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Prodia-website breidt uit 

We staan aan de start van een nieuw Prodia-jaar en vliegen er 

met veel enthousiasme in! Sinds de zomer is onze website weer 
wat rijker geworden. Naast het ontwikkelen van protocollen en 

updates zetten we in op handige tools en hulpmiddelen om de 

protocollen te gebruiken. Daarom stellen we jullie in deze 
Prodiabrief de materialendatabank en de FAQ-rubriek voor. 

 

 

FAQ’s – veelgestelde vragen 

In de loop van de jaren kwamen er heel wat vragen binnen bij info@prodiagnostiek.be. Dit leverde 
materiaal voor een FAQ-rubriek. 

Neem zeker een kijkje, want dankzij deze rubriek kun je ook de inhoud van de protocollen beter leren 

kennen. Bovendien helpen de antwoorden je om de protocollen in de praktijk toe te passen.  
Op dit moment vind je een uitgebreid aantal vragen bij het ADP (Algemeen Diagnostisch Protocol) en 

het Protocol Lezen & Spellen. Dit jaar breiden we de vragen over de andere protocollen uit.  

 

Materialendatabank 

Wat? 

In de materialendatabank vind je momenteel enkel materialen ontwikkeld door Prodia. Dit is al heel 

wat: het materiaal uit de toolkits, alle bijlagen en diagnostische fiches van de protocollen. Prodia wil 

ook materialen ter beschikking stellen die werden ontwikkeld in het werkveld en nog steeds up to date 
zijn.  

Hoe? 

Een aantal filters helpen je op weg bij je zoektocht. Wil je een leidraad, sjabloon, beeldmateriaal, een 

PowerPoint-presentatie of lectuur dan wijst de filter ‘type materiaal’ je de weg. Bij ‘denkkaders’ kom je 

bij materialen over bijvoorbeeld ICF-CY, het zorgcontinuüm, HGD/HGW… Daarnaast heb je nog de 
mogelijkheid om te selecteren per protocol, per fase van het zorgcontinuüm en per doelgroep 

(BaO/SO).  

 

Bouw mee aan de materialendatabank! 

We werken hard aan het uitbreiden van onze materialendatabank. Hierbij een warme oproep aan alle 
CLB-medewerkers om materialen aan ons te bezorgen die hun nut/waarde lokaal hebben aangetoond 

en die ook CLB’ers elders in Vlaanderen zouden kunnen inspireren of op weg helpen. 

Ben je op zoek naar een bepaald materiaal en vind je het niet terug? Contacteer ons, dan  helpen wij 
jou verder! Suggesties die bijdragen tot het gebruiksvriendelijk maken van de protocollen en de 

website, zijn steeds welkom. 

 

  

Surf naar 

www.prodiagnostiek.be 

Ontdek FAQ’s en 
materialendatabank 
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Het Prodia-team: 

Filip Bally, Steven De Laet, Sarah Schaubroeck, Erik Vanherck, Lies Verlinde, Noortje Vervoort en 

Hilde Werrebrouck 

Een nieuw schooljaar, nieuwe plannen 

We verwelkomen Erik en Steven in het Prodia-team. Eva en Veerle bedanken we voor hun inzet en 

enthousiasme voor het project.  We wensen hen het allerbeste toe in hun nieuwe uitdagingen. 

Wat mogen jullie dit jaar van ons verwachten?  

- In het eerste trimester publiceren we het vernieuwd Specifiek Diagnostisch Protocol 
Wiskunde.  

- We houden een lanceringsmoment voor Pedagogisch Begeleiders waarin we de vernieuwde 

protocollen Lezen & Spellen en Wiskunde aan hen voorstellen. 

- We starten met de herwerking van de protocollen Hoogbegaafdheid en Zwakbegaafdheid & 

Verstandelijke beperking. 

- We organiseren dit jaar voor het eerst een netoverstijgend Prodia-platform voor P(V)OC-

medewerkers.  

- We lopen in verschillende CLB’s samen met de medewerkers een traject om de implementatie 
van Prodia in het centrum te verbeteren. 

- De toolkits van de verschillende protocollen worden aangevuld met concreet toepasbaar 
materiaal. 

 

Tot de volgende Prodiabrief! 

 


