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Beste leden,

1.
Bestuursnieuws

Vlak voor de intrede van het nieuwe jaar willen we u kennis
laten maken met de Digitale KomCom.
Al enkele jaren verschijnt ons magazine onder deze naam en
vanaf nu zal hij zijn naam eer aandoen en enkel digitaal
verspreid worden onder onze leden.
Dit werd al aangekondigd in de DigiKomCom nr. 3 van juni/
juli 2016.
We bieden u dezelfde content, maar nu door middel van
links naar onze site www.isaac-nf.nl.
U kunt ook direct naar de site gaan en inloggen onder de
knop
.
Bij
vindt u de genoemde artikelen en eerdere
versies van de DigiKomCom.
Begin 2017 zal onze nieuwe website operationeel zijn en
kunnen we u nog beter informeren en van dienst zijn.
We gaan door met onze ideeën om ISAAC-NF interessanter
en actueler te maken.

Het resultaat werd in oktober al zichtbaar door het ISAAC-NF-voorleespakket.
We zijn erg blij met jullie reacties die stuk voor stuk positief waren.

Dank daarvoor.
Dit stimuleert ons door te gaat op de
uitgezette paden.
Er werd zelfs een recensie geschreven in
het BOSK-magazine nr. 2 van dit jaar:
https://www.bosk.nl/bosk/actueel/boskmagazine/

We ontvingen de volgende foto’s van onze gebruikers:

Anna en het boek i.c.m. met het PODDsysteem

Maud in samenspel!

Houdt u de Nationale Voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari 2017 in de
gaten?
Het ISAAC-nf prentenboek De Kleine Walvis is niet alleen gekozen tot
prentenboek van het jaar 2016 maar staat ook in de nationale-voorleesdagenprentenboeken-TOP-10 in 2017!
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2017/

2.
Netwerk
TOC

Op 8 november was er weer
een netwerkbijeenkomst van
de Linkedln groep TOC met
als thema “Lees- en
schrijfonderwijs bij OC-gebruikers”.

http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/Artikel-IsaacNetwerkbijeenkomst-TOC-8-nov-2016.pdf

Leonieke Wiertz (als vertegenwoordiger van het ISAACbestuur) en de leden Gerna Scholte en Mascha Legel
waren aanwezig op de ISAAC International conference
van 24 juli t/m 30 juli in Toronto.
Gerna geeft in een tweetal artikelen een impressie van
de conferentie.
http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/ISAAC2016-Pre-conference.pdf
http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/ISAAC2016-main-conference.pdf
En vanuit het perspectief van Mascha Legel:
http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/ISAAC-2016Toronto-verslag-Macha-Legel.pdf
http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/flyer-MijnFilm-Mijn-Verhaal-2016.pdf
In Toronto zijn de banden tussen Nederland en Vlaanderen
aangetrokken, dit resulteerde in het bezoeken van elkaars
communicatievergaderingen waarin beiden elkaar mooi
konden aanvullen.
Ook heeft MODEM aangegeven actief betrokken te willen
worden bij onze (bestuurs)activiteiten in de toekomst!

3.
ISAAC
International
Conference
2016
Toronto

Een foto impressie van Mascha:

Antropologie en AAC!

AAC in China

ISAAC-research

A la Toronto!

4.
COM
Hogeschool
Zuyd

ISAAC-NF heeft Ruth Dalemans van het project COM,
benaderd over de actuele stand. Onder de volgende
link vindt u meer informatie.
http://isaac-nf.nl/wp-content/uploads/2012/12/2016december-project.pdf

We kregen een reactie van een lezer op de DKC
van juni/ juli:
“Graag wil ik hierbij een opmerking maken over een artikel in de
DigiKomCom. Het betreft het verslag van de brainstormsessie op
pagina 8 over de Netwerkbijeenkomst van de LinkedIngroep TOC op
22 maart 2016. Er wordt gediscussieerd over de verschillende
modellen.
Het verslag maakt de indruk dat er een interessante discussie is
gevoerd waarin met veel verschillende facetten is rekening
gehouden.

5.
Een
reactie

Wat ik ervan begrijp is dat de kern van de discussie draaide om de vraag hoe een
kernwoordenschat idealiter opgebouwd moet worden: van top down of juist bottom-up. Mijn
dochter gebruik de Nova-Chat. Het is dus een kwestie die bij ons in het gezin speelt. Ik ben van
mening dat centraal in deze vraag moet staan, wat de gebruiker aan kan. Beide manieren zijn een
optie en de keuze wordt afgestemd op de persoon die de vocabulaire gaat gebruiken.
Misschien heb ik de discussie niet goed begrepen, waardoor ik de discussie niet goed
interpreteer. Zoals ik het nu lees, komt het bij mij over of het vormgeven van een vocabulaire een
‘technische’ kwestie is, terwijl in mijn beleving het vormgeven van een vocabulaire een proces is
dat in afstemming met de kerngebruiker en de naasten om de kerngebruiker heen, tot stand zou
moeten komen. Ik zou hier dan ook aandacht voor willen vragen in een vervolg discussie. Ik ben
van mening dat alleen een goed op de gebruiker afgestemde vocabulaire zal leiden tot een
intensief gebruik van het hulpmiddel!
Een ander punt wat in deze discussie niet aan de orde lijkt geweest, is de invloed van de financier.
Als de zorgverzekeraar het spraakhulpmiddel financiert, heeft zij ook invloed op het middel en
dus ook de meegeleverde software die gebruikt gaat worden. In onze situatie bracht dat een
ander hulpmiddel binnen dat wij oorspronkelijk hadden aangevraagd. Door het verzoek van de

zorgverzekeraar voor een second opinion met een tweede leverancier hebben we een
geavanceerder apparaat gekregen met software wat ik in genoemde discussie niet tegenkom. In
onze situatie is er geen logopedist meer aan te pas gekomen.
Met vriendelijke groet,
Aartje Hemelaar”

Voelt u zich vrij om hierop te reageren via info@isaac-nf.nl. We
juichen een discussie over dit onderwerp zeker toe!
Deze plaatsen we dan in de volgende DigiKomCom Nieuwsbrief.

