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Passend onderwijs in Noord-Brabant
Kentalis vierde 4 september met een informatieve en feestelijke bijeenkomst de start van een samenwerking met negen reguliere basisscholen
in Noord-Brabant.
Tijdens de samenwerking (pilot ‘licht arrangement’) ‘oefenen’
we een andere vorm
van begeleiding van
dove en slechthorende
kinderen op de scholen. De iPad is in deze
pilot een belangrijk
hulpmiddel in de
communicatie en begeleiding van de kinderen ‘op afstand’. De kinderen
gaan bijvoorbeeld apps gebruiken voor het maken van filmpjes en
foto’s. Ingrid, begeleider van Kentalis: “Deze apps zijn belangrijk voor
het stimuleren van taal en het logisch vertellen van een verhaal, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt. Kinderen maken thuis foto’s en filmpjes,
laten deze zien op school en vertellen hierover. Ook worden er apps op
maat ontwikkeld door Kentalis.”

Begeleiding van Werkpad

werk dat bij je past

‘Ik heb een
geweldige baan’
Tom van Veen (20) geniet van zijn werk bij bakkerij Han
Goossens in Den Dungen. Omdat Tom doof is, krijgt hij
begeleiding van jobcoach Monique Janssen van Werkpad.
Zij houdt bijvoorbeeld in de gaten of de communicatie met
zijn collega’s goed verloopt.
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Oud-voorzitter cliëntenraad krijgt lintje
Op 21 augustus werd Pieter Smulders (70) verrast met de onderscheiding
‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Hij was van 2009 tot 2013 voorzitter
van de cliëntenraad van de regio Zuidwest van Kentalis. Sinds 2010 was
hij ook voorzitter van de centrale cliëntenraad. Pieter: “Het belang van
een cliëntenraad, in
welke vorm dan ook,
is dat je staat voor
de cliënten die hier
wonen, werken, zorg
ontvangen en naar
school gaan.”

Tom helpt bij allerlei werkzaamheden, van
het versieren van cupcakes tot het kneden
van brooddeeg. Dat hij bij een bakkerij

volgen sinds kort een cursus gebaren-

wilde werken, wist hij al jaren. Daarom

taal. Tom: “Als het goed is krijgen zij in

haalde hij zijn diploma bij Kentalis Compas.

november hun diploma. Dat is fijn.”

Tom krijgt sinds hij werkt begeleiding van

handige apps

om van Veen begon bij bakkerij

Werkpad. Jobcoach Monique Janssen

Cupcakes

Digitaal boodschappenlijstje

Han Goossens als stagiaire.

hielp hem in het begin bijvoorbeeld bij

Tom geniet volop van zijn werk. En van wat

Met de gratis app MyShopi maak je snel en gemakkelijk een boodschap-

Dat beviel zo goed dat de

de gesprekken over arbeidsuren, taken,

hij maakt. Het lekkerst vindt hij de crois-

penlijstje. Je kunt kiezen uit verschillende supermarkten en zoekt dan de

bakker hem een jaar later een

werktijden, salaris en financiële regelingen.

santjes, het volkorenbrood en boerenwit.

boodschappen op in woorden of foto’s. Deze app, die ideaal is voor veel

baan aanbood. Nu werkt Tom 36 uur per

Monique: “Ik bezoek het bedrijf nog

Ook vindt hij het erg leuk om cupcakes

cliënten van Kentalis, is beschikbaar voor Apple, Android en Windows

week. Hij begint vroeg, om samen met zijn

regelmatig. Heeft Tom vragen, dan ben ik

te maken. “Ik heb het boek cupcakes van

Phone. Kijk ook op www.myshopi.com.

collega’s te zorgen dat het brood op tijd op

aanwezig bij het gesprek met de bakker.

Rudolph van Veen.” Minder leuk? Oké,

de planken ligt. “Ik vind het een geweldige

Die vragen kunnen over alles gaan,

misschien het werken op zaterdag, omdat

Rekenhulpje

baan”, vertelt Tom “Ik vind werken

zoals vakantiedagen, samenwerken of

hij dan wel heel vroeg op moet. “Om

Handig bij het boodschappen doen is de gratis app EasyChange. Voer

belangrijk. Ik hoor vaak dat dove mensen

veranderingen in het bedrijf.” Monique

vier uur ’s nachts. Dan is het heel druk en

het bedrag in en geef aan welk geld je gebruikt. Dit doe je door de

moeilijk werk vinden. Dat is jammer. Ik wilde

houdt ook in de gaten of de communi-

moeten we veel schoonmaken.” Maar dat

biljetten of munten aan te tikken. Je krijgt dan direct te zien welk wis-

niet alleen thuis zitten en niets doen.”

catie soepel verloopt. De collega’s van Tom

neemt Tom graag voor lief.

selgeld je krijgt. Beschikbaar voor Apple.
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