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Verantwoord begeleiden van
kinderen met leesproblemen of dyslexie
Ofwel: hoe zorg je ervoor dat de theorie verantwoord in de praktijk uitgewerkt is?
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Leesproblemen / dyslexie / begeleiding
logopedisten en andere hulpverleners die kinderen met leesproblemen of dyslexie
begeleiden in de leeftijd tot 12 jaar

Tijdens deze studiedag staat de logopedische begeleiding centraal. De corebusiness van de
logopedist(e) is (onder andere) de uitvoering van de behandeling en het toepassen van de
juiste methodieken. We stellen een lijst met kenmerken voor, waaraan een goede
begeleidingssessie voor kinderen en jongeren met leesproblemen of dyslexie moet voldoen.
In die lijst staan een aantal kernwoorden centraal: procesgerichtheid, cognitieve benadering
en totaalaanpak. Bij dat laatste gaat het niet alleen over het rekening houden met de
persoonlijkheid van het kind/de jongere, maar ook over het kiezen van de juiste begeleidingstechnieken die aansluiten bij de verzamelde diagnosegegevens. Daarnaast komt ook de
opbouw van een begeleidingssessie aan de orde. Zo’n sessie bestaat voor de helft uit trainen
en oefenen, de andere helft betreft de toepassing ervan. Met andere woorden: hoe wordt de
theorie praktisch uitgevoerd?
Deze studiedag handelt vooral over begeleiding bij leesproblemen of dyslexie, maar we zullen
ook aandacht besteden aan de nieuwste ontwikkeling: redzaamheidslezen. Dit is een format
waarbij de nadruk ligt op nauwkeurig lezen en niet op het ‘racelezen’. Na afloop van de
studiedag zal een samenvatting van de inhoud van de studiedag beschikbaar zijn op
www.pravoo.com.
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