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WELKOM!

Fijn dat je er bent, hierbij nog wat huisregels:

• Deelnemers worden op MUTE gezet bij binnenkomst
• Middels je chatvenster kun je evt. opmerkingen kwijt en vragen 

stellen. Deze worden verzameld en later beantwoord.
• Let op, deze webinar wordt opgenomen; de chat is hierbij NIET in 

beeld.
• Het kan zijn dat u in beeld komt, wenst u dit niet, zet uw camera dan uit.
• PDF van de PowerPoint wordt gedeeld op de website (zie hand-outs).

Behandelgroep
Walvissen

Een samenwerkingsverband tussen Lichtenbeek, Klimmendaal en stichting Milo.

Petra Roelofs, Marcia van den Hove en Quirine Plaizier 
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Welkom

• Wie zijn wij? 
• Behandelgroep de Walvissen
• Ruimte voor vragen en opmerkingen

Hulpvraag SO Lichtenbeek

• Hoe kunnen we voor kinderen met een communicatieve en 
verstandelijke beperking de ondersteunde communicatie beter 
implementeren in hun dagelijkse programma op school?
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Wie?

• SO Lichtenbeek en revalidatiecentrum Klimmendaal hebben de 
samenwerking gezocht met Stichting Milo.

• Start behandelgroep januari 2021

Behandelgroep Walvissen

• Naamgeving
• Behandelgroep waarin de kinderen een heel schooljaar zitten
• Werken aan zowel onderwijs- , revalidatie- en communicatiedoelen
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Beelden vanuit de Walvissen

Welke kinderen komen in aanmerking?

Betrokken professionals van SO Lichtenbeek, Revalidatiecentrum 
Klimmendaal, Stichting Milo beoordelen voor welke kinderen de 
behandelgroep geschikt is.
Voorwaarden:
• Verstandelijke beperking
• Taalontwikkelingsstoornis
• Participatie ouder(s)/verzorger(s)
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Verschillen 
Behandelgroep
• 7 leerlingen
• Behandelaren op de groep
• Anker gestuurd (3)
• Participatie ouders
• ‘OC-bad’

Reguliere groep
• 5-10 leerlingen
• Themagericht (9)
• OC vanuit therapie en 

individuele specifieke vraag

Inzet ondersteunde communicatie (OC)

• OC als sausje
• OC als middel  – nooit als doel
• Het hele netwerk gebruikt het
• Communicatiefuncties
• Speelt belangrijke rol bij ontwikkelen van goede taal- en 

communicatievaardigheden
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Voorbeelden van OC
NON-TECH             ---------- >            LOW-TECH             ---------- >          HIGH-TECH

Hoe ziet een dag eruit?

• Balans tussen inspanning en ontspanning
• Individuele momenten 
• Groepsmomenten
• Therapieën 
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Spelen en werken in hoeken

Dagplanning & verwijssysteem

• Alle kinderen hebben een eigen, passend, plansysteem
• Verwijzers op één plek
• Actieve rol voor het kind, aangepast naar kunnen
• Overzicht op de dag (en activiteit)

• Inzet verwijsliedjes
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Voorbeelden

Ervaringen met de Walvissen
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Uitstroom en vervolgplannen

• Beweging in de school
• Effecten voor revalidatie 

Vragen en opmerkingen?

• Dank voor jullie aandacht

• Contactgegevens
• Klimmendaal: Marcia van den Hove  m.vandenhove@klimmendaal.nl
• Lichtenbeek: Petra Roelofs  p.roelofs@lichtenbeek.nl
• Milo: Quirine Plaizier quirineplaizier@stichtingmilo.nl
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