
woensdag 9 maart en woens-
dag 13 april

Het reguliere onderwijs is voor veel ouders met een kind met Down Syndroom de eerste keuze. 
Lezen, schrijven en rekenen is de belangrijkste eerste stap naar maatschappelijke participatie. De wens 
van ouders wordt ondersteund door wetenschappelijke literatuur. 

Toch is de praktijk weerbarstig: Ruim de helft van de kinderen verlaat tussentijds het reguliere onderwijs. 
Dit ondanks grote inzet van alle betrokkenen. 

Wat is er nodig voor het slagen van passend onderwijs? 

• Het inspelen op de kernproblematiek van vrijwel ieder kind met DS: Niet, of nauwelijks of slecht spreken. 
En meestal problemen in de motoriek. Begrip en inzicht zijn echter wel goed.  

• Het betrekken van kind met DS bij het onderwijs binnen de groep: De juf heeft 25 kinderen in plaats van 
24 +1! 

• Het beperken van de bureaucratie rond het kind, door de op school gehanteerde leerlingvolgsystemen te 
gebruiken, i.p.v. het kind vroegtijdig (en vaak onnodig) op aparte leerlijnen te zetten. 

• Samenwerking tussen ouders, school en externen is hierbij essentieel!

Korte inhoud van het programma: 
• De rol van de taal in de ontwikkeling van het kind met DS.   
• De rol van de taal/innerlijke spraak tijdens het aanleren van motorische vaardigheden en het schoolse 

leren.  
• Het leren toepassen van het eigen leerling volgsysteem. 
• Uitgaan van de op school gebruikte materialen. Niet te snel overgaan naar andere methodes of  

middelen.  
• Samenwerking met ouders en hulpverleners is essentieel. 
• Wie regisseert het leerproces van het kind? 
• Wet- en regelgeving, wat is er mogelijk? 

Cursus data:   21 September en 12 Oktober. 
Cursus tijden:  14.00 - 21.00 uur. Op beide data. 
Cursus locatie:  Buurtplein De Doorslag. Parelduiker 13 te Nieuwegein. 
SBU:    16 uur, waarvan 10 uur lesgebonden en 2 x 3 uur thuisopdrachten.

Kinderen met Down Syndroom in de klas: 
Hoe houden we ze bij de les? 

2 daagse workshop voor professionals in het reguliere onderwijs 

Docenten:   
Jettie Buma,  Logopediste. Gespecialiseerd in de spraak- taalontwikkeling  
   bij Down Syndroom.  
Ellen Oosterholt, Docent basisonderwijs, M-SEN, Onderwijspionier. 
Irma Slomp,  Ambulant begeleider gespecialiseerd in het kind met DS. 

Informatie :Jettie Buma tel: 0317-414884 mail: j.b.buma@logopediebuma.nl 
Inschrijven: Irma Slomp : irmaslomp@jeeigenkeus.nl 

21 september 
en  

12 oktober 

€ 350,- 
voor twee dagen  
incl. koffie, thee  

en 2x avondmaaltijd.


