
Naam product

Categorie 

Samenvatting

Financiering

Clientprofiel

Beschrijving interventie, 
leeraanbod of instrument

Geef aan of sprake is van: 

Toelichting: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet

Anders, namelijk:

 CP 1  Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud

 CP 2  Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 3  Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 4  Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud

 CP 5  Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud

 CP 6  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud

 CP 7  Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 8  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 9  Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud

 CP 10  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 11  Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud 

 CP 12  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud

 CP 13  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud

 CP 14  Vroegdove volwassen cliënt 

 CP 15  Plotsdove of laatdove volwassen cliënt

 CP 16  Slechthorende volwassen cliënt

 CP 17  Doofblinde volwassen cliënt

 CP 18  Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke  

 beperking tussen 0 en 18 jaar oud

 CP 19  Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve  

 verstandelijke beperking

 Niet van toepassing

Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling

Leeraanbod

Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek  

(bijv vragenlijsten, tools, tests)

Anders/overig: 

Interact ief voorlezen met  dove en slechthorende kleuters 

De cursus interact ief voorlezen met  slechthorende peuters is een oudercursus waarin ouders kennis 

en vaardigheden toegereikt  krijgen om op een interact ieve manier boekjes voor te lezen aan hun 

peuter met  gehoorverlies.



Zorgprogramma

Voor wie?  

Doelgroep

Doelstelling/doelen 

of leerdoelen

(circa 5 regels)

 Professional

 Ouders

 Systeem

 Client

 ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving 

 ZP 2  Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar

 ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen  

 5 tot 18 jaar 

 ZP 5  Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene

 ZP 6  Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende 

  volwassene

 ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving  

 (zonder groep) 

 ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving  

 (met groep) 

 ZP 9  Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen  

 5 en 23 jaar 

 ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar 

 ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar

 ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving 

 ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving

 ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene

 ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving

 ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt

 ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf  

 5 jaar 

 ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een  

 TOS vanaf 5 jaar 

 ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt   

 Niet van toepassing

Ouders van dove en slechthorende peuters 

Doel van de intervent ie/ cursus is het  vergoten van kennis en vaardigheden mbt  interact ief voorlezen 

met  slechthorende peuters.



Opzet (het hoe, vaak,  

waar en met wie?)

(circa 10 regels)

Inhoud van de interventie

(circa 20 regels)

Voorwaarden voor gebruik 

(circa 10 regels)

Onderzoek

Toetsing 

Drie groepsbijeenkomsten van 2 uur op locat ie van de zorgaanbieder.

In drie bijeenkomsten krijgen ouders informat ie over het  belang van interact ief voorlezen voor de 

taalontwikkeling en het  latere leren lezen van kinderen. Ze krijgen kennis en vaardigheden 

toegereikt  over het  interact ief voorlezen met  slechthorende peuters. Tijdens de cursus wordt  

geoefend met  het  toepassen van de st rategieën van het  interact ief voorlezen. Daarnaast  wordt  

ingegaan op specifieke aspecten van het  voorlezen met  slechthorende peuters.

Leeft ijd kind tussen 2-4 jaar

Geen

Onderzoek van Evelien Dirks en Loes Wauters heeft  aangetoond dat  ouders die de cursus volgen na 

afloop meer st rategieën van het  interact ief voorlezen toepassen dan ouders die de cursus niet  

hebben gevolgd.

ht tps:/ / academic.oup.com/ jdsde/ art icle/ 23/ 3/ 261/ 4960041



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering

Auteur

Ontwikkelaars

Beheerders van het product 

Ontwikkeldatum

Contactpersoon

Bestelwijze

Tags

Evelien Dirks, Joke Hoek en Loes Wauters

NSDSK, Pento en Kentalis

NSDSK, Pento en Kentalis

1 april 2013

Evelien Dirks; edirks@nsdsk.nl

Niet  van toepassing 

Voorlezen  kinderen  doof/ slechthorend  ouders

Geen kosten voor ouders, t rainingsbijeenkomst  van 2 uur

Het product  is ontwikkeld door een team van onderzoekers, gedragswetenschappers, logopedisten 

en gebarendocenten. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op reeds bestaande voorleescursus 

ontwikkeld door de NSDSK en Pento. Het  onderdeel interact ief voorlezen is aan deze cursus 

toegevoegd door NSDSK, Pento en Kentalis op basis van wetenschappelijk onderzoek.


