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Indeling workshop

- Wat is een goede communicatiepartner?

- Hoe word je een goede communicatiepartner?

- Hoe gaat dit bij de Sint Maartenskliniek en de 

St. Maartenschool?

- Wie draagt de verantwoordelijkheid?

- Gezamenlijk in gesprek.

3



Wat heeft een goede 

communicatiepartner in huis?

4

Vaardigheden

Kennis
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Bewust de rol van 
communicatiepartner uitvoeren

Toepassen partnerstrategieën

Met name modelleren
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Hoe word je een goede communicatiepartner?

Kennis 
vergaren en 
ervaren in 
de praktijk

Verdiepen in  vocabulaires

Cursus/workshop 
volgen

Congres

Oefenen met 
OC hulpmiddelCoaching 

Gebarentraining

Leren 
modelleren
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Workshop ALOHA
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Wat wordt binnen de SMK en SMS gedaan om 

kennis en vaardigheden te ontwikkelen?

•Gebarencursussen en e-learning

•Symboolvocabulaire en gebruik 
kern- en randvocabulaire (pilot) 

•Partnerstrategieën

•LOeS-werkwijze 

•CAIS training

Interne scholing voor 
collega’s
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Wat wordt binnen de SMK en SMS gedaan om 

kennis en vaardigheden te ontwikkelen?

• Communicatieprogramma’s zoals 
COCP, CAIS, LOeS

• Nathalie’s OC-café

• Hulpvraaggericht met o.a. 
Motivational Interviewing

Interventies met kinderen en 
hun communicatiepartners
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Wat wordt binnen de SMK en SMS gedaan om kennis 

en vaardigheden te ontwikkelen?

•Gebarencommissie

•OC-commissie met 
verschillende specialisten

•Samenwerking met Radboud 
Universiteit en HAN

Borging en 
ontwikkeling

11



Gebaren
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Praktisch oefenen van gebaren 
voor ouders en personeel

E-learning gebarencursus voor 
medewerkers en ouders

Train de trainer cursus

Individuele toetsing en coaching

gebarencommissie



Informatie voor kinderen, ouders en collega’s

Gebarenbladen

Op school en op de peuterrevalidatie worden 

themabladen (bijv. het thema winter, Kerstmis) 

verspreid met afbeeldingen van gebaren (gratis).

Facebook 

Via de Facebookpagina ‘het gebaar van de dag’ 

https://nl-nl.facebook.com/hetgebaarvandedag/

(gratis).

Abonnement gebarenwoordenboek

Uitgegeven door het Nederlands Gebarencentrum via 

de website www.gebarencentrum.nl (betaald). 
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Informatie voor kinderen, ouders en collega’s

Apps voor op de telefoon/tablet (Apple of Android)

• iSignNGT (gratis; 889 gebaren)

• KinderGebaren (gratis). 

DVD’s

Lotte en Max (betaald) via www.lottemax.nl. Deze 

DVD’s gaan over dagelijkse thema’s en zijn erg 

populair bij veel kinderen. 

Materiaal

Via de website https://www.gebarenwebwinkel.nl. 

Denk aan posters en spelletjes

Boeken 

Via de website www.gebarencentrum.nl (betaald). 

Onder andere Mijn eerste 1500 gebaren, gebaren met 

je baby. 14
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gebaren melk halen.mp4


Workshop modelleren en onder-

steunende gebaren 
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https://www.youtube.com/watch?v=flFN

Mky22-U

https://www.youtube.com/watch?v=flFNMky22-U
https://www.youtube.com/watch?v=flFNMky22-U


Input versus output

Gesproken taal Gesproken taal

Gesproken taal Pictogrammen 

Gesproken taal +

pictogrammen
Pictogrammen 



ALOHA

18



Onderdelen van ALOHA
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ALOHA 1: beginnende communiceerder

Hoofdblad ALOHA 1
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ALOHA 2: voor de gevorderde communiceerder

Hoofdblad van ALOHA 2
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OC op het schoolplein

Voorbeeld van ME bestand en filmpje 
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OC op het schoolplein
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ALOHA schoolplein.mp4


OC in de klas
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kring ALOHA digibord.mp4


Nathalie’s OC-café
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Nathalie Sud Rutger vakantie 20190912.mp4


Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Goede 
communicatiepartner

?
? ?
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Hoe kunnen we beter samenwerken?

-gezamenlijke verantwoordelijkheid

-bereikbaarheid verbeteren

-oog voor draagkracht
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Gebruik van veilige apps
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https://www.youtube.com/watch?v=iyUC

31MbGaY

https://www.youtube.com/watch?v=iyUC31MbGaY
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Vragen en/of opmerkingen

Hanny Weersink: 

h.weersink@maartenskliniek.nl

Loes Theunissen:

l.theunissen@maartenskliniek.nl
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