
Naam product

Categorie 

Samenvatting

Financiering

Clientprofiel

Beschrijving interventie, 
leeraanbod of instrument

Geef aan of sprake is van: 

Toelichting: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jeugdwet

Anders, namelijk:

 CP 1  Cliënt met een gehoorbeperking tussen 0 en 1 jaar oud

 CP 2  Dove of ernstig slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 3  Slechthorende cliënt tussen 1 en 5 jaar oud

 CP 4  Dove of ernstig slechthorende cliënt met CI tussen 0,5 en 5 jaar oud

 CP 5  Doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar oud

 CP 6  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 1,5 en 5 jaar oud

 CP 7  Dove of slechthorende cliënt tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 8  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 9  Doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar oud

 CP 10  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 5 en 12 jaar oud

 CP 11  Dove of slechthorende cliënt tussen 12 en 18 jaar oud 

 CP 12  Dove of slechthorende cliënt met CI tussen 12 en 18 jaar oud

 CP 13  Cliënt met een taalontwikkelingsstoornis tussen 12 en 23 jaar oud

 CP 14  Vroegdove volwassen cliënt 

 CP 15  Plotsdove of laatdove volwassen cliënt

 CP 16  Slechthorende volwassen cliënt

 CP 17  Doofblinde volwassen cliënt

 CP 18  Cliënten met een auditieve en/of communicatieve verstandelijke  

 beperking tussen 0 en 18 jaar oud

 CP 19  Volwassen cliënten met een auditieve en/of communicatieve  

 verstandelijke beperking

 Niet van toepassing

Een interventie/methodiek ten behoeve van behandeling

Leeraanbod

Een instrument t.b.v. diagnostiek, behandeling of wetenschappelijk onderzoek  

(bijv vragenlijsten, tools, tests)

Anders/overig: 

Klanklessen voor Peuters

De klanklessen zijn groepslessen gericht  op de spraakontwikkeling. In een klein groepje (max. 5 

kinderen) wordt  er gedurende drie korte lessen van circa t ien minuten volgens een vaste st ructuur 

aandacht  besteedt  aan een klank. De st ructuur van de klanklessen is afgeleid van de behandelwijze 

volgens Hodson & Paden. De lessen worden gegeven door de pedagogisch behandelaar van de 

groep, met  ondersteuning van de logopedist .



Zorgprogramma

Voor wie?  

Doelgroep

Doelstelling/doelen 

of leerdoelen

(circa 5 regels)

 Professional

 Ouders

 Systeem

 Client

 ZP 1 Behandeling DSH-cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe omgeving 

 ZP 2  Persoons- en systeemgerichte behandeling DSH-cliënt tussen 5 en 18 jaar

 ZP 3 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor DSH-cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 4 Kortdurend diagnostiek- en behandeltraject voor DSH-cliënt tussen  

 5 tot 18 jaar 

 ZP 5  Persoons- en systeemgerichte behandeling vroegdove volwassene

 ZP 6  Persoons- en systeemgerichte behandeling plots/laatdove of slechthorende 

  volwassene

 ZP 7 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS binnen gezin en directe omgeving  

 (zonder groep) 

 ZP 8 Behandeling kind 1,5-5 jaar met een TOS in een therapeutische omgeving  

 (met groep) 

 ZP 9  Persoons- en systeemgerichte behandeling cliënten met een TOS tussen  

 5 en 23 jaar 

 ZP 10 Behandeltraject in therapeutische omgeving voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar 

 ZP 11 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor cliënten met een TOS  

 tussen 5 en 23 jaar

 ZP 12 Behandeling doofblinde cliënt tussen 0 en 5 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving 

 ZP 13 Behandeling doofblinde cliënt tussen 5 en 18 jaar binnen gezin en directe  

 omgeving

 ZP 14 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde cliënt tussen  

 5 en 18 jaar

 ZP 15 Persoons- en systeemgerichte behandeling doofblinde volwassene

 ZP 16 Behandeling ACVB-cliënt binnen gezin en directe omgeving

 ZP 17 Communicatiediagnostiek en -training voor ACVB-cliënt

 ZP 18 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor dove cliënt vanaf  

 5 jaar 

 ZP 19 Behandeling met verblijf in therapeutische omgeving voor cliënt met een  

 TOS vanaf 5 jaar 

 ZP 20 Kortdurende diagnostiek en behandeltraject voor CMB-cliënt   

 Niet van toepassing

- Kinderen tot  5 jaar met  problemen in de spraakklankontwikkeling, die de peuterbehandelgroep 

voor kinderen met  een taalontwikkelingsstoornis bezoeken. 

- Voor de groepen 1 en 2 van het  Cluster 2 Speciaal Onderwijs is een aparte intervent ie ontwikkeld: 

Klanklessen voor Kleuters.

Verbetering van fonologische vaardigheden/  klankleren ten behoeve van verbetering van de spraak, 

waardoor de communicat ieve redzaamheid verbetert ; Uitbreiding expert ise pedagogisch 

behandelaar op het  gebied van de klankontwikkeling en de st imulering daarvan; Uitbreiden 

expert ise logopedist  op het  gebied van de opzet  en de uitvoering van de klanklessen op de 

behandelgroep.



Opzet (het hoe, vaak,  

waar en met wie?)

(circa 10 regels)

Inhoud van de interventie

(circa 20 regels)

Voorwaarden voor gebruik 

(circa 10 regels)

Onderzoek

Toetsing 

De intervent ie bestaat  uit :

- Online t raining van 2 uur voor pedagogisch behandelaren.

- Online t raining voor logopedisten.

- Klanklessen die 2x per week in de behandelgroep gegeven kunnen worden.

- Bijbehorend materiaal. 

De klankles bestaat  uit  de volgende onderdelen: 

1. Int roduct ie klank 

2. Luisterwoorden 

3. Fonologisch bewustzijn 

4. Luisterspel 

5. Praatspel 

6. Krit isch luisteren /  klankreflect ie  

Voor de inhoud bij punt  1 t / m 6, zie onderstaand art ikel:

Esther Ot tow-Henning & Brigit ta Keij (2020): Does group intervent ion make a difference for the 

speech sound development  of Dutch pre-school children with Developmental Language Disorder? 

Internat ional Journal of Speech-Language Pathology, 22:6, 696-707

DOI: 10.1080/ 17549507.2020.1842496 

ht tps:/ / doi.org/ 10.1080/ 17549507.2020.1842496

Pedagogisch behandelaren en logopedisten die met  deze intervent ie willen werken, doorlopen 

hiervoor een e-learning. 

Om de klanklessen te kunnen geven, dient  de schriftelijke uitwerking en divers bijbehorend 

spelmateriaal op de groep aanwezig te zijn. 

Niet  van toepassing 

Er zijn pilots met  evaluat ies gedaan binnen Auris: wanneer de kinderen op de behandelgroep 

klanklessen aangeboden kregen, ging hun klankontwikkeling sneller vooruit  (Ot tow-Henning & Keij, 

2020).

Esther Ot tow-Henning & Brigit ta Keij (2020) Does group intervent ion make a difference for the 



Totstandkoming 

(maximaal 10 regels)

Kosten en tijdsinvestering
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Op dit  moment  (mei 2022) kan deze intervent ie nog niet  worden besteld.

klankles, klankontwikkeling, spraakontwikkeling, klanken, spraak, art iculat ie, fonologie, audit ief 

bewustzijn, doelklank, audit ieve discriminat ie, audit ief bombardement , krit isch luisteren, 

klankgebaren, recasten, coachen, KAT, spraakonderzoek, analyse, cyclus

De e-learning duurt  ca. 2 uur. De Klanklessen zijn nog niet  buiten Auris beschikbaar. Zodra dit  wel 

het  geval is, worden de kosten hier opgenomen.

Deze intervent ie is ontwikkeld vanuit  de behoefte de klankontwikkeling bij jonge kinderen te 

st imuleren zodat  hun communicat ieve redzaamheid vergroot . 77% van de kinderen die de 

behandelgroepen bezoeken heeft  problemen met  de klankontwikkeling. Problemen in de 

klankontwikkeling zorgen ervoor dat  kinderen minder goed verstaanbaar zijn en daardoor minder 

communicat ief redzaam zijn. Kinderen die communicat ief zelfredzaam zijn, hebben minder 

frust rat ies, voelen zich beter begrepen en kunnen bedoelingen/ gedachten/ gevoelens beter uiten 

(Ot tow-Henning & Keij, 2020).Een logopediste van Auris werkte op de behandelgroep apart  met  

kinderen aan hun klankontwikkeling. Van hieruit  ontwikkelde zij een groepsaanbod, de klanklessen.

De effecten van deze lessen op de klankontwikkeling van peuter zijn gemeten en beschreven in 

bovenstaand art ikel. Vanwege de posit ieve resultaten kwam er de mogelijkheid deze klanklessen en 

de scholing om deze te kunnen geven verder door te ontwikkelen binnen Auris.


