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Heeft u vragen naar
aanleiding van dit
magazine?

FOTOGRAFIE
Stefan Kemper fotografie, Raalte
Micha Smith
Joke Zwaal

Stuur een mail naar
info@detwijn.nl.

TWIJN. gaat niet over filmsterren,
acteurs en actrices, soapies en artiesten.
TWIJN. gaat gewoon over wie je bent,
wie je wilt zijn en wie je mag worden.
Over passie voor leerlingen, talenten
ontdekken, over samen het beste uit
jezelf halen, over wat daarvoor nodig
is en hoe we dat vorm geven. Daarvoor
hebben we twee hoofdthema’s gekozen:
communicatie en mobiliteit. Geniet mee
en laat je inspireren!
Misschien wilt u het niet geloven maar
TWIJN. is gedrukt op mat kringloop
papier. De glans kreeg het vanzelf.

AAN DIT MAGAZINE WERKTEN MEE:
Ciska Zwitser, Jennifer Stoter, Marjan
Vervat, Susan Duerink, Tineke Kamphuis,
Wouter Bos, Tom Olsman,
alle geïnterviewden
DRUK
Sonodruk, Heino

T

WIJN. gaat over onze school.
Daar wordt natuurlijk in de eerste
plaats onderwijs gegeven, maar
er gebeurt zo ontzettend veel
meer. Het is een plek waar we elke dag
diamantjes zien, gouden momenten
beleven, kinderen zien schitteren en
collega’s zien glimmen van trots. Hoeveel
glossy kan een mens verwerken op een
dag?

AMBULANTE BEGELEIDING
38 De dag is soms gewoon te kort

VRAGEN?

COLOFON

Met trots presenteren
wij onze glossy: TWIJN.

DE TWIJN BOTERDIEP
Boterdiep 5
8032 XW Zwolle
T 038 453 55 06

DE TWIJN HENGEVELD COLLEGE
Dr. Hengeveldweg 2
8025 AK Zwolle
T 038 453 55 06

de redactie
Ciska, Jennifer, Marjan,
Susan, Tineke en Wouter
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foto: stefan kemper

voorwoord

MENSEN DIE KUNNEN
LOPEN WILLEN
KUNNEN VLIEGEN,
WIJ WILLEN KUNNEN
LOPEN
Leerling

Eigenwijs
en sociaal

P

ieter Greidanus, directeur
van Onderwijscentrum
de Twijn, heeft een
bijzondere foto op zijn
bureau. Van Engelse
bulldogs. Bij hem thuis
lopen er drie rond. “Het leuke van
deze honden is dat ze heel slim zijn.
Je hoeft ze niet zoveel meer te leren.
En eigenwijs dat ze zijn! Als het regent
krijg je ze niet naar buiten. Maar
sociaal zijn ze ook. Ze storten 30 kilo
enthousiasme op je als je binnenkomt.”

WIJ GEVEN
KINDEREN DE KANS
TE ONTLUIKEN. EN ZE
LATEN ONS ELKE DAG
VERSTELD STAAN
Pieter Greidanus

VOORAL NIET MANAGEN. Dat
eigenwijze past wel bij Pieter. Zo
heeft hij een uitgesproken mening
over hoe je een organisatie moet
leiden. “Ik ben geen voorstander van
managen volgens allerlei schema’s
en modellen. Het draait niet om het
behalen van targets, maar om inspiratie
en betekenis. Van een gezonde mate
van doelloosheid wordt iedereen
veel gelukkiger dan van strategieën
en vastomlijnde doelen. Je kunt de
werkelijkheid toch niet beïnvloeden.”
KIND AAN HET ROER. Maar je moet
toch een plan hebben als je met kinderen
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werkt? “Nee, want het kind bepaalt voor
een deel zelf waar het naar toe wilt. Wij
willen ze de kans geven om zelf tot bloei
te komen. Als je dat niet laat gebeuren,
vertrap je misschien die ontluikende
knop. Wij hebben een visie op leerlingen,
leerkrachten en leidinggevenden
die zegt dat we kwetsbaar zijn, niet
maakbaar. Een goed en fijn mens
komt eerst, dan pas het onderwijs.
In deze glossy mochten zes leerlingen
zelf kiezen met wie ze op de foto
gingen. Dat raakt me. Want dat is
precies wat het is. Die ene persoon is
onvervangbaar voor die leerling. Daar
durft hij meer tegen te zeggen dan
tegen iemand anders. Die heeft echt
het verschil gemaakt in zijn leven.”
PIETERS DROOM. “Dat het ons
lukt om binnen passend onderwijs en
alle nieuwe bureaucratie de leerling
zo sterk mogelijk te maken. Zo sterk
dat ze ons versteld doen staan. Dat
we niet alleen maar over geld praten,
maar onze leerlingen werkelijk kunnen
toeleiden naar een betekenisvolle
plek in de samenleving. Ik voel het
als mijn opdracht om dat met mijn
hele organisatie te realiseren.”

•
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Wat is
		de Twijn?

D

e Twijn is een
onderwijscentrum
voor leerlingen met
een lichamelijke,
verstandelijke of een
(ernstig) meervoudige
beperking en langdurig
zieke kinderen. Op de Twijn stimuleren,
activeren en faciliteren we kinderen bij
het ontwikkelen van de vaardigheden die
ze nodig hebben om een betekenisvolle
plek in de samenleving te krijgen.
Het leerniveau op de Twijn kent grote
verschillen. Voor de ene leerling is het
doel een vorm van vervolgonderwijs,
voor een ander (betaald) werk en voor
weer een ander een plek in een dag- of
activiteitencentrum. We werken heel
gericht naar een einddoel, al naar gelang
de mogelijkheden van de leerling.
Dit doen we vanuit de visie waarbij
we onze leerlingen begeleiden naar
weerbaarheid. Wij dagen hen uit om
hun talenten optimaal te ontwikkelen en
daarmee hun beperking te compenseren.
Maar ook om vol te houden en nooit op
te geven. Om op wilskracht te winnen.
Ons onderwijs sluit daar volledig op
aan met actief maatwerk, waar we de
leerling nadrukkelijk bij betrekken.
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EEN VASTE PLEK. Elke leerling krijgt
een vaste plek in een stam(mentor)
groep. Dat is een groep waarin
leerlingen het beste bij elkaar passen
en waarin ze zich thuis voelen. Bij
het indelen letten we vooral op
capaciteiten, sociale en emotionele
ontwikkeling en minder op leeftijd.

HIER DURF EN KAN IK
GEWOON MEZELF ZIJN
Leerling

WE VERWACHTEN
HIER VAN EEN LEERLING DAT ZE ZELF
MEEDENKEN OVER
HUN LEERPROCES EN
DAAR OOK ZELF
ACHTER STAAN.
ZE MOETEN HET TENSLOTTE ZELF DOEN
Docent

NAAR NIVEAU. Wanneer je wat beter
bent in het ene vak en wat minder goed
in het andere vormt dat op de Twijn geen
probleem. Naast de stamgroep wordt er
gewerkt in niveaugroepen. Hierbij zitten
leerlingen bij elkaar omdat ze ongeveer
even ver zijn in een bepaald vak.

SO EN VSO
De Twijn heeft twee afdelingen:
• Speciaal Onderwijs (SO) voor
leerlingen in de leeftijd van 4 - 12 jaar.
• Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
voor leerlingen in de leeftijd van
12 - 18 jaar.

HET JUISTE UITSTROOMPROFIEL.
Zowel op het SO als het VSO wordt
gewerkt met drie uitstroomprofielen;
Arbeid, Dagbesteding en Vervolgonderwijs. Binnen deze profielen werken we
naar duidelijke doelen toe. Natuurlijk
altijd vanuit de mogelijkheden van
de leerling. Bij elk profiel hoort een
profielschets met bijpassende vakken,
leermiddelen en faciliteiten.

•
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Apps
en sites

ONGEHINDERD.NL
Ook als App voor IOS en Android
en op facebook. Voel je thuis in
iedere stad met Ongehinderd!
Gerard de Nooij en Michael
Verhees (ervaringsdeskundigen)
verzamelden toegankelijke restaurants, attracties en andere plekjes
in Nederland en daarbuiten.

BOOK
CREATOR APP
Voor IOS en Android,
gratis. Maak een e-book
op je tablet. Voeg tekst,
plaatjes, foto’s en filmpjes
toe, zet het in iBooks en lezen maar. Mailen,
exporteren als PDF of printen kan ook. Super
App!! (ook leuk voor je vakantiefoto’s …)

STORY CREATOR APP
Gratis (goed genoeg) en pro van €1,79. Om boeken
mee te maken, met dezelfde mogelijkheden als Book
creator, maar nog eenvoudiger in gebruik. Je kunt er ook
gesproken tekst bij zetten. Met een drievingerbeveiliging, zodat kinderen geen boeken weg kunnen gooien
of in-App aankopen doen. Heel makkelijk en leuk!!

KINDMETHANDICAP.NL
Op www.kindmethandicap.nl vind je talloze tips
over allerlei onderwerpen. Van boeken, kleding,
aanpassingen, speelgoed en broer-en-zus-tips tot
uitleg over wet- en regelgeving en belastingaftrek.

Lintech levert verschillende soorten fietsen, van
tweewieler lage instap tot driewielers.
Er is dan ook nog keuze om de fiets uit te voeren met
of zonder trapondersteuning.

De Singly is speciaal ontwikkeld voor jonge en oudere
mensen met balans problemen.
Door de korte draaicirkel is het gemakkelijk met deze
fiets te manoeuvreren in b.v. winkelcentra.

De Easy is een
tweewielfiets met
trapondersteuning en
lage instap. Ideaal voor
kinderen die wat extra
ondersteuning nodig
hebben bij het fietsen.

www.pomnijmegen.nl

Lintech B.V
Telgenweg 12
8111 CM HEETEN
Tel. 0572 – 381178
Email. info@lintech.nl
Internet. www.lintech.nl
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PUZZELBOX APP VOOR IOS
Met deze gratis app kun je puzzels kiezen van
8 tot 252 stukjes. Je kunt ook je eigen foto
uploaden en daar een puzzel van maken. Ook
voor Androidtablets kun je puzzelapps vinden.

MIJNKINDONLINE.NL
Op www.mijnkindonline.nl vind je alles wat je als ouder moet weten over kinderen/pubers
en internet, sociale media, mediawijsheid, privacy, gebruik van mobiele telefoons en andere
apparaten, leerzame apps en nog veel meer.

Bekijk onze vernieuwde website!
Flexibele rolstoelen met modulair zitsysteem of zitorthese
Rolstoelbesturingen voor dyskinetische gebruikers
Rolstoelbesturingen voor spastische gebruikers
Zeer sterke rolstoelen voor intensief gebruik ( 5 jr. garantie! )
Advies, training en begeleiding
Maatwerkoplossingen

www.adremo.nl / adremo@adremo.nl / 0513-465543

CONNECTRO:
SPEEL JEZELF
SLIMMER!
Webversie en app voor Android of IOS.
Dit spel doet denken aan het
aloude Electro. Verbind vraag en
antwoord en kijk hoeveel levels je
kunt halen. Van basisschool tot WO,
leuk en leerzaam voor iedereen!
9

xxx
dubbelinterview

daniël en jeroen

Jeroen, leerkracht

Daniël

foto’s: stefan kemper

Ik zit nu ruim 3 jaar op de
Twijn en het bevalt me
heel goed want ik heb
leuke klasgenoten. Je wordt
geaccepteerd zoals je bent,
wat je ook hebt. De leraren
geven goed uitleg en als je
iets niet snapt, helpen ze je
tot je het wel snapt. Ik werk
aan mijn toekomst. Ik droom
ervan om mijn examen te
halen. De Twijn helpt mij
met mijn werk, maar ook
met steeds zelfstandiger
worden zodat ik het op het
mbo makkelijker red. Jeroen
Heldoorn is mijn mentor, hij
helpt mij supergoed bij al
die dingen.

Daniël is een erg
positief ingestelde
jongen. Hij is ook erg
levenslustig en vaak
nadrukkelijk aanwezig.
Met hem in de buurt
gebeurt er altijd wel
wat. Daniël houdt veel
van sporten. Hij slingert
geregeld door de
deuropening de gang
in. Zijn grootste hobby
is dan ook freerunnen,
waarbij hij gebruik
maakt van alles wat hij
voor handen heeft. Dat
doet hij dus ook zonder
problemen in de klas.
Ik waardeer enorm
hoe Daniël in het leven
staat. Cystic Fibrosis is
niet zomaar de eerste
de beste ziekte en toch
laat Daniël zich daar
niet door beperken.
Knap!

10

11

dubbelinterview

mariska en ma arten kees

Mariska

foto’s: stefan kemper

foto’s: stefan kemper

Maarten Kees, die vind ik écht
leuk. Hij maakt grapjes en bedenkt
moeilijke dingen voor mij. Daardoor
word ik zelfstandiger. Dan kan ik
dingen die ik eerst niet kon. Van
Maarten Kees leer ik klimmen. Heel
hoog! Ik vind het leuk dat ik elke
dinsdag fysio heb van hem.
Ik twijfel nog over wat ik later worden
wil: dokter of moeder. Ik heb eigenlijk
heel veel dromen, bijvoorbeeld
paardrijden. Op school leer ik dat je
paard met een d schrijft. Aan elkaar
schrijven vind ik belangrijk en mooi.
Mijn vader vindt dat ook. Ik hou ook
erg van creatieve dingen. Dat doen
we op vrijdagmiddag.
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Maarten Kees, fysiotherapeut

Iedere dinsdagochtend als Mariska en ik elkaar tegen
komen in de gang zegt ze: “Haal je me op of kom ik naar
je toe?” Met een open blik en een glimlach komt ze naar
de fysiotherapie. En meestal overtuigt ze me van wat zij
heeft bedacht voor die dag. Ze weet precies wat ze wil.
En dan combineren we de fysiotherapie met wat ze leuk
vindt. We verkennen en verleggen grenzen, en halen eruit
wat erin zit. Heel hoog in het wandrek klimmen is voor
Mariska een uitdaging. Maar met haar enthousiasme en
nieuwsgierigheid komt ze een heel eind.
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De Twijn telt acht
logopedisten, de meesten
vanuit Revalidatiecentrum
Vogellanden, twee vanuit
de Twijn zelf. Hoe zien hun
dagen eruit?

OP MIJN 14DE
WIST IK HET AL
Hildegard Dorst

HET MOET VOORAL LEUK
ZIJN OM BIJ ONS
TE KOMEN

• therapie aan gemiddeld
zo’n elf kinderen per dag
• therapie rond taal en
spraak
• therapie rond eten en
drinken
• communicatie via gebaren
en pictogrammen
• communicatieondersteuning bij
spraakcomputers
• ondersteuning van het
onderwijs bij taal en lezen
• multidisciplinaire revalidatie
in een bewegingsgroep
samen met fysiotherapeut,
ergotherapeut en
bewegingsleerkracht

Jacqueline Egbers

Stem, spraak, taal,
woord en gebaar

H

ildegard Dorst en Jacqueline
Egbers zijn logopedist met
hart en ziel. Hildegard: “Op
mijn 14de wist ik het al. Ik
wilde iets met kinderen
doen, maar voor de klas staan trok me
niet. Mijn vader kwam met logopedie
aan. Ik wist al snel: Dat wil ik! Omdat je
kunt bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen. En vooral hier, op de Twijn. Je
hebt de kans langdurig met kinderen
op te trekken, soms jaren achter elkaar.
Je weet waar een kind vandaan komt,
hoe het groeit en zich ontwikkelt, wat
de valkuilen zijn en hoe je daar op in
kunt spelen. En ook al die disciplines
eromheen, dat je samen, met zijn allen
met een kind werkt. Dat is fantastisch.”
Jacqueline voegt daaraan toe: “We zijn
hier jaren geleden begonnen en nooit
meer weggegaan. Dat zegt al genoeg.”
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ONVERWACHT VEELZIJDIG. “Het
gaat niet alleen maar om kinderen die
de “l” of de “r” niet kunnen zeggen.
De hulpvraag op het gebied van
communicatie is hier heel divers.
Dat maakt het werk extra leuk en
veelzijdig. De ene keer ben je bezig
met communicatietraining via de
spraakcomputer. De andere keer
met spraaktraining via de PROMPT
techniek of met taaltraining via
speelse werkvormen als memory.”
“Veel mensen denken bij logopedie
alleen aan spraak, maar dat doet
geen recht aan ons vak. De tong is
een enorm sterke spier. Zet je die
bijvoorbeeld tijdens het slikken steeds
verkeerd tegen je tanden, dan krijg
je een scheef gebit. Dat wil je graag
corrigeren met bijvoorbeeld sliktherapie.
Ook dat hoort bij ons werk.”

HET IS SPRAAK EN TAAL. “Ze
worden vaak door elkaar gebruikt, spraak
en taal. Maar ze zijn niet hetzelfde.
Spraak gaat bijvoorbeeld om stotteren
en duidelijk spreken, terwijl taal gaat om
woordenschat en het maken van goed
opgebouwde, volledige zinnen. Ouders
kunnen daar veel aan bijdragen, gewoon
door zelf het goede voorbeeld te geven.
Dus zegt een kind ‘ik auto’, dan kun je
dat bevestigen met de goede zin: “Ja, jij
gaat met de auto”.
“En met oudere kinderen oefenen we
het vertellen van een logisch verhaal.
We plakken dan herinneringsstrookjes
op de tafel of de rolstoel. Wat wil je nu
gaan vertellen, over wie, wanneer, waar
gebeurde het?”
“En dan is er nog de non-verbale kant.
Gezichtsuitdrukkingen, iets aanwijzen,
lichaamstaal en gebaren maken. Dit
wordt hier opschool veel ingezet. Het is

een krachtige ondersteuning, niet alleen
voor kinderen die niet goed spreken of
horen, maar ook voor kinderen met een
zwakke taalbeheersing.”
ONTWIKKELINGEN. “Wat ons vak ook
heel mooi maakt, zijn alle ontwikkelingen. Heel interessant, er is zoveel bijgekomen. Toen ik begon in 1994 waren er
nog geen spraakcomputers. Nu zijn die

niet meer weg te denken. Elk pictogram
op het scherm is een zin of een woord.
We overleggen met de ouders en de leerkrachten wat nuttig en functioneel is
maar kinderen geven zelf ook duidelijk
aan wat zij graag willen. Bijvoorbeeld dat
je je favoriete tv programma wilt zien of
een leuke mop wilt vertellen. Dan is het
fijn als dat in je spraakcomputer staat.
“Als er iets nieuws is en je hebt daar een

cursus voor gevolgd, dan is het zo leuk
om kinderen daarmee te helpen. Bijvoorbeeld de PROMPT techniek. Dat
dat effect heeft. Dat ineens het kwartje
valt. Het zijn heel geleidelijke processen, sprongsgewijze ontwikkelingen. Bij
ons speelt altijd de vraag: Hoever kun je
komen? Wat moet ik doen om dit kind
maximaal te stimuleren? Hoe kan ik helpen om die drempel te overwinnen?”

•

PROMPT METHODE.

Via tactiele en kinesthetische
prikkels laten voelen waar,
hoe en met welke beweging
een klank gevormd wordt.
Dat kan op klank- woord- en
zinsniveau toegepast worden
om de communicatie te
verbeteren.
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mobiliteit

Tribus en Twijn, een veilige combinatie

D

e Twijn is uitstekend
uitgerust voor het
geven van onderwijs en
beschikt over een groot
scala aan faciliteiten.
Toch maken we ook
regelmatig gebruik van
externe locaties voor lessen en therapieën. Om daar vlot en veilig te komen
heeft de Twijn sinds 2014 een eigen
bus. Een mooi bezit, dat we te danken
hebben aan een groot aantal bedrijven
die de Twijn sponsoren.

VOOR UW
• VERJAARDAG
• BUURTFEEST
• RECEPTIE
• OPENING
• JUBILEUM
• SHOWDAGEN
• BRUILOFT
• EVENEMENT

KIJK
OF BEL

VOOR LOPERS EN ROLSTOELERS.
Deze volledig aangepaste bus werd gele-

T: 038 - 465 84 51
www.visscherverhuurzwolle.nl

DE9007285-ONT002-CB014.indd 1

verd door Tribus uit Amersfoort. Samen
met Wilfred Wijnands, director sales,
kozen we voor de Fiat Ducato. Deze standaard al zeer complete bus is door Tribus
omgebouwd voor gecombineerd vervoer
van ‘lopers’ en rolstoelinzittenden.
Hij biedt royaal plaats aan maximaal
acht personen of zes rolstoelen, of een
combinatie daarvan.
COMFORT EN GEMAK. De bus is
ingericht met comfortabele TriflexAIR-stoelen, maar het meest in het
oog springend is toch wel de TriflexPLUS-vloer. Het rolstoelvastzetsysteem
is volledig verwerkt en geheel zelfspan-

nend in de vloer. En niet onbelangrijk:
het systeem is met een simpele handbeweging te bedienen. Een groot aantal
Twijn medewerkers heeft een speciale
rijvaardigheidscursus gevolgd om veilig
en vertrouwd op weg te kunnen.
VAN PRAKTIJK TOT SKIVAKANTIE.
De leerlingen van de Twijn hebben
inmiddels menig kilometer afgelegd met
de nieuwe bus. Er is zelfs al een groep
mee op skikamp in Oostenrijk geweest.
Maar de bus maakt ook wekelijks ritten
naar het therapiebad en praktijkmodules
in Zwolle. We kunnen hem niet meer
missen!

•

17-11-14 13:33

www.tribus.nl • tel. 030 669 50 20
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Revalideren is ook leren

E

en revalidatiearts heeft een
veelzijdige baan! Natuurlijk
gaat het altijd om de motoriek,
en daarbij kijk je zowel
naar de beperkingen als de
mogelijkheden. Centraal staat de
kwaliteit van leven. Die moet zo goed
mogelijk zijn. Daar ga ik voor.
Vaak is er een combinatie van
problemen. Bijvoorbeeld ook in de
communicatie of in de zelfredzaamheid.
We werken met een multidisciplinair
behandelteam: orthopedagoog,
ergotherapeut, logopedist,
fysiotherapeut, maatschappelijk
werker, psychomotorisch therapeut.
Ik ben de coördinator van al die
behandelaars en stel samen met
hen het behandelplan op.

WAT IS EEN GANGBEELDANALYSE?
Dit is een onderzoek waarbij kinderen
over een rode loper lopen, met een
videocamera aan de voorkant, de
achterkant en de zijkant. Die rode loper
is om ervoor te zorgen dat ze niet gaan
zigzaggen. Op de benen zijn plakkers
bevestigd die verbonden zijn met een
kastje dat de spieractiviteit meet.
De kinderen hebben dit kastje bij zich.
Na afloop wordt het looppatroon
beeldje voor beeldje bekeken en
geanalyseerd. Wat gebeurt er bij de
voeten, bij de knieën, bij de heupen?
Daarna wordt de behandeling bepaald.
Het looplab is gevestigd in de grote
sporthal van revalidatiecentrum
Vogellanden.

18

Wietske Middelkamp
revalidatiearts

Arieke

De vraag is altijd: wat heeft dit kind
nodig voor zijn ontwikkeling? Een
groot deel van de kinderen die we zien,
hebben een hersenbeschadiging die
ontstaan is rondom de geboorte. De
beschadiging op zich verandert niet,
maar de uitwerking op het lichaam is bij
opgroeiende kinderen telkens anders.
Daarom volg je ze totdat ze 18 jaar zijn.
Dat zijn bijna altijd langdurige trajecten.
De meerwaarde hier op de Twijn is juist
dat je therapie op school krijgt, onder
schooltijd. Dan hoef je niet van ouders
te vragen om na schooltijd nog naar een
therapeut te gaan met hun kind. Wat
we wel vragen van ouders is om bij de
controles en bij de teambesprekingen
te zijn. Zij kunnen de hulpvraag van
hun kind het beste verwoorden. Wij
hebben ze dus heel hard nodig. En we
waarderen die betrokkenheid ook enorm.
We zeggen altijd “Kom gerust meekijken
bij de therapie.” Dan kunnen ze zien
wat we doen. Het is wel hun kind.
Het kostbaarste wat ze bezitten.
Ik werk drie dagen op de Twijn. Mijn
dag is heel afwisselend. Spreekuur,
kinderen zien en ouders zien, maar
ook overleg met mijn behandelteam
en de school. Hoe zit het kind in zijn
vel? Hoe gaat het met zijn gedrag?
Een belangrijk deel van mijn werk is ook
de gangbeeldanalyse (zie kader).
Daarnaast hebben we een technisch
en schoenenspreekuur waar kinderen
spalken voor onder andere de
voeten/benen (enkelvoetortheses)
en orthopedische schoenen
krijgen aangemeten.”

•

Arieke heeft een beschadiging in de
hersenen. Dat veroorzaakt een te
sterke spanning op haar beenspieren
waardoor ze steeds meer op haar
tenen gaat lopen. Haar hak komt
niet meer op de grond. Daardoor
loopt ze moeilijker en past haar
enkelvoetorthese niet meer goed,
met pijnklachten en drukplekken als
gevolg.
Arieke heeft een injectie met botuline
toxine (‘botox’) in die spier gehad
waardoor de zenuwprikkels worden
geblokkeerd. Het middel vermindert
de spanning op de spier en werkt drie
tot zes maanden. Arieke heeft weinig
gemerkt van de injectie. Ze heeft een
korte narcose gehad.
Na de behandeling kan Arieke haar
kuitspier weer veel beter rekken. Om
haar te helpen, is loopgips aangelegd
dat haar voet in de goede stand
houdt. Het gips wordt regelmatig
vervangen om de kuitspier iets verder
te rekken, net zolang tot haar voet
weer in de goede stand staat.
Dankzij deze behandeling kan Arieke
straks bewegingen maken die ze
eerder niet kon maken. Daarom wordt
in de maanden dat de botox werkt
ook extra veel geoefend. Niet alleen
thuis en bij de fysiotherapeut, maar
ook in de klas, gedurende pauzes
en vrije momenten, bij de lessen
bewegingsonderwijs en zo mogelijk in
het zwembad.
Dat is ook de kracht van de
samenwerking tussen de Twijn en
revalidatiecentrum Vogellanden: een
interdisciplinair team waarbij alle
betrokkenen zich richten op hetzelfde
te behalen doel. Zo bereiken we
sneller een positief resultaat en houdt
dit veel langer stand.

•
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Skiën?

Ja!
1968 opgericht • Dagelijks komen
460 kinderen uit meer dan 19 gemeentes en 13
samenwerkingsverbanden naar de Twijn • Meer dan
1000 taxiritten per week brengen de leerlingen naar school • 237
medewerkers van de Twijn en 52 van Vogellanden zijn betrokken bij onze

HET WAS EEN TOPWEEK.
VOLGEND JAAR WIL IK
GRAAG WEER MEE

De mytylschool Zwolle werd in

leerlingen

• Beperkingen laten je juist nadenken over mogelijkheden

• In het gewone onderwijs willen kinderen speciaal zijn en in Speciaal
Onderwijs juist gewoon • Elke week lopen 80 leerlingen
stage om hun talenten te ontwikkelen • Iedereen krijgt de kans
te worden wie hij of zij is • Orthopedische schoenen kun je ook met
Ajax logo krijgen • Computers en machines hebben vaak meer geduld
dan mensen • Kosten voor latexvrije handschoenen, vingercon-

20

!

schoonmaakmiddelen
Budget voor na- en bijscholing

dooms, snoetepoetsers en

€ 6.000 per jaar •
€ 50.000 per jaar •

Twijnen betekent vlechten, in elkaar

draaien. Het staat voor de samenwerking binnen onze school

•

Anouk

IK DURF HET NU
EINDELIJK WEL ALLEEN.
IK HEB MEZELF
OVERWONNEN

S

kiën is een heerlijke manier
van bewegen, ontspannen
en genieten. Ieder jaar reizen
een miljoen Nederlanders
af naar de sneeuw om te
wintersporten. Ook als je een beperking
hebt, kan je prima leren skiën. Met
speciale materialen sjees je zo de piste af
op de lange latten.
AANGEPAST SKIËN. Neem nou de
zitski. Je skiet in een kuipzitje dat op
één of twee ski’s is gemonteerd en gaat
dus zittend de berg af. Je houdt jezelf
in balans met twee armkrukski’s. Volop
genieten, ook al heb je problemen met
je rug of je benen. Daarnaast is er de
Skicart, een bestuurbare slee. Er zitten
skietjes onder die je met je handen of je
voeten gemakkelijk bestuurt. Er zijn zelfs
mogelijkheden voor visueel-beperkten.
Met ervaren één-op-één begeleiding,
felgekleurde hesjes en eventueel
portofoons kunnen ook zij veilig de
piste af. Natuurlijk moet je wel skilessen
nemen, net zoals ieder ander. Pas dan
krijg je de technieken goed onder de knie.
SKIKAMPEN. Verschillende organisaties maken aangepast wintersporten
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Gehandicapten op Ski’s (Shos) of
Vereniging Gehandicapte Wintersporters
(VGW). De Twijn haakt jaarlijks aan bij

Cynthia

STOER-KAMP
Bij Stichting StoerWinterWeken
staat het plezier in bewegen en
het verkennen en verleggen van
grenzen centraal. Het is haar missie
om kinderen en jongeren met een
motorische beperking in aanraking te
brengen met diverse winstersporten.

twee skikampen: het CP-kamp van de
Ö.B.S.V. (een Oostenrijkse organisatie
voor gehandicaptensport) die zich richt
op leerlingen met een hersenbeschadiging, en Stichting StoerWinterWeken,
speciaal voor leerlingen met een
motorische beperking. Twee kampen
waar leerlingen een fantastische tijd
beleven. Peter leerde skiën in een zitski:
“Ik had nooit gedacht dat ik zonder hulp
zou kunnen skiën!”

CP-KAMP
Tijdens het CP-kamp krijgen de
leerlingen iedere dag skilessen,
maar er worden ook allerlei leuke
activiteiten georganiseerd. De
Ö.B.S.V. regelt de accommodatie
en de gespecialiseerde skileraren.
De organisatoren zorgen voor een
groot deel van de financiën, het
vervoer en de begeleiding. Wel
worden er eisen gesteld aan de
lichamelijke mogelijkheden en aan de
zelfredzaamheid van de deelnemers.
De deelnemende leerlingen moeten
in staat zijn om in korte tijd enige
skivaardigheid aan te leren.

•

21

communicatie

twijn

Rots & water

T

waalf leerlingen staan op
blote voeten in een leeg
lokaal. Ze staan stevig op
twee benen, ademen in en
uit, spannen hun buikspieren
aan en concentreren zich
op de opdracht. Ze staan klaar om een
evenwichtsoefening te doen in tweetallen. Even daarvoor liepen ze nog steeds

over voor jezelf opkomen en je eigen
keuzes maken. Maar het gaat ook
over de ander, respect hebben voor
elkaar, je aan afspraken houden en
proberen een ander geen pijn te doen.
WEERBAARHEID OEFENEN. Rots
en water gaat over weerbaarheid. Over
kiezen voor staan en de confrontatie

TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK. Dat
de leerlingen weten waar het over
gaat wil nog niet zeggen dat ze alle
oefeningen al goed kunnen doen of
dat ze kunnen toepassen wat ze leren
in de les. Denken aan wat je geleerd
hebt, is niet makkelijk als iemand
vervelende dingen tegen je zegt. Maar
als je dat geoefend hebt in de veilige
setting van een klaslokaal, niet één keer,
maar heel vaak, in veel verschillende
oefeningen, bouw je vertrouwen op. Je
leert te vertrouwen in eigen kunnen,
je leert vertrouwen op jezelf.

•

TOEKOMSTBEELD

sneller door de ruimte, om op een signaal
stil te staan, te gronden en te focussen.
Rots en water heet de les. Na zo’n
15 lessen weten de leerlingen waar
het over gaat. Het gaat over henzelf,
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aangaan. Of juist meebewegen als water,
en daarmee je tegenstander of pester
verrassen en uit zijn evenwicht brengen.
Leerlingen oefenen beide mogelijkheden,
oefenen ook in het kiezen tussen beide

HET
MOOISTE
VAK VAN
DE WERELD

mogelijkheden. De oefeningen zijn
vooral fysieke oefeningen, die starten
met stevig staan, kracht verzamelen in
je centrum en je aandacht richten op
wat je voelt en doet. Daarnaast wordt
soms een kort gesprek gevoerd over
wat kan helpen om de aandacht goed
te richten of de juiste keuze te maken.

De laatste les Rots en water
van het schooljaar. In een
hoek liggen stootkussens
klaar en kleine houten
plankjes. Na gronden,
centreren en focussen
herhalen de leerlingen trapen stootoefeningen. Daarna
pakt iedereen een plankje,
legt dat op twee anderen,
trapt of stoot een paar keer
op een stootkussen en trapt
of slaat daarna met een
stevige “kiai!” een plankje in
tweeën.

Joke Lorist –
Leraar van het jaar,
Speciaal Onderwijs

J

oke Lorist is een bevlogen en
ervaren leerkracht. Al meer dan
22 jaar werkt ze met veel plezier
op de Twijn. “Aan het eind van
de Pedagogische Academie heb
ik een stage in het speciaal onderwijs
gedaan. Dat vond ik geweldig! Vooral
de aandacht en tijd die er was voor
elke leerling. Je kent je leerlingen
bijzonder goed. En weet vaak precies
welke snaar je moet raken om ze te
motiveren een stapje verder te doen.”
DE VROLIJKE LEERKRACHT. Joke
staat twee dagen in de week voor een
klas uit de eindgroep van het speciaal
onderwijs. Deze kinderen hebben
een lichamelijke beperking of een
chronische ziekte, zoals diabetes of
epilepsie. Ze staan aan de rand van de
overstap naar het regulier of speciaal

vervolgonderwijs. “Ik geef met veel
plezier les aan deze groep. De kinderen
zijn al een beetje aan het puberen en
lekker eigenwijs. De toekomst ligt aan
hun voeten en daar speel ik een rol
in. Voor mij draait lesgeven om een
positieve instelling. En met een flinke
dosis humor probeer ik zware zaken te
relativeren en leefbaarder te maken.”
SCHUW VOGELTJE. “Een voorbeeld van
een mooie ervaring? Een leerling die als
een schuw vogeltje bij ons komt omdat
ze op de basisschool is vastgelopen, en
uiteindelijk vol zelfvertrouwen meedoet
aan de eindmusical. En zo is opgebloeid
dat ze terug kan naar het regulier
onderwijs en een diploma haalt. Dat is
mooi om te zien. Of een leerling die snel
boos is maar als hij even een rondje mag
lopen de onrust in zijn lijf kwijtraakt. Het

lijkt iets kleins, maar voor hem betekent
het vertrouwen en zelfredzaamheid.”
LERAAR VAN HET JAAR. Joke
is ‘Leraar van het jaar 2014-2015,
Speciaal Onderwijs’ en is een jaar lang
ambassadeur van haar beroepsgroep.
“Ik wil vooral uitdragen hoe mooi het
onderwijs is. Verhalen uit de praktijk
vertellen zodat het speciaal onderwijs
een gezicht krijgt voor mensen op
afstand die zich bezighouden met het
onderwijs. Zij weten vaak niet wat er
mogelijk is en wat de behoefte van
onze leerlingen is. Dat is jammer. We
willen immers allemaal hetzelfde:
goed onderwijs en een passende plek
voor iedere leerling! Dat is ook elke dag
mijn doel. Dat een kind ’s ochtends
zin heeft om naar school te gaan
en ’s middags blij thuis komt.”

•
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100% voor visitekaartje 85x55mm • 5 mm overlay
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maakt
uitvan
van
maaktdeel
deel uit

Persoonlijk in orthopedie
ProReva levert hulp middelen op maat, zoals:
prothesen
redressiehelmen
orthesen
steunzolen
(sport-)braces
korsetten
therapeutisch elastische kousen (TEK)
aangepaste lingerie & badmode
U vindt ProReva o.a. in: Almere,
Amersfoort, Apeldoorn, Deventer,
Harderwijk, Huizen en Zwolle
ProReva
orthopedisch maatwerk
Hyacinthstraat 57
8013 XX Zwolle
T: 038 - 467 27 20

w w w. p ro re va. nl

Projectinrichting
Presentatieapparatuur
Kantoormachines
Ofﬁce supplies

es...
Persoonlijk advi
lijke expert!
van uw persoon
Meppel

www.noordhuis.nl

canon.nl/onderwijs
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Meppel
Industrieweg 9
Tel. 0522 - 25 71 11

Emmeloord
Ecu 21
Tel. 0527 - 61 92 10

Zwolle
Boerendanserdijk 37/ hoek Ceintuurbaan
Tel. 038 - 466 15 20

Den Helder
Industrieweg 27
Tel. 0223 - 67 33 33

Er zit heel wat
				in dat hoofd!

K

inderen met een ernstige
motorische beperking zijn
behoorlijk afhankelijk van
techniek. Gelukkig is die er
tegenwoordig ook, want er
zit vaak meer in dat hoofd
dan je op het eerste gezicht zou denken.
Bewegen gaat immers niet of heel
moeilijk. Wij denken dan: Hoe krijgen we
deze kinderen zo zelfstandig mogelijk?
Daarbij speelt een speciale rolstoel een
belangrijke rol: de Adremo.
RIT NAAR ZELFSTANDIGHEID.
In 2005-2006 startten twee
ergotherapeuten het project ‘Rit naar
zelfstandigheid’. Het doel was kinderen
met een ernstige motorische beperking
te leren zich met hun Adremo rolstoel
zelfstandig te verplaatsen. Een jaar
later werd de werkgroep uitgebreid met
een logopedist en een leerkracht, om
onderwijs en revalidatie optimaal te
integreren. De kinderen zaten verspreid
over diverse groepen en dat had een
nadeel: niet iedere leerling kwam tot zijn
recht. Leerlingen die niet of niet zo snel
konden spreken, werden bijvoorbeeld
steeds ingehaald door leerlingen die vlot
konden antwoorden.
DOORZ. Daarom kwam er in 2007
een speciale groep voor leerlingen met
een Adremostoel. In deze DoorZ groep
kon meer aandacht besteed worden
aan de mogelijkheden van individuele
leerlingen. Onderwijs en therapie

waren perfect op elkaar afgestemd. Een
effectieve vorm van onderwijs, maar
helaas ook een kostbare vorm. Na vijf jaar
kon de DoorZ-groep dan ook niet langer
als zelfstandige groep blijven
bestaan.
RIETKRAAG. De DoorZ groep
is inmiddels opgegaan in ‘De
Rietkraag’.
Daar komen
leerlingen
uit alle
uitstroomprofielen naar
toe. Ze werken op hun
eigen niveau en worden
uitgedaagd om zoveel mogelijk
zelf de regie te nemen over wat ze leren.
De nadruk ligt op lezen en de vakken
die daaraan gerelateerd zijn. Dit
vraagt namelijk om een speciale
benadering waarbij leerkracht
en spraakcomputer steeds de
tekst verwoorden voor de
leerling. De groep wordt
minder intensief begeleid
dan voorheen, maar daar
staat tegenover dat
de leerkracht nu
meer tijd heeft
om vanuit haar
expertise en
jarenlange ervaring
nieuwe dingen
voor de leerlingen te
ontwikkelen. En daar hebben de
leerlingen dan weer profijt van!

Een Adremo rolstoel is een elektrische
rolstoel met hoofd-voetbesturing.
De kleinste bewegingen zijn al genoeg
om de stoel in beweging te brengen.

•
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ma artje en josie

Josie, leerkracht

Maartje is een hele leuke meid
om in de klas te hebben. Ze is
een hippe verschijning met haar
leren broek, nagellak en mooie
make-up. Ze heeft altijd zin om
naar school te gaan en zoekt
uitdagingen die ze ook aan kan.
Haar uitspraak dat dromen mag,
getuigt van een realistische
kijk op de dingen. Met haar
behulpzaamheid, spontaniteit
en haar goed ontwikkelde
taalvaardigheden kan ze meer
bereiken dan ze durft te dromen.

foto’s: stefan kemper

Maartje
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Het allerleukst vind ik dat ik hier
allemaal vrienden heb en de
afwisseling tussen alle lessen.
Het liefst ga ik mee met stadse
vaardigheden maar koken is ook
heel erg leuk. Ik leer hier wat een
goede werkhouding is. Ik droom
er wel eens van om zangeres te
worden. Daarom hebben we ook
Engels op school. Dolfijnentrainster
is ook een droom maar ik denk dat
dat wel een droom zal blijven. Maar
dromen mag hè?
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henk en ria

Ria, leerkracht

Henk is een vrolijke en gezellige jongen in de klas. Hij
lacht bijna altijd en doet goed en enthousiast mee
met de lessen. Hij interesseert zich voor van alles.
Henk is heel behulpzaam. Hij ziet wanneer
iemand hulp nodig heeft of wanneer er een
taakje moet gebeuren. Hij biedt dan spontaan zijn
hulp aan en werkt nauwkeurig en geduldig.
Henk is sportief. Hij voetbalt en rent graag op het
plein. Hij zit bij Storica in het team D5 en op de
maandag vertelt hij hoe ze gespeeld hebben.
Henk heeft veel baat bij ondersteunende gebaren,
hij kent ze goed en helpt ons als we het niet weten.

foto’s: stefan kemper

Henk
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Alles op school is leuk. Ik leer heel
veel. Lezen, werken aan mijn boek,
helpen en schoonmaken. Ik haal koffie
voor juf Ria. We zijn een keer op de
Peperbus geweest, met de hele klas.
Gym is leuk en zwemmen ook.
Ik heb diploma A en B.
C wil ik niet, ik ga voetballen.
Dinsdag ga ik voor de eerste keer
kijken bij het VSO, samen met mijn
moeder. Later wil ik graag een auto
en autorijden. Dan moet je 18 jaar
zijn en een rijbewijs hebben. Op
school leer ik nu verkeer, dat helpt!
Je mag op school niet plagen. Als
ze me aan mijn schoenen pakken,
val ik op mijn rug. Dat doet zeer!
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Hoofd, hart en handen. Eén kind, één plan.
Annamarleen Karstenberg

Hans Bijzet

Anette de Ruijter

Hetty Brugman

Willemein Vrielink

Revalidatiearts i.o.

Fysiotherapeut

Logopedist

Maatschappelijk werker

Ergotherapeut

foto’s: stefan kemper

Tom van Tatenhove
Docent bewegingsonderwijs

30

Wouter Bos

Miriam Hulsteijn

Tineke Kamphuis

Lidewij Tijssen

Marije Dijkman

Janny Paarhuis

Trajectbegeleider

Orthopedagoog

Leerkracht

Ambulant begeleider

Onderwijsassistent

Verpleegkundige
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Kemerink en de Twijn:

Een een-tweetje

O

nze voeten dragen ons een
leven lang. Dankzij onze
benen zijn we mobiel. Daar
moeten we zuinig op zijn.
Klachten aan onze benen
en voeten beperken ons in onze bewegingsvrijheid. Kemerink voet & beweging

“Misschien zijn mijn nieuwe schoenen
klaar of mag ik nieuwe uitzoeken!” In
alle gevallen gaat het om een speciaal
product. Vaak moderne orthopedische
schoenen, semi-orthopedisch schoenen
of correctie- en steunzolen, maar ook
zolen, loophulpen en teenortheses.

www.stefankemper.nl info@stefankemper.nl
06-23140699

Verder kijken dan alleen de voet en
ruimer denken dan alleen je eigen
vakgebied. Dat is de juiste omschrijving
voor de samenwerking tussen de Twijn
en Kemerink voet & beweging!
EIGEN PRODUCTIE. Kemerink
is een van de weinige bedrijven in
Nederland die alle producten nog bijna
helemaal in eigen huis vervaardigt. Dat
gebeurt met de grootste zorg in een
moderne werkplaats, uitgerust met
de nieuwste machines en computers.
Voet- en bewegingsdeskundigen pikken
voortdurend de nieuwste signalen op
uit de branche. Want Kemerink zelf
moet immers zelf ook voortdurend in
beweging blijven!
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beschikt over een team van deskundigen
dat klachten helpt voorkomen en
behandelt. Ook bij veel leerlingen van de
Twijn. Wij zoeken samen naar de beste
oplossing voor al die voeten. In die zin is
het echt een een-tweetje tussen de Twijn
en Kemerink.

CY

CMY

K

W W W . E W E P O . N L
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SPANNEND MOMENT. Al vele jaren is
Kemerink wekelijks een welkome gast op
de Twijn. En dat is niet voor niets. Voor
veel leerlingen is een bezoek aan Kemerink namelijk een spannend moment.

VERDER KIJKEN DAN DE VOET. Om
al die voorzieningen ook echt op maat te
kunnen leveren werkt Kemerink nauw
samen met de revalidatiearts en het
team van fysiotherapeuten op de Twijn.
Een gangbeeldanalyse (zie pagina 18),
een scala aan metingen en observaties
vormen de input voor het productieproces en leiden dat. Het resultaat is
een product dat als gegoten zit. En niet
te vergeten: dat kinderen in beweging
houdt!

Meer weten?
Ga naar www.kemerink.nl.
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HET MEVROUWTJE
OP MIJN SCHOUDER
Yvette den Brok (schrijfster met CP), 2014.
Het verhaal van Liz, een zwaar lichamelijk
handicapt meisje dat een gewoon leven
wil, net als andere kinderen van haar
leeftijd. Voor 10 jaar en ouder.

INTOUCHABLES
De verlamde miljonair
Philippe woont hartje Parijs
in een kast van een huis. Driss
leeft van een uitkering. Maar wie
bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling heeft Driss een echte baan als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet
hij de boel binnen de kortste keren op z’n kop. 12 jaar en ouder.

Boeken en films
LIEVER DAN LIEF,
EEN SPROOKJE
IN HET LAND VAN
DOWN
Moniek Peek (illustraties) en Bente
Jonker (tekst), 2014. Een prachtig boek
over twee verliefde jongeren met het
syndroom van Down. Vanaf 4 jaar.

Hoge stoepranden in de stad en
reclameborden op een smalle stoep
Dat je niet mag kiezen waar je gaat werken
Een NS kaartautomaat die voor een
slechtziende niet te gebruiken is
Dat mensen over mij praten en niet tegen mij
Dat sondevoeding niet naar patat smaakt
Stom dat mijn uiterlijk anderen
stomme opmerkingen ontlokt
Dat ik steeds geopereerd moet worden

KANKERLIJERS
Nick, Iwan, Olivier en Pepijn zijn tieners met
botkanker die in een ziekenhuis liggen. Ondanks
alles amuseren ze zich goed. Ze gaan op pad om
verschillende afdelingen in het ziekenhuis te
bezoeken en houden rolstoelraces in de gangen
van het ziekenhuis. 12 jaar en ouder.

Dat de lift van de stadsbus het soms niet doet
en je dan moet wachten op de volgende bus
Dat er soms klasgenoten doodgaan
Dat zelfs spalken met een kleurtje
er gehandicapt uitzien
Dat ik niet bij de brievenbus
kan vanuit mijn rolstoel

DE KRACHT VAN
MIJN ONMACHT

Dat er niet overal deuren zijn die vanzelf opengaan
Dat er niet overal een aangepast toilet is

Joy van der Stel Jonker. Autobiografie van
een mytylschoolleerling. Hoe ze met vallen
en opstaan haar plek in de wereld verovert.
Motto: niet je handicap, maar jij bepaalt
hoe je leven eruitziet.
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Dat het niet altijd zomer is,
want ik kan wel buiten op een terras
maar niet binnen in de kroeg

RENSKE MET WIELEN

HET BROERS
EN ZUSSENBOEK

Renske is een meisje van 8 jaar dat
door een ongeluk in een rolstoel
terechtkomt. De kinderen in haar
klas vragen zich af, of je nog wel kunt spelen met
Renske als ze in een rolstoel zit. Renske en haar
vrienden ontdekken steeds meer mogelijkheden.
Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 - 11 jaar.

Anjet van Dijken
Voor kinderen en volwassenen
met een bijzondere broer of
zus. Hoe is het om op te groeien
in een gezin met een broer of
zus met autisme, syndroom
van Down, een spierziekte ...?

IEP!
Kinderfilm uit 2010,
naar het gelijknamige
boek van Joke van
Leeuwen. De hoofdrol
wordt gespeeld door
een meisje met een
groeistoornis, Kenadie
Jourdin-Bromley.
Alle leeftijden.

Dat als je niet kunt lopen mensen gelijk
denken dat je kop ‘t ook niet goed doet
Dat ik zo onzeker wordt van mijn
epileptische aanvallen
Dat ik veel te klein ben voor mijn leeftijd
Dat ik een luier draag
Dat ik altijd moe ben
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DOOR SPECIAL HEROES
HEBBEN WE JUDO
LEREN KENNEN EN
ZITTEN WE NU OP EEN
SPORTVERENIGING

De Twijn

in beweging

V

oor veel mensen is het
een vast onderdeel van
hun agenda: sporten.
Sporten is voor mensen
met een beperking
soms een uitdaging,
maar de Twijn gaat die
graag aan! De Twijn helpt leerlingen een
sport te vinden die bij hen past door hen
kennis te laten maken met verschillende
sporten en te helpen met het zoeken
naar een sportclub. ‘Ain’t no mountain
high enough’, dat is ons motto.

SAMEN. “Op de Twijn zit iedere
leerling in een andere situatie”, leggen
gymdocenten Jan Jaap Bouwman en
Gerda Prins uit. “Bij iedereen kijken we
wat hij of zij wil leren. We proberen
eruit te halen wat erin zit. De uitdaging
is vooral om leerlingen samen te laten
sporten. Iemand die zijn rechterkant
minder kan gebruiken samen laten
voetballen met iemand die de ziekte
van Crohn heeft. Door het de een wat
makkelijker te maken en de ander wat
moeilijker, hef het je het verschil op
en kan iedereen op zijn eigen niveau
meedoen.”
SENSOGYM. Naast de gewone
gymlessen biedt de Twijn aan sommige
leerlingen Sensogym aan. “Tijdens de
Sensogymlessen ontdekken de leerlingen
wat hun fysieke mogelijkheden zijn.
Maar ook zelf aan- en uitkleden en om
hulp vragen, komt aan de orde”, vertelt
gymdocent Emmy ten Hove. “Tijdens
een Sensogymles zijn therapeuten van
Vogellanden aanwezig. Ze komen uit

36

Andrew en Max –
deelnemers Special Heroes

IK KAN NIET
MEEDOEN AAN DE
AVONDVIERDAAGSE
IN MIJN WOONPLAATS
KAMPEN. DANKZIJ DE
TWIJN4DAAGSE KAN IK
TOCH EEN VIERDAAGSE
LOPEN

allerlei disciplines. Zo krijgen de leerlingen
veel persoonlijke aandacht en komt al die
kennis heel mooi samen bij dat ene kind.”
SPECIAL HEROES. De Twijn
stimuleert het sporten buiten school.
Daarom is in 2012 een samenwerking
aangegaan met Special Heroes.
Projectleider Rob Fransen vertelt: “We
laten leerlingen tijdens de gymles kennis
maken met verschillende sporten. Wij
nodigen de trainer van een sportclub uit
om tijdens de gymles zijn of haar sport
te introduceren. De leerlingen kunnen
zo in een veilige omgeving kennis maken
met die sport. Op onze beurt leren wij
de trainers weer hoe ze oefeningen aan
kunnen passen aan kinderen die in een
rolstoel zitten of autisme hebben. En
omdat leerlingen de trainer tijdens de
gymles al een beetje leren kennen, is
de drempel laag om eens een kijkje te
nemen op de vereniging.” Tot slot heeft
Special Heroes contact met ouders om
samen te zorgen dat kinderen gaan of
blijven sporten.
GRENZEN. Sporters verleggen graag
hun grenzen. Die kans krijg je op de Twijn
volop. Op de Twijn4daagse bijvoorbeeld,
een variant op de avondvierdaagse.
Een aantal leerlingen doet mee aan de
Wavinloop, beter bekend als de 4Engelse
mijlen van de Halve Marathon van
Zwolle. Ook hebben we in samenwerking
met Vogellanden een G-serie opgericht
in de Zwolse Triatlon. “Door deze
activiteiten laten we leerlingen ervaren
hoe het is om doelen te stellen en
daarvoor te gaan. Het geeft leerlingen

Marlon Dezijn
– deelnemer Twijn4daagse

ALS EEN PROFESSIONELE
HARDLOPER LANGSKOMT
EN ZEGT: GOED BEZIG
JONGEN GA ZO DOOR,
DAT GEEFT EEN KICK
Wesley Snel
– deelnemer Triatlon Zwolle

een enorme kick als ze na maanden van
hard werken hun doel bereiken”, zegt
fysiotherapeut Hans Bijzet. Voor een
goede sportuitrusting kunnen ze advies
inwinnen bij de ergotherapeuten.

WHOZNEXT. De leerlingen organiseren,
onder leiding van twee docenten, zelf
ook sportactiviteiten. Ze hebben hun
krachten gebundeld in de projectgroep
WhoZnext. “We organiseren steeds
verschillende activiteiten, van gymlessen
tot persluchtduiken. En elk jaar is er een

grote sportdag.” Het mes snijdt aan twee
kanten volgens WhoZnext-begeleider Jan
Jaap Bouwman: “Leerlingen nemen deel
aan leuke, afwisselende sportactiviteiten.
En de WhoZnext-leden werken aan leerdoelen als het opstellen van mails en contact leggen met onbekende mensen.”

DOOR HET TRAINEN VOOR
DE WAVIN LOOP HEB IK
EEN GOEDE CONDITIE
GEKREGEN EN HET WAS
OOK NOG GEZELLIG
Emma Voerman
– deelnemer Wavin loop

•
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DUCHENNE

De dag is soms

Duchenne Spierdystrofie
is een aangeboren ziekte
waardoor je spieren steeds
verder worden afgebroken.
Het komt vooral voor bij
jongens en er is geen
medicijn voor. Gelukkig
is de levensverwachting
de laatste jaren flink
toegenomen dankzij
beademing en (hart)
medicatie.
Meer informatie over deze
aandoening, vind je op
www.duchenne.nl.

gewoon te
kort

E

en trap oplopen. Even krabben op je hoofd. Schrijven.
Een glas oppakken. Praten.
Ademhalen. Voor gezonde
mensen is dat allemaal
volkomen normaal. Maar als
je Duchenne Spierdystrofie hebt, is dat
helemaal niet zo gewoon.
POSITIEVE DOORZETTER. Kevin
Groot is 18 jaar geleden geboren met
Duchenne. In de loop der jaren heeft
hij steeds meer moeten inleveren. Hij
kan niet meer lopen en de kracht in zijn
armen wordt ook steeds minder. Hij
heeft dus veel hulp nodig, soms bij de
gewoonste dingen. Maar Kevin is een
positieve doorzetter in het kwadraat.
“Ik doe gewoon alles zo normaal
mogelijk. Als iets moet, doen we dat
toch gewoon? Misschien op een andere
manier dan andere kinderen, maar we
doen het wel.” Om over te gaan van
klas vijf naar klas zes van het vwo was
bijvoorbeeld een buitenlandstage verplicht. De school zei dat het niet hoefde,
maar Kevin schreef Action Duchenne in
Londen aan en daar kon hij terecht als
communications officer. “Ik heb daar
zelfs een congres geopend en in het
Engels wat over mezelf verteld aan het
publiek.” Zijn ouders gingen als begeleiding mee en maakten er meteen een
korte vakantie voor henzelf van. “Tillift
achter in de auto en je gaat. Zo kom je
nog eens ergens,” lacht moeder Elly.
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GOED STEL HERSENS. Kevin doet
tweetalig vwo. Naar dit soort uitdagingen is hij op zoek, want hij heeft een
goed stel hersens. “Toen hij jong was,
zeiden artsen tegen ons dat we maar
eens in een mytylschool moesten gaan
kijken. Wij vonden dat onzin. Kevin heeft
wel een handicap, maar hij kan prima
leren”, vertelt Elly. Inmiddels zit hij in
het eindexamenjaar. “Ik denk wel dat
ik het haal”, zegt hij vol vertrouwen.
“Ik krijg tijd genoeg om te leren en me

Er valt nog veel te doen aan
onderzoek en ontwikkeling.
Wil je weten hoe je daaraan
kunt bijdragen?
Kijk dan op
www.duchenneheroes.nl.

AMBULANTE
BEGELEIDING
Vanuit de Twijn adviseren we
scholen en samenwerkingsverbanden over leerlingen
die vanwege hun beperking
extra ondersteuning nodig
hebben. Samen proberen
we deze leerlingen optimaal
te laten functioneren in een
leef- en leeromgeving waarin zij zich zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen. Ook
leren we ouders/verzorgers
van deze leerlingen hoe zij
hun kind zo goed mogelijk
kunnen ondersteunen.
De Twijn is in het kader van
Passend Onderwijs bestuurlijk en inhoudelijk partner
van alle samenwerkingsverbanden in de directe regio.

voor te bereiden. En daarna ga ik naar
Hogeschool Windesheim, communicatie
studeren.” Ze kijken voorzichtig naar de
mogelijkheden van rijles en een eigen
aangepaste auto. “Dan kan ik er gewoon
zelf heenrijden.” Dat dat 45 kilometer
heen en 45 kilometer terug is, vindt hij
geen probleem. “Lekker dichtbij toch?”
DE TWIJN. Kevin en zijn ouders
kwamen al vroeg in aanraking met de
Twijn. “We hebben al jaren contact met
ambulante begeleiders. Ze kwamen
op de basisschool om te kijken tegen
welke problemen Kevin aanliep en welke

oplossingen daarvoor waren. De school
en ook wijzelf hebben echt heel veel
aan die adviezen gehad.” In groep 8 van
de basisschool ging Kevin een dag per
week naar de Twijn. “Wat een warmte
daar. Ze wilden je overal wel bij helpen.”
Maar zijn periode op de Twijn was maar
kort. Er kwam een eind aan toen bleek
dat hij naar het vwo kon. Daar kwam de
ambulante begeleiding weer in beeld.
“Ze vertellen je bij welke instanties je
voorzieningen kunt aanvragen en waar
je recht op hebt. Bijvoorbeeld het recht
om pagina’s om te laten slaan bij examens. ”Jammer genoeg houdt het op als

Kevin naar het hbo gaat. “Dan moeten
we het allemaal zelf uitzoeken. Maar
inmiddels zijn we er aardig in thuis.”
EEN ALLES-LEUK-VINDER.
Natuurlijk brengt Kevin heel wat uurtjes
achter zijn computer door. Op zijn twee
beeldschermen staat een grote foto van
een vliegtuig. “Hij is eigenlijk een soort
van vliegtuigspotter. Als er iets overkomt, gaat hij naar het raam om te kijken
of hij kan zien wat het is”, vertelt Elly.
Kevin heeft een enorm brede interesse.
Noem het en hij vindt het leuk. Lezen?
“Ja dat doe ik graag. Op mijn iPad. Fictie

en non-fictie.” Muziek? “Ik hou eigenlijk
overal wel van, maar het mooist vind ik
toch de wat oudere muziek uit de jaren
60, 70 en 80.” Computers, gaming, films?
“Ja, ik weet er best veel van. Zowel van
de hardware als de software. Soms heb
ik op het linker scherm een game staan
en rechts een film.” En dan is er nog Jack,
de jonge enthousiaste labrador waar hij
ook gek mee is. “De dag is soms gewoon
te kort voor alles wat ik leuk vind.”

•
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Wat
werkt

MEZELF AL HELEMAAL WERKEN
IN EEN MOOI RESTAURANT
OF EEN GRAND CAFÉ.
Vervolgens start voor elke leerling een
stagetraject. Dat kan op elk niveau.
Van belevingsgerichte dagbesteding
via meelopen op het MBO tot
aan een reguliere baan. Wekelijks
nemen meer dan honderd leerlingen
deel aan een vorm van stage.

Trajectbegeleiding,
meer dan onderwijs

AUKELIEN IK HAD AL BIJ VIER
VERSCHILLENDE BEDRIJVEN
STAGE GELOPEN. TOEN IK OP “DE
LINDE” KWAM WAS HET SNEL
DUIDELIJK. BINNEN DE KORTSTE
KEREN LIEP IK DRIE DAGEN STAGE
EN KWAM IK ALLEEN NOG OP DE
TWIJN OM MIJN LAATSTE JAAR AF
TE RONDEN.

S

tages zijn op de Twijn niet
weg te denken. Het gaat
om leren in de praktijk,
ontdekken van je talenten
en ontwikkelen van een
realistisch zelfbeeld.
Natuurlijk moeten de stages bij
ons maatwerk zijn voor leerlingen
in alle drie de uitstroomprofielen:
Vervolgonderwijs, Dagbesteding en
Arbeid. En dat is precies waar het
Trajectbureau zich mee bezig houdt.
LEERWERKPLEK “DE LINDE”.
Wanneer op vrijdagmiddag de laatste
bel gaat op de Twijn, zit niet voor
iedereen het werk erop. Voor Tom,
Aukelien en Marit, leerlingen uit het
profiel Arbeid en Dagbesteding, is de
werkdag dan nog maar net gestart.
Zij binden hun schort voor, wassen
de handen en nemen samen met
hun werkbegeleider Esztike de taken
door voor de vrijdagavonddienst
bij “De Linde” in Hasselt.
Voor Tom is het al een tijdje de
gewoonste zaak van de wereld. In
de laatste fase van zijn opleiding
op de Twijn heeft hij samen
met zijn trajectbegeleider, zijn
mentor en ouders een geschikt
uitstroomtraject uitgestippeld.
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We kijken natuurlijk ook naar wat
niet kan of liever gezegd ‘nog niet’
kan. De trajectbegeleider draagt
in overleg met de stageverlener of
toekomstige werkgever passende
oplossingen aan. Samen met
revalidatiecentrum Vogellanden
zoeken we naar aanpassingen van
materialen of de werkplek.

Twee eerdere stages binnen de ICT
hadden Tom duidelijk gemaakt dat
ICT toch niet zijn toekomst was.
TOM HET IS PRETTIG TE ERVAREN
DAT DE TWIJN RUIM DE TIJD NEEMT
EN JE DE RUIMTE GEEFT OM ZELF
DINGEN TE ONTDEKKEN. ICT WAS
VOOR MIJ GEEN REALISTISCHE
OPTIE. MISSCHIEN IETS VOOR
MIJN VRIJE TIJD OF HOBBY MAAR
NIET OM IN TE WERKEN.

Vanaf zestien jaar wordt elke
leerling op de Twijn gekoppeld
aan een trajectbegeleider. Leerling
en trajectbegeleider brengen
samen nauwkeurig in kaart welke
talenten en vaardigheden aanwezig
zijn en waar deze aansluiten
bij de wensen en dromen.
TOM IK BEN SOCIAAL INGESTELD
EN ERG GERICHT OP HET
HELPEN VAN ANDEREN. IK ZIE

TOM IK KAN BIJVOORBEELD
GEEN DIENBLAD MET TWEE
HANDEN VASTHOUDEN. MIJN
ERGOTHERAPEUT HEEFT HIER
EEN PRACHTIGE OPLOSSING
VOOR GEVONDEN EN EEN
AANGEPAST DIENBLAD GEMAAKT.
GROEPSSTAGE. Voordat leerlingen
individueel op stage gaan, gaan
kleine groepjes leerlingen samen
stage lopen onder begeleiding
van een Twijn-medewerker.
In Zwolle werken we samen met o.a.
Jumbo, Karwei, Zorghuis IJsselheem en
Dick Metaal. Bedrijven en instellingen
die zich stuk voor stuk inzetten om
onze leerlingen te laten zien dat het

werkt. We hebben ook intensief contact
met een groot aantal organisaties die
begrijpen welke zorg en begeleiding
effectief is nààst het werk.
BRANCHEOPLEIDING. Wanneer
leerlingen hun passie hebben gevonden
en hun talent een boost willen en
kunnen geven, kijken we of er een
passende en erkende brancheopleiding
te vinden is. De Twijn biedt
mogelijkheden in de sectoren groen,
horeca, schoonmaak, winkel en facilitair.
SAMELA IN MEI GA IK EXAMEN
DOEN VOOR MEDEWERKER
KEUKEN. HEEL SPANNEND MAAR
OOK HEEL LEUK EN IK HOOP
DAN OOK ECHT OP EEN BAAN. IK
LOOP NU STAGE BIJ LANDSTEDE
EN DAT GAAT SUPERGOED.
PARTICIPATIE. Vanuit het thema “Wat
werkt” bespreken we elke leerling voortdurend met de gemeente en andere
betrokken partijen. In een onderliggend
transitieplan staat precies omschreven
wat de leerling zelf kan en waar ondersteuning gewenst is. Deze werkwijze
zorgt uiteindelijk voor een vloeiende
overgang van school naar maatschappelijke deelname in welke vorm dan ook.
SAMELA VOOR MIJ MOESTEN
VEEL DINGEN GEREGELD
WORDEN. IK BEN WEL 19 JAAR
MAAR AL DIE FORMULIEREN
INVULLEN VIND IK ERG LASTIG.
NAZORG. De zorg van de trajectbegeleider houdt niet op als de leerlingen
van de Twijn af zijn. Wij blijven ze nog
twee jaar volgen. Ze kunnen met al hun
vragen bij ons terecht.
We regelen nascholing, helpen met
het verduidelijken van de hulpvraag,
bemiddelen of gaan ter ondersteuning
mee bij een gesprek. We kunnen het met
recht zeggen: de Twijn biedt veel meer
dan onderwijs alleen.

•

41

twijn

twijn

ingevlochten
het lange haar wordt kunstig

st yling rollers vo
or
een hoofd vol kr
ullen

brigitta en sophia-marie vóór de makeover

Metamorfose

I

n deze glossy zetten we Joke
Lorist extra in het zonnetje. Zij
werd gekozen tot ‘Leraar van
het Jaar 2014-2015. Ze is het hele
jaar ambassadeur voor Speciaal
Onderwijs en natuurlijk ook voor
de Twijn en reist vele kilometers door
Nederland om haar verhaal te houden.
We hebben haar eens lekker laten
verwennen met een metamorfose. Ze
mocht twee leerlingen uitkiezen die met
haar mee mochten doen. Dat werden
Brigitta Bergraat en Sophia-Marie
Zeeman.

Brigitta en Sophia-Marie mochten voor
de foto kleding uitzoeken bij kinderwinkel Spruit in Stadshagen. Joke heeft haar
kleding uitgezocht bij Eva, First Woman
aan de Luttekestraat in Zwolle. De
kapsels en de opmaak zijn verzorgd door
Berna’s hairfashion in Ommen.

•

twee prachtige meiden, mooi opgemaakt en in hippe kleren!
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joke vóór
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De bevrijdende
kracht van water

A

ls je in een rolstoel zit,
ben je voor veel wat met
bewegen te maken heeft
afhankelijk van anderen.
Maar je wilt ook wel eens
anders. Zelf de regie hebben.
Dan is het zwembad een feest. Elke week
mag je ernaar toe. Natuurlijk moet je
daar ook geholpen worden: uitkleden
op een brancard, in het water met de
tillift. Maar dan, vanaf het moment dat
je tenen het water raken en je langzaam
in het warme water glijdt, voel je je
helemaal vrij! Wat heerlijk! Geen handen
aan je lijf, maar drijven op het water. Los
van alles.
Bijna alle Twijn-leerlingen maken tijdens
hun schooltijd wel eens gebruik van het
zwembad. Voor therapie, om te leren
zwemmen of voor het halen van een
(aangepast) zwemdiploma.

ERVARINGSGERICHT ZWEMMEN. Bij
het therapiezwemmen zijn verschillende
professionals betrokken, zoals een
ergotherapeut, een fysiotherapeut, een
docent bewegen, maar ook een logopediste. Zij zwemt mee met de ernstig
meervoudig beperkte leerlingen.
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GERICHT ZWEMONDERWIJS.
De vakdocenten beweging geven
zwemonderwijs op maat. Vanaf vier
jaar kunnen kinderen beginnen met
watergewenning. Het einddoel is iedere
leerling op zijn eigen niveau zo zwemveilig en zwemvaardig mogelijk te maken.
Vaak zitten leerlingen thuis ook al op
zwemles. Dan houden we contact met
die zwemschool via een beelddossier. Als
ze het diploma eenmaal hebben, stopt
het zwemmen op de Twijn. Kinderen
die niet in staat zijn een regulier zwemdiploma te halen, krijgen de kans om
voor een aangepast diploma te gaan.
Het afzwemmen is altijd een groot
feest waarbij familie en klasgenootjes
aanwezig zijn.

SOMMIGE LEERLINGEN ERVAREN
EEN HALF UUR ZWEMBAD ALS
BEHOORLIJK UITPUTTEND EN
MOETEN DAARNA RUSTEN. ALS
HET ZOVEEL ENERGIE KOST,
LEVERT HET DAN WEL VOLDOENDE
OP VOOR DE LEERLING? DE
FYSIOTHERAPEUT GEEFT EEN
HELDER ANTWOORD: “MAXIMALE
INSPANNING GEEFT MAXIMALE
ONTSPANNING!”

IN HET WATER ZIJN DEZE
LEERLINGEN VAAK ALERTER.
DAN KUN JE GERICHTER AAN EEN
OPDRACHT WERKEN, ZOALS EEN
ENKELVOUDIGE TAALOPDRACHT
(“BRENG DE BEKER NAAR DE
OVERKANT”), KLEURBEGRIP (“PAK
DE RODE BEKER”) OF WACHTEN OP
JE BEURT. IN HET WATER WORDEN
DE KINDEREN MEER UITGEDAAGD
OM ZELF DINGEN TE DOEN EN ZELF
DINGEN TE BEPALEN

Deze kinderen zijn in het water
los. Ze drijven vrij, met minimale
ondersteuning.
Ze worden één-op-één begeleid door een
professional. Het is een veilige omgeving
waarin ze zelf kunnen bepalen hoe ze
iets aanpakken. Ontdekken wat ze zelf
kunnen. De therapeut stimuleert hen
om gerichter te bewegen en volgt die
beweging steeds. Zo ontwikkelen de
leerlingen zelfvertrouwen en een gevoel
van authenticiteit.

HYDROTHERAPIE. Hydrotherapie is
therapie die in het water wordt gegeven.
Het is een goede tijdelijke oplossing
als bewegen op het droge (even) niet
kan, bijvoorbeeld na een operatie. De
therapie start in het water en wordt
voortgezet op het droge zodra dat weer
kan.
Structurele hydrotherapie bestaat vaak
uit ademhalingsoefeningen, gerichte
oefeningen met armen of benen, en
oefeningen die er op gericht zijn passiviteit om te zetten in activiteit.
Voor kinderen met bijvoorbeeld reuma
kan het doel pijnverlichting zijn. Omdat
de pijn niet elke dag hetzelfde is, mag

de leerling zelf zijn programma kiezen.
Actief conditie trainen of ontspannen
dobberen in het warme water.
Ook ouders hebben regelmatig vragen.
Ze willen bijvoorbeeld graag eens in een
gewoon zwembad zwemmen, maar

PMT ZWEMMEN. Al ruim 10 jaar bezoeken studenten van de opleiding PMT van
Hogeschool Windesheim wekelijks het
zwembad. Deze tweedejaars studenten
zwemmen met kinderen van de Twijn
uit de verschillende uitstroomprofielen

hun kind is daar te angstig voor. Dan
is zelfvertrouwen het hoofddoel. Hoe
kun je je armen en benen gebruiken om
vooruit te komen? Hoe stuur je? En durf
je je hoofd onder water te doen?

(1 op 1). Het is een unieke samenwerking.
Door inzet van de studenten kunnen alle
leerlingen zwemmen, tegelijkertijd doen
de studenten een goede stage-ervaring
op.

•
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Stadse

vaardigheden

Woorden moeilijk?

Picto’s werken!

W

e gaan eerst het
speelgoed opruimen,
dan handen wassen
en daarna aan tafel.”
Best een ingewikkelde
opdracht eigenlijk. De woorden zijn
soms al weer weg voordat kinderen
hebben begrepen wat er van hen wordt
verwacht. En zo ontstaan makkelijk
irritaties, zowel bij de volwassene als bij
het kind.

SPRAAKCOMPUTERS
EN PICTOBRIEVEN. Kinderen die praten via een spraakcomputer maken ook
volop gebruik van pictogrammen. Onder
elke toets zit een spraakboodschap.
Bijvoorbeeld “Ik wil graag naar buiten” of
“Wil je me helpen?”. En als je niet goed

DAGRITMEKAARTEN. Dan helpt het
als je opdrachten kunt verduidelijken
met pictogrammen, bijvoorbeeld
dagritmekaarten. Ze laten precies zien
wat er moet gebeuren, wanneer, waar
en door wie. Kinderen met een communicatiebeperking zijn met die visuele
ondersteuning heel erg geholpen. Op
school, maar ook thuis kan het ‘gedoe’
voorkomen.

kunt lezen, vertellen pictogrammen je
hoe je in de klas met elkaar omgaat. Of
je schrijft zelf een hele brief met behulp
van pictogrammen!
In een setting als de Twijn zijn pictogrammen onmisbaar. Ze werken
uitstekend als communicatiemiddel. Ze
voorkomen misverstanden en bevorderen de
zelfredzaamheid.
Wilt u weten hoe u
thuis iets kunt doen
met picto’s, plaatjes
of foto’s? Ga gerust
langs bij een van onze
logopedisten!

•

• Zinzi vertelt via haar spraakcomputer
wat ze het weekend heeft gedaan:
buiten spelen, sport of een uitstapje.
• Teus mag steeds een plaatje weghalen als hij klaar is met een taak. Dat
geeft hem rust.
• Op de weekkaart van Gijs staat op
welke dag hij gaat douchen en zijn
kleren in de was moet doen.

N

aast schoolse vaardigheden zoals lezen
en rekenen is er op de
Twijn binnen de profielen Dagbesteding en Arbeid, ook
aandacht voor Stadse vaardigheden: hoe pas je dat lezen en
rekenen toe in de praktijk?
HOE ZIET EEN KILO KAAS ER
EIGENLIJK UIT? HOE KUN JE
BETALEN ALS REKENEN NIET
JE STERKSTE KANT IS?
HOE WERKT EEN OV-CHIPKAART?
EEN PINAUTOMAAT? DE
UITLEENMACHINE VAN DE
BIBLIOTHEEK? HOE MANOEUVREER JE DOOR DE STRATEN
VOL ANDERE MENSEN,
FIETSEN, BLOEMBAKKEN,
LANTAARNPALEN EN RECLAMEBORDEN? HOE KOM JE
VAN DE STOEP AF MET JE
ROLSTOEL? EN HOE SPREEK
JE EEN ANDER AAN?

Allemaal vragen die je het best
kunt leren in de praktijk. Dus
gaan er elke week groepjes
leerlingen onder begeleiding van
leerkracht en onderwijsassistent
de wijde wereld in.

ZATERDAG

gemaakt op
www.pictoselector.eu
wakker
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stil

spelen
slaapkamer

half 9

samen eten
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ivar en melissa

Ivar

Ik vind het heel leuk en het
is altijd gezellig op de Twijn.
Ik leer hier koken, timmeren
en techniek maar ook
nieuwsbegrip en we kijken naar
het jeugdjournaal. Omdat ik niet
zo goed kan zien moet ik heel
goed opletten dat ik niet val.
Dromen over later doe ik ook
en dan vooral van Disney, One
Direction en muziek. Juf Melissa
helpt mij met alles wat ik wil
leren.

foto’s: stefan kemper

Melissa, leerkracht

48

Ivar is een vrolijke noot in de groep. Hij heeft belangstelling voor zijn
groepsgenoten. We genieten van zijn humor. Hij is heel sociaal, enthousiast,
vrolijk en altijd in voor een praatje en een grapje. Hij staat open voor de
wereld om hem heen en neemt weetjes en gebeurtenissen mee de klas in.
Dit leidt tot leuke gesprekken in de groep.
Ivar werkt praktisch en ervaringsgericht, zijn belangstelling gaat uit naar
computer en muziek. Tijdens de handvaardigheidslessen zorgt hij graag
voor een gezellig muziekje via YouTube. Ondanks zijn visuele beperking laat
hij zich niet snel uit het veld slaan.
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femke en tinie

Femke

Ik vind juf Tinie heel lief, omdat ze
zoveel geduld met mij heeft en ik
haar van alle juffen het meeste zie.
Omdat ik niet alle woordjes kan
zeggen, begrijpen mensen vaak niet
wat ik bedoel. Mijn droom is dat
iedereen snapt wat ik zeg. Gelukkig
begrijpen juf Tinie en de andere
juffen mij meestal wel.
Sinds kort heb ik een
spraakcomputer. Als ik niet weet
hoe ik iets moet zeggen probeer ik
dat via een plaatje op de computer.
Soms kan ik een plaatje niet vinden.
Juf Tinie helpt me dan. Dat heeft me
geholpen om veel meer woordjes te
gaan zeggen!

Tinie, leraarondersteuner

foto’s: stefan kemper

Elke dag worden we op school
vrolijk begroet door Femke. Ze
is vrolijk en leergierig, en doet
enthousiast mee in de klas.
Samen muziek maken, samen
spelen. Samen ontdekken wat
Jules (de klassenpop) allemaal
beleeft. Samen taakjes doen
in de klas. Femke ontdekt
en geniet en wordt steeds
zelfstandiger. Spelenderwijs
ontdekken we samen de wereld
om haar heen.
Door de spraakcomputer
kan Femke zich steeds beter
uiten. Hierdoor is haar spraak
vooruitgegaan. Wat zou het
fijn zijn als haar droom op deze
manier werkelijkheid wordt. En
draag daar graag mijn steentje
aan bij.
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OUDERS
OVER DE
TWIJN …

communicatie

AANDACHT. Ik vind het fijn dat mijn zoon
een plek heeft op de Twijn waar elke dag weer
opnieuw de beste aandacht voor hem is.
THUIS VOELEN. Bij de Twijn voelt mijn
zoon zich helemaal thuis.
NOOIT MET TEGENZIN. Onze zoon is in al die jaren op
de Twijn nog nooit met tegenzin naar school gegaan.
IN DE VINGERS. Speciaal onderwijs vergt een speciale
aanpak en dat hebben ze bij de Twijn volledig in de vingers.

De Twijn heeft een
medezeggenschapsraad
en een ouderraad
In de MR zitten
vertegenwoordigers van
ouders en personeel. De
MR overlegt met directie
en schoolbestuur over
onderwerpen als onderwijs,
huisvesting, management
en organisatie.
De OR wil er elke dag zijn
voor zowel de leerlingen als
de ouders. De Twijn moet een
plezierige leeromgeving zijn.
Elke dag weer. In de ouderraad
overleggen de ouders met
elkaar en met leerkrachten.
Dat is belangrijk omdat je nu
eenmaal niet dagelijks contact
hebt met de school, met
therapeuten en met
andere ouders.
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KMD Spraakmakend

MEERWAARDE. De Twijn kijkt niet alleen Twijn-breed, maar
ook kind-breed. Dit gaat verder dan alleen school.
De meerwaarde van de Twijn is ons echt duidelijk geworden
na 4 jaar worstelen met het regulier onderwijs.
SAMENWERKING. Perfect alles onder
één dak met therapeuten.
JE STEM TELT MEE. Altijd overleg mogelijk en je stem telt
oprecht mee. Als we problemen signaleren, wordt door de Twijn
ook daadwerkelijk naar een (gezamenlijke) oplossing gezocht.
KWALITEIT. De Twijn wil voor IEDER kind goed onderwijs
verzorgen. Als er een Olympische wedstrijd zou zijn voor beste
zorg school van de wereld, stond de Twijn zeker op het podium.
VERRASSEND. Er zijn altijd nieuwe ingangen
binnen de Twijn om verder te kunnen.
ZORG. De zorg voor onze kinderen is te
vergelijken met een TOPsport.
PERSOONLIJK. Van buiten misschien een
beetje anders, op wat voor een manier dan ook,
maar ieder kind is uniek en bijzonder.
PLEZIER. Onze dochter gaat met veel plezier naar school
en komt met nog meer plezier elke dag weer thuis.

K

inderen die niet kunnen spreken,
worden ernstig belemmerd in
hun ontwikkeling. Vooral op
school merk je dat. In het begin
is dat immers een vreemde omgeving
waar kinderen veel nieuwe contacten
leggen. Dan kun je eigenlijk niet zonder
spraak.
Ook is het zonder spraak vaak lastig om
goed aan te geven wat je precies bedoelt.
Dit leidt tot onbegrip en frustratie.

Dan kun je heel goed hulp gebruiken.
Daarvoor ontwikkelt KMD onder andere
sprekende communicatiemiddelen.
Deze kunnen door ouders, leerkrachten,
begeleiders en therapeuten heel eenvoudig en doorlopend worden aangepast
aan het niveau en de ontwikkeling
van het kind. Speciale software biedt
daarvoor ongekende mogelijkheden.
EEN DOORLOPEND TEAM. Al vele
jaren werkt KMD nauw samen met de
Twijn. Veel leerlingen maken gebruik van
door ons ontwikkelde en geproduceerde
hulpmiddelen. Deze samenwerking
heeft geleid tot diverse aanpassingen
waardoor de middelen nog beter aansluiten bij de gebruikers. Al tijdens het
aanvraagtraject zoeken we samen met
de therapeuten naar de juiste oplossing
voor de gebruiker. Maar ook daarna
blijven we actief. Zo organiseren we
jaarlijks cursussen voor medewerkers van
de Twijn en ouders, waarin medewerkers
van KMD hen de fijne kneepjes van de
materialen leren en die leren toepassen.
KMD is er trots op om een doorlopend
team met de Twijn te zijn en zo bij te
kunnen dragen aan de ontwikkeling van
leerlingen van de Twijn.

KMD ontwikkelt en produceert al meer dan
25 jaar hoogwaardige hulpmiddelen voor
mensen met een functiebeperking. Omdat
we de producten volledig zelf ontwikkelen,
zijn we in staat ze tot in detail aan te passen.
Het zijn belangrijke hulpmiddelen die een
bijdrage leveren aan een beter leven.
Meer informatie op www.kmd.nl

•
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QUOKKABAG
Mooie tassen voor aan je rolstoel of rollator.
Past door de adaptor altijd! In zwart, grijs,
bruin en rood, staand of liggend formaat.
Te bestellen via www.quokkabag.com

Op de Twijn zit je altijd goed
EromesMarko en de Twijn zien elkaar prima zitten

Aanpassingen en accessoires
PIMPEDBYROOS.NL
Hier vind je allerlei mogelijkheden om je rolstoel, krukken of
looprek te “pimpen” om zo je
misschien wat saaie hulpmiddelen
een moderne look te geven.
www.pimpedbyroos.nl

Pien en Polle verkopen leuke
aangepaste kinderkleding,
en ook speelgoed en accessoires.
www.pienenpolle.nl

ROLSTOELPARAPLU

Relax in de zon of tijdens een regenbui.
De flexibele arm zorgt voor een goede
positionering. Gemakkelijk te bevestigen
met een schroefmechanisme.
Voor rond €40,- te bestellen
bij veel zorgwinkels. (Google!)

VINKENNEST.NL
Op de website www.vinkennest.nl
vind je alle zelfmaaktips van Jolanda
de Vink. Zij heeft een meervoudig
beperkte zoon en deelt haar ideeën voor
eigengemaakt speelgoed, aanpassingen
en apps waar haar zoon mee speelt.
Ze heeft ook een facebookpagina, Vinkennest.
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Kom in beweging en ga sporten! Neem een
kijkje bij Sportservice Zwolle, aangepast
sporten. Voorlichting, verenigingsadvies,
sportvoorzieningen, sportmix of wedstrijdsport: bij Sportservice denken ze met je mee.

LAPTOPTAFEL
Mooie, lichte en betaalbare
laptoptafel voor op bed,
rolstoelblad etc. Van Pro-idee,
door de 6 scharnieren en 3-delige
steunen traploos in
elke gewenste stand
te zetten! Prijs € 69.

W

e weten allemaal
hoe belangrijk
goed zitten is. Als
je veel zittend
werk doet, ervaar
je dat elke dag.
Voor kinderen op de Twijn is goed zitten
minstens even belangrijk, misschien
nog wel belangrijker. Onderwijsinrichter
Marc Immink van EromesMarko weet dat
als geen ander.
Hij heeft al voor heel wat Twijn-leerlingen een stoel geleverd. Een stoel waarop
ze niet alleen goed, maar ook lekker
zitten.
MAATWERK. Marc is expert in schoolmeubilair en zet zich in voor zitcomfort.
“Onderwijs, revalidatie en zorg komen
op de Twijn heel mooi bij elkaar. Daar
hoort uiteraard ook de juiste inrichting
bij. Goed onderwijs bestaat al lang niet
meer uit alleen een fijne leeromgeving,
de juiste onderwijsmethode of een lieve
juf of meester. We weten nu veel beter
hoe kinderen leren en hoe ze het beste
presteren. En daar willen we het maximale uit halen.” Veel leerlingen van de
Twijn kunnen de hulp van EromesMarko
goed gebruiken. Marc komt persoonlijk
op school om de perfecte stoel aan te
meten. Hij doet dat natuurlijk in overleg
met de ergotherapeut en de fysiotherapeut van de Twijn. Het is met recht
maatwerk te noemen.

verloopt. Ze willen niet steeds om hulp
vragen. Ze willen zo zelfstandig mogelijk
zijn. Dan is het immers veel makkelijker
je te concentreren op je werk.” Het is
Marc zijn dagelijkse uitdaging. Zorgen
dat een leerling in de juiste zithouding
zijn spieren kan ontspannen, of dat een
stoel spasmen vermindert. Dat een
leerling met een spierziekte door een
goede zithouding meer energie krijgt.
Energie die hard nodig is voor het halen
van mooie cijfers!

LEERPLEK, WERKPLEK, ZORGPLEK.
EromesMarko verzorgt niet alleen
schoolmeubilair, maar is ook gespecialiseerd in het inrichten van optimale
werk- en zorgplekken. Benieuwd naar
wat EromesMarko voor jou kan betekenen? Kijk dan eens op www.eromes.nl.

NIET ALTIJD EEN SPECIALE STOEL.
Dit betekent trouwens niet dat alle
leerlingen op de Twijn een speciale
stoel nodig hebben. Leerlingen
zonder zitproblemen zitten ook
heerlijk op een ‘gewone’ stoel
van EromesMarko.

•

BELANG VAN GOED ZITTEN.
“Bij sommige leerlingen zit hun
lichaam nog wel eens in de weg
tijdens het leren, hoe graag ze ook
anders zouden willen. Het is de kunst
die blokkade te verwijderen, zodat de
schooldag zo ontspannen mogelijk
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Je Zal Het
Maar Hebben

veel voordelen, nadelen en gevoelens ervaar die
met beperkingen te maken hebben. Je Zal Het
Maar Hebben is niet alleen een tv-programma,
het is ook een gedachte die ikzelf vaak had
als ik de Twijn binnenliep. Een gedachte die
ook menig nieuwkomer heeft als hij de vele
rollators, rolstoelen en andere hulpmiddelen
ziet. Als je er een tijdje bent, verdwijnt die
verbazing echter snel. De verscheidenheid aan
beperkingen is op weinig plekken groter dan op
de Twijn, denk ik. Met de vaak indrukwekkende
verhalen van de leerlingen kan een heel seizoen
van Je Zal Het Maar Hebben gevuld worden.

S

inds een aantal jaren zendt omroep
BNN-VARA het programma Je Zal Het
Maar Hebben uit. In het programma kijkt
presentator Tim Hofman een dag mee
in het leven van jongeren met een beperking.
Het is een programma waar ik graag naar kijk.
Niet alleen omdat het programma is met een
gezonde dosis nieuwsgierigheid. Maar ook
omdat het de meest uiteenlopende beperkingen
onder de loep neemt. En ook omdat ik zelf ook
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Tom Olsman heeft Cerebrale parese en is oudleerling van de Twijn. Nu volgt hij de opleiding
Marketing & Communicatie op Landstede MBO.
In zijn vrije tijd heeft hij een eigen bedrijfje in de
communicatiebranche.

Al die verschillende beperkingen zorgen ervoor
dat niemand ergens raar van opkijkt en dat
maakt de Twijn tot een fijne plek om je te
ontwikkelen. Je krijgt de tijd om te groeien en je

plek in de maatschappij te vinden. Je beperking
is daarbij gewoon een extra uitdaging. Ik heb
inmiddels een volgende stap gemaakt en volg
de opleiding Marketing & Communicatie op
Landstede MBO. In mijn vrije tijd heb ik een
eigen bedrijfje in websiteontwikkeling en communicatieadvies. Ik vind het geweldig dat ik na
de Twijn de stap naar ‘gewoon’ onderwijs heb
gemaakt. Zo heb ik mezelf leren redden in een
omgeving waar minder is aangepast op mijn
handicap. Het is natuurlijk erg fijn om jezelf te
ontdekken op een plek waar je relatief weinig
last heb van je beperking. Maar daarna moet
je als het kan de ‘normale maatschappij’ in.

•

Reageren?
tom@communicationthatmatters.nl
www.communicationthatmatters.nl
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(Rij)Bewijs jezelf
ommer-autoheorie
RIJBEWIJS. Neem nou het halen van
een rijbewijs. Ook met een beperking is
dat heel goed mogelijk en daarom ondersteunen we dat op de Twijn waar dat
maar mogelijk is. In de praktijk betekent
dit dat we leerlingen op maat begeleiden. Geen algemene opleiding dus, maar
samen kijken naar specifieke wensen
en mogelijkheden. Zoals met Stefan,
die afgelopen jaar zijn heftruckrijbewijs
haalde. Dit leverde hem direct een baan
op! En ook Luuk haalde een rijbewijs,
alleen in zijn geval voor de trekker. Hij
loopt inmiddels stage op een agrarisch
bedrijf. Dat is waar hij zijn toekomst ziet.

O

p weg naar een afspraak,
fietsen naar school, met
de bus naar de stad of
met de auto naar je werk.
Onderweg zijn is voor
voor ons zo vanzelfsprekend; daar sta je letterlijk en figuurlijk
maar weinig bij stil. Voor jongeren met
een beperking is die drempel een stuk
hoger. De Twijn helpt hen die drempel
toch te nemen. En dat doen ze met veel
inzet en doorzettingsvermogen!
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DE TWIJN BIEDT
MOGELIJKHEDEN VOOR:
Opleiding heftruckdiploma
Opleiding trekkerrijbewijs
Training openbaar vervoer
Algemene verkeerslessen
Brommer-/autotheorie

REIZEN. In een half jaar tijd leerde
Ingmar samen met zijn mentor zelfstandig te reizen met trein en bus. Nu
is hij nauwelijks nog afhankelijk van
aangepast taxivervoer en heeft hij de
vrijheid om te gaan en staan waar hij wil.
Gemeentes omarmen deze initiatieven
van harte. Ze passen helemaal in de
huidige wet- en regelgeving.
ZELFSTANDIG. Of de nadruk nu ligt
op het vergroten van de zelfstandigheid
en de mogelijkheden van participatie of
het verbeteren van de arbeidspositie, één
ding staat vast: het behalen van welk
rijbewijs dan ook geeft je zelfvertrouwen
en je zelfbeeld een flinke boost! En dat
geldt ook voor zelfstandig reizen.

W W W.TA A L U I L E N . N L
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SNEL

BETER SCHRIJVEN

Onderwijs met
onbeperkte mogelijkheden
i

Van Kinsbergen college

Capellenborg

De Zeven Linden

