
 

 
 
 
Spraak / taal ontwikkeling of slechthorend / doof 
 
 
Wanneer uw kind/leerling moeite heeft met horen of communiceren 
Als uw kind / leerling in uw klas moeite heeft met spraak, taal of slechthorend / doof is, heeft u 
misschien vragen. Wat heeft uw kind / leerling nodig in de klas? Hoe kunt u hier zo goed mogelijk 
rekening mee houden? Welke hulpmiddelen zijn er mogelijk? Kentalis biedt expertise, onderwijs en 
zorg op gebied van spraak / taal of slechthorendheid / doof en komt graag naar u toe om mee te 
denken, voorlichting of advies te geven! 
 
U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor: 
 Het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van het kind. 
 Informatie over de gevolgen van de beperking voor het functioneren op school. 
 Het afstemmen van het onderwijskundig handelen in relatie met de problematiek. 
 Het vergroten van kennis van de betreffende problematiek. 
 Advies over aanpassingen en hulpmiddelen (apparatuur, specifieke leermiddelen). 
 Kortdurende coachings- en co-teachingstrajecten. 
 Voorlichting of presentatie over taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid. 
 
Consultatie en advies 
Van een schriftelijk of telefonisch advies tot een traject op locatie waarbij observatie(s), 
adviesgesprekken, dossieranalyse, verslaglegging en reistijd is inbegrepen. Het gaat altijd om een 
kortdurend, preventief traject voor bijvoorbeeld leerkrachten, pedagogisch medewerkers of 
groepsleiders. 
 
Wat u kunt verwachten? 
Wilt u consultatie en advies aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier van SWV de Liemers in en 
plaats deze in KindKans. Het is belangrijk dat ouders / verzorgers toestemming geven voor de 
aanvraag en het inzien van gegevens. Om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen, 
vragen wij u relevante documenten mee te sturen, zoals logopedische gegevens, 
onderzoeksverslagen, handelingsplannen en het OPP. 
 
Wanneer start het traject? 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op, in ieder geval binnen twee weken. 
 
Meer informatie: 
Wilt u meer weten of heeft u vragen over een mogelijkheden ten aanzien van onderzoek door Kentalis 
of aanvraag arrangement (intensievere begeleiding)? 
Neem gerust contact op! 
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