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Hanen® Oudercursus
PRATEN DOE JE MET Z’N TWEEËN
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“Praten doe je met z’n tweeën”Hanen® oudercursus 

De Hanen® oudercursus “Praten doe je 
met z’n tweeën” is bedoeld voor ouders 
van jonge kinderen met een probleem  
in de taal-spraakontwikkeling. 

De cursus wordt gegeven door twee  
hiervoor speciaal opgeleide logopedisten.

De Hanen® oudercursus is een stap-voor-
stapcursus om de taalontwikkeling van 
uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt 
de cursus om het contact en de communi-
catie met uw kind te stimuleren.  
Ouders leren in de cursus om de dagelijkse 
situaties bewust om te buigen tot ideale 
taalmomenten, aangepast aan het  
taalniveau van het kind op dát moment. 

In de cursus gaan we uit van de al aan-
wezige kennis en ervaring van de ouders, 
hun individuele leerstijlen, de zorgen  
en interesses van de ouders. Het is daarom 
plezierig als beide ouders deelnemen aan 
de cursus.

Inhoud van de cursus
In de cursus leert u hoe u de taal-spraak-
ontwikkeling van uw kind kunt aan-
moedigen. De dagelijkse gebeurtenissen 
en het samenzijn zijn daar perfecte 
momenten voor. De Hanen® oudercursus 
bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten  
en drie huisbezoeken. Tijdens de huis-
bezoeken komt één van de cursusleiders 
bij u thuis en maakt filmopnamen van 
u met uw kind, bijvoorbeeld tijdens het 
spelen. We bespreken de opnames thuis 
en tijdens de groepsbijeenkomsten na.  
Met elkaar ontdekken we hoe de  
taal verwerving van uw kind verloopt en 
hoe u samen de communicatieprincipes 
thuis kunt toepassen.

In de oudercursus werken we met  
het boek “Praten doe je met z’n tweeën”.  
In het boek wordt uitgelegd hoe  
kinderen leren praten en welke rol  
ouders daarbij spelen.

Hanen® oudercursus  
“Praten doe je met z’n tweeën”.

Wat leert u bij de cursus  
‘Praten doe je met z’n tweeën’?
•  Hoe u de taalontwikkeling van  

uw kind kunt stimuleren
•  Hoe u taal kun  aanpassen aan  

de mogelijkheden van uw kind.
•  Hoe u alledaagse bezigheden kunt 

gebruiken om taal en gesprekken  
uit te lokken.

Voor wie is de cursus bedoeld?
•  Kinderen met problemen in de  

communicatieve ontwikkeling
•  Kinderen met een ontwikkelings-

leeftijd van 0;6 jaar - 4 jaar
•  Kinderen die weinig initiatief nemen 

tot praten of communiceren

Waar en wanneer 
De Hanen® oudercursus wordt gegeven 
door logopedisten van Logisch! 
De cursus bestaat uit zeven groeps-
bijeenkomsten met andere ouderparen 
en drie individuele huisbezoeken.  
We starten altijd met een individueel 
kennis makingsgesprek. 

Tijdens de groepsbijeenkomsten  
worden de principes van de  
Hanen®-methode uitgelegd en  
geoefend. In de thuissituatie worden 
video-opnames gemaakt en besproken.

Kosten
De Hanen®-oudercursus wordt door uw 
verzekeraar vergoed. Wij adviseren u dit 
van tevoren zelf ook even te checken. 
Voor de vergoeding is een specifieke 
verwijzing van een arts noodzakelijk. 
De aanschaf van het cursusboek is voor 
eigen rekening (indicatie: ± € 45,00).

Meer weten over de  
Hanenoudercursus?

Wilt u meer weten of u aanmelden 
voor deze cursus? Stuur dan een 
mailtje naar info@logischcentrum.nl 
of bel ons: 0229 - 57 64 83. 

Meer weten over Logisch! of wat wij 
voor u kunnen betekenen, kijk dan op 
onze site www.logischcentrum.nl

We horen graag van u! 


