
NASCHOLING 2021 KIND TAAL EN GEHOOR

THEMA: WERKEN AAN VEERKRACHT

De cursus Kind, Taal & Gehoor van het
Language and Hearing Center Amsterdam
actualiseert en vergroot uw kennis op het
gebied van de ontwikkeling van kinderen
en jongeren met gehoor- en/of
taalproblemen. In deze reeks lezingen
gaan ervaren audiologen, KNO artsen,
(klinisch) linguïsten, logopedisten
(kinder)psychologen en onderzoekers in
op actuele en relevante thema’s rondom
taal- en gehoorproblemen bij kinderen.
Dit jaar is het thema “werken aan
veerkracht”.

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.
De lezingen vinden plaats in de vorm van
een webinar (tijdsslot: 14:30 – 17:00)

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Kosten bedragen voor twee middagen
€55 (€45 voor NVLF/NVKF/VKL leden);
voor een enkele middag €30 (€25 voor
NVLF/NVKF/ VKL leden). Voor
logopedisten, klinisch fysicus audiologen
en orthopedagogen/ psychologen wordt
accreditatie aangevraagd.

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Het uitgebreide programma volgt. Indien
u meer informatie wenst, dan kunt u
contact opnemen met Annemiek
Hammer (a.hammer@vu.nl).

Aanmelden kan via dit formulier.

PROGRAMMA 2021 

Werken aan veerkracht
We zien kinderen graag gezond, sterk en goed in hun vel. We
gunnen kinderen hechte vriendschappen, een zorgeloze
thuisomgeving en goede ontwikkeling op school. De praktijk is een
stuk weerbarstiger. Tegenslag, uitdagingen en angst horen bij het
leven en daarmee leren omgaan maakt kinderen weerbaarder.

In de najaarslezingen verkennen we het thema veerkracht bij
kinderen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis. Met
de term veerkracht bedoelen we de vaardigheid van kinderen om
weerstand te bieden aan en te herstellen van aanhoudende
uitdagingen.

We behandelen dit thema vanuit twee perspectieven. Het eerste
perspectief is die vanuit het kind met een gehoorstoornis of
taalstoornis en hun ouders/verzorgers. Op 9 december laten we
onderzoekers en ouders aan het woord over de nut en noodzaak
van levensvaardigheden en omgaan met verlies. Sprekers die
middag zijn dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en
Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden, en Lize Nijenhuis, medisch
maatschappelijk werker bij het AmsterdamUMC. Dr. Floris
Roelofsen is aanwezig om zijn ervaring te delen als ouder.

Het tweede perspectief is die vanuit de professional. Op 16
december gaan we in op de psychosociale ontwikkeling van
kinderen met TOS of gehoorverlies en bespreken we hoe we deze
ontwikkeling kunnen versterken. Sprekers die middag zijn dr.
Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst bij Curium, en Daan Schuckink
Kool, logopedist bij Kentalis.

Ik meld mij aan
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