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Prodia : plannen voor volgend schooljaar
Met onze vierde Prodiabrief kijken we vooruit naar het volgende schooljaar. Vanuit jullie noden uit de
focusgroepen en onze ervaringen in de vijf opgestarte implementatietrajecten werkten we een
aanbod voor volgend schooljaar uit dat we hier aan jullie voorstellen.

De protocollen up-to-date
“Meer handelingsgericht, minder labelend”, dat is de tendens die wij voortzetten bij de herwerking van
de Specifieke Diagnostische Protocollen (SDP’s). Alle fasen van het zorgcontinuüm worden aangepast
aan het M-decreet. Begin volgend schooljaar werken we een nieuwe versie van het Protocol Lezen &
Schrijven af. Daarna volgt het nieuw Specifiek Diagnostisch Protocol Rekenen.
Up-to-date met het M-decreet
Het M-decreet was het thema van het voorbije schooljaar. Veel vragen die wij als Prodia-team
ontvangen, gaan over verschillen tussen de inhoud van de Specifieke Diagnostische Protocollen
(SDP’s) en de bepalingen van het M-decreet. Volgend jaar schrijven we een toelichting n.a.v. het Mdecreet voor de SDP’s Spraak & Taal, Motoriek, Verstandelijke Beperking & Zwakbegaafdheid en
Gedrag & Emotie. Zo willen we de link tussen M-decreet en Prodia verstevigen.

Met Prodia aan de slag

p1

nummer 4 – juni 2015 - www.prodiagnostiek.be

Prodia online : een nieuwe website
Een centrale pijler voor de implementatie is onze nieuwe website. De website wordt een actieve tool
om de implementatie van de protocollen te realiseren. Uit de focusgroepen bleek een grote nood aan
concrete materialen om met de protocollen te werken. Dit materiaal zullen jullie op de website
terugvinden in een materialenbank met zoekfunctie. We stroomlijnen het bestaande materiaal met het
Algemeen Diagnostisch Protocol en ontwikkelen ontbrekend materiaal waar nodig. Omdat kwaliteit
boven kwantiteit gaat, zullen wij de materialen stap-voor-stap toevoegen.
Blijf onze website zeker in het oog houden want vanaf september mogen jullie weer nieuws
verwachten. Een volledig nieuwe website laat nog wat op zich wachten want technische problemen
gooiden roet in het eten.
Handelingsgericht implementeren
Jullie lezen het goed, ook in onze implementatie gaan wij handelingsgericht te werk. Dit betekent dat
we doelgericht, samen met een centrum en in afstemming met het ondersteunend P(V)OC aan de
slag gaan. We plaatsen de ondersteuningsbehoeften van het CLB centraal, betrekken de verschillende
disciplines bij de implementatie en gaan systematisch en transparant te werk. We hopen door die
samenwerking zo goed mogelijk in te spelen op jullie concrete noden en de implementatie een plek te
geven in de kwaliteitszorg van het centrum. Zijn er in een traject materialen die ook voor andere
centra bruikbaar zijn? Dan worden deze als mogelijke bouwstenen voor een implementatietraject op
de website opgenomen in de materialenbank. Op die manier ondersteunen de CLB’s elkaar.
Inhoudelijke ondersteuning
Prodia is er uiteraard niet alleen voor de CLB-medewerkers en scholen maar ook voor wie hen
ondersteunt (PVOC, POC, PBD). Nog meer dan dit jaar willen we actief met hen samenwerken bij de
verdieping van de inhouden van de protocollen en de bijhorende vorming. In wederzijds overleg
wordt de inhoudelijke ondersteuning voor de verschillende protocollen vorm gegeven.
Blijf op de hoogte!
We blijven jullie graag op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt via de Prodiabrief. Alle
verschenen Prodiabrieven vinden jullie nu al op onze website. Krijg je de Prodiabrief nog niet
rechtstreeks in je mailbox? Zou je dit graag willen? Stuur dan een mailtje naar
prodiabrief@prodiagnostiek.be.

Tot slot
Ons rest alleen nog jullie te bedanken voor jullie input en medewerking dit schooljaar. Wij kijken
alvast uit naar een fijne en leerrijke samenwerking tijdens de volgende schooljaren en wensen
iedereen een welverdiend en deugddoend verlof toe.
Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie nog steeds terecht op info@prodiagnostiek.be.

Het Prodia-team:
Filip Bally, Veerle Breugelmans, Eva Coolen, Moniek De Keyser, Mia Fabry, Sarah Schaubroeck, Lies
.
Verlinde en Hilde Werrebrouck.
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