Het begon allemaal zo…..
• Ouders bellen ouderbegeleider in paniek:
“zoon is opgepakt door de politie”

voor jongeren in communicatienood

• Een 17-jarige jongere vertelt: “ik ben veel
gepest door mijn problemen met taal”

Jeannette Wieten en Ingrid van Doorn
Kentalis Ambulante Zorg Utrecht, Simea 2013

De plaatsing van taalproblematiek
in maatschappelijke context
• Kinderen met ESM lopen het risico op
langdurige communicatieproblemen en op
problemen in de cognitieve, schoolse,
gedragsmatige, sociale en psychische
sfeer (Bonder & Elsendoorn, 2008).

• Spraak- en taalproblemen in de kindertijd,
vooral receptieve taalproblematiek,
hebben dikwijls ernstige gevolgen voor het
welbevinden op latere leeftijd.

De geschiedenis van het project
• Naast specifieke tekorten in het
functioneren worden sociale problemen en
een verhoogd risico op psychiatrische
problematiek in de volwassenheid
aangetoond (Clegg, Hollis, Rutter e.a.,
2005).
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De financiering

De Com-pas
• De Com-pas is een tweezijdig bedrukt
kaartje, dat in enkele bewoordingen
aangeeft wat er met de jongere aan de
hand is (ESM) en wat de ander kan doen
om te helpen.
• De Com-Pas is er ook als app voor op de
smartphone.

De naamgeving

Doel van de Com-pas

• “Com" verwijst naar de
communicatieproblematiek van deze
doelgroep
• “Pas” naar de identiteit van de jongere
• Het woord in zijn geheel (Com-Pas)
refereert aan datgene wat een echt
kompas doet: helpen de koers te bepalen!

Leuk idee, maar…..

• de zelfredzaamheid van deze jongeren in
het maatschappelijk leven vergroten door
het gebruik van de pas en app
• landelijke bekendheid geven aan de
verborgen handicap van ESM

Dus:
• bekendheid geven aan taalproblematiek

Wat is ervoor nodig om pas/app tot een
succes te maken?

• pas en app bekend maken

Zorgen dat het gebruikt gaat worden!

• implementatie binnen onderwijs

Dus…..?!?!?
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Doelstelling van het project
Met andere woorden:

De jongere en zijn netwerk staan
centraal!!!

Subdoelstellingen:
• aan anderen handvatten bieden voor het
omgaan met jongeren met ESM
• ouders door de pas/app ondersteunen bij
het opvoeden tot zelfstandigheid van
jongeren met een communicatieve
beperking door ESM
• informeren over ESM en de gevolgen
daarvan voor de communicatie

Inhoud en opbouw bijeenkomsten:
• Discussie over taalproblematiek en
ervaren problemen
• Rollenspel
• Reflectie op gebruik pas en app
• Uitwerking ideeën

• het ontwikkelen, evalueren en implementeren
van een Com-Pas (een kunststof pas en digitale
app) als hulpmiddel voor jongeren met ESM bij
het communiceren met anderen in moeilijke
situaties.
• campagne voeren om de mogelijkheden en het
gebruik van de Com-pas en app onder de
aandacht te brengen, waarmee tegelijkertijd
bekendheid, informatie en voorlichting wordt
gegeven over deze onzichtbare handicap.

Opbouw van het project
• Bijeenkomsten met groepen jongeren
- uit cluster 2 onderwijs
- uit regulier onderwijs
- werkende jongeren
(3 bijeenkomsten gedurende een half jaar)
• Betrokkenheid scholen en zorgverleners

Vindbaarheid Com-Pas in media
• Projecten-site
www.kentalis.nl/projecten/spraak-en-taal/jongeren/com-pas

• Website
• Facebook
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Toekomst Com-Pas
• Borging van de Com-Pas
• Lancering Com-Pas:
SpraakSaam4Ever Evenement
14 juni 2013 te Utrecht
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