
Leren Praten met Plezier® 

 

 

Het Hanen Programma voor leidsters in de kinderopvang/VVE 

Ontdek hoe je de beste leermogelijkheden kunt creëren in jouw groep met het 

programma Leren Praten Met Plezier! 

Tijdens het programma leer je praktische strategieën om alle kinderen in je groep te 

helpen om taal te leren en sociale vaardigheden, ongeacht hun leer- en 

communicatiestijlen, en zelfs als ze ‘special needs’ hebben. 

De strategieën kunnen makkelijk in dagelijkse activiteiten in je groep worden verweven. 

Elke strategie is erop gericht om de interesse van kinderen te wekken en vast te houden, 

waarbij het leren van taal een leuk en natuurlijk deel van hun dag is. 

Het programma biedt veel gelegenheid om te oefenen met ‘jouw’ kinderen en feedback 

te krijgen van de cursusleider om de strategieën te leren toepassen. 

 

Voor wie 

Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, voorscholen, gastouders, 

leerkrachten, orthopedagogisch medewerkers werkzaam op MOC / KDC / medisch 

kinderdagverblijf etc.  

Kortom: voor alle mensen die professioneel in groepsverband te maken hebben met 

kinderen van 0-5 jaar. 

 

 

Wat ga je leren 

o hoe kun je de spraak-taalontwikkeling van elk kind stimuleren tijdens dagelijkse 

routines en spel 

o hoe kun je (nog beter) afstemmen op de interesse van kinderen, zodat je hierin 

hun leiding kunt volgen (want hiervan is bekend dat het de taalontwikkeling 

bevordert) 

o hoe kun je je manier van spreken aanpassen om kinderen te helpen meer taal te 

leren 

o hoe kun je interactie tussen kinderen onderling stimuleren 

o hoe kun je de taalontwikkeling van kinderen stimuleren in fantasiespel 
 

 



 

Programma onderdelen van Leren Praten met Plezier: 

Een Hanen gecertificeerd logopedist leidt het groepsprogramma.  

o 5-8 intensieve groepsbijeenkomsten, waarin je op verschillende manieren, in 

verschillende werkvormen en in interactie met de andere cursisten / je collega’s 

nieuwe strategieën leert  

o 4-6 individuele video-opnames en feedback voor elke cursist (de interactie van de 

leidster met kinderen worden gefilmd door en besproken met de cursusleider) 

o Een gebruikersvriendelijk handboek Leren Praten met Plezier. Dit boek bevat vele 

praktische informatie over hoe je kinderen kunt stimuleren in het begrijpen en 

uiten van taal.  

Als je het programma volgt geeft het boek je veel extra suggesties.  

 

Wat zeggen leidsters na deelname over de cursus 

“Ik zou dit programma zeker adviseren aan andere leidsters in de kinderopvang. Je doet 

er nieuwe ideeën op over strategieën voor interactie en de voorschoolse educatie.” 

 

“We hebben zoveel geleerd over de taal- en communicatieve ontwikkeling bij jonge 

kinderen. We hebben onze communicatiestijl veranderd, waardoor we veel resultaat zien 

bij de kinderen.” 

 

“De combinatie van de theorie, groepsbijeenkomsten en het terugkijken van de video’s 

maakten de cursus heel praktisch & plezierig” 

 

“Door mijn eigen video’s te bekijken en feedback ben ik me meer bewust van de 

behoefte van elk kind en pas ik mijn communicatiestijl aan om hier bij aan te sluiten.” 

 

Meer informatie 

Ben je na het lezen van deze flyer nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden op jouw 

werkplek? Wil je een oriënterend gesprek en een programma op maat, bijv. voor een  

In-company training?  

Bel of mail met Liesbeth Fabius, trainer en coördinator Hanen (Ouder-) Programma’s bij 

Logopedie Westrand: 06 – 19 19 62 71 (ma t/m do) of l.fabius@logopediewestrand.nl   
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