Informatiewijzer

Expertise-ondersteuning als een leerling
niet goed hoort én ziet
Heeft u een leerling die zowel slecht hoort als slecht ziet en heeft u vragen over
de dagelijkse omgang en het functioneren in de klas? Wij geven u graag een
deskundig en praktisch advies zodat de leerling zo optimaal mogelijk onderwijs kan
volgen. We bieden tijdelijke ondersteuning voor leerlingen op het (speciaal) basisen voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, binnen
heel Nederland. De ondersteuning is gericht op zowel leerlingen met aangeborenals verworven doofblindheid (bijvoorbeeld door het syndroom van Usher).
Direct aan de slag
Doel van onze ondersteuning is het in hun kracht zetten van leerling, ouders en leerkracht. Dat kan bijvoorbeeld
door het geven van specifieke informatie over de beperking, de inrichting van de fysieke omgeving, het aanbod van
materiaal en activiteiten, de communicatie met de leerling of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De ondersteuning
past in de taak die cluster 2 heeft binnen Passend Onderwijs om Consultatie en Advies te geven aan deze leerlingen.
Concreet bestaat dit uit een (telefonisch) intakegesprek en enkele bezoeken van een van onze medewerkers aan uw
school. U kunt direct met de adviezen aan de slag.

Een voorbeeld
José is leerkracht bij Kentalis Rafaël, school voor kinderen met doofblindheid en adviseerde een school voor speciaal
onderwijs in Utrecht. Finn (6) heeft het CHARGE-syndroom en is daarom slechthorend en slechtziend en heeft
motorische problemen. José heeft hem eerst geobserveerd: wat krijgt hij wel en niet mee? Daarna zijn praktische
aanpassingen gedaan: een hogere stoel omdat Finn dingen alleen ziet als ze laag zijn en het dichtbij aanbieden van
informatie in gebarentaal en afbeeldingen (picto’s). Omdat Finn veel rust nodig heeft, kan hij tijdens momenten als het
spelen op de gang, in de klas gaan liggen op een grote zitzak. Ook is gewerkt aan een stukje beeldvorming rond Finn
en het CHARGE-syndroom. Zelfs het hele schoolteam heeft hierover uitleg gehad.

Samen sterk in communicatie

Expertise doofblindheid
Onze expertise op het gebied van onderwijs voor kinderen met doofblindheid heeft een lange historie en gaat
verder dan onderwijs voor dove óf blinde kinderen alleen. Kijk voor meer informatie over expertise-ondersteuning
op de website van Kentalis Rafaël (Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant), school voor kinderen en jongeren met
doofblindheid: www.kentalisonderwijs.nl/Rafael. Meer informatie over doofblindheid in het algemeen is te vinden
op www.kentalis.nl en www.doofblind.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Eline van Rooij, behandelcoördinator T 073 558 82 59 of
e.vanrooy@kentalis.nl. Of bel 0800 53 68 25 47 (0800 Kentalis).

IW062-170117

Volg ons via Twitter: @KentalisRafael

Volg ons via Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of
doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen.
Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door
heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en
buitenland. Samen komen we verder.

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kentalis behoudt zich het recht voor haar aanbod te wijzigen.

www.kentalis.nl

