
71 Logopedie juli-augustus 2021

Algemene informatie

ENGAGE

Uitgeverij K2 Publisher / Hogeschool Utrecht
Prijs: 98,50 euro 
Bespreking: Kathleen Carlier

Engage is een gesprekstool, ontwikkeld in Nederland van-
uit een samenwerking met logopedisten en ouders van 
kinderen met taalproblemen. Het heeft als doel de ouders 
sterker te betrekken bij het opstellen en evalueren van 
doelen. De tool zorgt ervoor dat het gesprek met de ouders 
over de hulpvraag die ze hebben rond de taalontwikkeling 
van hun kind visueel en concreet wordt gemaakt. 

Er wordt gewerkt rond het verbeteren van de communica-
tieve redzaamheid in het dagelijks leven en het evalueren 
van deze gepersonaliseerde doelen na een periode van 
behandeling.

In gesprek met de ouders kan in eerste instantie worden 
vastgesteld waar de problematiek zich het sterkst uit: op 
school, in de thuissituatie of elders. 

Vervolgens kunnen de aandachtsgebieden worden be-
paald, die gekoppeld zijn aan kleuren.
· Groen: Het kind communiceert niet graag.
· Oranje: Het kind begrijpt anderen niet goed.
· Roos: Het kind wordt niet goed begrepen.
· Paars: Het kind vindt het lastig om taal goed in te zetten 

in gesprekken met anderen.
· Geel: Er is een ander probleem.

Daarna wordt samen met de ouders de hulpvraag nog 
gedetailleerder in kaart gebracht. Letterlijk kunnen mag-
netische kaartjes van de kleur van het aandachtsgebied, 
aan een boom worden gehangen. Er zijn kaartjes die reeds 
voorzien zijn van bepaalde doelstellingen, maar er is de 
openheid om eigen doelstellingen te kunnen formuleren 
via de blanco kaartjes. 

Van daaruit worden prioriteiten gesteld die nadien kunnen 
worden omgezet in therapiedoelen, die hier de SMART 
participatiedoelen worden genoemd. 

Na het bepalen van deze doelen wordt een voormeting 
gedaan a.d.h.v. een score van één tot tien. Na een behan-
delingsperiode wordt een nameting uitgevoerd waarbij 
een conclusie van vooruitgang kan worden geformuleerd 
a.d.h.v. de gescoorde cijfers en dit op een schaal van -1 tot 
3 of meer. Respectievelijk geen vooruitgang volgens de 
ouders tot de ouders vinden dit een echte vooruitgang in 
het dagelijks leven. Dit alles kan worden genoteerd op het 
ingesloten antwoordformulier. 

Met enige creativiteit kan deze tool eigenlijk ook ingezet 
worden voor andere stoornissen, denk maar aan leerstoor-
nissen, stotteren,…

Al het materiaal zit in een stevig kunststof koffertje en 
bestaat uit: 
· 5 ronde kaarten met de aandachtsgebieden
· 17 bedrukte + 5 blanco magnetische kaartjes in de vorm 

van boombladeren
· 1 uitwisbare stift
· 1 boomstam met houten staander
· 1 grondplaat 
· 1 bijlage met voorbeelden van moeilijkheden die het 

kind kan ondervinden
· 1 blanco antwoordformulier
· 1 handleiding


