Communiceren -zowel met woorden als met gebaren of
mimiek- is zowel voor jou als voor je kind heel
belangrijk. Een gesprekje voeren, of gewoon contact
maken met je kind is echter niet altijd gemakkelijk.

WAT HOUDT DE CURSUS IN?

VOOR WIE ?

In de oudercursus willen wij informatie geven over
communicatie en hoe je deze thuis kan stimuleren
tijdens dagelijkse handelingen. Aan de hand van
videobeelden van jezelf in interactie met je kind, leren
we hoe je de aangereikte adviezen kunt toepassen.

De cursus is gericht naar ouders van jonge kinderen
die:

We baseren ons op de communicatieve principes uit
volgende methodieken:
 Hanen Ouderprogramma: een gezinsgerichte
begeleidingscursus waarin ouders praktisch
ondersteund worden in het bevorderen van
het contact en communicatie met hun kind.

-

zich zorgen maken over de taal- en
communicatievaardigheden van hun kind;
het contact met hun kind willen versterken;
actief willen meewerken aan een manier om de
communicatie en het contact te stimuleren in
de thuissituatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE


5 à 6 oudergesprekken aan huis.



In elk gesprek komen nieuwe
communicatieprincipes aan bod. Deze
worden ingeoefend en gefilmd in de
thuissituatie.
Aan de hand van de gemaakte
videobeelden krijg je concrete tips over
hoe je je houding, gedrag of taal kunt
aanpassen aan wat je kind nodig heeft.

Hoe kunnen wij dagelijkse situaties gebruiken om
gemakkelijker te communiceren met ons kind?



Op het einde van elk huisbezoek wordt
een opdracht gegeven.

Hoe kan ik de signalen van mijn kind
begrijpen?



Begeleiding door een thuisbegeleider
die hierin opgeleid is.

Ouders maken zich vaak zorgen en stellen ons vragen:
Hoe kunnen wij in contact komen met ons kind of
het contact verbeteren?

 Project ImPACT: dit staat voor Improving
Parents As Communication Teachers. Vrij
vertaald is het een programma dat de ouders
sterker maakt in de communicatie met hun
kind om zo de ontwikkeling te bevorderen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind beter begrijpt
wat ik zeg?

beter

Hoe kan ik via spel de ontwikkeling van mijn kind
stimuleren?
Hoe kan ik mij
aanpassen
ontwikkelingsniveau van mijn kind?

aan

Hoe kan ik mijn kind een goed gevoel geven?
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