
In beeld: OC-gebruik(ers) in de 
maatschappij, de zorg, het onderwijs 

en thuis

7 & 8 oktober 2021



“Het succes van OC”

Met veel dank aan alle acteurs, technici, cameramensen en iedereen 
daaromheen die deze film heeft mogelijk gemaakt.

Hij zal na dit congres verspreid worden via al onze mogelijke kanalen.
Deel met ons mee!



Hoe verder met deze film?

• Hij wordt verspreid via social media, You Tube & e-mail.
• Laat hem zien aan anderen, verspreid hem.
• Laten we samen duidelijk maken dat iedereen recht heeft op 

OC.
• Laten we samen een eind maken aan de mythes.

Want….



- Je kan alleen onafhankelijk meedoen in de maatschappij & je 
mening uiten als je iets hebt om je mee te uiten. 

- Voor iedere persoon moet gezocht worden naar de meest 
optimale manier om te communiceren.

- Niemand is te beperkt, oud of jong om OC te leren.
- Dit moet toegankelijk zijn; de persoon moet er zelfstandig 

mee kunnen communiceren. 
- Een communicatieprobleem = een gedeeld probleem!

Communicatie is een recht voor iedereen

Stoep et al. (2019) en Stoep & Deckers (2021)
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VN verdrag: concreet voor OC

- Informatie die voor iedereen te begrijpen is.
- Vrijheid van meningsuiting voor iedereen.

- Als dit niet kan met gesproken, geschreven of gebarentaal moet er worden gezocht naar 
een alternatief. 

- Je mening mag geuit worden met een communicatiemiddel naar keuze. 

- Stimuleren van gebruik van alternatieve vormen van communicatie.
- Het onderwijs moet gegeven worden in een taal die voor het kind 

toegankelijk is.
- Onderwijs (op welke manier dan ook) moet toegankelijk zijn voor ieder kind

- Leerkrachten moeten geschoold worden in de benodigde alternatieven 
en ondersteunende materialen voor communicatie.

- Waar nodig moeten ondersteunende middelen worden ingezet zodat 
iemand zo onafhankelijk mogelijk mee kan doen in de samenleving.
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We brengen in beeld

In 
beeld

OC- gebruikers 
en hun naasten

Hoe stimuleer 
je OC?

Hoe pas je OC 
toe in het 

dagelijks leven?

Onze partners 
(in crime)

Hoe breng je de 
communicatie 

in beeld?

“Het Succes van 
OC”

Inclusie van OC-
gebruikers

En veel filmpjes door het 
congres heen!



In beeld; onze partners!

• Langere samenwerking.
• Geresulteerd in:

• Webinar: Impact van de IQ test: 
• (163) OPaZ webinar: impact van de IQ test - YouTube

• Inspiratiesessie Ondersteunde communicatie:  
• Met veel aandacht voor ontkrachting van OC mythes.
• (163) Inspiratiesessie Ondersteunde Communicatie 29-09-2021 -

YouTube
• Betrokkenheid bij de site www.regelhulp.nl
• Artikel van Stijn & Martine over OC:

• Ondersteunde communicatie: iedereen heeft het recht om te 
communiceren | Nieuwsbericht | Regelhulp - Ministerie van 
VWS

En we gaan samen door om OC voor iedereen toegankelijk te maken

https://www.youtube.com/watch?v=klPhefjF8XU
https://www.youtube.com/watch?v=YhefDpOeTis
http://www.regelhulp.nl/
https://www.regelhulp.nl/actueel/nieuws/2021/9/22/ondersteunde-communicatie-iedereen-heeft-het-recht-om-te-communiceren


In beeld; onze partners!

• Subsidie a 70.000 euro.
• 40(+) gratis voorlichtingen door het land
• We komen op locatie met een OC-gebruiker/ouder & professional
• Voorlichting is volledig gebaseerd op de Leidraad OC. 

• Afgestemd met ouders & OC-gebruikers
• We starten begin november

• Alle deelnemers zijn geïnformeerd.
• Aanmelden kan nog, maar;

• We zitten vol!
• We proberen er meer te doen en/of verlenging aan te vragen, dus geef je op: 

https://forms.gle/bpyh92nohu1gmVbz8

https://forms.gle/bpyh92nohu1gmVbz8


In beeld; onze partners!

• Leernetwerk Vlaanderen
• Uitwisselen van expertise
• Volgens jaar ook een Vlaamse spreker op ons congres.
• Werken aan

• Vlaamse versie Leidraad ondersteunde communicatie
• Digitaal communicatiepaspoort
• Screening communicatieve functies



In beeld; onze partners!

• Meedenken met Medisch Contact hoe het pijnpaspoort geschikt te 
maken voor jonge & volwassen OC-gebruikers.

• Sectiedag Erfelijke Aangeboren Aandoening (EAA) artsen (verder) 
kennis laten maken met OC en wat het kan betekenen voor hun 
patiënten & hun ouders.



In beeld; onze partners!

• Doel: museumbezoek voor iedereen toegankelijk!

• Museumkaart ontwikkeld in samenwerking met EMB Nederland.
• Ligt klaar om verspreid te worden over 300 musea.
• Binnenkort ook te downloaden.
• Filmpje over hoe hem in te zetten wordt gemaakt!



In beeld in kranten en tijdschriften…

Deze maand:

Artikel in “de Pedagoog”, het blad van de NVO 
over het afschaffen van slagboomdiagnostiek 
obv de IQ test.

Houdt onze socials in de gaten!



In beeld: kijk hoe leuk OC is!

Met veel dank aan Leonieke, Thérèse 
& de leerlingen van de Mytylschool 
Eindhoven!



We komen nog beter in beeld:

15 oktober a.s. 29 & 30 oktober a.s.



Onze inspirator en de oprichter van ISAAC-
NF in beeld: Prof. dr. Hans van Balkom

Officier in de orde van Oranje Nassau.



Steunt u onze missie?
Word lid: 
www.isaac-nf.nl/contact/inschrijven-leden

Communicatie is een recht voor iedereen

https://www.isaac-nf.nl/contact/inschrijven-leden
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