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ORGANISATIES VOOR
OUDERS VAN EEN KIND
MET TOS  

Oudervereniging FOSS: 
FOSS is een landelijke oudervereniging
van en voor ouders van slechthorende
kinderen of kinderen met een TOS. De
vereniging maakt zich sterk voor ouders
& kinderen. U kunt als ouders ervaringen
uitwisselen tijdens een bijeenkomst. 

TOS kompas: 
TOS kompas wil ouders met elkaar in
contact brengen om ervaringen en tips
te delen. Daarnaast willen ze meer
bekendheid voor TOS 

DE PRAATMAAT GROEP
LOGOPEDIE

De Praatmaat Groep is een landelijke
groep van logopediepraktijken die

samenwerken vanuit één organisatie. Ons
vaste team bestaat uit 70 allround

opgeleide, ervaren
kwaliteitsgeregistreerde logopedisten,

met diverse specialisaties.  

Tips voor
Ouders van
een Kind met
TOS
Kinderen van 10 tot en met 17 jaar



CREËER EEN VEILIGE
OMGEVING WAARIN
UW KIND ZICH
AANGEMOEDIGD VOELT
OM TE SPREKEN  

Door een geïnteresseerde houding en
blik voelt uw kind zich aangemoedigd
om te gaan spreken of juist meer te gaan
spreken. Kleine dingen als een knikje zijn
ook al bemoedigend. 

VERBETER UW KIND
NIET, MAAR HERHAAL
HET OP DE JUISTE
MANIER

Als u uw kind verbeterd, legt u de nadruk
op de fout. Hiermee wordt uw kind
ontmoedigd om de volgende keer iets te
zeggen. Samenvatten wat uw kind heeft
gezegd werkt ook goed, want hiermee
geeft u het goede voorbeeld van een
logisch en gestructureerd verhaal, iets
wat kinderen met een TOS lastig vinden.  

PRAAT NIET TE SNEL EN
HERHAAL MOEILIJKE
WOORDEN

Kinderen met een TOS haken snel af als
iemand te snel praat, omdat ze het
gesprek hierdoor niet goed kunnen
volgen. Pas het tempo aan en geef uw
kind de ruimte om antwoord te geven. 
Als u een zin maakt met een moeilijk
woord kan het helpen om na elk moeilijk
woord een makkelijker synoniem te
gebruiken met een korte uitleg als dat
nodig is. Dit is ook gelijk herhaling wat
belangrijk is voor kinderen met een TOS.  

CHECK OF UW KIND U
HEEFT BEGREPEN  

Kinderen met een TOS schamen zich
vaak als ze iets niet begrijpen en durven
dit daarom ook niet te zeggen. Door het
te vragen controleert u of uw kind u
heeft begrepen en kunt u extra uitleg
geven als dat nodig is.  

BLIJF MET EN TEGEN
UW KIND PRATEN

Het is belangrijk om te blijven praten
met en tegen uw kind, zeker omdat
kinderen in de puberteit minder initiatief
tonen om zelf te gaan spreken. U
moedigt hiermee de communicatie aan
en laat u merken dat uw kind 100%
wordt geaccepteerd, ongeacht hoe hij of
zij iets zegt. 

GEEF 1 OPDRACHT
TEGELIJKER TIJD 

Sommige kinderen met een TOS slaan
minder goed informatie op waardoor
het moeilijk is om meerdere opdrachten
tegelijk te onthouden. Echter zijn er ook
kinderen van deze leeftijd die wel
meerdere opdrachten achter elkaar
kunnen uitvoeren. Bekijk dus voor uw
kind wat het handigst is.  


