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Instructies voor ouders: video-opname van een gesprek met je kleuter 

Inhoud van de video 

§ De video is een opname van een gesprek tussen jouw kleuter en een volwassene (dat kan jij 

zijn). 

§ Je kind praat ongeveer 10 tot 15 minuten (wat neerkomt op ongeveer 300 lettergrepen) 

waarin hij/zij voornamelijk het woord voert 

§ De activiteit om tot een gesprek met het kind te komen kan spontaan vertelllen zijn, het 

beschrijven van een foto of afbeelding, het vertellen van een verhaal, het uitleggen van een 

spel of een soortgelijke taalbevorderende activiteit.  

§ Tijdens deze video-opname wordt geen behandeling gegeven. 

Hoe neem je de video op ? 

§ Je kan een camera, een smartphone of een tablet gebruiken om het gesprek op video op te 

nemen. 

§ Het is belangrijk dat de camera dicht bij je kind wordt geplaatst, zodat het gezicht van je kind 

duidelijk zichtbaar is en de stem van je kind duidelijk verstaanbaar is.  

§ De camera moet idealiter op het gezicht van je kind of in profiel worden geplaatst zodat de 

bewegingen van het gezicht duidelijk op de video te zien zijn (zie figuur). 

§ Het is belangrijk dat deze opname wordt gemaakt in een rustige omgeving, zonder 

onderbreking van buitenaf, met voldoende licht, en in de context van een spel of gesprek met 

de volwassene.  

§ Als je kind wordt afgeleid door de video, film dan niet in selfie-

modus en plaats de smartphone in de hoek van de kamer zodat hij 

een groot deel van de kamer filmt, en probeer er geen aandacht 

meer aan te schenken. 

§ Vermeld nooit de volledige naam van je kind (voor- en 

achternaam) in een video-opname.  

 

Figuur. 3 voorbeelden van mogelijke camera posities  

ten opzichte van het sprekende kind.  
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Instructies voor logopedists: video-opname van een gesprek 

Inhoud van de video 

§ De video is een opname van een gesprek tussen een kleuter die stottert en een volwassene 

(dat kan jij zijn en/of de ouder). 

§ Het kind praat ongeveer 10 tot 15 minuten (wat neerkomt op ongeveer 300 lettergrepen) 

waarin hij/zij voornamelijk het woord voert 

§ De activiteit om tot een gesprek met het kind te komen kan spontaan vertelllen zijn, het 

beschrijven van een foto of afbeelding, het vertellen van een verhaal, het uitleggen van een 

spel of een soortgelijke taalbevorderende activiteit.  

§ Tijdens deze video-opname wordt geen behandeling gegeven. 

Hoe neem je de video op ? 

§ Je kan een camera, een smartphone of een tablet gebruiken om het gesprek op video op te 

nemen. 

§ Het is belangrijk dat de camera dicht bij het kind wordt geplaatst, zodat het gezicht van het 

kind duidelijk zichtbaar is en de stem van het kind duidelijk verstaanbaar is.  

§ De camera moet op het gezicht van het kind of in profiel worden geplaatst, zodat de 

bewegingen van het gezicht duidelijk op de video te zien zijn (zie figuur). 

§ Het is belangrijk dat deze opname wordt gemaakt in een rustige omgeving, zonder 

onderbreking van buitenaf, met voldoende licht, en in de context van een spel of gesprek met 

de volwassene.  

§ Als het kind wordt afgeleid door de video, film dan niet in selfie-

modus en plaats de smartphone in de hoek van de kamer zodat hij 

een groot deel van de kamer filmt, en probeer er geen aandacht 

meer aan te schenken. 

§ Vermeld nooit de volledige naam van het kind (voor- en 

achternaam) in een video-opname.  

 

Figuur. 3 voorbeelden van mogelijke camera posities  

ten opzichte van het sprekende kind.  
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Instructies voor de video-opname van een behandelsessie  

(om de therapietrouw te beoordelen) 

 

Inhoud van de video 

De video is een opname van de volledige behandelsessie. 

 

Hoe neem je de video op? 

§ Je kan een camera, een smartphone of een tablet gebruiken om de behandelsessie op video 

op te nemen. 

§ Het is belangrijk dat de camera op een plaats in de kamer wordt geplaatst waar de logopedist, 

het kind en de ouder op de opname staan en hun stemmen duidelijk te horen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur. Positie van het kind, de ouder, logopedist en camera voor de video-opname van een volledige behandelsessie 
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