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Diana Baarda is logopedist, ontwikkelaar en illustrator. In 1990 is zij afgestudeerd
in Zwolle en begonnen als logopedist in het IJsselmeerziekenhuis en een kinderdagverblijf. Al meer dan 25 jaar is Diana een gepassioneerd en zeer gedreven
logopedist voor kinderen met een beperking binnen een Kinderbehandelcentrum
(KBC). Sinds 1999 ontwikkelt en illustreert zij materiaal voor logopedie, remedial
teaching en (speciaal) onderwijs. Eerst voor LOGO-Art en sinds 2013 voor ideaLOGO. Vanuit haar creatieve geest weet zij als geen ander wat haar doelgroep
aanspreekt en kan dat met haar kenmerkende tekenstijl perfect weergeven. Een
team van vormgevers, DTP’ers en programmeurs maakt haar creaties tastbaar.
Karin Brinkmann is logopedist, trainer/docent en mentor. Ze heeft 25 jaar een
logopedische praktijk gehad in Eindhoven. Hiermee is ze in 2016 gestopt om zich
primair te gaan richten op het geven van lezingen, cursussen en workshops,
gericht op sensorische informatieverwerking en op spraakmotorische problemen.
Karin is in 1998 begonnen als docent bij het cursusinsituut ‘Anders Kijken naar
Kinderen (AKK)’ te Leiden, en is sinds 2008 daarnaast ook docent voor het
‘PROMPT Institute’, gevestigd in Santa Fe (VS). Voor beiden reist ze de hele
wereld over om cursussen en lezingen te geven. Verder begeleidt Karin nog een
paar kinderen logopedisch, en is ze internationaal gezien een mentor voor
logopedisten in hun werk met bijzondere kinderen.
Melissa Krommedam-Wiegertjes is logopedist, Master Special Educational
Needs, ontwikkelaar en Hogeschooldocent. Ze is werkzaam als logopedist en
autismedeskundige binnen de vroegbehandeling van de Koninklijke Kentalis en
geeft les aan de opleiding logopedie te Utrecht, het Kentalis leerhuis en de
ideaLOGO Academy. Daarnaast heeft zij een ruime ervaring opgedaan binnen
het speciaal onderwijs, ziekenhuis en de zorg voor kinderen en volwassenen met
een verstandelijke beperking.
Bregje Hollanders is (kinder)logopedist. Na haar afstuderen in 1999 is Bregje
als waarnemend logopedist werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en in
diverse praktijken. Vanaf mei 2000 heeft zij een eigen praktijk, eerst in Alkmaar
en sinds januari 2010 in Heemskerk. Bregje is gespecialiseerd in het onderzoeken
en behandelen van complexe spraak- en taalstoornissen bij (zeer jonge) kinderen,
preverbale logopedie (eet- en drinkstoornissen bij baby’s en zeer jonge kinderen)
en logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down. Tevens is zij Hanen® en
Floorplay gecertificeerd.
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Sensorische
informatieverwerking
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Beschrijving:
Deze workshop/lezing geeft een kijk op onze zintuigen en hoe we deze zintuiglijke informatie nodig
hebben om te komen tot een goede ontwikkeling van spraak, taal en communicatie in het geheel.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• Zintuiglijke systemen
• Kwadrantenmodel van Winnie Dunn
• Relatie tot spraak, taal en communicatie
Doelstelling:
De deelnemer heeft na deze lezing een beeld van hoe de zintuiglijke input verwerkt wordt in ons brein,
en waarom dit belangrijk is om te komen tot interactie en leren.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Karin Brinkmann
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Be-tekenen
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Beschrijving:
Na deze workshop (her)ken je in grove lijnen de ontwikkelingsstappen binnen de tekenontwikkeling van
kinderen welke gekoppeld worden aan de taal-, denk-, en spelontwikkeling. Je weet hoe je ondersteunend
tekenen kunt inzetten en oefen je in de praktijk met eenvoudig tekenen.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• basiskennis rondom te tekenontwikkeling
• het inzetten van tekenen als ondersteuning
• basisvaardigheden met betrekking tot eenvoudig en duidelijk tekenen
Doelstelling:
Het verkrijgen van inzichten rondom de tekenontwikkeling van kinderen en hoe dit is in te zetten bij de
behandeling.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Diana Baarda

4

Aan de slag met woordenschat
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Beschrijving:
In deze workshop oefen je met de selectie van doelwoorden bij een thema en bedenk je wat je in welke
fase van het woordleren kunt doen om de woordenschat te stimuleren.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• selectie van doelwoorden
• visualisering
• semantiseren
• consolideren
• controleren
Doelstelling:
Het bewust bezig zijn met de verschillende fases in het woordenschatonderwijs.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes
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Optimaal en doelgericht
materiaalgebruik met
Suus & Luuk
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Beschrijving:
Na afloop van de workshop weet je met welke doelstellingen je het materiaal van Suus & Luuk kunt
inzetten, welke theoretische onderbouwing hier achter zit en hoe je hiermee doelgericht in de praktijk
kunt werken.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• verschillende materialen van Suus & Luuk
• theorie over de rol van taaldenken, geheugen, begrijpend luisteren bij taalontwikkeling
• doelstellingen gericht op taalinhoud, taalvorm en taalgebruik
Doelstelling:
Na afloop van de workshop weet je met welke doelstellingen je het materiaal van Suus & Luuk kunt
inzetten, welke theoretische onderbouwing hier achter zit en hoe je hiermee doelgericht in de praktijk
kunt werken.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes of Diana Baarda
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Motor Speech Hierarchy
(PROMPT®)
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Beschrijving:
Als we kijken naar de verstaanbaarheid van kinderen, is naast de fonologie, ook de spraakmotorische
ontwikkeling en controle belangrijk om te beoordelen. In deze workshop wordt je meegenomen in het
leren kijken naar spraak.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• De ‘Motor Speech Hierarchy’ (Hayden, 1986): uitleg en illustratie, en de plaats hiervan binnen de
gehele communicatie.
• Casuïstiek aan de hand van videobeelden van spontane spraak van een kind.
Doelstelling:
De deelnemer heeft een beeld van hoe de spraakmotorische ontwikkeling eruit ziet, en hoe deze impact
heeft op de verstaanbaarheid.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Karin Brinkmann
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Communicatieve functies
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Beschrijving:
Deze workshop geeft inzicht in de vroege communicatieve ontwikkeling en hoe je deze kunt stimuleren.
Hierbij wordt onder andere gewerkt vanuit de mijlpalen van FloorPlay®, het therapieprogramma
Beginnende Communicatie en de Hanen®-principes.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• The Learning Tree van Stanley Greenspan (The FloorTime Approach)
• De relatie tussen de mijlpalen van FloorPlay® en de communicatieve functies
• Praktische behandel- en materiaalideeën om doelgericht aan de slag te gaan
• Hoe zet je ouders in als co-therapeut
Doelstelling:
Na afloop van de workshop weet je hoe je de vroege communicatieve ontwikkeling verloopt en hoe je
deze kunt stimuleren.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Bregje Hollanders.
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Structuur in de behandeling
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Beschrijving:
Na deze workshop heb je handvaten gekregen om structuur te bieden in het lesaanbod/de behandeling
van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de workshop:
• communiceren van en met kinderen met autisme
• communiceren van en met kinderen met een verstandelijke beperking
• voorwaarden om tot leren te komen
• structuur in de behandeling en activiteiten
• afbakening
Doelstelling:
Tijdens deze workshop sta je stil bij de communicatie van en met kinderen met autisme en een
verstandelijke beperking. Je krijgt handvaten hoe je structuur in de behandeling kunt bieden; hoe je
voorwaarden kunt scheppen om tot leren te komen en hoe je kunt afbakenen binnen de therapie.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Diana Baarda
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Lezing Woordenschat
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Beschrijving:
Na deze lezing ben je op de hoogte van hoe kinderen woorden leren. Ook heb je handvaten gekregen
hoe je de woordenschat van kinderen kunt stimuleren passend bij de fase van de taalontwikkeling en
passend bij mogelijke aanwezige stoornissen.
Inhoud:
De volgende onderdelen komen aan bod in de lezing:
• achtergronden bij woordleren bij kinderen
• fases in woordleren
• woordenschatonderwijs en de valkuilen
• woordleren bij taalontwikkelingsstoornissen, autisme en verstandelijke beperking
Doelstelling:
Recente inzichten verkrijgen over woordleren en hoe het woordenschatonderwijs daarbij aan kan sluiten.
Doelgroep:
De lezing is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en begeleiders.
Docent:
Deze lezing wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes

 www.idealogo.academy

10

