
	   	  

	  

2-‐daagse	  Introductiecursus	  PODD	  	  
voor	  ouders	  en	  professionals	  

	  
PODD	  (Pragmatic	  Organisation	  Dynamic	  Display)	  is	  een	  goed	  uitgewerkte	  methode	  voor	  Ondersteunde	  

Communicatie.	  Het	  is	  een	  manier	  om	  afbeeldingen	  te	  ordenen,	  zodat	  mensen	  met	  een	  complexe	  
communicatieve	  beperking	  en	  hun	  omgeving	  makkelijker	  succesvol	  kunnen	  communiceren	  met	  een	  

passend	  vocabulaire.	  Ouders	  van	  zeer	  jonge	  kinderen	  kunnen	  er	  direct	  mee	  beginnen	  en	  meegroeien	  met	  
het	  taalniveau	  van	  hun	  kind.	  

	  
Tijdens	  de	  2-‐daagse	  introductiecursus	  maakt	  u	  kennis	  met	  
deze	  methodiek	  en	  leert	  u	  over:	  
-‐	  het	  belang	  van	  een	  ondersteund	  taalaanbod	  en	  het	  	  
creëren	  van	  een	  taalleeromgeving,	  	  
-‐	  de	  kenmerken	  van	  een	  PODD	  -‐communicatiesysteem;	  
organisatie	  van	  het	  vocabulaire,	  indeling,	  vormgeving,	  
alle	  verschillende	  bedieningsmethodieken	  en	  het	  doen	  van	  
aanpassingen	  voor	  individuele	  gebruikers,	  	  
-‐	  het	  gebruik	  van	  de	  generieke	  PODD	  sjablonen	  om	  
gepersonaliseerde	  communicatieboeken	  te	  maken,	  	  
-‐	  de	  onderwijs-‐	  en	  leerstrategieën	  voor	  het	  introduceren	  
en	  gebruiken	  van	  PODD-‐communicatiesystemen	  
bij	  cliënten	  en	  hun	  communicatiepartners.	  	  
	  
Herregistratie:	  accreditatie	  wordt	  aangevraagd	  voor	  
logopedisten	  en	  ergotherapeuten	  bij	  Stichting	  ADAP.	  	  
	  
Datum:	   23	  &	  24	  september	  2016	  	   Tijd:	   9:00	  –	  17:00	  uur	  	  
Locatie:	   Hotel	  Campanile	  Amersfoort	  	   Prijs:	   Incl.	  21%	  BTW	  
	   De	  Brand	  50,	  	  

3823	  LM	  Amersfoort	  	  
	   €	  295,-‐	  (ouders)	  	  

€	  495,-‐	  (professionals)	  	  
Aanmelden	  tot:	  	   1	  augustus	  2016	  	   	   	  
	   	   	   	  
Contact:	  	   Gerna	  Scholte,	  MA	  -‐	  gerna@Response-‐Able.nl,	  06-‐49938083	  
	   Ellen	  Elings	  -‐	  ellen@talkactive.nl,	  06-‐4807920	  
	   	   	   	  
Vraag	  vrijblijvend	  meer	  informatie	  aan.	  Aanmelding	  voor	  de	  cursus	  is	  bindend.	  	  
Het	  aantal	  plaatsen	  is	  beperkt.	  Gayle	  Porter	  komt	  dit	  keer,	  zij	  spreekt	  alleen	  Engels.	  	  
	  


