Kenniscentrum
Zorginnovatie
Info Train-de-trainer cursus (dd 21-06-2021)
Deze info is opgesteld naar aanleiding van het artikel in Het Nederlands Tijdschrift voor
Logopedie, juni 2021, waar in het kader van de rol van innovator verteld werd over het
project Met Taal Vooraan.
Wat is Met Taal Vooraan?
Met Taal Vooraan is een training die door een logopedist gegeven wordt aan pm’ers van
VVE’s, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen enz. Hier gaat een cursus aan vooraf zodat
bekend is op welke wijze Met Taal Vooraan moet worden uitgevoerd voor een maximaal
rendement.
De training ‘Met Taal Vooraan’ bestaat uit zeven contactmomenten verspreid over 10
weken. De training is opgebouwd uit de kennis over de taalontwikkeling van kinderen en
het stimuleren van de taalontwikkeling. De training wordt gestart met het leggen van een
theoretische basis d.m.v. een startbijeenkomst en vervolgens een afwisseling van
begeleiding op de groep en begeleidingsgesprekken aan de hand van video-opnames.
Juist deze combinatie maakt ‘Met Taal Vooraan’ uniek.
Kan ik nu meedoen met de train-de-trainer cursus?
Op dit moment kan dat nog niet. We zijn in het project in de fase van een eerste groep
logopedisten die de training gaat volgen. Zij zullen aansluitend ook, als deel van een
praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Rotterdam, een ‘Met Taal Vooraan’ training
gaan geven op een peuterspeelzaal in de buurt van hun praktijk. Hiermee wil de
projectgroep extra data verzamelen om de training verder te onderbouwen en uit te
breiden en, waar nodig, de inhoud van ‘Met Taal Vooraan’ en de train-de-trainercursus
verfijnen.
Wanneer kan ik wel inschrijven voor de train-de-trainer cursus?
Door de coronamaatregelen is het geven van de eerste train-de-trainercursus helaas erg
vertraagd. Gaby van de Venne en Annelies Halm hopen in het najaar van 2021 de cursus
te kunnen geven. Dit hangt met name af van de fase van de pandemie en de
toegankelijkheid van de peutergroepen door mensen van buitenaf.
Na de evaluatie van de eerste train-de-trainer cursus zullen Zoloro en Hogeschool
Rotterdam bekijken hoe deze ook aan andere logopedisten aangeboden kan worden.
Is er al iets bekend over de kosten van de train-de-trainer cursus?
Prijzen zijn nog niet bekend. Op dit moment is de cursus zo opgezet dat bijeenkomsten
zijn verdeeld over 2 dagen, waarvan een deel via zelfstudie kan worden gevolgd. Ook zal
accreditatie worden aangevraagd.
Kan ik mij aanmelden zodat ik op de hoogte blijf?
Jazeker. Stuur een e-mail naar vandevenne.logopedie@gmail.com en je wordt
toegevoegd aan de lijst van belangstellenden.
We hopen met deze informatie antwoord te hebben gegeven op de meest gestelde
vragen.
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