
 

 

 
Workshop Inventief Behandelen 
 
Workshopbeschrijving: In deze compacte workshop leer je allereerst om je behandeldoelen, gericht op 
kinderen met spraak- en taalstoornissen, scherp te formuleren. Stel dat je doel is: ‘het kind gebruikt zinnen 
met vier zinsdelen’. Om dit doel in een communicatieve setting uit te werken moet dat doel eerst concreter 
worden geformuleerd, zoals bijvoorbeeld: ‘het kind gebruikt zinnen met een bijwoordelijke bepaling van tijd 
en een bijwoordelijke bepaling van plaats’.  
We oefenen vervolgens met het ‘vertalen’ van taaldoelen in communicatieve activiteiten. Door middel van 
uitleg, filmpjes en opdrachten ga je ervaren hoe je een nauwkeurig omschreven communicatief doel kunt 
omzetten in communicatieve activiteiten. 
Door de context en de communicatieve situatie te manipuleren zorg je ervoor dat het kind de bedoelde 
uiting (of het bedoelde woord) wel moet inzetten om communicatief succesvol te zijn. Aan de hand van 
verschillende doelen gaan we oefenen met het bedenken van zulke communicatieve situaties/contexten en 
we oefenen ook met je eigen casus. Wat betreft materiaal maken we gebruik van speelgoed maar ook van 
alledaags materiaal zoals kopjes, lepels, bakjes met zand, water, papier, plakband, een plankje, munten uit je 
portemonnee, suikerklontjes enzovoort. Met behulp van filmpjes, voorbeelden, oefeningen en 
samenwerkingsopdrachten tijdens de workshoprondes ontdek je hoe je werkelijk alles in kunt zetten om 
spelend te oefenen en veel wederzijds plezier te ervaren.  
De theoretische leidraad in deze workshop wordt gevormd door publicaties van M. Fey, R. Paul en L. van den 
Dungen over communicatieve spraak- en taaltherapie.  
Doelgroep: Logopedisten die werken met kinderen met spraak- en / of taalstoornissen 
 
Doelstelling: aan het eind van deze workshop kun je het volgende:  
• je kunt een scherp taal- of spraakdoel formuleren, gericht op een communicatieve toepassing  
• je vertaalt een communicatief doel in een communicatieve handeling of communicatief spel  
• je kunt spelmateriaal en elk type alledaags materiaal gebruiken om communicatief spel te spelen waarin 

doeluitingen uitgelokt worden (en waar het kind enthousiast van wordt)  
• je kunt contexten creëren die het kind stimuleren de doeluiting actief te gebruiken  
• je kunt makkelijk van materiaal wisselen om een nieuwe spelvariant met het kind te spelen 
 
Datum workshop: een zaterdagochtend (zie www.burgerscheffer.nl voor de eerstvolgende datum)  
Tijd: 9.30 – 12.45  
Plaats: School Het Rotsoord, Rotsoord 36, 3523 CL Utrecht 
Prijs: 95 euro (inclusief hand-out, artikel, koffie en thee)  
Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20  
Docent: Anja Scheffer, anja@burgerscheffer.nl tel. 06 – 45 28 54 51  
Studiebelasting: 0,5 uur voorbereiding (doelen inventariseren); 3 contacturen 
 

Accreditatie en certificaat: De workshop is geaccrediteerd voor 3 punten. Het cursusnummer bij ADAP is 
290900. Twee weken voor de workshop krijg je een voorbereidende opdracht. Aantal contacturen van de 
workshop, in combinatie met de voorbereiding, is 3 uur. Deze uren worden vermeld op het certificaat dat je 
na afloop van de workshop krijgt uitgereikt.  
Inschrijving: Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier of vrijblijvend een vooraanmelding doen via 
het vooraanmeldingsformulier. 
  
Over de trainer: Ik heb 23 jaar in het cluster-2 onderwijs gewerkt en daar veel ervaring opgedaan in het 
behandelen van kinderen met diverse problematiek. Ruim vier jaar geleden ben ik samen met collega Ellen 
Burger een logopediepraktijk begonnen. In de praktijk behandel ik kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 
t/m 17 jaar met spraak-, taal- en communicatieproblemen. Ik sluit met mijn behandelingen zo goed mogelijk 
aan bij de communicatieve nood van het kind en zijn onderwijsbehoeften. Mijn trainingen zijn zeer praktisch, 
ik wil graag collega’s enthousiasmeren en inspireren.  
Ik geef ook workshops op locatie. Neem contact met me op als je met collega’s de workshop wilt volgen. 


