Met Taal Vooraan
Word jij de logopedist-trainer en het nieuwe gezicht van
Met Taal Vooraan?
Met Taal Vooraan is een project van de Hogeschool Rotterdam in
samenwerking met Zoloro (vereniging van eerstelijns logopedisten in
Rotterdam e.o.).
Het doel van het project: Pedagogisch medewerkers trainen in het

stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen.
De training wordt gegeven door logopedisten. Om deze logopedisten op te
leiden zoekt het projectteam een logopedist-trainer die de training aan
logopedisten gaat organiseren en geven en het project Met Taal Vooraan verder
‘in de markt’ gaat zetten.
Het project ‘Met Taal Vooraan’
De afgelopen 5 jaar is in nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam
gewerkt aan ‘Met Taal Vooraan, Taalstimulering door Pedagogisch
Medewerkers’. Een pilot heeft plaatsgevonden, positieve effecten zijn onderzocht
en gevonden. De cursus ‘Met Taal Vooraan voor Logopedisten’ is ontwikkeld en
klaar om gegeven te worden aan een uitgebreide pilotgroep. Er zijn voldoende
aanmeldingen om een eerste uitgebreide pilotgroep te starten. Meer informatie
over het project vind je op: https://www.zoloro.nl/met-taal-vooraantaalverrijking-op-de-vve/
Lees verder op de volgende pagina...

Met Taal Vooraan
Het moment is gekomen om het project ‘Met Taal Vooraan’ over te dragen.
Dit is jouw kans om in te stappen in een compleet ontwikkeld programma,
inkomsten te genereren en het voortbestaan van ‘Met Taal Vooraan’ te
waarborgen. Een mooie uitdaging die naast jouw werk als behandelaar energie en
inspiratie zal geven door jouw expertise op een andere manier in te zetten en de
logopedie én jezelf op de kaart te zetten.
Eerst neem je zelf deel aan de training “Met Taal Vooraan voor Logopedisten”
Door zelf deel te nemen naast de huidige trainer(s) raak je vertrouwd met de inhoud, opbouw en uitvoering van
‘Met Taal Vooraan’. Zie en leer hoe de cursus voor logopedisten gegeven wordt. Doorloop zelf een traject op
een VVE en ervaar het zelf. Uiteraard zonder kosten.
Je brengt de cursus “Met Taal Vooraan voor Logopedisten” onder de aandacht bij logopedisten in het land
De cursus kan binnen alle mogelijke werkvelden waar ‘Met Taal Vooraan’ toepasbaar is worden gegeven. Je vindt
kanalen om de cursus onder de aandacht te brengen. Wervingsteksten kunnen gegenereerd worden uit reeds
beschikbare documentatie.
Je organiseert de cursus “Met Taal Vooraan voor Logopedisten” zodat logopedisten zich kunnen inschrijven
Je plant en organiseert de cursus in al zijn facetten. Van inschrijving en facturering tot locatie met faciliteiten en
uiteindelijke accreditatie. Je hebt zelf in de hand hoe vaak je de training wilt geven, waar en voor hoeveel
deelnemers per keer.
Je maakt een financieel plan
De cursus moet aantrekkelijk zijn voor jezelf om aan te verdienen, maar ook voor logopedisten om het te
volgen. Hoe je de prijs bepaalt is aan jou en kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van hoeveel mensen je per keer wilt
trainen, mogelijke kosten van locatie en de tijd die het je kost. In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam
en andere betrokkenen zal er een subsidie aangevraagd worden voor de eerste uitvoering van Met Taal Vooraan
voor logopedisten.
Je zorgt voor accreditatie en volgt deze op
Een geaccrediteerde cursus is aantrekkelijker om op in te schrijven. De cursus is op dit moment praktisch klaar
voor een ADAP accreditatie-aanvraag.
Je werkt samen met de Hogeschool Rotterdam
Na de pilot van de training voor logopedisten zal er een studie komen naar de effectiviteit van Met Taal Vooraan.
Jouw eigen rol zal zich richten op het geven van input en coördinatie.
Tijdsinvestering ‘Met Taal Vooraan voor Logopedisten’
Het geven van de workshop ‘Met Taal Vooraan voor Logopedisten’ kost twee dagdelen van 4 uur. Daarnaast is
voorbereiding nodig, maar dat is voor ieder persoonlijk.
Je ziet de uitdaging om met dit mooie project verder te gaan.
Je wilt wat anders doen naast je behandelingen en je bent klaar voor een nieuwe dimensie in je werk. Je bent
naast logopedist ook de ondernemer en innovator die de kansen ziet om inkomen te genereren en jezelf op de
kaart te zetten. Je ziet jezelf aan de slag gaan met dit totaalpakket dat klaar is voor gebruik maar ruimte biedt
voor jouw eigen manier van werken. Je hebt organisatorisch talent, kunt goed plannen en bent flexibel. Je draagt
jouw kennis over, maar je bent ook ontvankelijk voor de kennis en expertise die de pm’er inbrengt.

Interesse? Laat dan van je horen!
Mail naar: logopedie.vandevenne@gmail.com

