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Vragen of aanmelding

Voor informatie of aanmelding kunt u  
contact opnemen met:

KDC De Iemenkorf
Afdeling logopedie
Weerestein 1
7608 KZ Almelo
T. 088 430 6374 (maandag t/m donderdag)
E. info.logopedie@detwentsezorgcentra.nl

Ouderboek
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van 
het ouderboek ‘Praten doe je met z’n tweeën’. 
Dit boek ondersteunt en volgt het programma 
op een praktische en begrijpelijke manier. Als 
deelnemer van de cursus wordt van u verwacht 
dat u dit boek aanschaft (€ 35,-).

Cursusleiding 
De cursus wordt gegeven door Hanen-
gecertificeerde logopedisten van De Twentse 
Zorgcentra.

Locatie
De cursus wordt gehouden op de ColckHof,  
Den Alderdinck 2, 7608 CM Almelo

Cursustijd 
Nader te bepalen

Kosten en vergoeding door 
zorgverzekeraar 
De Hanen Oudercursus 
wordt aan cliënten van 
De Twentse Zorgcentra 
door een aantal 
zorgverzekeraars 
vergoed. Hiervoor is 
altijd een verwijzing 
van de huisarts of 
kinderarts nodig. 
Wij adviseren u om bij 
uw zorgverzekeraar 
te informeren naar 
de mogelijkheden en 
voorwaarden.

de Hanencursus  
voor ouders

Praten doe je met  
z’n tweeën



Waaruit bestaat de  
Hanen Oudercursus?
•	 	Een	informatiebijeenkomst.	U	wordt	

geïnformeerd over de Hanen Oudercursus. 
•	 	Een	kennismakingsgesprek	van	één	van	de	

logopedisten met u en uw gezin waarbij een 
video-opname wordt gemaakt van de ouder-
kind interactie.

•	 	7	groepsbijeenkomsten	met	de	ouders	van	 
6 tot 8 kinderen. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden de communicatieprincipes uitgelegd 
en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de 
taalverwerving van uw kind verloopt en 
hoe u de communicatieprincipes thuis kunt 
toepassen.

•	 	3	huisbezoeken	door	één	van	de	logopedisten,	
waarbij video-opnames van de ouder-kind 
interactie van u en uw kind worden gemaakt. 
Deze worden tijdens dit huisbezoek met u 
besproken.

•	 	Een	huisbezoek	achteraf,	ongeveer	3	maanden	
na	afloop	van	de	cursus	ter	evaluatie.	U	kunt	
dan ook de vragen stellen die u nog heeft.

Ouders centraal
Ouders zijn de meest belangrijke personen 
in	het	leven	van	hun	kind.	Eén	van	de	
dingen waarbij u uw kind kunt helpen, is te 
leren communiceren. Bij niet of nauwelijks 
sprekende jonge kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand kan de natuurlijke 
communicatie tussen ouders en hun kinderen 
moeizaam of vertraagd op gang komen. 
Tijdens de cursus leert u om dagelijkse situaties 
bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, 
aangepast aan het taalniveau van uw kind. 

Wat leert u tijdens de  
Hanen Oudercursus?
•	 	Hoe	u	de	ontwikkeling	van	taal	bij	uw	kind	

kunt stimuleren 
•	 	Hoe	u	uw	taal	kunt	aanpassen	aan	de	

mogelijkheden van uw kind 
•	 	Hoe	u	tijdens	uw	dagelijkse	bezigheden	

spelenderwijs de taal en communicatie-
mogelijkheden van uw kind kunt stimuleren

•	 	Hoe	u	het	contact	met	uw	kind	kunt	verbeteren	

De Hanen Oudercursus  
in het kort
De Hanen oudercursus is een taalstimulerings-
programma dat ontwikkeld is door het Hanen 
Centre in Canada. 
Het programma is geschikt voor kinderen met 
een ontwikkelingsleeftijd van 1½ tot 5 jaar die 
niet of nauwelijks spreken (1 tot 3 woordzinnen) 
en problemen hebben in de communicatie. 
De Hanen Oudercursus helpt ouders stap 
voor stap om de taalontwikkeling en het 
communiceren van hun kind te stimuleren. 
Het programma bestaat uit een combinatie van 
groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. 
•	 	Tijdens	de	groepsbijeenkomsten	worden	

communicatieprincipes uitgelegd en 
geoefend.

•	 	Tijdens	de	huisbezoeken	worden	video-
opnames gemaakt van interactiemomenten 
van de ouders en hun kinderen. Deze worden 
tijdens het bezoek samen besproken.


