
 

 

Dalfsen, 22 oktober 2020 

 

 

Geachte Raad en College van burgemeester en wethouders,  

 

 

 

Donderdag 8 oktober 2020 ontvingen wij het bericht over het voornemen om de gemeentelijke inzet 

op preventieve logopedie te beëindigen. Het basisonderwijs in Dalfsen snapt dat er een financiële 

opgave ligt. Maar de onderbouwing tot deze voorgenomen bezuiniging, met het argument dat er 

geen wettelijke verplichting ligt, gaat volledig voorbij aan het belang van de preventieve 

logopedische zorg. 

 

Vorig jaar is de algemene screening in de vroegschool reeds geschrapt. Gelukkig bleef de expertise en 

begeleiding van de logopedie wel bereikbaar voor voor- en vroegscholen. Onze ervaring is dat 

leerkrachten onvoldoende expertise hebben om alle voorkomende logopedische problemen op tijd 

te kunnen signaleren. Door logopedische zorg voor leerkrachten en ouders laagdrempelig aan te 

bieden voorkom je onzes inziens grotere problemen bij kinderen op latere leeftijd. Goed kunnen 

communiceren is een basisvoorwaarde voor kinderen om goed tot ontwikkeling te komen. De 

investering in preventieve logopedie is volgens ons een zinvolle en op termijn mogelijk zelfs 

kostenbesparende maatregel.  

Het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht waar onze scholen deel van uit maken, heeft enkele 

jaren geleden integraal het programma Bouw aangeschaft. Daarmee plegen de scholen al een extra 

inzet om de taalontwikkeling van onze leerlingen in deze regio zoveel mogelijk te stimuleren. Dit 

programma geeft ook de mogelijkheid om kinderen thuis te laten oefenen. De gemeente was destijds 

enthousiast over deze extra inzet. Onderwijs en zorg vermengen zich steeds meer en als regulier 

basisonderwijs worden we meer geconfronteerd met taalachterstanden. De gemeente heeft het 

budget voor onderwijsachterstanden dat de scholen kregen al afgeschaft. Nu krijgen we te maken 

met deze bezuiniging die direct ten koste gaat van een belangrijk deel preventieve zorg.  

 

We willen er bij deze voor pleiten de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen. En de 

maatschappelijk en financiële voordelen op langere termijn, in het belang van de kinderen in de 

gemeente Dalfsen, te laten prevaleren. 

 

Mede namens de scholen in het Directie Beraad Dalfsen.  

 

Met vriendelijke groet, 
Max Bakhuis 
Directeur cbs De Spiegel Dalfsen 

 

 

 

 


