Moeder van Robin : "De cursus is inspire rend en benadrukt hoe groot het positieve
e ff ect is van kleine veranderingen zoals
tempo."

kijk > luister > praat >

Vader van Danny: "Ze e r bruikbare en leuke c ursus ! "

NOA-oudercursus KIJK LUISTER PRAAT
Soms gaat de ontwikkeling van het praten van je kind niet vanzelf. Als ouder
probeer je je kind te helpen, je richt je op het leren van woordjes en op het
maken van zinnen. Dan kun je soms vergeten dat communicatie begint bij het
maken van (oog)contact, het maken van klanken en bewegingen. De pogin en
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van je kind om op z1Jn eigen w1Jze te communiceren, zie je niet meer altijd.

Met de cursus KI.JK LUISTER PRAAT
- ontdekt u hoe uw kind met u communiceert en hoe u daarop reageert;
- leert u welke rol u kunt spelen in zijn leerproces om de taal te kunnen
gebruiken.

Aantal bijeenkomsten
Na het kennismakingsgesprek (individueel) volgen er vier groepsbijeenkomsten van twee uur. Tussen de tweede en derde bijeenkomst is er een individuele afspraak met u en uw kind voor videoopname en coaching.
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers kan variëren van zes tot tien ouders.
We streven naar deelname van beide ouders/verzorgers.

Voor wie is deze cursus
Deze cursus is opgezet voor ouders met een kind in de leeftijd
van ongeveer 1,5 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsachterstand,
die zelf graag een bijdrage willen leveren aan de taalontwikkeling
van hun kind.
De cursus kan worden gevolgd naast de individuele logopediebehandeling van uw kind.

Vader van Aziz : "Je leert je eigen ro l in r elatie tot je kind be ter begrijpen
en bekijken; dat het kleine gebaar net zo belangrijk is als het grote gebaar
en dat je vele manieren kunt toepassen om conta ct t e maken en te onderhouden . "

Wat leert u
U leert zien op welke manier uw kind communiceert en hoe u daarbij aan kunt sluiten. U leert uw kind helpen zijn taal uit te breiden
en hoe u dit kunt stimuleren tijdens spel, voorlezen, zingen en
dagelijkse activiteiten.
Daarnaast wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers en
krijgt u bij elke groepsbijeenkomst opdrachten mee om thuis te
doen. Ter illustratie gebruiken we video-opnames van u en uw kind.

Deelname
U kunt zich aanmelden via de logopedist van uw kind of bellen
naar 06-15517813. U kunt dit nummer ook bellen voor informatie.
Deelname kan plaatsvinden na verwijzing door huisarts of specialist en op aanraden van de behandelend logopedist.
Kosten
De cursus wordt meestal vergoed door de ziektekostenverzeker ing. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor koffie/thee en
lesmateriaal. De borg voor het cursusboek bedraagt 15 Euro.
Waar en wanneer
De cursus wordt een aantal maal per jaar georganiseerd in verschillende logopediepraktijken te Amsterdam. De eerstvolgende
data kunt u vinden op www.logopediepraktijk.nl, onder NOA.
De cursus wordt zowel overdag als in de avond gegeven.

Moeder van Betül: "Er was heel duidelijk een
verschil tussen de eerste video-opname e n de
video-coaching te zien; i k voel me nu zekerder
over hoe ik contact kan maken met mijn kind
en heb ' houvasten ' gekregen . "

Cursusleiding
De cursusleiding is in handen van o.a. Annelies Hes, Liesbeth Maas
en Annemarieke Melman, logopedisten aangesloten bij het NOA.

Bu kurs bir bucuk ile dört y~ arasinda çoçuklari olan anne
ve babalar için hazirlanmi1tir. Bu kursa katilmaniz için
çoçugunuzun herhangi bir dilde konu1masinin yeterince
geli1memi1 yada konu1amiyor olmasi gerekmektedir.
Doha ayr1nt1h bilgi için 06-15517813 numarasini arayabilirsiniz.
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Moeder van Tirza: "Aan de hand van de ervaringen en verhalen van
anderen (ouders) kan je je eigen verhalen en ervaringen anders
bezien . Het is leuk om hierdoor herkenning en oplossingen te zien."

Het Netwerk Oudercursus Amsterdam, bestaande uit logopedisten aangesloten bij het NOA, verzorgt deze cursus.
Wilt u meer weten over dit netwerk, neem dan contact op met
Annemarieke Melman, telefoon 06-15517813.

