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Onderwerp: Voorgenomen bezuiniging preventieve logopedie 

 

Nieuwleusen, donderdag 22 oktober 2020 

Geacht college, beste Jurgen, 

Met schrik en verbazing hebben we kennis genomen van uw brief, d.d. 7 oktober 2020, m.b.t. de 
voorgenomen bezuinigingen op de preventieve logopedie. 

In de eerste plaats hebben we begrip voor de financiële uitdaging waarvoor u geplaatst wordt in 
komende begrotingsperiode. 
Terecht geeft u aan dat het geen wettelijke taak voor de gemeente is en suggereert u dat er 
voldoende andere mogelijkheden zijn om de preventieve logopedie te realiseren. U noemt ze echter 
niet en daarbij wekt u de indruk ‘het probleem’ op het bordje van een ander, wellicht het onderwijs 
te willen leggen. 

Wij zijn ernstig teleurgesteld door deze mededeling en ook door de wijze waarop dit gebeurt, 
namelijk zonder overleg. 

We wonen en werken met elkaar in een regio waar de taalontwikkeling van kinderen gemiddeld 
genomen en dan vooral in de buitengebieden langzamer op gang komt, waarbij de nodige risico’s van 
blijvende taal- en leesachterstand kunnen optreden. Onderzoek van het samenwerkingsverband 
Veld, Vaart en Vecht van ongeveer 5 jaar geleden heeft dit nadrukkelijk aangetoond. Dat was destijds 
de reden voor het onderwijs om integraal het programma ‘Bouw’ van Lexima aan te schaffen. De 
gemeente Dalfsen gaf toen aan dit erg interessant en vooruitstrevend te vinden. Afgesproken werd 
om in de toekomst te bezien of dit programma helpend kan zijn om het aantal 
dyslexiebehandelingen, een behoorlijke kostenpost voor de gemeente, in de toekomst te doen 
verlagen. Voorwaarde is dan wel dat we kunnen blijven rekenen op een goede screening van jonge 
risico leerlingen. 

Door het stopzetten van deze screening lopen we samen het risico dat we jonge risico kinderen te 
laat in beeld krijgen waardoor interventies thuis en op school te laat beginnen. Wij vinden het dan 
ook erg teleurstellend dat u eenzijdig deze samenwerking tussen onderwijs en zorg voor het jonge 
kind verbreekt en vragen u uw besluit te heroverwegen. 

Namens de bestuurders van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), Floriant, Florion en PCO-N, 
Namens de coördinator van het samenwerkingsverband Veld, vaart & Vecht, afdeling Ommen, 

Gert van Tol, directeur bestuurder PCO-N. 


