
Starten met een spraakapp!
Voor ouders



Wil je leren hoe je de ontwikkeling van taal en communicatie kan 
ondersteunen met een spraakapp? 

Dan is deze cursus iets voor jou! 

Je hebt een kindje met een taalachterstand, een taalstoornis of een andere diagnose zoals 
autisme. Je kindje spreekt nog (bijna) niet.

Je kindje communiceert al veel op andere manieren, door te kijken, te wijzen, geluiden, maar 
spreken lukt niet goed.

Je kindje communiceert nog maar weinig op een duidelijke manier,ook niet met zijn lichaam. 
Als hij iets wil dan neemt hij het zelf of neemt je bij de arm.

Je bent ouder of je werkt met kindjes met complexe taal-en communicatieproblemen en je 
wil weten hoe je de spraakapp kan leren gebruiken via een natuurlijke aanpak die de 
ontwikkeling stimuleert. 



De voordelen van het inzetten van een spraakapp voor taal en communicatie
Je geeft een extra vorm van taal waardoor je kindje sneller kan communiceren en meer taal leert.

Een spraakapp biedt veel meer taal en mogelijkheden dan bv het werken met losse pictogrammen. Die worden vaak alleen geoefend om iets 
te vragen en te bekomen.  Je kindje wil én kan misschien wel om heel andere redenen communiceren!

Communiceren is een basisrecht! Als spreken niet lukt kunnen we een andere vorm van taal aanbieden.  Soms lukt het niet met  
pictogrammen, maar slaat een spraakapp wel aan. Er zijn géén basisvaardigheden nodig om met een spraakapp te starten. 

Je kindje weet en kan veel meer dan hij kan zeggen. Spreken is slechts motoriek! Een spraakapp geeft hem toegang tot taal, waardoor hij 
verder taal kan ontwikkelen.

Het gebruiken van ondersteunde communicatie stimuleert de natuurlijke taal-en spraakontwikkeling, het gaat het leren spreken zeker niet 
afremmen

Je kindje kan sociaal-emotioneel groeien en ontdekt zijn rol als communicator. Hij leert ook  taal om voor zichzelf op te komen 

Je kindje kan meer initiatief  nemen om iets te vragen, te zeggen, te delen, te informeren, een grapje te maken, een mening te geven, een 
keuze te maken.…

Een toegankelijke vorm van taal geeft meer mogelijkheden om verder te leren op heel veel gebieden: cognitieve ontwikkeling zoals kennis over 
de wereld om hem heen, woordenschat, taaldenken, geletterdheid… maar ook  de sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd door meer actief 
deel te nemen aan sociale interacties, omgang met leeftijdsgenootjes, … 



Wat leer je in deze cursus?
Je leert welke plek taal en communicatie hebben in de ontwikkeling en waarom we dit moeten stimuleren 

Je leert enkele mogelijke  spraakapps en toepassingen kennen, de voor-en de nadelen

Je leert welke taal in een taalsysteem zit, en hoe je dat afstemt op je kindje

Je leert strategieën hoe je de spraakapp gebruikt om je kindje ermee te leren communiceren op een natuurlijke manier

Je oefent gaandeweg alle strategieën in adhv voorbeelden, oefeningen, en opdrachten thuis

Je wordt een expert in het gebruiken van dagdagelijkse situaties en routines om taal aan bod te laten komen

Je kan je aanpak afstemmen op de persoonlijkheid, interesses en sterktes van je kindje 

Je begrijpt hoe jij en de rest van de omgeving een belangrijke rol kunnen innemen in de taalontwikkeling van je kindje

Je verzamelt overheen de sessies een hele rugzak vol tools, tips, do’s en don’ts om met de spraakapp aan de slag te gaan

Je krijgt extra documenten en materialen om je verder te verdiepen



Praktisch:
Je kan de cursus volgen via 4 live zoom meetings op volgende data XXXX

Kan je er live niet bij zijn? Geen probleem! Je kan telkens 1 week de opname terug bekijken, 
je ontvangt na de sessie en link naar de opname.

De cursus heeft een maximum aantal deelnemers: de plaatsen zijn beperkt!

Deze cursus kost slechts 98 euro. Early birds let op: de eerste 2 dagen betaal je slecht 80 
euro! Wees er dus snel bij!

Je boekt de cursus via de webshop online: druk op volgende link:xxx

Nadien krijg je automatisch je factuur in de mail. 

Deze cursus is gratis voor cursisten van ‘Laat Gestalt Taal Ontwikkelen’. Boek je deze cursus 
nu (LINK), dan krijg je deze cursus er dus gratis bij! 


