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Contactgegevens

Waar vind je een logopedist?
Op scholen voor speciaal basisonder-

wijs ondersteunen logopedisten bij het 

onderwijs. Deze logopedisten begelei-

den kinderen en leerkrachten. Ze zijn 

vaak in dienst van de school. Meestal 

betaalt de school voor hun werk uit het 

budget voor onderwijs.

Op gewone basisscholen zijn de 

logopedisten vaak betrokken bij de 

behandelingen van de leerling via een 

logopediepraktijk. Deze logopedisten 

begeleiden kinderen, maar ze onder-

steunen niet de leerkrachten en het 

onderwijs. De zorgverzekering ver-

goedt vaak de kosten.

Logopedie hoeft niet altijd via school. 

Je kunt ook naar een logopediepraktijk. 

De zorgverzekering vergoedt vaak de 

kosten.

De logopedist adviseert 
en begeleidt!
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Logopedisten zijn experts in alles wat 
te maken heeft met de stem, de spraak,
de taal, het gehoor of slikken.

   Logopedie
helpt een kind zich
 verstaanbaar
te maken

Niet ieder kind praat even duidelijk.
Je weet waarschijnlijk dat een logo-
pedist daarbij kan helpen. Maar een 
logopedist kan in meer situaties helpen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 
• Een kind dat niet begrijpelijk een 

verhaal kan vertellen
• Een kind dat moeite heeft met lezen
• Een kind dat niet goed hoort
• Een kind dat moeite heeft met  

slikken

Hoe erg is het als een kind  
een spraakprobleem of taal- 
probleem heeft?
Praten, lezen en spellen heb je nodig 

om je te kunnen ontwikkelen. Als je 

moeite hebt met praten of taal, heeft 

dat veel invloed. Bijvoorbeeld op wat je 

leert en het schooltype waar je naartoe 

kan. Maar ook op hoe het met je gaat  

in de klas en met je vrienden. Daarom  

is het belangrijk om een kind met 

spraakproblemen of taalproblemen op 

jonge leeftijd logopedie aan te bieden.

Wat doet een logopedist?
Logopedisten zijn experts in goed leren 

communiceren met anderen. In alles 

wat te maken heeft met de stem, de 

spraak, de taal, het gehoor of slikken. 

Ze helpen niet alleen het kind, maar 

ook de leerkracht of de ouder.  

Logopedisten onderzoeken bijvoor-

beeld waarom de ontwikkeling van taal 

en spraak niet vanzelf gaat. En belang-

rijker: wat je eraan kunt doen.

Logopedisten begeleiden kinderen in 

groepjes of alleen. Ze coachen ook de 

leerkrachten en ouders van deze 

kinderen. Hoe ga je goed om met een 

kind in de klas dat een spraakprobleem 

of taalprobleem heeft? Hoe ga je thuis 

goed om met het probleem van je kind? 

Een logopedist heeft de kennis en 

ervaring om jou als leerkracht of ouder 

te helpen. 

Hoe helpt logopedie?
Logopedie helpt een kind om zich 

beter verstaanbaar te maken. En om de 

ander beter te begrijpen. Zo wordt het 

makkelijker om een gesprek te voeren. 

Logopedie helpt ook om nieuwe 

woorden te leren. Dat maakt het 

makkelijker om te leren lezen. Het kind 

voelt zich zekerder als het beter kan 

communiceren. Dat is belangrijk voor 

leren en voor het contact met vrienden.

In welke situaties heb je  
een logopedist nodig?
Herken je bij een kind een van de 

problemen hieronder? Dan is het 

verstandig een logopedist om hulp te 

vragen.

• Moeite met begrijpen of vertellen
Een kind begrijpt het niet als je iets 

vraagt, of een opdrachtje geeft. Of het 

kind kan niet duidelijk vertellen. Het 

kind gebruikt de werkwoorden bijvoor - 

beeld niet goed, of het maakt zinnen 

die niet kloppen. Of het kind kent 

weinig woorden.

• Niet duidelijk kunnen praten
Een kind kan klanken niet goed uit -

spreken. Of het heeft moeite met 

combinaties van klanken. Daardoor 

spreekt het bijvoorbeeld de woorden 

niet goed uit. Of het kind slist, of 

spreekt nasaal.

• Problemen met de stem
Een kind heeft een hese of schorre 

stem. Of het praat te hard, of schreeuwt.

• Problemen met ademen
Een kind ademt te snel of te diep.  

Of ademt te veel in. Of het heeft last 

van hyperventilatie.

• Niet goed horen
Een kind kan niet goed horen. Daardoor 

ontwikkelt het de taal en spraak lang- 

zamer dan normaal. Soms moet het 

kind dan leren liplezen, of leren een 

hoorapparaat te gebruiken. Of het 

heeft veel last van omgevingsgeluiden 

met luisteren. 

• Problemen met luisteren
Een kind weet niet goed wat het moet 

doen met de woorden, zinnen en 

klanken die het hoort. Het is dan ook 

moeilijker om te leren lezen.

• Andere mondgewoonten
Een kind heeft de mond altijd open, het 

kwijlt, het duimt, zuigt de hele tijd op 

de vingers. Of het heeft moeite met 

eten en drinken, kauwen en slikken.

Logopedie
 voor kinderen van 4 tot 12 jaar

NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_NL_v3.indd   4-6NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_NL_v3.indd   4-6 13-07-2022   16:2013-07-2022   16:20


