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Extra 

Accreditatie»

In le id ingIn le id ing

C o n g r e s  o v e r  w e r k e n  m e t 
d e  H a n e n - m e t h o d i e k .

In een peutergroep op een kindcentrum 

zit gemiddeld één kind met een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 

7% van de kinderen op de basisschool heeft 

een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn 

twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief 

onbekend, maar heeft grote impact op het 

leven van een kind. Hoe eerder de behandeling 

start hoe groter de kans op herstel.

Hanen gecertificeerde logopedisten begeleiden 

ouders en jonge kinderen met een taal- of 

spraakprobleem thuis, op school en in de 

kinderopvang, tijdens dit congres maakt u 

kennis met verschillende Hanen-programma’s 

en ontdekt u wat de verschillende 

programma’s te bieden hebben.

Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aan gevraagd 

bij de volgende beroeps verenigingen bij:

-  NVLF

-  SKJ

-  Registerplein

»

Extra
Alle deelnemers 

ontvangen het boek 

Leren praten met 

plezier door Janice 

Greenberg ter waarde 

van € 57,- cadeau!

Dit fraai geïllustreerde boek biedt een 

praktische, op onderzoek gebaseerde 

benadering om vaardigheden op het gebied 

van sociale, spraak- en taalontwikkeling en 

beginnende geletterdheid bij jonge kinderen 

te bevorderen.

 

Voor wie?d Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals 

die werken met kinderen met een 

taalontwikkelingsachterstand; logopedisten; 

pedagogen, teamleiders, locatiemanagers 

uit de kinderopvang; onderbouw (speciaal) 

onderwijs; jeugdartsen; pedagogisch 

behandelaars; medewerkers MKD; ambulant 

begeleiders; studenten; leerkrachten ROC.

d
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ProgrammaProgramma 

09.00 uur  Ontvangst  & Registrat ie 

10 .00 uur  Opening door  de  dagvoorz itter

Nanouk Van Tol - Verbeek, Orthopedagoog-generalist, praktijk Zij aan Zij 

10 . 15  uur  An Introduct ion to  Learning Language and Loving I t™

The Hanen Program® for Promoting Language Development in 

Early Childhood Settings.

Janice Greenberg, BSc, DSP, is logopedist en programmadirecteur 

van Leren praten met plezier – The Hanen Program.

1 1 . 15  uur  Koff ie-  en  theepauze

11 .45  uur  Deelsess ieronde 1 

12 .45  uur  Lunchpauze

13 .45  uur  Ervar ingsverhaal  ouder

Naam en gegevens van deze spreker volgen nog 

14 .00 uur  Deelsess ieronde 2

15 .00 uur   Middagpauze

15 .30  uur   An Introduct ion to  Hanen Programs®:  

Involving Parents and Educators in Young Children’s Language Development

Janice Greenberg. 

16 .30  uur   Afs lu itende borre l  met  een hapje

Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar:

Janice Greenberg
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Dee lsess i esDee l sess i es
Voor iedere deelsessieronde heeft u keuze uit onderstaande 

acht sessies. Graag ontvangen wij van u bij inschrijving een 

eerste voorkeur en reserve keuze voor iedere ronde. Op basis 

van inschrijvingen maken wij een ronde-indeling. 

1 .  Target  Word 

Let op, deze sessie wordt alleen in de 1e ronde gegeven.

Karin Wiefferink, senior onderzoeker O&O NSDSK.

Annemarieke Melman, logopediste / afd. VOG  NSDSK.

2.  Klankontwikkel ing  van 0-4 

Let op, deze sessie wordt alleen in de 1e ronde gegeven.

Esther Ottow-Henning, MSc. psycholoog, logopedist, 

onderzoeker bij Auris.

Dr. Brigitta Keij, gepromoveerd op de vroege fonologische 

ontwikkeling bij baby’s, onderzoeker bij Auris.

3.  Meer  met  Muziek!

Het gebruik van liedjes binnen de behandeling van jonge 

kinderen (2,5 – 4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis

Wouter Verhage, dirigent, zanger en muziekpedagoog.

Saskia Koning, Hanen ‘instructor’ voor het programma 

‘Praten doe je met z’n tweeën’, logopedist binnen de 

vroegbehandeling bij Pento Audiologische Centra en 

Muziek op Schoot docent.

4.  Het  belang van emotietaal  en  rekentaal .

Dr. Evelien Dirks, senior onderzoeker NSDSK.

5.  Coachende gespreksvoer ing 

Annemarieke Melman, logopediste, NSDSK. 

Mieke Wilterdink, logopediste, Focus op interactie.

6.  St imuleren van interact ie  in  de  groep bi j 

k inderen met  (ernst ige)  taalproblemen

Anneke Mientjes, logopedist, ontwikkelaar en docent 

Koninklijke Kentalis.

Sharon Markgraaf-Kicken, behandelcoördinator 

Koninklijke Kentalis.

Nike Mineur, pedagogisch behandelaar Koninklijke 

Kentalis.

7.  Meer  dan Woorden!

Liesbeth Fabius, logopedist en Hanen trainer, Logopedie 
Westrand.
Esther van IJken, logopedist, oc behandelaar en Hanen 
trainer Communicatie @nders. 

8.  Hanen met  niet-Neder lands  sprekende ouders

Impact van emigratie, groepsheterogeniteit en coach-

competenties.

Reneé Kwakkel, Hanen gecertificeerde logopedist 
& cursusleidster - praktijkhouder Logos Trainingen 
(praktijk voor Hanen Ouderprogramma’s in Amsterdam).
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Voor waardenVoor waarden 
Organisatie

Het programma van het Hanen-congres: Leren praten met plezier 

is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. Mediapartners 

van het congres zijn de vakbladen PIP, KIDDO en BBMP. De 

organisatie is in handen van congresbureau Logacom.

 

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op maandag 20 mei 2019 in  congres-

centrum Aristo te Amsterdam. Adres: Teleport boulevard 100, 1043 EJ 

Amsterdam, www.aristo.nl.

Deelname en inschrijven

De deelnameprijs voor dit congres bedraagt € 345,- excl. btw en is 

inclusief lunch, consumpties, congresmateriaal en het boek Leren 

praten met plezier van Janice Greenberg t.w.v. € 57,-. U kunt zich 

inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website 

of gebruik de aanmeldbon in deze folder. Na verwerking van uw 

aanmelding ontvangt u een factuur.

 

Algemene voorwaarden

Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van 

kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Kortingsregeling

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde 

organisatie ontvangt de tweede persoon 5% korting en de derde en 

alle volgende personen 10% korting op deelnameprijs.

Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.

Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een kopie van de collegekaart 

wordt toegevoegd. 

ZZP korting: Bent u werkzaam als ZZP-er? Als zelfstandige ontvangt 

u € 66,- korting. U betaalt € 279,- in plaats van € 345,- (excl. BTW). 

Voorwaarde voor is dat bij aanmelding een (kopie) uittreksel van de KvK 

of VAR verklaring wordt toegevoegd, u kunt deze na online inschrijving 

en selectie van de korting mailen naar office@logacom.nl. Deze korting 

is niet te combineren met andere kortingen, ook niet met Early Bird en 

meerpersoonskorting.

PIP, KIDDO en BBMP-abonnees: ontvangen € 30,- korting op de 

deelnameprijs.  

Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer. Het nummer kunt u 

vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:

1.  Bij annulering vóór 6 mei 2019 bent u 25% van de 

deelnamekosten verschuldigd.

2.  Bij annulering tussen 6 en 13 mei 2019 bent u 50% van de 

deelnamekosten verschuldigd.

3.  Bij annulering na 13 mei 2019 bent u de volledige 

deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten 

vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is 

gemeld.

 

Contactpersonen

Programmaontwikkeling:

Trude van Waarden, t.vanwaarden@swpbook.com

Congresorganisatie:

Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl

 

Congressecretariaat

Logacom BV, www.logacom.nl, Tel.: 020-320 33 64
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AanmeldbonAanmeldbon
Voor- en achternaam:            m / v 

Instelling/Organisatie:          

Functie:            

Adres:            

Postcode:      Plaats:        

E-mailadres:            

Telefoon:       Mobiel:         

Factuuradres:   Als bovenstaand  

   Anders, namelijk:

Instelling/Organisatie:          

Referentie/kostenplaats:          

Adres:            

Postcode:      Plaats:        

Deelsessie voorkeuren:  

Ronde 1   Eerste voorkeur:      reserve keuze:   

Ronde 2  Eerste voorkeur:      reserve keuze:   

Neemt deel aan:

 Het Hanen-congres Leren praten met plezier op maandag 20 mei 2019 voor een deelnameprijs van € 345,- excl. BTW, en gaat 

akkoord met de algemene voorwaarden van Logacom BV. De kosten zullen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen 

voldaan worden.

Wenst gebruik te maken van een kortingsregeling (kortingen zijn, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar te combineren):

 Meerpersoonskorting (namen, functies en deelsessiekeuzes overige deelnemers apart bijsluiten)

 Studentenkorting van € 59,- (kopie studentenkaart toevoegen)

 ZZP korting (kopie uittreksel KvK of VAR verklaring toevoegen)

 KIDDO-, BBMP-  en PiP-abonnees ontvangen een korting van € 30,- (abonneenummer:    )

Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding.  

Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Datum:     Handtekening:      

Zonder postzegel sturen naar:

Logacom/LPMP, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam. 
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