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INLEIDING 
 
Voor u ligt het jaarverslag schoollogopedie Dalfsen van het schooljaar 2007-2008. Hiermee willen wij 
inzicht geven in de resultaten van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. Ook dit jaar hebben wij 
weer veel kinderen, ouders en leerkrachten op weg kunnen helpen op spraak-taalgebied. Dit kan zijn 
door middel van een verwijzing naar de vrije vestiging, controle, korte behandeling op school of het 
verstrekken van een brochure. 
 
Vanwege de zwangerschap van Bertine hadden wij in het voorjaar te maken met een verminderde 
personele bezetting waardoor een aantal controles niet uitgevoerd kon worden voor de 
zomervakantie. Deze controles en de eventueel hieruit voortkomende kortdurende behandelingen 
zullen het volgende schooljaar worden opgepakt. 
 
In dit jaarverslag vindt u op basis van de cijfermatige gegevens een korte beschrijving van de 
resultaten. Daarnaast geven we informatie over ontwikkelingen en trends die zich voordoen in onze 
werkwijze. Zo gaan we bijvoorbeeld in op communicatie, efficiency en deskundigheidsbevordering. Tot 
slot noemen we de belangrijkste zaken die op het programma staan voor het volgende schooljaar. 
 
Wij hopen dat dit jaarverslag voldoende duidelijkheid geeft over de schoollogopedie in de Gemeente 
Dalfsen. 
 
De logopedisten,  
Bertine Kijk in de Vegte en Elselien Zeilstra 
 
Oktober 2008 
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DEEL 1 ONTWIKKELINGEN 
 
 
Logopedische werkzaamheden 
 
Logopedische screening en resultaten  
Als we het schooljaar 2007-2008 vergelijken met het schooljaar ervoor zien we dat het aantal 
leerlingen op de scholen ongeveer gelijk is gebleven (tabel 1). Dit geldt ook voor het aantal leerlingen 
dat in groep 2 zit. Het is gebruikelijk dat bij een aantal leerlingen de screening niet wordt afgenomen, 
bijvoorbeeld omdat zij al behandeling krijgen in de vrije vestiging of voor de tweede keer in groep 2 
zitten. Dit aantal ligt meestal tussen de 30 en 40 leerlingen. In de tabel is ook te zien dat het totaal 
aantal leerlingen met logopedische problematiek is toegenomen. Van het totaal aantal gescreende 
leerlingen heeft 71% een logopedisch probleem tegenover 59% vorig jaar. In feite is er echter geen 
sprake van een duidelijke toename. Dit heeft de volgende reden: de kinderen die nog op hun duim of 
vingers zuigen rekenden wij in het verleden als aparte groep met logopedische problematiek. In het 
computerprogramma waarmee wij sinds een jaar werken valt dit onder afwijkend mondgedrag. De 
duim- en vingerzuigende kinderen vallen nu in de groep ‘totaal aantal gescreende kinderen met 
logopedische problematiek’, met als gevolg dat deze groep groter is geworden. Het resultaat is dan 
ook dat meer adviezen zijn verstrekt aan ouders (zie tabel 3). Wij zijn namelijk gewend om “duimers” 
een brochure mee te geven naar huis. Hierbij gaat het om problemen die door ouders zelf eenvoudig 
op te lossen zijn. 
 
Ten opzichte van het aantal leerlingen met logopedische problematiek is het aantal vervolgacties vrij 
laag. Dit komt onder andere omdat niet alle controles binnen het schooljaar zijn uitgevoerd waardoor 
hieruit voortvloeiende acties (zoals kortdurende begeleidingen of verwijzingen) nog niet als actie 
geregistreerd konden worden in tabel 1. Onze ervaring is dat het aantal vervolgacties een stuk hoger 
ligt dan het aantal leerlingen met logopedische problematiek. Dit is normaal omdat bij een deel van de 
leerlingen meerdere acties ondernomen worden. 
 
Als we kijken naar de aard van de stoornissen (zie tabel 2) dan concluderen we dat het in de meeste 
gevallen gaat om afwijkend mondgedrag of een articulatieprobleem. Het aantal leerlingen met een 
articulatieprobleem is iets gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. De overige 
stoornisgebieden zijn ongeveer gelijk gebleven. 
 
Indien bij screening al duidelijk wordt dat er matige tot ernstige spraak-taalproblematiek is, verwijzen 
we door voor uitgebreider logopedisch onderzoek. Dit past in het huidige beleid waarin leerlingen 
sneller voor onderzoek verwezen worden naar de praktijk. Als wij op grond van de screening twijfelen 
aan de spraak-taalontwikkeling, doen we de onderzoeken zelf.  
Er is dit jaar naar aanleiding van de screening minder vaak een logopedisch onderzoek door ons 
uitgevoerd dan de voorgaande jaren. In veel gevallen zijn de onderzoeken uitgevoerd door de vrije 
vestiging waarna al dan niet therapie werd opgestart.  
 
 
Kortdurende begeleiding 
Leerlingen met lichte articulatieproblematiek of hardnekkig open mondgedrag komen in aanmerking  
voor een kortdurende logopedische begeleiding op school. In het schooljaar 2007-2008 zien we dat 
het percentage leerlingen dat in aanmerking kwam voor een kortdurende begeleiding lager ligt dan de 
voorgaande twee jaren (tabel 7). Van de kinderen met problematiek kreeg 7% een kortdurende 
behandeling tegenover 16% vorig jaar. Dit komt omdat in 2007-2008 niet alle behandelingen binnen 
het schooljaar zijn uitgevoerd. De nog niet uitgevoerde behandelingen zullen in het volgende 
schooljaar worden gegeven.  
Van de 21 gegeven behandelingen kregen 9 kinderen ( 43%)  hulp bij een spraakprobleem en volgden 
12 leerlingen (57%) een programma voor open mondgedrag. 18 leerlingen kwamen uit groep 2 (naar 
aanleiding van de screening) en 3 leerlingen uit respectievelijk de groepen 1, 3 en 4.  
 
De korte behandelingen op school zijn een uitstekende methode om lichte logopedische problemen te 
verhelpen. Wij krijgen positieve reacties van ouders, leerkrachten en kinderen. In een enkel geval blijkt 
het resultaat na een kortdurende behandeling onvoldoende en wordt een leerling alsnog verwezen 
voor behandeling in de praktijk. 
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Verwijzing naar vrij gevestigde logopedie  
Leerlingen die een uitgebreide logopedische behandeling nodig hebben worden verwezen naar de 
vrije vestiging. In tabel 8 is te lezen dat in totaal 75 leerlingen verwezen zijn naar de vrije vestiging. 
Daarvan zijn 44 leerlingen naar aanleiding van de screening verwezen en 24 na logopedisch 
onderzoek. Een klein aantal leerlingen wordt na kortdurende begeleiding of controle verwezen. 
 
Zowel de verwijzingen naar aanleiding van de screening als de verwijzingen naar aanleiding van 
logopedisch onderzoek op verzoek van derden zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Een reden 
kan zijn dat er naar verhouding veel leerlingen goed of voldoende scoorden op de screening waardoor 
minder doorverwijzingen nodig bleken. Ook leerkrachten hadden de ervaring dat het een “goed” jaar 
was.  
Er hebben minder logopedische onderzoeken op verzoek van derden plaatsgevonden omdat er 
minder leerlingen bij ons werden aangemeld. Wij gaan ervan uit dat er minder logopedische 
problemen onder de leerlingen zijn geweest afgelopen jaar, want de werkwijze is verder gelijk 
gebleven: het is bekend bij de scholen dat zij leerlingen kunnen aanmelden. Bovengenoemde 
bevindingen vallen voor ons onder normale schommelingen in het aantal doorverwijzingen. 
 
Signalering en aanmelding door leerkrachten en/of ouders is vaak terecht want na een logopedisch 
onderzoek op verzoek volgt vaak een verwijzing naar de vrije vestiging. In tabel 5 is te zien dat 48% 
van de onderzochte leerlingen verwezen is. 40 % zien wij terug bij een controle. 
Van de logopedische onderzoeken op verzoek van derden komen de aanvragen vooral uit groep 1. 
 
Uit de gegevens van de vrije vestigingen in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld blijkt dat het 
overgrote deel van de ouders het verwijzingsadvies van de schoollogopedie heeft opgevolgd (tabel 8).  
Vergeleken met het vorige schooljaar is er van de doorverwezen leerlingen nu 93% aangemeld in de 
praktijk tegenover 88% leerlingen vorig jaar. 
Ouders hebben echter een vrije keuze welke praktijk zij inschakelen. Wij hebben geen inzicht of 
ouders de behandeling laten uitvoeren in één van de omliggende gemeenten. Wanneer er echter 
sprake zou zijn van blijvende problematiek dan zou dit geconstateerd moeten worden in de hogere 
groepen in de basisschool.  
Voorafgaand aan de schriftelijke verwijzing hebben de logopedisten een gesprek met de ouders van 
de desbetreffende leerling. Het belang van de verwijzing en behandeling moet soms sterk benadrukt 
worden voordat ouders het advies opvolgen. 
 
 
Controle  
Controle vindt plaats als bij de screening lichte tot matige problematiek wordt aangetroffen waarbij het 
wenselijk is de ontwikkeling te blijven volgen. Uit de controles kunnen kortdurende begeleidingen, 
verwijzingen of nieuwe controles voortkomen. Het merendeel van de logopedische problematiek heeft 
zich bij de controle hersteld, wat mede te danken is aan tips, adviezen of oefenstof die gegeven is aan 
ouders en leerkrachten.  
 
In tabel 6 is te zien dat in het schooljaar 2007-2008 in totaal 98 controles zijn uitgevoerd. Dit zijn 
controles naar aanleiding van de screening of logopedisch onderzoek maar ook controles van 
leerlingen die vanuit het vorige schooljaar “meegenomen”  zijn om nogmaals bekeken te worden. 
Deze laatste groep controles hebben wij alle kunnen uitvoeren. Naar aanleiding van de screening 
moeten in het volgende schooljaar nog 19 controles uitgevoerd worden.  
 
Nog steeds proberen wij kritisch te beoordelen op de noodzaak van controle. Om de groep controle-
kinderen enigszins te beperken leggen wij iets meer verantwoordelijkheid bij ouders en leerkrachten. 
Door het geven van voorlichting, adviezen of oefenstof  kan een probleem zich ook op school en 
binnen de thuissituatie oplossen. Bovendien kunnen ouders en leerkracht een leerling altijd opnieuw 
aanmelden wanneer de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst.  
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Communicatie/samenwerking 
 
Met collega’s en andere disciplines 
Er is regelmatig overleg met de vrijgevestigde logopedisten in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. 
In de meeste gevallen vindt het overleg telefonisch plaats en af toe bezoeken wij de praktijk. 
 
Zoals in 2007 afgesproken met de medewerkers van het Jeugdgezondheidsplein sturen wij als een 
leerling verwezen wordt een kopie van de verwijsbrief naar de GGD. Op deze manier beschikken zij 
over relevante informatie wat betreft de spraak- en taalontwikkeling van de leerlingen en kan het 
verslag worden toegevoegd aan het leerlingdossier. 
 
Met de medewerkers van het Jeugdgezondheidsplein was tevens afgesproken dat wij bij het 
vermoeden van gehoorproblemen bij leerlingen deze voor vroegtijdig periodiek geneeskundig 
onderzoek bij de GGD konden aanmelden. In een paar gevallen was dit afgelopen schooljaar ook 
nodig en hebben wij aanmelding gedaan. 
 
Met de gemeente Dalfsen 
Afgelopen jaar hebben wij een stuk gemaakt voor de website van de gemeente. Belangstellenden 
kunnen op www.dalfsen.nl meer informatie vinden over schoollogopedie en de werkwijze van de 
logopedisten. 
 
Met de scholen 
Via de nieuwsbrief worden de scholen geïnformeerd over de voortgang, planning en andere zaken 
binnen de schoollogopedie. In dit schooljaar is twee keer een nieuwsbrief uitgegaan. Uit reacties op 
de nieuwsbrief blijkt dat daarmee in een behoefte wordt voorzien. De scholen kunnen de 
ontwikkelingen nu duidelijk volgen. Ook in het komende schooljaar zullen wij via nieuwsbrieven de 
scholen op de hoogte houden. 
 
 
Efficiency 
 
Automatisering 
Met ingang van het schooljaar 2007-2008 werken wij met het software programma LogoBase. Tijdens 
het afnemen van de screening gebruiken wij een laptop en voeren direct de gegevens in. Het 
programma maakt automatisch groepsoverzichten en een schematisch overzicht per leerling. Deze 
werkwijze is ingevoerd om de administratieve werkdruk te verminderen. In de komende jaren zal 
verdere ontwikkeling plaatsvinden binnen het werken met LogoBase. Dat betekent dat wij ook onze 
overige  werkzaamheden steeds meer automatisch zullen verwerken. Hierbij kan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld de verslaglegging aan derden.  
  
Tijdsplanning 
Ook dit jaar hebben wij aan het begin weer een tijdsplanning gemaakt. Hierbij zetten wij alle 
schoolweken uit in de beschikbare tijd. Wij houden ook rekening met bijvoorbeeld cursusdagen en het 
inwerken in nieuwe werkwijzen, zoals bijvoorbeeld het vertrouwd raken met het werken met het 
automatiseringsprogramma. Tevens plannen we een aantal zogenaamde bufferweken, zodat we wat 
reservetijd hebben voor leerlingen die tussentijds worden aangemeld voor onderzoek, onverwacht 
overleg etc. 
 
Overige maatregelen 
Eerder in dit verslag meldden wij al dat wij leerlingen sneller doorverwijzen naar de vrije vestiging voor 
onderzoek. Daarnaast beoordelen we kritischer op de noodzaak van controle wat op de vorige pagina 
ook al genoemd werd. Mede door deze maatregelen, die we al een paar jaar toepassen, kunnen wij 
ons voldoende richten op de overige werkzaamheden. 
 
Met regelmaat geven wij adviezen en/of oefenmateriaal aan leerkrachten of adviseren wij een 
bepaalde methode aan te schaffen, zodat zij in de groep taal-, spraak- en mondmotoriekoefeningen 
kunnen doen. Voor kinderen met logopedische problemen is het gunstig dat zij door hun omgeving 
worden gestimuleerd en gecorrigeerd, dus niet alleen door ouders en/of therapeut maar ook op 
school. Dit geeft de meeste kans op goede resultaten. 
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Deskundigheidsbevordering 
 
Lidmaatschap vakvereniging 
De logopedisten zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en 
ontvangen maandelijks het vakblad “Logopedie en Foniatrie”. 
 
Kwaliteitskring 
Beide logopedisten zijn lid van een kwaliteitskring. Dit houdt in dat zij 6 keer per jaar vergaderen met 
collega’s. Het doel is om met elkaar te werken aan verbetering en behoud van kwaliteit en zorg. 
De kwaliteitskringen staan geregistreerd bij de NVLF. 
 
Bij- en nascholing 
In het schooljaar 2007-2008 hebben wij de volgende cursus gevolgd: 

 

• Driedaagse cursus “Denkstimulerende Gesprekstechnieken” te Amsterdam 
 
Daarnaast hebben wij deelgenomen aan de NVLF-Noorddag te Eelde. 
 

Aangeschafte materialen 
- TAK; Taaltoets Alle Kinderen (Cito)  

- Boeken: Logopedie voor onderwijsgevenden door M. Pronk-Boersma en Naar school door 

E. Vervaet, Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen door  L. van den 

Dungen 
- DGM in de praktijk; handboek bij de Denkstimulerende Gesprekstechniek van Marion 

Blank door M. van Bokkem en I. van der Velden 
- Klankie toetsenbord+software voor taalonderwijs 

- Masterplan DVD Technische maatjes bij dyslexie 

- Verhalen met Tom en Sara, lesmateriaal + box 

- Spraak-taalinzichtmateriaal van J. de Wit (mondmotoriekbladen, langere woorden- 

memory-spellen, gevisualiseerde liedjes/versjes, 5 miniposters, spraak-taalinformatie 

allerlei, en Aan de slag met DGM. 
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Beleid nieuwe schooljaar  

 

Ondanks het feit dat wij enkele werkzaamheden door moeten schuiven naar het volgende schooljaar 

streven wij ernaar om het komende jaar weer te eindigen zonder wachtlijst. De controles die nog niet 

uitgevoerd zijn en de daaruit voortvloeiende kortdurende begeleidingen zullen in september worden 

opgepakt.  

 

Vanaf september tot en met eind maart zal Bertine Kijk in de Vegte met zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof zijn. In deze periode wordt zij vervangen worden door Karin Sigger. Karin heeft al 

eerder voor de gemeente Dalfsen gewerkt als logopedist en heeft ook een eigen praktijk in Kampen. 

 

Overige zaken die op het programma staan in 2008-2009: 

• het begeleiden van een stagiaire in de tweede helft van het schooljaar;  

• verdere ontwikkeling van het werken in LogoBase; 

• deelname aan nieuwe (tweedaagse) curcus: Oro Myofunctionele Therapie 

 

Stagiaire logopedie 

 

In 2009 willen wij onderzoeken of wij een stagiaire van de Opleiding Logopedie te Zwolle kunnen 

plaatsen. Deze zou in totaal 20 weken bij ons zijn. De stage bestaat uit twee periodes. De eerste 

periode zal gaan om het  meelopen van een tiental weken op de scholen. In de tweede periode zal de 

stagiaire werken aan een project. Gezien onze wens om voorlichtingsmateriaal te verstrekken aan de 

scholen en het gebrek aan tijd daarvoor, overwegen wij om de stagiaire hierin een taak te geven. Over 

de concrete invulling van het project wordt nog nagedacht.  

 

Inmiddels is contact gelegd met de Hogeschool Windesheim waar wij zullen deelnemen aan 

informatie- avonden voor stagebegeleiders. Het begeleiden van een stagiaire zien wij als een vorm 

van deskundigheidsbevordering. Bovendien vinden wij het belangrijk onze toekomstige collega’s een 

ervaringsplaats te bieden. 
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DEEL 2 CIJFERMATIGE GEGEVENS 
 
In dit deel zijn de resultaten van het afgelopen schooljaar opgenomen. 
Naast de cijfers van het schooljaar 2007-2008 vindt u hier ook de cijfers uit de twee jaren daarvoor. 
De ontwikkeling kan op deze wijze in een iets breder perspectief worden gezien.  
 
Bij het opstellen van onderstaande overzichten zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.  

• Bij het vermelden van de logopedische problematiek gaan wij uit van de hoofdstoornis. 

• Zodra een van de 5 logopedische acties ondernomen wordt is er sprake van logopedische 
problematiek. 

• Wij verstaan onder het geven van advies/voorlichting het geven van schriftelijke of telefonische 
informatie aan de ouders. 

• In het geval van controle, uitgebreider logopedisch onderzoek, kortdurende begeleiding of 
doorverwijzing vindt doorgaans al contact met ouders plaats. Deze acties worden dus apart 
geregistreerd en niet in combinatie met het geven van advies/voorlichting. 

• Acties die wel dubbel geregistreerd kunnen worden zijn: controle 1 & controle 2, logopedisch 
onderzoek & verwijzing, logopedisch onderzoek & kortdurende behandeling, controle & verwijzing, 
logopedisch onderzoek & controle, controle & kortdurende behandeling. Dit is de reden waarom 
het aantal vervolgacties groter kan zijn dan het aantal leerlingen met logopedische problematiek. 

• Een kind dat in groep 1 gezien is voor logopedisch onderzoek en in groep 2 terug moet komen 
voor controle, wordt meegenomen met de schending in groep 2. Dat betekent dat de controle 
plaatsvindt via de screening. 

 

Vanwege de huidige verwerking van de screeningsgegevens (via het computerprogramma 
LOGOBASE) is het makkelijker om de groep “duimers” die wij voorheen apart vermeldden nu op te 
nemen in de tabellen. Duimers vallen onder kinderen met afwijkend mondgedrag. Dit is de reden 
waarom de volgende getallen zijn toegenomen: het aantal leerlingen met logopedische problematiek, 
het aantal vervolgacties, het aantal leerlingen met afwijkend mondgedrag en de gegeven adviezen 
aan ouders. 
 
In 2005/2006 waren er onder de 377 gescreende leerlingen 74 duimers en in 2006/2007 waren er 
onder de 393 gescreende leerlingen 85 duimers. 
 
Tabel 1 Logopedische screening 

      2005/2006      2006/2007 2007/2008 

Totaal aantal leerlingen  3000 3079 3071 

Totaal aantal leerlingen groep 2 414 432 426 

Totaal aantal niet gescreende leerlingen* 37 39 38 

Totaal aantal gescreende leerlingen groep 2 377 393 388 

Totaal aantal gescreende leerlingen met logopedische 
problematiek 

168 231 274 

Totaal aantal logopedische vervolgacties 213 294 302 

* Van de niet gescreende leerlingen in 2007-2008 zijn er 31 die reeds logopedie volgen in de vrije vestiging of 
daar onder controle staan. 1 leerling heeft een verlengde periode in groep 2. Er zijn 5  leerlingen waarbij de 
ouders geen toestemming hebben gegeven voor screening. 1 leerling is in verband met ziekte niet gescreend 
 
 
Tabel 2 Resultaat logopedische screening leerlingen groep 2/logopedische problematiek 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Afwijkend mondgedrag 56 33% 87 38% 146 53% 

Articulatiestoornissen 67 40% 72 31% 54 20% 

Vertraagde spraak/taalontwikkeling 28 17% 44 19% 44 16% 

Nasaliteit 0 0% 0 0% 1 0% 

Stotteren/broddelen 0 0% 5 2% 3 1% 

Stemstoornissen 16 10% 23 10% 21 8% 

Overig  1 0,5 0 0% 5 2% 
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Tabel 3 Resultaat logopedische screening leerlingen groep 2/logopedische vervolgactie   

           2005/2006           2006/2007 2007/2008 

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Advies/voorlichting ouders 52 25% 71 24% 155 51% 

Controle 74 35% 90 30% 78 26%        

Uitgebreider logopedisch onderzoek 19 9% 28 10% 6 2% 

Kortdurende begeleiding 27 13% 35 12% 18                            6% 

Verwijzing behandeling vrije vestiging 42 20% 70 24% 44 15%        

 
 
Tabel 4 Logopedische onderzoeken 

           2005/2006           2006/2007           2007/2008 

Totaal aantal logopedische onderzoeken 80 93 56 

Aantal onderzoeken n.a.v. de screening  19 28 6 

Aantal onderzoeken op verzoek van 
derden  

61 65 50 

 
 
Tabel 5 Resultaat logopedische onderzoeken op verzoek van derden 

           2005/2006           2006/2007           2007/2008  

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Advies/voorlichting ouders 4 7% 8 12% 5 10% 

Controle/hertest 25 41% 23 35% 20            40% 

Kortdurende begeleiding 1 2% 1 2% 1 2% 

Verwijzing behandeling vrije vestiging 31 51% 33 51% 24 48% 

 
 
Tabel 6 Uitgevoerde controles 

           2005/2006           2006/2007 2007/2008 

 Aantal Aantal Aantal 

Totaal aantal leerlingen dat gezien is voor 
controle 

200 115 98 

Wachtlijst einde schooljaar 0 0 19 

Reguliere controles uit te voeren in 
volgend schooljaar* 

48 65 36 

* Screening en controle of een eerste en een tweede controle kunnen slechts zinvol worden uitgevoerd als er een    
aantal maanden tussen ligt. Wanneer de screening dan wel de eerste controle in de laatste maanden van een 
schooljaar wordt uitgevoerd dan zal de vervolgactie noodzakelijk plaatsvinden in het nieuwe schooljaar. 
 
Onder reguliere controles vallen ook leerlingen die door middel van de screening gecontroleerd gaan worden. 
 
 
Tabel 7 Kortdurende begeleiding (maximaal 6x - lichte logopedische problematiek) 

           2005/2006           2006/2007           2007/2008 

 Aantal Aantal Aantal 

Totaal aantal leerlingen dat kortdurend 
begeleid is 

58 36 21 

vanuit vorig schooljaar 27 0 0 

Vanuit lopende schooljaar 31 36 21 

Wachtlijst aan einde schooljaar 0 0 0 
 
 
Tabel 8 Verwijzing voor behandeling in vrije vestiging 

       2005/2006        2006/2007        2007/2008 

                                                                                         Aantal                       Aantal                       Aantal 

Totaal aantal leerlingen dat in het schooljaar verwezen 
is voor logopedische behandeling in de vrije vestiging 

                            
                         73              

                                   
                         109 

                              
                           75*                                                                                    

Onder behandeling of reeds afbehandeld                          68                            96                                 70 

Geen aanmelding geweest bij de logopedische praktijk                            5                            13                               5   

* Het totaal aantal verwezen leerlingen ligt iets hoger omdat er ook leerlingen verwezen zijn naar aanleiding van 
een controle of kortdurende begeleiding 
 
 
 

 


