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Aan:  Slechthorende en Dove kinderen en jongeren en hun ouders  
Betreft:  Tips & trucs verzamelen voor project Erbij Horen 

 
Houten, 9 mei 2016 

 
Beste lezer, 

Het project ‘Erbij Horen!’ is een initiatief van Stichting Hoormij en de Federatie van Ouders van Dove 

Kinderen (www.fodok.nl). Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en 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. Maar wat als door doofheid/slechthorendheid 

communiceren lastig is? Wat als je niet (alles) goed kan verstaan? Het gevolg is dan vaak irritatie, 

sociale uitsluiting of soms zelfs slachtoffer worden van pestgedrag. Slechthorende en dove kinderen 

in het reguliere onderwijs voelen zich dan ook vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten onzeker, 

eenzaam en kunnen hierdoor psychische problemen krijgen. Problemen die invloed kunnen hebben 

op de rest van hun leven. Onderzoeken wijzen uit dat slechthorende en dove kinderen in het 

reguliere onderwijs het sociaal vaak moeilijker hebben dan hun horende klasgenoten. Dat speelt 

vooral bij kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 14 jaar. Maar in die onderzoeken staan nauwelijks tips 

en trucs om ervoor te zorgen dat jij er ook bij hoort. Hoog tijd om die eens te verzamelen.  

Vanuit een positieve invalshoek willen wij de al verzamelde tips en trucs aanvullen met jouw eigen 

handige, leuke en bijzondere tips. Daarom willen wij jou graag vragen om te reageren op 

onderstaande vragen. De ervaringskennis zal uiteindelijk in een toegankelijke vorm bij de 

slechthorende en dove kinderen komen, zodat zij de tips en trucs goed kunnen gebruiken.   

Het opsturen van je tips en trucs zal een bijdrage leveren aan de empowerment van slechthorende 

en dove kinderen. Als je dat ook belangrijk vindt, reageer dan op (enkele van) de onderstaande 

vragen en stuur je reactie naar Arend Verschoor via arend.verschoor@stichtinghoormij.nl.  

Bij voorkeur voor 31 mei 2016 reageren. 

Bij voorbaat dank voor het delen van jouw ervaringen! Je mag uiteraard van ons verwachten dat we 

hier vertrouwelijk mee omgaan en dat tips anoniem worden verwerkt. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Arend Verschoor 
Projectleider Erbij Horen! | Doorkiesnr. 030-6354009 | arend.verschoor@stichtinghoormij.nl 
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Vragen voor kinderen/jongeren: 
 

 Hoe heb jij de begeleiding van je ouders ervaren? Welke tip zou jij je ouders kunnen geven 
zodat ze jou nog beter kunnen helpen met je gehoorbeperking? 

 Wat is de beste tip die je zelf ooit hebt gekregen? 

 Wat is de slechtste tip die je zelf ooit hebt gekregen? 

 Hoe zorg jij dat je goed mee kunt doen met mensen die goed horen? 

 Wat is een belangrijke tip als het gaat om samenwerking met een tolk? 

 Wat vind jij handig om te doen bij een eerste kennismaking? 

 Wat is slim om te doen als je in gesprek wilt komen/blijven met anderen? 

 Hoe zorg je ervoor dat je energie houdt? 

 Wat doe jij als andere kinderen je buitensluiten/roddelen/grappen maken over je gehoor? 

 Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk informatie mist? 

 Hoe heb je de begeleiding op school ervaren? Welke tip zou jij je school kunnen geven zodat 
ze jou nog beter kunnen helpen? 

 Hoe heb je de begeleiding van je ambulant begeleiders ervaren? Wat hadden ze misschien 
anders moeten/kunnen doen? 

 Wat voor tips geef jij horende mensen om goed te kunnen communiceren met jou? 

 Hoe kunnen mensen die goed horen zich aan jou aanpassen? 

 Hoe zorg je ervoor dat anderen geen misbruik maken van jouw doof-/slechthorendheid? 

 Wat zijn jouw tips voor een goed contact met je leerkracht/coach/trainer? 

 Wat doe je als je de uitleg niet helemaal hebt gehoord/verstaan? 

 Hoe haal jij voordeel uit jouw doof-/slechthorendheid? 

 Zijn er boeken/trainingen waar je veel aan gehad hebt? 
 
 
Vragen voor ouders: 
 

 Welke tips geef jij aan mensen in de omgeving van jouw kind? 

 Hoe zorg je voor een veilige omgeving waarin je kind wel ruimte krijgt om te 
experimenteren/ ontdekken en fouten te maken? 

 Zijn er boeken/trainingen die je andere ouders aanraadt? 

 Wat helpt jou in de acceptatie van de doof-/slechthorendheid van je kind? 

 Hoe bevorder jij de zelfstandigheid van je kind (eigen ruimte en eigen keuzes maken)? 

 Wanneer stimuleer je je kind om uit te komen voor zijn/haar gehoorbeperking? 

 Hoe help je jouw kind in de communicatie (binnen het gezin of met anderen)? 

 Hoe help je jouw kind in het aangaan van vriendschappen? 

 Waar let jij op bij het kiezen van een school voor je kind? 

 Welke specifieke tips heb je voor de begeleiding van kinderen in de basisschool leeftijd? 

 Welke specifieke tips heb je voor de begeleiding van kinderen in de puberteit? 
 

mailto:info@stichtinghoormij.nl
http://www.stichtinghoormij.nl/

