Cursus Fonologie in Vogelvlucht 2019

Doelgroep
De cursus is geschikt voor alle logopedisten op het AC, in het kader van na- en bijscholing. Het is
gericht op diagnostiek van fonologische stoornissen bij kinderen en tipt behandelmethoden aan.
De cursus bestaat uit één bijeenkomst van 7,5 uur. De cursus wordt gegeven aan minimaal 10 en
maximaal 14 deelnemers.
Organisatie
De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door Edith Hofsteede-Botden, logopedist/spraaktaalpatholoog, werkzaam op het ADC van Kentalis te Sint-Michielsgestel en werkzaam als
vrijgevestigd logopedist.
Datum en tijd
Woensdag 9 oktober 2019, van 9:00 tot 16:30 uur
Locatie:
SAO-FENAC, Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht
Programma
In deze cursus ligt het accent op diagnostiek. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de
fonologische behandelmethoden Hodson & Paden en Metaphon. De vorm is die van een
hoorcollege met power point, bekijken en beluisteren van videofragmenten met veel tijd voor
praktische vaardigheidstraining.

9:00 - 12:30

12:30-13:00
13:00 - 17:00

OCHTENDPROGRAMMA
 Ontwikkeling van spraakklanken volgens Mieke Beers
(contrastontwikkeling).
 Bepalen van de fonologische ontwikkelingsleeftijd in relatie tot taal- en
kalenderleeftijd
 Fonologische processen
 Bepalen van passendheid van fonologische processen bij fonologische
ontwikkelingsleeftijd
 Toepassing in casus
LUNCH
MIDDAGPROGRAMMA
 Fonologisch procesonderzoek (Hodson &Paden), casus.
 Fonologische behandelmethoden Hodson & Paden en Metaphon, uitleg en
keuzemodel.
 Screenend fonologisch onderzoek (het spraakproductiekoffertje)
 Uitleg huiswerkopdracht

Na afloop van de cursus kan de cursist (screenend) fonologisch onderzoek doen en heeft de
cursist basiskennis van de fonologische behandelmethoden Hodson & Paden en Metaphon in het
kader van advisering aan behandelaars.
Voorbereiding
Distinctieve kenmerken van spraakklanken en fonologische processen worden als bekend
verondersteld, evenals fonologisch onderzoek volgens Metaphon.
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Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt 7,5 uur. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een
certificaat van deelname.
Verplichte literatuur:
Beers, M. (2003). Klankproductieproblemen: een fonologische benadering. Stem-, Spraak- en
Taalpathologie, vol 11, no. 4, 245-259.
D’haeseleer, E. (2006). Fonologische therapie voor moeilijk verstaanbare kinderen volgens
Hodson en paden. Logopedie, (19) 4, 33-37.
Leijdekker-Brinkman, W. (2000). Metaphon, een geheime boodschap. Logopedie en Foniatrie, 1,
79-84
Bron, A., De Groot, M., Peters, P., Scheper, A., Verheugt, J. & Bouwens, N. (2013). Effectieve
fonologische therapie bij kinderen, de aanhouder wint. Logopedie, 12, 06-12.
Bij inschrijving krijgen de deelnemers de pdfs van de artikelen per email. Een syllabus met de
artikelen wordt tijdens de cursus uitgereikt, evenals handouts van de presentatie.
Kosten
De kosten zijn per persoon als volgt (inclusief syllabus, koffie, thee en lunch)
 € 150,- voor deelnemers die werken bij een AC dat lid is van de Fenac.
 € 185,- voor overige deelnemers.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Gerrie Tamis van bureau Audcom:
g.tamis@audcom.nl
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