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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 31-mei-21 

Vragensteller   R. Lassche, Christen Unie 

Agendapunt/onderwerp Gemeentelijke inzet logopedie 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  J. Goejer 

Contactgegevens  j.goejer@dalfsen.nl 

    06 360 11 620 

 

Vragen: 
1. Op de site van de gemeente Dalfsen staat dat alle 5 jarigen een screening krijgen, maar is de 
stukken staat dat vanaf 2019-2020 de nieuwe werkwijze preventieve logopedie is gestart. Hierbij 
kunnen kinderen tot 12 jaar  bij een vermoeden van problematiek in de spraak- en taalontwikkeling 
worden aangemeld bij de preventief logopedisten.  Wat is de juiste huidige werkwijze? 
 
2.  Hoe is het bedrag van € 65.000 opgebouwd?  En klopt dit bedrag wel? In het rapport van BMC uit 
2018 wordt dit bedrag  namelijk gekoppeld aan een gedeeltelijk extra plus scenario (screening alle 5 
jarigen). 
 
3. Als alternatief wordt de regeling in Hardenberg genoemd. Houdt deze werkwijze in dat 
leerkrachten zelf de screening van de 5 jarigen doen aan de hand van een checklist?   
 
Antwoorden:  
1. De juiste werkwijze staat beschreven in de stukken. De tekst op website blijkt nog de oude 
werkwijze te beschrijven. Aanpassing van deze tekst is over het hoofd gezien. Naar aanleiding van uw 
vraag zullen we de tekst op de website aanpassen. 
 
2. Het bedrag van € 65.000 betreft de loonkosten van de gemeentelijk logopedisten. Er heeft geen 
wijziging plaatsgevonden in de betrekkingsomvang van de logopedisten sinds het opstellen van de 
rapportage door BMC.  In plaats van het screening van alle 5 jarigen, wordt in de huidige werkwijze 
alleen gescreend bij een vermoeden van spraak- en taalproblematiek. De vrijkomende ruimte is door 
de logopedisten ingezet om de kennis en inzicht bij leerkrachten en pedagogisch medewerkers over 
spraak- en taalontwikkeling te versterken.  
 
3. Screening is een instrument dat door logopedisten wordt uitgevoerd. Leerkrachten signaleren of er 
een vermoeden is van spraak- en taalproblematiek. Zowel in de huidige werkwijze in Dalfsen als in 
Hardenberg vindt deze signalering plaats door pedagogisch medewerkers in de VVE, door de 
leerkracht in het onderwijs. Daarnaast kan signalering ook plaatsvinden via het consultatiebureau of 
door ouders. In vervolg op de signalering vindt een screening plaats door een logopedist. In de 
huidige werkwijze in Dalfsen is dat de logopedist van de gemeente. In de werkwijze van Hardenberg 
wordt de screening gedaan door een logopedist waarmee een school afspraken heeft gemaakt, 
waarvoor gemeentelijke subsidie kan worden ingezet. In andere gevallen wordt verwezen naar de 
vrijgevestigde logopedie praktijk.  
 

 


