Dyslexie (vo) - compleet: 5 delen

E-learning

In het kort
Veel leerlingen met dyslexie lopen vast in het voortgezet onderwijs. Ze kunnen de leesstof niet meer bijbenen,
hebben moeite met het aanleren van de MVT of hebben een laag zelfbeeld ontwikkeld. Wat is dyslexie precies? Welke
signalen kunnen wijzen op dyslexie? En hoe help je jouw leerlingen bij het managen van hun dyslexie?

Weet hoe je leerlingen met dyslexie passend begeleid!
In deze e-learning leer je onder meer:
wat kenmerken, oorzaken en gevolgen zijn van dyslexie
hoe je je pedagogisch-didactisch handelen afstemt op je leerlingen met dyslexie
hoe je omgaat met compenserende en dispenserende middelen bij je leerlingen met dyslexie

Duur van de module
Het volledig volgen van deze module, inclusief alle opdrachten en werkbladen, duurt ongeveer 3 à 4 uur. Dit zal
natuurlijk per persoon verschillend zijn; het is een gemiddelde.

Voor wie
Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor:
Docenten
Zorgmedewerkers
Teamleiders
Onderwijsondersteunend personeel

uit het voorgezet onderwijs.

Programma
Module 1: Wat is dyslexie?
Over kenmerken, oorzaken en gevolgen
Wat zijn mogelijke oorzaken van dyslexie?
Welke belemmeringen ervaren je leerlingen met dyslexie?
Wat zijn kenmerken van leerlingen met dyslexie?
Welke veelvoorkomende problemen kom je tegen in de praktijk?

Module 2: Signaleren
Signaleren van dyslexie bij je leerlingen
Waarom worden niet alle leerlingen met dyslexie tijdig herkend?
Het inzetten van signaleringstoetsen
Doorverwijzing en communicatie bij een vermoeden van dyslexie

Module 3: Pedagogisch en didactisch handelen
Pedagogisch en didactisch handelen in de klas
Welke gevolgen van dyslexie vragen om passende maatregelen?
Hoe stel je (met de leerling) een eigen dyslexieverklaring op?
Welke maatregelen werken bij de presentatie, de verwerking en toetsing van de leerstof?

Module 4: Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal-emotioneel ondersteunen van leerlingen met dyslexie
Hoe beïnvloedt dyslexie de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Voorbeelden van sociaal-emotionele ondersteuningsmogelijkheden
Wat zijn belangrijke uitgangspunten bij de sociaal-emotionele ondersteuning van je leerlingen met dyslexie?

Module 5: Compenserende en dispenserende maatregelen
Over passende maatregelen en wetgeving
Wat zijn (voorbeelden van) compenserende en dispenserende maatregelen?
Het interactiemodel - hoe maak je een analyse van de benodigde aanpassingen voor je leerlingen met dyslexie?
Wat is belangrijke wet- en regelgeving voor je onderwijs aan leerlingen met dyslexie?

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.

De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
De kosten voor deze e-learning module bedragen € 139,00. Dit bedrag is inclusief onbeperkte toegang tot de module
en eventuele downloads, maar exclusief BTW en onderstaande korting:
1 op 5 GRATIS Schrijf je je gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur naar één adres
gestuurd, dan betaal je slechts voor vier personen. De vijfde persoon volgt dus gratis de e-learningmodule.

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.

