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Feedback van cursisten

“De opleiding was
fantastisch … zeer
verkwikkend en uitdagend!”
“Ik heb nu veel ideeën en de ambitie om
verder te leren …”
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De European Clinical Specialization in Fluency Disorders
(ECSF) is een eenjarige opleiding. Ze helpt de doelgroep van
Bachelors en Masters in de Logopedie om op termijn volwaardige Europese specialisten in
vloeiendheidsstoornissen te worden.
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Gecertificeerde cursisten
zullen zich onderscheiden door
hun kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring op het gebied
van vloeiendheidsstoornissen.
Het programma biedt een goed
uitgebalanceerde combinatie
van theoretische en praktijkgerichte lessen, praktijkervaring en
thuisopdrachten. Bovendien kan
de cursist de opleiding combineren met zijn/haar huidige
werk. Sinds het begin van de
opleiding hebben cursisten van
maar liefst 20 Europese en niet
Europese landen zich ingeschreven.
De lessen worden in het
Engels gegeven, gedurende twee
intensieve weken, gespreid over
één academiejaar. Ze worden
gecombineerd met follow-up
sessies in het eigen land. Voorbereidende leestaken en thuisopdrachten maken integraal deel

uit van de opleiding. Na de eerste intensieve week begint de
cursist, onder supervisie van een
stottertherapeut, met de gespecialiseerde training.
Alle lesgevers zijn geselecteerd op basis van hun expertise.
Ze hebben vele jaren ervaring
met het behandelen en doceren
van spreekvloeiendheidsstoornissen in hun eigen hogeschool of
universiteit. Ook vermaarde
experten buiten Europa worden
uitgenodigd als gastdocenten
van ECSF.
De opleiding leidt tot het
behalen van een officieel erkend
postgraduaatsgetuigschrift. De
cursist wordt beoordeeld op uitgevoerde taken en opdrachten.
Daarnaast bestaat de beoordeling uit permanente evaluatie en
een portfolio.
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Het opleidingsprogramma is
met de steun van de Europese
Unie ontwikkeld door 13 verschillende universiteiten en hogescholen uit 8 Europese landen.
De partners zijn: Arteveldehogeschool Gent (A. Breda, C. Hylebos & V. Waelkens), Göteborg
Universitet (T. Johannisson),
Hogeschool Utrecht (M. Pertijs),
Fontys Hogeschool (Y. Van Zaal-

en), Katholieke Hogeschool Vives (M. Meersman), Katholieke
Universiteit Leuven (L. De Nil),
L-Università ta’ Matlta (J.
Agius), Turku Yliopisto (E. Jansson-Verkasalo), Trinity College
Dublin (M. Leahy), Rheinisch
Westfälische Technische Hochschule & Universitätsklinikum
Aachen (P. Schneider & H.
Zuckner), Escola Superior de
Saude do Alcoitao (J. Carmona);
de coördinerende hogeschool is
Thomas More Antwerp (K. Eggers). De geassocieerde partners
zijn: Michael Palin Centre London (E. Kelman) en Stammering
Support Centre Leeds (T. Stewart).
Lokale beroepsverenigingen
kunnen de gespecialiseerde kennis en vaardigheden die de cursist door het succesvol beëindigen van deze opleiding verwerft,
erkennen als een belangrijk criterium dat leidt tot het statuut
van specialist.
Voor meer informatie, o.a.
inschrijving, kan je terecht op
www.ecsf.eu.

