
Geachte burgemeester en wethouders van Dalfsen, 

 

Met verbazing heb ik uw brief gelezen waarin werd aangekondigd dat met ingang van 2022 de 

gemeentelijke inzet op  preventieve logopedie beëindigd wordt.  

Namens Doomijn neem ik deel aan de VVE-overleggen en is de afgelopen jaren gezocht naar 

ondersteuning vanuit de gemeente om het VVE-programma zo goed mogelijk neer te zetten om een 

zo positief mogelijk resultaat te kunnen behalen. Dit betekent simpelweg dat de doelgroepkinderen, 

maar ook de reguliere kinderen zonder VVE-indicatie zo goed mogelijk begeleid worden en waar 

nodig bijgestuurd worden door instanties van buiten onze organisatie. 

Nu wij gebruik hebben kunnen maken van de inzet van de preventief logopedisten in onze 

voorscholen hebben wij gemerkt dat sneller actie ondernomen kan worden waar mogelijke 

spraak/taalachterstanden gesignaleerd werden. 

In uw brief laat u weten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor signalering en verwijzing. Die 

signalering wordt door pedagogisch medewerkers zeker gedaan maar beseft u ook dat 

zij  pedagogische professionals en geen taalspecialisten zijn? Op het moment van signalering hebben 

wij de preventief logopedisten kunnen inschakelen om mee te kijken en een eventuele verwijzing te 

kunnen doen. De taak van  verwijzing die u noemt in uw brief ligt niet bij de voorscholen. Door nu de 

preventief logopedisten weg te halen, maakt u het gat weer groter om goed te kunnen inspelen op 

mogelijke taalachterstanden. Alles behalve een wijs besluit dat enerzijds geld zou kunnen sparen 

voor nu maar nog meer zal gaan kosten wanneer deze kinderen op latere leeftijd in de problemen 

komen.  

Ik vraag mij af van welke kant jullie de signalen kregen om nu te kunnen zeggen dat er voldoende 

mogelijkheden voor signalering en verwijzing zijn. Voor mij staat overduidelijk vast dat dit gedaan is 

van achter een bureau terwijl er gerekend moest worden waar te gaan bezuinigen. Er is niet 

gevraagd naar ervaringen van ons en positieve resultaten die wij nu al hebben gezien in de korte 

periode dat de preventief logopedisten ons hebben ondersteund.  

Op alle fronten gemiste kansen en om die reden zal ik deze brief bewaren en over een jaar of 5 

opnieuw laten zien omdat dan, en zeker ook al eerder, aangetoond kan worden dat de spraak-

taalproblematiek alleen maar toegenomen zal zijn 
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