Tweedaagse cursus Diagnostiek taalstoornissen bij meertalige kinderen

Korte omschrijving
Tweedaagse cursus voor logopedisten werkzaam in het Audiologisch Centrum, met als doel om
de diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen verder te verbeteren. De cursus wordt
gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Accreditatie wordt aangevraagd.
Datum/tijd en locatie
De cursus wordt gegeven op maandag 10 oktober en maandag 14 november 2022 van 9.30 tot
16.30 uur bij Bureau Audcom voor FENAC en Siméa, Christiaan Krammlaan 2 (1ste etage), 3571
AX Utrecht.
Doelgroep
Deze cursus is gericht op logopedisten die werkzaam zijn in het Audiologisch Centrum en
behandelt de diagnostiek en de advisering.
Docent
De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door dr. Manuela Julien van Clínica Babilónica. Dr.
Julien is logopedist, klinisch linguïst en expert op het gebied van kinderen met een meertalige
ontwikkeling.
Opbrengst van de cursus
Het primaire leerdoel van de cursus is om een objectieve en doeltreffende diagnostiek van een
TOS bij meertalige kinderen te kunnen uitvoeren.
Secondaire leerdoelen:
− Kennis verwerven van het verloop van de normale taalontwikkeling van meertalige kinderen.
− Kennis verwerven van taalkenmerken van het Nederlands als T2.
− Vaardigheid ontwikkelen in de stappen en de denkwijze nodig voor het vaststellen van een
TOS bij meertalige kinderen.
− Kritisch kunnen beoordelen van diagnostische instrumenten voor het vaststellen van een
TOS bij meertaligen.
− Beter leren (samen)werken met een tolk.
Programma
Invulling Dag 1
− De normale meertalige ontwikkeling
− TOS bij een meertalig kind
− Wanneer is onderzoek van een meertalig kind op het AC gerechtvaardigd?
− Stappen in de diagnose: wat mag niet ontbreken?
− Welk materiaal kan gebruikt worden?
− Wanneer/waarom test je de andere taal/talen van het kind?
− Hoe werk je met een tolk, wat mag je van hem/haar verwachten?
− Interpretatie van de resultaten van de testen
De dag wordt afgesloten met het meegeven van een opdracht.
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Invulling Dag 2
− Reflectie op in het werk doorgevoerde toepassingen van inhoud dag 1
− Bespreken van in dag 1 gegeven opdracht
− Verslaglegging
− Wanneer verwijs je een kind voor logopedische behandeling?
− Welke adviezen geef je aan de behandelend logopedist?
− Welke adviezen geef je aan ouders?
− Wanneer verwijs je een kind naar Cluster 2 onderwijs?
Voorbereiding en aanbevolen literatuur
Er wordt geen specifieke voorbereiding gevraagd, hoewel enige voorkennis van het onderwerp
wenselijk is. Daarvoor deze leessuggestie: Julien, Manuela (2019). Taalstoornissen bij meertalige
kinderen. Diagnose en behandeling. Amsterdam: Pearson Benelux B.V., derde, herziene druk.
Toetsing en afsluiting
De cursus wordt niet afgesloten met een toets. Wel wordt van cursisten verwacht dat zij de
opdracht uitvoeren die op dag 1 wordt opgegeven. Deze opdracht wordt door de docent
beoordeeld en op dag 2 besproken. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een bewijs van
deelname waarop het aantal geaccrediteerde punten vermeld staat.
Studiebelasting en accreditatie
De studiebelasting bedraagt 20 uur (13 uur bijeenkomst, 7 uur uitwerken opdracht). Accreditatie
is aangevraagd.
Kosten
De kosten bedragen (inclusief reader*, koffie/thee en lunch):
• € 475,- voor deelnemers die werken bij een AC dat lid is van de FENAC.
• € 525,- voor overige deelnemers.
* De reader wordt ca. 2 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd.
Informatie en aanmelding
Uw aanmelding moet uiterlijk op 12 september 2022 ontvangen zijn bij FENAC. Aanmelden
geschiedt uitsluitend door het volledig invullen van het aanmeldformulier en dit als gescand
exemplaar te sturen naar opleidingen@fenac.nl
Algemene informatie
− Op de inschrijving voor deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden van de FENAC van
toepassing. De FENAC kent een Klachtenregeling en heeft een Privacy Statement inzake de
verwerking van persoonsgegevens opgesteld. Deze drie documenten zijn te vinden op
www.fenac.nl/opleiding.
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