
NASCHOLING 2019 THEMA: FUNCTIONEREN & PARTICIPEREN 
KIND, TAAL EN GEHOOR MET TOS EN GEHOORVERLIES IN HET 

ONDERWIJS

De cursus Kind, Taal & Gehoor van het Language and
Hearing Center Amsterdam actualiseert en vergroot 
uw kennis op het gebied van de ontwikkeling van 
taal en gehoor bij kinderen. In deze reeks lezingen 
gaan ervaren audiologen, KNO artsen, (klinisch) 
linguïsten, logopedisten kinderpsychologen en 
onderzoekers in op actuele en relevante thema’s 
rondom diagnostiek en behandeling van taal- en 
gehoorproblemen bij jonge kinderen. Dit jaar wordt 
specifiek ingegaan op “functioneren & participeren 
met TOS en gehoorverlies in het onderwijs”.

DOELGROEP
De cursus is relevant voor professionals die 
werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of 
logopedie. Dit kunnen audiologen en logopedisten 
zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- en 
taalpathologen, psychologen, pedagogen, 
leerkrachten en ambulant begeleiders. 

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130 
voor NVLF/NVKF/VKL leden); voor twee van de drie 
middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF/VKL leden); 
voor een enkele middag €60 (€50 voor 
NVLF/NVKF/VKL leden).

LOCATIE
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 
1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG 05 A 00

PROGRAMMA 2019
Houd de website https://www.vumc.nl/afdelingen/lhca/ in 
de gaten voor het uitgebreide programma

Donderdag 14 november 13.00-16.00 
“Participeren langs de levenslijn: een kijkje in het leven 
van iemand met SH en TOS”
Dr. Jet Isarin(Koninklijke Kentalis) met 
ervaringsdeskundigen Jessica Ernest en Jérôme Vergne

Donderdag 21 november 13.00-16.00 
“Taalvaardigheid in het onderwijs” 
Academisch taalgebruik in het Hoger Onderwijs
Prof. dr. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)
Studeren met gehoorverlies in het Hoger Onderwijs
Alies Oostenbrug en Tonnie Haeken (Viertaal College 
Amsterdam)

Donderdag 28 november 13.00-16.00 
“Luisterinspanning bij normaal- en slechthorenden” 
Het meten van luisterinspanning met pupillometrie
Dr. Adriana Zekveld (Amsterdam UMC, locatie Vumc)
Het verminderen van luisterinspanning
Dr. Niek Versfeld (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Voor meer informatie en om in te schrijven neemt u 
contact op met Alieke Breure (lhca@vumc.nl). 
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