
EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Als Je Oren Niet  
Goed Horen  
(AJONGH)

	  



AJONGH is een training voor slechthorende kinderen en jongeren. 
Het doel van de AJONGH training is om de communicatie te 
versterken en de kinderen en jongeren vaardiger te maken op 
sociaal-emotioneel gebied. Aan het einde van de training zijn  
ze zich meer bewust van wat slechthorendheid voor henzelf en 
hun omgeving betekent en hoe ze ermee om kunnen gaan.

Groepsindeling
De indeling is volgens de groepen van de basisschool. Er zijn 
trainingen voor kinderen in de leeftijdsgroepen 5-7 jaar, 8-12 jaar  
en een groep voor jongeren op de middelbare school.

Inhoud van de training
Tijdens de training wordt informatie gegeven over: 
• slechthorendheid
• misverstaan en misverstanden
• hulpmiddelen
• pesten en plagen
• sociale vaardigheden (het omgaan met anderen)
•  communicatieve vaardigheden  

(zich kunnen uiten, luisteren en contact leggen)
• school- en beroepskeuze
Doordat iedereen in de groep slechthorend is, kunnen 
de kinderen zich identificeren met anderen (herkenning) 
en kunnen ze ervaringen uitwisselen. 

Onderstaande vragen worden door middel van 
gesprekken, spelletjes, oefeningen en andere creatieve 
werkvormen behandeld tijdens de training:
• wat is geluid? 
• welke manieren van communiceren zijn er?
• welke hulpmiddelen zijn er?
•  hoe maak ik anderen duidelijk wat ik nodig heb  

om goed te kunnen verstaan?
• wat zijn mijn sterke en ontwikkelpunten?
• hoe accepteer je een beperking?
•  wat wil ik in de toekomst?

Aanmelding
Na verwijzing door een audiologisch centrum kunnen kinderen en 
jongeren zich aanmelden voor de training. De training wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering. De trainingen worden gegeven op een 

van de audiologische centra van Pento.  
Kijk op www.pento.nl/contact waar de locaties zijn. Afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen gaat de training van start.  
Na aanmelding krijgt u per brief een bevestiging van de start 

van de training met de trainingsdata.

Tijdsduur
De training bestaat uit vijf à zes bijeenkomsten van anderhalf uur. 
De training wordt gegeven door twee medewerkers van Pento. Dit 
kunnen zijn een logopedist, maatschappelijk werker, gezinsbegeleider 
of orthopedagoog/psycholoog.

Ouderbijeenkomsten
De training kan worden aangevuld met één of meerdere ouder-
bijeenkomsten. Deze worden gegeven door een trainer van de 
AJONGH groep. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• informatie over de AJONGH training 
•  informatie aan de hand van thema’s, onder andere over het gehoor, 

de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolkeuze
• uitwisselen van ervaringen met andere ouders



PeNtO GAAt verder.

Meer informatie
Pento Vroegbehandeling
Linie 518, 7325 DZ  Apeldoorn
telefoon: 055 - 368 18 28
e-mail: vroegbehandeling@pento.nl

Kijk voor de verschillende locaties op 
www.pento.nl/contact

www.PeNtO.Nl


