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Wat is normaal(niet)vloeiend spreken?
Iedereen praat wel eens minder vloeiend. Luisterend naar mensen die aan het woord zijn, 
valt er van alles op: de vele ‘eh’s’, de stopwoordjes, het opnieuw beginnen met een zin ... 
Dat zijn allemaal niet-vloeiende momenten in het spreken die we heel gewoon vinden. 
Deze ‘normale’ niet-vloeiende momenten kenmerken zich door het herhalen van woorden: 
‘als als als we kijken naar het volgende voorbeeld’; herhalingen van delen van uitingen: 
‘als we nu als we nu eerst zien dat ...’; aarzelingen in het spreken: ‘ehm ... ja ... ehm als 
we nu kijken naar ...’; zinsveranderingen: ‘ik denk dat ... als u het mij vraagt, zou ik het 
liefst ...’ Over het algemeen verlopen deze niet-vloeiendheden rustig, er is weinig tot geen 
spanning merkbaar en het tempo bij het spreken verandert niet. De luisteraar heeft, 
meestal de indruk dat de spreker tijd nodig heeft om zijn verhaal te ordenen en de juiste 
zinnen te formuleren.

Wat is stotteren?
Heel anders verloopt stotteren. Het spreken is óók niet-vloeiend, maar nu worden er delen 
van woorden en/of klanken herhaald of verlengd: ‘Wanneer w.. w.. we naar de bi bi bi 
bioscoop gaan zzzzullen we dan ...’ Er kan hierbij lichamelijke spanning merkbaar zijn 
en er kunnen blokkades (het vastzitten op spraakklanken) ontstaan. Het spreken en de 
stottergedragingen kunnen versneld en/of onregelmatig plaatsvinden. De lichamelijke 
spanning kan ook zichtbaar zijn: bewegingen in het gezicht, soms van armen en benen of 
in andere delen van het lichaam. De formulering van hetgeen er gezegd wordt kan grillig 
worden of onnatuurlijk overkomen. De ontregelingen vinden bij gevorderd stotteren vaker 
plaats bij inhoudelijk belangrijkere woorden in het gesprek en de luisteraar kan een gevoel 
van onbehagen ervaren.

INFORMATIE EN ADVIEZEN 

VOOR DOCENTEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN
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De oorzaak
Op dit moment is men van mening dat iemand die stottert in aanleg een kwetsbaar 
(spraak)motorisch systeem heeft: de timing van alle spierbewegingen die we nodig hebben 
om tot spraak te komen is bij de persoon die stottert minder stabiel. Neurologisch onder-
zoek wordt volop gedaan en geeft steeds meer informatie. Verschillen in neurologische 
activiteit tussen mensen die wel en niet stotteren worden duidelijker. 

Hoe vaak komt stotteren voor?
Stotteren komt bij ongeveer 1 à 2 procent van de jongeren en volwassenen voor en begint 
meestal op jonge leeftijd, tussen de twee en negen jaar. Het komt ongeveer bij 3 à 4% 
van de schoolkinderen voor, jongens hebben er drie- tot viermaal vaker last van dan 
meisjes. Stotteren komt in alle sociale lagen van de bevolking en bij alle intelligenties in 
gelijke mate voor. Ook komt stotteren in alle culturen voor. Onderzoekgegevens hierom-
trent zijn helaas niet altijd eenduidig als gevolg van verschillen in terminologie en taal in 
verschillende landen. Stotteren kan samen voorkomen met andere spraak- en/of taal-
problemen, ADHD, Gilles de la Tourette, syndroom van Down e.a., maar veel vaker komt 
het opzichzelfstaand voor. 

Binnen één familie ziet men stotteren 
regelmatig vaker terug, er kan sprake zijn 
van een erfelijke aanleg. Er zijn geen 
duidelijke op zichzelfstaande specifi eke 
persoonlijkheidskenmerken aan te wijzen 
bij mensen die stotteren. Stotteren kan 
wel gevolgen hebben voor het persoonlijk 
reageren in situaties.

Op jonge leeftijd komt stotteren vaker voor en 
de mogelijkheid van spontaan herstel is dan 
beduidend groter. Cijfers omtrent herstel zijn lastig 
te geven. Globaal kan men zeggen dat bij kinderen 
een derde deel volledig herstelt, een derde deel 
spreekt licht niet-vloeiend en een derde deel van 
de kinderen blijft stotteren. Wanneer een kind een 
periode gestotterd heeft, kan dit bij periodes weer terugkomen. Tussentijds lijkt het 
kind dan, in ieder geval voor de directe omgeving, vloeiend te spreken. Wanneer er 
gesproken wordt over ‘herstel van stotteren’ moet over een lange periode beoordeeld 
worden of het vloeiend spreken standhoudt. De middelbare schoolleeftijd blijkt hierbij 
een belangrijke periode.
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Hoe kan stotterend spreken geleidelijk een stotterprobleem 
worden?
Wanneer aan een kind met motorische timingsproblemen meer eisen worden gesteld, er 
van een hogere tijdsdruk sprake is, er ingewikkelder handelingen gevraagd worden en er 
meer mensen staan op te letten, zullen de problemen toenemen, de handigheid zal 
verminderen en ‘foutjes’ kunnen eerder optreden. Dat is het moment waarop onzekerheid 
groeit. Bij spreken en stotteren betekent dit dat opwinding, vermoeidheid, tijdsdruk, het 
gebruik van ingewikkelde taal of moeilijke woorden, het aantal mensen dat staat te 
luisteren of wacht, allemaal omstandigheden zijn die de druk op een kind kunnen doen 
toenemen. Bij een aanleg voor stotteren zal het niet-vloeiende spreken dan gemakkelijk 
worden uitgelokt of versterkt. 

Naarmate er meer stottermomenten optreden gaan allerlei leerprocessen 
een rol spelen:
 Als de stotterervaringen in aantal toenemen, kan een kind er geleidelijk gevoeliger 

voor worden.
 Het kind slaat de herinneringen aan de stottermomenten op en verbindt deze met 

allerlei omstandigheden die op die momenten een rol spelen.
 Het bedenkt oplossingen om uit deze benarde situaties te komen.
 Het kind let ondertussen scherp op hoe anderen op hem reageren.
 Gedachten en gevoelens rond het stotteren ontwikkelen zich en spelen een steeds 

belangrijker rol.
 Het stotteren ontwikkelt zich nu vanuit de eigen ervaringen verder: ‘Altijd als ik aan 

de telefoon moet praten dan ...’
 Reacties die het kind bedenkt worden geautomatiseerd: ‘Als ik stotter bedenk ik heel 

snel een ander woord.’
 Als deze ‘oplossingen’ het stotteren even lijken te verminderen, wordt het kind gesterkt 

deze vaker te gebruiken.
 Effect op korte termijn is dan bijna altijd een gevoel van opluchting, op lange termijn zal 

de frustratie toe kunnen slaan.

Het gedrag van de mensen in de directe omgeving speelt bij deze leerprocessen een rol: 
‘Mijn moeder zucht steeds als ik stotter, ze wil het vast niet horen.’ De reacties van 
anderen: ‘Denk eerst even na voor je iets gaat vertellen’, of de vermeende of gevreesde 
reacties van anderen: ‘Als je stottert zul je later niet in de handel kunnen gaan’, of ‘Als je 
stottert ben je niet gevat genoeg’, zullen hun effecten hebben. Het lijkt of het kind extra 
voelhorens ontwikkelt voor mogelijke reacties van anderen, de anderen staan met hun 
reacties als het ware ‘model’ voor het kind. Ieder kind heeft zijn eigen leerervaringen, er 
ontstaan persoonlijke gedachten en gevoelens rond spreken en stotteren.
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Wanneer we stotteren onderzoeken, onderscheiden we vier verschillende 
componenten die steeds weer met elkaar in interactie zijn en waarbij per kind 
de sterkte van elke component anders kan zijn:
 De cognitieve component: de gedachten die zich vormen rond het stotteren. 

Aanvankelijk beseft een jong kind dat zijn spreken anders verloopt dan bij anderen. 
Geleidelijk ontwikkelt een kind een eigen oordeel over zijn spreken en stotteren, dit 
oordeel kan negatief worden. De mate waarin deze negatieve gedachten een rol gaan 
spelen in het communiceren van het kind is heel verschillend. Het zelfbeeld kan 
beïnvloed worden met te verwachten gevolgen.
 De emotionele component: een kind kan een verscheidenheid aan emoties ervaren 

tijdens het stotteren: angst, schaamte, machteloosheid, boosheid ... Binnen deze 
component zijn ook lichamelijke reacties op de emoties merkbaar: spierspanning, 
ademontregeling, blozen, transpireren.
 De verbaalmotorische component: het herhalen van delen van woorden en gedragingen 

die een kind kan ontwikkelen om het stotteren uit de weg te gaan. De laatste kunnen talrijk 
 en zeer divers zijn. Zij staan direct onder invloed van de cognitieve en emotionele component. 
 Andere woorden gebruiken, heel diep ademhalen vooraf aan een gevreesd woord, steeds 

opnieuw beginnen, extra kracht zetten ... kortom: het stotteren vermijden, aarzelen, aan-
loopjes nemen om door de gevreesde woorden heen te komen of juist hard duwen om er 
doorheen te komen. Binnen deze component is lichamelijke spanning mogelijk in de vorm 
van bijvoorbeeld meebewegingen en ademontregeling. De ervaringen die het kind opdoet

 bepalen in belangrijke mate de manier waarop hij met zijn stotteren omgaat in sociale situaties. 
 De sociale component: communicatie is een zaak van twee partijen: de spreker en de 

luisteraar, er is een wisselwerking tussen deze twee. Er kan zich een communicatie-
patroon ontwikkelen waarbij een kind zich meer en meer gehinderd voelt in zijn zelfont-
plooiing. Studie en beroepskeuze kunnen er later door bepaald worden. De luisteraar 
speelt hierbij een rol. Hoe goed kan deze het stotteren hanteren? Welke plaats neemt 
het stotteren in naar de mening van ouders en docenten, klas-genoten of vrienden? 
Kinderen leren van hun ervaringen en van het gedrag van de mensen om hen heen.

De stottercomponenten bij de leerling in het voortgezet onderwijs
Wanneer een kind van de basisschool afkomt verandert er veel. De overgang naar het 
voortgezet onderwijs is voor veel kinderen groot, hun ontwikkeling neemt een fl inke vlucht en 
de gevoelde noodzaak ‘bij een groep te horen’ kan erg dwingend zijn. Op deze leeftijd vindt 
niet iedere leerling het prettig over zijn gedachten en gevoelens te praten, laat staan deze met 
volwassenen te delen. In sociale vaardigheden moet de leerling veel leren, het omgaan met 
klasgenoten verloopt anders, praten tegenover jongens/meisjes krijgt een speciale waarde. 
Het spreken en het taalgebruik kunnen veranderen onder invloed van groepsnormen, ook de 
stotterende leerling is niet graag een uitzondering.
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De vier componenten binnen het stotteren gaan een steeds persoonlijker invulling krijgen: 
de leerling vindt het misschien moeilijk om over zijn gedachten te praten, zal zijn gevoelens 
niet makkelijk toegeven, vindt het lastig anderen te betrekken in zijn (stotter)ervaringen. 
Zijn gedrag, dat door deze gedachten, gevoelens en ervaringen bepaald wordt, verandert. 
De leerling reageert anders dan de omgeving van hem gewend was. Deze reacties zijn niet 
altijd meer gemakkelijk bespreekbaar.

Verwarring bij het herkennen van stotteren op school
Stotteren is communicatiegebonden, het treedt in praktisch alle gevallen alleen op wanneer 
de leerling ‘in spreekcontact’ is met een ander. De herhalingen en verlengingen zijn meestal 
wel duidelijk op te merken voor de ander. De wijzen waarop de leerling zichzelf heeft geleerd 
zijn stotteren te camoufl eren zijn divers. Voor iemand die niet bekend is met het fenomeen 
stotteren, vallen deze aangeleerde gedragingen niet altijd op als ‘stottergedragingen’.

Misvattingen tussen leering en docent kunnen makkelijk optreden zoals de 
volgende illustratie duidelijk maakt:

In zijn pogingen de herhalingen en verlengingen zo min mogelijk te laten 
opvallen, verzint de leerling allerlei hulpmiddeltjes, de zogenaamde ‘secundaire’ 
stottergedragingen:
 Het gebruik van stopwoordjes en de aarzelingen om woorden of het hele spreken uit te stellen.
 Het steeds opnieuw beginnen met een zin om een gevreesd woord te omzeilen.
 Het veranderen van de zin of het gebruiken van andere woorden als er een 

‘stotterwoord’ wordt verwacht.

    
HELP, EEN BEURT, WAT NU?

 IK KOM ER NIET UIT!

 
EH ... EH ... NOU EH ... IK WEET NIET

  GGGOED ... EH EH MISSCHIEN ...

LEERLING:

    
HEEFT HIJ NU ALWEER NIET OPGELET?

          WEET HIJ WEER NIET WAAR WE ZIJN?

 
OPLETTEN JIJ, WANNEER WORD JE 

                EENS WAKKER? DE VOLGENDE VRAAG.

DOCENT:

   ALEX: ‘Ik doe in de klas gewoon of ik niets te zeggen heb, 
ze denken toch dat ik me nergens iets van aantrek. 
Ik kom laat binnen en ben als eerste vertrokken. 

Vrienden heb ik toch wel. Met sport kan ik me goed uitleven,
dan heb ik ook geen last van dat gestotter. 

Zo heeft niemand het in de gaten dat ik stotter.’
“ “

   DYLAN: ‘Als ik merk dat de leraar meteen beurten gaat
geven, rommel ik gewoon nog even in mijn tas of ik blader 
in mijn agenda. De leraar denkt dan dat ik nog even bezig 
ben alles op orde te krijgen en slaat me dan makkelijk over. 

Mooi toch?’
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 Het maken van extra bewegingen, bijvoorbeeld met de ogen knipperen, met de 
kaak trekken of andere delen van het lichaam bewegen of spannen in de strijd om uit 
een woord te komen.
 Zwijgen, het spreken beknopt houden, doen alsof het antwoord niet geweten wordt of 

niet weten waar men in de tekst gebleven is, huiswerk ‘vergeten’.
 Een onverschillige houding aannemen.
 Opvallend, bijvoorbeeld brutaal, agressief, clownesk gedrag laten zien of juist het 

omgekeerde: zich terugtrekken.
 Wegblijven van de les.

Op den duur raken vele van deze ‘trucjes’ geautomatiseerd. De leerling lijkt ze ‘onbewust’ 
en voortdurend toe te passen. De indruk redelijk vloeiend te kunnen spreken kan in zo’n 
geval groot zijn, maar is ook misleidend. De leerling kan volledig vastlopen in deze 
‘secundaire’ stottergedragingen. Het beeld van ‘de leerling die stottert’ wordt nog meer 
vertroebeld als we kijken naar situaties waarbij de communicatie géén grote rol speelt. Hij 
zal dan immers niet, of veel minder, stotteren: denk in de schoolsituatie bijvoorbeeld aan 
de gymlessen, bij drama – je kruipt dan ‘in de huid van een ander’ – en zang. Vloeiender 
spreken treedt meestal op wanneer de leerling fl uistert, als hij in koor spreekt, wanneer hij 
in omgevingslawaai moet praten waarbij hij zichzelf niet hoort spreken of als hij in zichzelf 
iets zegt. De mate en ernst van het stotteren blijkt ook nog eens afhankelijk van allerlei 
omstandigheden, het onderwerp van gesprek, bijkomende emoties en van de houding van 
de ander. De verwarring voor de nietsvermoedende luisteraar, hier: de nietsvermoedende 
docent, is compleet: stottert deze leerling nu wél of níet?

Wanneer iemand zo krampachtig zijn best doet om het stotterend spreken te omzeilen, 
is het duidelijk da t het stotteren hem in gedachten fl ink bezighoudt. De houding ten 
opzichte van zijn spreken en zijn gehele houding tijdens spreeksituaties is inmiddels verre 
van positief. Angst-, frustratie- en schaamtegevoelens kunnen optreden, zijn hart klopt 
sneller, het zweet breekt hem uit. De fi xatie op de manier van spreken kan dermate 
groeien dat het spreken een kwelling wordt. Gedachten die de kop op kunnen steken zijn 
bijvoorbeeld: ‘oh help, daar ga ik weer’, of ‘als ik straks moet praten, zullen de anderen 
wel weer denken dat ik niet weet wat ik zeggen wil’, enzovoort. 

   DYLAN: ‘Als ik merk dat de leraar meteen beurten gaat
geven, rommel ik gewoon nog even in mijn tas of ik blader 
in mijn agenda. De leraar denkt dan dat ik nog even bezig 
ben alles op orde te krijgen en slaat me dan makkelijk over. 

Mooi toch?’“ “
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De vorm van het spreken lijkt belangrijker te worden dan de inhoud. Dergelijke gedachten 
en gevoelens ‘voeden’ de ontwikkeling van steeds meer secundaire stottergedragingen. 
Dat de inhoud van de boodschap hierdoor schade kan oplopen is evident en dit kan op zijn 
beurt gevolgen hebben voor het algemeen functioneren en voor het beoordelen van de 
prestaties van de leerling.

Stottertherapie
Wanneer de leerling stottertherapie volgt, zal er bij een solide therapie aandacht besteed 
worden aan alle componenten van het stotterprobleem: de cognitieve component, de 
gedachten over en de houding met betrekking tot het stotteren en het spreken; aan de 
emotionele component, de gevoelens die een rol spelen tijdens het stotteren; aan de 
sociale component, de interactie tussen de leerling en zijn omgeving en aan de 
verbaalmotorische component of de manier van stotteren. Therapie zal zich op alle 
componenten moeten richten en veelal beogen een makkelijker of vloeiend(er) manier 
van (stotterend) spreken te ontwikkelen. Een dergelijke vorm van therapie noemen we 
een geïntegreerde therapie, daarbij is er brede aandacht voor alle bij deze leerling 
aanwezige componenten van het stotterprobleem. Welke accenten er zullen worden 
gelegd hangt af van de problematiek bij de persoon die stottert: met een leerling die veel 
stottert en die hierbij geen of weinig cognitieve en/of emotionele problemen kent, zal de 
therapeut eerder aandacht kunnen besteden aan de verbaalmotorische component. 
Een leerling die stottert en veel last heeft van negatieve gedachten en gevoelens zal 
vermoedelijk eerst aan de psychosociale aspecten van het probleem moeten werken 
vóór hij met een training in vloeiender spreken/ stotteren kan beginnen. Een stottert-
herapeut, in veel gevallen een ervaren of gespecialiseerde logopedist, zal met de leerling 
prioriteiten stellen.

Therapie op deze leeftijd
Niet zelden lijkt de motivatie om therapie te zoeken of voort te zetten op de leeftijd van het 
voortgezet onderwijs verloren te gaan. Docenten die al langer voor de klas staan herken-
nen de veranderingen die zich voltrekken bij de leerling. De invloed van de ouders wordt 
vaak minder, maar blijft zeker nog heel belangrijk. Het is een optie nu ook ándere 
personen, bijvoorbeeld favoriete docenten of klasgenoten, in te schakelen. Overleg met 
een stottertherapeut over wat de mogelijkheden zijn om hulp te bieden is noodzakelijk. 
Om het kind ruimte te geven zich te ontwikkelen en zijn mening te leren vormen, is er 
misschien eerder een therapiepauze ingelast. Het blijft dan voor de therapeut, in overleg 
met de docent, belangrijk op afstand bemoeienis te kunnen houden. De leerling zal 
altijd terug kunnen komen voor vervolgtherapie. Het niet voortzetten van de therapie is 
over het algemeen geen onwil, maar (tijdelijke?) onmacht.
Tijdens de therapie of tijdens het motiveren van de leerling tot het volgen van therapie 
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zal begrip, ondersteuning en geduld nog meer dan vroeger belangrijk zijn. Oog hebben 
voor de enorme veranderingen die op deze leeftijd plaatsvinden staat nummer één. 
De leerling is in de eerste plaats een mens in ontwikkeling, daarnaast is hij iemand die 
– toevallig – stottert. Niet alle gedrag kan of mag in directe relatie tot het stotteren worden 
beoordeeld.

Hoe kan een luisteraar het best reageren op stotteren?
Er zijn algemene adviezen voor de luisteraar, de docent en anderen, het is aan te raden 
met de betrokkene te overleggen of deze adviezen voor hem gepast zijn. Ieders stotteren 
is anders, ieder heeft door de jaren heen persoonlijke ervaringen opgedaan. Wanneer 
er therapie is gevolgd heeft de persoon die stottert meestal al meer inzicht in zijn 
problematiek en zullen de reacties van de luisteraar ook anders kunnen en mogen zijn.

Onderstaande adviezen zijn algemeen en kunnen in ieder geval worden opgevolgd.
 Let altijd meer op de inhoud van hetgeen de leerling zegt dan op de vorm.
 Laat iemand die stottert uitpraten, aanvullen kan namelijk heel verkeerd uitpakken.
 Kijk de persoon die stottert aan, ook tijdens het stotteren zelf. Aandacht hebben voor de 

boodschap van de ander blijft het belangrijkste en door aankijken wordt dit getoond.
 Neem de tijd om te luisteren, stotteren en gehaast zijn in een gesprek zijn vijanden 

van elkaar.
 Probeer de druk op de communicatie te verlagen.
 Spreek zelf rustig en hanteer pauzes in het spreken zodat de ander de kans krijgt zijn 

mening te geven.
 Stotteren is een probleem voor de persoon die stottert, maar kan ook een probleem zijn 

voor de luisteraar. Vaak heeft de luisteraar in gedachten al aangevuld wat de ander 
wilde zeggen, hij moet zich dan inhouden en dat is lang niet altijd gemakkelijk. Wanneer 
iemand stottert op een manier die gepaard gaat met veel spierspanning kan de 
luisteraar soms mee de adem inhouden of een gespannen gevoel ervaren. Het is voor 
de luisteraar niet verwonderlijk dat de raad: ‘gewoon doen alsof er niets aan de hand is’ 
moeilijk is op te volgen. Openheid betrachten over stotteren werkt goed voor de leerling 
die stottert, maar ook voor de luisteraar.
 Wees uiterst voorzichtig met het geven van adviezen: ieder goed bedoeld advies is 

immers een vorm van kritiek. We zeggen bij een advies de ander dat hij iets op een 
andere manier, bijvoorbeeld ‘rustig aan’ moet doen, terwijl hij, dat blijkt uit het 
veelvuldig optredende secundaire stottergedrag, al zo zijn best doet.
 Het is verstandig notitie te nemen van mogelijke culturele verschillen in het omgaan, in 

het spreken met elkaar. Het houden van oogcontact, de afstand tussen sprekers en 
dergelijke kunnen in andere culturen een verschillende betekenis hebben.
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De stotterende leerling in het voortgezet onderwijs
De leerling heeft inmiddels al enige jare stotterende leerling in het voortgezet onderwijs n 
stotteren ‘achter de rug’. Door (leer)ervaringen kan het stotteren uitgegroeid zijn tot een 
omvangrijk probleem. 

Er zijn verschillende nieuwe omstandigheden die grip kunnen hebben op de 
ontwikkeling van stotteren:
 De algemene ontwikkeling neemt een fl inke vlucht en de gevoelde noodzaak ‘bij een 

groep te horen’ kan erg dwingend zijn.
 De ernst van de timingsstoornis speelt een rol
 De andere spraak- en taalvaardigheden en het verwachte taalgebruik op school, 

los van het stotteren, verandert.
 De omstandigheden waarin de leerling verkeert, dat wil zeggen welke eisen worden 

er in een specifi eke situatie aan hem gesteld? Spreekbeurten, boekpresentaties, 
debatteren en discussiëren zijn activiteiten die in toenemende mate eisen stellen aan 
de mondelinge (spraak- en) taalvaardigheden bij leerlingen.
 De eigen gevoeligheid en het eigen (on)vermogen van de leerling om opkomende 

problemen adequaat te hanteren. Hoe staat het met zijn social-emotionele ontwikkeling, 
lukt het hem zijn aandacht te verleggen en zijn gedrag te reguleren na opwindende of 
nieuwe ervaringen?
 De ervaringen die de leerling door de tijd heen heeft opgedaan in verschillende 

situaties en bij verschillende luisteraars. In welke mate houdt het stotteren hem 
cognitief bezig? Spelen angst en schaamte inmiddels een bepalende rol en in welke 
mate laat hij zich hierdoor in zijn communicatie leiden? Welk beeld heeft hij van de 
reacties van de anderen?
 Hoe reageren de verschillende docenten? Van één leerkracht op de basisschool, 

die volledig op de hoogte is van zijn stotteren, overstappen naar een heel docentencorps 
op de nieuwe school is voor iedere leerling een grote overgang.
 De inmiddels veranderde groep waarin hij zich bevindt: opnieuw onbekendheid 

van klasgenoten met het stotteren. Hoe staat het met de sociale vaardigheden van 

 PAUL: ‘Moet ik van mijn moeder naar de groentekraam 
om sp..sp..sp.. te kopen. “Sperziebonen!”, roept die man. 
Nee dus. “Spinazie?” ... Alweer mis. “Spruitjes dan?” ... 

Nou, ik wees toen maar op de bloemkool, “Geef me er daar maar
 een van” ... Weet die man veel dat ik spitskool moest hebben. 
Toch niet te geloven dat er zoveel groentes met /sp/ beginnen! 

Als hij me nou uit had laten praten, had ik die ellende 
na afl oop thuis ook niet gehad.’

“ “
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deze leerling? Hoe is het sociale klimaat van de klas, van de school? Wat zijn de ‘sociale 
wetten’ in de klas en hoe gaat deze leerling daarmee om?

De mate waarin en de manier waarop de leerling zélf reageert, de reactie van de 
belangrijke personen om hem heen, de aanleg tot stotteren zelf, de opgedane 
ervaringen en de verschillende leerrprocessen, bepalen hoe het stotteren zich 
uiteindelijk gemanifesteert:
 Stottert deze leerling en heeft hij hierdoor veel beperkingen in zijn hele doen en laten?
 Spreekt deze leerling minder vloeiend en kan hij zich goed redden zonder remming in 

zijn ontwikkeling?

Wat kan een docent nog meer voor de stotterende leerling doen?
Een docent zal in de eerste plaats kennis moeten hebben of krijgen van de vele ver-
schijningsvormen van stotteren om een leerling goed te kunnen begeleiden. Wanneer een 
leerling al eerder stottertherapie heeft gevolgd, zal de rapportage bij aanmelding wellicht 
al meegestuurd zijn. Helaas is stotteren bij een aantal leerlingen nog steeds een taboe. 
Wanneer een leerling nooit therapie heeft gehad of wanneer dat alweer een langere tijd 
geleden is, zal de docent zelf een eventueel stotterprobleem moeten kunnen herkennen.

Onderstaande vragen kunnen duidelijkheid geven: 
 Formuleert de leerling duidelijk of laat hij een warrig verhaal horen?
 Zijn er opvallende gedragingen in het gezicht te zien, zoals bijvoorbeeld fronsen, 

grimassen, andere opvallende bewegingen? Treden deze met name op tijdens het 
spreken? Een leerling met motorische tics zal ook allerlei bewegingen kunnen laten 
zien, vaak treden deze ook op tijdens het zwijgen.
 Maakt de leerling een erg verlegen teruggetrokken indruk?
 Valt de leerling juist op in gedrag?

   SUSAN: ‘Voordat ik naar de brugklas ging, hadden we 
met een aantal kinderen die allemaal stottertherapie hadden, 
alle mentoren uitgenodigd tijdens therapie. We hebben allemaal 

een deel van de informatie over stotteren moeten geven. 
Dat vond ik in het begin doodeng, maar achteraf 

ben ik er wel blij mee. Die mentor wist er alvast van af. 
Hij vertelde het weer door aan de andere leraren. 

Daarna hebben hij en ik in de klas samen aan de andere kinderen 
verteld dat ik stotterde. Niet dat ze dat niet hóórden, 

maar nu wéten ze het tenminste.’

“ “
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 Gaat hij (vrijwillige) beurten uit de weg?
 Gaat hij goed om met zijn klasgenoten? Hoe is dit bijvoorbeeld tijdens de gymles, 

er kan een groot verschil zijn: tijdens sport doet hij prima mee, maar in spreeksituaties 
haakt hij af.
 Is er een groot verschil in beoordeling van de leerling tussen de verschillende docenten?
 Zijn er gedragingen herkenbaar die wijzen in de richting van ander secundair stotter-

gedrag zoals hierboven is genoemd?
 Is er een groot verschil tussen mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid?
 Kijkt de leerling de luisteraar aan?
 Doet hij mee in discussies?
 Hoe is het klimaat in de klas? Hoe tolerant is de groep wanneer iemand zich anders dan 

anderen gedraagt? Hoe ‘ligt’ de leerling in deze groep?

Bij een vermoeden van stotteren is het verstandig dat de docent wél in gesprek gaat met 
de leerling. ‘Er niets over zeggen’ wordt nogal eens gekozen om de leerling te laten 
merken dat het stotteren geen probleem voor deze docent is. De leerling op zijn beurt zal 
zich dan juist genoodzaakt voelen ‘spitsroeden te blijven lopen’ en blijft zijn stotteren 
camoufl eren met allerlei denkbare gevolgen. 

Als er al informatie over de leerling en zijn stotteren aanwezig is, kan de docent op deze 
informatie aansluiten, zo niet dan kan hij het onderwerp zelf aankaarten. Nader overleg 
met ouders en stottertherapeut is aan te raden. Voorzichtigheid is geboden, het stotteren 
kan immers erg gevoelig liggen voor de leerling.

Mogelijkheden voor de docent zijn nu:
 Laat merken dat het in de eerste plaats gaat om ‘de leerling als gehele persoon’ en niet 

uitsluitend om het stotteren. De leerling heeft problemen met zijn (spreek)gedrag in 
specifi eke situaties. Op ander gebied presteert hij waarschijnlijk als ieder ander. Daar 
mag, nee móet, ook aandacht voor zijn en vooral de docent kan dit benadrukken.
 In het voortgezet onderwijs zal het waarschijnlijk gemakkelijker zijn de leerling aan te 

spreken op hetgeen hij doet. De leerling zal inzicht moeten krijgen in zijn doen en laten, 
in de gevolgen van zijn gedrag voor zichzelf en voor anderen, en in de mogelijke 
veranderingen die hij hierin kan aanbrengen. Met zijn eigen unieke persoonlijkheid ‘mag 
hij er zijn’ en verdient hij alle respect. Dat geldt ook voor zijn gevoelens en gedachten. 
Die zijn van hem zelf en alleen hij bepaalt of hij anderen daarvan deelgenoot wil maken.
 Neem als docent notitie van alle aanwezige informatie over stotteren.
 Praat met de leerling over de opgemerkte gedragingen. Baseer een oordeel niet op 

ieder apart gedrag, het gaat om het geheel van gedragingen. Bijvoorbeeld wanneer een 
leerling de docent niet aankijkt is dit niet ‘een gebrek aan aandacht of respect voor de 
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docent’, maar waarschijnlijk de enige mogelijkheid die de leerling ziet om ‘te voorkomen 
dat hij aangesproken zal worden’. Het ‘niet aankijken’ zal in een bredere context gezien 
moeten worden.
 Laat de leerling merken dat u wilt helpen, probeer open over stotteren te spreken, vraag 

wat de mening van de leerling zelf is. Een groot stilzwijgen rond stotteren versterkt de 
taboewerking en draagt niet bij tot de oplossing van gesignaleerde problemen.
 Bespreek samen of en hoe er eventueel aanpassingen gemaakt kunnen worden in de 

verschillende spreeksituaties op school. In ernstige gevallen zullen aparte maatregelen 
genomen moeten worden, bijvoorbeeld extra tijd bij mondelinge examens; dit is echter 
uitzonderlijk en lang niet altijd nodig. De wetenschap dat er over deze zaken gesproken 
kan worden kan de leerling wel meer ontspanning bieden.
 Heeft de leerling nog therapie of heeft hij therapie gehad? Wat kan men op school 

verwachten? Hoe kan men op school een bijdrage leveren? De doelstellingen per 
therapie zijn vaak anders. De beste therapie is díe therapie die zich richt op de 
individuele problemen die de leerling ervaart. Stottertherapie is ‘maatwerk’, overleg 
met de betrokkene, met de therapeut en met de ouders is een ‘must’ om een leerling 
op school adequaat te kunnen opvangen. In veel gevallen zal dit overleg al gestart zijn 
door de therapeut van de leerling bij plaatsing op het voortgezet onderwijs, zo niet: 
neem zelf contact op.
 Bespreek met de leerling de verschillende problemen die opgemerkt zijn, maar ook die 

de leerling vreest tegemoet te gaan. Denk aan beurten, presentaties of examens.
 Er onderscheidt zich een groep binnen de leerlingen die stotteren, die zich kenmerkt 

doordat zij hoge eisen stellen aan zichzelf, niet makkelijk kunnen omgaan met ‘fouten’, 
moeite hebben met het hanteren van tegenslagen en ‘overreageren’ op emotioneel 
geladen gebeurtenissen en dit vervolgens niet in rustige banen kunnen leiden. Op de 
basisschool was dit probleem voor hen redelijk te hanteren, de klas was bekend, de 
gang van zaken op school vertrouwd, de prestatiebeoordeling werd beschreven en niet 
becijferd. In het voortgezet onderwijs worden zij ineens geconfronteerd met een 
beoordeling die is uitgedrukt in cijfers, tot in twee decimalen. De stress rond de 
beoordeling kan voor hen ineens erg hoog zijn. Velen komen dan in het voortgezet 
onderwijs in aanmerking voor een faalangstreductietraining. De problemen die zij op 
school tegenkomen zijn te vergelijken met de manier waarop ze met hun stotteren 
omgaan. Een dergelijk training kan de leerling in het algemeen wel iets bieden, 
maar zal helaas het stotterprobleem niet oplossen.
 Geef de leerling het vertrouwen dat de maníer van spreken tijdens een presentatie niet 

het belangrijkste is, de ínhoud, daar gaat het om.
 Overleg met de leerling dat de andere docenten ook in kennis gesteld worden. Kan de 

leerling zelf ook een aandeel hebben in deze informatieoverdracht?
 Vul niet te snel in hoe de leerling zich zal voelen, wat zijn gedachten zullen zijn. 
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Stotteren kent een individueel ontwikkelingspatroon. Wat voor de één geldt, geldt niet 
voor de ander.

 Sluit de leerling niet uit van spreektaken. Overleg met hem en eventueel met zijn 
therapeut wat hij aankan of wat wenselijk is.
 Streef met de leerling naar overleg in de klas. Wanneer klasgenoten op de hoogte zijn 

van het stotteren kan dit de communicatie enorm vergemakkelijken. Een informatief 
gesprek organiseren, een spreekbeurt houden, een werkstuk maken over stotteren, er 
zijn genoeg mogelijkheden.
 Wees alert omtrent eventueel pestgedrag in de klas. Over het algemeen is de angst dat 

er gepest zal gaan worden groter bij een leerling, en vaak ook bij de ouders, dan dat er 
daadwerkelijk gepest wordt. Voorkómen is beter dan genezen, leerlingen kunnen maar 
beter voorbereid zijn op eventuele pesterijen. Op de meeste basisscholen wordt 
tegenwoordig veel aandacht gegeven aan de sociaalemotionele ontwikkeling van 
kinderen. Wordt in het voortgezet onderwijs op dit gebied een vervolg gegeven? Welke 
ruimte krijgt de docent om tegemoet te komen aan de wenselijkheid van een sociale 
vaardigheidstraining voor de hele klas? In hoeverre heeft een leerling binnen zijn 
stottertherapie al geleerd hiermee om te gaan?
 De keuzes die gemaakt moeten worden binnen het schoolprogramma met het oog op 

latere studie of beroep hoeven niet af te hangen van de aan-wezigheid van stotteren. 
Stotteren kom je werkelijk bij alle beroepen tegen, zoals blijkt uit het volgende lijstje van 
bekende ‘stotteraars’: Bruce Willis, Rowan Atkinson (‘Mister Bean’), Winston Churchill, 
Charles Darwin, Isaac Newton, Somerset Maugham, Marilyn Monroe, Carly Simon, Tiger 
Woods, Gareth Gates, Aristoteles, koning George VI van Engeland en in Nederland 
Erben Wennemars, Miss Montreal, Frans Bauer, Herman Finkers, Maarten van der 
Weijden, Ed Nijpels, Boudewijn Büch. Er zijn er velen, allemaal mensen die niet in een 
hoekje zijn weggekropen omdat ze stotterden.

Ook voor iemand die stottert geldt: zoek het werk of de studie waar je plezier in hebt en 
waar je verdere aanleg en al je andere kwaliteiten het best tot hun recht komen. Iemand 
die stottert, zal vermoedelijk niet de ambitie hebben nieuwslezer bij de televisie te worden. 
Maar voor het overige zijn er maar weinig echte beperkingen. Een docent kan een leerling 
daadwerkelijk steunen in het maken van keuzes door hem de mogelijkheden en niet de 
onmogelijkheden voor te houden.

‘TELEFONEREN? DAT VIND IK ZO MOEILIJK, WANT DAN ZIE IK DE ANDER NIET.’ 

‘TELEFONEREN? DAT VIND IK JUIST MAKKELIJK, WANT DAN ZIE IK DE ANDER NIET.’
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Verder lezen
Verschillende folders en boekjes zijn verkrijgbaar via de webwinkel of te downloaden op 
www.stotteren.nl. Deze site heeft links naar verschillende andere websites. Meer 
informatie via tel: 030 – 233 33 36, e-mail: nfs@stotteren.nl of

DVD
 Ik stotter erbij, wat doe jij 
 Als de adem stolt, Barbara den Uyl
 The King’s Speech
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