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 Identiteit 

Mediander is een open, vrijwillig 

samenwerkingsverband van organisaties actief in de 

zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een 

handicap in Vlaanderen en Brussel . 

 

 

 

WAT IS MEDIANDER? 

Mediander 2015 



 Eén van de belangrijke doelstellingen van 

Mediander is het opzetten en ondersteunen van 

leernetwerken tussen verschillende organisaties en 

professionelen.  

 Het doel van deze leernetwerken is ‘leren’. Er 

worden ervaringen uitgewisseld, nieuwe visies 

bekeken en concrete praktijkproblemen besproken.  

 Naast het leren van elkaar, wordt er door de 

leernetwerken ook kennis gedeeld. Dit kan 

gebeuren aan de hand van een studiedag, een 

publicatie, …  

 

DOELSTELLINGEN VAN MEDIANDER? 
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 Het leernetwerk Ondersteunde Communicatie wil 

kennis vergaren en deze delen, professionelen en 

andere betrokkenen sensibiliseren rond dit thema 

en zelf ook materiaal ontwikkelen.  

 Er zijn ongeveer 4 à 5 samenkomsten per jaar van 

dit leernetwerk.  

 De organisaties of personen die deelnemen aan dit 

leernetwerk zijn:   

• Scholen Sint-Franciscus, Zonnelied, De Klinkaard,  vzw 

Modem, MPI-Oosterlo, Buso Oosterlo, Katholieke 

Hogeschool  Vives - opleiding logopedie, Annemie Van 

Roy (zelfstandige Logopediste) 

 

 
 

LEERNETWERK ONDERSTEUNDE 

COMMUNICATIE? 
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 De communicatie van een persoon met een 

beperking is ondersteund met ondersteunende 

vormen en of hulpmiddelen (zoals SMOG, soorten 

symbolen, spraakcomputers, communicatieboeken) 

aangepast aan de mogelijkheden van de persoon 

 Het doel hiervan is te streven naar geslaagde 

wederzijdse communicatie.  

  
 

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE? 
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 Als er overdracht is van informatie, behoeften, 

sociaal talk 

 Als er evenwicht is in beurten 

 Als de aandacht voldoende op elkaar gericht is  

 Als er gemeenschappelijke aandacht is  

 

 Als het verschil tussen wat door de zender wordt 

bedoeld en wat de ontvanger interpreteert zo klein 

mogelijk is! 

 

WANNEER IS ER SPRAKE VAN GESLAAGDE 

COMMUNICATIE? 
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 Persoonlijk document dat anderen informeert over 

de voorkeurswijze van communicatie van de houder  

 Voor mensen die niet of nauwelijks spreken en 

eventueel bijkomende beperkingen hebben en hun 

gesprekspartner 

 In inclusieve settings geeft het de kans aan de 

houder om te participeren zowel in schoolverband 

als in de dagdagelijkse omgeving 

 

 

 

COMMUNICATIEPASPOORT? 
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voorbeeld 
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ENKELE VOORBEELDEN 



 Een efficiënte manier om relevante informatie te 

presenteren en meteen toegankelijk te maken 

 Een manier om onbekenden (leerkrachten, 

toevallige contacten…..) snel en direct een overzicht 

te geven 

 Geeft de communicatiepartner specifieke 

richtlijnen, tips om de communicatie beter te laten 

verlopen 

 Een presentatie van informatie op een motiverende 

en positieve manier, de persoon wordt beschreven 

als mens, uniek en herkenbaar 

 

 

 

 

WAT IS EEN COMMUNICATIEPASPOORT (1)?  
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 Idee –  brainstorm rond 2001 

 

 Sally Millar : publicatie Communicatiepaspoort 2003 

 

 Voorafgaand: scripties 

 Lessius  

 Zinvolheid van een CP  2007 

 Inhoud     2009 

 Mogelijke vormen   2011 

 

 Webapplicatie in samenwerking met Vives opleiding ICT 

Oostende  2014   

 winnaar Cera Award 

 

HOE IS HET GEGROEID 
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BEZORGDHEDEN VAN DE WERKGROEP IN 

2005 

 De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

de drager 

 

 De stigmatisering van de drager (handicap)  

 

 Het onvermogen om emoties eenduidig op een 

paspoort te zetten 

 

 De noodzaak om tekens symbolen te gebruiken die de 

drager kent maar de onbekende derde mogelijks niet  



 Kind of volwassene met een communicatieve 

beperking en hun communicatiepartners bij wie :  

 De communicatie net is opgestart 

 De communicatie beperkt is en bij wie signalen over het hoofd 

kunnen gezien worden 

 De communicatie ongewoon of moeilijk te begrijpen is  

 Communicatiehulpmiddelen worden gebruikt 

 De setting vaak verandert 

 Buitenshuis  of tussen onbekenden vertoeven vaak voorkomt  

 

 

 

DOELGROEP 
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 De eerste 10 minuten van een gesprek overbruggen 

tussen een persoon die moeilijk of niet praat en zijn of haar 

gesprekspartner:  

 Het stelt de persoon in staat zichzelf kort voor te stellen, aan 

te geven welke communicatieondersteuning ze gebruiken en 

hoe ze die gebruiken 

 Het is  een hulpmiddel om de communicatie tussen de 

partners te verbeteren 

 Het vermeldt de meest belangrijke dingen waardoor het de 

persoon meer vertrouwen en zelfstandigheid geeft  

 

 

 
 

 

DOEL VAN EEN COMMUNICATIEPASPOORT 
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 Voor iedereen die een communicatiepaspoort wil 

maken 

 Geen exclusiviteit voor logopedisten 

 Het maakt het opstellen van een 

communicatiepaspoort zeer eenvoudig en 

tijdbesparend 

 De applicatie leidt jou door een aantal vragen en 

thema’s 

 De opsteller wordt hierdoor uitgenodigd over deze 

vragen nauwkeuriger te reflecteren 

VOORDELEN VAN EEN WEBAPPLICATIE 
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 Er worden een aantal suggesties aangereikt 

 

 De opsteller kan echter zelf beslissen welke onderwerpen aan 

bod komen 

 

 Het paspoort kan opgeslagen worden op de persoonlijke 

account en indien nodig aangepast worden 

 

 De applicatie geeft de mogelijkheid het paspoort direct af te 

drukken op een zelf gekozen vorm 
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Op de webapplicatie vind je een sjabloon terug met 
mogelijke onderwerpen. Men kiest welke onderwerpen 
er op het paspoort verschijnen en het is volledig 
aanpasbaar op maat van de persoon.  

 

Wat kan er allemaal in: 

 ICE gegevens  

 Dit ben ik… 

 Inhoudsopgave 

 Belangrijke mensen in mijn leven 

 Interesses, hobby’s, favoriete tv -programma’s, 
muziek,… 

 

MOGELIJKE THEMA’S(1)?  
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 Zo communiceer ik: 

 bepaalde vormen van ondersteunde communicatie  

 hoe kan bepaald gedrag beter begrepen worden 

 Hoe kan je met mij communiceren: 

 Op welk niveau? 

 Wat kan je doen om een goed communicatiepartner 

te zijn? 

 Wat kan je doen om de communicatie te faciliteren?  

 Ik praat graag over /  ik praat niet graag over  

 Hier ben ik goed in / dit kan ik zelf 

MOGELIJKE THEMA’S(2)?  
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 Dingen waar je mij bij moet helpen 

 Dingen die ik niet zou mogen doen + hoe je mij stopt  

 Dit vind ik leuk, dat interesseert mij  

 Dit vind ik niet zo leuk + hoe kan je mij troosten  

 Plaatsen waar ik graag naar toe ga 

  Eten en drinken +  zo kan je mij helpen met eten en 
drinken 

 Informatie over zintuigen/motoriek + tips:  

  Wat kan ik zien? 

  Wat kan ik horen? 

  Specifieke informatie ivm gezondheid, allergieën,…  

 

 

MOGELIJKE THEMA’S(3)?  
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 Verschillende mogelijkheden, zeer gepersonaliseerd 

 Afhankelijk van de wensen van de houder, ouders, 

begeleiders 

 Uitnodigend om te gebruiken 

 Gebruik van de ik-vorm 

 Positief formuleren van de mogelijkheden ipv de tekorten 

 Met plaats voor humor 

 Belangrijk: 

 niet te uitgebreid 

 eenvoudig taalgebruik (geen vaktermen) 

 aantrekkelijk: picto’s, foto’s, kleur om structuur te 

verduidelijken 

 

STIJL? 
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Toegankelijk, eerlijk, 

duidelijk, direct, ik-

persoon, specifiek, 

gedetailleerd, humor 
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Rekening houden met persoonlijke voorkeur 

van houder en met mogelijkheden om het 

paspoort te hanteren   

 verschillende mogelijkheden in vorm en grootte! 

 

UITVOERING 
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SAMEN EEN COMMUNICATIEPASPOORT 

MAKEN 
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 Toestemming vragen aan persoon of aan zijn ouders  

 Informatie verzamelen (gesprekken, checklists, 
vragenlijst, kladversie) 

 Informatie laten controleren door meerdere 
betrokkenen 

 Informatie selecteren:  Wat is relevant en wat niet 
(denk aan die 10 minuten)? Is het niet teveel? Is het 
niet te persoonlijk? Wordt te privacy van de persoon 
gerespecteerd? Gaat de houder akkoord?  

 Afbeeldingen, foto’s zoeken die houder aanspreken  

 Dateren in functie van latere updates 

 

 

HOE BEGIN JE ER AAN? 
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Regelmatig updaten 

Leren gebruiken in het dagelijks leven, dat 

gaat niet vanzelf! 

Sensibiliseren van gebruiker en omgeving 
 

VERVOLG 

Mediander 2015 



U VRAAGT EEN VOORBEELD ? 
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U VRAAGT EEN VOORBEELD (2)? 
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U VRAAGT EEN VOORBEELD (3)? 
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U VRAAGT EEN VOORBEELD (4)? 
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 www.communicatiepaspoort.be 

 www.mediander.be 

 

    

 

NOG VRAGEN? 
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http://www.communicatiepaspoort.be/
http://www.mediander.be/

