
Voor ouders van kinderen met 

een achterstand in de  

spraak-/taalontwikkeling 

 

HANEN® OUDERCURSUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Hanen Ouderprogramma is voor 

ouders van kinderen van 1½ tot 5 jaar 

met een achterstand in de spraak-

/taalontwikkeling, al dan niet in 

combinatie met een algehele 

ontwikkelingsachterstand of een 

verstandelijke handicap.  

Het communicatieniveau kan variëren 

tussen niet of nauwelijks sprekend tot 

maximaal 3-woordzinnen. 

Het Hanen Ouderprogramma gaat ervan 

uit dat ieder kind taal leert in zijn 

dagelijkse omgeving. Het doel van het 

Hanen Ouderprogramma is het stap voor 

stap ondersteunen van de ouders op een 

praktische wijze, bij het verbeteren van 

de communicatie met en het stimuleren 

van de spraaktaalontwikkeling van hun 

kind. Ouders leren dagelijkse bezigheden 

te gebruiken om hun kind te helpen met 

communicatie en taal. 

Het Hanen Ouderprogramma is 

gebaseerd op de gedachte dat alle 

ouders hun eigen normen en waarden 

omtrent de opvoeding van hun kind 

hebben. Omdat de manier van omgaan 

met het kind 

centraal staat in 

het programma, is 

er ruimte voor de 

ouders om over 

hun normen en 

waarden te praten. 

Ook gaat het 

programma ervan 

uit dat iedere 

volwassene op een 

eigen manier leert.  

De informatie in 

het programma 

wordt op 

verschillende 

manieren aangeboden, zodat ouders met 

verschillende leerstijlen toch gezamenlijk 

kunnen leren. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Hanen Ouderprogramma is niet voor 

alle taalproblemen de aangewezen 

hulpvorm. Daarom is logopedisch 

onderzoek en een gesprek vooraf altijd 

nodig. 

AANMELDEN? 

Mail: info@logopedieroosthermsen.nl Algemeen telefoonnummer: 024 675 97 28 

Het Hanen Ouderprogramma wordt 

gegeven door gecertificeerde 

Hanentherapeuten. De therapeuten in 

onze praktijk hebben ruimschoots 

ervaring in het werken met jonge 

kinderen en het begeleiden van hun 

ouders.  

Het Hanen Ouderprogramma start 

met spraak-/taalonderzoek bij het 

kind en individuele 

kennismakingsgesprekken bij de 

gezinnen thuis.  

Het programma bestaat uit een 

combinatie van groepsbijeenkomsten 

en huisbezoeken. Tijdens de 

huisbezoeken worden video-opnamen 

van de ouder-kind interactie gemaakt, 

bekeken en geëvalueerd. 

Voor het Hanen Ouderprogramma is 

een verwijzing op naam van het kind 

nodig. 

Logopedie voor kinderen tot 18 jaar 

wordt vergoed vanuit het basispakket 

van uw zorgverzekering. Voor 

logopedie is in principe geen 

verwijzing van een huisarts of 

specialist nodig. Echter bij complexe 

problematiek zullen wij u toch om een 

verwijzing vragen van huisarts of 

specialist. Het hangt van uw 

zorgverzekering af of logopedie 

zonder verwijzing wordt vergoed. 


