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Heeft fopspeengebruik een impact op de spraakontwikkeling? Wat weten we over

koorzingen? Hoe help je leerkrachten bij de doorverwijzing van meertalige leerlingen? Wat

houdt het nieuwe onderzoeksproject TeleLAC-12 in?

Je leest het allemaal in deze nieuwsbrief.

Heb jij ook een vraag voor onze experten of wil je graag samenwerken? Neem dan zeker

contact op met Dorien Vandenborre. 
 

Vraag en antwoord: fopspenen

“Ik hoorde dat bepaalde fopspenen de vorm van het
verhemelte aantasten en de kans op spraakproblemen
verhogen. Welke fopspeen kies ik best voor mijn baby?”

 (Rachel, toekomstige moeder). 
 

Lees het antwoord.

Koorzingen, topsport voor de stem!

Vier bachelorproefstudenten namen in samenwerking
met Koor & Stem koorzingen onder de loep. Ze
onderzochten opwarming en cool down tijdens
koorrepetities, het effect van de opwarmingsduur, de
kennis van koorzangers over hun stemapparaat en de
invloed van stemmutatie bij jongenskoren. Benieuwd
naar hun resultaten? Lees het hier. 

mailto:dorien.vandenborre@thomasmore.be?subject=vraag%20n.a.v.%20nieuwsbrief%20onderzoek%20%26%20dienstverlening
https://expertise-logopedie-audiologie.be/nl/dienstverlening-stem-en-spraak/
https://www.koorenstem.be/nl
https://cloud.sitemn.gr/users/LogopedieAudiologieThomasMore/swfiles/files/koorzingen-topsport-voor-de-stem.pdf


Stappenplan meertalige leerlingen

Wil je leerkrachten informeren over doorverwijzing van
meertalige leerlingen met taalproblemen? Vragen
scholen je wanneer de hulp van een logopedist nodig is?
Gebruik dan dit stappenplan! Via drie korte vragen
komen leerkrachten te weten welke begeleiding hun
meertalige leerlingen nodig hebben.

Podcast logopedie

Fan van logopedie én podcasts? Luister dan zeker
naar Area45. In de aflevering van januari promoot oud-
student Sofie het postgraduaat Meertaligheid en de
oudervragenlijst ALDeQ-NL. Collega Sabine Van
Eerdenbrugh en Veerle Waelkens lichtten in oktober hun
onderzoeksproject over stotteren toe.

Nieuw project: Telepraktijk

In oktober ging het project TeleLAC-12 van start. Het
doel van het project is de ontwikkeling van een richtlijn
voor telepraktijk voor logopedische en audiologische
consulten bij kinderen tot 12 jaar. Samen met ouders,
logopedisten, audiologen, kinderartsen, experts en
onderzoekers formuleren we concrete aanbevelingen om
telepraktijk bij kinderen efficiënt en optimaal in te
zetten.
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