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Voorwoord 
 
 
Om de belangen van de achterbannen nog beter te kunnen behartigen hebben FOSS, NVVS (Ned. 
Ver. voor Slechthorenden) en SH-Jong gezamenlijk de Stichting Hoormij opgericht. Hierin werken 
ze per 1 januari 2015 federatief samen en er is in 2014 erg veel werk verzet om tot dit mooie 
resultaat te komen. 
Stichting Hoormij richt zich op verschillende doelgroepen: slechthorenden, TOS, mensen met 
tinnitus, Ménière, hyperacusis, brughoektumor, mensen met een Cochlear Implantaat (CI) of ander 
implantaat. En dan in alle levensfases, kinderen en hun ouders, jongeren, volwassenen. De 
federatie is er dus voor iedereen van 0 tot 100+. Naast belangenbehartiging zien we voorlichting en 
lotgenotencontact als onze kerntaken. We brengen mensen bij elkaar in verbinding, we bundelen 
ervaringskennis en stellen onze inzichten beschikbaar voor iedereen.  
 
Wat de doelgroepen binnen de federatie bindt is dat ze een probleem hebben met gehoor en/of 
communicatie. Stichting Hoormij streeft er naar dat deze mensen zo goed en normaal mogelijk 
kunnen functioneren in de maatschappij, dat ze zo goed en geïntegreerd mogelijk mee kunnen 
doen met alle facetten van het leven.  
De federatie werkt als een vrijwilligersorganisatie en waar nodig en wenselijk worden deze 
vrijwilligers inhoudelijk en/of organisatorisch ondersteund door het federatiebureau. Het 
federatiebureau ontplooit daarnaast een aantal eigen initiatieven, waarbij vrijwilligers ook betrokken 
zullen worden. De federatie stelt mensen in staat om voor zichzelf de beste keuzes te maken. We 
laten hen het hele keuzepalet zien en proberen mensen te versterken (empoweren) in hun positie 
als ouder, cliënt, patiënt, zorgvrager, leerling, werknemer, partner en alle andere maatschappelijke 
en sociale rollen.  
We hopen en rekenen op een mooie, enthousiaste toekomst voor de Stichting Hoormij! 
 
En natuurlijk is er in 2014 ons ‘dagelijkse’ werk van de informatieverstrekking, mensen bij elkaar 
brengen, belangenbehartiging, advisering en ondersteuning. Het doet me deugd dat we met onze 
vrijwilligers en onze beleidsmedewerker zoveel mensen kunnen helpen. Ons magazine FOSS-TAAL 
wordt door de lezers zeer gewaardeerd. De redactie verdient een groot compliment voor de 
gevarieerde en informatieve artikelen.  
 
Op 1 november 2014 organiseren we voor de negende keer de FOSS Informatie- en 
ontmoetingsdag.  Het is ook dit keer een heel groot succes met veel deelnemers en interessante 
workshops. En net als vorige jaren doen de kinderen mee met een eigen kinderprogramma. Veel 
mensen hebben deze dag tot een succes gemaakt, maar een speciaal dankwoord richt ik aan de 
kinderleiding voor hun bijzondere inzet. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen die zich in 2014 actief voor de FOSS heeft 
ingezet van harte te bedanken! Dankzij jullie hebben we veel gedaan en goed werk verricht! 
U leest er meer over in dit verslag. 
 
 
 
Jan Heijboer, 
voorzitter FOSS 
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Inleiding 
  
 
 
  
Dit jaarverslag is een overzicht van de FOSS-activiteiten in 2014. Niet alles waar de FOSS 
mee bezig is geweest kan in detail worden genoemd. Indien gewenst kan op onderdelen 
nadere informatie worden gegeven. 
 
In dit jaarverslag worden vooral de ontwikkelingen genoemd waar de FOSS actief bij 
betrokken is geweest. Enkele activiteiten, waarin de FOSS minder actief heeft 
geparticipeerd, worden in dit verslag vermeld omdat deze van bijzondere betekenis zijn voor 
het welbevinden van onze kinderen.  
De FOSS neemt uitvoerig kennis van de vele ontwikkelingen m.b.t. slechthorende kinderen 
en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. Deze kennis komt vervolgens direct ten goede 
aan de achterban. Hierdoor is de FOSS een uniek en onafhankelijk kenniscentrum.  
     
Na lezing van dit verslag is men goed op de hoogte van zaken en ontwikkelingen die voor 
ouders van slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden belangrijk zijn. 
Het jaarverslag is een nuttige informatiebron over het werk van de FOSS. 
 
Veel gebruikte afkortingen in dit verslag zijn SH voor slechthorend en TOS voor 
taalontwikkelingsstoornis. 
 
Informatie over of naar aanleiding van dit jaarverslag kan worden verkregen via het landelijk 
bureau.  
 
Bezoekersadres:  
Randhoeve 221, Houten 
 
Postadres: 
Postbus 14, 
3990 DA Houten.  
 
Tel. 030-2340663.  
E-mail: foss@hetnet.nl 
Internet: www.foss-info.nl  >>>  www.stichtinghoormij.nl 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foss-info.nl/
http://www.stichtinghoormij.nl/
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I. ALGEMENE FOSS-ZAKEN 
 
I.1. Leden van de FOSS 
 
De achterban van de FOSS bestaat uit drie groepen: 
Individuele leden; ouders/verzorgers van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-
taalmoeilijkheden. 
Buitengewone leden; ouderraden en cliëntenraden van scholen en instellingen in cluster 2 (kinderen met 
auditieve en/of communicatieve beperkingen). 
Donateurs; professionals in de zorg- en onderwijsinstellingen, familie, andere betrokkenen.  
 
Individuele leden: 
Individuele leden kunnen rekenen op extra ondersteuning. Zij hebben rechtstreeks invloed op het beleid van de 
FOSS, onder andere via de FOSS-ledenvergaderingen. 
In 2014 wordt de proef voortgezet waarin NSDSK, Auris en Pento hun cliënten aanbieden om lid te worden van 
de FOSS, waarbij de instellingen de contributie van het eerste jaar voor hun rekening nemen. 
 
Buitengewone leden; ouderraden en cliëntenraden van scholen en zorginstellingen:  
-Kentalis Tine Marcusschool, Groningen  -Kentalis Dr. J. de Graafschool, Groningen 
-Kentalis De Skelp, Drachten   -Kentalis Tine Marcusschool, Emmen 
-Kentalis Dr. H.C. Huizingschool, Enschede -Kentalis Enkschool, Zwolle 
-Auris Prof. J.J. Groenschool, Amersfoort -Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool, Arnhem 
-Kentalis VSO De Stijgbeugel, Arnhem  -Kentalis Martinus van Beekschool, Nijmegen 
-Kentalis VSO "De Marwindt", Nijmegen  -Kentalis Mgr. Terwindtschool, Groesbeek 
-Auris Bertha Mullerschool, Utrecht  -Auris College Utrecht  
-Auris De Taalkring, Utrecht   -Kentalis Het Rotsoord, Utrecht 
-Auris De Taalkring, Hilversum   -Burg. De Wildeschool, Schagen    
-VSO Hendrik Mol, Schagen   -Prof. Van Gilseschool, Haarlem    
-Auris De Weerklank, Leiden   -Cor Emousschool, Den Haag    
-Kentalis De Voorde, Rijswijk   -Auris L.W. Hildernisseschool, Rotterdam  
-Auris Taalfontein, Rotterdam   -Auris Dr. M. Polanoschool, Rotterdam    
-Auris College Rotterdam    -Auris Ammanschool, Dordrecht     
-Auris De Kring, Goes    -Auris College Goes     
-Kentalis Martinus van Beekschool, Oss   -De Taalbrug SO, Venlo     
-De Taalbrug, Eindhoven   -Mgr. Hanssenschool, Hoensbroek   
       
De namen van de contactpersonen van de buitengewone leden zijn verkrijgbaar via het landelijk bureau. 
Buitengewone leden kunnen met 1 of 2 personen deelnemen aan de FOSS-ledenvergaderingen. 
 
Donateurs: 
Deze groep is belangrijk voor de ondersteuning van het werk van de FOSS. 
De meeste donateurs zijn werkzaam in het werkveld van SH en TOS. Deze professionals onderschrijven het 
belang van de activiteiten van de FOSS . 
 
I.2. Bestuur 
 
Samenstelling van het FOSS-bestuur in 2014: 
 
Jan Heijboer, Amersfoort (voorzitter, zorg) 
Gerrit Westerhof, Rotterdam (secretaris, leerlingenvervoer); uit bestuur per 23-7-2014 
Guus Coenen, Heerlen (penningmeester, ondertiteling, internationaal) 
Ben Koenen, Eindhoven (pr/voorlichting, SH, sponsoring, arbeid) 
Ineke Huisman, Vorden (secretaris per 2-9-2014, jongeren, maatschappelijke participatie) 
Francis Kooiman, Almere (onderwijs, sportclubs) 
Wytske van Weerden, Rotterdam (TOS, onderzoek) 
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Bestuurszaken 
Het FOSS-Bestuur vergadert in 2014 zeven keer. De bestuursleden pakken naast algemene bestuurstaken ook 
specifieke taken op. Door de veelheid aan onderwerpen waar de FOSS actief bij betrokken is, is specialisatie 
noodzakelijk.   
 
Het bestuur werkt in 2014 intensief aan het vormen van een federatie met de NVVS en SH-Jong. 
Met de FODOK (ouders van dove kinderen), Dovenschap, SBNDJ/JongerenCommissie en Stichting Plotsdoven 
is samenwerking op diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs. 
 
Voor advies en ondersteuning bij de financiële administratie en voor uitvoering van de ledenadministratie wordt 
een beroep gedaan op de Stichting Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland (APN). 
Met de NVVS wordt in 2014 gezamenlijk verkend hoe de administratieve processen efficiënter gemaakt kunnen 
worden. 
 
Met Auris, NSDSK en Pento (samen als Partners in Verstaan) wordt een regeling getroffen dat deze instellingen 
in 2014 een jaar gratis lidmaatschap vergoeden voor belangstellende ouders.  
 
Commissie PR/Voorlichting 
 
In deze commissie hebben Ben Koenen (voorzitter), Guus Coenen en Arend Verschoor zitting. 
De werkzaamheden bestaan in 2014 vooral uit het inzetten van de FOSS-informatietafel en het verzorgen van 
lezingen (“FOSS-op-stap”). De commissie onderhoudt de contacten met de sponsors.  
De commissie aanvaardt in 2014 in dank de nuttige adviezen van Ben Mobach (Ariës, Eindhoven). 
 
"FOSS-op-stap" 
 
De FOSS verzorgt in 2014 lezingen voor ouders en professionals. Hierin komen diverse thema’s aan bod en 
worden de activiteiten van de FOSS toegelicht. Bovendien bieden deze bijeenkomsten een goede gelegenheid 
om van de achterban te vernemen waar de FOSS prioriteiten moet leggen. Ouders benadrukken dat de focus 
vooral op de sterke kanten van de kinderen gericht moet zijn en hoe hun sociaal-emotionele ontwikkeling beter 
kan verlopen.  
Professionals hebben eveneens veel interesse voor het werk en de visie van de FOSS. Onderwerpen waar 
vooral belangstelling voor is zijn vroegtijdige onderkenning en diagnostiek, visie op Passend Onderwijs, 
maatschappelijke participatie en de bevordering van de zelfstandigheid van de jongeren. 
Bijeenkomsten zijn er in Utrecht, Houten, Eindhoven, Nijmegen, Enschede en Amsterdam. 
 
I.3. Ledenvergadering 
  
De ledenvergadering wordt gehouden op 18 april 2014. De bijeenkomst vindt plaats in een congrescentrum in 
Nieuwegein met aansluitend de feestelijke Grand Opening van Stichting Hoormij. 
Op de ledenvergadering wordt uitgebreid gediscussieerd over het FOSS-beleid en de vele actuele onderwerpen 
die met de SH- en TOS-problematiek samenhangen. 
 
Het middagthema op deze ledenvergadering is “Passend Onderwijs”.  
De veranderingen die er zijn gekomen met Passend Onderwijs roepen veel vragen en zorgen op. Belangrijk 
advies aan ouders is: Zorg dat je goed geïnformeerd raakt en kom vervolgens op een goede manier voor de 
belangen van je kind op!  De FOSS heeft een informatieve en adviserende functie om ouders de juiste weg te 
wijzen. Juist ook in die nieuwe situatie van Passend Onderwijs is het belangrijk dat ouders en ouderraden 
van cluster 2 actief opkomen voor de belangen.  
 
I.4. FOSS-Bureau 
 
Het FOSS-Bureau is gevestigd op Randhoeve 221 te Houten. 
Ook de andere organisaties voor doven en slechthorenden (NVVS, SH-Jong, FODOK, Dovenschap, Ned. Dove 
Jongeren en St. Plotsdoven) en de vereniging SpraakSaam zijn gevestigd op dit adres. De gezamenlijke 
huisvesting bevordert de inhoudelijke en praktische samenwerking. 
Op het landelijk bureau is Arend Verschoor werkzaam als beleidsmedewerker.  
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I.5. Individuele leden 
  
Leden hebben veel behoefte aan informatie en enkele leden vragen om actieve ondersteuning. 
De leden van de FOSS geven regelmatig blijken van waardering voor het magazine FOSS-TAAL,  
de E-Nieuwsbrieven en de website. 
De FOSS bemiddelt in 2014 voor diverse leden die problemen hebben met gemeenten, zorgverzekeraars, 
instellingen en scholen. Problemen zijn er o.a. met het leerlingenvervoer, de indicatiestellingen voor zorg en 
onderwijs, het adequaat testen van kinderen, en een goede invulling en uitvoering geven aan het 
handelingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.6. Lotgenotencontact 
  
De FOSS wil ouders ondersteunen die vragen en twijfels hebben. Veel ouders willen ook graag in contact 
komen met andere ouders om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen. Vanuit het landelijk bureau 
wordt de noodzakelijke ondersteuning geboden aan het vrijwillige kader.  
Het internetforum van de FOSS biedt een gelegenheid voor vragen, adviezen, ervaringen en klachten. Meer 
informatie is te vinden op de website van de FOSS. 
Ouderbijeenkomsten zijn er in 2014 in Houten (3x), Amersfoort, Utrecht en Enschede. 
De bijeenkomst in Utrecht is de FOSS-Informatiedag. 
 
In 2014 worden ook enkele keren huiskamerbijeenkomsten gehouden. 
Doel hiervan is om ouders in regionaal verband informeel bij elkaar te laten komen. Dat gebeurt dan bij ouders 
thuis. Het delen van ervaringen staat hierbij voorop. Vanuit deze ontmoetingen kunnen ook gezamenlijke 
activiteiten worden afgesproken en kunnen vriendschappen tussen kinderen ontstaan. 
De huiskamerbijeenkomsten worden door de ouders in de betreffende regio zelf georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag: 
Kan er een zg- verklaring afgegeven worden voor mijn zoontje met TOS? En zo ja. Waar kan ik 
dat het beste doen? 
 
Antwoord van de FOSS: 
Een zg-verklaring kan worden afgegeven door een zg-instelling waar uw kind  
in behandeling is. Een zg-verklaring wordt meestal gebruikt voor een TOG-vergoeding. Hiervoor 
moet een kind minimaal 10 uur per week de zorg van een instelling ontvangen. 
ZG-instellingen voor doof, sh en tos zijn: Kentalis, Auris, NSDSK, Pento, Adelante en Libra. 
Informatie leest u verder op www.svb.nl (invullen bij zoekopdracht ‘zg-verklaring’). 

http://www.svb.nl/
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II. INFORMATIE EN VOORLICHTING 
  
II.1. Algemeen 
  
In 2014 krijgt de FOSS vele verzoeken van ouders om informatie, advies en ondersteuning. De meeste 
verzoeken kunnen via het landelijk FOSS-bureau naar tevredenheid worden afgehandeld. Sommige ouders 
worden in contact gebracht met bestuursleden of andere ouders. Door de informatieverstrekking en advisering 
worden vele ouders geholpen bij het vroegtijdig vinden van het juiste opvangadres in de gezondheidszorg en in 
het onderwijs. Ook het doorverwijzen naar andere organisaties vindt in voorkomende gevallen plaats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De FOSS wordt ook regelmatig benaderd door dienstverleners en studenten met het verzoek om informatie.   
Het geven van voorlichting vindt de FOSS één van de belangrijkste taken. De zorg- en hulpverlening aan 
slechthorende kinderen en kinderen met spraaktaalmoeilijkheden kan er zelfs direct door worden verbeterd. 
Bij het verstrekken van informatie komen onze eigen publicaties goed van pas. Informatie wordt tevens volop 
aangeboden via de website en via de maandelijkse E-Nieuwsbrieven. Voor leden en donateurs is een besloten 
gedeelte van de FOSS-website beschikbaar. 
 
II.2. FOSS-TAAL 
  
In 2014 wordt de 23e jaargang van het magazine FOSS-TAAL uitgebracht in een oplage van 1500 exempla-
ren. De redactie verzorgt een gevarieerd blad met actuele informatie, achtergrondartikelen, meningen en 
discussies, interviews, tips en adviezen.  
Uit reacties van de lezers blijkt dat het blad zeer waardevol is en gewaardeerd wordt. 
 
II.3. Presentaties in het land 
  
De FOSS presenteert zich op diverse open dagen, beurzen en manifestaties met een info-tafel. Met deze 
activiteit wordt de doelgroep ouders bereikt en ook het brede publiek, wat een bijdrage levert aan de 
maatschappelijke acceptatie van de handicaps. Op enkele ouderbijeenkomsten van cluster 2-scholen is de 
FOSS in 2014 aanwezig. Ook worden presentaties verzorgd op audiologische centra en zorgcentra.  
 
II.4. FOSS-Informatiedag 
 
Op 1 november 2014 organiseert de FOSS de druk bezochte landelijke informatie- en ontmoetingsdag. In 
totaal nemen 140 volwassenen en 55 kinderen deel. Naast een aanbod aan diverse workshops, is er volop 
gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te uitwisseling. Voor de kinderen is er een 
apart kinderprogramma, de Kinder Doe Dag. Het kinderprogramma wordt verzorgd door Marianne Koenen, 
Mia Adamidis en vrijwilligers van NVVS en SH-Jong.  

Vraag: 
Wij hebben pas te horen gekregen dat ons zoontje van 3 maanden slechthorend is, het gaat om 
40db gehoorverlies aan ieder oor. De test is 2 x gedaan, 1 x bij 1 maand en vorige week bij 3 
maanden. Bestaat de kans dat het probleem toch ergens anders in zit dan een beschadiging in 
het slakkenhuis?  
 
Antwoord van de FOSS: 
Als de neonatale hoorscreening een uitslag geeft dat er sprake van slechthorendheid is moet er 
daarna nog aanvullend onderzoek plaatsvinden. De screening is op zich goed betrouwbaar, dus 
nader onderzoek wijst vaak uit dat er inderdaad sprake is van slechthorendheid. 
De oorzaak van de slechthorendheid bij pasgeborenen is dan meestal een probleem in het 
binnenoor/slakkenhuis (perceptieve slechthorendheid). Omdat pasgeboren kinderen nog niet of 
nauwelijks infecties hebben opgelopen, is er meestal geen sprake van middenoorproblematiek 
met de bijbehorende geleidingsverliezen. 
Maar het kan incidenteel toch voorkomen dat de problematiek wél in het middenoor zit, 
bijvoorbeeld in het geval van vergroeiingen. In die gevallen kunnen operaties door een KNO-arts 
de problematiek verminderen of verhelpen. Gedegen onderzoek op het audiologisch centrum en 
door een KNO-arts is dus echt noodzakelijk om er achter te komen wat de oorzaak is. 
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Hoofdlezing 
Marjan Bruins (voorz. Commissie van Onderzoek bij Auris) en Alie de Jonge (coördinator implementatie 
Passend Onderwijs bij Auris) verzorgen de hoofdlezing over partnerschap met ouders. “In deze lezing 
bepalen ze met de aanwezigen de inhoud. De ‘experts’ luisteren misschien niet goed naar de visie van 
ouders of ouders weten zelf niet goed hoe je punten kunt inbrengen in het gesprek. Bij deze interactieve 
presentatie doen ook acteurs mee.  
  
Workshops: 
A. “Plezier in (inter) actief communiceren door Evelien Dirks en Hanneke Emmerik 
(respectievelijk kinderpsycholoog en gezinsbegeleider bij de NSDSK)  
Bij de NSDSK staat plezier in communiceren met jonge slechthorende kinderen en kinderen met TOS 
voorop. Het stimuleren van de interactie tussen volwassene en kind kan bijvoorbeeld door op een andere 
manier een boekje voor te lezen, het voeren van gesprekjes en door samen te spelen.  
 
B. “eZorg, toepassing van informatietechnologie en moderne media in de zorg aan cliënten” door Iris 
Manders en Thea Weijers (projectleiders bij Kentalis Academie) 
Kentalis heeft inmiddels enkele jaren ervaring met eZorg en voert dit verder in met als uitgangspunt 
kwalitatief hoogwaardige zorg en begeleiding. In deze workshop worden ervaringen verteld en worden de 
randvoorwaarden voor een succesvolle invoering besproken.  
 
C. “Medium onderwijsarrangement in de praktijk” door Ria Niessen (projectleider bij 
Kentalis Passend Onderwijs medium voorziening voor TOS leerlingen) 
Medium ondersteuning vanuit cluster 2 op een reguliere school. Wat betekent dit? 
Het is een nieuwe vorm van onderwijsondersteuning en zal met Passend Onderwijs meer gaan gebeuren. 
Vaak zijn er dan meer leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte op die reguliere school. Kentalis heeft daar 
in de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan met enkele proefprojecten.  
 
D. “Hoorhulpmiddelen op school, de nieuwste interactieve mogelijkheden, door Angelique de Wit 
(managing director van Comfort Audio) 
Communicatiemiddelen van Comfort Audio stellen slechthorenden in staat om ook in lastige hooromgevingen 
mee te doen. De producten en oplossingen zijn een aanvulling op hoortoestellen, cochleaire implantaten (CI) 
of botverankerde hoortoestellen (Baha). Ook voor TOS-leerlingen met een auditieve verwerkingsstoornis 
heeft de apparatuur zich bewezen. 
 
E. “Taaltherapie voor jongere en oudere kinderen met TOS” door dr. Rob Zwitserlood 
(stafmedewerker en onderzoeker bij Auris) 
Workshop over de behandelmogelijkheden voor de taalontwikkeling van kinderen met TOS. 
Er wordt ingegaan op de mogelijkheden voor kinderen van 6 tot 10 jaar en die voor de groep  ouder dan 10  
jaar. Diverse praktische technieken kunnen ingezet worden, zoals het bouwen van zinnen met legoblokjes.  
 
F. “Van je eigen kracht uitgaan bij slechthorendheid” door Karlijn Smits  
(projectleider, vrijwilliger bij NVVS) 
Karlijn is 32 jaar en slechthorend. Zij vertelt over haar ervaringen en benadrukt dat het allerbelangrijkst is om 
van je eigen kracht uit te gaan. Natuurlijk is slechthorendheid voor een werkgever en collega’s iets om reke-
ning mee te houden , bijvoorbeeld door het toekennen van. een rustige plek op het werk. Maar slechtho-
renden zijn ook bijzondere werknemers, onder andere omdat hun andere zintuigen sterker ontwikkeld zijn. 
 
G. “SpraakSaam” door enkele actieve leden van SpraakSaam  
SpraakSaam is het project voor en van  jongeren met TOS (12+). In deze workshop worden de activiteiten 
van SpraakSaam toegelicht  en wordt duidelijk hoeveel de jongeren aan elkaar hebben tijdens de regionale 
bijeenkomsten van SpraakSaam. 
 
H. “Jong en slechthorend” door enkele actieve leden van SH-Jong 
Een leuke manier om kennis te maken met de activiteiten van SH-Jong voor slechthorenden vanaf 12 jaar. In 
de workshop veel ruimte voor discussie over hoe je als slechthorende jongere kan meedoen in de 
maatschappij en op school en hoeveel je dan aan elkaar kunt hebben. 
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III. SAMENWERKING EN EXTERNE CONTACTEN 
 
III.1. Stichting Hoormij 
 
In 2014 wordt door FOSS, NVVS en SH-Jong besloten om met ingang van 2015 gezamenlijk verder te gaan 
in een hechte federatie met de naam Stichting Hoormij. In Stichting Hoormij worden alle activiteiten 
gebundeld, met één bestuur en één werkorganisatie.  
De activiteiten van Stichting Hoormij zullen in 2015 bestaan uit het doorzetten van de activiteiten van de drie 
federatiedeelnemers. Er zal in de loop van 2015 een nieuwe samenhang ontstaan tussen de activiteiten, met 
waar mogelijk efficiencywinst. 
Stichting Hoormij is een groeimodel, met de intentie om steeds meer onder de vlag van Stichting Hoormij te 
gaan doen. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal zich in de loop van het eerste werkjaar van de federatie 
uitkristalliseren. Er worden dan ook besluiten genomen over de toekomst van de bladen, websites, e-
nieuwsbrieven, social media en folders/brochures. 
 
III.2. Cliëntenorganisaties 
 
Stichting Hoormij zal nauw blijven samenwerken met de collega-organisaties van doven en plotsdoven: 
FODOK, Dovenschap, Jongerencommissie en Stichting Plotsdoven. De naam voor deze samenwerking is 
Platform doven, slechthorenden en tos. Die samenwerking uit zich onder andere in gezamenlijke projecten 
voor zorg, onderwijs, ondertiteling, telecommunicatie, tolkvoorzieningen, audiologische hulpmiddelen en CI. 
Dit in het kader van het project Samen Sterk (voucherproject van Fonds PGO). In Samen Sterk heeft de NVVS 
de algemene leiding. Het project wil vanuit de ervaringen van doven, slechthorenden, TOS’ers en de ouders 
eigen kwaliteitsvoorwaarden opstellen m.b.t. zorgverlening, onderwijs en voorzieningen. 
 
De organisaties werken, naast Samen Sterk, ook samen in de projecten:  
-Grow2worK. Algemene leiding van het project bij de FODOK 
-Kwaliteit Teletolken. Algemene leiding van het project bij Dovenschap. 
 
De FOSS vindt in 2014 tevens actieve samenwerking met SpraakSaam (jongeren met TOS). 
 
De FOSS is in 2014 aangesloten bij de koepelorganisaties: 
*Ieder(in), de fusie-organisatie van Chronisch zieken en Gehandicapten-Raad en het Platform Verstandelijk 
Gehandicapten 
*Europese ouderfederatie Fepeda en de internationale organisaties IFHOH en EFHOH. 
 
III.3. Dienstverleners / instanties 
 
Overleg en/of samenwerking vindt in 2014 onder andere plaats met: 
*Ministeries van VWS en OCW 
*Fonds PGO (Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties) 
*Kentalis, Auris, NSDSK, GGMD, Pento 
*SIAC, Samenwerkingsverband van Instellingen voor Auditief en Communicatief beperkten 
*Cluster 2-scholen en Siméa, vereniging voor het onderwijs aan dove, SH- en TOS-kinderen 
*Gezinsbegeleidingsdiensten 
*Audiologische centra en de Federatie van Audiologische Centra (FENAC) 
*het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH) 
*Zorgverzekeraars en College voor Zorgverzekeringen (CvZ) 
*De Argumentenfabriek (ZonMW) / Hogeschool Utrecht / RIVM 
 
III.4. Bedrijfsleven en sponsoring 
 
De contacten met het bedrijfsleven zijn bijzonder goed te noemen. De sponsoring aan de FOSS is waardevol 
en bovendien leveren de contacten veel informatie op m.b.t. innovatieve ontwikkelingen.  
In 2014 worden de sponsors bezocht met een werkbezoek. 
De bedrijven die de FOSS sponsoren staan vermeld in hoofdstuk VIII. 
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IV. ONDERWIJS 
 
IV.1. Passend Onderwijs 
 
Algemeen 
 
De FOSS is actief betrokken bij de ontwikkelingen voor de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 
augustus 2014. Scholen krijgen de plicht om voor elk aangemeld kind een passende oplossing te zoeken. De 
school waar een leerling voor het eerst wordt aangemeld is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste 
school. Dat kan een school zijn binnen de regio van een Samenwerkingsverband (SWV), maar dat kan ook 
een speciale school zijn voor cluster 2-leerlingen of voor cluster 1-leerlingen.  
Cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) en cluster 2 (dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met 
een taalontwikkelingsstoornis) krijgen binnen Passend Onderwijs een speciale positie. Voor deze clusters 
blijft een gespecialiseerd landelijk aanbod gewaarborgd, inclusief (voortgezet) speciaal onderwijs.  
Beide cluster maken geen onderdeel uit van een SWV, maar moeten hier vanzelfsprekend wel mee 
afstemmen en afspraken maken. 
Voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een 
reguliere school gaan, kan begeleiding vanuit cluster 2 worden verzorgd.  
 
Uit onderzoeken en uit reacties van ouders blijkt dat reguliere scholen en leerkrachten nog onvoldoende 
toegerust zijn voor passend onderwijs. Leraren hebben onvoldoende vaardigheden die nodig zijn voor een 
succesvolle schoolloopbaan van leerlingen met een beperking, stelt de onderwijsinspectie. Scholen werken 
niet of nauwelijks planmatig aan extra onderwijszorg en begeleiding. En juist planmatig werken is bij passend 
onderwijs van groot belang. De inspectie concludeert zelfs dat scholen hier de afgelopen jaren juist slechter 
in plaats van beter in geworden zijn.  
Verder concludeert de onderwijsinspectie dat leraren grote moeite hebben met verschillende niveaus binnen 
de klas en met het afstemmen van de lesmethode op de onderwijsbehoefte van de leerling. Leerkrachten 
kijken dus nog te veel naar de middenmoot, en bieden te weinig maatwerk.  
 
De onderwijsinspectie voert in 2014 overleg met ouderorganisaties waar de FOSS actief aan meedoet. Voor 
de inspectie zijn deze gesprekken van belang om de ervaringen met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs 
te vernemen. Alertheid is geboden bij situaties dat scholen leerlingen met een handicap niet willen toelaten 
omdat ze vrezen voor een lage beoordeling door de onderwijsinspectie. De inspectie benadrukt dat dit 
nimmer een reden kan en mag zijn. 
 
Ieder(in) 
De FOSS is aangesloten bij Ieder(in), voorheen de CG-Raad. Ieder(in) start in 2014 met bijeenkomsten van 
ervaringsdeskundigen met het onderwijs. De FOSS participeert in deze bijeenkomsten, waar de actuele 
ontwikkelingen met Passend Onderwijs worden besproken en voor Ieder(in) de input vormt voor het 
ontwikkelen van eigen standpunten. 
 
IV.2. Cluster 2 
 
Cluster 2 verzorgt het speciaal onderwijs (intensief onderwijsarrangement) en de ambulante begeleiding 
(medium of licht onderwijsarrangement) aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met 
taalontwikkelingsstoornissen. In cluster 2 zijn vier onderwijsinstellingen, te weten Kentalis, Auris, Vitus Zuid 
en VierTaal. Met deze onderwijsinstellingen en met de koepelorganisatie Siméa wordt regelmatig overlegd en 
worden concrete afspraken gemaakt die in het belang van ouders zijn. 
De FOSS en de FODOK werken op het gebied van onderwijs hecht samen ter behartiging van de belangen 
van ouders. 
 
Onderwijs en ondersteuning cluster 2 
Als randvoorwaarden voor een goede positie van ouders wordt met de onderwijsinstellingen van cluster 2 in 
2014 het volgen afgesproken: 
-Ouders zijn gelijkwaardige partner in hun besprekingen met de onderwijsinstelling. 
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-Onderwijsinstellingen zijn transparant en stellen zich flexibel op. 
-Onderwijsinstellingen zorgen voor optimale trajectbegeleiding waarin ouders volledig geïnformeerd worden 
en alle ruimte krijgen om hun punten in te brengen.  
-Onderwijsinstellingen zorgen voor goed geïnformeerde medewerkers op alle niveau’s m.b.t. de regelgeving 
en gevolgen van Passend Onderwijs. 
-Mogelijkheid wordt voor ouders geboden van een second opinion bij een andere onderwijsinstelling. 
-De Commissie van Onderzoek (CvO) is heet meest geschikte orgaan om de toelating tot cluster 2 te 
beoordelen aan de hand van bestaande criteria. 
-Dient breed samengesteld te zijn, met name ook met leden die ervaringen hebben met en in het regulier 
onderwijs. 
-Het op overeenstemming gerichte overleg wordt in alle openheid met ouders gevoerd waarbij de visie van 
ouders uitgangspunt is voor een mogelijk onderwijsarrangement en de inzet van extra ondersteuning voor 
hun kind. 
-De CvO dient onafhankelijk van de belangen van de onderwijsinstelling te functioneren. 
-De keuze van ouders voor regulier onderwijs wordt, bij een beoordeling door de CvO van een intensief 
onderwijsarrangement, gerespecteerd en daar wordt ook goede invulling aan gegeven. 
-Onderwijsinstellingen van cluster 2 dienen actief medium settings te bevorderen (meer leerlingen met 
dezelfde beperking binnen een regulier school). 
 
Inspraak en formele medezeggenschap 
FOSS en FODOK hechten zeer aan de zeggenschap van ouders. Juist in de nieuwe situatie kan er meer 
maatwerk geboden worden en wordt ouders de mogelijkheid geboden om hierover met de onderwijsinstelling 
tot overeenstemming te komen. De nieuwe situatie brengt zeker nieuwe complexiteit met zich mee. De 
toekenning van de mate en wijze van ondersteunen vanuit cluster 2 hangt ook weer af van de mate waarin 
de zorgstructuur binnen een samenwerkingsverband is opgebouwd. Het is vooral van belang dat ouders 
vanaf het begin worden betrokken bij de invulling van het onderwijsarrangement voor hun kind. 
De ouderorganisaties benadrukken het belang dat ouders zeggenschap hebben bij de mate en wijze van 
ondersteuning van hun kind.  
FOSS en FODOK stellen in 2014 een checklist op, met als doel de onderwijsondersteuning van cluster 2-
leerlingen te verbeteren en de betrokkenheid van ouders te vergroten  
 
FOSS en FODOK pleiten er ook voor dat er ook formele medezeggenschap voor ouders geregeld gaat 
worden binnen de onderwijsinstellingen van cluster 2 als leerlingen op een reguliere school zitten met 
ondersteuning vanuit cluster 2. Ouders kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op de kwaliteit en kwantiteit 
van de ondersteuning vanuit cluster 2. Deze medezeggenschap dient geborgd te zijn binnen de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS), volgens de motie Ypma en anderen. 
 
Eind 2014 worden enkele regionale bijeenkomsten belegd voor ouders van kinderen in het regulier onderwijs. 
De organisatie is in handen van de onderwijsinstellingen van cluster 2, ministerie van OCW, FOSS/FODOK 
en Steunpunt Medezeggenschap. 
Ouders van leerlingen in het regulier onderwijs voelen zich veelal eenzaam op een reguliere school. Er is 
veel behoefte aan informatie, ervaringen delen en kennis opbouwen. Als optie hiervoor worden 
ouderavonden en themabijeenkomst genoemd. Eventueel gekoppeld aan de ouderavonden van de speciale 
scholen.  
 
De meeste ervaren knelpunten voor ouders zitten in de informatievoorziening en het volwaardig betrekken 
van ouders als serieuze gesprekspartner bij besluiten. Zo missen ouders  informatie en uitleg over de 
werkwijze van de instelling, gang van zaken bij nieuwe aanmeldingen en de overgang naar een nieuwe 
school. Ouders geven aan er regelmatig bovenop te moeten zitten om zaken geregeld te krijgen en 
gemaakte afspraken worden niet altijd nagekomen.  
Ouders missen flexibiliteit in het toedelen van menskracht en geld, waaronder de mogelijkheid van het 
schuiven met gelden / uren van personeel van de instelling naar de inzet van personeel op de reguliere 
school (of andersom). Een aantal ouders geeft aan dat zij een assertievere houding van AB-ers in het 
behartigen van het belang van hun kind richting de reguliere school en/of de instelling verwachten. 
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Checklist voor onderwijsmedewerkers van cluster 2 (FOSS en FODOK, april 2014) 
 
1. Positie van de ouders 
1a. Ouders worden geaccepteerd als ervaringsdeskundigen. 
1b. Er vindt regelmatig en open overleg plaats met de ouders. 
1c. Tenminste jaarlijks vindt een procesevaluatie plaats tussen ouders en onderwijsmedewerker. 
1d. Ouders hebben zeggenschap en instemmingsrecht over het Ontwikkelingsperspectief  
      van hun kind (handelingsdeel) en hierdoor ook over het onderwijsarrangement. 
1e. Ouders hebben zeggenschap over de communicatieondersteuning voor hun kind. 
1f. Ouders hebben zeggenschap over de bejegening van hun kind. 
1g. Voor ouders met een kind in het regulier onderwijs wordt ook medezeggenschap geregeld  
      binnen de onderwijsinstelling van cluster 2 (naast de Ondersteuningsplanraad binnen een  
      Samenwerkingsverband). 
1h. Het is ouders duidelijk waar zij met eventuele vragen, onvrede en klachten terecht kunnen. 
 
2. Soort begeleiding 
2a. Voor ouders moet helder gemaakt worden welke functies vanuit cluster 2 voor het onder- 
      steunen van leerlingen beschikbaar zijn en hoe deze functies zich van elkaar onderscheiden. 
2b. Als er sprake is van meerdere begeleiders vanuit cluster 2 voor een leerling, is het van belang  
      dat er één vaste contactpersoon/coördinator voor ouders en kind is. 
 
3. Deskundigheid/competenties op niveau Onderwijsinstelling: 
3a. Er is specifieke aandacht voor de attitude naar ouders en leerlingen. 
3b. Alle medewerkers nemen regelmatig deel aan intervisie ten aanzien van kennis en         
      functioneren van begeleiders. Hiermee wordt meer transparantie en kwaliteit beoogd. 
3c. Onderwijsmedewerkers delen informatie, zoals bijvoorbeeld relevante literatuur en zelf  
      ontworpen of aangepaste materialen, met elkaar en stellen deze weer beschikbaar aan  
      derden (school, ouders). FODOK en FOSS bepleiten een centrale database, die voor alle  
      betrokkenen toegankelijk is. 
3d. Er is voldoende aandacht voor specialisatie ten aanzien van de drie doelgroepen  
      (Doof, Slechthorend en TOS). FODOK en FOSS zien specialisatie als voorwaarde voor  
      borging van kwaliteit.  
3e. Onderzocht moet worden hoe specialisatie op lichte en medium onderwijsarrangementen  
      wordt bereikt. 
3f. Er vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats tussen onderwijsmedewerkers die werkzaam zijn  
     in het speciaal onderwijs en de andere onderwijsmedewerkers van cluster 2. 
3g. Er dient sprake te zijn van een structurele uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen  
      zorg en onderwijs voor de betreffende leerlingen. 
 
4. Deskundigheid/competenties op niveau Onderwijsmedewerker: 
4a. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de    
      taalontwikkeling van de leerlingen en brengen deze over aan de reguliere school. 
4b. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de gebarentaal  
      en dovencultuur en brengen deze over aan de reguliere school. 
4c. Onderwijsmedewerkers hebben voldoende expertise over en aandacht voor de sociaal- 
      emotionele ontwikkeling van de leerlingen en brengen deze over aan de reguliere school. 
4d. Onderwijsmedewerkers hebben specifieke aandacht voor de seksuele vorming van de  
      leerlingen en brengen die kennis over aan de reguliere school. 
4e. Onderwijsmedewerkers zijn goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en  
      hulpmiddelen voor de doelgroep (tolken, teletolken, fm-apparatuur, CI, enzovoort). 
4f. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van het Siméa-protocol over toetsen en examens en de  
     reikwijdte ervan en delen die met de reguliere school. 
4g. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van vervolg-/beroepsopleidingen in relatie tot de  
      mogelijkheden van de leerling en ze kunnen een juiste sterkte-zwakte analyse van de  
      leerling maken. 
4h. Onderwijsmedewerkers hebben kennis van de sociale kaart, zowel regionaal als landelijk.  
     Gedacht kan worden aan GGz voor doven en slechthorenden, opvoedingsondersteuning, en  
     zeker ook aan informatie over de belangen- en ouderorganisaties. 
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Siméa en IPO2 
Tot de invoering van Passend Onderwijs functioneert binnen Siméa de landelijke projectgroep Implementatie 
Passend Onderwijs in cluster 2 (IPO2), waarin ook de FOSS actief deelneemt. 
De projectgroep richt zich met name op de volgende punten:  
-Entree; criteria toelaatbaarheid, aanmeldpunt in de regio, informatie / consultatie en advies, attitude en 
competenties personeel 
-Toeleiding; trajectbegeleiding, Commissie van Onderzoek, Bezwaar- en beroepsprocedure, attitude en 
competenties personeel 
-Arrangementen; verlengde diagnostiek, onderwijsarrangementen licht, medium, intensief, attitude en 
competenties personeel 
-Overige punten; verantwoordingskader, kwaliteit en kwaliteitsborging, medezeggenschap in de instellingen, 
interne communicatie en draagvlak 
 
Deelgenomen wordt aan een managementdag van Auris in Dordrecht (25 maart) over de gevolgenvan de 
invoering van Passend Onderwijs op medewerkers, ouders en leerlingen. 
 
Diensten Ambulante Begeleiding 
Halfjaarlijks overleg wordt gevoerd met de directies van de diensten Ambulante Begeleiding van cluster 2.  
In 2014 worden de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs besproken. Deze diensten zijn 
allemaal onderdeel gaan uitmaken van een onderwijsinstelling van cluster 2. 
Met het veranderen van de indicatiestelling en de invoering van onderwijsarrangementen is het belangrijk om 
ouders van meet af aan goed voor te lichten en te betrekken. De invoering van het mediumarrangement 
schept verschillende verwachtingen bij AB’ers en ouders. Goede communicatie is noodzakelijk om tot een 
gezamenlijk gedragen visie te komen. 
 
Themadag Passend Onderwijs voor ouders cluster 2 
Op zaterdag 22 maart 2014 komen ouders van dove en slechthorende kinderen en van kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis in Utrecht bijeen voor de Themadag Passend Onderwijs. Ook de jongeren zijn deze 
dag aanwezig om elkaar te ontmoeten en om ouders te vertellen over hun onderwijservaringen. 

Verder komen veel professionals op de bijeenkomst af die werkzaam zijn in de onderwijssector. 
De dag wordt georganiseerd door de ouderorganisaties FODOK en FOSS en de jongerenorganisaties 
SBNDJ/JC en SH-Jong. 
 

De slechthorende profwielrenner Rinne Oost houdt speciaal voor de jongeren een lezing over empowerment. 
Rinne benadrukt dat je houding en uitstraling erg belangrijk zijn voor het meedoen in de groep op school. 
Er zijn veel interessante workshops. Zoals de workshop over het medium onderwijsarrangement waarin 
leerlingen met dezelfde handicap op een reguliere school zitten. Het schoolteam kan hierdoor in z’n geheel 
deskundiger worden en medeleerlingen raken gewend aan bijvoorbeeld slechthorende leerlingen op school. 
Een uitgebreide informatiemarkt maakt de dag compleet.  
 
Onderwijsproject Samen Sterk 
In het kader van het project Samen Sterk van de samenwerkende organisaties van en voor doven, 
slechthorenden en TOS, voert de FOSS het deelproject Passend Onderwijs uit. Het project geeft ouders en 
leerlingen een belangrijke stem in het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Ervaringen en adviezen van 
ouders en leerlingen worden in het project verzameld en bepalen waar goed onderwijs aan moet voldoen. 
Kwaliteitscriteria worden opgesteld waar huidige en toekomstige ouders van schoolgaande kinderen hun 
voordeel mee kunnen doen. Bovendien zullen onderwijsinstellingen hiermee worden aangesproken om het 
onderwijs verder te verbeteren in de richting die ouders en leerlingen graag zien. 
In 2014 zijn er diverse bijeenkomsten met ouders en jongeren.  
 
IV.3. Leerlingenvervoer 
 
De FOSS ijvert in 2014 onverminderd voor verbetering van het leerlingenvervoer.  
Regelmatig doen ouders een beroep op de FOSS om knelpunten in het vervoer en conflicten met gemeenten 
te helpen oplossen. Gemeenten kennen dit vervoer minder vaak toe. Ouders worden geconfronteerd met 
besluiten om alleen nog openvaar vervoer te vergoeden en geen taxibusje meer. Met de invoering van 
Passend Onderwijs wordt er nauwelijks meer vervoer geregeld voor naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
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V. ZORG EN HULPVERLENING 
 
V.1. Diagnostiek, vroeghulp en advies 
 
Vroegsignalering taalstoornissen op het consultatiebureau 
De FOSS neemt in 2014 deel aan enkele bijeenkomsten over knelpuntenanalyses bij het vroegtijdig 
signaleren van taalontwikkelingsstoornissen. De bijeenkomsten die in 2013 zijn georganiseerd door De 
Argumentenfabriek in het kader van het ZonMw-programma Ontwikkeling Richtlijnen Jeugdgezondheid 2014-
2018, krijgen in 2016 een vervolg als de Richtlijn TaalSpraak daadwerkelijk kan worden opgesteld. 
Het Platform Vroegsignalering TaalSpraak maakt in 2014 goede vooruitgang bij het realiseren van de 
invoering van een landelijke signaleringstest op taalstoornissen, door de consultatiebureaus uit te voeren.  
De FOSS participeert in dit Platform.  
 
Vroegbegeleiding en gezinsbegeleiding 

Contacten worden in 2014 onderhouden met de Diensten Gezinsbegeleiding. De gezinsbegeleiding richt zich 
op slechthorende en dove kinderen en ook op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het gaat om spel- 
en ontwikkelingsstimulering, communicatiestimulering en opvoedingsondersteuning. Het kan ook om 
maatschappelijk werk gaan als een gezin daar behoefte aan heeft. Gezinsbegeleiding zal steeds gericht zijn 
op het duidelijk maken wat de gevolgen van de handicap voor het kind en het gezin zijn, en hoe je de 
communicatie zo goed mogelijk kunt laten verlopen. Een valkuil voor de ontwikkeling van het kind is de 
overbescherming van ouders, waardoor de zelfredzaamheid van een kind wordt belemmerd. 
 
Kenniscentrum Taal-Spraak 
De FOSS participeert in het Kenniscentrum Taal-Spraak. Doelstellingen van dit onafhankelijke kenniscentrum 
zijn het bundelen van kennis en informatieverstrekking aan ouders, hulpverleners, therapeuten en 
leerkrachten. Het beheer van de website www.taalspraak.nl voor professionals en ouders is hierin een 
belangrijk onderdeel. 
 
V.2. Verbindend Vernieuwen 
 
Over uiteenlopende onderwerpen zijn er in 2014 contacten met de Samenwerkende Instellingen Auditieve 
Communicatieve Sector (SIAC) waarin de gespecialiseerde zorginstellingen verenigd zijn.  
Voor de FOSS zijn belangrijke aandachtspunten bij optimale zorgverlening: 
*Behoud van de specifieke deskundigheid voor een relatief kleine doelgroep. 
*Flexibilisering en regionalisering van het zorgaanbod. Zorg op maat is het uitgangspunt. 
*Speciale aandacht voor de problematiek van meervoudige handicaps. Hierbij komen ook andere sectoren in 
beeld, zoals de zorg aan verstandelijk of visueel gehandicapten. 
*Actieve betrokkenheid van cliëntenorganisaties bij de expertisefunctie. 
 
In 2014 is er intensief overleg met SIAC over behoud en profilering van de expertisefunctie. Het Ministerie 
van VWS onderschrijft het belang van deze specifieke expertise. De expertisefunctie wordt beschreven in het 
project “Verbindend vernieuwen”.  
Dit project wordt uitgevoerd door SIAC en in de projectgroep is de FOSS vertegenwoordigd.  
Vanuit dit project is de Programmaraad Auditief/Communicatief  ingesteld waar de FOSS als één van de 
cliëntenorganisaties in vertegenwoordigd is. Deze Programmaraad is bedoeld om innovatief onderzoek 
binnen de sector te bevorderen. Diverse onderzoeksaanvragen worden beoordeeld en van commentaar 
voorzien. 
 
In het kader van Verbindend Vernieuwen worden de zorgbehoeften van en het zorgaanbod voor cliënten 
expliciet omschreven. Hierdoor kan een passende, toekomstbestendige en beheersbare positionering en 
bekostiging van de zorg en dienstverlening aan mensen met zintuiglijke en/of communicatieve beperkingen 
worden gerealiseerd. Om cliënten en hun zorgvragen uniform te kunnen omschrijven is een gezamenlijk te 
hanteren classificatiesysteem gewenst. Daarbij wordt gedacht aan ICF: Internationale classificatie van het 
menselijk functioneren. 
 
 
 

http://www.taalspraak.nl/
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Overleg met de zorgsector 
De FOSS voert besprekingen met Kentalis, Auris en NSDSK over hun specifieke zorgaanbod. 
Een structureel overleg is er met de Directies Zorg van Kentalis. 
 
V.3. Transitie van AWBZ naar Zvw en WMO 
 
Door het Ministerie van VWS is een grootschalige herziening van de zorg in gang gezet. Veel van wat nu 
door de AWBZ verzekerd wordt zal per 2015 in een andere wettelijke voorziening worden ondergebracht. 
Als het gaat om behandeling van een aandoening/beperking dan wordt de huidige AWBZ-vergoeding 
overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) waar zorgverzekeraars voor verantwoordelijk zijn.  
Als het gaat om de begeleiding (bijv. maatschappelijk werk) en om tolkvoorzieningen dan worden deze vanuit 
de AWBZ overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waar gemeenten 
verantwoordelijk voor zijn. 
 
Bezorgdheid is er over de veralgemenisering van de zorg waardoor specifieke deskundigheid verloren dreigt 
te gaan. Voor kinderen en volwassenen met een auditieve of communicatieve beperking zijn 
gespecialiseerde indicatiestelling en zorgverlening essentieel.  
In het kader van de transitie is in 2014 regelmatig overleg tussen betrokken partijen. 
 
De belangenorganisatie voor doven en slechthorenden en mensen met TOS benoemen de randvoorwaarden 
waarmee dit gerealiseerd kan worden: 
* De cliënt centraal. 
* Toegang tot de gespecialiseerde zorg voor diegenen die daarvoor geïndiceerd zijn moet gegarandeerd zijn.  
* Leveren van de zorg door gespecialiseerde zorg instellingen. 
* Monitoren van de kwaliteit en kwantiteit van de zorg. 
* De belangenorganisaties moeten nauw betrokken worden bij de herinrichting en de uitvoering van de    
   expertisefunctie; daarvoor moet ook financiering beschikbaar zijn.  
 
Het Ministerie van VWS kent eind 2014 een subsidie toe aan het Platform doven, slechthorende en tos 
(penvoerder is FODOK) en aan de Oogvereniging om de gevolgen van de transitie voor de specifieke 
doelgroepen in kaart te brengen. Het project start eind 2014 en loopt door in 2015 en 2016. De FOSS heeft 
hierin een actieve rol. 
 
V.4. Audiologische zorg en hulpmiddelen 
 
In 2014 sturen NVVS en FOSS, ondersteunt door diverse andere organisaties, nogmaals een brief naar de 
minister van VWS waarin wordt gepleit voor volledige vergoeding van hoorhulpmiddelen voor kinderen: 
De belangenorganisatie voor doven en slechthorenden vinden dat ieder kind gelijke rechten moet hebben en 
dat elk kind gelijke kansen moet krijgen. Ook kinderen met een hooraandoening! Zij moeten kunnen rekenen 
op goede gratis hoorzorg, inclusief het kosteloos gebruik van hoorhulpmiddelen, zodat ook zij overal mee 
kunnen doen in onze maatschappij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2014 zijn wij de trotse ouders geworden van een prachtige zoon. Helaas is al snel gebleken dat 
er iets mis was. Onze zoon is slechthorend en we zijn doorgestuurd naar het Radboudziekenhuis. 
Nu blijkt dat onze zoon een gehoorverlies heeft van 60 decibel. Door het ontbreken van 
trilhaartjes. Volledig verslagen en vol verdriet hebben we bij de audicien gehoorapparaatjes aan 
laten meten. Toen we deze gingen ophalen bleek er nog meer verdrietig nieuws te zijn namelijk 
de rekening. Contact met onze zorgverzekeraar levert niets op. Dat het hier een baby betreft en 
dat hij zonder die gehoorapparaatjes niet kan meekomen in de maatschappij doet ze verder vrij 
weinig. Nu zitten wij hier met een torenhoge eigen beidrage die wij simpelweg niet kunnen 
betalen. Voor bijzondere bijstand verdienen we 100 op jaarbasis te veel.  
Wij vinden dat hoorhulpmiddelen voor kinderen gewoon vergoed moeten worden. 
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Vroegtijdige diagnose en interventie is essentieel voor kinderen met een hooraandoening, zeker gelet op de 
taalontwikkeling die van belang is voor het begrijpen, het leren en voor de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Bovendien speelt het gehoor een belangrijke rol in het waarschuwen voor gevaarlijke situaties, 
bijvoorbeeld voor kinderen om deel te kunnen nemen aan het verkeer en bij alarmeringen.  
 
In veel landen is dan ook geïnvesteerd in vroegtijdige diagnose, zelfs vaak al binnen een paar weken na de 
geboorte van een kind. Vroegtijdige diagnose is echter zinloos als er geen opvolging aan wordt gegeven 
omdat ouders een (hoge) financiële bijdrage moeten leveren voor de aanschaf van hoorhulpmiddelen. Het 
heffen van een financiële bijdrage leidt tot ongelijkheid tussen kinderen. Sommige ouders zullen immers niet 
in staat zijn de benodigde bijdrage te betalen of moeten andere prioriteiten stellen. Een kind heeft hierin vaak 
geen stem. Daardoor zijn het juist de kwetsbare kinderen die in de voor hun ontwikkeling cruciale levensjaren 
niet kunnen beschikken over adequate hoorrevalidatie.  
Wij vinden dat ieder kind gelijke rechten heeft en dat elk kind gelijke kansen moet hebben. Of het kind nu in 
een rijk of arm gezin geboren wordt. Financiën mogen geen reden zijn om kinderen goede hoorzorg te 
onthouden. 
 
De FOSS wordt in 2014 in het Nationaal Overleg Audiologische hulpmiddelen (NOAH) vertegenwoordigd door 
de NVVS.  Het overleg is een breed gedragen platform waarin naast de cliëntenorganisaties NVVS en FOSS, 
de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), de Nederlandse Vereniging voor  
Keel-, Neus-, Oorheelkunde, de Gezamenlijke Audiologische Industrieën Nederland (GAIN), de Nederlandse 
Vereniging van Audiciensbedrijven (NVAB), de Nationale Hoorstichting en Zorgverzekeraars samenwerken 
voor goede audiologische zorg en hoorhulpmiddelen verstrekking.   
 
In 2014 is er veel aandacht voor de nieuwe hulpmiddelenregeling voor hoortoestellenverstrekking die per 
2013 van kracht is geworden. Die regeling gaat uit van een functiegerichte omschrijving van de hoorstoornis. 
Er worden 5 categorieën gemaakt en naar gelang de mate en wijze van maatschappelijk functioneren wordt 
men ingedeeld. De FOSS ziet voordelen in een functiegerichte verstrekking, maar maakt zich wel zorgen 
over de eigen bijdragen die soms veel hoger uitpakken dan in de oude regeling. 
 
V.5. Cochleaire implantatie 
 
Het Platform doven, slechthorende en tos bundelt de CI-activiteiten in het Onafhankelijk Platform Cochleaire 
Implantatie (OPCI – www.opciweb.nl). OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor 
lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat 
overwegen. Daarbij is onafhankelijke informatie, goede zorg en adequate financiering het uitgangspunt. 
 
V.6. Psychische hulpverlening 
 
Een groeiend deel van de jongeren met een auditieve beperking verkeert in psychische nood. Specifieke hulp 
is voor deze jongeren noodzakelijk.  
Diverse onderzoeken wijzen uit dat er problemen zijn met het sociaal en psychisch welbevinden van 
slechthorende en dove kinderen en jongeren. Rode draad in de bevindingen: deze groep ondervindt in 
sociale relaties vaak problemen door hun hoorbeperking. Het gebrek aan communicatieve vaardigheden 
speelt hierin een belangrijke rol. Ook hebben zij vaker psychische problemen en ligt het risico om gepest te 
worden meer op de loer dan bij horende leeftijdsgenoten. Toch tonen deze onderzoeken niet alleen maar de 
kommer en kwel van slechthorende en dove kinderen en jongeren aan; ze laten ook zien waar de 
mogelijkheden liggen om het sociaal en psychisch welbevinden van deze groep te vergroten. 
Uit de onderzoeken blijkt hoe complex de psychische problemen van jonge slechthorenden en doven kunnen 
zijn en hoe belangrijk het is om meer aandacht te besteden aan een vroege herkenning van problemen.  
 
De FOSS voert, samen met FODOK en Dovenschap, besprekingen met de Stuurgroep GGz Hulpverlening 
aan doven en slechthorenden. Continuïteit van het zorgaanbod is een belangrijk onderwerp in 2014.  
De focus van de hulpverlening ligt vooral op doven en slechthorenden, maar voor jongeren met een 
taalontwikkelingsstoornis hebben de gespecialiseerde zorgaanbieders ook veel te bieden. Ook onder deze 
jongeren wordt veel psychische problematiek ervaren. 

http://www.opciweb.nl/
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VI. SAMENLEVING 
 
VI.1. Integratieprojecten 
 
“Meedoen op sportclubs” 
De FOSS-folder “Tips om mee te doen op een sportclub” wordt ook in 2014 veel gevraagd. Met deze folder 
wil de FOSS de participatie van kinderen met hoor- en spraaktaalproblemen op sportclubs bevorderen. 
NOC*NSF betrekt de FOSS bij de start van enkele projecten waarbij ook jongeren met een auditieve 
beperking en taalontwikkelingsstoornissen betrokken zullen worden. Ook zal er een module ontwikkeld 
worden om coaches, trainers en bestuurders van een reguliere sportvereniging praktische informatie te 
geven over hoe de doelgroep bereikt kan worden.  
 
Erbij Horen 

In 2014 worden de subsidie-aanvragen gedaan voor het project Erbij Horen, een gezamenlijk project van 
NVVS, FOSS en FODOK. We hopen het project per 2015 te kunnen starten. Dit project wil slechthorende en 
dove kinderen in het regulier onderwijs ondersteunen bij het aangaan van vriendschappen, tips geven hoe 
het beste te handelen in groepsverband en wat te doen als je wordt buitengesloten (of nog erger; gepest).  
Elk kind wil bij een groep horen. Sociaal contact en sociale acceptatie zijn basisbehoeften van de mens en 
zeker van opgroeiende kinderen. Goed communiceren is een voorwaarde hiervoor. Slechthorende en dove 
kinderen in het reguliere onderwijs voelen zich vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten onzeker, 
eenzaam en kunnen hierdoor psychische problemen krijgen. Problemen die invloed kunnen hebben op de 
rest van hun leven. Bovendien beseffen deze kinderen lang niet altijd dat hun sociale uitsluiting het gevolg is 
van hun beperking (en niet vanwege hun persoon) en dat zij niet de enige zijn die hiermee te maken hebben.  
 
Arbeid 
De FOSS participeert in het project “Grow2worK”, een gezamenlijk project van het Platform doven, 
slechthorenden en tos. Dit project heeft een subsidie van Fonds PGO. De naam staat voor ´samen groeien 
richting werk´, voor ontwikkeling, empowerment en je talenten ontplooien. Het doel is dat de jongeren van 
elkaar leren hoe je sterker op de arbeidsmarkt kan komen te staan. Doelgroepen voor het project zijn dove 
en slechthorende jongeren. Het project heeft een eigen website: www.grow2work.nl 
In 2014 wordt besloten om vooral het delen van ervaringen centraal te laten staan. Door het bijwonen van de 
bijeenkomsten die worden georganiseerd leren werkzoekende jongeren en ook werkenden uit de 
doelgroepen veel van de workshops, maar ook van elkaar. Het organiseren van bijeenkomsten krijgt daarom 
een prominentere plek binnen het project. De bijeenkomsten worden voor een deel gevuld door presentaties 
van bijvoorbeeld een werkgever, ’10 gouden tips voor de sollicitant’, een workshop netwerken, een durf-te-
vragen-sessie, voorzieningen op de werkvloer, etc.   
 
SpraakSaam 
Ook in 2014 is de FOSS actief betrokken bij SpraakSaam, de organisatie van TOS-jongeren.  
SpraakSaam wordt in 2014 een zelfstandige vereniging, na vele jaren als project te hebben gedraaid. 
SpraakSaam biedt de mogelijkheid voor TOS-jongeren om elkaar te ontmoeten, leuke activiteiten te 
ondernemen en om te leren beter om te gaan met TOS. SpraakSaam organiseert landelijke en regionale 
bijeenkomsten en jaarlijks een zomerkamp. Kentalis en Auris bieden ondersteuning, met name met de inzet van 
enthousiaste ambulante begeleiders die op de bijeenkomsten van SpraakSaam meedoen in het programma. 
De FOSS biedt praktische ondersteuning en adviseert in het runnen van een zelfstandige vereniging. 
 
VI.2. Ondertiteling 
 
In 2014 participeert de FOSS in het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! (SOAP!). SOAP! 
streeft naar ondertiteling van alle Nederlandstalige tv-programma's. Bovendien zet SOAP! zich in voor de 
ondertiteling van DVD’s en bioscoopfilms. Ook wordt aandacht gevraagd voor ondertiteling van tv-
uitzendingen en programma’s via internet.  
Met de NPO wordt in 2014 enkele keren overleg gevoerd over de kwantiteit en kwaliteit van de ondertiteling. 
Aandacht is er verder voor de regionale omroepen en hun belang om meer te gaan ondertitelen. 
 
 

http://www.grow2work.nl/
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VI.3. Onderzoeken 
 
Voorspellers van kwaliteit van leven bij kinderen met TOS.  
De FOSS participeert in dit in 2014 gestarte onderzoek van Auris en NSDSK in de begeleidingscommissie.  
In dit onderzoek wordt een follow-up meting uitgevoerd bij kinderen die behandeld zijn in de peuterbehandelgroep 
en inmiddels onderwijs volgen op het basisonderwijs. Onderzocht wordt welke kind-, gezins-, therapie- en 
schoolfactoren de kwaliteit van leven van kinderen met TOS beïnvloeden. De studie levert voorspellers op die 
gebruikt kunnen worden als onderbouwing van de toekomstige advisering en begeleiding van kind en ouders.  
 
Emoties leren herkennen bij TOS 
Emoties leer je herkennen en begrijpen door contact met andere mensen. Communicatie is hierbij essentieel. Als 
de taal niet vanzelf gaat kunnen gedragsproblemen ontstaan en is het risico op gepest worden groter. Op basis 
van de resultaten van het onderzoek wordt een instrument ontwikkeld om problemen vroegtijdig op te sporen en 
worden ook ouders en professionals geïnformeerd hoe problemen te herkennen zijn. Dit onderzoek richt zich op 
kinderen en jongeren van 9 tot 16 jaar met TOS en wordt uitgevoerd door de Faculteit Ontwikkelingspsychologie 
van de Universiteit Leiden en Kentalis. De FOSS neemt deel in de begeleidingscommissie. 
 
Richtlijn Gehoor bij kinderen  
De FOSS participeert in de projectgroep die is ingesteld voor de herziening van de Richtlijn Gehoor bij kinderen. 
Het project is in 2014 gestart en zal in 2015 de definitieve versie van de herziene richtlijn opleveren. Het is bedoeld 
om de vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen te bevorderen.  
De Richtlijn Gehoor bij kinderen is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen 
in contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. In de richtlijn wordt o.a. ingegaan op 
(vroeg)signalering, de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding bij gehoorverlies en de preventie van 
gehoorschade door hard geluid . NSDSK en TNO zijn uitvoerder en verantwoordelijk voor dit onderzoek.  
 

Verbindend Vernieuwen. 
De FOSS participeert in 2014 in de Programmaraad van het project Verbindend Vernieuwen. Onder 
verantwoordelijkheid van de Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten (SIAC) 
worden relevante onderzoeken gefinancierd. 
 
Overleg met Auris 
In 2014 is er overleg met Auris over ontwikkel- en onderzoeksprojecten. De FOSS legt de nadruk op projecten 
waarin de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren wordt versterkt. 
 
Akoestiek in de klas 
De FOSS participeert in de klankbord groep van het onderzoek “Hoe bepaalt de akoestiek het effectieve 
taalaanbod” bij dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS. Project van VUmc-KNO. 
 
VI.4. Symposia en congressen 
 
De FOSS neemt in 2014 onder andere aan de volgende symposia en congressen deel: 
 
Januari:  *KNO LUMC; “De patiënt zelf aan zet”, Leiden 
Maart:  *Auris; “Managementdag Passend Onderwijs”, Dordrecht 
  *Onderwijsinspectie “Onderwijs aan leerlingen met een beperking”, Utrecht 
April:  *Siméa; “Kiezen voor kansen”, Lunteren 
Juni:  *Symposium promotie Rob Zwitserlood; “Taalgroei van Nederlandse basisschoolkinderen  
    met TOS”, Utrecht 
  *Auris; “Auris-Entree”, Gouda 
Juli:  *International Association for the Study of Child Language; “Taalverwerving”, Amsterdam 
November: *Kentalis; “Alle Taal Centraal”, Eindhoven 
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VII. INTERNATIONAAL 
  
VII.1. Europese samenwerking 
 
Fepeda 
In 2014 neemt de FOSS deel aan enkele bijeenkomsten van Fepeda, de Europese organisatie van ouders 
van kinderen met een auditieve beperking (www.fepeda.net). 
Fepeda ontwikkelt diverse handvesten, deze zijn te vinden op de website. De handvesten worden in elk land 
gebruikt om het beleid van instanties te beïnvloeden en om de zorg te verbeteren.  
Fepeda ijvert voor gelijke rechten voor kinderen met een auditieve handicap en hun ouders. Hiervoor worden 
Europarlementariërs op specifieke dossiers aangesproken. Volwaardige participatie in de samenleving wordt 
onder andere nagestreefd door:  
-bevorderen van culturele en sociale uitwisseling. 
-bevorderen van onderzoek en uitwisseling van kennis en informatie.  
-bevorderen van een toegankelijke samenleving m.b.t. onderwijs, werkgelegenheid en burgerrechten. 
-Europese overheden en beleidsinstanties informeren over de specifieke behoeften van de kinderen. 
 
EFHOH 
De FOSS is aangesloten bij de European Federation of the Hard of Hearing, de zelfstandige Europese afdeling 
van de International Federation of the Hard of Hearing (IFHOH).  
In 2014 participeert de FOSS in enkele besprekingen over Europese wetgeving voor ondertiteling.  
De samenwerking met EFHOH wordt vergemakkelijkt omdat de NVVS, in de persoon van Marcel Bobeldijk, het 
voorzitterschap van deze federatie heeft.  
 
Internationaal congres vroegtijdige onderkenning 
In juni neemt de FOSS deel aan het driedaags wereldcongres “On Family-centred Early Intervention 
for Children who are Deaf or Hard of hearing” in Bad Ischl, Oostenrijk, over vroegtijdige onderkenning en 
vroegbehandeling van kinderen met een auditieve beperking. Uniek aan dit congres is de nadrukkelijke 
inbreng van ouders en het besef bij de professionals dat de zorgverlening tegenwoordig ondenkbaar is 
zonder de actieve visie en participatie van de ouders.  
Ouders uit alle delen van de wereld bezoeken dit congres en leren van elkaar. Het is opvallend hoeveel 
overeenkomsten er zijn in de behoefte van ouders om actief te kunnen meebeslissen in het belang van je 
kind. En ook dat ervaringen zo herkenbaar zijn. Onder andere op de site van Global Coalition of Parents of 
Children who are Deaf and Hard of Hearing (www.gpodhh.org) worden ervaringen gebundeld. 
 
Op het congres is onder andere een lezing over hoe de communicatie kan worden uitgebreid en het 
opvoedingsgedrag kan worden beïnvloed. In de Verenigde Staten is LENA (Language Environment Analysis) 
ontwikkeld om ouders feedback te geven over de taalsituatie thuis en om het communicatiegedrag te 
beïnvloeden. LENA analyseert spontane spraak tussen ouder en kind. Het kind draagt een klein recordertje 
bij zich. LENA neemt alles op wat een kind die dag zegt en hoort. Het systeem kan spraakgeluid van niet-
spraakgeluid onderscheiden en kan sprekers van elkaar onderscheiden. Ook weet het wanneer er geluid van 
een tv of radio komt en wanneer mensen life spreken. Een softwareprogramma leest de opnames uit en geeft 
analyse visueel weer in een rapportage. Dit geeft goed inzicht in de taalsituatie thuis. 
 
In Nederland is er op dit moment een onderzoek gaande naar de toepasbaarheid van LENA in een 
Nederlandse setting. Kentalis en de NSDSK voeren dit onderzoek gezamenlijk uit bij kinderen met TOS in de 
leeftijd van 2,5 en 3,5 jaar. LENA kan nog niet de visuele aspecten van communicatie in kaart brengen en 
dus blijft ook het gebruik van videobeelden in de thuissituatie belangrijk. Video-interactie begeleiding blijkt 
een effectieve interventie om gedrag te veranderen. Dat werd ook op dit congres aangegeven. Dat ouders 
een grote invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind werd tijdens dit congres weer eens heel duidelijk. 
Het is dan ook belangrijk dat je als professionals met ouders samenwerken om zo de best mogelijke zorg aan 
het kind te kunnen bieden.  
 
 
 
 
 

http://www.fepeda.net/
http://www.gpodhh.org/
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VIII. SUBSIDIES EN SPONSORING 
 
  
-Het Ministerie van VWS, CIBG unit Fonds PGO verstrekt een instellingssubsidie aan de FOSS, ten 
behoeve van informatieverstrekking en lotgenotencontact. 
Deze subsidie maakt het mogelijk om een belangrijk deel van deze activiteiten te kunnen uitvoeren. 
 
 
Het Ministerie van VWS, CIBG unit Fonds PGO verstrekt aan de FOSS een voucher ten behoeve van een 
project in het kader van belangenbehartiging. Deze voucher wordt besteed aan het gezamenlijk project van de 
organisaties verenigd in het Platform doven, slechthorenden en tos met de naam Samen Sterk in de 
samenleving (2013-2015). 
De NVVS heeft de algemene leiding van dit project. 
 
 
-Voor de Themadag Passend Onderwijs van 22 maart 2014 ontvangt de FOSS subsidies van de  
Stichting Maak Een Leuk Gebaar en van de Stichting Aktie ’68. 
 
 
-Voor deelname aan het congres Second International Conference on Family-centred Early Intervention 
for Children who are Deaf or Hard of hearing (11-13 juni 2015 te Bad Ischl) ontvangt de FOSS subsidie 
van Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind. 
 
 
-Voor de FOSS-Informatiedag van 1 november 2014 ontvangt de FOSS subsidie van  
de Stichting Maak Een Leuk Gebaar. 
 
 
-De FOSS wordt in 2014 ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten, gesponsord door: 
Phonak,  Beter Horen audiciens,   De Haan & Buis verzekeringen,   Schoonenberg audiciens,        
Hoorexpert,    Cochlear Benelux,   Comfort Audio,   Advanced Bionics,    Siemens Audiologie,  Med El  
en   Pfizer. 
 
 
 
 
Dankzij bovenvermelde subsidies en sponsoring kan de FOSS activiteiten ontplooien die direct van belang zijn 
voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met spraaktaalmoeilijkheden én voor de kinderen zelf.    
Het FOSS-bestuur is de fondsen, instellingen en bedrijven hiervoor bijzonder erkentelijk.  
  
 
 
 
 
 
Bestuur FOSS 
Houten,  juni 2015 


