
Geachte Raadsleden,

Op 26 mei ontving ik een informatieve mail van dhr. Jurgen Goejer waarin hij laat weten dat de 
gemeentelijke inzet van logopedie opnieuw op de agenda zal staan.
Via de site van de gemeente Dalfsen heb ik de bijbehorende stukken gelezen en ben verbaasd over 
de uitkomsten van de afgelopen maanden wat de inzet van de preventief logopedisten betreft.
In november heb ik gereageerd op het voornemen van de gemeente Dalfsen om te bezuinigen op 
preventieve logopedie. Ik heb in mijn brief genoemd dat wij op de voorscholen positieve resultaten 
behalen door de preventieve logopedisten in te kunnen zetten bij signalering van spraak-en 
taalachterstanden.
De cijfers die dhr. Goejer laat zien zijn gebaseerd zijn op de periode dat de kinderopvang enkel 
noodopvang kon bieden aan kinderen met ouders in cruciale beroepen. We hebben alle andere 
kinderen slechts op afstand in beeld gehad en online activiteiten kunnen aanbieden.
Ook de JGZ-verpleegkundigen hebben de contacten en screening in de afgelopen maanden op 
afstand moeten doen. Hoe kunnen daar dan deze cijfers uit voortkomen als zijnde “normaal”?

De voordelen die we op de voorscholen hebben door de preventieve logopedie te kunnen 
inschakelen zijn groot. Zoals ik in mijn vorige brief ook al schreef zijn pedagogisch medewerkers zeer 
bekwaam op pedagogisch vlak maar geen spraak-taalspecialisten. Op het moment dat zij een 
mogelijke spraak-taalachterstand signaleren is het heel fijn dat zij dan, na overleg met de ouders, de 
preventief logopedisten kunnen inschakelen. Voor ouders is dit heel laagdrempelig en dit is wat 
nodig is om tot resultaat te komen sámen met ouders. 
Omdat kinderen meerdere malen per week bij ons zijn, kunnen pedagogisch medewerkers er ook 
snel op ingaan wanneer zij een mogelijke spraak-taalachterstand signaleren. Uiteraard worden deze 
signalen ook opgepakt wanneer kinderen het consultatiebureau bezoeken maar dan ben je vaak 
maanden verder. 
Door deze vorm van preventieve logopedie te laten vervallen en dit bij voor- en basisscholen zelf 
neer te leggen ga je de objectieve kijk op mogelijke achterstanden ook weghalen. De weg naar 
mogelijke hulp zal langer zijn of pas in een veel later stadium bewandeld worden. 

Binnenkort gaan we als deelnemer het Convenant Resultaatafspraken VVE ondertekenen. Hier 
hebben we jaren over gepraat en heldere afspraken over gemaakt. Hier past de preventieve 
logopedie perfect in omdat we als doel hebben kinderen in beeld te krijgen die een mogelijke 
achterstand kunnen oplopen, ook op spraak-taalgebied én deze kinderen in een zo vroeg mogelijk 
stadium de juiste hulp te kunnen bieden. Zonder preventieve logopedie sla je hierin een groot gat dat 
je over een aantal jaren weer zult moeten dichten. Ben je dan nog op tijd of is en mogelijk probleem 
dan écht een probleem geworden?
Wat zou het fijn zijn wanneer jullie meer naar de praktijkervaring zouden kijken in plaats van slechts 
naar cijfermatige uitkomsten in een lockdownperiode en daar de toekomstplannen op baseren.

Vriendelijke groet,

Martha Roddenhof
Junior manager

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
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