Het Hanenouderprogramma
Herken je je in de volgende hulpvragen?
• Hoe kan ik in dagelijkse situaties makkelijker communiceren met mijn kind?
• Ik begrijp niet wat mijn kind wil zeggen, hoe kan ik zijn
signalen beter begrijpen?
• Hoe kunnen wij in de communicatie met ons kind gebarentaal gebruiken?
• Hoe kunnen wij ons kind meer stimuleren in zijn taalontwikkeling?
• Hoe kunnen wij in contact komen met ons kind?
• Hoe kunnen wij spel gebruiken zodat ons kind iets van ons leert. Wij missen de
creativiteit hierin.
• Hoe kan ik omgaan met haar driftbuien. Ze begrijpt niet wat ik zeg.
• Wat begrijpt mijn kind van wat ik tegen hem zeg?
Dan is het Hanenouderprogramma iets voor jou!

2. Over het programma:
Het Hanenouderprogramma is in de jaren 70 ontwikkeld door Ayala Manolson
en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wereldwijd uitgevoerd programma (www.hanen.org) dat alleen door daarvoor speciaal opgeleide logopedisten mag worden gegeven.
Het doel van het programma is het verbeteren van de communicatie tussen
ouder(s) en kind en daarmee het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van
het kind. Daardoor verbetert het onderlinge contact tussen ouder(s) en kind.
Dit wordt bereikt door ouders, aan de hand van de communicatieprincipes van
Hanen, meer inzicht te geven in de belevingswereld van hun kind.

Voor het volgen van het programma is een verwijzing logopedie noodzakelijk.
Het programma wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
3. Voor wie:
Dit programma is voor ouders met een kind met een taalontwikkelingsachterstand, of een vertraagde taalontwikkeling die al dan niet onderdeel is van een
algehele achterstand, ontwikkelingsstoornis of syndroom. De kinderen communiceren met enkele klanken of bewegingen, of hebben een taalniveau van
twee tot drie woordzinnen. De ontwikkelingsleeftijd van de kinderen kan variëren van anderhalf tot zes jaar.

4. Beknopte beschrijving:
Het Hanenouderprogramma is een cursus waarin de ouders, in een combinatie
van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken, meer inzicht krijgen in
de belevingswereld van hun kind. De cursus wordt gegeven door Bea KunstVerberne (logopedist) in samenwerking met een consulent van MEE Noordwest
Holland.
Het programma start met een voorlichtingsavond. Daarna volgt een intakegesprek waarna de aanmelding definitief wordt gemaakt.
Gedurende de cursus zijn er 4 huisbezoeken waarin telkens een video-opname
van 5 minuten wordt gemaakt van ouder met kind in een dagelijkse situatie (tijdens spel, aankleden, eten, voorlezen). De opname wordt direct nabesproken.
In de 7 groepsbijeenkomsten krijgen de ouders informatie over communicatieprincipes. Aan de hand van hun eigen video-opnamen oefenen ze hiermee,
zodat ze de principes leren herkennen.
Op deze heel gerichte manier leren de ouders de signalen van hun kind beter
begrijpen. Het kind kan dan makkelijker reageren en daardoor verbetert het
onderlinge contact. Een gevolg is dat de spraak- en taalontwikkeling van het
kind gestimuleerd wordt. Bovendien verbreedt ook de spel- en leerontwikkeling
zich ten gevolge van deze cursus.

5. Praktische informatie
Groepsgrootte
De groep bestaat uit zes tot acht gezinnen.
Duur
Vanaf het intake gesprek tot en met het afsluitende individuele gesprek neemt
het programma vier maanden in beslag.
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats afgewisseld door een week met huisbezoeken.
De bijeenkomsten vinden plaats volgens een van te voren gepland schema dat
bij het intakegesprek wordt meegegeven.
Locatie
Het programma wordt gegeven in een vestiging van MEE te Alkmaar. Het is ook
mogelijk de cursus op een andere locatie aan te bieden.
Financiering
Het Hanen ouderprogramma wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt
onder vergoedingen logopedie. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €
10,-. per gezin. Het boek “Praten doe je met z’n tweeën”, 35 euro, Jan Pepper &
Elaine Weitzman schaft u zelf aan. Een verwijzing logopedie is noodzakelijk.

Programmaleiding
Het programma wordt gegeven door Bea Kunst-Verberne, Hanen gecertificeerd
logopedist in samenwerking met een consulent van MEE NWH.
Inschrijven voor intake
Een inschrijfformulier / intakegesprek Hanen ouderprogramma kan aangevraagd worden via MEE NWH: 088 6 522 522 (lokaal tarief). Intern contactpersoon is Judith Groot (Alkmaar).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bea Kunst: 072 - 5129326

