
 

 

 
 
 

Workshop voor  
docenten met gehoorverlies 
  7 juli 13.30 – 16.30 Utrecht 

 
Het thema van deze workshop: met gehoorverlies op school en in de klas.  
Deze workshop is speciaal voor docenten met gehoorverlies. 
 
Gehoorverlies heeft altijd impact. 
Werken met gehoorverlies vraagt om specifieke spelregels: 
hoe pak je dit aan? 
hoe maak je het makkelijk? 
 
 
De focus van deze workshop is:  
Creatieve communicatie 
Toepasbare techniek 
Haalbare herstelbehoefte  
Soepele samenwerking 
 
 
Hooridee werkt vaak samen met docenten, het uitgangspunt is: hoe wel!. 
Ik krijgt veel vragen van docenten over werken met gehoorverlies. 
Deze workshop zie ik als een kans om kennis te delen met meer mensen. 
Ik hoop dat we het mogelijk wordt om een vorm te vinden 
waar docenten bij elkaar terecht kunnen. 
 
 
We gaan samen en de slag en werken alle mogelijkheden en ideeën uit 
voor makkelijker werken en samenwerken. 
Waar je tegen aan loopt ontstaan vragen. 
De vraag van deze workshop is: hoe wel! 
 

• Wat helpt je makkelijker te verstaan? 
• Hoe kun je goed samen werken met de studenten/ leerlingen? 
• Hoe neem je mensen mee in je verhaal? 
• Hoe maak je duidelijk wat je nodig hebt? 
 
 
Onvergetelijke tips, nieuwe invalshoeken en handige communicatieve vaardigheden 
passeren de revue.  
Je bespreekt waar je allemaal mee te maken hebt en welke oplossingen er zijn. 
Je hoort hoe andere mensen omgaan met gehoorverlies en je krijgt nieuwe kennis en 
handvatten voor een nieuwe stap. 
 

 



 

 

Natuurlijk ontmoet je tijdens deze bijeenkomst ook andere mensen met gehoorverlies. Een 
kans op nieuwe inspiratie, ideeën op te doen en antwoorden te vinden. 
 
 
Wat deelnemers van onze workshops zeggen: 
“ Verrast en blij met alle nieuwe tips” 
“ Ik zie meer mogelijkheden om hulp te vragen” 
“ De tips en tools zijn direct bruikbaar” 
“ Ik weet hoe rustmomentjes ik kan vinden” 
“ Ik zie nu hoe ik mijn werk beter in kan delen” 
 
Dit is een prachtige kans om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en heel stimulerend om 
elkaar te zien. 
 
 
 
Zaterdag 7 juli 2018:  
13.30 – 16.30 
7 minuten van station Utrecht 
De kosten zijn 35,- inclusief thee en koffie en materiaal. 
 
Geef je vandaag op. 
Mail naar info@hooridee.nl 
 
Heb je nog vragen, aarzel niet en bel of mail gerust: 
laat van je horen, ik help je graag verder. 
 
Hartelijke groet, Wendelina Timmerman 
Trainer en consultant Hooridee 
 
www.hooridee.nl 
06 52630513  
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