
Er bestaat de mogelijkheid om leidsters te adviseren en/of te coachen over hoe om te gaan met

een specifiek spraak/taalprobleem in de groep

Logopedische activiteiten 4-19 jaar
Doordat de logopedisten uitsluitend risicogericht de kinderen in de leeftijd van 4-19 zien (op verzoek
van JGZ-team, ouders en leerkrachten) bezoeken zij minder vaak de scholen.

• Logopedie onderzoek bij leerlingen die worden aangemeld door JGZ-team, ouders/verzorgers of
leerkrachten

• Logopedie effectmeting: (in groep 1)
Deze wordt uitgevoerd bij alle doeigroepkinderen tussen de 4;3 jaar en 4;8 jaar op de

basisschool, waar bij het logopedie 0-4 onderzoek spraak/taalproblemen geconstateerd werden
en waar vervolgactiviteiten zijn ingezet (advisering/controle/taalstimulering/verwijzing)
Hierdoor moet op termijn zichtbaar gemaakt worden dat vroegsignalering er voor zorgt dat
minder kinderen de basisschool instromen met spraaktaalproblemen.

• Controle om proces te volgen
• Contact ouders: telefonisch, per e-mail of face to face

• Adviserings- en/of coachingsmogeljkheid van leerkracht over hoe om te gaan met een specifiek
spraak/taalprobleem in de groep of schakeiklas. In een schakeiklas krijgen leerlingen met een
taalachterstand gedurende een heel schooljaar extra taalonderwijs met de verwachting dat zij
zodanige vorderingen maken op taalgebied dat zij daarna in staat zijn met succes het reguliere
onderwijs te volgen.

• Groepsgerichte logopedische activiteiten
Op verzoek bestaat de mogelijkheid groepsgerichte logopedische activiteiten uit te voeren voor
ouders/verzorgers door JGZ-Iogopedist

• Deskundigheidsbevordering leerkrachten
Vanwege risicogerichte werkwijze van de logopedisten is het belangrijk dat leerkrachten ook
daadwerkelijk de leerlingen waarnemen, waarbij op het gebied van spraak- taal- stem- en
mondgedrag opvallendheden zijn. Deskundigheidsbevordering aan de leerkrachten, 1 â 2 keer
per jaar in het goed leren signaleren van logopedische stoornissen” is hierbij van belang en in
ontwikkeling.
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Logopedische activiteiten 0-4 jaar
• Rond de leeftijd van 2;10 jaar krijgen alle doeigroepkinderen een logopedisch onderzoek, tenzij er

al een ander hulpverleningstraject voor spraaktaalontwikkeling gestart is. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd op het consultatiebureau, altijd in het bijzijn van ouders/verzorgers. Zij krijgen na het
onderzoek direct advies op maat.
De jeugdarts bespreekt bij het consult 2 jr de mogelijkheid van dit onderzoek met ouder(s). Het
betreft:
- alle VVE-geïndiceerde kinderen
- alle meertalige kinderen (Ti niet Nederlands)
- alle gewichtskinderen
- kinderen van ouder(s) / omgeving met multiple problematiek en daardoor geïndiceerd risico op
een blootstellingsachterstand
- alle premature kinderen, die voor 36 weken geboren zijn
*(VVE = Voor en Vroegschoolse Educatie. Het betreft de peuters die een extra steuntje in de rug
nodig hebben in hun (taal) ontwikkeling en daarvoor 3 dagdelen per week de speelzaal
bezoeken i.p.v. 2. VVE bestaat uit een educatiefprogramma, dat begint in de voorschoolse
periode en is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal en cognitieve
ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en lichamelijk ontwikkeling)

• Kinderen met spraak/taal opvallendheden, kunnen worden aangemeld voor een logopedie
onderzoek 0-4 door het JGZ-team, ouders/verzorger en pedagogische medewerkers.
Dit kunnen kinderen zijn vanaf de leeftijd van 2 jaar met de volgende indicatie:

- kinderen met een (mogelijk) blootstellingsachterstand in de moedertaal die (nog) niet
verwezen zijn voor verder diagnostiek

- kinderen die binnen de doelgroep vallen, maar waarbij een vermoeden is van
spraaktaalontwikkelingsachterstand en een onderzoek op korte termijn wenselijk is

- kinderen met een ( mogelijke) achterstand in de taalontwikkeling ten gevolge van een
specifieke spraaktaalstoornis die (nog) niet verwezen zijn voor verder diagnostiek

- kinderen van ouders met een hulpvraag op het gebied van de spraaktaalontwikkeling.

• Controle om het proces te volgen

• Op verzoek bestaat de mogelijkheid groepsgerichte logopedische activiteiten uit te voeren voor
ouders/verzorgers door JGZ-logopedist middels:

- methode TOLK (= een methode voor taalstimulering)
- de oudercursussen “Je kind helpen bij het leren praten” en “Mijn kind leert twee talen
- voorlichtingsthema’s over bijvoorbeeld “Leren praten in meerdere talen, Hoe doe je dat?”

“Gezond mondgedrag”, “het verbeteren van de interactie tussen ouder/kind, leerkracht/kind”
en “Taalstimuleringsadviezen rondom het jonge kind”

• Deskundigheidsbevordering van de omgeving bij 0-4 jarigen
Om tot een goede en juiste signalering te komen is deskundigheidsbevordering van de omgeving
(ouders, leiding voorschoolse voorzieningen, medewerkers JGZ 0-4) van belang. Door de
vernieuwde vraaggestuurde werkwijze is het nog belangrijker dat kinderen met (risico op)
spraaktaalproblemen tijdig worden gesignaleerd.

• Observatie peutergroep
De JGZ-logopedist kan op verzoek van de leidster en ouder een observatie in de groep op de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf uitvoeren.
Hij/zij let dan op alle logopedische en communicatieve aspecten en draagt zorg voor een juiste
advisering, nabespreking, verslaglegging en indien gewenst verwijzing.

• Adviserings- en/of coachingsmogeljkheid van leidster


