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Nieuws

Toegankelijke informatie over het Corona-virus
Toegankelijke informatie voor uiteenlopende doelgroepen, die ook geschikt kan zijn
voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof of slechthorend zijn of een
taalontwikkelingsstoornis hebben ... lees meer
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Tolk gebarentaal bij Zapplive Extra!
Het middagprogramma Zapplive Extra is nu ook toegankelijk voor dove en
slechthorende kinderen! Voor het hele programma Zapplive Extra, is een tolk
gebarentaal beschikbaar! ... lees meer

Tips voor thuiszitters!
Nu we allemaal noodgedwongen thuis zitten, moeten we ervoor zorgen dat we niet
alleen met werk of school bezig zijn. Een paar vrijetijdstips ... lees meer
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Maak leren leuk! Met KidSigns!
Al een dikke twee weken zijn alle kinderen van Nederland thuis aan het leren. Hoe
blijf je samen oefenen met het maken van gebaren? ... lees meer

Tolken op afstand: hoe doe je dat?
Tips en achtergrondinformatie over tolken op afstand op een rijtje gezet ... lees meer
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ALV FOSS 4 april a.s. gaat niet door!
Past Issues
Vanwege de COVID-19 crisis hebben wij besloten om de FOSS ALV van 4 april
aanstaande voor onbepaalde tijd uit te stellen ... lees meer

Nieuw: locatie-informatie delen bij noodoproepen
De Tolkcontact-app heeft een nieuwe versie. Daarmee is het ook mogelijk om je
locatie te delen bij noodoproepen via 112 ... lees meer

Dit deden FOSS en FODOK

We spraken en mailden met (jong)volwassenen met TOS over hun ervaringen
met de berichtgeving over het corona-virus.
Wij hadden contact met zorg en onderwijs én met tolken over ontwikkelingen
en maatregelen rondom de coronacrisis
Wij zaten het Netwerk woonzorgvoorzieningen MG-doven voor.
Wij spraken met ouders van EMB- en CMB-jongeren (EMB= ernstige/matige
verstandelijke meervoudige beperking; CMB= communicatief meervoudige
beperking), betrokken bij Stichting Jinpa
Wij pleitten voor een tolk gebarentaal bij Zapplive Extra en kregen dat, dankzij
grote inzet van NPO Zapp en het Nederlands Gebarencentrum en vele
anderen, voor elkaar!
Wij spraken met het Platform GGz doven en slechthorenden.

Translate

Subscribe

Wij namen deel aan diverse bijeenkomsten rondom het Meerjarig
Past Issues
Deelsectorplan van de sector auditief/communicatief, waarbij zorgaanbieders
samen met ervaringsdeskundigen uit de doelgroepen en de
belangenorganisaties werken aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Wij spraken met ouders, AD’en, Siméa én het ministerie van OCW over
Passend Onderwijs.
Wij spraken met Zorginstituut Nederland over het project Zinnige Zorg voor
mensen met slechthorendheid en doofheid.
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