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DE HANEN OUDERCURSUS
“Praten doe je met z’n tweeën”

Een cursus voor ouders van een kind met
communicatieve ontwikkelingsproblemen

“Praten doe je met z’n tweeën”
Heeft uw kind moeite om te vertellen wat hij/zij
bedoelt? Frustreert het hem/haar of u als niet duidelijk wordt wat uw kind wil vertellen? Neemt uw
kind weinig initiatief tot praten of communiceren?
Lees dan hieronder waarom de Hanen oudercursus
uw kind kan helpen bij de communicatie met zijn of
haar omgeving.

Wat is de Hanen oudercursus?
De Hanen oudercursus is een cursus voor ouders met
jonge kinderen met spraak- en/ of taalproblemen.
Het is een taalstimuleringsprogramma om stap-voorstap de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren/
stimuleren.
Opvoeders en andere belangrijke verzorgers hebben
de meeste invloed op de spraak- en taalontwikkeling. In de cursus leert u om uw communicatiestijl
aan te passen aan die van uw kind in dagelijkse
situaties. Het kind krijgt zo optimaal de kans om te
profiteren van taalaanbod en te groeien in zijn taalen communicatieve ontwikkeling en daarmee in zijn
totale ontwikkeling.
De Hanen oudercursus helpt u en uw kind stap voor
stap bij het leren praten en communiceren. In de
cursus wordt individuele logopedische begeleiding
afgewisseld met groepsbijeenkomsten.

Vroegtijdig signaleren
Uit onderzoek is gebleken dat een niet goed verlopende

spraak- en taalontwikkeling een negatieve uitwerking kan hebben op andere ontwikkelingsgebieden,
denk hierbij onder andere aan gedragsproblemen,
slechtere start op het basisonderwijs en frustratie bij
uw kind.
De spraak- en taalverwerving voltrekt zich tussen
de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het is daarom belangrijk
om dit vroegtijdig te signaleren en hierover advies
te vragen.

Opbouw van de cursus

trainingssessies waarbij u uitleg krijgt over
• Acht
de aanpak en waarbij u kunt oefenen om het
geleerde toe te passen.
individuele huisbezoeken en
• Drie
analysegesprekken.

Wat leert u in de cursus?
Laat uw kind leiden
U leert meer over hoe uw kind zijn of haar behoeftes,
gevoelens en interesses uit. Ook leert u op ooghoogte komen, zodat u kunt zien wat uw kind doet.
U leert te wachten totdat uw kind met u gaat communiceren (met of zonder woorden). Daarnaast leert
u te luisteren naar wat uw kind u probeert te zeggen
of duidelijk te maken.

Kosten en vergoeding
Volg uw kind
U leert om te reageren op de manier die uw kind
nodig heeft om te kunnen communiceren. U zult
zien dat het zelfvertrouwen van uw kind hiervan
groeit en uw kind zich voelt aangemoedigd om
meer te proberen te communiceren.
Beurtgedrag
Om eenvoudige ‘gesprekjes’ te voeren leert u om
de beurt iets te zeggen of communiceren. Ook
leert u om aan de dagelijkse handelingen taal toe
te voegen.
Taal toevoegen
U leert taal toe te voegen, zodat uw kind zich
veilig voelt om zelf te communiceren. Bovendien
leert uw kind zo ook meer van de wereld om hem
heen. U leert bepaalde woorden of handelingen
te benadrukken, waardoor uw kind de woorden
beter leert koppelen aan activiteiten en/of voorwerpen en ze wellicht ook zelf gaat toepassen.

“De Hanen oudercursus
helpt u en uw kind stap voor
stap bij het leren praten en
communiceren. ”

De Hanen Oudercursus wordt volledig vergoed
door uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor wel
een verwijzing nodig van uw huisarts.

Aanmelden en vragen
Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Yvonne Dols-Koopman via info@logopediekinderpraktijk.nl, via 06 29 27 40 24 of kijkt u
op onze website www.logopediekinderpraktijk.nl.

Cursusleiding en locatie
De cursus zal gegeven worden door Jozien Rasing
en Gaby de Hilster, Hanen en NmG gecertificeerde
logopedisten. Naast de Hanen methode, die in Canada is ontwikkeld, maken zij in de cursus ook gebruik van Totale Communicatie en NmG gebaren.

De cursus zal gegeven worden in Culemborg of
Leerdam. De locatie wordt op basis van de aanmeldingen bepaald.

