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Ik ga op Prodia-reis en ik neem mee…
Hoe kan ik meer en vlotter met Prodia aan de slag? Als jij je deze vraag wel eens stelt, dan is deze
Prodiabrief er speciaal voor jou. We helpen je met veel plezier op weg met een aantal Prodia-tools die
je best in je koffer stopt als je op Prodia-reis wil gaan.

Op Prodia-reis is alles inclusief!


kennismaken met de belangrijkste denkkaders
voor onderwijs en CLB.



samen werk maken van betere zorg en betere
diagnostiek voor alle leerlingen.



vernieuwingen binnen leerlingenbegeleiding
opvolgen en geïntegreerd zien in een breder
kader van samenwerken.



nog zoveel meer!

Waar wacht je nog op?
Verken onze website, neem je koffer en vertrek op reis!

… een reisgids
En de onze staat online! De Prodia-website breidt niet alleen uit, we blijven
de website en de documenten ook verbeteren! Je vertrekt vanuit het
Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP) als basiskamp en reist door naar de
protocolpagina’s waar je je kan onderdompelen in een bepaald thema. Elk
protocol heeft nu een toolkit met materiaal dat het makkelijker maakt om de
protocollen dagelijks te gebruiken. In de materialendatabank kan je zoeken in
meer dan 260 checklists, leidraden, presentaties... Je kan er zoeken op type
materiaal, protocol, denkkader, fase in zorgcontinuüm en doelgroep.

… een goede routekaart
Een ervaren reiziger vertrekt niet zonder een uitgestippeld plan naar zijn
bestemming. Een routekaart vertelt je waar je bent en welke richting je best
kan volgen.
Ben je het noorden kwijt in de ‘piramide’ van het zorgcontinuüm? Raadpleeg
de beslisboom zodat je weet welke gang je best verder neemt.
Problemen om je te oriënteren in de fasen? De leeswijzers in de toolkits
kunnen je wegwijs maken.
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… een Eerste Hulp set
Is Prodia nog redelijk nieuw voor jou of heb je een opfrissing nodig? Gebruik
dan de oefenformulieren om stap-voor-stap het HGD-traject beter in de
vingers krijgen.
Ben je al vaker op Prodia-reis geweest en voelt deze bestemming al wat
vertrouwd? Neem dan de leeswijzers van een protocol erbij, verdiep je in de
aandachtspunten en klik door naar de handige tools om weer een stap verder
te kunnen gaan.
Ben je aangekomen in de onderzoeksfase en wil je weten welke onderzoeksmiddelen je best uit je
koffer haalt? Bekijk eens de bijlagen rond gespreksvoering en observeren of duik in de
materialendatabank naar de diagnostische fiches. Je vindt er ook handige overzichten van
diagnostisch materiaal voor Lezen & Spellen, Wiskunde en Gedrag & Emotie.

… een ICF-bril
Een ICF-bril is multifunctioneel en helpt je tijdens de hele Prodia-reis:
- met de duikfunctie kan je in de diepte gaan en je blik verbeteren blik op wat
er goed loopt en wat minder goed gaat.
- de snorkelfunctie geeft je van bovenuit een breed zicht op de leerling, zijn
context en de interactie.
Door de combinatie van de duik- en snorkelfunctie geeft de ICF-bril je een
breed gezichtsveld. Je krijgt snel overzicht op het totale functioneren van de
leerling. Dit stimuleert je inzicht op verklaringen en beïnvloedende factoren.
Zo kom je tot een beter uitzicht op doelen, behoeften en aanbevelingen.
Prodia schreef een handelingsgerichte handleiding voor het gebruik van de ICF-bril tijdens het HGDtraject. Neem je ICF-bril mee in je handbagage of zet hem gewoon altijd op, zo vergeet je hem zeker
niet!

… ervaringen van andere reizigers
Samen reizen leert ons zoveel meer. Bij de vaak gestelde vragen (nu te
vinden in het hoofdmenu) vind je korte antwoorden en tips. In de toolkits van
de protocollen staat materiaal dat je collega’s als bruikbaar ervaren. Heb je
zelf vragen over diagnostiek of heb je een suggestie voor bijkomend
materiaal? Laat het ons weten via info@prodiagnostiek.be Door jouw
suggestie of vraag help je ook je collega’s weer verder.
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… reisbegeleiding
Wil je als centrum samen de reis maken? Dan kan je ook beroep doen op het
Prodia-team. Ieder jaar nemen we een aantal centra mee op reis. Wij zijn op
dit moment ook hard aan het werk om het reisaanbod te vernieuwen aan de
hand van verschillende modules (basis of verdiepend, algemeen of specifiek).
Hou zeker de volgende Prodiabrief in het oog want begin 2018 maken we ons
vernieuwde aanbod bekend!

… een verrekijker
Zo kan je volgen wat onze verdere Prodia-plannen zijn. Aan de horizon werken
we verder aan de update van de protocollen over verstandelijke beperking en
cognitief sterke leerlingen. Afgelopen schooljaar hebben we de lijnen uitgezet
voor de vernieuwing van de theoretische delen om van daaruit het
zorgcontinuüm te versterken. Als alles volgens plan verloopt, kan je er mee op
stap in de loop van 2018-2019.
Maar voor het zover is, maken we volgend schooljaar de website en haar tools
nog beter. Zo vernieuwen we de diagnostische fiches, de toolkits en de
materialendatabank aan de hand van jouw feedback. Ons doel is om jou nog meer goesting te geven
in een Prodia-reis en de trip zo boeiend mogelijk te maken! En wees maar zeker… eens je voet aan
wal hebt gezet bij Prodia, wil je er nooit meer weg.

Fijne vakantie en tot de volgende Prodiabrief!
Het Prodia-team:
Filip Bally, Karlein Debaene, Steven De Laet, Sarah Schaubroeck, Erik Vanherck,
Lies Verlinde en Noortje Vervoort
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