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“Praten doe je met z’n tweeën”

Wie geven het programma?
De programmaleiders zijn logopedisten en
orthopedagogen die werkzaam zijn binnen Connect
logopedie. Zij zijn Hanen gecertificeerd en hebben
ruime ervaring in het werken met jonge kinderen en hun
ouders.

Hoe ziet het programma er praktisch uit?
Het programma start met een individuele kennismaking.
Vervolgens brengt u samen met de logopedist de taal
en het gehoor van uw kind in kaart. Naar aanleiding
hiervan kan het Hanen programma gestart worden. Dit
bestaat uit twee programmadagen. Daarnaast maakt de
programmaleider twee keer een filmopname bij u thuis
voor persoonlijke begeleiding in de interactie met uw
kind. Drie maanden na de start van de cursus wordt de
taalontwikkeling van uw kind opnieuw in kaart gebracht.

Kinderopvang

Hanen ® program
“Praten doe je met z’n tweeën”
Connect logopedie verzorgt het Hanen programma
(evidence based) en is een officieel Hanen®
gecertificeerd instituut.

Voor de twee dagen is het mogelijk gebruik te maken
van de kinderopvang (0-12 jaar) via Connect logopedie.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen
met Connect logopedie.

Literatuur

Het Hanen programma is voor ouders met kind(eren) in
de leeftijd van 0 tot 4 jaar die het begrijpen en vertellen
van taal bij hun kind willen stimuleren.

In het Hanen programma wordt gewerkt aan de hand van
het boek “Praten doe je met z’n tweeën” dat speciaal
voor ouders is geschreven. Dit boek is te bestellen via
de webshop van Connect logopedie. De kosten hiervoor
bedragen circa € 40,- en zijn voor eigen rekening. Kijk
hiervoor op www.connectlogopedie.nl/shop.

Doel van het programma

Wat kost de cursus?

Kinderen leren praten (taal) tijdens het leven van
alledag. De rol van ouders is hierbij essentieel. In het
Hanen programma leren ouders, samen met andere
ouders, hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen
stimuleren tijdens dagelijkse activiteiten en routines.

De cursus valt onder de vergoedingsregeling logopedie
vanuit het basispakket ZVW en wordt daarom volledig
vergoed door uw zorgverzekeraar. Vergoedingsregelingen kunnen jaarlijks wijzigen. Informeer daarom vooraf
altijd bij Connect logopedie naar de actuele
vergoedingsregeling.

Voor wie is het programma?

Ervaringen ouders
Hanen programma
Moeder Daan (3 jaar)
Na de twee dagen ben ik me
meer bewust van mijn eigen
manier van communiceren.
Het programma vind ik heel
concreet en kan ik direct thuis
toepassen. Daan is sinds het
programma veel minder snel
boos en het is leuk om te zien
dat hij steeds meer thuis gaat
vertellen.
Vader Sophie (2,5 jaar)
Het programma heeft mij
het inzicht gegeven dat
communiceren echt wel meer
is dan alleen maar praten,
vooral bij jonge kinderen. Het
heeft me verbaasd dat ik met
kleine veranderingen zoveel te
weeg kan brengen bij Sophie.

