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Onderzoek Tech Advies Team 

Literatuuronderzoek

Benchmark onderzoek

Keten onderzoek

Onderzoek eindgebruikers

Casestudy onderzoek



Onderzoek Tech Advies Team

Eindgebruikers
- Veel zelf pionieren
- Behandeling op maat
- Rol leverancier
- Blijvende nazorg en follow up

Casestudy
- Moeilijk te definiëren behandeltrajecten
- Ouders willen contact medeouders, 

spreekuur leverancier en concrete 
begeleiding

Ketenonderzoek
- Weinig middelen, geld en formatie
- Wens voor laagdrempelige 

samenwerking in de ketenzorg

Literatuur onderzoek
- Hogere oudertevredenheid
- Stagnatie in implementatie

Benchmark
- Soms specialistische teams
- Wel kennis en kunde, maar 

veel verantwoordelijkheid bij 
de leverancier



Aanbevelingen onderzoek 

Verwijzer

Tech Advies Team

Eind
gebruiker

Communicatie 
partners



Implementatie Tech Advies Team 

• o.a.:

• Spreekuur met leverancier

• Spreekuur bij de ketenpartner

• Ouderbijeenkomsten

• Inhoudelijke ontwikkeling…enz

 SCHOLING COMMUNICATIEPARTNERS



Scholingsprogramma 
communicatiepartners

Doel: alle betrokkenen rondom het kind zijn op de 
hoogte van de aanwezige middelen en zetten deze 
middelen adequaat in.

-
-
-
-

E-learning per kind

Opdrachten met het kind

Terugkoppeling met TAT

Vervolgscholing in maart ’20



Voorbeelden filmpjes e-learning

Mobi inspreken boodschap.mp4
Zingui met aloha software, structuur (Isabel).mp4


Opdrachten (voorbeelden)

- Zoek samen met het kind de volgende boodschappen

- Wil je me helpen?

- Goedemorgen!

- De dag van de week

- Maak een kort filmpje waar je laat zien hoe je een

boodschap inspreekt in de spraakcomputer

- Maak samen met het kind een Omnidu werkje en film 

dit voor de trainingsmiddag



Discussie en toekomst

- Borgen van scholing lange termijn

- Wisselende communicatiepartners

- Variatie aan problematiek in de klas/ belemmerende 

factoren voor inzet AT in de klas

- Scholing uitbreiden naar woonvormen

- Ouders en netwerk/ouderbijeenkomsten

- Scholing van collega’s andere teams KD



Vragen?

Hartelijk dank voor jullie aandacht. Voor meer informatie 

over het Tech Advies Team van Klimmendaal, kunt u 

contact opnemen met:

m.paus@klimmendaal.nl

mailto:m.paus@Klimmendaal.nl

