Wegens grote belangstelling
presenteert Sig u in 2019 graag opnieuw:

Praktijkdag voor en door logopedisten
Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD)
maandag 7 januari 2019 – Sig Gijzegem
Deze praktijkdag vertrekt uit het ‘Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie’ (PDOD), dat leden van de Sigintervisiewerkgroep Taal bij Kinderen op basis van praktijkervaring ontwikkeld hebben i.s.m. prof. dr. Inge Zink. Het
eindresultaat is een uniform, evidence based diagnostisch instrument geworden, dat door alle logopedisten in de
praktijk gebruikt kan worden om de diagnose OD te stellen en behandeldoelen voor de logopedische therapie op te
stellen. Het protocol is in primeur in nummer 104 van het Sig-tijdschrift Signaal verschenen (september 2018), en is
vanaf 10 oktober 2018 ook online beschikbaar.
Na een voorstelling van dit protocol door Prof. dr. Inge Zink, laten we vier verschillende logopedisten tijdens vier
verschillende good practices (GP) aan het woord. Tijdens deze good practices wordt therapiemateriaal bij één
bepaald stoorniskenmerk van OD besproken. Telkens worden de (sub)doelen voor de begeleiding geschetst via een
volledige voorstelling van een casus aan de hand van het ICF-kader en het protocol. Wat volgt is een
groepsbespreking van het materiaal: Welk bestaand materiaal kan er gebruikt worden? Welk bestaand materiaal kan
er (mits zo weinig mogelijk tijdverlies) aangepast worden aan dat kind? Waar kunt u dit materiaal gaan zoeken? Hoe
kunt u op een efficiënte manier zelf materiaal maken voor die begeleiding?
Elke deelnemer kan drie good practices (GP) volgen, en heeft bij inschrijving de keuze uit:
GP 1: Woordvindingsproblemen bij kinderen met OD: werken met scripts en versterken van semantische
netwerken – Begga Van De Walle (CAR Overleie, Kortrijk)
GP 2: Dysgrammatisme bij OD – Griet Dehaene (Groepspraktijk De Tandem, Izegem)
GP 3: Fonologisch en fonemisch bewustzijn bij OD – Katrien Van Houcke (CAR NOK Centrum, Ronse)
GP 4: Taalbegrip bij OD – Kristien Mylle (CAR ’t Veld, Aartrijke)
PROGRAMMA
9:00 tot 9:30
9:30 tot 10:20
10:20 tot 10:45
10:45 tot 12:15
12:15 tot 13:15
13:15 tot 14:45
14:45 tot 15:00
15:00 tot 16:30

PRAKTISCH
Wanneer
Waar
Deelname

Inschrijven
Meer info

Praktische en inhoudelijke inleiding
Protocol ontwikkelingsdysfasie: een leidraad bij het diagnostisch proces (plenair)
Prof. dr. Inge Zink (KU Leuven)
Pauze
Good practices 1 tot 4 (in groep, max. 25 per groep)
Middagpauze
Good practices 1 tot 4 (in groep, max. 25 per groep)
Pauze
Good practices 1 tot 4 (in groep, max. 25 per groep)

maandag 7 januari 2019 - Maximum 100 deelnemers
Sig, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem (Aalst)
Early bird t.e.m. 25 november 2018
110 euro (95 euro voor participanten)
Tarief vanaf 26 november 2018
120 euro (105 euro voor participanten)
www.sig-net.be > vormingen > code 002
info@sig-net.be of 053 38 28 18

