
PRATEN MET EEN KIND, HOE DOE JE DAT? 
Het Hanen-ouderprogramma kan ouders hierbij helpen. 
 
De meeste kinderen lijken als vanzelf te leren praten. Er zijn echter ook kinderen die daar meer moeite mee 
hebben. Leren praten is een ingewikkeld proces en ouders en andere opvoeders spelen in dit proces een 
belangrijke rol. Er wordt geadviseerd veel te praten om de spraaktaalontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit 
is een goed advies, maar het valt voor ouders niet mee, om dit advies te vertalen naar de praktijk van alle dag. 
Er wordt veel van hen gevraagd. Bovendien is het vooral de bedoeling dat er mét het kind wordt gepraat en niet 
alleen tegen het kind, want praten doe je met zijn tweeën. 
 
Het gesprek met een kind, dat uit zichzelf niet zoveel zegt wordt al gauw eenrichtingsverkeer. De mogelijkheden 
van het kind zelf blijven hierdoor onbenut. Uitgangspunt is steeds, dat praten leuk moet zijn. Het kind heeft tijd 
en ruimte nodig voor eigen inbreng en initiatief. Dan is er een basis voor een gesprek en voelt het kind zich 
begrepen en gesteund in zijn of haar pogingen om te praten.  
 
Leren praten lijkt bij de meeste kinderen dus vanzelf te gaan. Maar als het praten niet zo vanzelfsprekend 
verloopt, gaan andere processen een rol spelen. 
Met de beste bedoelingen wordt geprobeerd om een gesprek op gang te krijgen, om het kind te stimuleren te 
gaan praten. Kinderen die weinig of slecht verstaanbaar spreken komen steeds minder aan bod. Ze worden 
daardoor ook minder gestimuleerd. 
Bij niet taalvaardige kinderen is de omgeving vaak geneigd om veel taal toe te voegen. Er worden meer vragen 
gesteld om het kind uit te lokken. Er wordt veel gepraat om stiltes te vullen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na verloop van tijd wordt er steeds meer tegen het kind gepraat en steeds minder met het kind. 
We praten niet meer met z’n tweeën. 

 
HANEN-OUDERPROGRAMMA 
Om te praten moet een kind iets te vertellen hebben, de kans krijgen om het te vertellen, zich aangemoedigd 
voelen en weten dat al die moeite wordt beloond. Hoe doe je dat nou…..? 
Het Hanen-ouderprogramma ‘Praten doe je met zijn tweeën’ reikt ouders hiervoor de handvaten. Dit programma 
moet gezien worden als een gespecialiseerde logopedische behandeling.  
Ouders (van maximaal 8 kinderen in de ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar) nemen deel aan acht ouderbijeen-
komsten. En tijdens huisbezoeken (totaal 4, waarvan één kennismakingshuisbezoek) worden video-opnamen 
gemaakt van de interactie tussen de ouder en het kind. Ouders krijgen bij het direct terug kijken van de video-
opnamen heel veel inzicht,  worden zich bewust van hun eigen handelen en leren hoe zij in de interactie hun kind 
kunnen helpen bij de spraaktaalontwikkeling. 
Als er bij kinderen die op het consultatiebureau gezien worden twijfel is over het verloop van de 
spraaktaalontwikkeling en de indruk bestaat dat de interactie tussen ouder en kind daarin een belangrijke rol 
speelt, dan kan het Hanen-ouderprogramma ouders helpen. Zeker ook als ouders het vertalen van de adviezen 
naar de praktijk van alle dag heel lastig vinden is dit programma een goed aanbod. 
 
AANMELDEN 
Het Hanen-ouderprogramma wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ouders hebben hiervoor een verwijzing 
naar logopedie nodig. Ook een behandelend logopedist kan ouders adviseren aan het Hanen-ouderprogramma 
te gaan deelnemen. U kunt zich melden voor contact hierover via  mieke.wilterdink@focusopinteractie.nl  
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