontwikkelt nieuwe werkvormen voor het werken met beelden om de communicatie 
tussen kinderen/jongeren met de professional te verbeteren. Doel hiervan is het 
zelfvertrouwen de zelfregie en te bevorderen van slechthorende en dove kinderen/jongeren 
en van kinderen/jongeren met TOS. Ook de professional kan hierdoor zekerder worden in de 
communicatie. Kentalis wil met deze nieuwe toepassingen de leerlingen zelf laten ontdekken 
wat helpt in het contact. Op enkele reguliere scholen is recent een pilot gestart. Jessie 
Hagemeijer toont recente beelden van deze nieuwe toepassingen en deelt de eerste 
resultaten. Jessie Hagemeijer is senior docent en ontwikkelaar interactie communicatie 
begeleiding bij Kentalis Academie en coördinator voor de video hometraining. 
 
Kinderprogramma 
Voor slechthorende kinderen en kinderen met TOS en voor hun broertjes en zusjes is er de  
Kinder Doe Dag met een leuk programma. Er zijn twee leeftijdsgroepen: 3 t/m 7 jaar en 8 
t/m 11 jaar. Het kinderprogramma wordt verzorgd door Marianne Koenen en door 
enthousiaste vrijwilligers van NVVS en SH-Jong.  
 



Workshops voor volwassenen 
 
A. Voor ouders van TOS-kinderen: Innerlijke taal van kinderen met TOS, door Jolanda 
de Wit en Rosanne Evers 
Innerlijke taal is de taal waarmee we in het hoofd denken, voelen en handelen. De woorden 
in je hoofd helpen om je eigen gedrag te sturen en je gedachten te ordenen. Als deze 
innerlijke taal minder goed is ontwikkeld, zoals bij kinderen met een communicatieve 
beperking, dan geeft dat meer moeite met het sturen van je gedrag. Dit kan mogelijk boze 
buien of uitingen van onmacht en verdriet opleveren. In deze workshop praktische 
tips voor de dagelijks activiteiten. Jolanda de Wit is logopedist op de Burgemeester de 
Wildeschool in Schagen. Rosanne Evers is opvoedingsondersteuner bij Kentalis Ambulante 
Zorg Amsterdam 
 
B. Voor ouders van TOS- en SH-kinderen: Begeleiding van leerlingen in het regulier 
onderwijs, door Klaas de Graaf  
Hoe is de begeleiding van slechthorende leerlingen en TOS-leerlingen in het regulier 
onderwijs? Wat loopt goed, wat kan beter? Hoe is de betrokkenheid van ouders geregeld?  
Welke verantwoordelijkheden liggen bij de reguliere school en welke bij Cluster 2? Wat kun 
je als ouder doen als er een probleem is? 
Klaas de Graaf Teamleider Ambulante Dienst Viertaal Cluster 2 Noord-Holland Noord geeft 
in deze workshop uitleg, beantwoordt vragen en gaat graag in gesprek over goede en minder 
goede ervaringen. 
 
C. Voor ouders van TOS-kinderen: Strijden voor je kind met TOS, door Heleen Gorter 
Heleen Gorter vertelt in deze workshop over haar ervaringen met haar 12-jarige zoon met 
TOS en de constante strijd die zij heeft moeten voeren - en nog voert - om gepaste hulp en 
onderwijs voor hem te krijgen. Iets wat ook zijn weerslag heeft op het hele gezin. Het niet 
onderkennen van de sociaal-emotionele problemen bij haar zoon, juist terwijl zijn taalniveau 
is gegroeid, is nog steeds een groot struikelblok.In deze workshop komen positieve en 
negatieve ervaringen aan bod. In deze workshop kun je ervaringen uitwisselen en van elkaar 
leren voor de eigen situatie. 
 
D. Voor ouders van SH- en TOS- kinderen/jongeren: Opvoeden van slechthorende 
tieners en tieners met TOS, door Auris Opvoedondersteuning  
Ouders van tieners lopen allemaal tegen opvoedvragen aan, maar ouders van SH- en TOS 
tieners hebben extra vragen over communicatie, in gesprek blijven met je kind, en de weg 
naar zelfstandigheid (beschermen en loslaten). In deze workshop kunnen ervaringen worden 
uitgewisseld en wordt besproken welke manieren er zijn om goed met elkaar in gesprek te 
blijven. 
 
E. Voor ouders van SH-kinderen/jongeren: Leuke, spannende activiteiten voor dove en 
slechthorende kinderen en jongeren, door Saïd Jamal  
125Procent (www.125procent.nl) zet zich in voor jongeren. Projectassistent Said Jamal is 
zelf doof. Hij organiseert activiteiten om de kloof tussen doven, slechthorenden en goed 
horenden te verkleinen. In deze workshop vertelt hij over het enthousiasme bij dove en 
slechthorende kinderen/jongeren die hebben meegedaan aan bijvoorbeeld de 
Leesvertelwedstrijd of aan het Mutesoundsfestival. Saïd geeft ook les in gebarentaal en 
maakt filmpjes in gebarentaal voor op websites en social media.  
 
F. Voor ouders van SH-kinderen: Slechthorend; challenge accepted, door Nienke 
Oosting 
Workshop over de ervaringen van de 29-jarige Nienke Oosting, Projectmedewerker 
Regionale Activiteiten bij Stichting Hoormij. Zij is vanaf haar geboorte slechthorend aan 
beide oren en draagt hoortoestellen. Na een jaar op het speciaal onderwijs is ze 
doorgestroomd naar het regulier onderwijs. In deze workshop vertelt Nienke haar ervaringen 



over het omgaan met slechthorendheid. De opvoeding, schooljaren, werk, opbouwen van 
vriendschap en sport zullen aan bod komen. Hoe is het om als slechthorende op te groeien 
in een horende wereld? Hoe kun je omgaan met specifieke situaties, zoals contact met 
leraren, sollicitatiegesprekken of een eerste date? En hoe ga je om met je energie? In deze 
workshop is er veel ruimte voor vragen en discussie. 
 
G. Voor ouders van TOS-kinderen en jongeren: Introductie SpraakSaam, door enkele 
actieve leden  
SpraakSaam is de vereniging van en voor jongeren met TOS (12+). In deze workshop 
worden de activiteiten van SpraakSaam toegelicht, zoals de regionale bijeenkomsten en het 
zomerkamp. Als jongeren met elkaar optrekken, is er als vanzelfsprekend veel begrip voor 
elkaars TOS.  
 
H. Voor ouders van SH-kinderen en jongeren: Introductie SH-Jong, door enkele 
actieve leden 
Een leuke manier voor ouders om kennis te maken met de activiteiten van SH-Jong. In de 
workshop is veel ruimte voor discussie over hoe je als slechthorende jongere kan meedoen 
in de maatschappij en op school en hoeveel je als jongeren aan elkaar kunt hebben.  
 
 
 
Programma Special Youth Event 
Ben jij tussen de 11 en 16 jaar? Doe dan mee met het programma van SH-Jong! Speciaal 
voor jou hebben wij een aantal toffe activiteiten georganiseerd. Ga snel kijken op 
www.shjong.nl/agenda wat we allemaal voor je te bieden hebben. 
Schrijf je nu in voor het SH-Jong Special Youth Event op de site, dan krijg je gelijk een half 
jaar gratis lidmaatschap van SH-Jong! 
 
Voor ouders:  
Nieuwsgierig naar SH-Jong? Volg de workshop ‘Introductie SH-Jong’ op de informatiedag en 
kom alles te weten over wie wij zijn. 
Wil je voor jouw kind betalen? Dat kan natuurlijk! Schrijf je kind in op www.shjong.nl/agenda 
Jouw kind is dan ook gelijk aspirant-lid, dat betekent dat hij of zij het eerste half jaar gratis lid 
is en nergens aan vastzit! 
 
 



 

                    
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Informatiedag SH en TOS op 4 november 2017 
georganiseerd door Stichting Hoormij 

 
Thema:  Communicatie versterken 

 
Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te Utrecht 

 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode en Plaats:  

Telefoon en e-mail   

Lid/donateur FOSS? 

Lid/donateur NVVS 

of SH-Jong? 

Ja / Nee 

Ja / Nee 

Ik word lid of 
donateur en neem 
deel voor het 
gereduceerd tarief 

O Ik word lid/donateur van de FOSS 
 
O Ik word lid/donateur van SH-Jong 

Totaal aantal  
deelnemers: 

 
…….volwassene(n) en ……. kind(eren) 

Special  
Youth Event  
van SH-Jong 
 

Informatie en inschrijving voor dit superleuke programma voor 
slechthorende tieners van 11 tot 16 jaar via  
www.shjong.nl (bij Agenda) 

 
Geef op de volgende pagina jouw keuze voor de workshops aan in volgorde van 
voorkeur (3e en 4e keuze als reserve)! 



Voorkeur workshops: 
 
A. Innerlijke taal van kinderen met TOS, door Jolanda de Wit en Rosanne Evers 
B. Begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs, door Klaas de Graaf  
C. Strijden voor je kind met TOS, door Heleen Gorter 
D. Opvoeden van slechthorende tieners en tieners met TOS.  
E. Leuke activiteiten voor dove en slechthorende kinderen en jongeren, door Saïd 
Jamal  
F. Slechthorend; challenge accepted, door Nienke Oosting  
G. Introductie SpraakSaam, door enkele actieve leden  
H. Introductie SH-Jong, door enkele actieve leden 
 
 Letter  Titel 
1e voorkeur   

2e voorkeur   

3e voorkeur   

4e voorkeur   

 
 
Informatie over jouw kind (indien van toepassing) 
Beperking kind: is slechthorend heeft tos anders,  

Mijn kind is: - Jaar                      Jongen / Meisje 

Mijn kind zit op:  Spec. onderw. 
cl.2 

Regulier 
onderwijs 

anders,  

 
Deelnemende kinderen (indien van toepassing) 
Namen en leef-
tijden van de 
deel-nemende 
kinderen: 

Kinderprogramma 3 t/m 7 jaar: 
 
Kinderprogramma 8 t/m 11 jaar: 
 

Bijzonderheden 
(gedrag, dieet, 
medicijnen, etc.): 

 

 
Indien werkzaam in het werkveld, graag uw functie vermelden: 
Functie: organisatie: 
 
Bij deelname van meerdere personen graag per persoon de keuze voor workshops 
invullen als dit onderling verschilt.    
 
Stuur dit formulier uiterlijk 26 oktober 2017 ingevuld naar e-mail  
arend.verschoor@stichtinghoormij.nl  
 
Aanmelding per brief opsturen naar  
Stichting Hoormij, Randhoeve 221, 3995 GA Houten.  
 
Na ontvangst ontvang je nader bericht over hoe de betaling verzorgd kan worden en 
wanneer je de inschrijfbewijzen ontvangt. 
 
 


