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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de notitie Uitwerking scenario preventieve logopedie. 
2. In te stemmen met het nader uitwerken van regionale samenwerking.  

 
 



 
 

 
 
 

 
Inleiding:  
In september 2018 heeft uw raad besloten dat de mogelijkheid onderzocht dient te worden of 
preventieve logopedie door de GGD kan worden uitgevoerd op basis van inkoop door de gemeente. 
Tevens is besloten dat in het geval dat inkoop bij de GGD niet mogelijk blijkt te zijn, samenwerking 
met andere gemeenten binnen de regio onderzocht dient te worden.  
In bijgevoegde notitie wordt verslag gegaan van de verkenning met de GGD en de mogelijkheid van 
(regionale) samenwerking met de gemeente Raalte.  
Daarnaast is in 2018 ook een transformatie opgave voor de preventieve logopedie besloten. Deze 
houdt in dat er sprake is van versterking van de preventieve logopedie in voorschoolse periode en 
inzet van preventieve logopedie bij een vermoeden van problemen in taal/ en spraakontwikkeling. 
In bijgaande notitie wordt tevens beschreven op welke wijze invulling gegeven wordt aan deze 
transformatie opgave in het schooljaar 2019-2020 en hoe hieraan (in samenwerking met andere 
gemeente(n) verder uitwerking gegeven kan gaan worden.  
 
Argumenten: 
Inkoop preventieve logopedie bij de GGD is niet uitvoerbaar. 
Het verzoek tot onderbrengen van de preventieve logopedie bij de GGD en dit vervolgens in te zetten 
door middel van een inkooprelatie is verkend met GGD. Geconcludeerd wordt dat de GGD een 
dergelijke overgang en inkoop relatie te kwetsbaar vindt. Tevens blijkt dat er in het consultatiebureau 
door jeugdverpleegkundigen en jeugdarts binnen het basistakenpakket signalering op spraak- en 
taalontwikkeling plaatsvindt. Ook geeft de GGD aan enkele jaren geleden de werkzaamheden op het 
gebied van aanvullende preventieve logopedie zijn beëindigd als gevolg van gebrek aan opdrachten 
waarmee deze functies zijn komen te vervallen. 
 
Samenwerking met de gemeente Raalte is haalbaar en biedt voordelen. 
Voor beide gemeenten lijkt het een meerwaarde te hebben om de samenwerking nader uit te werken, 
zowel ten aanzien van de werkwijze van de preventieve logopedie als ten aanzien van 
organisatorische vormgeving.   
Met  het aangaan en verder ontwikkelen van de samenwerking wordt het volgende beoogd:  

 Versterking van expertise in de verdere ontwikkeling van de preventieve logopedie en de 
transformatie opgave.  

 Vermindering van kwetsbaarheid en risico’s vanwege beperkte formatieomvang bij uitval of 
onverwachte stijging van werkzaamheden en betere mogelijkheden tot spreiding van 
werklast.  

 Verbetering van efficiëntie en effectiviteit van preventieve logopedie. 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 vinden wijzingen plaats in de uitvoering van de preventieve 
logopedie.   
De transformatie van de preventieve logopedie is gericht op versterking van de inzet in de 
voorschoolse periode (kinderopvang, gastouders, maar ook richting kinderen die hier niet naar toe 
gaan). Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt de expertise van de preventief logopedist 
 ingeschakeld bij een vermoeden van problematiek in de spraak- en taal ontwikkeling bij kinderen tot 
12 jaar. Het betrekken van een preventief logopedist vindt plaats vanuit het consultatiebureau, de 
voorschoolse voorziening of het onderwijs, altijd in overleg met de ouders. Logopedische observatie 
zal in de groep (klas) plaatsvinden, waar sprake is van meer natuurlijk taalgebruik dan tijdens een 
screening. Als gevolg van voorgaande wordt de screening van alle vijf jarigen beëindigd. 
 
Draagvlak voor uitwerking van de transformatie opgave van preventieve logopedie.  
De voorgestelde wijziging in de preventieve logopedie sluit goed aan bij de werkwijze van het 
consultatiebureau en de GGD. Bovendien worden nadere werkafspraken gemaakt en de 
samenwerking versterkt. De versterking van inzet in de voorschoolse periode past eveneens bij de 



 
 

 
 
 

werkwijze en inzet van de kinderopvang en peuterspeelzalen en de VVE (vroeg en voorschoolse 
educatie). Tijdens het overleg met schoolbesturen (OOGO) is de mededeling gedaan dat vanaf 
volgend schooljaar (2019-2020) screening niet meer bij alle 5-jarigen plaats vindt, maar dat  is sprake 
van maatwerk. Dit betekent dat als er bij kinderen signalen zijn van mogelijke spraak- en/of 
taalproblemen de gemeentelijke logopedistes ingeschakeld kunnen worden. De schoolbesturen 
hebben hier kennis van genomen en vinden het passen bij het ingezette beleid.   
 
Schooljaar 2019-2020 is een overgangsjaar. 
Met genoemde werkwijze kan gestart worden met ingang van het schooljaar 2019-2020. Maar 
tegelijkertijd vraagt dit ook nadere afstemming met de diverse partijen en verdere uitwerking. Het 
voornemen is om dit in samenwerking met de gemeente Raalte te doen, zodat er een zelfde wijze van 
werken ontstaat. Dit leidt tot versterking van expertise en tot mogelijkheden van onderlinge 
uitwisseling, bijvoorbeeld bij ziekte of hoge werkdruk. Tevens zal met Raalte verkend worden welke 
organisatorische vorm het meest geëigend is voor deze samenwerking. De transformatiegedachte zal 
in de  praktijk nader vorm moeten krijgen. Daarvoor ontstaat  in het schooljaar 2019-2020 ruimte als 
gevolg van het beëindigen van de screening van alle vijfjarigen.   
 
Scholen worden geïnformeerd en er wordt zorg gedragen voor een geleidelijke overgang 
Omdat de versterking van de preventieve logopedie in de voorschoolse periode en de inzet bij een 
vermoeden van problematiek tot gevolg heeft dat de screening van alle vijfjarigen met ingang van het 
schooljaar 2019-2020 wordt beëindigd, worden scholen hierover schriftelijk geïnformeerd. De 
logopedisten houden contact met de leerkrachten van de groepen 4 en 5, zodat deze bij vragen of 
twijfel over spraak- en taalontwikkeling direct ondersteund kunnen worden en het kind (of de kinderen) 
snel in beeld zijn. 
 
Kanttekeningen 
Regionale samenwerking is meer dan samenwerken met één gemeente. 
Nadat duidelijk werd dat de verkenning met GGD niet het gewenste resultaat zou opleveren was het 
verkennen van samenwerking met Raalte een vanzelfsprekend vervolg,  gezien de door Raalte 
getoonde belangstelling voor het GD-traject. Bij de opdracht om regionale samenwerking te 
verkennen is niet aangegeven welke omvang deze samenwerking zou moeten krijgen. De 
samenwerking met Raalte kan gezien worden als een eerste stap waarbij andere gemeenten kunnen 
aansluiten. Het verzoek daartoe kan van beide kanten komen. Verdere versterking zal ook onderdeel 
uitmaken van de uitwerking van de samenwerking. Anderzijds mag worden verwacht dat ook het 
samenwerken van twee gemeenten voordelen oplevert. 

 
Het invoeren van wijzigingen in de uitvoering met ingang van het nieuwe schooljaar gaat te snel. 
De versterking van de inzet in de voorschoolse periode, de inzet van preventieve logopedie bij een 
vermoeden van problematiek en het vaker in de groep observeren, leidt tot het besluit om met ingang 
van het huidige schooljaar de screening van alle vijfjarigen te beëindigen. Deze beweging past bij de 
ingezette transformatie van de schoollogopedie, maar  kan naar de mening van sommige betrokkenen 
te snel gaan. Het is echter niet wenselijk om de transformatie maatregelen een schooljaar later in te 
voeren. Met name is de voorschoolse periode is de wens tot versterking van de inzet van de 
preventieve logopedie aanwezig. Bij de betrokken partijen lijkt in meerderheid draagvlak om op de 
voorgestelde wijze te gaan werken. 
 
Alternatieven: 
Na kennis genomen te hebben van bijgaande notitie Uitwerking scenario preventieve logopedie kan 
de raad er voor kiezen terug te komen op het besluit van september 2018 ten aanzien van regionale 
samenwerking. Er lagen meerdere scenario’s voor uiteenlopend van voortzetten van de bestaande 
structuur van preventieve logopedie tot aan de verantwoordelijkheid neerleggen bij het onderwijs.  
 
 
 



 
 

 
 
 

Duurzaamheid: 
Niet van toepassing. 
 
Financiële dekking: 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
Communicatie: 
De scholen (directies) worden schriftelijk geïnformeerd.  De directies zijn zelf verantwoordelijk voor het 
informeren van hun medewerkers. Gezien het directe contact van de logopedisten met de 
groepsleerkrachten zal met hen in aanvulling op de brief ook door de logopedisten contact 
opgenomen worden. In dit contact wordt nadere toelichting gegeven en kunnen praktische 
werkafspraken gemaakt worden.  
 
Vervolg: 
Ten aanzien van de regionale samenwerking zal de raad uiterlijk voorafgaand aan het schooljaar 2020 
– 2021 geïnformeerd worden over de stand van zaken. Ten aanzien van de inhoudelijke  
ontwikkelingen en  uitvoering transformatie opgave vindt verslag plaats in het  jaarverslag logopedie. 
Door middel van dit verslag kan de raad ook vinger aan de pols houden ten aanzien van behoud van 
kwaliteit en brede toegankelijkheid.  
   
Bijlagen: 
Notitie Uitwerking scenario preventieve logopedie.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Raadsbesluit  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019, nummer 964; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 

1. Kennis te nemen van de notitie Uitwerking scenario preventieve logopedie. 
2. In te stemmen met het nader uitwerken van regionale samenwerking.  

 
. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 september 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


