
Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken 

Het Hanen Ouderprogramma bestaat uit een 

combinatie van ouderbijeenkomsten en 

huisbezoeken, waarin video-opnamen worden 

gemaakt. Na de kennismakingsbijeenkomsten vindt 

de eerste ouderbijeenkomst plaats. Tijdens acht 

groepsbijeenkomsten wordt elke avond een thema 

behandeld.  

Daarnaast geven de bijeenkomsten gelegenheid tot 

het uitwisselen van ervaringen en verlenen van 

onderlinge steun. De ouders worden op allerlei 

manieren geactiveerd tot eigen inbreng. 

Ouders krijgen in de groepsbijeenkomsten  kennis 

en ideeën aangeboden over de spraak-

taalontwikkeling van kinderen in het algemeen, over 

de spraak-taalontwikkeling van hun kind en de rol 

die zij zelf hier in kunnen spelen. Ouders kunnen 

zich de stof op hun manier eigen maken en het 

geleerde zelf toepassen. De logopedist en de andere 

ouders bieden daarbij ondersteuning. Aan het eind 

van iedere groepsbijeenkomst wordt een 

zogenaamd ‘actieplan’ uitgedeeld voor de 

thuisopdrachten. 

In de drie huisbezoeken bespreekt de logopedist 

met de ouders de interactie met hun eigen kind en 

krijgen zelf ouders handvatten om Hanen in hun 

dagelijks leven te integreren. Daarnaast geeft het 

huisbezoek de gelegenheid om in te gaan op de 

specifieke situatie van het kind binnen het gezin. 

Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname 

gemaakt (en meteen bekeken) van de interactie 

tussen ouder en kind. Gebleken is dat het terugzien 

en bespreken van de ‘eigen’ video-opname 

leerzamer is dan een ‘standaard’ video-opname.  

Het programma wordt afgerond met individuele 

afsluitende gesprekken met de ouders. Hierin wordt 

teruggekeken op de programma en op wat de 

ouders geleerd hebben. De eerste video-opname 

wordt vergeleken met de laatste. Samen met de 

ouders wordt een plan gemaakt hoe de ouders 

verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal 

van hun kind. 
  

  

 

 

Effect Hanen Ouderprogramma 

Onderzoek naar de effecten van het programma op 

ouders laat zien dat zij het programma als zeer 

ondersteunend en verhelderend ervaren. Ouders 

krijgen door het werken met deze methode het 

gevoel dat ze beter met hun kind kunnen 

communiceren en dat ze beter begrijpen wat hun 

kind bedoelt. 
  

  
Enkele uitspraken van ouders over de programma: 

 ‘Ik ontdek dingen van mijn kind waarvan ik niet wist 

dat het kon’ 

 ‘Het praten met andere ouders over hun kinderen en 

hun ervaringen was zeer waardevol’ 

 ‘Ik heb meer zelfvertrouwen en energie gekregen en 

kom na elke bijeenkomst blij terug’ 

  

  

   

  

  

Voor informatie, vragen, opmerkingen en 

aanmeldingen kunt u altijd contact met ons 

opnemen: 

  

Praktijk voor Logopedie 

 Anna Paulowna eo 

 Ramona Mangelsdorf-Thomassen 

 Linda Kries-Tuin 

 

Kruiswijk 19h 

1761 AR Anna Paulowna 

0223-520030 

Tevens gevestigd in Hippolytushoef, Middenmeer  

en Wieringerwerf 

  

E-mail:  ramona@logopedie-ap.nl 

   linda@logopedie-ap.nl 

 
     

 

  

  

Hanen® 
Ouderprogramma 

 
“Praten doe je met z’n 

tweeën 

 

 
  R.S.D. Mangelsdorf-Thomassen 
  L. Kries-Tuin 
  Hanen® gecertificeerde logopedisten 

 

 

  Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna e/o 

  Kruiswijk 19h 

  1761 AR Anna Paulowna 

  0223-520030 

   info@logopedie-ap.nl     

                                              
                                                      

mailto:ramona@logopedie-ap.nl
mailto:linda@logopedie-ap.nl
mailto:info@logopedie-ap.nl


Het HANEN® OUDERPROGRAMMA 

  

Het Hanen Centre is in de jaren zeventig opgericht. 

In 1985 ontwikkelden Ayala Manolson en Farla 

Klaiman hun Hanen® Ouderprogramma in Canada. 

Sinds 1993 volgen Nederlandse logopedisten de 

certificeringsworkshop. Het Hanen Ouderprogramma 

leert ouders van jonge kinderen met een spraak-

taalontwikkelingsstoornis de dagelijkse bezigheden 

te gebruiken om hun kind te helpen met 

communicatie en taal. Het programma bestaat uit 

een combinatie van groepsbijeenkomsten en 

huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden 

video-opnamen van de ouder-kind interactie 

gemaakt, bekeken en geëvalueerd.  

  

Doel Hanen Ouderprogramma 

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 

taalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om 

kinderen van 1½ tot 5 jaar met een 

spraaktaalontwikkelingsachterstand, al dan niet in 

combinatie met een algehele 

ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke 

handicap. Het communicatie-niveau kan variëren 

tussen niet/nauwelijks spreken tot maximaal 3-

woord-zinnen. Het Hanen Ouder Programma is niet 

voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. 

Daarom is een gesprek en uitgebreid logopedisch 

onderzoek vooraf altijd nodig. 

  

Uitgangspunten Hanen Ouderprogramma 

Het Hanen Ouderprogramma gaat ervan uit dat 

ieder kind taal leert in zijn dagelijkse omgeving, ook 

de kinderen met een spraak-

taalontwikkelingsstoornis. Deze kinderen stellen 

echter andere eisen aan hun omgeving. In het 

Hanen Ouderprogramma kunnen ouders ontdekken 

hoe zij hun houding en de omgeving van het kind 

kunnen gebruiken om hun kind te helpen met taal 

en communicatie. Ook leren de ouders een aantal 

algemene communicatieprincipes: de ’Hanen-

principes’.  
  

 Laat je kind leiden 

Ouders worden bewust van hoe en waarom hun kind 

communiceert, dat communicatie bestaat uit het 

begrijpen van taal en meer is dan het gebruiken van 

woorden. Ouders bepalen de communicatiefase van 

hun kind en leren hierover. Ouders leren hoe ze hun 

kind kunnen laten leiden door  

te Kijken, te Wachten, en te Luisteren om hun 

kind te stimuleren  een initiatief te nemen en de 

eerste beurt te nemen in de interactie.  

  
 Volg je kind 

Ouders leren onmiddellijk te reageren op hun kind 

om de interactie te laten toenemen. Ze leren hun 

kind volgen door: meedoen en spelen, imiteren 

wat hun kind doet, interpreteren van de 

boodschap en kort uitleg geven.  

  
 Beurten wisselen om de interactie op gang te 

  houden 

Ouders leren hun beurt aan te passen aan die van 

het kind en zij leren welke vragen het meest 

geschikt zijn om een gesprek op gang te houden.   

Ouders leren verschillende dagelijkse routines te 

gebruiken om beurten te wisselen.  

  
 Taal toevoegen in de interactie 

Stap voor stap zullen de ouders ‘taal en ervaring’ 

gaan Toevoegen op twee verschillende manieren 

om hun kind te helpen zich uit te drukken en dan 

om het begrijpen van de wereld om zich heen uit te 

bouwen.  

De laatste drie bijeenkomsten van de programma 

worden besteed aan de onderwerpen: spelen,  

muziek en boekjes lezen met behulp van 

bovenstaande principes.  

Het Hanen Ouderprogramma is gebaseerd op de 

gedachte dat ouders de belangrijkste personen zijn 

in het leven van hun kind en zij daardoor het beste 

hun jonge kind kunnen helpen in het leren van 

communicatieve vaardigheden. Omdat de manier 

van omgaan met het kind centraal staat in de 

programma, is er ruimte voor de ouders om over 

hun normen en waarden te praten. Ook gaat de 

programma ervan uit dat iedere volwassene op een 

eigen manier leert.  

 Informatie in de programma wordt op verschillende         

manieren aangeboden, zodat ouders met  

verschillende leerstijlen toch gezamenlijk in een 

programma kunnen leren. 

  

Inhoud Hanen Ouderprogramma 

Een Hanen Ouderprogramma wordt gegeven door 

twee gecertificeerde Hanen-logopedisten. De 

logopedist heeft ervaring in het werken met jonge 

kinderen en het begeleiden van hun ouders. 

Daarnaast heeft de logopedist de driedaagse Hanen 

certificeringworkshop gevolgd.  

  

Voorafgaande aan het Hanen Ouderprogramma 

neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af. 

Dit om het communicatieniveau en het spraak-

taalontwikkelingsniveau van het kind te bepalen. 

Soms is dit vooronderzoek al gedaan door een 

collega-logopedist. Het Hanen Ouderprogramma 

start met individuele kennismakingsgesprekken bij 

de gezinnen thuis. Er wordt een video-opname 

gemaakt om de ‘beginsituatie’ in het gezin vast te 

leggen. De doelen van dit  gesprek zijn o.a. het 

ontdekken van behoeften en verwachtingen ten 

aanzien van de programma, het observeren van de 

ouder-kind interactie en de ouders de gelegenheid 

geven om kennis te maken met de 

programmaleiders en te wennen aan het maken van 

video-opnamen.  

  

  


