
Workshop	  Minimale	  Paren	  Spellen	  (MPS).	  
De	  workshop	  wordt	  gegeven	  door	  Willy	  Dijkstra-‐Buitendijk	  en	  Lenie	  van	  den	  Engel-‐Hoek	  
Duur	  3	  uur	  (geaccrediteerd	  voor	  3	  studiepunten	  KR).	  
	  
Doel:	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  workshop	  hebben	  de	  deelnemers	  inzicht	  in	  de	  theorie	  achter	  MPS,	  
weten	  ze	  welk	  onderzoek	  ze	  moeten	  doen	  en	  kennen	  ze	  de	  basisprincipes	  van	  Metaphon	  die	  
benodigd	  zijn	  voor	  het	  werken	  met	  MPS.	  Verder	  hebben	  de	  deelnemers	  alle	  spellen	  een	  keer	  
gezien	  en	  zijn	  op	  de	  hoogte	  hoe	  ze	  de	  verschillende	  spelvormen	  van	  MPS	  in	  de	  fonologische	  
therapie	  kunnen	  inzetten.	  
	  
Inhoud:	  
1½	  uur	  theoretische	  onderbouwing	  door	  Lenie	  van	  den	  Engel-‐Hoek	  
In	  het	  gedeelte	  voor	  de	  pauze	  komen	  eerst	  de	  verschillende	  stoornissen	  in	  de	  
verstaanbaarheid	  aan	  bod.	  De	  verschillen	  tussen	  een	  fonetische	  stoornis,	  een	  fonologische	  
stoornis,	  een	  verbale	  dyspraxie	  en	  een	  dysartrie	  worden	  besproken.	  Vervolgens	  kijken	  we	  
naar	  de	  logopedische	  onderzoeken	  bij	  verstaanbaarheidsproblemen	  bij	  kinderen.	  We	  
bespreken	  op	  welke	  manier	  je	  een	  fonologische	  stoornis	  uitlegt	  aan	  de	  ouders	  en	  er	  wordt	  
gekeken	  wat	  de	  basisprincipes	  van	  een	  fonologische	  therapie	  zijn	  (	  in	  vergelijking	  met	  andere	  
therapieën).	  Daarna	  komen	  in	  het	  kort	  de	  basisprincipes	  van	  Metaphon	  aan	  bod,	  omdat	  MPS	  
daarop	  gebaseerd	  is.	  	  
	  
Pauze	  
	  
1½	  uur	  werken	  met	  MPS	  door	  Willy	  Dijkstra-‐Buitendijk	  
In	  het	  tweede	  gedeelte	  van	  de	  workshop	  loopt	  Willy	  stap	  voor	  stap	  door	  de	  
oefeningen/spelletjes	  van	  MPS	  aan	  de	  hand	  van	  voorbeelden	  en	  korte	  casuïstiek.	  Het	  
basisprincipe	  van	  minimale	  paren	  wordt	  uitgelegd	  en	  op	  welke	  manier	  deze	  paren	  een	  rol	  
spelen	  in	  een	  fonologisch	  therapie	  zoals	  Metaphon.	  De	  opbouw	  in	  het	  gebruik	  van	  de	  
verschillende	  spellen	  van	  MPS	  (Lottospel-‐Geheimspel-‐Ganzenbordspel)	  wordt	  
doorgenomen.	  Telkens	  kunnen	  de	  deelnemers	  twee	  aan	  twee	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
voorbeeld	  zelf	  met	  het	  materiaal	  de	  verschillende	  spelvormen	  oefenen	  en	  dit	  wordt	  
vervolgens	  met	  de	  gehele	  groep	  weer	  besproken.	  
	  
Werkwijze:	  
Er	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  PowerPoint	  presentatie	  met	  filmpjes.	  De	  deelnemers	  
krijgen	  bij	  aanvang	  van	  de	  workshop	  een	  hand-‐out	  en	  een	  certificaat	  voor	  3	  geaccrediteerde	  
studiepunten	  aan	  het	  eind	  van	  de	  workshop.	  	  
	  
Organisatie:	  
We	  gaan	  uit	  van	  minimaal	  12	  en	  maximaal	  18	  deelnemers.	  Het	  is	  prettig	  om	  voor	  het	  
oefenen	  in	  groepjes	  naar	  één	  of	  twee	  andere	  ruimte	  te	  kunnen	  uitwijken.	  Wij	  hebben	  op	  de	  



locatie	  een	  muur	  of	  scherm	  nodig	  waarop	  de	  PowerPoint	  presentatie	  kan	  worden	  getoond.	  
We	  nemen	  zelf	  een	  beamer	  en	  laptop	  mee,	  evenals	  hand-‐outs	  en	  materiaal	  om	  te	  oefenen.	  
	  
Na	  overleg	  wordt	  er	  een	  datum	  gepland.	  We	  kunnen	  de	  workshop	  geven	  op	  een	  avond	  (van	  
19.00	  tot	  22.00	  uur)	  of	  op	  zaterdagmorgen	  (9.30	  tot	  12.30).	  	  
De	  kwaliteitskring	  (school	  of	  organisatie)	  stuurt	  een	  lijst	  met	  namen,	  het	  nummer	  van	  het	  
kwaliteitsregister,	  de	  mailadressen	  van	  deelnemers	  en	  de	  locatie	  waar	  de	  workshop	  wordt	  
gegeven.	  Wij	  sturen	  dan	  iedereen	  een	  aanmeldingsformulier	  met	  de	  kosten	  (	  65	  euro	  per	  
deelnemer)	  en	  de	  wijze	  van	  betalen.	  Nadat	  er	  betaald	  is,	  wordt	  de	  factuur	  per	  mail	  verstuurd	  
en	  is	  de	  inschrijving	  definitief.	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  mailen	  naar:	  Logopedievelp@gmail.com	  
Lees	  ook	  de	  algemene	  voorwaarden.	  
	  
Willy	  Dijkstra-‐Buitendijk	  
Lenie	  van	  den	  Engel-‐Hoek	  
	  
Logopediemateriaal.nl	  
	  


