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Eerste hulp bij stotteren.  

 

Een peuter of kleuter die stottert in de kleuterklas. Wat moet ik 

weten? Hoe kan ik helpen? Hoe reageer ik best? 
 

Waarom informatie over stotteren voor de kleuterleid(st)er? 
Wanneer ouders ervaren dat het spreken van hun kleuter plots verandert, of wanneer ze zich vragen 

stellen over het spreken, is de kleuterleid(st)er vaak de eerste persoon die zij hierover aanspreken. 

Het is dus nodig dat de leerkracht van de kleuter de juiste informatie aan de ouders kan 

overbrengen.  Maar wat is de juiste informatie? 

Is het wel stotteren, of is er een ander probleem? Hoe kan ik dit weten en met zekerheid stotteren 

herkennen? 

Aangezien tijdig informeren van de ouders en tijdig doorsturen van kleuters die stotteren belangrijk 

is, proberen we voor de leerkracht op een korte en transparante wijze deze informatie te voorzien. 

Wat kan je in dit document verwachten? 

 Feiten over stotteren 
 Wat is (on)vloeiend spreken? 
 Hoe ontstaat stotteren?  
 Wat lokt het stotteren uit bij een kind? 
 Hoe ontwikkelt het stotteren zich?  
 Wanneer doorverwijzen? Hoe doorverwijzen? 

 

Feiten over stotteren. 

 van alle kleuters maakt een periode door waarin ze stotteren (Schneider en Sandrieser 

2008; Yairi en Ambrose 1999; Bloodstein O. en Bernstein  Ratner N 2007). Van deze groep blijft 1% 

op volwassen leeftijd nog stotteren. Bovendien begint stotteren vooral tussen 3 en 5 jaar. 

Dit is een grote groep, dus het is als leerkracht in het kleuteronderwijs zeker te verwachten dat je in 

je klas een stotterende peuter of kleuter ontmoet. 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1440&bih=784&tbm=isch&tbnid=OPKlllhaeJG8rM:&imgrefurl=http://www.iepdoc.nl/2012/05/samenwerken-3-0-een-noodzaak/&docid=1NBwrdaHXV0upM&imgurl=http://www.iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/05/samenwerking3punt0_538x218.png&w=538&h=218&ei=BBdlUsOeC6iX0QW6vYGICA&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:168&iact=rc&page=2&tbnh=135&tbnw=324&start=18&ndsp=22&tx=179&ty=56
http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1440&bih=784&tbm=isch&tbnid=qol-3fyVGyky6M:&imgrefurl=http://www.reconecta.com/piden-que-5-del-presupuesto-de-transporte-se-destine-a-la-bicicleta/&docid=ovxstKXys2jZ0M&imgurl=http://www.reconecta.com/wp-content/uploads/2011/07/Avatar-5porciento-transparente.jpg&w=264&h=254&ei=ahhlUum8H4al0AX7hoAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:204&iact=rc&page=2&tbnh=183&tbnw=169&start=27&ndsp=27&tx=50&ty=77
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Een grote groep kleuters ontgroeit dit stotteren. Je zou dus denken dat “afwachten” het beste advies 

is om aan een ouder mee te geven… 

De inzichten uit onderzoek op dit moment bewijzen dat dit geen goed advies is. Wanneer het echt 

om stotteren gaat is het in elk geval belangrijk dat de ouders de juiste informatie krijgen en dat we 

ervoor zorgen dat het stotteren niet evolueert tot een stotterprobleem! 

Daarnaast is elke kleuter onvloeiend! We hebben het dan over normale of functionele 

onvloeiendheden. 

Daarom is het belangrijk te weten wat stotteren is en hoe het evolueert. 

 

Stotteren of normaal onvloeiend spreken: een essentieel verschil! 
Alle kleuters vertonen normale of functionele onvloeiendheden. Dit valt vooral op tussen 2j6m en 5 

jaar. Dat is te verwachten aangezien de kleuter in deze periode in de spraak-en taalontwikkeling een 

zeer belangrijke fase doormaakt (de differentiatiefase, Goorhuis- Brouwer 2007). Doordat de kleuter 

zoveel verschillende aspecten van de taal en de spraak onder de knie probeert te krijgen heeft de 

taalformulering tijd nodig. 

De peuter/ kleuter probeert onbewust deze tijd te winnen door onvloeiendheden te gebruiken. 

Voorbeeld: “Maar – maar – maar – mama- uh – maar juf – maar mijn mama eef- maar maar 

maar juf…(pauze) mijn mama eef gezegd dat ik boterhammetjes blijf eten.” 

Als normale onvloeiendheden kunnen herhalingen van woorden, van zinsdelen, herformuleringen, 

pauzes (gevuld of stil) en tussenvoegsels (“uhm”) gebruikt worden. Dergelijke herhalingen of 

herformuleringen kunnen in de normale kleutertaal zeer frequent optreden: een kleuter kan tot 10 

keer toe herbeginnen vooraleer hij de juiste formulering heeft gevonden. 

Essentieel bij deze vorm van onvloeiendheden is dat de kleuter hiervan geen last heeft, want hij 

verliest nooit de controle over het spreken. In tegendeel, deze onvloeiendheden helpen de kleuter 

om verder te kunnen spreken… 

Dus wanneer de kleuter alleen normale functionele onvloeiendheden gebruikt zal hij hiervan geen 

last hebben. 

Op de website kan je filmfragmentjes van normale onvloeiendheden bekijken.  

 
Een groep van 5% van de kleuters stottert gedurende een periode. 

Essentieel bij deze kleuters is dat ze wel een gevoel van controleverlies ervaren. Deze ervaring is op 

zich onaangenaam.  

De peuter of kleuter ervaart onverwachts een probleem met het begin van een woord of uiting: de 

eerste klank of lettergreep wordt herhaald, de eerste klank of een klank in de eerste lettergreep duurt 

veel langer dan verwacht of de kleuter kan niet beginnen (een klank zit vast). 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1440&bih=784&tbm=isch&tbnid=qol-3fyVGyky6M:&imgrefurl=http://www.reconecta.com/piden-que-5-del-presupuesto-de-transporte-se-destine-a-la-bicicleta/&docid=ovxstKXys2jZ0M&imgurl=http://www.reconecta.com/wp-content/uploads/2011/07/Avatar-5porciento-transparente.jpg&w=264&h=254&ei=ahhlUum8H4al0AX7hoAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:204&iact=rc&page=2&tbnh=183&tbnw=169&start=27&ndsp=27&tx=50&ty=77
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Voorbeeld: “mmm__ma – ma maar juf, mijn mama [ee= vast in de keel]eef gezegd dat ik 

boterhammetjes ga eten.” 

Omdat deze onvloeiendheden met een gevoel van controleverlies gepaard gaan, heeft de kleuter 

hier soms last van. Of en in welke mate de kleuter last heeft hangt voor een deel samen met zijn 

temperament en met de reacties die hij op deze stottermomenten krijgt. 

Hoe meer last de kleuter van deze stotter-onvloeiendheden heeft, hoe meer hij zich gaat inspannen: 

dit kan je als luisteraar merken omdat de kleuter luider gaat praten of gaat mee duwen met de mond 

of met zijn hele lichaam. 

Op de website kan je filmfragmentjes van stottermomenten bekijken.  

4% van de kleuters die beginnen te stotteren herstelt ook weer… 

Dus afwachten…? Fout! Om te verantwoorden waarom je best niet gewoon afwacht, staan we stil bij 

het ontstaan van stotteren. 

Hoe ontstaat stotteren? 
 Alle kleuters die stotteren, hebben aanleg om te stotteren: dit betekent dat er een reden is waarom 

zij stotteren en deze reden kan men neurologisch steeds beter aantonen: het systeem in de hersenen 

dat de spreekbewegingen moet ‘timen en coördineren’(= organiseren) is bij deze peuters/kleuters 

gevoelig voor verstoringen. 

Deze verstoringen kunnen we samen vatten onder de noemer ‘drukfactoren’. Zeer leuke 

gebeurtenissen kunnen ook druk opleveren (denk maar aan verjaardagsfeestje en de ‘goede Sint’). 

Dit ‘neurologisch spraaksysteem’ kan zijn werk wel doen, maar wordt makkelijk verstoord. Dat het 

systeem wel degelijk werkt kunnen we afleiden uit het feit dat de kleuter heel wat woorden en 

zinnen vloeiend kan uiten.  

Dit maakt ouders en leerkrachten onzeker: waarom gaat het de ene keer wel en de andere keer zo 

moeilijk? 

Wat lokt het stotteren uit bij een kleuter of peuter? 
We kunnen dit best verklaren door de vergelijking met een weegschaal te gebruiken: 

Aan de ene kant van de weegschaal plaatsen we de hoeveelheid druk die de kleuter ervaart. Dit kan 

druk zijn die van buitenaf komt (tijdsdruk, of leuke feestjes), maar evenzeer druk die de kleuter 

zichzelf oplegt (temperament, veeleisendheid, druk en impulsief handelen, enthousiast vertellen, 

beperking in de algemene ontwikkeling of net zeer snel zijn in de algemene ontwikkeling). 

Deze druk kan tijdelijk zijn (vermoeidheid, ziekte) of eerder permanent (temperamentkenmerken). 

Aan de andere kant van de weegschaal plaatsen we de gevoeligheid van het ‘spraak-

organisatiesysteem’ van die kleuter. Voor het gemak noemen we dit nu even ‘het spreekdeeltje’. 

Wanneer er meer druk is, dan het spreekdeeltje  op dat moment aankan, zullen er veel 

organisatiefoutjes zijn: dat horen wij omdat de kleuter de controle over het spreken verliest en we 

stottermomenten horen: “her her her her herhalen”, of “vvvvvvvvvvvverlengen” of “vast zitten”. 
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Als deze weegschaal terug in evenwicht is, zijn er weer minder of zelfs geen stottermomenten meer.  

Het stotteren kan dus bij kleuters zeer wisselend zijn afhankelijk van de hoeveelheid druk die op dat 

moment of in die periode in het weegschaaltje komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ‘spreekdeeltje’ of spraak-timingssysteem rijpt tot na de kleuterleeftijd! Hoe meer we het 

ontwikkelingsklimaat waarin dit spreekdeeltje moet rijpen vloeiendheid-bevorderend kunnen maken, 

hoe groter de kans dat deze kleuter zijn stotteren zal ‘ontgroeien’. 

Dit is dus meteen ook een motivatie om het stotteren vroeg te herkennen en te signaleren. 

Hoe beter we de verstorende factoren in kaart kunnen brengen, hoe beter we deze in evenwicht 

kunnen brengen met het ‘spreekdeeltje’ zodat dit deeltje optimaal kan rijpen! 

Dit betekent niet steeds dat er therapie met de kleuter nodig is. Informatie aan ouders en leerkracht 

kan voldoende zijn. Of er echt directe therapie met de kleuter nodig is, is afhankelijk van hoeveel last 

de kleuter van deze stottermomenten heeft. Dit hangt dan weer samen met het ontwikkelingsproces 

van het stotteren.  

Hoe ontwikkelt stotteren zich? 
Wanneer de peuter / kleuter een tijdje stottert gaat hij deze momenten van controleverlies meer en 

meer bewust beleven. Afhankelijk van het temperament (heeft de kleuter een gevoelig en 

nauwkeurig temperament of net niet) kan dit reeds heel snel na het ontstaan van het stotteren. 

Gevoelighei

d van het 

spreekdeel 

Gevoelighei

d van het 

spreekdeel 

Hoeveelheid 

druk 

De weegschaal is in 

evenwicht, er is geen 

stotteren  

Hoeveelheid 

druk 

De weegschaal is niet 

in evenwicht: er is 

meer druk dan het 

spreekdeel aankan. 

Er is (een toename 

van) stotteren . 
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Voorbeeld: een peuter van 2j6m kan aan zijn mama aangeven dat hij heel veel last heeft: 

“Mama ik heb een stoute mond, ik wil een andere mond!”, terwijl een 5 jarige kleuter vrijuit vaak 

stottert zonder dat hij dat lijkt te beseffen. 

Een eerste reactie tijdens het moment van controleverlies is dat de kleuter 

gaat mee duwen met de mond of het lichaam. Vergelijk dit met een deur die 

klemt: daar ga je eventjes ook harder aan duwen of trekken. Een maal de deur 

open is, ga je verder. Eenmaal de stotter voorbij is praat de kleuter gewoon 

verder.  

Op zich is er nog geen stotterprobleem. Hoe meer de kleuter deze stottermomenten echter gaat 

evalueren en besluit dat hij deze momenten van controleverlies niet meer wil, hoe meer het 

stotterprobleem groeit:  

 Het kind beseft dat het stottert en beschouwt dit als vervelend, wat zorgt voor spanning. 
 Het kind doet krampachtig zijn best om niet meer te stotteren, wat zorgt voor spanning. 
 Het kind krijgt signalen van de luisteraar dat het stotteren onaangenaam is om naar te 

luisteren, wat zorgt voor spanning.  
 Het kind heeft geleerd dat stotteren niet mag. 

 

Op dit moment ontwikkelt de kleuter meer een meer ‘trucjes’ om niet te stotteren, maar 

contradictorisch wordt het hierdoor alleen maar erger! 

Voorbeeld: de peuter / kleuter probeert startklankjes te gebruiken (“zzzz-ik ga dat eens aan 

mama tonen.”), of hij gaat vermijden om bepaalde woorden te gebruiken of vermijdt zelfs om 

te antwoorden. De spreekdrang neemt af. 

Essentieel bij kleuters die stotteren. 
Het is belangrijk dat we kunnen voorkomen dat de kleuter door het verlies van controle tijdens het 

spreken, spreken als iets onaangenaams gaat ervaren. 

Stotteren kan zeer wisselend zijn, kleuters krijgen vaak goed bedoelde adviezen (‘spreek eens trager, 

goed nadenken, eerst ademen…) . Deze maken voor de kleuter  alles moeilijker en deze adviezen 

helpen de kleuter niet… 

Stotteren wordt zo een stotterprobleem en dat willen we door vroege interventie voorkomen! 

In de kleuterklas kan de leerkracht daar zeer positief toe bijdragen! 
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Wanneer doorverwijzen? 
Als leerkracht in de kleuterklas raden we in ieder geval aan om alle ouders die bezorgd zijn door te 

verwijzen: we dienen hen correct te informeren, ook als het niet om stotteren gaat. Gaat het wel om 

stotteren dan is het optimaliseren van het rijpingsklimaat voor het ‘spreekdeeltje’ essentieel! 

Een aantal richtlijnen: 

 In ieder geval stuur je best door als ouders bezorgd zijn, dan dienen we hen immers correct 

te informeren! 

 Als stotteren meer dan 3 maand (en zeker na 6 maanden)aanhoudt of blijft cyclisch 

voorkomen. 

 Als de kleuter zich zorgen maakt, meer gaat mee duwen en vechten of zich terugtrekt. 

 Als stotteren familiaal voorkomt. 

 Als er bijkomende spraak-of taalproblemen zijn. 

 Niet al deze factoren dienen aanwezig te zijn, het is een of – of verhaal! 

Hoe detecteren en doorverwijzen? 
Informeer bezorgde ouders over het feit dat er normale onvloeiendheden zijn en dat er stotteren is. 

Stel hen gerust dat een informatief gesprek bij de logopedist-stottertherapeut hen uitsluitsel kan 

geven. 

Bovendien kan je hen ook geruststellen met de informatie dat dit nog niet betekent dat er therapie 

nodig zal zijn! 

Ben jij als leerkracht bezorgd, maar is de ouder zelf niet bezorgd, dan willen we in eerste instantie 

geen onnodige bezorgdheid creëren. 

Er bestaat een detectie instrument voor 4-5 jarigen. Dit kan je via de logopedist-stottertherapeut 

bevragen. Hij/zij zal je nog meer signalen aanreiken om je doorverwijzing te staven. 

Bovenstaande kenmerken geven in ieder geval met zekerheid reden voor doorverwijzing. 

 

 

Hoe reageer je als leerkracht op het stotteren van de kleuter? 
Kleuterleid(st)ers zijn bij uitstek opgeleid om op een vloeiendheid-bevorderende manier op het 

stotteren te reageren.  
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Leerkrachten in het kleuteronderwijs zijn erg vaardig in het reflecteren of schaduwen. Dit is een 

techniek die u in de communicatie met een stotterende kleuter kan inzetten zo vaak u kan: schaduw 

de boodschap die de kleuter net stotterend bracht. 

Voorbeeld:  

Kleuter: “Mij-mij-mmmmijn zusje iiiiis gevald vandaag!” 

Juf: “Oei, is jouw zusje gevallen? Heeft ze veel pijn?” 

Zeker wanneer de rode draad van het verhaal door veel stottermomenten wat zoek is, heeft de 

kleuter hieraan veel steun! Het helpt zeker om zijn verhaal te structureren en hij krijgt de boodschap 

dat u hem begrepen heeft. 

Zoals je in bovenstaand voorbeeld merkt, is dit ook de methode bij uitstek om taalfouten te 

verbeteren.  

Onderzoek wijst uit dat kleuters beter en meer taal leren uit een dergelijk reflecterend model . 

Wanneer je corrigerend verbetert verhoog je ook de spreekdruk voor de kleuter. Spreekdruk is een 

factor die verstorend werkt voor het ‘spreekdeeltje’. 

Voorbeeld: “het is niet gevald maar gevallen”:  het woord is bij deze reactie uit de context 

van de zin gelicht en verliest er zijn verband mee. Kinderen leren veel minder uit dit model. 

Geef geen technische adviezen zoals “spreek eens trager, denk eerst eens goed na, adem eerst eens 

diep…”.  

Deze adviezen zijn ten eerste te moeilijk om uit te voeren voor kleuters. Probeer zelf maar eens een  

hele tijd trager te praten of telkens diep te ademen voor je spreekt.  

Bovendien geven ze veel druk en geven ze aanleiding om ‘trucjes’ te ontwikkelen die heel snel een 

gewoonte worden en die het spreken voor de kleuter echt moeilijker maken.  

Behoud een natuurlijk oogcontact en respecteer de beurtwissel. Deze kleuter heeft mogelijks meer 

tijd nodig om een uiting af te werken. Ook hiervoor hebben de meeste leerkrachten reeds enorm 

creatieve hulpmiddelen bedacht om de beurtwissel in de klas te regelen. 

Stel aan deze kleuter vooral gesloten vragen in een gesprek. Open vragen moet de kleuter een groot 

geheel aan informatie ordenen en daaruit selecteren wat hij precies gaat vertellen. Via een gesloten 

vraag geeft deze opdracht minder druk. Als je voldoende wacht na de vraag zal de kleuter zelf 

bepalen wat hij aan het antwoord (‘ja/neen’) nog wil toevoegen. 

Voorbeeld van een gesloten vraag: 

Juf:  “Was het leuk bij oma dit weekend?” 

Kleuter: “Ja hoor!” 

of: 

“Ja hoor…. Mijn oma heeft koekjes gebakken.” 

Voorbeeld van een open vraag: 

Juf: “Wat heb jij allemaal gedaan bij je oma?” 

Deze vraag stelt hogere eisen aan het taalformuleringsproces, en geeft om deze reden meer 

spreekdruk. 

Deze tips kan je in periodes van veel stotteren best zo vaak toepassen als je kan! 
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Op de website kan je filmfragmentjes bekijken om deze technieken te observeren.  

 

Hoe kunnen leerkracht uit de kleuterklas en logopedist-stottertherapeut 

samen werken? 
De wederzijdse uitwisseling van informatie tussen de leerkracht en de therapeut is van onschatbare 

waarde en komt de kleuter die stottert onbetwistbaar ten goede! 

De leerkracht kent de kleuter door en door en kan de kleuter in veel verschillende spreekmomenten 

observeren. De informatie over het spreken van elke dag is van onschatbare waarde. 

De logopedist – stottertherapeut wil samen met de ouders en de leerkracht de verstorende factoren 

aanpakken. Daarvoor is de informatie van de kleuterklas essentieel. 

Indien er wel directe therapie nodig is, is het aangewezen dat de leerkracht de kleuter op dezelfde 

wijze over het stotteren aanspreekt als de logopedist-stottertherapeut en de ouders dat doen. De 

leerkracht kan zo ook mee helpen om het spreken specifiek te ondersteunen. Dit laatste wordt best 

samen met de behandelend stottertherapeut overlegd. 

 

Alvast een warm dankjewel om deze informatie door te nemen en er 

iets mee te doen! 

Uit naam van alle stotterende kleuters en hun ouders en BSV: 
Stefanie Adriaensens, Petra Fieremans, Erik Lamens, Kris Panis  en Veerle Waelkens. 

 

http://www.google.be/imgres?biw=1440&bih=784&tbm=isch&tbnid=eYVtp_K39RwSiM:&imgrefurl=http://verzamelen.marktplaza.nl/beelden/Groepje-groene-Kikkers-24509215.htm&docid=vDTokb1rN_LfPM&imgurl=http://www.marktplaza.nl/images/1/15/Groepje-groene-Kikkers-24509215.jpg&w=300&h=240&ei=JRplUqmrD8LW0QWPk4CIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:136&iact=rc&page=1&tbnh=181&tbnw=226&start=0&ndsp=18&tx=91&ty=49

