
 
 

stotteren in de klas 
tips voor ouders 

 

 Stotteren is een neurologische ontwikkelingsstoornis 

 Hoorbare stotters zijn vaak het topje van de ijsberg 

 Basisschoolkinderen die stotteren hebben steun van hun ouders nodig 

 Kennis van stotteren bij leerkrachten is niet vanzelfsprekend.  

 Afnemen tempo-leestoets is niet verplicht; er zijn alternatieve methoden 
 

Nijkerk, 12-9-2017. Zondag 22 oktober 2017 is het Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze dag 
georganiseerd om de aandacht te vestigen op de zeventig miljoen mensen op de wereld die 
stotteren. Dit jaar staan bij de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) de basisschoolkinderen die 
stotteren centraal. Er zijn tips voor ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, zodat de 
kinderen zich gedurende hun schoolcarrière ondanks het stotteren volwaardig kunnen ontwikkelen.  
 

Stotteren bij kinderen begint meestal als ze tussen twee en vijf jaar 
oud zijn. Soms houdt het stotteren enige weken aan, soms kan het 
jaren duren voordat een kind vloeiend spreekt. Ongeveer één op de 
honderd kinderen blijft in meer of mindere mate last houden van 
stotteren. 
 
De ouders van basisschoolkinderen die stotteren hebben een 
belangrijke taak bij de begeleiding. Zij zijn immers de constante 
factor in het leven van hun kind. Alle anderen: leerkrachten, buren, 
sportleraren en familie hebben doorgaans een vluchtigere band met 
een kind en kunnen de problemen die door het stotteren ontstaan 
moeilijker op waarde schatten. De Nederlandse Federatie Stotteren 
(NFS) wil ouders van kinderen die stotteren ondersteunen bij hun 
taak om de omgeving te informeren over stotteren; hoe om te gaan 
met pesten, leestoetsen waarbij het tempo het resultaat bepaalt, 
spreekbeurten en praten over stotteren.  
 

De tips zijn bedoeld om de spanning bij het kind dat stottert te verminderen, hulp te bieden en begrip 
te kweken in de omgeving van het kind. “Wat je hoort van het stotteren is het topje van de ijsberg. De 
spanning, frustratie en spreekangst zitten vaak in het kind en zijn meestal niet zichtbaar.” zegt 
Marinda Hall. Als ouder van een basisschoolkind dat stottert kent zij de problemen uit de eerste hand 
en schreef zij de tips voor de NFS. “Als ouder heb je de antennes om de onderliggende problemen bij 
je kind dat stottert te herkennen. Je bent de aangewezen persoon om een ondersteunend netwerk 
van mensen uit de directe omgeving van het kind op te bouwen.”  
 
De NFS heeft in de afgelopen jaren veel bereikt met goede voorlichting over stotteren, maar het is 
nog zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen op de juiste manier een basisschoolkind benadert. De 
tips die de NFS hierbij aanbiedt, vormen een nieuwe stap naar het begrijpen en accepteren van 
kinderen met een stotterprobleem. De tips zijn te vinden op de website www.stotteren.nl . 
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http://www.stotteren.nl/


 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Over NFS 
De NFS is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de 
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie ondersteunt de campagne op Wereldstotterdag. 
 
  

Wat is Wereldstotterdag 

 In 1998 werd voor het eerst een Wereldstotterdag (op 22 oktober) gehouden 

 Sindsdien geven we jaarlijks op die dag extra aandacht aan stotteren 

 Stotteren is een neurologische ontwikkelingsstoornis 

 Maar: stotteren heeft niets met intelligentie te maken 

 5 procent van 2 tot 5-jarigen stottert gedurende een beperkte periode 

 1 op de honderd heeft blijvend last van stotteren  

 70.000.000 mensen wereldwijd stotteren 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.stotteren.nl 
Ook kunt u contact opnemen met de Nederlandse Federatie Stotteren, 
Tel: 030-2333336, email nfs@stotteren.nl 
Anja van der Vlist-Pluut, logopedist-stottertherapeut, tel: 06-42162475  
Annelies Mobach, logopedist-stottertherapeut, tel: 06-40618646 
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