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WELKOM!
Fijn dat je er bent, hierbij nog wat huisregels:
• Geluid van de deelnemers wordt uitgezet
• Zet je chat venster open voor evt. opmerkingen en vragen,
deze worden tussentijds verzameld en er worden pauzes voor ingelast
door de spreker.
• Let op, deze webinar wordt opgenomen.
• Zet je camera uit, anders kom je in beeld…
• PDF van de PowerPoint wordt gedeeld op de website.
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Implementatie op school of KDC
Sandra Koster, Monique Linssen, Patricia van Mosseveld
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Oktober 2019 Bezoek Pestalozzi Schule in Keulen.
Inclusief onderwijs:
- Overal OC
- De hele dag
- Door iedereen gebruikt
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December 2019 - maart 2020
Verkennend onderzoek naar
Ondersteunde Communicatie in de klas.
Enquête en interviews met leerkrachten
Cluster 3 onderwijs.
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Welke problemen ervaren leerkrachten in cluster 3 scholen rondom de implementatie van
hightech communicatiehulpmiddelen in de klas voor wat betreft de aspecten:
1. Tijd
2. Werkdruk (kerndoelen)
3. Kennis
4. Materialen
En op welke wijze kan deze implementatie verbeterd worden?
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TIJD
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KERNDOELEN
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KENNIS
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MATERIALEN
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Op welke wijze kan deze implementatie verbeterd worden volgens de leerkrachten zelf:
-

Bijscholing/kennis

-

Voorbeeldfilmpjes en ideeën, digitale kennisbank

-

Meer (voorbereidings-) tijd

-

Voordoen door en hulp/ondersteuning van de logopedist
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Verdere aanbevelingen en reeds uitgevoerde acties:
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Twee voordeuren ….

SO Ulingshof

Adelante Kinderrevalidatie Ulingshof
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….maar één plan
• Aanleiding: PODD-cursus Gayle Porter
• Introductie PODD/ ProLog2Go/ Score
• Inspiratie bij ISAAC International-congres Australië
• Kongress Unterstützte Kommunikation in Dortmund
• Deelname ISAAC-NF werkgroep OC Leidraad
• Overeenstemming over doel en effect modelleren b.v. door workshops
• Keuze voor één vorm, maar gepersonaliseerd
• Driehoek leerkracht -logopedist -conciërge
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Tour de Ulingshof

• https://studio.youtube.com/video/of6_IbfDnwQ/edit
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Hulpvragen van de leerkracht

-Hoe kan ik de verschillende OC –systemen van de kinderen inzetten tijdens mijn les?
-Hoe zet ik OC op een effectieve en praktische manier in?
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Revalidatie en OC Leidraad
Revalidatiedoelen op participatieniveau voor zowel groepslogopedie als individuele kinderen
• Implementatie Ondersteunde Communicatie thuis en in de klas
• Communicatieontwikkeling door inzet OC in een functionele situatie (communicatieve functies)
• Inzet van OC voor zowel semantische, syntactische als morfologische ontwikkeling
• De strategieën modelleren, tempo verlagen en structureren van de situatie staan centraal

Uitvoering:
• Individuele therapieën voornamelijk in de klas
• Bij groepslogopedie wisselende moderator: logopedist, leerkracht, klassenassistent
• Per thema bijpassende randwoorden door logopedist, leerkracht en klassenassistent
• Per keer de nadruk op enkele kern- en randwoorden zodat de grammaticale structuren gemodelleerd worden
• Positie en kleuren van woordsoorten doorgevoerd in verschillende persoonlijke OC-hulpmiddelen
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Onderwijs en OC Leidraad
Ervaringen tot nu toe:

OC draagt bij aan onderwijskundige doelen zoals:

• Lager tempo, meer verwerkingstijd

•

Vergroten van woordenschat

• Visuele ondersteuning door gebruik van
gebaren of van het communicatiebord

•

Begrijpend lezen: koppelen van betekenis aan
symbolen

• Randwoorden bij nieuw thema modelleren
op communicatiebord: meer betrokkenheid
en meer inzet van persoonlijk OChulpmiddel

•

Vergroten zelfredzaamheid

•

Communicatie

•

Welbevinden

• Communicatiekaart /-bord stimuleert de
voorkennis van leerlingen

•

Betrokkenheid

•

Sociale ontwikkeling

•

Luistervaardigheid

• Wegnemen handelingsverlegenheid bij
leerkrachten
• Door vaker in te zetten, creatiever en sneller
in gebruik kernwoorden
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Modelleren

• https://studio.youtube.com/video/vCCr2hFNNug/edit
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…..en nu ik!

• https://studio.youtube.com/video/QZASwSNHRvc/edit
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Verschillende systemen, altijd aanwezig
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Nog veel te doen
Plan:
Interne workshops OC voor ouders en personeel met de OC Leidraad als uitgangspunt.
Doelen:
-

Iedereen op één lijn t.a.v. belang en gebruik

-

Ouders en personeel technisch onafhankelijker maken
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Bedankt voor jullie aandacht!
De presentatie wordt gedeeld op de
website.
M.Linssen@adelante-zorggroep.nl
info@sandrakoster.nl
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