
Deze checklist helpt u te beoordelen of een kind in aanmerking komt voor een logopedisch 
onderzoek. U ziet hieronder een aantal deelgebieden waarop een kind problemen kan hebben, 
met daaronder risicofactoren. Als u ergens een risicofactor kunt aankruisen, betekent dit dat het 
zinvol is om het kind aan te melden bij de logopedist. Kinderen die logopedie hebben of korter dan 
een jaar geleden logopedie hebben gehad, komen niet in aanmerking voor dit logopedisch 
onderzoek. De logopedist informeert de ouder(s)/verzorger(s) altijd over de resultaten van het 
onderzoek.  
 

Wanneer er sprake is van een risicofactor is het zinvol om een screening aan te vragen.  

 

 
Risicofactoren: (aankruisen = aanmelden)  
□ De ouders maken zich zorgen  
 
Taal  
□ Het kind spreekt niet of nauwelijks.  
□ Het kind lijkt een kleinere woordenschat te hebben dan leeftijdsgenoten.  
□ Het kind lijkt moeite te hebben met het maken van goede zinnen.  
□ Het kind lijkt moeite te hebben met het begrijpen van gesproken taal.  
 
Tweetaligheid  
□ Het kind heeft problemen in de moedertaal.  
□ Het kind ontwikkelt de Nederlandse taal onvoldoende.  
 
Spraak  
□ Het kind spreekt slechter dan leeftijdsgenoten.  
□ Het kind heeft moeite met bepaalde klanken, namelijk ………  
□ Het kind heeft last van zijn manier van spreken.  
□ Het kind spreekt met de tong tussen de tanden (slissen).  
□ Het kind spreekt door de neus.  
□ Het kind spreekt niet vloeiend en heeft daar last van.  
 
Mondgedrag  
□ Het kind zit regelmatig met de mond open.  
□ Het kind zuigt op duim, vingers en/of speen.  
□ Het kind kwijlt zeer veel.  
 
Stem  
□ Het kind is regelmatig hees of schor.  
□ De stem van het kind valt soms weg.  
 
Gehoor 
□ Het kind lijkt niet goed te horen 
□ Het kind heeft vaak oorontstekingen 
 

Naam Kind:  
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
Groep: 
Naam aanmelder: 

J/M 
Mobiel: 
 
 
Datum: 

        Geboortedatum: 
 



Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………  
 
Heeft het kind logopedische behandeling (gehad)?   □ nee  
□ ja, van ……….…..…… tot ………………  
reden: ………………………..……………  
 
De ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor logopedisch onderzoek en het terugkoppelen 
van de resultaten naar de aanmelder/leerkracht.  
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):  
 


