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Postgraduaat Leerstoornissen

Begeleid je al enkele jaren kinderen of jong volwassenen 
met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de 
 materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het 
Post graduaat Leerstoornissen beslist iets voor jou!

We starten met een stevige theoretische basis over 
 dyslexie en dyscalculie. Deze kennis trekken we door naar 
preventie,  diagnostiek en begeleiding. Je verdiept je in 
thema’s zoals nieuwe werkvormen (apps, games), psycho-
educatie, ouderbegeleiding, dyslexie en vreemde talen, 
redelijke aanpassingen in het onderwijs, comorbiditeit …

Theorie en praktische toepassingen in de eigen werk-
setting wisselen elkaar af. Via intervisie-, observatie- en 
reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen 
handelen.

Na deze opleiding, gespreid over twee academiejaren, 
ben je in staat om  kinderen en jongvolwassenen met leer-
stoornissen op een gefundeerde manier te onderzoeken 
en te begeleiden. Dankzij het postgraduaat bouw je ook 
een netwerk van collega-experten uit.

DOELGROEP
• Logopedisten met interesse in leerstoornissen
• Deelnemers moeten over de mogelijkheid  beschikken 

om cliënten met leerstoornissen te behandelen en 
 minimaal twee jaar werkervaring hebben binnen de 
doelgroep.

Type vorming: postgraduaat (20 studiepunten)

Maximale groepsgrootte: 25

Data: 
 � startavond: do. 6 september 2018
 � 32 contactdagen: vr. 21 september 2018 t.e.m. vr. 29 mei 2020  
(tweewekelijks op vrijdag, met uitzondering van school-
vakanties, gespreid over twee academiejaren)

Uur: 
 � startavond: 18 - 20 uur
 � contactdagen: 9 - 14 uur 

Inschrijvingsgeld: 
 � academiejaar 2018 - 2019: 1200 euro
 � academiejaar 2019 - 2020: 1200 euro

Uiterste datum kandidaatstelling: 
 � vr. 8 juni 2018
 � je kandidaat stellen kan via een gemotiveerd schrijven met cv 
aan  Liesbeth Van den Eynden, 
liesbeth.vandeneynden@thomasmore.be

Website: www.thomasmore.be/pg-leerstoornissen

De aanpak van reken problemen:    
kruis bestuiving  tussen het onderwijs  
en de  logopedische praktijk 

Om de rekenproblemen van kinderen uit het lager 
 onderwijs succesvol aan te pakken is een goede samen-
werking cruciaal. Samen doelen stellen, de geschikte 
 materialen en werkvormen selecteren en stap voor stap 
het kind  versterken in zijn rekenkundige vaardigheden: het 
zijn maar enkele factoren die de ondersteuning effectief 
 maken. 

Wat vertelt de wetenschap ons over de aanpak van reken-
problemen? Hoe stellen we een doordacht handelings-
plan op voor deze kinderen, rekening houdend met een 
groot aantal beïnvloedende factoren? Hoe kan een leerlijn 
 wiskunde uit het buitengewoon onderwijs ons  inspireren 
om nog efficiënter aan de slag te gaan? Wat kan het 
 nieuwe leerplan wiskunde voor het vrije basis onderwijs 
ons bij brengen? Hoe kunnen we via de  integratie van 
 remediërende en compenserende werkvormen de 
 gewenste leerdoelen bereiken? 
 
Aan de hand van concrete casussen krijg je antwoorden 
op deze vragen. Na deze studiedag ben je in staat om 
 kinderen met rekenproblemen beter te ondersteunen en 
de communicatie tussen alle actoren te versterken.

SPREKERS
• Patsy Van Uytfanghe, leerkracht en beleidsondersteuner 

wiskunde Jonatan Berkenboom 
• Ellen Meersschaert, docent Logopedie en Audiologie 

Thomas More 

DOELGROEP
• Logopedisten en andere geïnteresseerden

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: di. 20 november 2018

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: di. 13 november 2018 
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Postgraduaat Meertaligheid

Hoe onderzoek je de moedertaal van een kind? Hoe 
 communiceer je met anderstalige ouders? Kan je de 
moeder taal integreren in taaltherapie? Wat zijn de 
voorwaarden voor terugbetaling? Ontdek het in het 
 Post graduaat Meertaligheid.

In het eerste luik van dit postgraduaat krijg je inzicht in 
recent wetenschappelijk onderzoek over taal ontwikkeling 
en taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige  context. 
Deze theoretische inzichten gaan hand in hand met 
 praktische oefeningen zodat je ook je vaardigheden als 
interculturele hulpverlener versterkt. We bieden je tips 
en tricks die de communicatie met anderstalige ouders 
 vergemakkelijken.

In het tweede luik leer je meertalige kinderen met taalpro-
blemen onderzoeken. Een gedetailleerde anamnese, intel-
ligentieonderzoek, taalonderzoek in het Nederlands én in 
de moedertaal van het kind komen aan bod.  Verworven 
kennis en vaardigheden pas je meteen toe op je eigen 
 cliënten. 

Het derde en laatste luik wijden we aan taaltherapie bij 
meertalige kinderen. Vertrekkend vanuit een  degelijk 
 behandelplan zal je in staat zijn indirecte en directe 
 therapie met aandacht voor de moedertaal in te vullen.

DOELGROEP
• Logopedisten met interesse in meertaligheid
• Deelnemers moeten over de mogelijkheid  beschikken 

om meertalige kinderen met taalproblemen te 
 behandelen.

Type vorming: postgraduaat (20 studiepunten)

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � startavond: do. 6 september 2018
 � 16 contactdagen: do. 27 september 2018 t.e.m. do. 13 juni 
2019 (tweewekelijks op donderdag, met uitzondering van 
schoolvakanties) 

Uur: 
 � startavond: 18 - 20 uur
 � contactdagen: 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 1400 euro

Uiterste datum kandidaatstelling: 
 � vr. 8 juni 2018
 � je kandidaat stellen kan via een gemotiveerd schrijven met cv 
aan  Charlotte Mostaert, charlotte.mostaert@thomasmore.be 

Website: www.thomasmore.be/pg-meertaligheid

Voorleesboeken: een uitgelezen kans 
voor ouders en therapeut

Ouders van kinderen met een taalstoornis stoppen soms 
met voorlezen. Een waardevol moment om taal te leren 
gaat hierdoor verloren. Hoe wakker je de zin aan om  samen 
in een boek te duiken? Hoe help je ouders in de zoektocht 
naar een geschikt prentenboek? Welke handvaten kan je 
ouders bieden bij het voorlezen?

Tijdens deze interactieve studiedag bekijken we ook het 
nut van voorleesboeken binnen de individuele therapie. 
Welke aanknopingspunten bieden zij voor receptieve en 
actieve taalstimulatie? 

Aan de hand van concrete voorbeelden, beeldmateriaal en 
korte oefeningen zetten we je aan om voorleesboeken op 
maat te kiezen. 

SPREKER
• Wanda Heylen, logopedist en Hanen-therapeut CAR  

‘t VLOT

DOELGROEP 
• Logopedisten en andere geïnteresseerden

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 40

Datum: di. 9 oktober 2018 

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: di. 2 oktober 2018
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Postgraduaat Stem

Heeft de stem je altijd geboeid? Werk je al met stem-
cliënten en wil je je verder bekwamen als stemtherapeut? 
Benieuwd naar hoe je je eigen stem verder kan ontwik-
kelen? Dan is het Postgraduaat Stem beslist iets voor jou!

In één jaar tijd leiden we je op tot een stemdeskundige. Je 
breidt je theoretische kennis over stem en stemstoornissen 
uit en verfijnt je praktische vaardigheden. We laten je de 
grenzen van het vakgebied verkennen met aandacht voor 
multidisciplinair werken. 

We starten met stempreventie en grondige diagnostiek 
van stemstoornissen. De behandeling van stemstoornissen 
neemt het grootste deel van de contactdagen in beslag. 
Hierbij kan je proeven van de verschillende technieken en 
methodes uit de stemtherapie en -pedagogie. Naast de 
behandeling van pathologische stemmen belichten we 
ook de begeleiding van professionele stemgebruikers.

De opgedane kennis en vaardigheden zet je meteen om 
in de praktijk door opdrachten uit te voeren bij je eigen 
cliënten. Via intervisie en observatie stimuleren we je om 
je logopedisch handelen kritisch in vraag te stellen. En last 
but not least: je bouwt een netwerk van collega’s op met 
dezelfde passie als jij!

DOELGROEP
• Logopedisten met interesse in stem
• Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken 

om cliënten met stemproblemen te behandelen

Type vorming: postgraduaat (20 studiepunten)

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � startavond: do. 6 september 2018
 � 16 contactdagen: do. 20 september 2018 t.e.m. do. 6 juni 
2019 (tweewekelijks op donderdag, met uitzondering van 
schoolvakanties) 

Uur: 
 � startavond: 18 - 20 uur
 � contactdagen 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 1600 euro

Uiterste datum kandidaatstelling: 
 � vr. 1 juni 2018
 � je kandidaat stellen kan via een gemotiveerd schrijven met cv 
aan Annelies Labaere,  annelies.labaere@thomasmore.be 

Website: www.thomasmore.be/pg-stem 

Postgraduaat  
Vloeiendheids stoornissen  
European Clinical Specialization Fluency 
Disorders

De ‘European Clinical Specialization Fluency Disorders’ 
is een specialisatieopleiding die voor de tiende keer zal 
worden georganiseerd en waar ondertussen meer dan 
150  professionals uit 20 verschillende landen aan heb-
ben deelgenomen. Het gaat om een eenjarige opleiding 
voor  logopedisten waarin we stottertherapeuten vormen 
die zich onderscheiden door hun aantoonbare specifieke 
deskundigheid, diepgaande 
kennis en grotere ervaring 
op het terrein van vloeiend-
heidsstoornissen. 

Deze specialisatieopleiding is een samenwerking  tussen 
twaalf universiteiten en hogescholen uit acht landen 
( Amerika, België, Duitsland, Ierland, Malta,  Nederland, 
Portugal en Zweden), drie therapeutische centra ( Michael 
Palin Centre London, Sofia Kinderziekenhuis Rotterdam 
en Stuttering Research and Therapy Centre Athens) en de 
 Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie. 

De lessen worden gegeven tijdens twee intensieve weken, 
gespreid over het jaar. De voertaal hierbij is Engels. 

Deelnemers hebben de mogelijkheid om gratis stage te 
 lopen in een van de therapeutische centra of bij Camp 
Dream.Speak.Live. 

DOELGROEP 
• Logopedisten 

Type vorming: postgraduaat (25 studiepunten)

Maximale groepsgrootte: 24

Data: 
 � 1e intensieve week: ma. 17 t.e.m. za. 22 september 2018 
( Rotterdam)

 � 2e intensieve week: ma. 18 februari t.e.m. za. 23 februari 2019 
(Brugge)

Uur: 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 1700 euro

Uiterste datum kandidaatstelling: 
 � op aanvraag
 � je kandidaat stellen kan via de procedure beschreven op  
www.ecsf.eu/application-procedure 

Website: www.ecsf.eu 

STEM, SPRAAK EN VLOEIENDHEID
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Manuele technieken in stemtherapie  

Manuele technieken vinden steeds meer een toepassing 
in de behandeling van functionele componenten van een 
dysfonie.  In deze cursus willen we je een goede basis 
meegeven van manuele technieken, specifiek gericht op 
personen met een stemprobleem. Hierbij richten we ons 
niet op één methode, maar we vertrekken van een over-
zicht van de bestaande methodes.

We bieden een grondige theoretische basis aan om 
 inzichtelijk te kunnen werken. De cursus omvat daarnaast 
een uitgebreid praktisch gedeelte waarbij je de technieken 
 onder begeleiding inoefent.   
   
De cursus bestaat uit twee modules van telkens twee 
 opeenvolgende dagen. Je voert tussen deze cursusdagen 
een aantal thuisopdrachten uit. 

SPREKERS 
• Dirk Vanneste, logopedist privépraktijk
• Annelies Labaere, docent Logopedie en Audiologie 

Thomas More 

DOELGROEP  
• Logopedisten met ervaring in het behandelen van 

stemproblemen  

Type vorming: cursus

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � ma. 24 september 2018
 � di. 25 september 2018
 � ma. 26 november 2018
 � di. 27 november 2018  

Uur: 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 600 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: ma. 17 september 2018 

De cyclische aanpak van Hodson en 
Paden: onderzoek en behandeling van 
onverstaanbare kinderen

Hodson en Paden ontwikkelden een cyclische aanpak om 
ernstig onverstaanbare kinderen vanaf ongeveer tweeën-
half jaar zo snel mogelijk verstaanbaar te leren spreken. 

Deze driedaagse cursus legt een link tussen theorie en 
praktijk. We starten daarom met de theoretische achter-
grond over fonologische ontwikkeling waarop de aanpak 
gebaseerd is. Daarna oefen je de systematische analyse 
van de uitspraak. Met de uitkomsten daarvan leer je de 
juiste keuzes voor de behandeling te maken. We besteden 
ruim aandacht aan de opzet en de praktische uitwerking. 
Je leert in het kort de verschillen en overeenkomsten met 
enkele andere behandelmethodes kennen en hoe de ont-
wikkeling van het fonologisch bewustzijn verloopt. 

De periodes tussen de cursusdagen werk je praktijk-
opdrachten uit, zodat je vanaf het begin de toepassing 
van de cyclische aanpak kan oefenen. Je begeleiders en 
de medecursisten geven hierover feedback. Het verdient 
 zeker aanbeveling om daarvoor voldoende tijd te reser-
veren en vooraf te overwegen welke kinderen uit jouw 
 praktijk als casus in aanmerking komen. 

SPREKERS
• Imma van de Wijer-Muris, logopedist privépraktijk
• Yvonne Draaisma, logopedist privépraktijk

DOELGROEP 
• Logopedisten 

Type vorming: cursus

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � ma. 1 oktober 2018
 � do. 8 november 2018
 � vr. 7 december 2018

Uur: 10 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 600 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: ma. 24 september 2018 
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Terugkomdag manuele technieken in 
stemtherapie

Deze terugkomdag biedt je de mogelijkheid om je verder 
te verdiepen in manuele technieken in stemtherapie. Je 
krijgt de kans om de technieken die je nog niet helemaal 
in de vingers hebt te herhalen onder het toeziend oog van 
de lesgevers. Daarnaast gaan we uitgebreid in op toepas-
singen voor zowel de spreek- als zangstem, waarbij je de 
kans krijgt om zelf casussen aan te brengen. 

SPREKERS 
• Dirk Vanneste, logopedist privépraktijk
• Annelies Labaere, docent Logopedie en Audiologie 

 Thomas More

DOELGROEP 
• Logopedisten die de vierdaagse cursus manuele 

 technieken in stemtherapie hebben gevolgd
 

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 20

Datum: do. 25 oktober 2018

Uur: 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 150 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: do. 18 oktober 2018

DIVA: een computermodel handig bij 
kinderen met spraakklankstoornissen 

Er bestaan verschillende taal- en spraakproductiemodellen 
om specifieke symptomen bij kinderen met spraakklank-
stoornissen te ontrafelen. Deze modellen zijn verhelde-
rend voor de logopedist, omdat ze zorgen voor een onder-
bouwde klinische motivatie, zowel in de diagnostiek als in 
de behandeling. Naast de gekende  psycholinguïstische 
modellen, zoals het model van Levelt, bestaan er ook 
c omputermodellen. 

In de voormiddag bespreken we zo’n computermodel, het 
Directions Into Velocities of Articulators-model, of kortweg 
het DIVA-model. We bestuderen dit neuraal model kritisch: 
hoe uit de associatiestoornis zich bij kinderen, waar situeert 
het onderliggende probleem zich, is het een plannings- of 
een programmeerprobleem? We benoemen verschillende 
cerebrale en cerebellaire regio’s die betrokken zijn bij de 
spraakklankproductie en linken deze hersenregio’s aan het 
model. Daarna zoomen we in op feedforwardloops (zoals 
motorisch plannen) en feedbackloops (zoals auditieve en 
somatosensorische controle). Naast een verbeterd inzicht 

in de diagnostiek geven we enkele handvaten/aandachts-
punten om behandeldoelen te selecteren voor kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen. 

In de namiddag koppelen we de nieuwe inzichten aan 
weten schappelijk onderzoek bij kinderen met spraak-
apraxie. We passen het DIVA-model specifiek toe op 
deze populatie. Zij blijken afhankelijk te zijn van feedback- 
systemen, omdat de motorisch gerepresenteerde  patronen 
in de frontaalkwab nog onvoldoende  opgebouwd en 
 geautomatiseerd zijn. Dit heeft een impact op feed-
forwardsystemen en op de auditieve feedback. We gaan 
aan de hand van electromagnetische articulografie na hoe 
we dit effect perceptueel en motorisch kunnen  reguleren. 
Vervolgens zetten we deze informatie om in helder 
communi catieadvies. 

SPREKERS
• Veerle Waelkens, docent Logopedie en Audiologie 

Arteveldehogeschool
• dr. Stefanie Keulen, onderzoeker Vrije Universiteit 

 Brussel

DOELGROEP 
• Logopedisten

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: vr. 14 december 2018

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: vr. 7 december 2018
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Nasaleren volgens Pahn in een 
hedendaags perspectief 

De nasaleermethode is een oefenmethode voor de stem 
waarbij het economische en instrumentale gebruik van 
de stem centraal staan. Het doel is tweeledig; enerzijds 
het herstellen of benaderen van de fysiologische functie 
van de stem in kader van therapie, anderzijds het ontwik-
kelen van een stemfunctie door middel van aangepaste 
 oefeningen op basis van een goede stemfysiologie. Deze 
stem functie dient te beantwoorden aan hoge  professionele 
en  artistieke eisen. 
 
Tijdens de cursus leer je zelf de nasaleermethode correct 
te gebruiken. Daarnaast gaat er aandacht naar het over-
brengen van de methode bij een cliënt in de stempraktijk. 
In het theoretische gedeelte lichten we de basisprincipes 
en bijzonderheden van de methode toe en leggen we 
 linken naar recente inzichten en stemtechnieken. 
 
De cursus bestaat uit twee modules van telkens twee 
 opeenvolgende dagen. Je voert tussen deze cursusdagen 
een aantal thuisopdrachten uit. 

SPREKER
• Dirk Vanneste, logopedist privépraktijk

DOELGROEP 
• Logopedisten

Type vorming: cursus

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � do. 28 maart 2019
 � vr. 29 maart 2019
 � do. 23 mei 2019
 � vr. 24 mei 2019

Uur: 9 - 17 uur

Inschrijvingsgeld: 600 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: do. 21 maart 2019 
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Instrumentele technieken voor 
dysfagierevalidatie 

De behandeling van dysfagie evolueert steeds meer van 
compensatie naar revalidatie. Er zijn diverse technolo-
gische hulpmiddelen beschikbaar, maar de drempel om 
deze in de praktijk in te schakelen ligt vaak nog te hoog. 
 
Zeggen de termen IOPI, EMST150, CTAR, NMES, TDCS, 
sEMG ... je iets? Het zijn stuk voor stuk bewezen effectieve 
revalidatietechnieken voor mensen met slikstoornissen. 
 
Tijdens deze studiedag stellen we elk van deze instrumen-
ten voor en wijzen we op de sterktes en zwaktes aan de 
hand van recente literatuur. Hierna krijg je de kans om er 
zelf mee aan de slag te gaan. We zijn er zeker van dat je 
na deze studiedag met nieuwe inspiratie de revalidatie van 
jouw patiënten zal aanvangen. 

SPREKERS 
• dr. Jan Vanderwegen, docent Logopedie en Audiologie 

Thomas More
• prof. dr. Gwen Van Nuffelen, docent Logopedische en 

Audiologische Wetenschappen Universiteit Gent

DOELGROEP 
• Logopedisten
 

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: vr. 12 oktober 2018

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 160 euro  
(incl. 1 EMST150, 1 CTAR en broodjes lunch) 

Uiterste inschrijvingsdatum: vr. 5 oktober 2018

De 6-minutenkauwtest en de TOMASS 

Het kauwen van voedsel is een wezenlijk onderdeel van 
het slikproces. Toch onderzoeken clinici dit nog niet 
 standaard in de logopedische diagnostiek. 

De laatste jaren heeft de afdeling Revalidatie/Logopedie 
van het Radboudumc te Nederland zich gericht op kauw-
problemen. Zij ontwikkelden in 2016 de 6-minutenkauw-
test om het uithoudingsvermogen van kauwen te kunnen 
meten. 

Daarnaast is de Test of Mastication and Swallowing of 
Solids, kortweg TOMASS beschikbaar om de orale en 
 faryngeale effectiviteit bij het kauwen van vast voedsel te 
meten. Clinici van het Radboudumc te Nijmegen werkten 
mee aan de internationale data verzameling van gezonde 
personen, maar namen de  TOMASS daarnaast ook bij 
 patiëntengroepen af. 
 
Beide testen, de 6-minutenkauwtest en de TOMASS, 
zijn het uitgangspunt van deze studiedag. Simone Knuijt 
 bespreekt de onderzoeksinstrumenten uitgebreid. Ze 
toont je verschillende videofragmenten van patiënten 
die je samen scoort. Op deze manier oefen je de testen 
 praktisch in. Na deze studiedag heb je een gedetailleerder 
inzicht in de diagnostiek van kauwproblemen en kan je zelf 
aan de slag met de 6-minutenkauwtest en de TOMASS. 

SPREKER
• dr. Simone Knuijt, logopedist en spraak-taalpatholoog 

Radboudumc

DOELGROEP 
• Logopedisten 

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: vr. 15 februari 2019

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjes lunch) 

Uiterste inschrijvingsdatum: vr. 8 februari 2019

NEUROGENE STOORNISSEN
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DIAS en TIAS voor mensen met 
spraakapraxie 

Het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak, 
kortweg het DIAS, kwam in 2012 op de markt. Deze test 
gebruik je om de aard en ernst van een spraakapraxie vast 
te stellen. De aanwezigheid van typische symptomen, het 
niveau van doelbewuste articulatie en de articulatievaar-
digheid zijn belangrijke parameters om de ernst van de 
spraakapraxie te bepalen en om samen met de patiënt 
 behandeldoelen op te stellen. 

Sinds 2016 is aansluitend het Therapeutisch Instrument 
voor Apraxie van de Spraak, kortweg het TIAS, beschik-
baar. Deze behandelmethode is verkrijgbaar op papier of 
online: de TIAS-box of de TIAS-app. Het instrument  bestaat 
uit vijf werkboeken met oefeningen voor de  verschillende 
fases van de behandeling van spraakapraxie. Zo kan je de 
spraaktherapie effectief en efficiënt toepassen. 

In 2018 verschijnt de STAPP, een Speech-Therapy-app 
waarin het TIAS verwerkt zit, maar waarin ook een module 
zit met specifieke oefeningen voor mensen met afasie. 

Tijdens de studiedag worden het DIAS, het TIAS en de 
STAPP toegelicht en wordt er gewerkt met videofragmen-
ten en casussen. Na deze studiedag kan je een behande-
ling op maat van een persoon met spraakapraxie opstellen 
en kritisch evalueren. 

SPREKER
• Judith Feiken, logopedist en klinisch linguïst UMCG 

Centrum voor Revalidatie

DOELGROEP 
• Logopedisten

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: do. 15 maart 2019

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjes lunch) 

Uiterste inschrijvingsdatum: do. 8 maart 2019 

Prosodie en motorische 
spraakstoornissen 

Prosodie omvat de kenmerken van spraak die het niveau 
van de individuele spraakklanken overstijgen. We denken 
hierbij eerst en vooral aan spreeksnelheid, intonatie, ritme 
en frasering van zinnen. Deze aspecten zijn vaak minder 
gemakkelijk te beoordelen in de klinische praktijk dan de 
uitspraak van klinkers en medeklinkers. 
  
Deze studiedag begint met een beknopte bespreking van 
de belangrijkste kenmerken van de Belgisch-Nederlandse 
prosodie. We concretiseren de verworven inzichten aan de 
hand van enkele praktische oefeningen in het software-
pakket PRAAT. 

Daarna gaan we dieper in op de prosodische kenmerken 
van sprekers met motorische spraakstoornissen. Dit leidt 
tot klinisch relevante aanbevelingen voor diagnose en 
 therapie. 

Na het volgen van deze studiedag zal je meer kennis en 
inzicht hebben om volwassenen met motorische spraak-
stoornissen efficiënt en effectief te kunnen onderzoeken 
en behandelen. 

SPREKER
• prof. dr. Jo Verhoeven, foneticus en docent 

 Taalkunde Universiteit Antwerpen en Language and 
 Communicaton Science van City University of London

DOELGROEP 
• Logopedisten

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 30

Datum: vr. 3 mei 2019

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjes lunch) 

Uiterste inschrijvingsdatum: vr. 26 april 2019



Liplezen: bekijk het van twee kanten 

Heb je problemen met het verstaan van spraak? Begrijp je 
niet goed wat er gezegd wordt? 
 
Leren liplezen kan je helpen om het volgen van een  gesprek 
minder vermoeiend en weer aangenaam te  maken. Je 
leert combinaties van mondbewegingen zien en gezichts-
uitdrukkingen en lichaamstaal herkennen. Daarbij leer je 
de context van het gesprek inschatten en betekenisvolle 
verbanden leggen. Leren liplezen wordt opgebouwd van 
klanken naar woorden, over zinnen naar hele verhalen. 

SPREKER
• Eva Schueremans, logopedist privépraktijk

DOELGROEP 
• Slechthorenden, logopedisten, audiologen en andere 

geïnteresseerden 

Type vorming: cursus

Maximale groepsgrootte: 25

Data: 
 � proefles: wo. 26 september 2018
 � 20 lesmomenten: wo. 3 oktober 2018 t.e.m. wo. 3 april 2019 
(telkens op woensdag, met uitzondering van schoolvakanties) 

Uur: 9.30 - 11.00 uur

Inschrijvingsgeld: 85 euro 

Uiterste inschrijvingsdatum: ma. 1 oktober 2018 

Vlaamse Gebarentaal 

Deze gebarencursus is in de eerste plaats een communi-
catiecursus die toegankelijk is voor een ruim publiek. Deze 
cursus bevat tal van oefeningen om de visuele, motorische 
en expressieve vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om te communiceren met gebaren. Het doel is een 
basislexicon en enkele belangrijke grammaticale regels 
te leren om dagelijkse gesprekken te kunnen voeren in 
Vlaamse Gebarentaal. 

SPREKER
• dove lesgever van Doof Vlaanderen Vorming 

DOELGROEP 
• Logopedisten, audiologen en andere geïnteresseerden

Type vorming: cursus

Maximale groepsgrootte: 20

Data: 
 � 20 lesmomenten: do. 11 oktober 2018 t.e.m. do.16 mei 2019 
(telkens op donderdag, met uitzondering van schoolvakanties) 

Uur: 18 - 20 uur

Inschrijvingsgeld: 150 euro 

Uiterste inschrijvingsdatum: do. 4 oktober 2018 

 

GEHOOR

In samenwerking met Onder Ons

In samenwerking met Doof Vlaanderen Vorming 
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THERAPEUTISCH HANDELEN

Audiologische zorg onder de loep: 
mHealth 

Mobile Health of mHealth is gezondheidszorg  aanbieden 
via mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en 
 andere draagbare toepassingen. 

Als audioloog werk je ongetwijfeld met apps binnen 
de verschillende facetten van de audiologische zorg. 
 Patiënten vragen jou misschien naar de kwaliteit van apps 
die ze wensen te gebruiken? Hoe begeleid je jezelf en je 
patiënten in het mHealth-verhaal?

Verscheidene ontwikkelaars  binnen screening, diagnostiek 
en behandeling komen aan het woord en delen hun erva-
ringen met mHealth- toepassingen. 

DOELGROEP 
• Audiologen

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: onbeperkt

Datum: za. 16 februari 2019 

Uur: 9 - 15 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: za. 9 februari 2019
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Motiveren van cliënten en 
hun omgeving: de weg naar 
gedragsverandering 

Zin in een update van je kennis over motivatie en motivatie-
problemen? Op zoek naar concrete tips en richtlijnen 
waarmee je aan de slag kan? 
 
In de voormiddag gaan we uitgebreid in op het Stages 
of Change-model van Prochaska en DiClimente. Het 
 model geeft inzicht in de motivatiestadia, vanaf de eerste 
vage intentie om te veranderen tot daadwerkelijke actie 
en  consolidatie. Het model beschrijft de strategieën die 
 individuen in de opeenvolgende motivatiestadia hanteren 
om succesvol naar een volgend stadium te evolueren. De 
therapeut kan diezelfde strategieën inzetten op  momenten 
waarop cliënten laaggemotiveerd zijn. Daarnaast  leggen 
we ook de link met de zelfdeterminatietheorie van Deci 
en Ryan. Beide modellen zijn erg compatibel en inspireren 
de praktijk. 
 
In de namiddag reflecteren we over hoe de inzichten uit 
het Stages of Change-model en de zelfdeterminatie theorie 
zouden kunnen worden geconcretiseerd binnen de eigen 
praktijk. Aanvullend oefenen we een aantal  belangrijke 
vaardigheden uit Motiverende Gespreksvoering van Mil-
ler en Rollnick, een motiverende gespreksstijl die in de 
 literatuur vaak wordt beschreven als het therapeutische 
antwoord op het Stages of Change-model.

Verwacht op deze studiedag geen kookboekrecepten en 
pasklare antwoorden. Wel veel stof tot nadenken,  inspiratie 
en verrijking van je therapeutisch handelen. 

SPREKER
• Mark Meersman, docent Logopedie en Audiologie 

Thomas More 

DOELGROEP 
• Logopedisten, audiologen en andere geïnteresseerden

Type vorming: studiedag

Maximale groepsgrootte: 25

Datum: di. 26 maart 2019

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Inschrijvingsgeld: 100 euro (incl. broodjeslunch)

Uiterste inschrijvingsdatum: di. 19 maart 2019 





Inschrijven

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

• Inschrijven gebeurt online via de inschrijvingsmodule 
op www.thomasmore.be/lavorming. Na inschrijving 
ontvang je een bevestigingsmail.

• Wanneer je als organisatie meerdere personen 
wil inschrijven, is het noodzakelijk elke deelnemer 
 afzonderlijk te registreren en de betalingsmodaliteiten 
per persoon af te handelen. 

• Studenten krijgen 50 % korting op studiedagen, niet op 
cursussen.

• Je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de 
start van de activiteit. Bij annulatie tussen dag 14 en 
dag 7 voor de start betaal je 30 euro administratie-
kosten.  Annuleer je later of niet, dan is terugbetaling 
niet  mogelijk. Je kan je wel steeds kosteloos laten 
 vervangen door een collega.

POSTGRADUATEN

• Inschrijven voor de Postgraduaten Leerstoornissen, 
Meertaligheid en Stem gebeurt – na selectie op basis 
van een gemotiveerd schrijven met cv – volgens de pro-
cedure  beschreven op www.thomasmore.be/inschrijven. 

• Inschrijven voor het Postgraduaat Vloeiendheids-
stoornissen gebeurt – na selectie op basis van een 
gemotiveerd schrijven met cv – volgens de procedure 
 beschreven op www.ecsf.eu/application-procedure. 

• Bij annulatie of stopzetting wordt geen studiegeld 
terugbetaald.

KMO-portefeuille

• Werk je als zelfstandige? Dan kan je voor vormings-
activiteiten vanaf 100 euro een beroep doen op 
de KMO- portefeuille van de Vlaamse overheid. 
 Dankzij deze subsidie recupereer je tot 40 % van het 
inschrijvings geld (erkenningsnummer DV.O103535). Alle 
informatie is te vinden op www.kmo-portefeuille.be.  

• Opgelet: indien je van deze dienst gebruik wil maken, 
hoef je niet eerst aan ons te betalen. De aanvraag/ 
betaling gaat rechtstreeks via de KMO-portefeuille.

Contact

Logopedie en Audiologie
Campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
+ 32 (0)3 241 08 29

Praktische informatie
Greet Goethals
greet.goethals@thomasmore.be

Inhoudelijke informatie
Hilde Coppens
hilde.coppens@thomasmore.be
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PRAKTISCH



VOLG ONS

 fb.com/
LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE

 @ThomasMoreBE
 instagram.com/ThomasMore.BE 

#wearemore

www.thomasmore.be/lavorming

CONTACT

Logopedie en Audiologie
Campus Sanderus

Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
+ 32 (0)3 241 08 29

Praktische informatie
Greet Goethals

greet.goethals@thomasmore.be

Inhoudelijke informatie
Hilde Coppens

hilde.coppens@thomasmore.be


