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Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
code 171

Type vorming

Workshop

Code

171

Wanneer

28/03/2022

Uur

09:00 tot 12:00

Waar

Online workshop

Prijs

€ 87,00 - € 69,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

21/03/2022

Aantal uren vorming

3,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Woordenschat / TOS / OD

Inhoud
Bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en ontwikkelingsdysfasie (OD) ontwikkelen woordenschat en semantiek vaak
moeizaam.
Tijdens deze online workshop geven we informatie over het verwerven van woordenschat en de gevolgen bij TOS en OD.
We bieden tips aan bij het uitbreiden van woordenschat en gaan vervolgens concreet aan de slag.

Door wie?
Begga Van De Walle
CAR Overleie
Logopediste
Werkzaam in het CAR Overleie te Kortrijk, waar ze ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met
ontwikkelingsstoornissen. Verder is ze coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Taaltherapie bij kinderen’ en lid van de Sigintervisiewerkgroep ‘Hanen’.
Coauteur van ‘Het verhaal van Odi’ (2014), een verhaal voor psycho-educatie bij jonge dysfatische kinderen en het ‘Protocol
Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie’ (PDOD) (2018).

Voor wie?
Deze online workshop is bedoeld voor logopedisten die betrokken zijn bij therapie van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Over wie?
Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Praktisch
Uurregeling van de dag:
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9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.45 u – 12.00 u
Via het platform Zoom kunt u deze online workshop volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online workshop op
25/3. Kreeg u op 25/3 na 12.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@signet.be
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