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Workshop 

Optimaal en doelgericht 
materiaalgebruik met Suus & Luuk

 Beschrijving:  
 In deze workshop doorloop je de mogelijkheden van alle Suus & Luuk materialen middels de praktische 
 leidraad Hand in Hand met Suus & Luuk. 
   
 Tijd: 180 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop: 
 • verschillende materialen van Suus & Luuk  
 • theorie over de rol van taaldenken, geheugen, begrijpend luisteren bij taalontwikkeling 
 • doelstellingen gericht op taalinhoud, taalvorm en taalgebruik 

 Doelstelling: 
 Na afloop van de workshop weet je met welke doelstellingen je het materiaal van Suus & Luuk kunt 
 inzetten, welke theoretische onderbouwing hier achter zit en hoe je hiermee doelgericht in de praktijk 
 kunt werken.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Diana Baarda, Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Hand in hand met Suus & Luuk.
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Workshop 

Aan de slag met woordenschat 

 Beschrijving:  
 In deze workshop oefen je met de selectie van doelwoorden bij een thema en bedenk je wat 
 je in welke fase van het woordleren kunt doen om de woordenschat te stimuleren. 
   
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop: 
 • selectie van doelwoorden 
 • visualisering 
 • semantiseren 
 • consolideren 
 • controleren 

 Doelstelling: 
 Het bewust bezig zijn met de verschillende fases in het woordenschatonderwijs. 
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Themaboeken, Woordlijsten, Stickers, Woordspinnen

 Combineren:
 Deze workshop wordt vaak gecombineerd met de lezing Woordenschat.
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Workshop 

Taaldenken

 Beschrijving:  
 Inzichten vanuit de Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) van Marion Blank. 
   
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen in de workshop aan de orde:
 • De deelnemer maakt kennis met het doel en de kernbegrippen van de DGM.
 • De pijlers van DGM worden besproken en aan de hand van de pijlers worden oefeningen gedaan 
  om te ervaren dat het effect op een gesprek groot kan zijn.
 • De deelnemer oefent in het stellen van taaldenk-vragen op verschillende taaldenk-niveaus.

 Doelstelling: 
 De deelnemer heeft inzicht gekregen in de Denkstimulerende GespreksMethodiek van Marian Blank.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Diana Baarda, Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Praat, denk & doe boek, alle themaboeken

 Combineren:
 Deze workshop wordt vaak gecombineerd met de lezing Laat ze maar kletsen.
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Workshop 

Aan de slag met ideaLOGO Studio & 
ideaLOGO Arcade
 Beschrijving:  
 ideaLOGO Studio is een werkbladengenerator op de iPad waarmee je op eenvoudige en efficiënte wijze 
 werkbladen op maat kunt maken voor je cliënten of leerlingen. ideaLOGO Studio is de perfecte aanvulling 
 op de themaboeken van Suus & Luuk. Ook gebruikers van Klank voor Klank, Woord voor woorden vinden 
 alle klankletters terug in de ideaLOGO Studio. 
 In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden van de ideaLOGO Studio en zul je, samen met 
 andere deelnemers, diverse werkbladen gaan maken. 
 Tevens volgt een demonstratie van ideaLOGO Arcade. Met deze app kun je interactief oefenen met de 
 werkbladen die je in ideaLOGO Studio hebt gemaakt. 
  
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • Wat is ideaLOGO Studio?
 • Hoe werkt het navigatiescherm van ideaLOGO Studio
 • Aanmaken van werkbladen voor articulatie, mondmotoriek en taal 
 • Tips bij het aanmaken en bewerken van de werkbladen
 • Praktische tips hoe je ideaLOGO Studio kunt gebruiken in de praktijk
 • Demonstratie ideaLOGO Arcade

 Doelstelling: 
 Na afloop van deze workshop weet je wat de mogelijkheden van ideaLOGO Studio & ideaLOGO Arcade 
 zijn en kun je met je aangemaakte werkbladen direct aan de slag in de praktijk.  
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.

 Trainer: 
 Bregje Hollanders
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Apps ideaLOGO Studio & ideaLOGO Arcade
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Workshop 

Logopedie & apps

 Beschrijving:  
 Binnen de logopedische behandelingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van educatieve en 
 logopedische apps. In deze workshop leer je hoe je in de behandeling van kinderen dergelijke apps in 
 kunt zetten om je behandeldoelen op een interactieve manier te behalen.    
  
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • Waar moet een educatieve of logopedische app aan voldoen
 • Samen gamen
 • Welke apps je in kunt zetten bij welk stoornisgebied en met welke behandeldoelen
 • Praktisch oefenen met verschillende apps
 • Advisering aan ouders omtrent het gebruik van apps 

 Doelstelling: 
 Na afloop van deze workshop weet je hoe je educatieve en logopedische apps in kunt zetten in de 
 logopedische behandeling van kinderen.  
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten.

 Trainer: 
 Bregje Hollanders
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Voorafgaand aan de workshop ontvang je een overzicht met apps die worden gebruikt tijdens de 
 workshop
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Workshop 

Alle klanken op een rijtje  

 Beschrijving:  
 In deze workshop leer je hoe je de auditieve analyse en synthese kunt trainen met behulp van Klank 
 voor klank, Woord voor woord.  

 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • Taaltherapie bij kleuters: foneembewustzijn
 • Inhoud van de 3 fasen van de voorschotbenadering
 • Behandelsuggesties
 • Het toepassen van onderdelen van Klank voor klank, Woord voor woord in de voorschotbenadering, 
  met de nadruk op de auditieve analyse en synthese. Hierbij ga je ook zelf aan de slag met het 
  materiaal

 Doelstelling: 
 Na afloop van deze workshop weet je wat de voorschotbenadering inhoudt en hoe je hierbij het 
 programma Klank voor klank, Woord voor woord kunt gebruiken 
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Bregje Hollanders
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Klank voor klank, Woord voor woord en app ideaLOGO Studio
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Workshop 

Vertelvaardigheden

 Beschrijving:  
 In deze workshop worden diverse praktische behandelsuggesties gegeven om de vertelvaardigheden 
 van kinderen te stimuleren. 
   
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • De ontwikkeling van vertelvaardigheden bij kinderen
 • Diverse praktische oefeningen om de vertelvaardigheden bij kinderen te stimuleren 

 Doelstelling: 
 Na afloop van deze workshop weet je hoe je de vertelvaardigheden van kinderen kunt stimuleren 
 passend bij hun leeftijd en cognitieve vaardigheden.

 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Aanbevolen materialen:
 Vertel het maar, Vertelbus, Emotiekaarten, Doen de dagelijkse dingen, Doen Alsof, In beweging, 
 Vakantiefoto’s
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Workshop 

Communicatieve functies   

 Beschrijving:  
 Deze workshop geeft inzicht in de vroege communicatieve ontwikkeling en hoe je deze kunt stimuleren. 
 Hierbij wordt onder andere gewerkt vanuit de mijlpalen van FloorPlay®, het therapieprogramma 
 Beginnende Communicatie en de Hanen®-principes.  

 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • The Learning Tree van Stanley Greenspan (The FloorTime Approach)
 • De relatie tussen de mijlpalen van FloorPlay® en de communicatieve functies
 • Praktische behandel- en materiaalideeën om doelgericht aan de slag te gaan
 • Hoe zet je ouders in als co-therapeut

 Doelstelling: 
 Na afloop van de workshop weet je hoe de vroege communicatieve ontwikkeling verloopt en hoe je 
 deze kunt stimuleren. 
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Bregje Hollanders
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Creatief denken 

 Beschrijving:  
 Deze praktische workshop daagt je uit om out-of-the-box te denken en plezier in taal en 
 woorden te beleven. 
   
 Tijd: 60 of 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen in de workshop aan de orde:
 • Wat is creatief denken?
 • Wat is het belang van creatief denken?
 • Enkele (praktische) strategieën die je kunt inzetten bij creatief denken.

 
 Doelstelling: 
 De deelnemer heeft inzicht gekregen in het belang van creatief denken en hoe dit is in te zetten 
 in de praktijk.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Diana Baarda, Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Be-tekenen  

 Beschrijving:  
 Na deze workshop (her)ken je in grove lijnen de ontwikkelingsstappen binnen de tekenontwikkeling van 
 kinderen welke gekoppeld worden aan de taal-, denk-, en spelontwikkeling. Je weet hoe je ondersteunend 
 tekenen kunt inzetten en oefen je in de praktijk met eenvoudig tekenen. 
   
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop: 
 • basiskennis rondom te tekenontwikkeling 
 • het inzetten van tekenen als ondersteuning  
 • basisvaardigheden met betrekking tot eenvoudig en duidelijk tekenen. 

 Doelstelling: 
 Het verkrijgen van inzichten rondom de tekenontwikkeling van kinderen en hoe dit is in te zetten bij de 
 behandeling.  
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Diana Baarda
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Structuur in de behandeling  

 Beschrijving:  
 Na deze workshop heb je handvaten gekregen om structuur te bieden in het lesaanbod/de behandeling 
 van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking.
   
 Tijd: 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • communiceren van en met kinderen met autisme 
 • communiceren van en met kinderen met een verstandelijke beperking
 • voorwaarden om tot leren te komen
 • structuur in de behandeling en activiteiten
 • afbakening

 Doelstelling: 
 Tijdens deze workshop sta je stil bij de communicatie van en met kinderen met autisme en een 
 verstandelijke beperking. Je krijgt handvaten hoe je structuur in de behandeling kunt bieden; hoe je 
 voorwaarden kunt scheppen om tot leren te komen en hoe je kunt afbakenen binnen de therapie. 
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten. 

 Trainer: 
 Diana Baarda
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Spraakmotoriek en de 
ontwikkeling van taal

 Beschrijving:  
 In de ontwikkeling van spraak is, naast de fonologie, ook de spraakmotorische ontwikkeling en -controle 
 belangrijk. Beiden zijn nodig om tot taal te kunnen komen. 
 In deze workshop word je meegenomen in de ontwikkeling van spraakmotoriek, en leer je dit te koppelen 
 aan functionele taal. 
   
 Tijd: 60, 90 en 180 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • Uitleg en illustratie van spraakmotorische ontwikkeling en de plaats hiervan binnen de gehele 
  communicatie.
 • De deelnemers stellen in groepjes een lexicon op dat passend is bij verschillende fasen in de 
  spraakmotorische ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse themaplaten uit de 
  Suus en Luuk mappen. 

 Doelstelling: 
 De deelnemer heeft een beeld van hoe de spraakmotorische ontwikkeling eruit ziet, en hoe deze impact 
 heeft op de spraak- en taalontwikkeling van het kind.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten.

 Trainer: 
 Karin Brinkmann
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Sensorische Informatieverwerking en 
de dagelijkse dingen 

 Beschrijving:  
 Deze workshop/lezing geeft inzicht in de rol die onze zintuigen spelen in het totale ontwikkelingsproces, 
 hoe zintuiglijke informatie verwerkt wordt, en ook hoe problemen met de verwerking van zintuiglijke 
 informatie dit proces kan verstoren. Welke impact heeft dit op de ontwikkeling in het algemeen, maar 
 ook op interactie en leren?
   
 Tijd: 60, 90 en 180 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
 • Herkennen van de rol die onze zintuigen spelen in het dagelijkse leven, en de impact ervan als dit 
  anders verloopt dan je zou verwachten.
 • Herkennen hoe je als therapeut, leerkracht of begeleider impact kunt hebben op de zintuiglijke 
  verwerking en hiermee het functioneren van het kind kunt ondersteunen. 

 Doelstelling: 
 De bespreking van de zintuiglijke systemen wordt gerelateerd aan het ‘Kwadrantenmodel’ van Winnie 
 Dunn waarbij steeds de relatie wordt gelegd tussen de zintuigen en de ontwikkeling van spraak, taal 
 en communicatie, algemeen gedrag en schoolse vaardigheden
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Karin Brinkmann
 zie overzicht op pagina 27
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Workshop 

Slissende Slangen 

 Beschrijving:  
 Controle over de tong is essentieel om tot een goede articulatie in het algemeen te kunnen komen. 
 Voor een /s/, die uit zichzelf al op zoveel manieren gemaakt kan worden, is deze controle nog veel 
 belangrijker, maar ook veel moeilijker.
 Wat komt er bij kijken om tot een goede /s/ te komen? Waar kan het fout gaan? Hoe zie je dat? 
 En waar steek je dan in?
 Controle over de tong is essentieel om tot een goede articulatie in het algemeen te kunnen komen. 
 Voor een /s/ is deze controle nog veel belangrijker, maar ook veel moeilijker.
 Wat komt er bij kijken om tot een goede /s/ te komen? Waar kan het fout gaan? Hoe zie je dat? 
 En waar steek je dan in?
 We gaan het samen ontdekken!
   
 Tijd: 180 minuten
  
 Inhoud: 
 De ontwikkeling van een goede /s/ wordt besproken, en afgezet tegen wat er gebeurt bij een 
 interdentale, een laterale, een nasale of een anderszins gevormde /s/. Alles wordt geïllustreerd met 
 videobeelden om te leren goed te analyseren wat er nou eigenlijk gebeurt, om ook samen te kunnen 
 bespreken hoe dit begeleid kan worden in de behandeling. 

 Doelstelling: 
 • Kennis van wat er nodig is voor een goede /s/ productie.
 • Herkennen van wat er fout gaat wanneer de /s/ niet goed is.
 • Weten waar en hoe in te steken in de behandeling van een /s/-probleem.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten. 

 Trainer: 
 Karin Brinkmann
 zie overzicht op pagina 27
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Lezing 

Laat ze maar kletsen!

 Beschrijving:  
 De rol van taaldenken in de (to)taalontwikkeling van kinderen
 Om de rol van het taaldenken te kunnen verwoorden is het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling 
 van het brein. Hoe ontwikkelt het kinderbrein zich en hoe kunnen we dit beïnvloeden. Welke invloed heeft 
 taal op het denken? Welke invloed heeft taaldenken op de (to)taalontwikkeling van het kind en hoe 
 kunnen we dit beïnvloeden en stimuleren?
   
 Tijd: 60 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de lezing:
 • de geschiedenis van de wetenschap van het brein
 • de ontwikkeling van het kinderbrein
 • kun je denken zonder taal?
 • taaldenken volgens de Denkstimulerende GespreksMethodiek
 • taaldenken en de relatie tot andere gebieden
 • hoe het taaldenken te stimuleren
 • ouderparticipatie

  Doelstelling: 
 Na afloop van deze lezing kun je op basis van inzichten uit onderzoek beschrijven hoe het taaldenken 
 een rol inneemt in de (to)taalontwikkeling van kinderen. Je hebt inzicht in de ontwikkeling van het brein 
 en de rol van taal daarin. Ook kun je de kernbegrippen van Denkstimulerende GespreksMethodiek 
 beschrijven en weet je hoe een denkgesprek gevoerd moet worden.
 
 Doelgroep: 
 De lezing is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Combineren:
 Deze lezing wordt vaak gecombineerd met de workshop Taaldenken.
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Lezing 

SpraakOntwikkelingsDyspraxie

 Beschrijving:  
 De nieuwste inzichten over SOD. Recente literatuur en studies worden besproken en inzicht gegeven 
 in de laatste modellen die gebruikt worden bij SOD. Vervolgens wordt de brug geslagen naar onderzoek 
 en therapie.
   
 Tijd: 60 en 90 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de lezing:
 • Wat is SOD?
 • Het watervalmodel nader bekeken
 • Onderzoek bij SOD
 • Behandeling bij SOD

  Doelstelling: 
 Na afloop van deze lezing ben je op de hoogte van de laatste inzichten over SOD en het watervalmodel. 
 Je hebt inzicht in het opstellen van een behandelplan bij SOD.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27
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Lezing 

Autisme en emoties

 Beschrijving:  
 Deze lezing geeft de nieuwste inzichten in de DSM-5, verklaringstheorieën en de rol van emoties hierbij.
   
 Tijd: 60 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen in de lezing aan de orde:
 • wat is autisme
 • waarneming van prikkels
 • verklaringstheorieën van autisme
 • rol van emoties

  Doelstelling: 
 De deelnemer heeft inzicht in de rol die autisme speelt bij het herkennen, voelen en uiten van emoties 
 en kan dit meenemen in zijn/haar benadering.
 
 Doelgroep: 
 De lezing is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27
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Lezing 

Transfer

 Beschrijving:  
 Van oefening naar dagelijks geklets, de transfer als aparte fase in de behandeling.
 In de theorie is weinig geschreven over de transfer. De transfer van het geleerde naar de dagelijkse 
 situatie is echter vaak een probleem. In de oefensituatie lukt het prima, maar daarbuiten niet. 
 Deze lezing geeft een aanzet om de transfer onder de loep te nemen en het rendement van de 
 behandeling te vergroten.
   
 Tijd: 60 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen in de lezing aan de orde:
 • definitie van transfer
 • ervaren dat automatiseren moeite kost
 • de koppeling tussen transfer en gedragsverandering
 • de relatie tussen de manier van aanbieden van de oefenstof, het geven van feedback en de 
  benadering van de cliënt, de invloed van de context en het te verwachten resultaat.

  Doelstelling: 
 De deelnemer heeft kennis opgedaan over de transfer als aparte fase in de therapie. De relatie tussen 
 transfer en gedragsveranderingen wordt besproken.
 Door middel van eenvoudige stappen wordt het transferproces besproken en wordt inzichtelijk gemaakt 
 dat de keuzes die de therapeut maakt op de manier van begeleiden, feedback geven, en het aanbieden 
 van de oefenstof invloed hebben op het te behalen behandelresultaat.

 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27
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Lezing 

Woordenschat

 Beschrijving:  
 Na deze lezing ben je op de hoogte van hoe kinderen woorden leren. Ook heb je handvaten gekregen 
 hoe je de woordenschat van kinderen kunt stimuleren passend bij de fase van de taalontwikkeling en 
 passend bij mogelijke aanwezige stoornissen.  
   
 Tijd: 60 minuten 
  
 Inhoud: 
 De volgende onderdelen komen aan bod in de lezing: 
 • achtergronden bij woordleren bij kinderen 
 • fases in woordleren 
 • woordenschatonderwijs en de valkuilen 
 • woordleren bij taalontwikkelingsstoornissen, autisme en verstandelijke beperking 

  Doelstelling: 
 Recente inzichten verkrijgen over woordleren en hoe het woordenschatonderwijs daarbij aan kan sluiten. 
 
 Doelgroep: 
 De lezing is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27

 Combineren:
 Deze lezing wordt vaak gecombineerd met de workshop Aan de slag met woordenschat.
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Masterclass 

SpraakOntwikkelingsDyspraxie 
 Beschrijving:  
 Door de overlap in symptomatologie is SpraakOntwikkelingsDyspraxie moeilijk te herkennen en 
 diagnosticeren. Middels recente literatuur en studies wordt gekeken naar de ontwikkeling van het 
 spraakproces en de problemen die optreden bij SpraakOntwikkelingsDyspraxie. Door wetenschappelijke 
 modellen te gebruiken krijg je inzicht in SpraakOntwikkelingsDyspraxie en aanknopingspunten voor de 
 behandeling. 
   
 Tijd: 360 minuten 
  
 Inhoud: 
 In deze materclass krijg je naast de theoretische onderbouwing van SpraakOntwikkelingsDyspraxie 
 praktische tips en werkvormen aangereikt waarbij bovenstaande aspecten behandeld worden. 

 De volgende onderwerpen komen deze Masterclass aan bod:
 • Wat is SpraakOntwikkelingsDyspraxie?
 • Spraakproductiemodellen die inzicht geven in SpraakOntwikkelingsDyspraxie
 • Onderzoek bij SpraakOntwikkelingsDyspraxie 
 • Koppeling naar bestaande articulatietesten
 • Behandeling bij SpraakOntwikkelingsDyspraxie
 • Oefenen in het vaststellen van doelwoorden aan de hand van een casus
 
 Doelstelling: 
 Na afloop van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste inzichten met betrekking tot SOD. 
 Je hebt inzicht in het opstellen van een behandelplan bij SOD en kunt geschikte doeluitingen voor de 
 behandeling selecteren.
 
 Doelgroep: 
 De workshop is bedoeld voor logopedisten. 

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
 zie overzicht op pagina 27
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Masterclass 

DTTC en ReST 
 Beschrijving:  
 Voor een efficiënte therapie en een optimaal behandelresultaat is het belangrijk om te weten welke 
 therapievorm past bij welke stoornis. Procesdiagnostiek is daarbij leidend.
 
 Voor de behandeling van motorische stoornissen zijn er verschillende mogelijkheden. In de behandeling 
 staan de principes van het motorisch leren centraal. We bespreken 2 motorische therapieën: Dynamic 
 Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DTTC) en de Rapid Syllable Transition Treatment (ReST).
   
 Tijd: 360 minuten
 Huiswerkopdracht: Bestuderen literatuur: ca. 7 uur.

 Inhoud: 
 Deze masterclass laat je kennismaken met de motorische therapieën DTTC en ReST. We beginnen 
 met het belang van procesdiagnostiek en bespreken de verschillende pijlers van behandeling bij 
 SpraakOntwikkelingsStoornissen (SOS). We gaan dieper in op de motorische pijler en bespreken de 
 Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DTTC) en de Rapid Syllable Transition 
 Treatment (ReST).
 De Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach is zeer geschikt is voor jongere kinderen 
 met motorische spraakproblematiek en de Rapid Syllable Transition Treatment is geschikt voor oudere 
 kinderen met motorische spraakproblematiek.
 De verschillende stappen van de therapieën worden toegelicht en tevens geoefend.

 De volgende onderwerpen komen deze Masterclass aan bod:
 • Procesdiagnostiek
 • Dynamic Temporal & Tactile cueing Treatment Approach (DTTC)
 • Rapid Syllable Transition Treatment (ReST)
 
 Doelstelling: 
 Na afloop van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste inzichten met betrekking tot 
 procesdiagnostiek bij SOS. Je hebt inzicht in de motorische pijler en vooral in DTTC en ReST verkregen. 
 Je kunt een behandelplan opstellen en kunt geschikte doeluitingen voor de behandeling selecteren 
 voor beide therapieën.
 
 Doelgroep: 
 De masterclass is bedoeld voor logopedisten en linguïsten.

 Trainer: 
 Melissa Krommedam-Wiegertjes
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Masterclass 

Klinkklare Klinkers 
 Beschrijving:  
 Wat zijn klinkers en tweeklanken en welke rol spelen ze in de spraakproductie en spraakverstaanbaarheid? 
 In deze masterclass kijken we naar het ontwikkelingsproces van de Nederlandse klinkers, tweeklanken 
 (en het onderscheid met diftongen), welke problemen hierbij kunnen ontstaan en hoe je deze kunt 
 herkennen. Een belangrijk deel van de tijd wordt besteed aan de opbouw van de behandeling en de 
 keuze van doeluitingen hierbij. Tot slot kijken we nog naar de mogelijkheden om klinkers in de spraak 
 te onderzoeken. 
   
 Tijd: 360 minuten
  
 Inhoud: 
 De volgende onderwerpen komen deze Masterclass aan bod:
 • Wat zijn klinkers en tweeklanken en welke rol spelen ze in de spraakproductie en spraakverstaan-
  baarheid;  
 • Wat is er nodig om klinkers en tweeklanken te produceren en hoe ontwikkelt zich dit bij kinderen;
 • Bespreking van de eigenschappen van klinkers en tweeklanken aan de hand van de klinker driehoek;
 • Verworven kennis in de praktijk zetten: wat gebeurt er nou bij bepaalde klinkerfouten;
 • Hoe bouw je de behandeling van klinkers en tweeklanken op, waar hou je rekening mee en hoe kun 
  je optimale syllaben samenstellen met medeklinkers – praktisch aan de slag;
 • Huidige testen beoordelen en aanvullen met wat er nog gemist wordt op basis van de opgedane
  kennis.
 
 Doelstelling: 
 Na afloop van deze masterclass weet je wat het belang van klinkers is in de spraakproductie, hoe de 
 ontwikkeling ervan plaatsvindt en hoe je woorden kunt samenstellen om klinkers te behandelen en hier 
 een opbouw in kunt maken. 
 
 Doelgroep: 
 De masterclass is bedoeld voor logopedisten.

 Trainer: 
 Karin Brinkmann
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Cursussen (meerdaags)  

Denkstimulerende GespreksMethodiek 
 Beschrijving:  
 Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) is een methode gericht op het ontwikkelen en stimuleren 
 van het denken en de taalontwikkeling. De kern van deze benadering ligt in het (denk)gesprek en het 
 kind in zijn kracht zetten op een actieve manier. Door de dialoog als middel te gebruiken wordt 
 aangesloten bij het natuurlijk leren. Het doel van een DGM-gesprek is het leren begrijpen en uitdrukken 
 van onderlinge relaties en taal-denkrelaties. Verschillende taal- en denkvaardigheden komen hierin aan 
 bod, zoals oorzaak-gevolg redeneren, het ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken 
 van oplossingen (e.e.a. afhankelijk van het niveau van het individu). Het kind leert hierdoor zijn ervaringen 
 en waarnemingen beter te organiseren, te reguleren en te ordenen.
   
 Tijd: 3 dagen
  
 Inhoud: 
  Leerdoelen dag 1
 • De cursist kent de theoretische onderbouwing ten aanzien van de ontwikkeling van het brein, de 
  denkontwikkeling, de executieve functies die daarbij aan de orde zijn en effectieve technieken om 
  deze te stimuleren.
 • De cursist kent verschillende taal-denkvaardigheden (zoals oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken 
  van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen).
 • De cursist kent de principes van DGM.
 • De cursist kent de 4 niveaus van abstractie die Blank bij het stellen van een denktaak hanteert.
 • De cursist kan denktaken opstellen uit verschillende niveaus van abstractie.
 Leerdoelen dag 2
 • De cursist kan selecteren voor wie DGM een geschikte methodiek is.
 • De cursist kan inschatten op welk denkniveau een kind functioneert.
 • De cursist kan de reactie van het kind analyseren.
 • De cursist kan adequaat inspelen op de reactie van het kind.
 • De cursist kan de juiste feedback geven.
 • De cursist kan op een juiste wijze vereenvoudigen en reguleren.
 • De cursist heeft inzicht in de relatie tussen taal-denken en andere gebieden. 
 Leerdoelen dag 3
 • De cursist kan de verschillende taal-denkvaardigheden toepassen in een activiteit.
 • De cursist kan een denkgesprek voorbereiden en uitvoeren met een kind.
 • De cursist kan materialen bedenken en gebruiken in een activiteit.
 • De cursist heeft inzicht in het belang van creatief denken in relatie tot de taal-denkontwikkeling.
 • De cursist weet hoe (ouder)participatie is in te zetten bij DGM

 Doelstelling: 
 De cursist ziet kansen en is in staat de mogelijkheden te benutten om de denkprocessen bij kinderen te 
 stimuleren en uit te bouwen.
 
 Doelgroep: 
 De cursus is bedoeld voor logopedisten en leerkrachten.

 Trainer: 
 Diana Baarda, Melissa Krommedam-Wiegertjes
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Cursussen (meerdaags) 

Spel, spelen, spelletje 
 Beschrijving:  
 Wat je moet weten over spel en hoe je het functioneel in kan zetten ter ondersteuning binnen de 
 logopedische therapie.
   
 Tijd: 3 dagen
  
 Inhoud: 
  Leerdoelen dag 1
 • De cursist kent de theoretische onderbouwing ten aanzien van de ontwikkeling van spel bij kinderen. 
 • De cursist heeft inzicht in welke stromingen er binnen spel zijn en herkent het belang en de functie 
  van spel.
 • De cursist heeft inzicht in de ontwikkeling van spel en herkent wat de invloed daarvan is op de andere 
  ontwikkelingsgebieden.
 • De cursist heeft inzicht in welke fases er in spel zijn en hoe deze zijn te herkennen en te analyseren.
 • De cursist heeft inzicht in de ontwikkeling van het tekenen kan daaruit conclusies over de ontwikkeling 
  van het kind trekken. 
 Leerdoelen dag 2
 • De cursist kan haperingen in de spelontwikkeling en signalen van ontwikkelingsproblematiek 
  herkennen.
 • De cursist weet welke voorwaarden er zijn voor spelontwikkeling en hoe ze deze kan stimuleren.
 • De cursist heeft inzicht in welke problemen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, verstandelijke 
  beperking, motorische beperking en kinderen met autisme ervaren in de spelontwikkeling en hoe deze 
  te stimuleren.
 • De cursist heeft inzicht in hoe ze spel kan begeleiden en welke technieken en spelideeën bij de 
  verschillende spelfases gebruikt kunnen worden.
 Leerdoelen dag 3
 • De cursist weet welke effecten de verschillende therapeutische benaderingen hebben op het resultaat 
  van de behandeling.
 • De cursist heeft inzicht in hoe ze spel in kan zetten bij de verschillende aspecten (vorm, inhoud, 
  gebruik) van taal.
 • De cursist heeft inzicht in de basale principes van de Hanen®, Floorplay® en het inzetten van (hand)
  poppen in de therapie
 
 Doelstelling: 
 De cursist heeft informatie over spel en hoe je het functioneel in kan zetten ter ondersteuning binnen de 
 logopedische therapie.
 
 Doelgroep: 
 De cursus is bedoeld voor logopedisten.

 Trainer: 
 Diana Baarda, Melissa Krommedam-Wiegertjes 
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Workshops: 	 	

Optimaal en doelgericht  
	 

    materiaalgebruik met Suus & Luuk

Aan de slag met woordenschat  	     

Taaldenken  	     	

Aan de slag met ideaLOGO Studio 	    

Logopedie en Apps 	      

Alle klanken op een rijtje 	      

Vertelvaardigheden 	  	 	  

Communicatieve functies 	     

Creatief denken 	      

Be-tekenen 	     

Structuur in de behandeling 	       

Spraakmotoriek en de  
	 

  ontwikkeling van taal  

Sensorische Informatieverwerking 
	     

en de dagelijkse dingen

Slissende Slangen 	     

Lezingen: 
Laat ze maar kletsen! 	     

Spraakontwikkelingsdyspraxie 	     

Autisme en emoties 	     

Transfer 	     

Woordenschat 	     

Masterclass: 
SpraakOntwikkelingsDyspraxie 	     

DTTC en ReST 	     

Klinkklare Klinkers 	   

Cursussen (meerdaags): 
Denkstimulerende GespreksMethodiek 	     

Spel, spelen, spelletje 	     

*Alleen op locatie als de omstandigheden en regels het toelaten.

Diana 
Baarda
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Brinkmann

Bregje 
Hollanders

Melissa 
Krommedam-
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Diana Baarda is logopedist, ontwikkelaar en illustrator. In 1990 is zij afgestudeerd  
in Zwolle en begonnen als logopedist in het IJsselmeerziekenhuis en een kinder-
dagverblijf. Al meer dan 25 jaar is Diana een gepassioneerd en zeer gedreven 
logopedist voor kinderen met een beperking binnen een Kinderbehandelcentrum 
(KBC). Sinds 1999 ontwikkelt en illustreert zij materiaal voor logopedie, remedial 
teaching en (speciaal) onderwijs. Eerst voor LOGO-Art en sinds 2013 voor idea-
LOGO. Vanuit haar creatieve geest weet zij als geen ander wat haar doelgroep 
aanspreekt en kan dat met haar kenmerkende tekenstijl perfect weergeven. Een 
team van vormgevers, DTP’ers en programmeurs maakt haar creaties tastbaar.

Karin Brinkmann is logopedist, trainer/docent en mentor. Ze heeft 25 jaar een 
logopedische praktijk gehad in Eindhoven. Hiermee is ze in 2016 gestopt om zich 
primair te gaan richten op het geven van lezingen, cursussen en workshops,  
gericht op sensorische informatieverwerking en op spraakmotorische problemen.  
Karin is in 1998 begonnen als docent bij het cursusinsituut ‘Anders Kijken naar 
Kinderen (AKK)’ te Leiden, en is sinds 2008 daarnaast ook docent voor het 
‘PROMPT Institute’, gevestigd in Santa Fe (VS). Voor beiden reist ze de hele  
wereld over om cursussen en lezingen te geven. Verder begeleidt Karin nog een 
paar kinderen logopedisch, en is ze internationaal gezien een mentor voor   
logopedisten in hun werk met bijzondere kinderen.

Bregje Hollanders is (kinder)logopedist. Na haar afstuderen in 1999 is Bregje  
als waarnemend logopedist werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en in  
diverse praktijken. Vanaf mei 2000 heeft zij een eigen praktijk, eerst in Alkmaar 
en sinds januari 2010 in Heemskerk. Bregje is gespecialiseerd in het onderzoeken  
en behandelen van complexe spraak- en taalstoornissen bij (zeer jonge) kinderen,  
preverbale logopedie (eet- en drinkstoornissen bij baby’s en zeer jonge kinderen) 
en logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down. Tevens is zij Hanen® en 
Floorplay gecertificeerd.

Melissa Krommedam-Wiegertjes is logopedist, Master Special Educational 
Needs, ontwikkelaar, Hogeschooldocent en eigenaar van eduLOGO. Sinds 1997 
is Melissa logopedist in hart en nieren. Ze geniet volop van haar vak en wil deze 
passie ook graag met anderen delen. Het “leven lang leren” staat voor haar 
centraal wat voor vele mooie verdiepingen en 
specialisaties in onder meer sensorische infor-
matieverwerking, autismespectrumstoornissen 
en spraak- en taalstoornissen heeft geleid. 
Melissa is werkzaam als logopedist en autisme-
deskundige en geeft les aan de opleiding 
logopedie te Utrecht en de ideaLOGO Academy.

Onze trainers


