
Logopedie 
 

De logopedisten van Stichting PAS helpen kinderen bij het bevorderen van de kansengelijkheid. Dit doen zij 

door middel van vroegsignalering van logopedische problemen. Hierdoor wordt de kans op een goede start op 

de basisschool bevorderd. Deze vroegsignalering vindt plaats door de kinderen in hun communicatieve 

ontwikkeling te volgen en ouders, pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen te adviseren en te 

ondersteunen. Naar aanleiding van de observaties komen de logopedisten tot een conclusie en advies, 

bijvoorbeeld een VVE-indicatie of logopedische behandeling.  

De logopedisten van Stichting PAS observeren kinderen tot vier jaar op de voorschoolse voorzieningen. De VVE-

intensieflocaties worden met regelmaat door hen bezocht. Op de VVE- basislocaties observeren zij op 

aanvraag. Ook het consultatiebureau kan vragen om kinderen te observeren, dit kan zowel op de kinderopvang 

als in de thuissituatie plaatsvinden. Incidenteel worden oudere kinderen, van de basisschoolleeftijd bij Stichting 

PAS aangemeld. Dit alleen als er een specifieke hulpvraag is.  

Ook in het afgelopen schooljaar hebben we nog veel te maken gehad met de gevolgen van corona, waardoor 

de logopedisten geruime tijd geen locaties konden bezoeken. Daarbij waren sommige ouders huiverig om 

kinderen naar school te brengen, ook toen het weer mocht. Dit alles heeft onvermijdelijk invloed gehad op de 

cijfers.  

 

Aantal kinderen geobserveerd op voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus 2017-2021 

 

  



 

Aantal gesignaleerde logopedische problemen 2020-2021 op basis van 717 geobserveerde kinderen 

 

Veel peuters worden verwezen naar een logopediepraktijk. Wat betreft de logopediepraktijken is er wel een 

probleem in Arnhem. Veel praktijken hebben te maken met een (lange) wachtlijst. De oorzaak hiervan ligt 

waarschijnlijk deels aan het feit dat praktijken moeite hebben om logopedisten vast te houden (werken in een 

praktijk is momenteel voor logopedisten niet aantrekkelijk). Een andere mogelijke oorzaak is corona. Kinderen 

hebben de afgelopen 2 jaar geen continu aanbod kunnen krijgen op de speelzalen. Hierdoor ontstonden 

achterstanden en zijn er meer kinderen die in aanmerking kwamen voor logopedie. Deze stijgende aantallen 

geeft weer extra druk op de logopediepraktijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aantal verwijzingen naar logopedische praktijk per deelgebied 2017-2021 

 

Een klein deel krijgt een verwijzing naar specialistische zorg (4%). Deze peuters zitten met name op een VVE-

locatie in Malburgen of Presikhaaf. De aantallen zijn in de afgelopen jaren in de meeste deelgebieden 

afgenomen. Dit komt ook doordat consultatiebureaus kinderen steeds vaker verwijzen. Het zou ook kunnen 

zijn dat er vaker hulp wordt ingeroepen van de pedagogisch coaches en ambulant begeleiders, waardoor de 

kinderen langer op de groep ondersteund kunnen worden. 

 

Aantal verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied 2017-2021 

 



 

De logopedisten leverden het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de 

kansengelijkheid in het onderwijs. Dit alles gebeurde door het observeren van de communicatieve ontwikkeling 

van kinderen en daaruit voortvloeiend het adviseren van ouders, pedagogisch medewerkers en andere 

betrokkenen.  

Pedagogisch medewerkers zijn ondersteund in hun werkzaamheden door advisering en coaching wat betreft 

taalstimulering en andere ondersteuningsvragen op logopedisch vlak. Daarnaast vond kennisverbreding bij 

pedagogisch medewerkers plaats door middel van gesprekken over onder andere de normale taal- en 

spraakontwikkeling, het normale eet- en drinkproces en meertaligheid. 

Ouders kregen adviezen over hoe kinderen te ondersteunen en/of nadere hulp te aanvaarden. Tevens is een 

stimulans gegeven aan de ouderbetrokkenheid en de deskundigheid van medewerkers door middel van:  

● De training ‘Praten met (niet sprekende) peuters’ in samenwerking met ketenpartner Kentalis. 

● De training ‘Taal stimulatie’ voor ouders op verschillende locaties. 

● De training ‘Meertaligheid’ voor pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden die werken met 

de doelgroep. 

● De informatieavond voor nieuwkomers met voorlichting over taalontwikkeling en meertalig opvoeden. 

● De bijeenkomst VGGM over toeleiding VVE. 

● De informatieochtenden in de bibliotheken in Arnhem voor ouders van jonge kinderen over 

meertaligheid: ‘Meertalige brabbels’.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Intensiveren van de samenwerking met de coaches Passende Kinderopvang en ambulant begeleiders, 

zodat de zorg rondom de VVE-peuters nog passender wordt. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd in 

tweetallen (coach en logopedist) waar weer aanbevelingen uit voortkwamen. Wederzijds worden de 

gesprekken als “prettig” en “zeer nuttig” ervaren.  

➢ Aandacht voor ouderbetrokkenheid en ondersteuning bij een taalarme thuisomgeving. De 

logopedisten doen mee in het project ‘Thuis in Taal’. Hier wordt veel aandacht geschonken aan het 

contact met ouders. Het observeren van kinderen en het gesprek gaan met ouders levert veel 

informatie op.  

➢ De training ‘Praten met (niet sprekende) peuters’ in samenwerking met Kentalis verder uitzetten bij 

pedagogisch medewerkers, zodat op elke VVE-groep minimaal één persoon hier extra in geschoold is. 

➢ Samenwerking met jeugdverpleegkundigen van de consultatiebureaus onderhouden door middel van 

bijeenkomsten rond casuïstiek. 

➢ Meedenken/adviseren over communicatieve vraagstukken rondom nieuwkomers. 

➢ Intensivering samenwerking met intermediairs OWRS betreffende ouderbetrokkenheid en taal 

stimulatie van Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen, thuis en op school. 

➢ Ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij de inzet van ICT bij taalstimulering. 

 

 

 


