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Logopedie 
 
De logopedisten van Stichting PAS observeren kinderen tot vier jaar op de voorschoolse 
voorzieningen.  
De VVE-intensieflocaties worden regelmatig bezocht. Op de basislocaties observeren we op 
aanvraag. Ook het consultatiebureau kan vragen om kinderen te observeren.  
De logopedisten willen de kansengelijkheid van alle kinderen bevorderen door alle kinderen een 
goede start op de basisschool te bieden. Hiertoe worden de kinderen in hun communicatieve 
ontwikkeling gevolgd. Naar aanleiding van de observaties komen de logopedisten tot conclusie en 
advies (zoals een VVE indicatie of logopedische behandeling).  
Bovendien bevorderen we de deskundigheid van ouders en pedagogisch medewerkers door advies 
en training. 
 
Aantal kinderen geobserveerd op voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus 2014-2018 

 
 

De logopedisten werken tegenwoordig vraaggericht. Dit betekent dat individuele kinderen op aanvraag 
worden geobserveerd in plaats van de gehele groep kinderen.  
 
Aantal logopedische problemen 2017/2018 op basis van 727 observaties 
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Aantal verwijzingen naar een logopedische praktijk per deelgebied 2015-2018 

 
 
Aantal verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied 2016-2018 

 
 

De logopedisten hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het observeren van de communicatieve 
ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is een stimulans gegeven aan de ouderbetrokkenheid en de 
deskundigheid van medewerkers. Ouders hebben adviezen gekregen om hun kind te ondersteunen 
en/of nadere hulp te aanvaarden. 
 
Uitgevoerde trainingen en activiteiten 
● training “Praten met (niet sprekende) peuters” met ketenpartner Kentalis. Het merendeel van de 

deelnemers vond het geleerde toepasbaar voor de dagelijks praktijk en heeft nieuwe kennis 
opgedaan (gemiddelde 4.56 op een meridiaan van 5) 

● training taalstimulatie (TOLK) voor ouders. 
● oudertraining Talen in Balans (TIB)  
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● er is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld met betrekking tot meertaligheid. 

Pedagogisch medewerkers, jeugdverpleegkundigen en logopedisten van Stichting PAS zoeken 
naar eenduidigheid wat betreft advisering aan ouders die hun kind meertalig opvoeden  

● de doorgaande lijn in diverse wijken is door de coaches Passende Kinderopvang opgepakt. 
Hiermee is ook de doorgaande lijn op taalgebied meegenomen 

● een aantal pedagogisch medewerkers zijn begeleid om hen beter voor te bereiden op het  
3F taalexamen  

● in de wijken Arnhemse Broek, Malburgen en Schuytgraaf kwamen professionals van Kentalis, De 
Driestroom en/of Lindenhout in het kader van Passende Kinderopvang op de groep. De 
samenwerking met het logopedie team van Stichting PAS bestond vooral uit het informeren van 
elkaar.  
 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

 
● samenwerken met de coaches Passende Kinderopvang  
● cursusaanbod meertaligheid en taalstimulatie meer vraaggericht en locatiegericht inzetten 
● actief meedenken en aansluiten bij vraagstukken binnen de wijken 
● aandacht voor ouderbetrokkenheid en ondersteuning bij een taalarme thuisomgeving 
● de training Praten met (niet sprekende) peuters, in samenwerking met Kentalis, verder 

uitzetten 
● peiling uitzetten bij pedagogisch medewerkers en ouders om de tevredenheid en 

ouderbetrokkenheid te meten 
● samenwerking met CB onderhouden door middel van bijeenkomsten rond casuïstiek. 
● meedenken/adviseren over communicatieve vraagstukken rondom nieuwkomers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


