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Hanen, Praten doe je met z’n tweeën
Cursus voor ouders die een kind hebben  
dat niet tot nauwelijks spreekt

Voor lichting,  
preventie, 
onderzoek en 
behandeling



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?
Lees dan hieronder waarom de Hanen ouder
cursus 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 taal problemen. Het is een taal stimulerings
programma om stapvoorstap de taal
ontwikkeling 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 taal en communicatieve ontwikkeling  
en daarmee in zijn totale ontwikkeling. 

Waarom moet u meedoen? 

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.

Voor wie?

De Hanen oudercursus is bedoeld voor ouders  
en/of opvoeders van kinderen van 2 tot 5 jaar 
waarbij de spraak en taalontwikkeling niet of 
nauwelijks op gang komt. De kinderen die in 
aanmerking komen voor  
de Hanen oudercursus zijn: 
· Kinderen die nog geen woorden gebruiken;
· Kinderen die één woord of gebaar per keer 

gebruiken;
· Kinderen die twee of drie woorden combineren, 

ze gebruiken korte, eenvoudige zinnen.

Wat wordt er gedaan?

In de Hanen oudercursus staat uw betrokkenheid 
bij het stimuleren van de taalontwikkeling van uw 
kind centraal. Tijdens het kennismakingsgesprek 
wordt er gekeken naar uw individuele hulpvraag.
De Hanen Oudercursus bestaat uit een combinatie 
van groepsbijeenkomsten en individuele 
begeleiding. U wordt geïnformeerd, u krijgt de 
gelegen heid om te oefenen en ervaringen met 
elkaar te delen. Tijdens de videoopnames en 
analyses wordt met u individueel stilgestaan 
bij belangrijke aandachtspunten voor een goed 
verlopende interactie met uw kind. 

Wat leert u tijdens de Hanen oudercursus?

· Hoe uw kind communiceert en waarom het  
dat zo doet;

· Hoe u uw dagelijkse bezigheden kunt gebruiken 
om uw kind spelenderwijs beter te leren 
communiceren;

· Hoe u de interactie met uw kind op gang kunt 
houden; 

· Welke stappen u kunt nemen om uw kind te 
begeleiden in de communicatie. 

Globale opbouw van de cursus 
Voortraject:
· Kennismakingsgesprek;
· Logopedisch onderzoek; 
· Beoordeling van de geschiktheid o.b.v.  

de indicatiecriteria. 

Inhoud cursus:
· 6 trainingssessies waarbij u uitleg krijgt over  

de aanpak en waarbij u kunt oefenen om  
het geleerde toe te passen;

· 3 individuele huisbezoeken en 
analysegesprekken;

· Evaluatiegesprek. 

Kosten en vergoeding

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 Gaby Cassa via info@spreek.nu,  
via 06 12930774 of kijkt u op onze website  
www.spreek.nu.

Cursusleiding en locatie

De cursus zal gegeven worden door Shannon 
Stigter en/of Gaby Cassa, beide zijn Hanen 
gecertificeerde logopedisten. De cursus zal 
gegeven worden in Vlaardingen of Schiedam.


