Inspraakreactie Preventieve Logopedie
Raadcommissie Gemeenten Dalfsen; 17 september 2018

Aanleiding
We hebben kennisgenomen van het voornemen om de preventieve logopedie te wijzigen. Als scholen van de gemeente Dalfsen geven we
inhoud en vorm aan het realiseren van Passend Onderwijs voor alle kinderen. De spraak-taalontwikkeling van kinderen is van groot
belang voor de ontwikkeling van een kind. We geven u als commissieleden graag een aantal vragen en aandachtspunten mee voor de
bespreking.

Voorstel College
Een citaat uit het voorstel: “Het college opdracht te geven op basis van dit onderzoek scenario 3 (preventieve logopedie beleggen bij
GGD IJsselland) of een lichtere vorm middels regionale samenwerking nader uit te werken.”
1.

In deze opdracht wordt gekeken naar scenario 3, of een ‘lichtere vorm’ middels regionale samenwerking. Waarom is de term
‘lichtere vorm’ daarin gevoegd. Dit kan op gespannen voet staan met de uitgangspunten uit hetzelfde voorstel. We adviseren
om bij de opdrachtverstrekking aan het college de woorden ‘lichtere vorm’ weg te laten.

Een tweede citaat: “Bij deze uitwerking de volgende uitgangspunten te hanteren: behoud van kwaliteit, continu en breed aanbod vroegsignalering, screening los van behandeling, regionale afstemming waar mogelijk en een plus-variant te hanteren voor zowel het
ontwikkelonderzoek bij 2,3 jarigen als ook de screening op 5-jarige leeftijd.”
2.

We waarderen het dat in het voorstel als uitgangspunt is opgenomen het behoud van kwaliteit en een continu breed aanbod
vroeg-signalering. Om dit te realiseren is het ons inziens noodzakelijk dat alle kinderen in de voorschoolse periode en in de
kleuterperiode worden gezien en vooral gehoord door een logopedist. De vroegsignalering. Dan dient de screening niet in
een ‘plus-variant’ opgenomen te worden. Juist de screening van het kind door de logopedist borgt de kwaliteit van de
screening.
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Voorgesteld Scenario 3
Het voorstel geeft de voorkeur aan scenario 3 van het onderzoekrapport van BMC. Dit scenario stelt voor om preventieve logopedische
screening onder te brengen bij GGD IJsselland. Drie citaten met een aandachtspunt.
“Het basispakket bestaat uit de logopedische screening en het pluspakket uit producten zoals inzet van de logopedist op
consultatiebureaus en observaties op de peuteropvang.”
3.

GGD IJsselland biedt momenteel alleen logopedie uit het basispakket. Wat houdt dit logopedische screening in? Ons inziens
is de professie van een logopedist nodig om de screening uit te voeren en is dit niet de professie van een GGD
verpleegkundig of arts.

“Daarnaast moet geïnventariseerd worden of regiogemeenten ook gebruik willen maken van preventieve logopedie via de GGD.”
4.

We willen het belang van samenwerking met regiegemeenten graag onderstrepen. Als samenwerkingsverband zetten we een
dikke streep onder het belang van samenwerking en zouden we het komen tot een gezamenlijke aanpak inzake preventieve
logopedie toejuichen.

“Binnen dit scenario kan gekozen worden om alle vijfjarigen te screenen of alleen de kinderen waarvan ouders en/of professionals
twijfels hebben over de spraak- en taalontwikkeling.”
5.

Natuurlijk, het zijn de ouders die hun kind het best kennen. Als het over de vijfjarige gaat komt meestal ‘de juf’ daar heel
snel achteraan. Wellicht in de ogen van u bij uitstek de professional die zou kunnen bepalen of logopedie geindiceerd is bij
een kleuter. Maar juist op dit punt willen aangeven dat school hierin faalt. Als bij de ‘toegang’ tot logopedische screening
onderwijsmensen bepalend worden, raken we een enorm stuk kwaliteit kwijt. We pleiten nadrukkelijk voor het uitvoeren
van de screening, ook voor de vijfjarigen, door een logopedist.

Tot slot
Als Samenwerkingsverband zijn we niet tegen verandering. We hebben met belangstelling kennis genomen van het heldere
onderzoeksrapport. Samen met u staan we voor het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen. Preventieve logopedische screening
is daar helpend in en we hopen dat u onze aandachtspunten mee wilt nemen in uw besluitvorming.
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