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1. Inleiding 

 
 
Sig vzw heeft onder meer als doelstelling hulpverleners een aantal mogelijkheden te bieden tot 
permanente studie en vorming. Behalve studiedagen en workshops kunnen in dat kader ook 
intervisiewerkgroepen en werkgroepen ad hoc worden opgestart. Deze worden in principe 
georganiseerd voor personeelsleden van de Centra voor Ambulante Revalidatie.  
 
In 2020-2021 zijn er 17 intervisiewerkgroepen actief: 
 

 Activiteitencode  
• Leesstoornissen 401 

• Gehoor 402 

• Taal bij kinderen 403 
• Hanen Oudercursus 404 
• Autisme 405 
• Kinderen in een meertalige context 406 
• Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen (NAH) 407 
• Ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar 408 
• Psychomotoriek: bewegen in de grote ruimte 409 

• Behandeling van kinderen met ADHD in de CAR 410 

• Preventieadviseurs 411 

• Sociaal werk in de CAR 412 

• Gehoor en verstandelijke beperking 413 

• ICF in de praktijk 414 
• MusicaMova  415 
• ADOS 416 
• Jasper 417 
  

 
In deze brochure vindt u de algemene afspraken die gelden voor alle intervisiewerkgroepen. Bij 
inschrijving van een deelnemer uit uw centrum onderschrijft u deze afspraken. Daarna worden per 
intervisiewerkgroep de doelstelling, de doelgroep, de coördinatie, de specifieke agendapunten voor het 
komende werkjaar en de frequentie van vergaderen vermeld.  
 
INSCHRIJVINGEN VOORTAAN VIA DE WEBSITE 

U kunt deelnemers inschrijven via www.sig-net.be. Klik op Vormingen en vul in het veld ‘Code van de 
vorming’ de activiteitencode van de betreffende intervisiewerkgroep in. U ontvangt bij een correcte 
inschrijving direct een bevestiging en een factuur per e-mail. Bent u Sig-participant, schrijf dan in met 
de juiste login, zodat uw korting correct wordt verrekend. De login-gegevens zijn bekend bij de directie. 
 
Participanten betalen 71 euro per deelnemer, niet-participanten betalen 117 euro per deelnemer.  
Coördinatoren nemen gratis deel aan de intervisiewerkgroep, zij hoeven zich niet opnieuw in te 
schrijven.  
 
Wij verwachten uw inschrijving ten laatste op maandag 7 september 2020. Het maximumaantal 
deelnemers per werkgroep ligt vast op 20.  
 
Er kan zich slechts één deelnemer per centrum inschrijven. Deelnemers van het vorige werkjaar krijgen 
absolute voorrang bij inschrijving. Bij het bereiken van het maximumaantal deelnemers, krijgen 
participantencentra voorrang, op voorwaarde dat ze tijdig inschrijven. Gelieve door te geven aan 
vanessa.de.grauwe@sig-net.be welke deelnemers NIET meer zullen deelnemen en ook niet worden 
vervangen. Op die manier weten we bij de start van de vergaderingen perfect wie ingeschreven is en 
wie niet.  
 
Mogen we uitdrukkelijk vragen het correcte e-mailadres van de deelnemer bij de inschrijving 
te vermelden (dit mag ook een privé e-mailadres zijn als u daarmee instemt). Het niet of foutief 

http://www.sig-net.be/nl/vormingen_2.aspx
mailto:vanessa.de.grauwe@sig-net.be


vermelden van e-mailadressen zorgt elk jaar weer voor veel misverstanden bij het elektronisch 
versturen van documenten of het inloggen bij het Digitaal Leerplatform van Sig.  
 
Bij tijdige inschrijving krijgen de deelnemers een uitnodiging voor de eerste vergadering. Nadien 
worden de data onderling afgesproken en worden er geen aparte uitnodigingen meer verstuurd. 
 
Contactpersoon voor de inschrijvingen is Vanessa De Grauwe: vanessa.de.grauwe@sig-net.be  
 
Alle vergaderingen van de intervisiewerkgroepen of werkgroepen ad hoc vinden plaats in Sig, 
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem (Aalst) tenzij anders afgesproken. De werkgroepleden plannen zelf de 
data en de duur van de bijeenkomsten. Wij gaan er uiteraard van uit dat zij dit met hun werkgever 
overlegd hebben.  
De meeste intervisiewerkgroepen plannen voor volgend werkjaar ook een bijeenkomst van een 
volledige dag, dan valt er een bijeenkomst van een halve dag weg. Redenen voor een sessie van een 
hele dag zijn bijvoorbeeld compensatie voor de verre verplaatsingen van deelnemers uit andere 
provincies en/of de nood om door te werken aan één specifiek onderwerp. 
! Bij een nieuwe lockdown zullen wij de intervisiewerkgroepen ondersteunen om digitaal te vergaderen.  
Sommige werkgroepen hebben reeds beslist om één of twee vergaderingen online te plannen, ze 
kregen de smaak te pakken tijdens de lockdown.  
 
Dank bij voorbaat! 
 
Voor meer inhoudelijke info over de werkgroepen kunt u terecht bij Viviane Vermeiren, directie 
(viviane.vermeiren@sig-net.be) 
 

mailto:vanessa.de.grauwe@sig-net.be
mailto:viviane.vermeiren@sig-net.be


2. Algemene afspraken intervisiewerkgroepen 

 

Afspraken 

• Vanuit diverse actoren en geledingen van Sig en/of de Centra voor Ambulante Revalidatie kan een 
vraag komen om een intervisiewerkgroep op te richten. Sig beoordeelt de relevantie en opportuniteit 
van de vraag en bepaalt de doelstelling en deelnamecriteria. Daarnaast kunnen ook werkgroepen ad 
hoc worden opgericht met een specifieke opdracht (zie verder). Deze vallen buiten het bestek van 
deze afspraken. 

 
• Een intervisiewerkgroep vertrekt vanuit de algemene visie van Sig op kwalitatieve permanente 

vorming en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat de intervisiewerkgroep de 
principes van het verantwoord handelen (evidence based) onderschrijft:  
• de mate waarin een onderzoek, een therapeutische methode, een test, enz. wetenschappelijk 

verantwoord is 
• of en hoe deze in de klinische praktijk kan worden gebruikt door hulpverleners, rekening 

houdend met de specifieke kenmerken en vaardigheden van deze therapeuten, en  
• afgestemd op de kenmerken en context van de specifieke cliënt 

 
• Een intervisiewerkgroep is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een 

beroep doen op collega’s om mee te denken en ervaringen uit te wisselen over werk gerelateerde 
thema's. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het werk en de dienstverlening. Vaste 
agendapunten zijn:  
• het uitwisselen van informatie over eigen werkwijze op het vlak van diagnostiek en 

behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen 
• het naar voor brengen en bespreken van gevalsstudies 
• het uitwisselen van informatie over materialen, literatuur, studiedagen, enz. 
Daarnaast worden er per werkjaar een aantal specifieke agendapunten afgesproken (zie programma 
per werkgroep). Intervisiewerkgroepen kunnen ook gevraagd worden hun advies te geven bij 
beleidsgerichte teksten en ontwikkelingen in de sector van de Ambulante Revalidatie. Het is niet de 
bedoeling dat personeelszaken of beleidsontwikkelingen in de intervisiewerkgroep besproken 
worden, daarvoor bestaan er andere kanalen.  

 
• Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Het gaat werkelijk om intervisie, niet om 

opleiding! Er worden geen externe sprekers uitgenodigd op de vergaderingen. De deelnemers 
engageren zich om ervaringen uit te wisselen, informatie op te zoeken en gevalsbesprekingen naar 
voor te brengen. Werknemers op zoek naar basisinformatie verwijzen we graag naar het 
vormingsprogramma van Sig. 

 
• Sig vertrouwt de inhoudelijke coördinatie toe aan een inhoudelijke coördinator, een deskundige op 

dat bepaald terrein. De algemene coördinatie van de werkgroepen is in handen van Viviane 
Vermeiren (Sig). Beide coördinatoren werken in nauw overleg samen. 

 
• Sig biedt de werkgroepen administratieve en logistieke steun en stelt de nodige infrastructuur ter 

beschikking. 
 
• Inschrijven in een intervisiewerkgroep gebeurt per werkjaar (september-juni). Via de brochure 

“Intervisiewerkgroepen Sig” worden de doelstellingen en specifieke agendapunten van het komende 
werkjaar bekendgemaakt. Het afvaardigen van deelnemers betekent het aanvaarden van de 
doelstellingen en het referentiekader van de werkgroep, de werkwijze van Sig en het onderschrijven 
van de voorliggende afspraken. 

 
• De leden van de werkgroepen nemen individueel deel, in opdracht en onder verantwoordelijkheid 

van hun directie. Daaruit volgt dat de deelname vervalt bij het uit dienst treden of bij beslissing van 
de directie. 

 



• Het centrum engageert zich om zijn deelnemers gedurende één werkjaar de werkgroep te laten 
volgen. Deelnemers schrijven individueel in (dus niet als duo’s die elkaar vervangen). Vervangen van 
deelnemers door collega's is alleen toegelaten als deelnemers wegens onvoorziene omstandigheden 
(bijvoorbeeld bij uitdiensttreding) de werkgroep verlaten. Bij vervanging moet de vervangende 
deelnemer al in zekere mate op de hoogte zijn van de vergaderingen. Het heeft anders weinig zin 
aan te sluiten bij een bestaande groep. 

 
• Van de deelnemers wordt verwacht dat ze elke vergadering bijwonen. Als dit niet mogelijk is, wordt 

er enkele dagen vooraf verwittigd. Is een deelnemer driemaal afwezig zonder verontschuldiging, dan 
krijgt hij/zij geen verslag meer doorgestuurd.  

 
• Het verslag wordt gemaakt door de deelnemers (beurtrol) en via het digitaal leerplatform verspreid.  
 
• In overleg met de Adviesraad Vorming en Opleiding kan een werkgroep voor een nieuw werkjaar 

geen nieuwe deelnemers toelaten om bijvoorbeeld het gevorderde niveau van de deelnemers 
homogeen te houden. In dergelijke gevallen kan Sig een nieuwe werkgroep oprichten. 

 
• Op het einde van het werkjaar wordt de werking van de intervisiewerkgroep geëvalueerd en wordt 

in overleg met de Adviesraad Vorming en Opleiding beslist of de intervisiewerkgroep verder 
bijeenkomt. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een schriftelijke evaluatie indienen vóór de 
laatste vergadering. 

 
• In de zomervakantie wordt de planning voor het volgende werkjaar bekendgemaakt aan de CAR. 

Inschrijvingen worden verwacht tegen begin september, zodat de inschrijvingsadministratie 
afgerond is bij de start van de werkgroepen (half september/begin oktober). 

 
• Deelnemers ontvangen een deelnameattest wanneer zij 75 procent van de vergaderingen aanwezig 

geweest zijn én het evaluatieformulier ingevuld terugbezorgd hebben aan Sig. 

Kosten 

De deelname aan een intervisiewerkgroep is gratis voor de coördinatoren. Aan participantencentra 
wordt een jaarlijks deelnamebedrag van 71 euro per deelnemer aangerekend. Voor niet-participanten 
bedragen de deelnamekosten 117 euro per deelnemer. 
 
Sig staat in voor het versturen van het verslag en voor het onthaal (koffie). Extra fotokopies (kopies 
van teksten, artikels, enz.) zijn op aanvraag verkrijgbaar aan 0,25 euro per bladzijde. De afrekening van 
de kopies gebeurt op het einde van het werkjaar via factuur.  

Producten van de werkgroep 

Wanneer een intervisiewerkgroep de intentie heeft producten op te maken die bedoeld zijn voor 
externe verspreiding, wordt altijd eerst contact opgenomen met Viviane Vermeiren. Dit om de 
mogelijkheden te verkennen en duidelijke afspraken te maken. Teksten, uitgaven, instrumenten of 
materialen die worden gerealiseerd door de werkgroepen zijn eigendom van Sig vzw. 

Extra opdrachten 

Sig kan een werkgroep vragen om bijvoorbeeld een studiedag te verzorgen. Ook andere organisaties 
kunnen een dergelijke vraag stellen aan Sig. In beide gevallen gebeurt dit altijd in overleg met de 
werkgevers van de betrokken werkgroepleden. Dit overleg gebeurt op initiatief van hetzij de 
deelnemer, hetzij Sig zelf. Werkgroepleden die individueel worden benaderd vanuit hun functie in de 
werkgroep, brengen Sig hiervan altijd op de hoogte. 



3. Algemene afspraken intervisiewerkgroep ad hoc 

 
Een werkgroep ad hoc heeft een welomschreven en in de tijd beperkte opdracht, timing en doelgroep 
die aansluit bij de doelstellingen van Sig. Vanuit diverse actoren en geledingen van Sig en/of 
samenwerkende organisaties kan een vraag komen om een werkgroep ad hoc op te richten. Het 
afgevaardigd bestuur van Sig beoordeelt de relevantie en opportuniteit van de vraag. Het afgevaardigd 
bestuur bepaalt de deelnamecriteria per werkgroep ad hoc. 
 
Sig vertrouwt de coördinatie toe aan een inhoudelijke coördinator, deskundige op het gebied van de 
opdracht. Er is steeds een stafmedewerker van Sig betrokken bij de werkgroep, de inhoudelijke 
coördinator en stafmedewerker werken in nauw overleg samen.  
 
Enkele afspraken over de gang van zaken van de werkgroepen ad hoc:  
 
• Deelnemers aanvaarden de doelstellingen van de werkgroep, de werkwijze van Sig en 

onderschrijven de voorliggende afspraken. 
• Sig biedt de werkgroepen ad hoc administratieve en logistieke steun en stelt de nodige 

infrastructuur ter beschikking. 
• Vervangen van deelnemers door collega's is enkel toegelaten wanneer deelnemers wegens 

onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding) de werkgroep verlaten. Vervanging 
is alleen mogelijk als de vervangende deelnemer al in zekere mate op de hoogte was van de inhoud 
van de vergaderingen. Het heeft anders weinig zin aan te sluiten bij een bestaande groep. 

• Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. 
• Het verslag wordt gemaakt door de deelnemers (beurtrol).  
• De deelname aan een werkgroep ad hoc is gratis. Sig staat in voor het versturen van het verslag en 

voor het onthaal (koffie). Extra kopies (teksten, artikels,...) kunnen op aanvraag worden verkregen 
aan 0,25 euro per bladzijde. De afrekening van deze kopies gebeurt op het einde van het werkjaar 
via een factuur. Het gebruik van de vergaderlokalen van Sig is gratis. 

• Teksten, uitgaven, instrumenten of materialen die worden gerealiseerd door de werkgroepen ad 
hoc zijn eigendom van Sig. 

 
 
 

4. Planning Intervisiewerkgroepen 2020-2021 

 
 
Elke intervisiewerkgroep heeft de volgende punten op de agenda staan:  

• Het uitwisselen van informatie over de eigen werkwijze op het vlak van diagnostiek en 
behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met functioneringsproblemen 

• Het naar voor brengen en bespreken van gevalsstudies 
• Het uitwisselen van informatie over materialen, literatuur, studiedagen, testmateriaal, enz. 

 
Hierna worden per intervisiewerkgroep enkel de specifieke agendapunten vermeld. Verder vindt u ook 
informatie over de doelstelling, de doelgroep, de coördinatie en de frequentie van vergaderen. 
 

  



Intervisiewerkgroep Leesstoornissen (code 401) 

Doelstelling 
Via intervisie de kwaliteit van diagnose en behandeling van kinderen met leesstoornissen in de Centra voor 

Ambulante Revalidatie optimaliseren. 

 
Doelgroep 

Paramedici en psychologen/pedagogen die werkzaam zijn in de CAR. Er kunnen nieuwe deelnemers toetreden. 
  

Inhoudelijke coördinatie 
Kathleen Vermeersch, logopedist, CAR Oostakker 

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Doorgeven van info uit lezingen, studiedagen, workshops en literatuur 

- Praktijkuitwisselingen 
- Opvolgen van nieuwe tests  

- Doorgeven van ervaringen met nieuw materiaal, apps, websites of onlinetools  

- Opvolgen beroep in de actualiteit 
- Uit te werken programmapunten: Moeilijkheidsgraad bepalen van teksten, Ouderbegeleiding bij 

leerstoornissen, Executieve functies en leerproblemen 
 

Wanneer 
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  

  

Dinsdag 6/10/2020 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 3  9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 4 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 5 9u30 – 12u00 

 

Intervisiewerkgroep Gehoor (code 402) 

Doelstelling  

Via intervisie de kwaliteit van diagnose en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met 

gehoorproblemen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren en op elkaar afstemmen. 
 

Doelgroep 
Logopedisten, audiologen en gehoorprothesisten werkzaam in de CAR. Ook andere teamleden werkzaam in de 

multidisciplinaire werking kunnen deelnemen. Er kunnen nieuwe deelnemers toetreden. 
 

Inhoudelijke coördinatie 

Jarle Franceus, logopedist-audioloog, CAR Geraardsbergen en Arteveldehogeschool 
Ann Neirynck, logopedist-audioloog, CAR Overleie Kortrijk 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Casuïstiek, updaten materiaal, uitwisseling over studiedagen, … 

- Visuele spraakperceptie anno 2020: tests, therapiemateriaal, … 
- ASS en gehoor  

- Firma Oticon/ Firma Cohlear: nieuwigheden naar apparatuur en therapiemateriaal 
- Theory of Mind: bespreken theorie op basis van het boek Theory of Mind van Van der Meyden en 

Wesselynck. Aanvullen met info studiedag Leo Deraeve – Christine Noté en intervisie rond praktische 
toepassing 

- ICF: bespreken eindwerk en aanvullen met verwerkte info uit de voorbije vergaderingen 

- Therapie in achtergrondlawaai, lokalisatie bij jonge kinderen, opvolging Apps 
 

Wanneer 
De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  

  

Woensdag 23/09/2020 9u15 – 11u45 

Dinsdag 24/11/2020 9u30 – 11u30 

Dinsdag 11/03/2021 9u30 – 16u00 

Vrijdag 04/06/2021 9u30 – 12u00 



Intervisiewerkgroep Taal bij kinderen (code 403) 

Doelstelling 
Via intervisie de kwaliteit van diagnose en behandeling van kleuters en lagereschoolkinderen met ernstige 

taalstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren. 

 
Doelgroep 

De intervisiewerkgroep bestaat uit logopedisten werkzaam in de CAR. Er kunnen dit werkjaar nieuwe 
deelnemers inschrijven 

 
Inhoudelijke coördinatie 

Begga Van De Walle, logopedist, CAR Overleie Kortrijk 

Ingrid Herreman, logopedist, CAR ’t Vlot Beveren 
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Uitwerken diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsdysfasie (OD) 

- Standaard diagnoseverslag en attest OD opstellen 

- Nadruk leggen op bespreking van casussen over OD. Ieder stelt materiaal voor dat inzetbaar is bij de 
behandeling van de verschillende taalcomponenten bij OD 

- Ervaringen uitwisselen rond het visueel ondersteunen 
- Brainstormen over begeleiding van lagereschoolkinderen (6-12) met OD: welke behandelmethodes 

gebruiken. Wanneer ga je minder stoornisgericht werken en meer compensatiestrategieën aanbieden 
 

Wanneer 

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  
 

Dinsdag 29/09/2020 9u30 – 12u00 

Donderdag 12/11/2020 9u30 – 12u00 

Maandag 22/03/2021 9u30 – 16u00 

Maandag 03/05/2021 9u30 – 12u00 

Vrijdag 02/07/2021 9u30 – 16u00 

 

Intervisiewerkgroep Hanen Oudercursus (code 404) 

Doelstelling  

Via intervisie de kennis, methodieken en vaardigheden die aan bod kwamen tijdens de basisworkshop van het 
Hanen Centre verdiepen en vertalen naar de werking van een Centrum voor Ambulante Revalidatie. 

 
Doelgroep 

Logopedisten die de Hanen Certificeringsworkshop gevolgd hebben, ervaring met Hanen hebben of ermee aan 
de slag willen gaan, is aan te bevelen. Het initiële starten van de Hanen Oudercursus kan echter geen groot 

aandachtspunt meer zijn voor de hele groep. Voor meer info contacteer de inhoudelijke coördinatoren. 

 
Inhoudelijke coördinatie 

Birgit Dewulf, logopedist, CAR Overleie Kortrijk 
Veronique Lefevre, logopedist, Revalidatiecentrum voor Taal- en Ontwikkelingsproblemen Roeselare 
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Intervisie en feedback m.b.t. Hanen-oudercursussen a.d.h.v. beeldmateriaal van de werkgroepleden 

Hanen via telebegeleiding: aanpak? Hoe begin je eraan? ouders die we moeilijk bereiken, volgende 

lockdown…. 
- Uitwisselen van info i.v.m. het praktisch geven van een oudercursus en dan voornamelijk ‘meer dan 

woorden’. 
- Nieuw materiaal (boeken, wetenschappelijk onderzoek, digitaal materiaal) 

- Hoe kunnen we ouders in een meertalige context coachen, communicatiematrix bekijken  
 

Wanneer 

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  
  

Vrijdag 25/09/2020 (online) 8u45 – 11u15 

Maandag 23/11/2020 9u30 – 15u30 

Dinsdag 9/02/2021 (online) 8u45 – 11u15 

Donderdag 1/04/2021  9u30 – 15u30 



Intervisiewerkgroep Autisme (code 405) 

Doelstelling 

De intervisiewerkgroep autisme is een multidisciplinair gevormde werkgroep. In de werkgroep wisselen we 

kennis, ideeën en materiaal uit rond de diagnostiek en behandeling van kinderen met ASS. We werken met 
vaste agendapunten, maar er wordt ook telkens tijd voorzien om nieuwe informatie of vragen door te geven 

 
Doelgroep 

Paramedici, psychologen/pedagogen werkzaam in een CAR. Voorwaarde is dat de deelnemers de nodige 

kennis en praktijkervaring hebben i.v.m. diagnose en behandeling van autisme en dat er een autiwerking 
bestaat in de werksetting. Zo niet moet eerst de nodige vorming worden gevolgd en praktijk ontwikkeld. 

Ondanks de aanzienlijke groepsgrootte staan we open voor geëngageerde collega’s. 
 

Inhoudelijke coördinatie 
Coördinator nog niet bekend bij het afronden van vorig werkjaar (wordt tijdens de eerste vergadering beslist) 

Veronique Vansteenkiste, kinesitherapeute, CAR ’t Veld Aartrijke 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Hechting en ASS 
- JASPER 

- Videotherapie bij ASS 

- ACT en ASS 
- Motivatie 

- Oudertraining 
 

Wanneer 
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  

  

Maandag 28/09/2020 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 3 9u30 – 16u00 

Bijeenkomst 4 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 5 9u30 – 16u00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervisiewerkgroep Meertaligheid (code 406) 

Doelstelling 

Via intervisie de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in 

de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren. 
 

Doelgroep 
Logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, pedagogen, maatschappelijk en psychologisch 

assistenten en andere geïnteresseerden werkzaam in een CAR waar meertalige kinderen en jongeren worden 

behandeld. Deze werkgroep opteert voor een multidisciplinaire benadering van meertalige kinderen met 
problemen. Het is verrijkend om vanuit verschillende invalshoeken in te gaan op de problemen met rekenen 

en bewegen, de visueel-ruimtelijke, communicatieve en sociaal-emotionele problematiek van het meertalige 
kind. Ook aspecten zoals spelontwikkeling en cultuur komen aan bod. Nieuwe deelnemers zijn welkom (liefst 

andere disciplines dan logopedie). 
 

Inhoudelijke coördinatie 

Hilde De Smedt, logopedist en coördinator Meertaligheid, Foyer vzw Brussel 
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Uitwerken van screeninglijsten voor meertalige kleuters 

- Bekijken hoe afgewerkte lijsten verspreiden via vorming 

- Extra aandacht besteden aan literatuur (onderzoek) om nieuwe tendensen op te volgen. Daarbij 
steeds de link maken naar de praktijk. 

- Volgend jaar hopen we deze lijsten af te werken en onder meer via een vorming te verspreiden. Het 
zal dus in het nieuwe werkjaar niet meer het hoofdthema zijn. Er komt dan weer meer ruimte voor 

andere topics. We spelen hierbij sterk in op wat de leden van de werkgroep aanbrengen aan 
informatie of probleemstelling. Er is daarbij aandacht voor zowel onderzoek als therapie. 

 

Wanneer 
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  
  

Dinsdag 15/09/2020 9u00 – 11u30 

Bijeenkomst 2 9u00 – 16u00 

Bijeenkomst 3  9u00 – 11u30 

Bijeenkomst 4 9u00 – 16u00 

Bijeenkomst 5  9u00 – 11u30 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Intervisiewerkgroep Niet-Aangeboren Hersenletsel bij volwassenen (NAH) (code 407)  

Doelstelling  
Duidelijk maken wat het belang is van ambulante revalidatie in het proces van het herwinnen van 

zelfstandigheid en participatie aan de maatschappij voor volwassenen en bejaarden die NAH opgelopen 

hebben. 
 

Doelgroep 
Psychologen, maatschappelijk werkers en paramedici uit de CAR, die nu al werken of willen starten met één of 

meerdere patiënten met NAH en die behandelen vanuit een neuropsychologisch kader. Nieuwe deelnemers 
zijn welkom. 

 

Inhoudelijke coördinatie  
Isabeau Muylaert, orthopedagoog, CAR Oostakker 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Voorbereiden NAH congres 2020: uitwerken poster ifv bekendmaking Centra Ambulante Revalidatie 

- Bespreken NAH congres 2020 
- Vormgeven aan samenwerking met overkoepelende instanties betrokken bij NAH (zoals NAH Liga) 

- Varia; zoals bespreken thema’s verwant aan NAH, casuïstiek, uitwisselen info vanuit praktijkervaring 
en/of studiedagen 

 
Wanneer 

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  
  

Donderdag 29/09/2020 13u00 – 16u00 

Bijeenkomst 2 09u00 – 11u30 

Bijeenkomst 3  09u00 – 11u30 

Bijeenkomst 4 09u00 – 11u30 

 

Intervisiewerkgroep Ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar (code 408) 

Doelstelling 

Via intervisie de kwaliteit van diagnose en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen tussen 0 en 
3 jaar in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren. 

 

Doelgroep 
Paramedici en psychologen/pedagogen die werkzaam zijn in de CAR met deze jonge doelgroep (tot 3 jaar!).  

Er wordt een basiskennis van ontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd verwacht. Het gaat om een 
intervisiewerkgroep waarin alle leden een actieve inbreng doen. Geïnteresseerden die niet aan de 

basisvoorwaarden voldoen, kunnen beter eerst een aantal vormingsactiviteiten over het thema volgen en later 
aansluiten. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 

 

Inhoudelijke coördinatie 
Lien Van Evercooren, psycholoog, CAR Het Veer Sint-Niklaas 

Marieke Coussens, ergotherapeut, Arteveldehogeschool Gent  
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Programma wordt vastgelegd op de eerste vergadering 
 

Wanneer 
De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  

 

Maandag 21/09/2020 9u00 – 11u30 

Bijeenkomst 2 9u00 – 15u00 

Bijeenkomst 3  9u00 – 15u00 

 
 

 

 
 

 



Intervisiewerkgroep Psychomotoriek: bewegen in de grote ruimte (code 409) 

Doelstelling 
Via intervisie de kwaliteit van de psychomotorische diagnostiek en behandeling van kinderen met 

ontwikkelingsstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren.  

De bedoeling is om dit jaar nog meer prakrijkgericht te werken. 
 

Doelgroep 
Paramedici die psychomotorische therapie geven in een CAR. Deelnemers hebben praktijkervaring. Het gaat 

om een intervisiewerkgroep waarin alle leden een actieve inbreng doen. Geïnteresseerden die niet aan de 
basisvoorwaarden voldoen, kunnen beter eerst een aantal vormingsactiviteiten over het thema volgen en later 

aansluiten. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 

 
Inhoudelijke coördinatie 

Pieter Doom, kinesitherapeut, CAR ’t Veld Aartrijke 
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

Eerste werkvergadering wordt de agenda vastgelegd. Dit zijn de voorstellen van onderwerpen die eventueel 
aan bod kunnen komen: 

- Afbakening van de term psychomotoriek binnen de kinderrevalidatie  
- Veel praktijk 

- Verdere koppeling psychomotoriek met wetenschappelijke onderbouw, artikels opzoeken en bespreken  
- Doorgeven van vorming 

 

Wanneer 
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  
  

Donderdag 24/09/2020 (wordt nog 

besproken in Gijzegem of online) 

9u00 – 11u45 

Bijeenkomst 2 9u00 – 11u45 

Bijeenkomst 3  9u00 – 16u00 

Bijeenkomst 4 9u00 – 11u45 

Bijeenkomst 5 9u00 – 11u45 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Intervisiewerkgroep Behandeling van kinderen met ADHD in de CAR (code 410) 

Doelstelling 

Via intervisie de kwaliteit van de behandeling van kinderen met ADHD in de Centra voor Ambulante Revalidatie 

optimaliseren. Centraal staat ervaringsuitwisseling over de werking met kinderen met ADHD, getoetst aan 
recente wetenschappelijke inzichten. We stellen evidence based werken voorop, met voldoende aandacht voor 

de waarde van de klinische ervaring.  
 

Doelgroep 
Paramedici en psychologen/pedagogen die minimum twee jaar werkzaam zijn met de doelgroep kinderen met 

ADHD in de CAR. Deze intervisiewerkgroep zal ook nieuwe leden toelaten. We rekenen dan op een basiskennis 

van diagnostiek, behandeling en theorievorming rond ADHD. Het gaat om een intervisiewerkgroep waarin alle 
leden een actieve inbreng hebben. Geïnteresseerden die niet aan de basisvoorwaarden voldoen, kunnen beter 

eerst een aantal vormingsactiviteiten over het thema volgen en later aansluiten. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom. 

 

Inhoudelijke coördinatie 
Jannes Baert, psycholoog, CAR Ter Kouter Deinze 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2019-2020 

- Afwerken van een spel rond psycho-educatie over ADHD voor kinderen 
- Afwerken van ervaringsactiviteiten voor de omgeving van kinderen met ADHD wat de invloed is van 

ADHD op het functioneren 

- ADHD en het sensorisch profiel 

 

Wanneer 
De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 

vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  

 

Vrijdag 16/10/2020 Voormiddag 9u00 – 11u30 of 12u00* 

Nog te bepalen in november Dag 9u00 – 15u30 

Nog te bepalen in februari Voormiddag 9u00 – 11u30 of 12u00* 

Nog te bepalen in april Voormiddag 9u00 – 11u30 of 12u00* 

 

Tussen 16/10/2020 is er een nog een bijeenkomst van de subgroep ter voorbereiding van de volle dag in 

november. Deze subgroep-bijeenkomsten kunnen in één van de CAR’s zelf georganiseerd worden om de 
verplaatsingstijd te beperken. 

* Als alle deelnemers het akkoord krijgen van hun directie kunnen de voormiddagen lopen tot 12u00. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Intervisiewerkgroep Preventieadviseurs (code 411) 

Doelstelling 

De doelstelling van deze intervisiegroep is de kwaliteit van de activiteiten op vlak van het preventiebeleid in de 

Centra voor Ambulante Revalidatie te optimaliseren en de werkzaamheden te vergemakkelijken door 
bundeling van informatie en ervaringen. De agendapunten van deze werkgroep vormen een aanvulling op en 

een concretisering van de ondersteuning die via de externe diensten gegeven wordt. Het is niet de bedoeling 
een globaal preventiebeleid voor de sector te ontwikkelen. 

 
Doelgroep 

Preventieadviseurs werkzaam in de Centra voor Ambulante Revalidatie die de basisopleiding (niveau 3) hebben 

gevolgd en actief willen meewerken. 
 

Inhoudelijke coördinatie 
Was nog niet bekend bij de afronding van het werkjaar, wordt beslist tijdens de eerste vergadering. 

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Opvolgen, bespreken en eventueel uitwerken van nieuwe wetgeving  

- Informatie en praktijkervaringen uitwisselen 
- Evaluatie preventiemaatregelen in het kader van COVID-19 

- Noodplan 
- Risicoanalyse per werkpost 

- Screening welzijn: welbevinden; ervaringen rond werkdruk; … 

 
Wanneer 

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 
vergadering. De data zullen op maandag en dinsdag gepland worden.  

  

 
 

 
 

 

 

Intervisiewerkgroep Sociaal werk in de CAR (code 412) 

 

Doelstelling 

Via intervisie de kwaliteit van het sociaal werk in de CAR bevorderen, het verzamelen en uitwerken van een 
aantal concrete handvatten, krachtlijnen en methodieken in de specifieke context van de CAR. 

 
Doelgroep 

Sociaal werkers of sociaal verpleegkundigen uit de CAR die rechtstreeks in contact staan met ouders en/of 
kinderen. Het gaat om een intervisiewerkgroep waarin alle leden een actieve inbreng doen. 

 

Inhoudelijke coördinatie 
Kelly Audenaert, maatschappelijk assistent, CAR De Hert Aalst 

Guido D’eer, maatschappelijk assistent, Antwerps Revalidatiecentrum 
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Plaats van de sociaal werker in de eindfase 
- Bepalen van thema’s voor het nieuwe werkjaar 

- Uitwisselen van ervaringen, tips en tricks binnen de discipline, zowel op casusniveau als op 
maatschappelijk vlak 

- Specifieke rol en de krachten van het sociaal werk binnen alle fasen in een CAR 
 

Wanneer 

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 
vergadering. De data zullen op maandag en dinsdag gepland worden.  

  

Dinsdag 13/10/2020 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 3  9u30 – 16u30 

Dinsdag 6/10/2020 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 3  9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 4 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 5  9u30 – 12u00 



Bijeenkomst 4 9u30 – 12u00 

 

Intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke beperking (code 413)  

 

Doelstelling 
De werkgroep wil via intervisie de zorg voor het gehoor en het horen bij volwassenen met een verstandelijke 

beperking optimaliseren. Daarnaast streeft de werkgroep ernaar de informatie op de website 

www.ritahoortnietgoed.be up-to-date te houden. De werkgroep hoopt reacties te krijgen uit het werkveld 
zodat de informatie op de website ook verder aangepast kan worden aan de noden.  

 
Doelgroep 

Logopedisten/audiologen werkzaam in voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.  

 
Inhoudelijke coördinatie 

Was nog niet bekend bij de afronding van het werkjaar, zal op de eerste vergadering beslist worden.  
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Volgend werkjaar plannen we alle inhouden uit het pakket ‘Rita hoort niet goed’ te herwerken en te 

integreren in de vernieuwde website. Er werd een planning opgemaakt waarbij we de vernieuwde 

website dit kalenderjaar al online willen zetten. Voor de rubrieken die nog niet herwerkt zijn plaatsen 
we links naar het oude document met de opmerking dat deze documenten binnenkort herwerkt 

worden. 
- Voor de intervisie werden onderstaande topics vooropgesteld: 

- Cochleaire implantatie bij personen met een verstandelijke beperking; 

- Audiologische apparatuur bij de doelgroep; 
- Persoonlijke apparatuur bij zorggebruikers; 

- Testapparatuur in de voorzieningen. We leggen een specifieke focus bij de meerwaarde om 
tympanometrie af te nemen in de voorziening; 

- Hoortraining bij personen met een verstandelijke beperking. Hierbij  is er ook aandacht voor het 
gebruik van apparatuur tijdens de hoortraining (vb. solo-apparatuur). 

 

Wanneer 
De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  

 

Dinsdag 22/09/2020 9u30 – 16u00 

Dinsdag 02/03/2021 9u30 – 16u00 

Dinsdag 01/06/2021 9u30 – 16u00 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.ritahoortnietgoed.be/


 

Intervisiewerkgroep ICF in de praktijk (code 414) 

Doelstelling 

Ondersteunen van het methodisch handelen volgens de biopsychosociale visie in een multidisciplinaire setting 

met als doel transdisciplinair te handelen met respect voor de principes van shared decision making.  
 

Doelgroep 
Therapeuten die de opleiding ICF gevolgd hebben (inleidende studiedag en workshop) en bij voorkeur ook een 

supervisiewerkgroep volgden of op andere manier kunnen aantonen dat ze al de nodige praktijkervaring 
hebben. We richten ons tot mensen die het mandaat hebben om ICF in de organisatie te implementeren. Er 

wordt een actieve medewerking gevraagd tijdens de vergaderingen. 

 
Inhoudelijke coördinatie 

Nadja Brocatus, logopedist, docent, coach en ICF-trainer, Arteveldehogeschool Gent 
 

Specifieke agendapunten voor het werkjaar 2020-2021 

- Integreren van het gebruik van ICF-taal in het methodisch handelen 
- Opstellen en formuleren van revalidatieplandoelen (zo SMART mogelijk) voor concrete casussen 

- Teamcommunicatie:  
- op video opgenomen zorgplanoverleg bekijken en bespreken met het doel verbeterpunten aan te 

brengen 
- een instructievideo maken van een goede zorgplanbespreking 

- Concretiseren van hulpvragen: hoe krijg je de echte hulpvragen van cliënt en cliëntsysteem boven 

water?  
- Hoe breng je participatie in kaart? Welke vragen stel je? Eventueel vragenlijsten opstellen 

- Hoe kunnen we komen tot leesbare verslaggeving?  
 

Wanneer 

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:  
 

Donderdag 24/09/2020 9u00 – 12u00 

Vrijdag 20/11/2020 (online) 9u00 – 12u00 

Dinsdag 26/01/2021 (online) 9u00 – 12u00 

Donderdag 25/03/2021 9u00 – 12u00 

Vrijdag 28/05/2021 9u00 – 12u00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Intervisiewerkgroep MusicaMova: het gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie, gewoon 
en buitengewoon onderwijs (code 415) 

Doelstelling 

Via intervisie het gebruik van muziekinstrumenten (percussie) stimuleren in de revalidatie van kinderen met 

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, maar ook in onderwijssysteem. 
 

Doelgroep 
Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, (muziek)leerkrachten en iedereen die al bezig 

is met muziekinstrumenten in de revalidatie of op school. In het bijzonder de mensen die een workshop 
‘MusicaMova’ gevolgd hebben en dit al toepassen of er dit schooljaar mee van start gaan. 

 

Inhoudelijke coördinatie 
Veerle Deckers, kinesitherapeut, CAR Stappie Oostende 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 

- Hoofddoel dit jaar: organiseren van een inspiratiedag voor iedereen die aan de slag is/wil met 

MusicaMova. We bespreken ook de aanpak van MusicaMova binnen specifieke doelgroepen.   
- Op bezoek in de verschillende instellingen om er een MusicaMova-sessie bij te wonen.  

- Studiedagen, materialen bespreken en doorgeven aan de werkgroepleden 
- Bundelen van oefeningen en dit neerschrijven 

 
Wanneer 

De eerste vergadering wordt in samenspraak met de werkgroepleden vastgelegd na de inschrijving. De data 

van de rest van het werkjaar worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. 
 

Oktober/november  9u30 – 12u00 

Januari/februari 9u30 – 16u00 

Maart/april 9u30 – 16u00 

Mei/juni 9u30 – 12u00 

 

Intervisiewerkgroep ADOS (code 416) 

Doelstelling 

Via het gezamenlijk opnames bekijken en scoren van de ADOS-afname, de individuele competenties van de 
deelnemers verhogen en zo meer kwaliteit in het werken met de ADOS verwerven. 

 

Doelgroep 
Therapeuten die de basisopleiding ADOS gevolgd hebben bij Sig of in Nederland. Voorwaarde is ook dat je 

eigen filmopnames meebrengt (en hiervoor toestemming vraagt aan de betrokken mensen) en open staat 
voor bespreking van deze opnames. Een actieve deelname staat voorop. Nieuwe deelnemers zijn zeker 

welkom. Maximum 15 deelnemers! 
 

Inhoudelijke coördinatie 

Was nog niet bekend bij de afronding van het werkjaar, zal op de eerste vergadering beslist worden.  
 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021 
- Beeldmateriaal bekijken en samen scoren van ADOS 

- Varia, agendapunten worden bepaald in de loop van het jaar 

 
Wanneer 

De eerste vergadering wordt in samenspraak met de werkgroepleden vastgelegd na inschrijving. De data van 
de rest van het werkjaar worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. 

 

Vrijdag 2/10/2020 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 3 9u30 – 12u00 

Bijeenkomst 4 9u30 – 12u00 

 
 

 
 

 



Intervisiewerkgroep Jasper (code 417)  

Doelstelling 
Via intervisie Jasper verder inoefenen van Jasper strategieën, zo uniform mogelijk werken en oplossingsgericht 

uitwisselen van ervaringen en hindernissen, aan de hand van casuïstiek.  
 

Doelgroep 

Exclusief voor therapeuten die de basisopleiding Jasper gevolgd hebben aan de UGent in mei 2018 of 

augustus 2019. 
 

Inhoudelijke coördinatie 
Saskia Vervaet, psycholoog, CAR Bolt Drongen 

 
Specifieke agendapunten werkjaar 2020 - 2021 

- Eigen videomateriaal: feedback, ideeën, hindernissen (troubleshooting) 

- 1 vergadering staat in het licht van real life toepassing van Jasper-sessies op cliënten binnen een CAR 
met one-way screen waarbij therapeuten elkaar afwisselen 

- Doorlopen nieuwe SPACE a.d.h.v. video 
- Spelfolder voor ouders naargelang spelniveau (inclusief foto’s) 

- Toelichting Jasper t.a.v. intervisiewerkgroep ASS 

- Jasper bij laag functionerende kinderen 
- Uniformiteit presentaties t.a.v. collega’s 

- Brainstormen over routines 
- Verzamelen tips en adviezen naargelang doelen 

- Updaten van document i.f.v. programmeren: verzoeken, delen, …  
- Voorstellen van speelgoed/materialen 

- Indien nog van toepassing: Jasper en corona 

 
Wanneer 

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste 
vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.  

 

Vrijdag 18/09/2020 9u00 – 12u00 

Bijeenkomst 2 9u00 – 12u00 

Bijeenkomst 3 9u00 – 16u00 

Bijeenkomst 4 9u00 – 12u00 

Bijeenkomst 5 9u00 – 12u00 

 


