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Inleiding 
Het is algemeen bekend dat de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen van tegenwoordig een andere periodieke en dynamiek volgt dan bijvoorbeeld die van hun ouders. 
Waarschijnlijk heeft ieder van ons, onder verschillende omstandigheden, empirisch vastgesteld dat moderne kinderen "laat pratende kinderen" zijn - ze hebben de neiging om op latere leeftijd taalvaardigheden te ontwikkelen, of dat ze vanwege hun lagere beheersing van de taal steeds meer vertrouwen hebben in communicatietechnieken als huilen, woede-uitbarstingen, inarticuleuze spraak, enz. Maar zonder ons onnodig te verdiepen in de redenen van onze empirische kennis, moeten we er allemaal rekening mee houden dat de meeste kinderen aan het einde van hun derde jaar taalvaardigheid moeten hebben verworven om met succes te kunnen communiceren in hun moedertaal (eerste taal) of in de taal van beide ouders, als ze in een tweetalig gezin wonen. Anders hebben we te maken met een geval van een geschonden communicatieve ontwikkeling. De schending in de communicatieve ontwikkeling is niet onbelangrijk en er mag niet worden verwacht dat het kind er op natuurlijke wijze overheen komt tijdens het opgroeien - eigenlijk kan en heeft het invloed op de algemene ontwikkeling van het kind - psychische processen, communicatieve vaardigheden, leervermogen, emotioneel en gedragsmatig functioneren, enz. In een later stadium, als de taal- en spraakpathologieën het vermogen van het kind om verbale, non-verbale en grafische informatie te ontvangen, te begrijpen, te produceren en uit te drukken beïnvloeden, veroorzaakt de schending van de communicatieve ontwikkeling een beperkt opleidingsniveau, verminderde werkgelegenheidskansen en problemen met sociale aanpassing. Om deze reden zijn de effectieve en vroegtijdige detectie van spraak- en taalpathologieën, evenals promotie, preventie en educatieve ondersteuning cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind en zijn sociaal functioneren als volwassene.
Het consortium van het project Spraakpathologie-hulpmiddelen is van mening dat tijdig ingrijpen betere kansen kan creëren voor kinderen met communicatiestoornissen, en dat dergelijke kinderen passende ondersteuning nodig hebben om hen in staat te stellen sociaal te interageren en ten volle deel te nemen aan het onderwijsproces. In dit verband heeft het consortium Hulpmiddelenpakket voor leerkrachten in het basisonderwijs in het leven geroepen, dat informatie bevat over de spraak- en taalstoornissen en hoe deze het schoolleven van de kinderen kunnen beïnvloeden, informatie over beoordelingsstrategieën, interventies en nuttige hulpmiddelen, enz. Het belangrijkste doel van dit Resource Pack is om het vertrouwen van leerkrachten in het werken met leerlingen met spraak- en/of taalproblemen te vergroten. 


1. Waarom communicatieve vaardigheden zo belangrijk zijn?
Sinds we kinderen waren, weten we allemaal dat de enige manier waarop we onze verlangens en wensen kunnen uiten is door ze te laten zien door middel van gezichtsuitdrukkingen, gebaren en geluiden. Echter, hoe meer we groeien, hoe "begrijpelijker" onze verlangens worden voor de anderen - de woorden en intonatie nemen de leiding van de gezichtsuitdrukkingen, gebaren, en sinds dit moment realiseren we ons de "kracht" van communicatie als de enige manier om betekenisvolle boodschappen uit te wisselen met andere individuen uit de omgeving. Sinds dit moment erkennen we de communicatie als het sociale basisproces dat elke activiteit van ons sociaal gedrag bepaalt en begrijpen we dat goede communicatieve vaardigheden van groot belang zijn voor zowel onze persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van onze interpersoonlijke relaties. Goede communicatieve vaardigheden maken integraal deel uit van het volledige sociale functioneren van de persoon als lid van de maatschappij, omdat alleen door te communiceren het individu in staat is om kennis, gedachten, gevoelens en ervaringen over te brengen en te ontvangen; om toegang te krijgen tot cultureel overgedragen kennis; om zijn denkvermogen en het gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen; om deel te nemen aan sociale interacties en relaties - om sterke familie-, leeftijdsgenoten- en gemeenschapsrelaties op te bouwen en te onderhouden.

2. Wat betekent een communicatiestoornis?
Meestal beschouwen we de spraak en de taal als routinematige vaardigheden die mensen automatisch aanleren naarmate ze groeien en denken we niet na over het communicatievermogen als een buitengewoon complex proces, wat het eigenlijk is. We herinneren ons dit echter kortstondig wanneer we een kind of volwassene ontmoeten waarvan de spraak- en taalontwikkeling is onderbroken of gestopt. De prevalentie van de communicatiestoornissen bij kinderen is bij benadering 25% - 1 op de 4 kinderen heeft een communicatiestoornis die invloed heeft op zijn vermogen om te praten en/of te begrijpen (Cf. Robb, 2020:12).
2.1. De term "communicatiestoornis”
De term "communicatiestoornis" verwijst naar een verstoord vermogen om betekenis uit te wisselen met een ander bij het verzenden en/of ontvangen van informatie (Cf. Prelock & Hutchins, 2018:1) verwijst meestal naar een of meer spraak-, stem-, taal- en slikstoornissen, wat betekent dat de persoon geconfronteerd wordt met communicatieproblemen als gevolg van een aantal van de onderstaande problemen:
	Lispelen;

Het vervangen of verwijderen van geluiden in woorden (bijv. "wee" zeggen voor "Twee", "gap" zeggen voor "grap");
Meerdere uitspraakfouten;
Onbegrijpelijke spraak;
Weglaten van woordaansluitingen;
Gebruik van een verkeerd voornaamwoord; 
Lage woordenschat;
Onvermogen om te begrijpen;
Onvermogen om te begrijpen en het volgen van mondelinge instructies; 
Spreken in een zeer onnauwkeurige woordvolgorde;
Schorre of schorre stem (verandering van stem) of gebrek aan stem; 
Vloeiendheidsverstoringen, enz.
Hoewel we de term "communicatiestoornis" gebruiken, die verwijst naar de discussie over handicap/beperking, heeft slechts een laag percentage van alle kinderen met spraak- en taalstoornissen ernstige genoeg problemen om aan de norm van beperking te voldoen. Natuurlijk is deze conclusie alleen relevant voor die groep kinderen waarvan de communicatiestoornissen primair zijn en niet worden toegeschreven aan een andere medische aandoening, zoals Cerebrale parese, Downsyndroom, etc.
De term "communicatiestoornis" is echter synoniem voor zowel een beperking als een stoornis, maar duidt in ieder geval op een verminderde communicatiestructuur of -functie, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat de toegang van de persoon tot de dagelijkse activiteiten wordt belemmerd (Cf. Gillam, Marquardt, & N. Martin, 2010: 4-7). Vertaald in alledaagse taal betekent dit alles niet meer dan dat iemands communicatievermogen anders is dan wat normaal gesproken wordt aangetroffen.
Toch heeft niet elk kind met een beperkt taalvermogen een communicatiestoornis. Zo wordt bijvoorbeeld van een kind met een andere moedertaal dan die van het land waar hij woont niet noodzakelijkerwijs verwacht dat het hetzelfde gemak heeft om de nationale taal te leren en te spreken als een moedertaalspreker. Als een Romakind dat de Bulgaarse taal als tweede taal leert, zal het hoogstwaarschijnlijk wat extra tijd en hulp nodig hebben om de taal te leren, vooral in sociale en onderwijscontexten, dan het Bulgaarse kind. Tenzij er sprake is van een communicatiestoornis die wordt gekenmerkt door een verlies van functie of structuur, moet de beperkte beheersing van het Bulgaars door een Romakind echter niet worden geïdentificeerd als een communicatiestoornis, maar als een communicatieverschil, en moet het kind niet worden doorverwezen naar een spraak-taalpatholoog (ibid).

3. Classificatie van de communicatiestoornissen
De analyse en classificatie van de communicatieve stoornissen zijn gebaseerd op twee basis theoretische modellen - medisch en taalkundig-gedragsmatig. Het medisch-theoretisch model was het eerste dat naar voren kwam. Het gebruikt de volgende benadering: de oorzaken van de ziekten en hun symptomen worden opgezocht, de behandeling wordt bepaald en de uitkomst wordt voorspeld. Op basis van de kennis van de relatie tussen oorzaak-symptomen-behandeling-resultaat wordt de ziekte gediagnosticeerd. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de taalkundige benadering van communicatiestoornissen geleidelijk aan ingevoerd en versterkt. Deze verschuiving is een gevolg van de toepassing van de linguïstiek in de studie van de communicatieve stoornissen en de toename van studies over de taalontwikkeling van het kind. Hierdoor ontstaat een nieuw theoretisch model, dat door sommige auteurs gedragswetenschappers wordt genoemd omdat het is afgeleid van de gedragswetenschappen en gericht is op het analyseren van communicatief gedrag, en door anderen - taalkundig omdat het gebaseerd is op taalkundige analyse in de diagnose en behandeling van communicatieve stoornissen. Omdat beide termen hetzelfde fenomeen weerspiegelen, was de term taalkundig-gedragsmodel noodzakelijk. 
3.1. Classificatie van de communicatiestoornissen op basis van het medische model
Volgens het medische model worden communicatiestoornissen verdeeld in twee grote groepen - verworven en ontwikkelingsstoornissen. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de etiologische aspecten van de pathologie, die het moment van optreden weerspiegelen (Cf. Cenova, 2019:34-40).
	Verworven aandoeningen: alle aandoeningen die optreden nadat de spraak zich heeft ontwikkeld (bijvoorbeeld door traumatisch hersenletsel, hersenvliesontsteking, etc.). Ze worden gekenmerkt door verval, verlies van spraak en taalvaardigheid (bijv. Verworven dysartrie)
	Ontwikkelingsstoornissen: alle stoornissen die zich voordoen vóór de ontwikkeling van de spraak (bijvoorbeeld een spraakstoornis als gevolg van een hersenverlamming). Ze staan voor onderontwikkeling, gebrek aan spraak- en taalvaardigheid (bijv. Ontwikkelingsdysartrie).

Vervolgens worden de spraak- en taalstoornissen volgens het medische classificatiemodel ingedeeld in twee andere groepen, afhankelijk van de etiologische aspecten van de gemanifesteerde pathologie (Cf. Prelock & Hutchins, 2018:1-3).
I groep
Primair: de aandoening komt niet voort uit een onderliggende medische aandoening (bijv. hersenverlamming, Downsyndroom, slechthorendheid, beroerte). 
	Secundair: de aandoening kan worden toegeschreven aan een andere medische aandoening, zoals hersenkanker.
II groep
Organische communicatiestoornissen: die een fysieke oorzaak suggereren, zoals gehoorverlies of hersenletsel.
	Functionele communicatiestoornissen: die een onbekende oorzaak suggereren (bijv. specifieke taalproblemen).

3.2. Classificatie van de communicatiestoornissen op basis van het taalkundig-gedragsmodel 
Volgens het taalkundig-gedragsmodel worden communicatiestoornissen in twee grote groepen verdeeld, afhankelijk van welk aspect van de communicatie wordt beïnvloed - spraak- en taalstoornissen. De term "spraak" verwijst naar een complex van gecoördineerde bewegingen van het orale mechanisme van de mens die betekenisvolle geluiden produceren (uitspraak). Elke verstoring in dit bewegingscomplex beïnvloedt de productie van de fonetische aspecten van woorden, zinnen en zinnen, zodat de communicatie geheel of gedeeltelijk onbegrijpelijk wordt voor de luisteraar. Stotteren is bijvoorbeeld een vorm van spraakstoornis waarbij sprake is van verstoringen in de snelheid en/of spreekvaardigheid als gevolg van aarzelingen en herhalingen van spraakklanken, woorden en/of zinnen. De elementen van spraak zijn: 
• Articulatie: hoe spraakgeluiden worden gemaakt (bv. het [m] geluid wordt geproduceerd door de lippen samen te voegen en lucht door de neus te laten ontsnappen) 
• Fonologie: hoe spraakklanken worden samengesteld (kinderen moeten bijvoorbeeld leren om niet alleen de [s] in "sap" maar de [s] in "school" te produceren, wat moeilijker is omdat het in een medeklinkerscluster voorkomt) 
• Stem: de coördinatie van de ademhaling en de vocale vouwtrilling om geluid te produceren (ook wel fonatie genoemd) 
• Vloeiendheid: de vlotte productie van spraak, met inbegrip van het ritme (stotteren wordt bijvoorbeeld beschouwd als een vloeibaarheidsstoornis) 
“Taal” verwijst naar een code of systeem van symbolen voor het weergeven van ideeën in verschillende modaliteiten, waaronder begrijpen (interpreteren) en spreken, lezen en schrijven. Taal is een door regels gestuurd symbolisch systeem dat bestaat uit sociaal gedeelde regels. Een beperking in het coderings- en decodeervermogen van een persoon heeft invloed op de taaluitdrukking en het taalbegrip, en dit kan zich uiten in een verstoring van de verwerving van woordenschat (woorden), woordeindes en zinsopbouw, extreme moeilijkheden bij het gebruik van correcte woorden en de juiste grammatica, moeilijkheden bij het begrijpen, enz. De elementen van de taal zijn:
• Semantiek: de betekenis van de woorden (het woord "golf" kan bijvoorbeeld verwijzen naar een wateroppervlaktegolf of de sport) 
• Morfologie: de regels voor het maken van nieuwe woorden (bijv. huis, verhuis) 
• Syntaxis: de volgorde van de woorden in een zin (bijvoorbeeld "Jill, mijn buurman, houdt van zingen") 
• Pragmatiek: het sociaal gepast gebruik van taal (bijv. sarcasme begrijpen, beleefdheidsconstructies als "alstublieft" en "dank u wel" gebruiken, begrijpen hoe je om beurten gesprekken kunt initiëren en afronden)
3.2.1. Spraakstoornissen
Het gaat om de uiterlijke vorm van de verklaring door middel van de mondelinge toespraak. Spraakstoornissen zijn deficiënties die de productie van spraak kunnen verhinderen, of resulteren in spraak die niet verstaanbaar is of op een andere manier abnormaal is. 
Volgens het taalkundig-gedragsmodel kunnen Spraakstoornissen worden onderverdeeld in de volgende subtypes (Cf. Cenova, 2019:34-38):
Spraak stoornissen
Gedeeltelijke spraak stoornissen
Complete spraak stoornissen

Stemstoornissens
Disphonie
Afonie
Rhinofonie
Articulatie stoornissen (AS)
Specifieke AS
Secundaire AS
Biomechanische AS
Prosodische stoornissens
Bradilalië
Tahilalië
Stotterend
Splutteren
Dysartrie
Verworven Dysartrie (Anartrie)
Ontwikkelingsdysartrie
Apraxie/verbale dyspraxie
Biomechanische ontwikkelings stoornis van de spraak
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3.2.1.1. Gedeeltelijke spraakstoornissen: 
Ze worden gecategoriseerd door een schending van een van de elementen van de spraak - hetzij fonatie, hetzij articulatie. Gedeeltelijke spraakstoornissen zijn verdeeld in stem- en articulatiestoornissen:
Stemstoornissen:
Dysphonie: pathologische veranderingen in de toonhoogte, het volume en de toon van de stem
	Aphonia: gebrek aan stem
	Rhinophonie: pathologische veranderingen in de stemresonantie, bekend als neusstem.
Articulatie stoornissen: onvermogen om een bepaald woord correct te vormen. Woordgeluiden kunnen vallen, worden toegevoegd, vervormd of worden verwisseld.
Specifieke articulatiestoornissen: onjuiste articulatie van spraakklanken bij kinderen met een normale psychofysische ontwikkeling en zonder afwijkingen in de structuur van het spreekorgaan.
	Secundaire articulatiestoornissen: bijkomende stoornis, een van de symptomen van een intellectuele of zintuiglijke beperking.
Biomechanische articulatiestoornissen: verminderde articulatie als gevolg van aangeboren misvormingen van de spraakorganen.
3.2.1.2. Complete spraakstoornissen: Ze worden gecategoriseerd door een schending van twee of meer van de elementen van de toespraak. Over het geheel genomen zijn volledige spraakstoornissen prosodische aandoeningen, dysartrie en apraxie.
Prosodische aandoeningen:
Bradilalie: pathologische trage spraak
Tachylalie: pathologische snelle spraak
Splutteren: episodische prosodische verstoringen die kunnen gaan stotteren
Stotteren: verminderde spreekvaardigheid gekenmerkt door herhaling van geluiden, lettergrepen, woorden, verlenging van geluiden, spasmen en blokkades van de spreekspieren
Dysartrie:
Verworven dysartrie (Anarthria): stoornis in de articulatie, de ademhaling, de fonatie en de prosodie als gevolg van focale hersenletsels. Afhankelijk van de lokalisatie van het letsel wordt het onderverdeeld in bulbaire dysartrie en pseudobulbaire dysartrie.
Ontwikkelingsdysartrie: geassocieerd met hersenverlammingssyndroom 
Apraxie (Verworven en ontwikkelingsapraxie)
Een stoornis in de spraakpraxis als gevolg van lokale laesies van het centrale zenuwstelsel, gekenmerkt door een verminderde spreekvaardigheid en articulatie. 
Biomechanische spraakstoornissen 
Ademhalingsstoornissen, fonatie, articulatie en prosodische aandoeningen als gevolg van aangeboren afwijkingen in de spreekorganen (bijv. aangeboren gespleten lip en/of gespleten gehemelte).
3.2.2. Taalstoornissen
Taalstoornissen worden gekenmerkt door een schending van de taalcodering en -decodering. Taalstoornissen zijn een heterogene groep schendingen van het begrip of de productie van gesproken taal. Deze heterogeniteit manifesteert zich in de ernst van de stoornis, waarbij sommige kinderen lichte grammaticale moeilijkheden vertonen, andere geen syntactische kennis, en weer andere geen expressieve taal hebben.
Volgens het taalkundig-gedragsmodel kunnen Spraakstoornissen worden onderverdeeld in de volgende subtypes (Cf. Cenova, 2019:38-40):



Taal stoornissen 
LD Spreektaal
LD geschreven taal
Afasia
Broca's motorische afasie
Zintuiglijke afasie op Wernicke
Wereldwijde (totale) afasie
Transcorticale motorische afasie
Transcorticale zintuiglijke afasie
Afasie van de geleider
Anomie, amnestische afasie
Afasie bij kinderen 
Verworven aandoeningen van de geschreven taal 
	Agraphia
	Afasie

Ontwikkelingsstoornissen van de geschreven taal
Specifieke dyslexie
Secundaire dyslexie
Ontwikkelingsstoornissen van de spreektaal
Specifieke taalbeperking
Secundaire taalachterstand
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3.2.2.1. Spreektaalstoornissen: 
Het gaat hierbij om de taalkundige bewerkingen op het genereren en begrijpen van verbale boodschappen. Spreektaalstoornissen zijn onderverdeeld in Verworven stoornissen van de spreektaal en Ontwikkelingsstoornissen van de spreektaal.
Verworven aandoeningen van de spreektaal (Afasie): verval van de taal als gevolg van organisch hersenletsel:
	Broca's motorische afasie

Ook wel bekend als expressieve afasie, is een type afasie dat wordt gekenmerkt door een gedeeltelijk verloren vermogen om taal te produceren, terwijl het begrip relatief behouden kan blijven. 
	Zintuiglijke afasie op Wernicke
Wereldwijde (totale) afasie
Transcorticale motorische afasie
Transcorticale zintuiglijke afasie
Afasie van de geleider
Anomie, amnestische afasie
Afasie bij kinderen

Ontwikkelingsstoornissen van de spreektaal: 
	Specifieke taalbeperking
Gekenmerkt door een significant tekort aan gesproken taalvaardigheid - fonologische, grammaticale, semantische-pragmatische stoornissen zonder duidelijke medische problemen of neurologische schade.
	Secundaire taalstoornis
Aanzienlijk tekort aan gesproken taalvaardigheid als gevolg van een verstandelijke handicap, zintuiglijk tekort, autismespectrumstoornis, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, enz.


3.2.2.2. Schriftelijke taalstoornissen:
Verworven aandoeningen van de geschreven taal 
Agrafie
Verwijst naar een verworven beperking van het schrijven als gevolg van schade aan een van de cognitieve, taalkundige of sensorimotorische processen die normaal gesproken het vermogen om te spellen en te schrijven ondersteunen.
	Alexia
Verworven leesproblemen: perifeer (Alfabetisch Alexia, Alfabetisch lezen, Ruimtelijke Alexia, Aandachtig Alexia) en Centraal (Lexisch Alexia, Semantisch Alexia, Fonologisch Alexia, Diep Alexia)
Ontwikkelingsstoornissen van de geschreven taal
Aangeboren of vroeg verworven stoornis in de beheersing van het lezen en schrijven als gevolg van organisch hersenletsel.
	Specifieke dyslexie
Secundaire dyslexie

4. Waarom communicatieve vaardigheden belangrijk zijn voor de academische prestaties van kinderen?
Spraak- en taalvaardigheden die kinderen hebben verworven door te luisteren en te spreken, vormen de basis voor hun lees- en schrijfvaardigheid en deze nieuwe lees- en schrijfvaardigheid is van cruciaal belang voor het leren en de sociale ontwikkeling in de loop van de schooljaren en daarna. Tegelijkertijd draagt de voortdurende groei van de gesproken taalvaardigheid bij aan het opbouwen van persoonlijke en professionele relaties en aan het zelfstandig deelnemen aan de samenleving. 
In dit verband kunnen spraak- en taalstoornissen ernstige handicaps zijn met langdurige gevolgen voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de geletterdheid en de academische prestaties, en kunnen zij een levenslange economische en sociale impact hebben. De verstoringen van de communicatievaardigheden blijken uit een verhoogd risico op leerstoornissen, gedragsstoornissen en daarmee samenhangende psychiatrische aandoeningen die een aanzienlijke negatieve invloed hebben. 
4.1. Effecten op geletterdheid en academische prestaties
Ernstige spraak- en taalstoornissen worden in verband gebracht met leesproblemen en algemene verstoringen van de geletterdheid (zie Fletcher-Campbell, Reid, & Soler, 2009). In essentie gaat het bij het lezen om het in kaart brengen van visuele symbolen (letters) op taalkundige vormen (woorden). Wanneer de verwerving en beheersing van de mondelinge woordenschat wordt verstoord, wordt verwacht dat het in kaart brengen van symbolen zoals letters op woorden ook wordt verstoord. Daarnaast kunnen bredere taal- en spraakstoornissen de verwerking van de visuele symbolen veel minder efficiënt maken en het in kaart brengen van de betekenis ervan verstoren. Ook na het verwerven van de woordenschat kunnen cognitieve problemen bij het vertalen van tekst naar taal blijven bestaan. In talen als het Engels die fonetische tekst gebruiken, kunnen ernstige spraakstoornissen ook de fonologische verwerking van het lezen verstoren (zie Pennington & Bishop, 2009). Kortom, ernstige spraak- en taalstoornissen hebben vaak directe of indirecte negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de geletterdheid en het vloeiend lezen. Naast hun directe invloed op de geletterdheid kunnen ernstige spraak- en taalstoornissen een schadelijk cascade-effect hebben op andere aspecten van academische prestaties. Ter illustratie: in een 15 jaar durende follow-upstudie van kinderen met spraak- en taalstoornissen had een hoog percentage (52 procent) van de kinderen die aanvankelijk met dergelijke stoornissen werden geïdentificeerd, een resterende leerstoornis en een slechte academische prestatie op latere leeftijd (Cf. King, Jones, & Lasky, 1982). De algemene prestaties op lange termijn van kinderen met een taalstoornis zijn ook slecht (Cf. Hall en Tomblin, 1978). Meer recentelijk heeft een studie van premature kinderen met een taalstoornis meerdere verstoringen in de latere prestaties aangegeven. In dit verband melden Stoeckel en collega's (2013) een sterke correlatie tussen vroegtijdige taalproblemen en latere diagnose van schriftelijke taalstoornissen.
4.2. Hoe taal- en spraakstoornissen kinderen in het onderwijs kunnen beïnvloeden?
De schooljaren bestrijken een breed ontwikkelingsgebied en taalstoornissen tijdens de adolescentie zijn net zo belangrijk om te identificeren als stoornissen die zich op vroegere leeftijd voordoen. De taalontwikkeling is echter geleidelijker en individueler in de adolescentie dan bij jongere kinderen, en de identificatie van een stoornis kan bijzonder moeilijk zijn. Latere taalontwikkelingen, zoals het verwerven van beeldtaal (bijv. metaforen en idiomen), geavanceerde lexicale en syntactische vaardigheden (bijv. het definiëren van abstracte woorden, het gebruik van complexe zinnen), analoog redeneren, en effectieve gespreksvaardigheden, zoals onderhandelen en overtuigen, ontwikkelen zich elk over een langere periode. Tegelijkertijd is competentie met deze taalvaardigheden van fundamenteel belang voor het effectief omgaan met de academische en sociale curricula van de middelbare school. Jongeren met een taalstoornis lopen het risico om de school te verlaten of op andere manieren, waardoor ze na de middelbare school niet met succes naar de arbeidsmarkt of de universiteit kunnen overstappen. Daarom wordt steeds meer de nadruk gelegd op de functionele competentie van adolescenten op het gebied van sociale communicatie.
4.3. Taalstoornissen in de schoolgaande leeftijd
Hoewel de symptomen en de ernst van de taalstoornis van een kind naar verwachting in de loop van de tijd zullen veranderen, hebben taalstoornissen de neiging om chronisch te zijn. Kleuters die worden geïdentificeerd met taalstoornissen lopen een aanzienlijk risico op het ervaren van taalstoornissen tijdens de schooljaren en lopen ook risico op de academische, sociale en beroepsmatige problemen die vaak gepaard gaan met taalstoornissen. Schoolgaande kinderen met taalstoornissen worden gekenmerkt door hun heterogeniteit - van lichte grammaticale moeilijkheden tot geen expressieve taal. Voor kinderen met ernstige taalstoornissen kan gesproken taal extreme moeilijkheden opleveren. In deze gevallen kunnen kinderen gebruik maken van augmentatieve vormen van communicatie, zoals grafische systemen, manuele borden en elektronische spraaktelefoons, om de taalontwikkeling te vergemakkelijken of om als alternatieve vormen van communicatie te dienen.
Overal in de bevolking van kinderen zijn moeilijkheden in alle domeinen van de taal, semantisch, syntactisch en pragmatisch, gevonden. Het huidige denken in de spraak-taalpathologie is echter niet gericht op individuele vaardigheden, maar op bredere aspecten van de taal van het kind en de leeromgeving die het beste het huidige en toekomstige communicatieve succes van het kind kunnen bevorderen. Dit omvat de erkenning van het verband tussen taal, met name fonologisch bewustzijn (bewustzijn van de gezonde structuur van woorden), en geletterdheid.
Deels omdat het vermogen om een samenhangend verhaal te vertellen berust op andere taal- en cognitieve vaardigheden en deels omdat goede narratieve vaardigheden geassocieerd lijken te worden met goede academische prestaties. 
Ook lopen kinderen met taalstoornissen risico op minder en minder effectieve sociale interacties dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Daarom vormen de taalkundige fundamenten voor sociale interactie, met name de spreekvaardigheid, een belangrijk gebied dat moet worden aangepakt.
4.3.1. Fonologie
Fonologische fouten kunnen de verstaanbaarheid aantasten en het kind overmatig zelfbewust maken. Om deze redenen moeten ze worden aangepakt tijdens de taalinterventie. Fonologische stoornissen bij jonge kinderen zijn soms voorspellend voor latere problemen bij het leren lezen, vooral wanneer er sprake is van extra tekortkomingen in het fonologische bewustzijn. Problemen in het fonologisch bewustzijn - het vermogen om de klanken van de taal te analyseren en te manipuleren - komen vaak voor bij schoolgaande kinderen met taalstoornissen en liggen ten grondslag aan hun moeilijkheden bij het leren decoderen en spellen van woorden. Helaas kunnen moeilijkheden bij het decoderen van tekst het begrijpend lezen van een kind ernstig belemmeren, net zoals moeilijkheden bij het spellen het schrijfproces kunnen belemmeren. 
4.3.2. Syntaxis en Morfologie
De conversatie van schoolgaande kinderen met taalstoornissen wordt vaak gekenmerkt door uitingen die korter en eenvoudiger zijn dan die van hun leeftijdsgenoten met een typische taalontwikkeling. Soortgelijke problemen kunnen worden waargenomen in geschreven taal wanneer kinderen worden gevraagd een verhalende, overtuigende of expositieve tekst te produceren voor schoolopdrachten. Schoolgaande kinderen met taalstoornissen produceren typisch kortere teksten met minder details, een slechtere organisatie en een groter aantal grammaticale en spelfouten dan hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen ook aanwijzingen hebben voor morfologische problemen bij het schrijven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld het meervoud en de verleden tijd weglaten (''Zij gebruiken hun schaats gisteren''), of zij kunnen de verleden onregelmatige werkwoorden niet correct gebruiken in verplichte contexten (''Hij leerde hen lezen''), zelfs niet op de leeftijd van 12 jaar.
4.3.3. Semantiek
Vergeleken met hun leeftijdsgenoten tonen schoolgaande kinderen met taalstoornissen vaak beperkingen in lexicale kennis, vooral met betrekking tot woorden die abstracte (trots, moed), polysemische (diepe, absorberende) of technische (vergelijking, parabool) betekenissen uitdrukken. Figuratieve uitdrukkingen zoals metaforen (De advocaat was een bulldozer die de getuige ondervroeg), idiomen (de handdoek in de ring gooien, tussen de regels door lezen), en spreekwoorden (Elke wolk heeft een zilveren randje) leveren ook problemen op met het begrip, samen met linguïstische uitdrukkingen (seniorenlaan), sarcasme (''je kamer is nu ZO schoon! ), en humor (Q: ''welke sport is de rustigste?'' A: ''Bowling. Je hoort een pin vallen'')2. Woorden ophalen, het vermogen om woorden snel en accuraat op te roepen, wordt vaak ook belemmerd, vooral in relatie tot laagfrequente (tamboerijn) of abstracte (religies) woorden. 
Tekortkomingen in de semantische ontwikkeling kunnen de gesproken en geschreven communicatie van een kind ernstig beperken, wat van invloed is op de sociale ontwikkeling en de academische vooruitgang. Zo kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden bij het terughalen van woorden en het begrijpen van humor een kind ervan weerhouden zich vrijelijk bezig te houden met het vertellen van grappen en raadsels, een populair tijdverdrijf onder schoolgaande kinderen. Omdat de leslokalen en de schoolboeken vaak moeilijke woorden en uitdrukkingen bevatten, begrijpen kinderen met een semantische achterstand vaak niet veel van wat ze horen en lezen. Deze effecten zijn cyclisch, omdat luisteren en lezen zelf belangrijke bronnen zijn voor het leren van talen tijdens de schooljaren. Als gevolg daarvan zullen kinderen die een tekort hebben aan luisteren en lezen verder achterblijven bij hun leeftijdgenoten in de taalontwikkeling naarmate ze ouder worden.
4.3.4. Pragmatiek
Problemen in de pragmatiek - het sociale gebruik van de taal - komen vaak voor bij schoolgaande kinderen met een taalstoornis. Vanwege hun fonologische, syntactische, morfologische en semantische tekorten kunnen kinderen met taalstoornissen sociale sancties krijgen van hun typisch ontwikkelende leeftijdsgenoten in de vorm van plagen, schadelijk commentaar en persoonlijke afwijzing. Dit soort negatieve feedback kan ertoe leiden dat een kind sociale situaties en de kansen die ze bieden voor taalontwikkeling vermijdt. Bijvoorbeeld, door regelmatige interacties met leeftijdgenoten zijn kinderen in staat om anderen te observeren met behulp van complexe taal en kunnen ze zelf oefenen met behulp van passende fonologische patronen, syntactische structuren, morfologieën, woorden en figuurlijke uitdrukkingen in gevarieerde contexten zoals anderen begroeten, gesprekken voeren, informatie uitwisselen, het eens en oneens zijn, en anderen overhalen om dingen te doen. Er zijn verschillende pragmatische problemen gemeld bij schoolgaande kinderen met een taalstoornis. Met betrekking tot interacties met leeftijdgenoten omvatten deze moeilijkheden beperkingen in het vermogen om toegang te krijgen tot lopende speelgroepen; om samen te werken, te overtuigen en te onderhandelen; om deel te nemen aan uitgebreide gesprekken; en om tactvol slecht nieuws te brengen.

5. Pathologie en stoornissen in de spraak en taal (nationale dimensies)
5.1. Spraak- en taalstoornissen
Het probleem van de spraak- en taalfuncties heeft door zijn complexiteit een zeer grote verscheidenheid aan classificatiesystemen. Bijvoorbeeld: door oorzaak, tijdstip van rapportage, opgave van kenmerken, etc.
De breedst aanvaarde classificaties die door professionals in een wereldpraktijk worden gebruikt zijn:
ICD-10 (Classificatie van gegevens over geestelijke stoornissen, verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie, het laatste nummer - De Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en aanverwante gezondheidsproblemen, Wereldgezondheidsorganisatie)
F80-F89 Stoornissen in de psychologische ontwikkeling https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf 
	DSM-V (Classificatie van geestelijke stoornissen door de American Psychiatrist Association, het laatste nummer - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e editie, American Psychiatric Association) https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596 

5.2. Spraak- en taalpathologie
5.2.1. Spraak- en taalpathologie in het Verenigd Koninkrijk 
Definitie van STP in het Verenigd Koninkrijk 
Eind 2001 is in de Europese landen het prioritaire programma "Onderwijs voor iedereen" op het gebied van handicaps van start gegaan. Het doel van het programma was "om prioriteit te geven aan gehandicaptenvraagstukken op de agenda van ontwikkelingsprogramma's ter bevordering van inclusief onderwijs als een belangrijke benadering voor het bereiken van universeel onderwijs voor iedereen" (UNESCO, 2017). Dit initiatief is ingegeven door de overtuiging dat "inclusief onderwijs een strategie biedt voor de invoering van effectief universeel onderwijs, omdat het betekent dat er scholen moeten worden gebouwd die in staat zijn om te voldoen aan de werkelijke behoeften van kinderen en gemeenschappen op het gebied van verschillen. 
Onderwijs en zorg voor jonge kinderen maken het ook mogelijk om handicaps en kinderen die het risico lopen om gehandicapt te raken vroegtijdig te identificeren, zodat ouders, gezondheidswerkers en leerkrachten de behoeften van kinderen met een handicap beter kunnen plannen (World Education Forum, 2015). 
In het Verenigd Koninkrijk worden spraak- en taalpathologie vaker aangeduid als Spraak- en taaltherapie. Het Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT) is het professionele orgaan dat leiding geeft en professionele normen stelt voor spraak- en taaltherapie in het Verenigd Koninkrijk.
"Spraak- en taaltherapeuten (SLT's) bieden een levensverbeterende behandeling, ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met communicatie, eten, drinken of slikken".
"SLT's beoordelen en behandelen spraak-, taal- en communicatieproblemen bij mensen van alle leeftijden om hen te helpen beter te communiceren."
Kinderen staan centraal in het spraak- en taalpathologieproject voor leerkrachten, en de ontwikkelde instrumenten en materialen zullen dus interessant zijn voor de subgroep van de SLT's in het Verenigd Koninkrijk, die gespecialiseerd zijn in punt 1 hierboven.
Tijdens hun schooltijd in het Verenigd Koninkrijk worden de kinderen voortdurend gecontroleerd door het onderwijzend personeel. Verwacht wordt dat er in de nabije toekomst een nieuwe basistoets zal worden ingevoerd in de opvangklassen (leeftijd 5 jaar), die ook kan helpen bij de vroegtijdige identificatie van SLCN. Momenteel is er ook een check-in voor fonetische screening in Y1 (6 jaar), een einde van de Key Stage test aan het einde van Y2 (8 jaar) en een ander einde van de Key Stage test in Y6 (11 jaar). Deze tests en controles bieden allemaal extra mogelijkheden voor leerkrachten om elk kind te vergelijken met de verwachte normen en om potentiële SLCN bij kinderen te identificeren.
Beyond Measure is een document dat is opgesteld door de Communication Trust over het gebruik van de ontvangstbasisbeoordeling bij de identificatie en ondersteuning van kinderen met spraak-, taal- en communicatiebehoeften. http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/382086/tct_beyondmeasure.pdf
	Links naar een aantal uitstekende hulpmiddelen voor leerkrachten op gebieden zoals:

Verwachte capaciteiten van kinderen naar leeftijd (www.thecommunicationtrust.org.uk/universallyspeaking)
Strategieën voor vroegtijdige identificatie van SLCN (http://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/267020/strategies_for_every_classroom_early_identification_of_slcn.pdf ) 
Beoordeling van de kennis van de leerkrachten en toegang tot de opleiding
5.2.2. Spraak- en taalpathologie in Bulgarije
Definitie van STP in Bulgarije
In het kader van de logopedie zijn kinderen van kleuter- en schoolgaande leeftijd en volwassenen met een abnormale spraakstatus. Het belangrijkste doel van logopedie is het ontwikkelen en implementeren van wetenschappelijk bewezen en praktisch geverifieerde methoden voor spraakpreventie en van spraakpathologen door middel van gespecialiseerde systemen voor onderwijs en socialisatie.
Volgens de verordening inzake inclusief onderwijs Available at: https://www.mon.bg/upload/18440/nrdb_priobshavashto_181218.pdf, Logopedische preventie van communicatieve stoornissen en leermoeilijkheden omvat:
1. Studie van de schriftelijke toespraak van de leerlingen uit een eerste fase
2. Het bepalen van de behoeften van kinderen en studenten voor logopedie
Logopedische diagnose van communicatieve stoornissen omvat:
1. Diagnose van spraakstoornissen;
2. neuropsychologische diagnostiek van het in- en uitstroomniveau van kinderen van 3 tot 6 jaar en van leerlingen van de basisschool, het lager secundair onderwijs, de eerste en de tweede fase van de middelbare school;
3. Diagnose van de taalvaardigheid van kinderen van 3 tot 6 jaar oud.
4 De therapeutische activiteit met vastgestelde indicaties van communicatieve stoornissen omvat:
4.1. Voorbereiding van individuele therapeutische plannen;
4.2. Vroege logopedie voor kinderen van 3-4 jaar met complexe communicatiestoornissen en een risico op leermoeilijkheden;
4.3. Het uitvoeren van therapeutische activiteiten met kinderen en studenten met communicatieve stoornissen.
5. Creatie van methoden en methodologieën voor specifieke spraakeffecten, alsook voor het onderwijs en de heropvoeding van spraak.
6. Onderzoek naar de stadia van het vormen van de juiste spraak onder invloed van corrigerende maatregelen.
7. Preventie van spraakstoornissen (Karagiozov I., Garbacheva A., 1996, 71).
Het "Nationaal plan voor de integratie van kinderen met speciale onderwijsbehoeften", dat gericht is op kinderen met fysieke, zintuiglijke, intellectuele, spraak- en taalproblemen of meervoudige aandoeningen, schetst het kader voor de uitvoering van inclusief onderwijs in Bulgarije. 
Bij de beoordeling van de individuele behoeften van kinderen en studenten moeten de specialisten van het team gebruik maken van door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap goedgekeurde methoden (voorbeelden hiervan zijn: Methodologie voor de beoordeling van de onderwijsbehoeften van kinderen en studenten; Methodologie voor functionele evaluatie en werken met kinderen met een verstandelijke handicap en een autistisch ontwikkelingsspectrum; Methodologie voor de beoordeling van de individuele behoeften van kinderen en studenten met een meervoudige handicap; methoden voor verbale en non-verbale evaluatie - PECS-systeem; MACATON; hand-in-hand communicatie; Tadoma-methode; C-MAP-methode; instrumenten voor standaardisatiewonden; Test "Binet-Terman"; Test Wexler, enz.) https://mon.bg/bg/100382" https://mon.bg/bg/100382 .
5.2.3. Spraak- en taalpathologie in Slovenië
Definitie van STP in Slovenië
In Slovenië worden spraak- en taalpathologie vaker aangeduid als spraak- en taalstoornissen. Het Nationaal Onderwijsinstituut Slovenië is de belangrijkste nationale onderzoeks-, ontwikkelings- en adviesinstelling op het gebied van voorschools, basis- en algemeen voortgezet onderwijs en is de beroepsinstantie die normen en definities voor spraak- en taalpathologie vastlegt in Criteria voor de definitie van de soorten en niveaus van tekorten, belemmeringen of verstoringen van kinderen met speciale behoeften.
De spraak-taalstoornis wordt door een logopedist gedefinieerd volgens professionele normen per criterium voor het definiëren van de stoornis. De stoornissen verschijnen op het continuüm van gemakkelijkere tot zware stoornissen op één of meerdere gebieden: pragmatiek, semantiek, syntaxis, fonologie, articulatie en spreekvaardigheid. Een belangrijke factor bij het definiëren van een spraak-taalstoornis is de bevinding dat een spraak-taalstoornis een significante invloed heeft op de onderwijsbehoeften en -prestaties van kinderen, en op de prestaties in het onderwijsproces.
Er zijn momenteel geen officiële gegevens over de prevalentie van spraak-, taal- en communicatiestoornissen beschikbaar in Slovenië.
Ongeveer 180 spraak- en taalpathologen zijn verantwoordelijk voor de behoeften van kinderen en volwassenen met spraak-, taal- en communicatiestoornissen. Twintigduizend gebruikers worden jaarlijks door een spraak- en taalpatholoog onderzocht, meestal kinderen en jongeren.
Volgens het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid is in 2012 8,6 procent van de kinderen in de voorschoolse leeftijd geïdentificeerd als kinderen met spraak- en taalstoornissen. Het Bureau voor de Statistiek van de Republiek Slovenië meldt dat 1,3 procent van de kinderen met speciale behoeften in het kleuteronderwijs wordt opgenomen, en 5,87 procent van de kinderen met speciale behoeften in het basisonderwijs, inclusief kinderen met spraak-, taal- en communicatiestoornissen.
De systematische evaluatie van de ontwikkeling van spraak, taal en communicatie in de voorschoolse periode wordt uitgevoerd door specialisten in gezondheidsinstellingen. De spraak-, taal- en communicatiefunctie wordt voor de eerste keer op driejarige leeftijd en voor de tweede keer op vijfjarige leeftijd binnen het algemeen medisch onderzoek gecontroleerd.
Op driejarige leeftijd ondergaan de kinderen een pediatrisch preventief onderzoek, dat ook een psychologisch onderzoek omvat, waarbij de psycholoog naast andere ook de spraak- en taalfunctie controleert.
Op vijfjarige leeftijd, voor de schoolreis, ondergaan de kinderen nog een pediatrisch preventief onderzoek. De psycholoog test het functioneren van een kind met de Denver Developmental Screening Test, waarbij ook spraak, taal en communicatie worden onderzocht.
5.2.4. Spraak- en taalpathologie in België (Vlaanderen)
Definitie van STP in België (Vlaanderen)
De taalontwikkeling volgt een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen heeft deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Spraaktherapeuten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis heeft zowel invloed op de ontwikkeling van de taalvorm (inflexies en vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in aandacht en concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt als gevolg van een verstandelijke beperking, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis. See https://www.vvl.be/zorgverlener/taalstoornissen
Uit een beperkt onderzoek in Vlaanderen bleek dat spraak- en taalontwikkelingsstoornissen voorkomen bij 8% van de jongens en 6% van de meisjes (Scheiris J. en Desoete 2008). De algemene prevalentiecijfers voor Vlaanderen ontbreken echter. We nemen aan dat de prevalentie van problemen in de taalontwikkeling in Vlaanderen ongeveer gelijk is aan de prevalentie die in de internationale literatuur wordt vermeld:
7 tot 10% van de kinderen heeft taalontwikkelingsproblemen. Bij een deel van de kinderen kan dit geëlimineerd worden door logopedie (in dat geval spreken we van een taalachterstand of taalachterstand). Drie tot 5% van de kinderen heeft een primaire taalontwikkelingsstoornis (Kind en Gezin, 2010).
Zink & Breuls stellen dat ontwikkelingsdysfasie een prevalentie heeft van 3%, alle secundaire spraak- en taalontwikkelingsproblemen samen geven een prevalentie van ongeveer 2% (Zink & Bruels, 2012).
Ook is gebleken dat sommige kinderen die op drie of vierjarige leeftijd gediagnosticeerd werden met een primaire taalontwikkelingsstoornis, na een aantal jaren niet meer binnen de criteria voor deze diagnose vielen (Van hell &Vederburg, 2007).
Het Centrum voor Onderwijsbegeleiding (CLB) is de instelling voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. De overheid beschouwt een aantal kernactiviteiten als de verantwoordelijkheid van het CLB (Leerlinggebonden aanbod, 2009), zoals opvang, vraagverheldering, informatieverstrekking en advies, diagnose en samenwerking met het netwerk met betrekking tot zorgvragen over spraak- en taalontwikkeling.
Begeleidende activiteiten ter ondersteuning van de spraak- en taalontwikkeling van een leerling kunnen passen binnen de vier begeleidingsdomeinen van het CLB: leren en studeren, onderwijscarrière, psychologisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.
5.2.5. Spraak- en taalpathologie in Turkije
Definitie van STP in Turkije
Spraaktaalpathologie/therapie (SLP) is een nieuw ontwikkeld beroep in Turkije.
De grootste taalkundige minderheid is de Koerdische minderheid, die in het zuidoosten van Turkije wordt gesproken. Er zijn ook joodse en Armeense minderheden die zijn opgegroeid als tweetaligen. 
Het Turks is een agglutinerende taal, dat wil zeggen dat er een vrij groot aantal affixen aan de wortel kan worden toegevoegd, die elk slechts één betekenis of grammaticale functie hebben. 
De prevalentie van gehoorverlies is 1-2 baby's per 1300 levendgeborenen, en dit aantal neemt vijf keer toe wanneer de kinderen 5 jaar oud worden in Turkije. Zelfs als het gehoorverlies mild is, kan het een vertraging veroorzaken in de spraak- en taalontwikkeling, in de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling en in de academische prestaties van het kind. 
De Turk Stat-studie getiteld "Problemen en verwachtingen van personen met een handicap", gepubliceerd in 2010, was beperkt tot de personen die zijn geregistreerd in de Nationale Databank van Gehandicapten. Volgens de studie was 4,9% van de personen die medische rapporten hadden en geregistreerd waren in de database, 0-6 jaar oud, en 16,2% was 7-14 jaar oud, terwijl 17,2% 15-24 jaar oud was. De tabel geeft een overzicht van de beperkingen in de verschillende leeftijdsgroepen.http://en.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/UnicefOzelGereksinimliRaporENG.08.06.16.web_.pdf 
Spraaktaalpathologie/therapie (SLP) is een nieuw ontwikkeld beroep in Turkije. Op dit moment hebben in het hele land slechts zeven personen een gevorderde (doctorale) graad in de spraak-taalpathologie, na een opleiding overzee op postdoctoraal niveau, voornamelijk in Engeland en de Verenigde Staten. Historisch gezien zijn de meeste revalidatiediensten door medische specialisten verzorgd, met een speciale nadruk op de diagnose. Spraaktaaldiensten werden voor het eerst geïntroduceerd door de inspanningen van overheidsorganisaties.
Kinderen met spraakproblemen zetten hun onderwijs voort door middel van inclusief onderwijs op reguliere scholen waar speciale maatregelen worden genomen. Deze maatregelen kunnen informatieve bijeenkomsten zijn die worden georganiseerd door de begeleidings- en onderzoekscentra en de bureaus voor kinderpsychiatrie voor leerkrachten, beheerders van instellingen en ouders over de individuele en ontwikkelingskenmerken van het kind, begeleiding van de maatregelen die moeten worden genomen op school, in de klas en thuis zonder de onderwijsomgeving te onderbreken en bijscholingsseminars voor leerkrachten en ouders. Voor deze leerlingen worden in begeleidings- en onderzoekscentra passende therapiediensten aangeboden.
5.2.6. Spraak- en taalpathologie in Servië
Definitie van STP in Servië
De breedst geaccepteerde classificaties die door professionals in de wereldpraktijk, en ook in Servië worden gebruikt zijn:
ICD-10 (Classificatie van geestelijke stoornissen gegevens verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie, het laatste nummer - The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Wereldgezondheidsorganisatie)
DSM-V (Classificatie van geestelijke stoornissen door de American Psychiatrist Association, het laatste nummer - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e editie, American Psychiatric Association)
In Servië wordt de geaccepteerde wereldpraktijk, zoals hierboven in het hoofdstuk over de wereldpraktijk wordt benadrukt, gevolgd door professionals. De meest voorkomende Dyslalia-dislocaties in de Servische taal zijn sigmatisme (verwijst naar de stemmen S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), lambdacisme (verwijst naar de stemmen L en LJ) en rotatisme (verwijst naar stem R).
Volgens de gegevens van de ULS (Vereniging van logopedisten van Servië) worden alle logopedisten die werkzaam zijn in het gezondheidssysteem, het onderwijssysteem en het sociale beschermingssysteem verzameld, en daaruit volgt dat in Servië op 20.000 mensen, in één logopedist komt.
Volgens het Instituut voor Fonetiek heeft meer dan 60 procent van de kinderen in Servië een spraakstoornis, acht keer meer dan vijftig jaar geleden.
STT voorziening in Servië
De gangbare praktijk in Servië is dat elke kleuter- en basisschool zijn eigen logopedisten heeft. Ze werken met kinderen, en ze worden verondersteld om elke vorm van spraak- en taalstoornis te identificeren en te behandelen..

6. Mobiele applicatie
Gebruiksscenario's (pedagogische aanpak voor kleuter- en basisschool)
Leeftijdsgebaseerde test
	De op leeftijd gebaseerde test is een oriëntatie-instrument om de spraakontwikkeling van een kind te begrijpen en om mogelijke vertragingen of problemen op te sporen. Hij kan worden afgenomen door de kleuterleidster, de leerkracht of een ouder/verzorger. Na het invoeren van de geboortedatum berekent de leeftijdscalculator de leeftijd van het kind.
	De knop 'Taalvaardigheid' geeft de verwachte taalvaardigheid voor de ingevoerde leeftijd weer en geeft aan wanneer het kind mogelijk geschikt is om doorverwezen te worden naar de logopedist.
	Met de knop 'Start test' wordt de articulatietest gestart.

De test toont een set van beelden die het kind moet proberen te zeggen. De begeleider moet het kind aanmoedigen: "Wat zie je op de foto?" Als het kind een ander woord zegt of als er geen reactie is, vraag hem dan met twee woorden: "Is dit een rat of een mol?" Als er nog steeds geen reactie is, roep hem dan op met een uitdrukking als..: "Ik zeg mol, wat zeg jij?"
De begeleider moet luisteren en de pogingen van het kind goed observeren. De begeleider geeft aan of het gepresenteerde geluid correct gearticuleerd is of niet.
Aan het einde van de test zullen de resultaten op het scherm worden gepresenteerd en beschikbaar zijn om op te slaan als een pdf-bestand.
Flashkaarten
	Flashcards zijn bedoeld om gekozen geluiden te oefenen in verschillende woordposities (definitief, mediaal, initiaal, gemengd). Let op, flashcards zijn alleen geschikt als de productie van het geluid in de lettergreeppositie van het kind beheerst wordt ("sa", "se", "is", "os").

Het is raadzaam dat het kind slechts één problematisch geluid per keer oefent. Als een kind met meer dan één geluid worstelt (bijvoorbeeld zowel 'r' als 's'), sluit dan alle problematische geluiden uit, behalve het geluid dat u op dat moment oefent, door simpelweg het geluid te selecteren dat u wilt oefenen, en selecteer op het volgende scherm het geluid dat u wilt uitsluiten.
	Werkbladen

	De werkbladen presenteren verschillende woorden met de klank in elke positie, eenvoudige zinnen met de klanken, zinnen inclusief de klanken, en een verhaal dat op vele manieren gebruik maakt van de klank.

De werkbladen kunnen worden gebruikt als oefenmateriaal voor geletterde kinderen of als een lijst met woorden die een ouder met een kind kan oefenen..
	Link naar geanimeerde video: https://youtu.be/vEve9Ni7zJI   
	Link om de app te downloaden (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN   
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Disclaimer:
Voor meer informatie over het project "Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education", kunt u de website van het project bezoeken op http://speechpathologytools.eu  of bezoek ons op https://www.facebook.com/SpeechPathologyTools .
Download onze mobiele app op: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyEN 

