
P

Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling

Hoe kunt u de logopedist bereiken: 

Afdeling Begeleiding (MINOV)

Unit Logopedie

Commewijnestraat 31

Kantooruren: maandag t/m vrijdag, 07.00 – 15.00 uur

Telefoonnummer:  498638 

E-mail:  begeleiding@education.gov.sr  

 begeleiding_minov@live.com

Hulp met de  stem

Spreekt door de neus

Hulp bij Afwijkend mondgedrag
Hulp met de taal

Ik denk dat mijn kind een logopedist nodig 
heeft. Hoe regel ik dat? 

De logopedist van de afdeling Begeleiding is er voor 
kinderen van de basisschool (kleuter tot en met klas 
6). In principe dus voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Mocht u twijfelen als uw kind bij ons terecht kan,  
belt u ons dan even.  
Het kind komt bij ons terecht nadat het is  
verwezen door de school. Als de ouders denken dat 
het kind de hulp van een logopedist kan gebruiken,  
mogen ze het kind zelf aanmelden bij de  
logopedist van de afdeling Begeleiding van het  
MINOV.  Dit moet wel met een verwijsbrief van de school. 
Deze verwijsbrief mag u vragen aan het schoolhoofd. 
De verwijsbrief dient voorzien te zijn van een telefoon-
nummer van de school en een schoolstempel
De behandeling is geheel gratis.



Wanneer heeft een kind een logopedist 
nodig?

Wat is logopedie?
Praten doen we elke dag; het gebeurt  bijna  

automatisch. We doen onze mond open en er komt  

geluid uit. Bij het spreken hebben we onze tong,  

lippen, kaken, neus, keel en stembanden nodig.  

Wanneer een kind onverstaanbaar spreekt, kunt u bij 

de logopedist van de afdeling Begeleiding terecht.

Communicatie is meer dan alleen praten en luisteren. 

Het maken van gebaren en andere vormen van  

lichaamstaal zijn ook belangrijk bij het praten. Ook 

hier helpt de logopedist!

 
 
 

Wat doet de logopedist van de afdeling 
Begeleiding?
De logopedist onderzoekt het kind en stelt een  

behandelplan op. Verder begeleidt hij/zij het kind en 

geeft daarbij adviezen en voorlichting. Ook ouders 

en leerkrachten krijgen ondersteuning om het kind  

verder met oefeningen te helpen.

De logopedist werkt samen met de huisarts, tandarts, 

psycholoog, maatschappelijk werker en leerkracht 

van het kind. Samenwerking tussen verschillende dis-

ciplines is belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te 

helpen.

Als het kind spraakproblemen heeft:
99 Het kind laat klanken weg of kan bepaalde 

klanken niet goed uitspreken. 
99 Het kind zegt bijvoorbeeld: ” mij toe toe pij ” in 

plaats van ”mijn voet doet pijn”.
99 Het kind stottert bijvoorbeeld: “kkkkip”
99 Het kind lispelt of slist.

99 Het kind spreekt door de neus.
 

Als het kind problemen heeft met taal:
 9 Het kind kent weinig woorden en kan daardoor 

geen verhaal (na)vertellen.
 9 Het kind maakt geen goede zinnen. Het kind zegt 

bijvoorbeeld: ’‘mij boeke leze ik”.
 9 Het kind heeft op school problemen met lezen en  

schrijven.

Als het kind problemen heeft met de stem:
 9 Het kind is vaak hees of  schor, omdat hij/zij   

schreeuwt of vaak stemmetjes nadoet tijdens 

het spelen.

Als het kind problemen heeft met het gehoor:
 9 Het kind reageert niet als u het roept en u weet 

niet zeker of het u wel kan horen
 9 Het kind is sterk gelaatgericht (het kijkt altijd 

naar degene die iets zegt).
 9 Het kind kan de leesles niet goed volgen.
 9 Het kind schrijft bij een diktee steeds het laat-

ste stuk  van een zin verkeerd op.

Als het kind afwijkend mondgedrag vertoont:
 9 Het kind zuigt nog op de duim of op een 

andere vinger.
 9 Het kind zit vaak met de mond open en 

ademt door de mond.
 9 Het kind slikt verkeerd (tong tussen de  

tanden).

i ikk ik ik we wewil Ik  WIL!
i ikk ik ik we wewil Ik  WIL!
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