
Hoe ga je met een stotteraar om?  
Tips voor leerkrachten  
Onderstaande tips zijn enkel adviezen. Het stotteren zal hierdoor niet verdwijnen. Ze zijn 
slechts bedoeld om u en de stotteraar een beetje verder te helpen.  
 
 In de klas is allereerst een warme, accepterende houding van de docent heel belangrijk. 

Dit zorgt ervoor dat de stotteraar zich geaccepteerd en veilig voelt. 
 Het is belangrijk de aandacht te richten op wat de stotteraar vertelt en niet op de manier 

waarop hij dit doet.  
 Neem de tijd om naar de stotteraar te luisteren. 
 Laat de stotteraar uitpraten: maak het woord of de zin niet af. 
 Houd oogcontact als de stotteraar stottert, maar staar de stotteraar niet aan. 
 Het zal een stotteraar niet helpen als zijn spraak bekritiseerd wordt. Kritiek over de 

manier waarop hij praat, versterkt de negatieve gevoelens en laat het zelfvertrouwen 
dalen. Raadgevingen zoals: eerst nadenken, dan praten, haal eens diep adem of praat 
eens wat rustiger zijn, werken niet bevorderend.  

 Geef zelf het goede voorbeeld door rustig te praten en geef de stotteraar de tijd om zijn 
gedachten uit te drukken. 

 Ook een stotterende leerling moet de kans krijgen zich te ontwikkelen door 
zelfstandigheid te oefenen. De stotteraar moet leren voor zichzelf te praten, assertief te 
reageren of om te gaan met kritiek. Door een te beschermende houding krijgt de 
stotteraar onvoldoende kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassene. 
Behandel de stotterende leerling daarom zoals elke andere leerling. 

 Pas op met etiketjes opplakken: zie/ noem hem niet in eerste plaats als stotteraar.  
 De rare bijbewegingen en grimassen zijn pogingen van de stotteraar om stotters te 

overwinnen en verder te kunnen praten. Dit maakt deel uit van het stotteren en wil niet 
zeggen dat de leerling bijvoorbeeld dom is. 

 Meestal heeft de stotteraar al therapie gehad of volgt hij therapie bij een logopedist. 
Bespreek met de ouders of de logopedist hoe het beste omgegaan kan worden met een 
stotteraar, maar neem geen eigen initiatief om het stotteren te willen gaan verbeteren.  

 Praat niet in het bijzijn van anderen over het stotteren van de stotteraar. 
 Leerlingen kunnen gefrustreerd raken als ze uitgelachen, gepest of nagedaan worden 

door andere kinderen waardoor ze agressief of onhandelbaar kunnen reageren. Praat 
met de leerling, probeer te achterhalen waarom hij zo reageert. 

 Maak het stotteren bespreekbaar in de klas. Informatie geven kan bepalend zijn om 
pestgedrag te voorkomen. Zorg er ook voor na het geven van de informatieve les, dat het 
onderwerp bespreekbaar blíjft. Lachen of pesten om het stotteren mag niet getolereerd 
worden!  

 
Uit: "Stotteren op het voortgezet onderwijs, een voorlichtingstraject ten behoeve van 
preventie". 
In het kader van de opleiding Logopedie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven hebben 
wij, projectmatig, een informatief lespakket over stotteren ontwikkeld voor de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs (klas 1, 2 en 3). 


