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Inschrijformulier 
Symposium ‘Meer zicht op TOS en slechthorendheid’

Voornaam + achternaam:

Organisatie:

E-mailadres

Telefoonnummer:

Ik neem graag deel aan het symposium ‘Meer zicht op TOS en 

slechthorendheid’ op donderdag 2 november 2017 in Venlo.

Mijn eerste voorkeur voor de workshops* gaat uit naar (graag twee voorkeuren aanvinken):

Workshop 1: Wat beweegt ons tot spreken?
Workshop 2: Stimuleer het taaldenken van het 
kind 
Workshop 3: Nederlands met Gebaren
Workshop 4: Vroegsignalering Taal Ontwikkelings 
Stoornissen
Workshop 5: Sociaal-emotionele problemen bij 
kinderen met TOS
Workshop 6: Beleef TOS
Workshop 7: Kinderen met TOS en de samenhang 
met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen

Workshop 8: Beleef Slechthorendheid 
Workshop 9: Auditieve verwerkingsproblemen en/
of dyslexie: diagnostiek en behandeling 
Workshop 10: De slechthorende leerling in het 
regulier onderwijs. 
Workshop 11: Ondersteuningsarrangement
Workshop 12: Taalstoornissen bij meertalige 
kinderen 

* De beschrijvingen van de verschillende workshops vind u verderop in dit document.

Vul dit formulier volledig in en stuur dit voor 31 oktober via e-mail aan: info@taalbrug.nl
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WORKSHOPS 2 NOVEMBER 2017
Workshop 1: Wat beweegt ons tot spreken? 
Door: Renske van Sijp (logopedist), Marieke Janssen-Crins (pedagogisch behandelaar)

Een kijkje in de groep vanuit een multidisciplinaire benadering voor jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar bij 
het stimuleren van de communicatie.

De taalontwikkelingsproblematiek is vaak divers van aard; is sterk gerelateerd aan 
ontwikkelingsproblematiek op andere domeinen zoals executief  functioneren, sociale cognitie en 
sociaal-emotionele vaardigheden en gaat regelmatig gepaard met andere classificaties, zoals ADHD en 
ASS.
Daarom kiest Kentalis voor een behandeling die multidisciplinair en systemisch van aard is. Binnen de 
behandeling kiezen we voor functionele interactieve communicatie die we laten zien aan de hand van 
een prentenboek.

Workshop 2: Stimuleer het taaldenken van het kind
Door: Chantal Verstappen (pedagogisch behandelaar) en Maureen Joosten (logopedist)

Maak kennis met de door de Amerikaanse orthopedagoog Marion Blank ontwikkelde denkstimulerende 
gespreksmethodiek (DGM)!

Met DGM leer je om kinderen hun ervaringen te structureren door middel van taal. De kern van deze 
methode vormt het denkgesprek. Gedurende dit gesprek komen verschillende taaldenkvaardigheden 
aan bod, zoals oorzaak-gevolgredeneren, het ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het 
bedenken van oplossingen. In deze workshop maak je kennis met deze methodiek aan de hand van 
theorie en videobeelden. 

Workshop 3: Nederlands met Gebaren
Door: Cindy Debie (gebarendocent en pedagogisch behandelaar) en Joyce Kersten (gebarendocent en 
pedagogisch behandelaar)

Praten met je handen!

Deze workshop is een kennismaking met NmG (Nederlands met Gebaren) en is bedoeld voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om onze gesproken taal te ondersteunen/ visueel te maken. 
NmG is één van die mogelijkheden en wordt o.a. ingezet bij slechthorende kinderen en kinderen 
met een taalontwikkelingsstoornis. Naast achtergrondinformatie ervaart u hoe het is om gebaren te 
kunnen inzetten. Na deze workshop zult u verbaasd zijn wat u al heeft geleerd. Als aandenken krijgt u 
informatie met de gebaren op papier mee.
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Workshop 4: Vroegsignalering Taal Ontwikkelings Stoornissen
Door: Nel de Greef  ( Logopedist Taalbrug SO)

Ben er vroeg bij!

In elke klas zitten wel een paar leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is belangrijk 
om deze kinderen zo goed mogelijk op te sporen en te begeleiden. Deze presentatie geeft inzicht in 
het belang van vroegsignalering van taalproblemen, maar ook wat de valkuilen zijn. De verschillende 
screeningsinstrumenten en vragenlijsten worden besproken en de mogelijkheden voor meertalige 
kinderen. Wat zijn de vervolgstappen na signalering? Tijdens deze presentatie is er ruimte voor het 
inbrengen en bespreken van leerlingen uit de praktijk.

Workshop 5: Sociaal-emotionele problemen bij kinderen met TOS
Door: Kim Franssen (kinder en jeugdtherapeute) en Christel Hofland (speltherapeute) 

“ Mijn hoofd zit vol, ik ben boos, ik kan niets, dat durf  ik niet, ik ben stil. Help me om mijn gevoelens te 
uiten en er mee om te gaan!”

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociaal-
emotionele problemen. Wanneer een kind over weinig taal beschikt, kan het meer moeite hebben 
gevoelens onder woorden te brengen. Het kan de communicatie in wisselwerking met zijn omgeving 
verstoren en het kind kan zich daardoor vaak niet begrepen voelen. 

Workshop 6: Beleef  TOS
Door: Monique Reijnders (systeembegeleider), Linda Fokker (logopediste), Marion Wagemans (AD-er 
van de Taalbrug)

Voel en ervaar hoe het is om een spraaktaalstoornis te hebben.

Hoe is het om niet goed uit je woorden te komen? Of om niet begrepen te worden? Zelf  ervaren van 
wat een taalontwikkeling stoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. 
Het kweekt begrip voor een persoon met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het 
probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, 
wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS.
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Workshop 7: Kinderen met TOS en de samenhang met Sensorische 
Informatieverwerkingsproblemen (zintuiglijke prikkelverwerking)
Door: Sophie Braam (ergotherapeute), Inge Frankort (logopedist) 

Raak geprikkeld en doe meer met de Sensorische Informatieverwerking bij TOS! Een workshop over de 
invloed van zintuiglijke prikkels op de ontwikkeling van taal en je eigen functioneren.

In deze workshop wordt je kennis over Sensorische Informatieverwerking (SI) uitgebreid of  opgefrist, 
de link gelegd tussen SI en het ontwikkelen van taal, krijg je a.d.h.v. het model van Winnie Dunn 
inzicht in hoe SI ons gedrag en ons functioneren beïnvloedt en staan we stil bij ideeën voor mogelijke 
interventies.

Workshop 8: Beleef  Slechthorendheid
Door: Marie-Jose Houwen (AD-er van Taalbrug) en Ilona Huijben (logopedist)

Voel en ervaar hoe het is slechthorend te zijn.

Hoe is het om niet goed te kunnen horen? Of om niet begrepen te worden? Zelf  ervaren hoe het is 
om slechthorendheid te zijn, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. Het kweekt 
begrip voor een persoon met slechthorendheid, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het 
probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, 
wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van slechthorendheid.

Workshop 9: Auditieve verwerkingsproblemen en/of  dyslexie: diagnostiek en 
behandeling 
Door: drs. Evelien Vroomen-Henckens, Orthopedagoog en Kim Bovendeaard-Clever (Logopedist/ 
Orthodidactisch medewerker-Dyslexiespecialist Master SEN)

Weet jij al wat de mogelijkheden zijn in diagnostiek en behandeling van auditieve 
verwerkingsproblemen en/of  dyslexie?

In deze presentatie wordt verduidelijkt wat een audiologisch centrum te bieden heeft op gebied 
van diagnostiek en begeleiding voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen en/of  dyslexie 
waaronder aanpassingen in de directe omgeving van het kind. Tevens komen de (on)mogelijkheden 
van behandeling bij auditieve verwerkingsproblemen aan bod.
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Workshop 10: De slechthorende leerling in het regulier onderwijs. 
Door: Gerd Bergmans en Silvia van Sommeren (AD-ers van de Taalbrug)

Waar loop je tegenaan bij de begeleiding van een slechthorende leerling?

Centraal staan de vragen: Welk gedrag je ziet bij de leerling? Is dit te verklaren vanuit de 
slechthorendheid? Wat kun je eraan doen? Verschillende onderwerpen kunnen door de deelnemers 
ingebracht worden zoals; sociaal emotionele ontwikkeling, invloed SH op verschillende leergebieden, 
inzet solo-apparatuur, advies VO, overstap groep 2-3, contact ouders etc.

Workshop 11: Ondersteuningsarrangement
Door: Yvonne Verkooijen (teamleider Ambulante Dienst van de Taalbrug)

Passende ondersteuning; hoe ziet het eruit en wat is ervoor nodig.

Kinderen in het (reguliere) onderwijs met een TOS, SH of  Doof  (al dan niet in combinatie met ASS) 
kunnen ondersteuning krijgen vanuit de Taalbrug aansluitend op hun onderwijsbehoefte en de 
ondersteuningsbehoefte van de school. Hoe kan het eruit zien en wat is daarvoor nodig.

Workshop 12: Taalstoornissen bij meertalige kinderen 
Door: Christy Daamen (AD-er/consultant/logopedist Taalbrug SO ambulante dienst, specialisatie 
kinderen met communicatieve en auditieve beperkingen)

Hoe kom je tot het signaleren, diagnosticeren en goed ondersteunen van meertalige kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS)? 

In het onderwijs komen we steeds meer kinderen tegen die de Nederlandse taal nog moeten leren. De 
ontwikkeling van een tweede taal verloopt voor iedere tweede taalleerder anders. 
We zien taalachterstanden bij deze kinderen. Maar wanneer spreek je nu van een taalachterstand en 
wanneer heb je te maken met een taalontwikkelingsstoornis?
In deze presentatie kijken we samen naar de overeenkomsten en verschillen van taalproblemen vanuit 
meertaligheid en een taalstoornis. Welke wegen kun je bewandelen om tot een goede diagnostiek te 
komen, hoe kun je kinderen met meertaligheid en TOS goed ondersteunen in hun taalontwikkeling en 
welke organisaties kunnen hierin helpen?
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