Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs die werken
met kinderen in groep 1, 2 en de betrokken (interne) begeleiders. De reden dat de
scholing zich op deze doelgroep richt, heeft te maken met de effectiviteit van screening
van kinderen in de leeftijd tussen 4 - 5 jaar. Kinderen zijn op dat moment enigszins
vertrouwd met het onderwijs op de basisschool.
Indien er problemen op logopedisch terrein worden gesignaleerd is er nog een
mogelijkheid voor behandeling voordat het kind naar groep 3 gaat. Het talige deel van
het screeningsinstrument is voor deze groep kinderen het best onderzocht op betrouwbaarheid. De reden dat de scholing zich in eerste instantie op deze doelgroep richt,
heeft te maken met de wenselijkheid van een zo vroeg mogelijke signalering van
logopedische problemen en de effectiviteit van de behandeling.
Maar ook voor ...
Uiteraard is deze cursus ook erg zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger
om zich te bekwamen in het onderkennen van logopedische problemen.
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Door vroege interventie
daalt het aantal verwijzingen
naar multidisciplinaire
diagnostiek. Dit leidt volgens
onderzoek van Van Agt* ook tot een
kostenbesparing binnen het onderwijs.

Doelstellingen
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logopedist over te gaan.
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Tot slot wordt de leerkracht vertrouwd gemaakt met de
procedurele kant van de screening, zoals deze op school
kan worden uitgevoerd door de logopedist.
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