
Bijlage 11: Signaleringslijst stoornissen in de mondelinge communicatie voor kleuters 

Stoornis Gevolgen (en oorzaken) Signalen en uiterlijke kenmerken Wanneer verwijzen? 

(Uit)spraak 
/articulatie 

 Moeilijk verstaanbaar met 
als gevolg uitsluiting, 
pesten en/of 
minderwaardig gevoel 

 Problemen taalbegrip 
 Grotere kans op lees- en 

spellingproblemen 
 Oorzaken: problemen met 

gehoor, auditieve 
discriminatie, mondfunctie 
of fonologie 
(spraakklanken niet 
binnen lettergreep of 
woord kunnen 
uitspreken), afwijkingen 
aan spraakorganen, 
ontwikkelingsachterstand, 
ontwikkelingsdyspraxie, 

anderstaligheid. 

O Weglaten van een of meer spraakklanken (juk i.p.v. jurk, 
toel i.p.v. stoel, tisie i.p.v. televisie, sep i.p.v. schep, het 
i.p.v. herfst) 

O Vervangen van spraakklank of spraakklankcombinatie 
(puus i.p.v. poes, klap i.p.v. krap, tjool i.p.v. school, rut 
i.p.v. rups) 

O Open nasaal spreken: lucht ontsnapt door de neus i.p.v. 
door de mond (/ie/ en /aa/ klinken neuzig, bij /p/, /t/ en 
/k/ gaat de lucht door de neus, snurkgeluiden/ruis in de 
neus bij medeklinkers) 

O Gesloten nasaal spreken: met dichte neus 
spreken/verkouden spraak, (langer dan twee weken of 
regelmatig) /m/ wordt /b/ , /n/ wordt /d/, /ng/ wordt 
Franse /g/; meenemen klinkt als beedebû. 

O Verkeerd vormen van een of meer spraakklanken. 

Interdentaliteit (tong tussen tanden) bij de /s/, /z/, /t/, /d/, 
/l/, /r/ en /n/ met slissen, te slappe of juist te gespannen 
articulatie (kaken op elkaar) 

O Onduidelijke, binnensmondse of moeilijk verstaanbare 
/begrijpelijke spraak 

Verwijzen naar logopedist bij 
vertraagde of verstoorde 
spraakontwikkeling, dus wanneer: 
4 jr: Kind kan niet alle losse 
spraakklanken goed zeggen. 
Problemen met /s/, /l/ en /r/ en 
medeklinkerverbindingen zijn nog 
normaal. 
5 jr: Problemen met andere 
medeklinkerverbindingen dan die met 
een /s/, /l/ en/r/. 
6 jr: Nog problemen met meeste 
verbindingen van /s/ of /r/ met andere 
medeklinker. Problemen met woorden 
met drie of meer  medeklinkers achter 
elkaar (spreeuw, herfst) zijn nog 
normaal voor 6-jarige. 
 

Bij onzekerheid: verwijzen naar 
logopedist voor onderzoek. 
Nasaal spreken: verwijzen naar KNO-
arts, eerst medisch onderzoek daarna 
mogelijk logopedist. 
 

Taalbegrip 
en -productie 

 Kind kan zich moeilijk 
uitdrukken en wordt 
moeilijk begrepen 

 Kind begrijpt minder 

 Leerproblemen 

 Uitsluiting uit groep 

 Gedragsproblemen, bv.: 
agressief, verlegen, 
teruggetrokken  

 Faalangst 

 Kans op ontwikkelen 
stotteren 

Begrip: 

O Kleine passieve woordenschat (semantiek)  

O Begrijpt betekenis van woorden, zinnen, vragen, 
opdrachtjes en/of uitleg niet of minder dan 
leeftijdgenoten. 

 
    Productie: 

O Kleine actieve woordenschat (gebruikt weinig woorden) 

O Woordvindingsproblemen 

O Zinslengte is korter dan je op grond van leeftijd mag 

Verwijzen naar logopedist voor 
onderzoek als een kind van 4 jaar 
onverstaanbaar is voor een vreemde. 
 
Groninger Minimum Spreeknorm 5-
jarige: het kind kan zinnen (ook 
samengestelde) maken die correct en 
90% verstaanbaar zijn. Het taalgebruik 
is concreet (handelt over hier en nu).  
 
De SNEL-test kan door ouders en/of 
leerkracht afgenomen worden bij het 
vermoeden van een taalontwikkelings-



 Oorzaken: gebrekkige 
luisterhouding, 
slechthorendheid, 
erfelijkheid, onvoldoende 
taalaanbod thuis en 
organische 
afwijkingen/handicaps 

verwachten en/of spreekt nauwelijks of niet. 

O Rommelige zinsbouw, korte en/of incomplete zinnen, 
hakkelen, zoeken naar woorden 

O Problemen met zinsbouw, grammatica, vervoegen en 
verbuigen van (werk)woorden, meervouden (niet doen 
dat, ik is blij, groterder) 

O Lijkt nieuwe woorden, liedjes, versjes en rijmpjes niet 
gemakkelijk te onthouden 

O Moeite met (na)vertellen van verhaaltje of gebeurtenis, 
onlogische volgorde 

O Is over het algemeen moeilijk te volgen; hak op de tak, 
blijft niet bij gespreksonderwerp 

O Articulatie is verstoord en verhaspelt woorden 
(paddestoel wordt 'pastoe', spaghetti wordt 'pasghetti') 
door moeite met auditieve discriminatie 

achterstand. Op 
http://kindentaal.logopedie.nl is deze 

snel en gemakkelijk in te vullen test te 
vinden. Bij achterstand verwijzen naar 
logopedist. 
 
De TAK (Taaltoets Alle Kinderen) geeft 
veel informatie over het 
taalontwikkelingsniveau van het kind. 
In het testpakket zitten ook suggesties 
voor leerkrachten om 
taalontwikkeling te stimuleren. 

Stem  Organische veranderingen 
(bv. knobbeltjes) aan de 
stembanden 

 Verminderd verstaanbaar, 
belemmerd in zichzelf 
uiten, onzekerheid en 
leerproblemen 

 Plagen  
 Droge mond, 

vermoeidheid na lang 
spreken, keelpijn, 
keelschrapen, hoesten 

 Oorzaak is vaak verkeerd 
stemgedrag met 
bovenstaande gevolgen, 
het probleem houdt 
zichzelf daarmee in stand.  

 Ook open mond ademen 
kan stemproblemen 
geven.  

 Soms is slechthorendheid 
oorzaak. 

 

O Langdurig of vaak hees (6-9% van alle schoolgaande 
kinderen!) 

O Schor (rauwe klank) 

O Veel kuchen / keel schrapen 

O Veel schreeuwen 

O Opvallend luid/hard spreken 

O Te zacht spreken 

O Te hoge stem   

O Te lage stem 

O Hoorbaar en zichtbaar geknepen/gespannen stem, de 
stem forceren 

O Imitatiestemmetje (gespannen vervorming) 

O Vaak en lang ‘verkouden’ (nasaal) klinken  

O Opvallend ademgedrag (vaak hoorbaar mondademen) 

O Ingezakte romp of geforceerde nekhouding belemmeren 
stemgeving. 

Drie weken of langer hees of schor: 
verwijzen via huisarts voor onderzoek 
door foniater of KNO-arts waarna 
eventueel behandeling door 
logopedist. Meld bij doorverwijzing of 
kind onzeker en/of minder verstaan-
baar is door heesheid of als school-
prestaties worden beïnvloed. 
 
De leerkracht kan stemproblemen 
voorkomen door ‘stemhygiëne’ aan te 
leren en toe te passen. Adem- en 
stemoefeningen bij zingen zijn 
hiervoor zeer geschikt. Vooral het 
voorkomen of beperken van 
schreeuwen en ‘stemmetjes nadoen’ is 
belangrijk. Dit past goed bij gewone 
omgangs- en communicatieregels.  

http://kindentaal.logopedie.nl/


Gehoor   Moeizamer communicatie 
 Signalen onvoldoende 

oppakken (bv ironie)  
 Articulatiestoornissen 
 Stemproblemen 
 Problemen met filteren 

spraak uit achtergrond-
geluid 

 Onzekerheid, frustratie, 
agressie, pesten 

 Leerproblemen 
 Een (permanent) goed 

gehoor is een voorwaarde 
voor een goede auditieve 
verwerking en 
taal(begrip)ontwikkeling 

O (Te) luide of juist heel zachte stem 

O Kind reageert niet als het je niet aankijkt 

O Kind verstaat je slechter als het je mond niet ziet 

O (Vaak) dromerig of afwezig 

O Vaak verkouden met evt. oorontsteking/-pijn 

O Zegt vaak ‘hè’ of ‘wat’ 

O Lijkt minder goed te horen/luisteren bij meer 
omgevingsgeluid 

O Kijkt vaak ‘af’ om te weten wat te doen 

O Schrikt bij benaderen van achteren of plotselinge harde 
geluiden 

O Draait één oor (goede oor) naar spreker 
 

Verwijzing via huisarts naar KNO-arts. 
Een logopedist kan helpen omgaan 

met een gehoorbeperking. 
 
Geleidingsverlies door verstopping of 
ontsteking in middenoor kan meestal 
goed verholpen worden. 
Lawaaibeschadiging is vaak 
onomkeerbaar en komt op steeds 
jongere leeftijd voor.  
 
Probeer omgevingslawaai te beperken 
en zorg dat het kind je in de klas goed 
kan zien. 

Auditieve 
waarneming/ 
verwerking 

 De hersenen verwerken 
het gehoorde niet correct; 
de boodschap gaat 
verloren of wordt verkeerd 

begrepen.  
 Vaak achterstand in 

spraak- en 
taalontwikkeling 

 Leerprestaties zijn lager 
dan op grond van IQ 
verwacht mag worden.  

  Het kind lijkt ‘slecht’ te 
luisteren en minder alert. 

  Onzekerheid/negatief 

zelfbeeld 
 Verstoorde deelname aan 

groepsprocessen / sociaal 
isolement  

 Kinderen raken 
ontmoedigd door falen. 

Het kind heeft moeite met: 

O Luisteren in drukke en lawaaiige situaties 

O Auditieve discriminatie (onderscheiden van klanken) 

O Auditief geheugen (onthouden van klanken, woorden en 
zinnen) 

O Auditieve analyse (‘hakken’) 

O Auditieve synthese (‘plakken’) 

O Verstaan van snelle spraak 

O ‘Invullen’ van gemiste informatie 

O Goed interpreteren van mondelinge (en samengestelde) 
opdrachten. 

O Volgehouden aandacht, vooral in luistersituaties 
(wegdromen). 

O Gericht zijn op en bewust zijn van geluid. 

O Herkennen van melodie of ritme. 

O Het kind geeft langzame of vertraagde antwoorden. 

Bij ontwikkelingsachterstand: extra 
oefening in de klas of remedial 
teaching. 
Bij duidelijke achterstand op 

leeftijdsgenoten: verwijzing via 
huisarts  voor onderzoek door 
specialist (audiologisch centrum).  
Om nader te bepalen of verwijzing 
noodzakelijk is, is op de website 
www.ned-ver-audiologie.nl een 
vragenlijst voor luistervaardigheden 
bij kinderen als download 
beschikbaar.  
 

De leerkracht kan het kind helpen 
door rustig, duidelijk, zichtbaar (zoek 
oogcontact) en in korte zinnen te 
spreken. Instrueer kort en 
gestructureerd en herhaal de 
boodschap eens op een andere 
manier (ook met visuele ondersteu-
ning, symbolen en schema’s).  

http://www.ned-ver-audiologie.nl/


Mondgedrag  Vervorming kaken en 
gebit waardoor articulatie-

fouten en nasaal (‘met 
verstopte neus’) spreken. 
Vaak is een beugel nodig. 

 Slappe lip- en tongspieren 
waardoor afwijkingen in 
de uitspraak.  

 Door te weinig slikken te 
weinig luchtverversing in 
middenoor met ontsteking 
en ontwikkeling slecht-
horendheid tot gevolg. 
Hierdoor mogelijk ook 
vertraagde spraaktaalont-
wikkeling en leerproble-
men. 

 Vicieuze cirkel: 
neusademen wordt steeds 
moeilijker, kind blijft 
mondademen, loopt 
sneller infecties met 
verstopte neus op 
 

O Gewoonte-mondademen: kind zit vaak met open mond en 

ademt door mond, tong ligt zichtbaar laag in de mond 
/tussen de tanden. 

O Duim-/vingerzuigen  

O Infantiele slikgewoonte (slikken met tong tegen of  tussen 
tanden) 

O Chronische verkoudheid 

O Heesheid 

O Slappe articulatie of slissen, /t/ en /d/ en /s/ en /z/ worden 

met de tong tussen de tanden uitgesproken. 

O Kwijlen 

O Oorontstekingen 

O Slappe lichaamshouding (neusademen geeft actievere 
lichaamshouding) 

O Concentratiezwakte (oppervlakkiger mondademen geeft 
minder zuurstof voor hersenen) 

Verwijzen naar (KNO-)arts voor 
medisch onderzoek, vooral bij 

meerdere verschijnselen en zeker als 
er sprake is van afwijkende 
spraakklanken. Afhankelijk van 
bevindingen: logopedie. Verwijzen 
naar een logopedist voor duim- of 
vingerzuigen als het kind tanden 
wisselt, in ieder geval voor het zesde 
levensjaar, tot die tijd is de kaak nog 
flexibel genoeg om in de juiste vorm 
‘terug te veren’. Bij vaker wel dan niet 
duimen of vingerzuigen is eerder 
afleren gewenst. Vanaf ongeveer het 
vierde jaar kan je van een kind 
medewerking verwachten wat een 
voorwaarde is voor afleren. 
 
Overleg met het kind, de logopedist 
en/of ouders wat je in de klas kan 
doen om de behandeling te 
ondersteunen.  

Vloeiendheid 
(stotteren of 

broddelen) 

Broddelen:  
 Vertraagde 

spraaktaalontwikkeling 
 Articulatiestoornissen 
 Dyslexie 
 Opstandig, schuldig en/of 

machteloos gevoel 
 Geïsoleerdheid 

 Broddelen kan in stotteren 
overgaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Broddelen: stoornis in de taal. 

O In onbeheerst tempo, onritmisch, onduidelijk en 
onsamenhangend spreken. De verbale communicatie 
wordt verstoord.  

O Woorden of lettergrepen ‘inslikken’ of verhaspelen 
(grootond = grote hond, hemabang = helemaal bang). 

O Articulatieproblemen 

O Problemen met auditieve discriminatie en geheugen 
(devectif = detective en verhaspelen) 

O Monotone spraak, onlogische intonatie en slechte 
stembeheersing 

O Weinig concentratie/aandacht m.b.t. eigen spreken en 
tijdens luisteren 

Tijdig doorverwijzen (liefst binnen 4 
weken na eerste verschijnselen) geeft 
goede kansen chronisch stotteren te 
voorkomen en leert de broddelaar zijn 
spreekgedrag te verbeteren.  
 
Voor broddelen geldt dat wanneer het 
kind na het vijfde jaar te snel, hortend, 

onsamenhangend en onduidelijk 
spreekt met veel verhaspelingen, dit 
kan duiden op broddelen. Verwijzing 
naar een logopedist voor onderzoek is 
dan aan de orde. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stotteren: 
 Angst voor (moeten) 

spreken waardoor 
vermijding van 
spreeksituaties 

 Terugtrek- of vechtgedrag 
 Negatief zelfbewustzijn, 

emoties en spanning 
 Sociale isolatie 
 Primair stotteren kan in 

secundair (chronisch) 
stotteren overgaan 

O Woordvindingsproblemen, zinsbouw, morfologische 

problemen (meervouden, verkleinwoorden, 
vervoegingen, trappen van vergelijking) problemen met 
taalbegrip. 

O Het kind lijkt zich niet bewust te zijn van de 
onvloeiendheid. 
 
Stotteren: stoornis in de timing van spraakbewegingen. 

O Onregelmatig spreekritme met onverwachte 
versnellingen of vertragingen. 

O Delen van woord worden 4x of meer herhaald of langer 
dan 1 seconde verlengd (ma ma ma mag, vvvvvvvis). 

O Herhaling van zinnen, zinsdelen of woorden (ik heb…ik 
heb een….ik heb een eh een hamhamhamster een 
hamster gekregen). 

O (Gespannen) blokkades/stiltes in het spreken (p.  aard). 

O Toonhoogteverschillen binnen een lettergreep. 

O Persen op woorden en klanken. 

O Vermijden: aarzelen, niet spreken/vragen, andere 
woorden gebruiken, wegkijken bij spreken. 

O Bijbewegingen in lichaam en gezicht bij haperen 
(duwbewegingen, stampen, schokken, knijpen met ogen, 
inefficiënt ademen). 

O Spanning verergert het onvloeiend spreken. 

O Het kind lijkt zich bewust te zijn van de onvloeiendheid. 
 

Voor stotteren is via de website 
www.stotteren.nl een screeningslijst 

te vinden die door ouders en/of de 
leerkracht ingevuld kan worden om 
na te gaan of er bij signalen van 
onvloeiendheid kan worden 
afgewacht of voor behandeling moet 
worden doorverwezen.  
Een kopie van deze lijst is op de 
achterzijde afgedrukt. 
 
Bij een score op deze lijst van 12 en 
hoger: doorverwijzen naar 
stottertherapeut of logopedist.  
Score 8 t/m11, risico is twijfelachtig na 
drie maanden opnieuw invullen, bij 
dezelfde score of hoger: 
doorverwijzen naar logopedist of 
stottertherapeut.  
Score 7 en lager: geen risico op 
blijvend stotteren. 
 
Een rustige sfeer in de klas en zelf 
ontspannen en rustig spreken helpt 
zowel stotteraars als broddelaars. 
Liedjes, rijmpjes en versjes aanleren 
kan helpen om spreekritme en 
melodie te trainen. 
Overleg verder altijd met de 
logopedist of stottertherapeut om na 
te gaan welke benadering dit 
specifieke kind nodig heeft. 

 

http://www.stotteren.nl/

