Cursus Analyse Spontane Taal bij Afasie (ASTA)
2 november 2018 & 23 november 2018
Zwolle

Inhoud
In deze tweedaagse cursus voor linguïsten leer je het ASTA-protocol gebruiken en leer je de
scores interpreteren en vertalen naar een behandeladvies. Ook fris je je theoretische taalkundige
kennis op. Je brengt een eigen casus in die je aan de cursusgroep voorlegt en die we samen
zullen bespreken.

Data
Vrijdag 2 november 2018 en 23 november 2018 (vier dagdelen).
Dagdeel 4 is ook toegankelijk voor mensen die de ASTA cursus al eerder hebben gevolgd en
voor linguïsten die een middag mee willen denken over lastige gevallen.

Programma
vrijdag 2 november 2018
Dagdeel 1: 09.30-12.00
•

uitleg van alle gebruikte ASTA-maten aan de hand van voorbeelden uit spontane-taalsamples

Dagdeel 2: 12.45-17:00
•
•
•
•

Interpretatie en behandeladvies

je rekent standaarddeviaties uit
je krijgt uitleg over het Excel score formulier
je krijgt uitleg en oefent met het interpreteren van de verkregen gegevens en het vertalen
daarvan naar een behandelplan

Dagdeel 4: 12:45-17:00
•
•

ASTA-protocol en Praktijkoefening

je maakt een transcript
je werkt een sample uit
je scoort samples van 100 woorden
we sluiten de dag af met een plenaire terugkoppeling van lastige gevallen

vrijdag 23 november 2018
Dagdeel 3: 09.30-12.00
•
•
•

Grammatica

Praktijkoefening

je wisselt scores en interpretaties uit aan de hand van zelf meegebrachte samples
we bespreken centraal een aantal lastige gevallen

Cursusleiders
Elsbeth Boxum
Fennetta van der Scheer

Kosten
€ 385,- voor vier dagdelen
€ 75,- voor één dagdeel
VKL-leden ontvangen een korting van 50 euro (bij vier dagdelen)
Studenten ontvangen een korting van 50 euro (bij vier dagdelen)

Opgave
Stuur vóór 25 september 2018 een e-mail naar e.boxum@vogellanden.nl. Geef bij je aanmelding
de volgende gegevens door: naam, adres, wel / geen VKL-lid
Ook voor meer informatie: stuur gerust een mail naar bovenstaand mailadres.

