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LESGEVER:  dr. Ronny Boey bsc en msc in de logopedie.   
Hij is post doc navorser aan de Universiteit Antwerpen. Hij 
heeft meer dan 30 jaar klinische ervaring met het ontwerpen 
en geven van oudercursussen. In dit verband publiceerde hij 
recent ‘Ouders als medewerkers in stottertherapie voor hun 
kind.’ 

Inhoudelijk
Deze vorming richt zich tot logopedisten gespecialiseerd in 
stotteren. Dit betekent dat zij over de wetenschappelijke kennis 
beschikken van stotteren in al zijn aspecten en dat zij klinische 
ervaring hebben met het onderzoek en de behandeling ervan.  

De navorming is dus geen basisniveau.  Ze is specifiek gericht 
op een gespecialiseerd niveau. 

Bovendien richt de vorming zich meteen op het realiseren van 
de oudercursus in de klinische praktijk.  De vorming is puur 
praktijkgericht. 

De deskundigheid wordt doorgegeven over hoe een oudercursus 
praktisch te geven in kleine of grote praktijken, privésetting of 
instelling of in een samenwerkingsverband. Er wordt praktisch 
meegegeven hoe de ouderbegeleiding aan de ouders te 
verantwoorden en ze te motiveren tot deelname.  Er wordt 
ingegaan op het opstellen van een uitnodiging (sjabloon), 
hoeveel sessies te voorzien rekening houdend met de nieuwe 
nomenclatuur voor ouderbegeleiding, met welke spreiding en 
timing. Er wordt stilgestaan bij de uitrusting die nodig is.  De 
inhoud van de oudercursus (teksten en diapresentaties) is 
updated en houdt dus rekening met de nieuwste bevindingen 
op gebied van stotteren. De oudercursus wordt ontleed zodat 
inhoud en bedoeling heel duidelijk wordt.  Er wordt knowhow 
doorgegeven over hoe te presenteren, een groep te leiden 
inclusief de interacties met ouders.

dr. Ronny Boey

Het geven van een oudercursus: update 
Workshop 19-11-18

CIOOS 

Navorming voor gespecialiseerden
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VRIJDAG

19 

NOV 2018

09u00   
Ontvangst  

9u30u-11u00  
Woord vooraf 
Deel 1: Voorbeschouwingen 
 -inleiding  
 -motieven 
 -organisatie in je praktijk 

Deel 2: Voordat de groep begint 
 -kenmerken van groepsbegeleiding 
 -het opzetten van de oudergroep 
 -groepstaak en groepsproces 
 -groepsontwikkeling 

11u00u-11u20: pauze 

11u20 - 12u20 
Deel 3: Groepstaak  
 -ontwikkeling van de groepstaak 
 -inhoud van de oudercursus: update 
 -teksten, presentatie, film 

12.20u-13.15u: maaltijd 

13.15u-15.00u  
Deel 3 vervolg 
Deel 4 Groepsproces 
 -groepscohesie 
 -interactielijnen, relatiepatronen, rolgedrag 
 -een groep leiden en sturen 
 -praktische oefeningen 

15u00 - 15u20: pauze 

15u20 - 16u30 
Deel 4 Groepsproces vervolg 
Einde 

 
Plaats:  Opleidingscentrum 
  Vergaderzaal 
  Turnhoutsebaan 402E 
  2110 Wijnegem

Deelname
• Deze navorming richt zich tot afgestudeerden van de 

opleiding specialisatie stotteren van CIOOS.  Zij kunnen zich 
inschrijven via de website.  

• Praktisch:

• onkosten: 185 EUR voor CIOOS (inbegrepen: cursusdag, 
syllabus, teksten oudercursus en diapresentaties, USB- 
stick, drank tijdens pauzes)

• minimum aantal deelnemers: 5 en maximum 10

• locatie: Turnhoutsebaan 402E te 2110 Wijnegem

• maaltijd: in de buurt van het opleidingscentrum (zelf te 
bepalen en te bekostigen)

INSCHRIJVEN VIA WWW.CIOOS.BE

http://WWW.CIOOS.BE
http://WWW.CIOOS.BE



