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Functiereeks Logopedisten primair onderwijs 

1. Functie informatie 

Logopedist A 
 

Logopedist B Logopedist C 

2. Context 

 
Deze voorbeeldreeks heeft betrekking op alle logopedisten in het primair en voortgezet speciaal onderwijs. Zij werken in het speciaal onderwijs (alle vormen van speciaal 
onderwijs en binnen het speciaal basisonderwijs. 
 
De logopedist is een paramedicus waarvan het deskundigheidsgebied is omschreven in artikel 34 van de wet BIG. 
In het onderwijs gaat het om de volgende type werkzaamheden: 

 Het verrichten van onderzoek en het stellen van een logopedische diagnose 

 Het opstellen, uitvoeren en evalueren van een zorgplan* 

 Het geven van begeleiding** op het gebied van spraak, taal, communicatie en eet- en drinkproblematiek of voorwaarden daartoe (waaronder het gehoor). 

 Het geven van voorlichting en coaching 

 Het zorgdragen voor de eigen professionalisering 
 
Op basis van de opleiding is de logopedist specialist op het gebied van spraak, taal en communicatie. Op basis van logopedisch onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is 
van een spraak- taalontwikkelingsstoornis of van een spraak- taalachterstand. Beide problematieken eisen een eigen specifieke aanpak ter ondersteuning van het 
leerproces. 
 
De logopedist is een professional die samen met collega’s in teamverband, begeleiding verzorgt aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De logopedist is als 
paramedicus (eind)verantwoordelijk voor alle interventies op het gebied van spraak, taal en communicatie en biedt daarbij ook professionalisering op dit gebied aan het 
onderwijsteam. De logopedist heeft als onderwijsondersteuner met behandeltaken een voorwaardenscheppende rol om de leerling met een zorgvraag maximaal 
leerrendement te laten behalen. 
 
*waar zorgplan staat kan ook ontwikkelings- of begeleidingsplan worden gelezen 
** waar begeleiding staat kan ook behandeling, zorg of ondersteuning worden gelezen.  
 

3. Karakteristiek van de functie 

Logopedist A Logopedist B Logopedist C 

 
De logopedist A is de vakvolwassen logopedist die de 
werkzaamheden zelfstandig uitvoert en belast is met de 
in de context omschreven werkzaamheden. Het gaat 
om het bieden van logopedische begeleiding, het actief 
bijdragen aan het uitdragen van de visie van de 

Zie logopedist A plus: 
De logopedist B is naast het takenpakket van de 
logopedist A trekker / projectleider/ coördinator bij 
zorgvernieuwing of verbeteringen van het beleid op het 
gebied van leerlingzorg, taal, spraak en/of 
communicatie. 

Zie logopedist B plus: 
De logopedist C is naast het takenpakket van de 
logopedist B vaak werkzaam: 

 op bovenschools niveau of  

 op samenwerkingsverband niveau of  

 als coördinator logopedie.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2011-08-01#HoofdstukIV
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onderwijsinstelling en ontwikkeling van beleid op het 
gebied van communicatieve redzaamheid.  
 
Verder wordt er gewerkt aan de eigen 
professionalisering en die van startende logopedisten 
en stagiaires. 
 

De logopedist is gespecialiseerd in een deelgebied van 
de logopedische zorg, zoals dyslexie, sensorische 
informatie verwerking en meertaligheid. De logopedist 
kan de werkzaamheden combineren of als afzonderlijke 
taak uitvoeren. 
 
Verder wordt er gewerkt aan de eigen 
professionalisering en die van startende collega’s 
(multidisciplinair) en stagiaires alsmede van ervaren 
collega’s (multidisciplinair) door het verzorgen van bij- 
en nascholing.  
De logopedist B is bij voorkeur geregistreerd in het 
kwaliteitsregister paramedici. 
 

De logopedist draagt bij aan visievorming op het gebied 
van spraak, taal en communicatie en het opstellen van 
het (meerjarig) logopedisch beleid. 
De logopedist C levert een inhoudelijke bijdrage aan 
(wetenschappelijk/toegepast) onderzoek. 
 
De logopedist C levert een bijdrage aan 
professionaliseringsactiviteiten op landelijk niveau, 
bijvoorbeeld door het verzorgen van een bijdrage aan 
congressen en post-hbo onderwijs. 
 
 

4. Werkzaamheden 

Logopedist A Logopedist B Logopedist C 

1. Logopedische begeleiding 

 screent van de leerlingen op spraak- en 
taalstoornissen 

 analyseert en inventariseert de hulpvraag en 
onderwijsbehoefte van de leerling 

 verricht logopedisch onderzoek (testen, toetsen, 
observaties en/of dynamische assessments) 

 stelt, op basis van de screening, de analyse en het 
onderzoek, een logopedische diagnose 

 stelt het logopedische deel van het 
ondersteuningsplan (OOP) op 

 stelt voor de leerling een logopedisch zorgplan op 
en geeft uitvoering aan het logopedisch zorgplan 

 bewaakt de uitvoering van het logopedisch 
zorgplan en bewaakt de samenhang met het 
zorgplan van de leerling 

 hanteert verschillende vormen van logopedische 
zorg, aansluitend bij de leer- en opvoedingsdoelen 
van de school en die van de leerling 

 verleent curatie aan de individuele leerling of in 
groepsverband 

 evalueert periodiek het zorgplan door het 
verrichten van logopedisch onderzoek 

 stelt het zorgplan en het logopedische deel van het 
OOP bij indien nodig  

Zie logopedist A plus: 
 
1. Specialisme 

 is specialist op het gebied van bijvoorbeeld 
dyslexie,  autisme en sensorische 
informatieverwerking via post-hbo onderwijs of het 
volgen van een master (HBO+ werk- en 
denkniveau) 

 Is het aanspreekpunt voor de collega’s op school 

 treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en 
verbeteringen op als eerste aanspreekpunt, trekker 
en/of projectleider  

 zorgt voor afstemming / integratie van het 
specialisme met aanverwante specialismen 

 
2. Professionalisering 

 ontwikkelt en verzorgt scholing voor andere 
logopedisten en collega’s (multidisciplinair) binnen 
de school, geeft cursussen en instructies 

 onderhoudt contacten met de HBO opleidingen 
logopedie in het kader van begeleiding van 
stagiaires 

 heeft een klankbordfunctie en is vraagbaak voor 
alle leden van het team op het gebied van spraak, 
taal en communicatie 

Zie logopedist B plus: 
 
1. Ontwikkeling en verbetering 

 zorgt (als coördinator logopedie) voor het bepalen 
van de strategie en het meerjarenplan voor de 
inzet van logopedie. 

 is trekker/projectleider bij multidisciplinaire 
ontwikkel- of verbetertrajecten voor de lange 
termijn op school- of bovenschoolsniveau 

 ontwikkelt daarbij beleidsvoorstellen en adviezen 
met lange termijnaspecten.  

 leidt daarbij multidisciplinaire werk- en 
projectgroepen.  

 vertegenwoordigt de school/bovenschools in- en 
externe werkgroepen, commissies of 
projectgroepen en het geven van presentaties 
buiten de school 
 

2. Professionalisering 

 ontwikkelt en verzorgt scholingsprogramma’s op 
bovenschools niveau of voor andere 
onderwijsinstellingen.  

 is aanpreekpunt voor management team 
 

https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakinhoud/kwaliteit/kwaliteitsregisters/kwaliteitsregister-paramedici
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2. Ondersteuning leerkracht 

 ondersteunt en coacht de leerkracht in de groep 
voor het bieden van optimale voorwaarden om aan 
de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te 
komen 

 inventariseert de ontwikkelbehoefte van 
leerkrachten, ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en 
verzorgt voorlichting 

 
3. Zorgverlening 

 zorgt voor multidisciplinaire afstemming van het 
OOP 

 vraagt hulpmiddelen voor de leerling aan (zoals 
ondersteunende communicatiemiddelen)  

 draagt zorg voor het aanleveren van logopedische 
gegevens bij aanvraag van een arrangement 

 geeft voorlichting en advies aan ouders/verzorgers 
en leerlingen 

 
4: Ontwikkeling en verbetering 

 bestudeert en analyseert ontwikkelingen in het 
vakgebied en toetst deze op de relevantie voor het 
eigen werk en/of het beleid van de school 

 analyseert de voorkomende hulpvragen op de 
school en adviseert directie en leraren over het 
zorgbeleid van de school en de toepassing van 
logopedische methoden en/of technieken 

 ontwikkelt methoden, instrumenten, testen en 
oefenmaterialen op het vakgebied 

 draagt bij aan de visievorming van de school 

 draagt bij aan de formulering van leer- en 
opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge 
samenhang en voor één of meer leerjaren. 

 levert een bijdrage aan voorstellen voor nieuwe 
lesmethoden en programma’s vanuit de expertise 
op het gebied van spraak, taal en communicatie 

 
5: Professionalisering 

 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden 
op peil  

3. Ontwikkeling en verbetering  

 is trekker/projectleider bij ontwikkel- of 
verbetertrajecten op het vakgebied 

 ontwikkelt daarbij beleidsvoorstellen en adviezen. 

 levert diverse bijdragen op het eigen vakgebied op 
bovenschoolsniveau. 

 
4. Zorgverlening 

 draagt zorg voor de aanvraag van arrangementen 
bij de CVO / aanmeldpunt 

 bepaalt of de leerling nog op de juiste 
onderwijsplek en/of het juiste arrangement heeft 
 

Bovenstaande werkzaamheden zijn voldoende voor 
een inpassing van de functie in bovenstaand 
functieniveau. Deze werkzaamheden kunnen eventueel 
gecombineerd worden met onderstaande 
werkzaamheden die op hetzelfde functieniveau worden 
ingedeeld. Het gaat dan om:  
 
3. Onderzoekstaken  

 neemt deel aan, veelal multidisciplinair, onderzoek 
en vertaalt dat in visievorming en/of verbetering 
voor de eigen school en/of bovenschools.  

 signaleert daarbij nieuwe 
onderzoeksmogelijkheden, methoden en -
technieken. 
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 neemt deel aan scholings- en 
ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale 
consultatie  

 participeert in kwaliteitskringen om te komen tot 
intercollegiale toetsing van methodieken 

 bestudeert relevante vakliteratuur en houdt zich op 
de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied 

 

5. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

   

 Beslissingen zijn gericht op het analyseren en 
inventariseren van de hulpvraag, het verrichten 
van logopedisch onderzoek en het opstellen van 
een diagnose, het begeleiden en coachen van 
leerkrachten en het bestuderen en analyseren van 
ontwikkelingen in het vakgebied en het toetsen op 
relevantie voor het eigen werk en/of het beleid van 
de school 

 De aanpak is vastgelegd in de onderwijswet- en 
regelgeving, de wet BIG, de richtlijnen van de 
beroepsgroep en het beleid van de school en/of 
stichting 

 De logopedist legt verantwoording af aan de 
leidinggevende over de kwaliteit van de 
werkzaamheden 

 

Zie logopedist A plus: 

 Beslissingen zijn gericht op het optreden als 
specialist en het vanuit het specialisme optreden 
als trekker en/of projectleider, het ontwikkelen en 
verzorgen van scholing en collega’s en het 
ontwikkelen van beleidsvoorstellen en adviezen  

 De logopedist legt verantwoording af aan de 
leidinggevende over de kwaliteit van de 
werkzaamheden en de bruikbaarheid van de 
voorstellen en adviezen 
 

Zie logopedist B plus: 

 Beslissingen zijn gericht op het optreden als 
trekker/projectleider bij multidisciplinaire ontwikkel- 
of verbetertrajecten voor de lange termijn, het 
ontwikkelen van beleidsvoorstellen en adviezen 
met lange termijn aspecten en het bepalen van de 
strategie en het meerjarenplan voor de inzet van 
logopedie.  

6. Kennis en vaardigheden 

   

 Theoretisch en praktisch gerichte kennis van het 
vakgebied logopedie 

 Kennis van de specifieke problematiek van de 
leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs 

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de 
school 

 Kennis van de relevante wet- en regelgeving in het 
kader van paramedisch behandelaarschap 

 Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden 

 Communicatieve vaardigheden 
 
 

Zie logopedist A plus: 

 Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van 
het eigen vakgebied op het gebied van spraak, taal 
en communicatie en onderwijskundige 
belemmeringen die een relatie hebben met de 
logopedische zorg (bijvoorbeeld IQ, co-morbiditeit, 
psychiatrische problematiek).  

 Inzicht is nodig in vraagstukken en problemen op 
andere werkterreinen 

Zie logopedist B plus 

 Inzicht is nodig in de bredere context, in de 
nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken op het 
vakgebied en de zich daarmee bezig houdende 
onderzoekers, instituten etc.  
                         

7. Contacten 
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 Met leerlingen bij het bieden van logopedische 
ondersteuning om vaardigheden bij te brengen en 
te begeleiden 

 Met ouders om de communicatieve redzaamheid in 
de thuissituatie te bespreken en hen te 
ondersteunen in de communicatie in de 
thuissituatie 

 Met ouders, specialisten, hulpverleners, overige 
onderwijsinstellingen over de aanpak en 
afstemming van de ondersteuningsbehoefte om tot 
een gezamenlijk en gedragen aanpak en 
afstemming te komen  

 Met collega’s (multidisciplinair) over visievorming, 
onderwijsontwikkeling, methoden, aanpak, zorg 
enz, enz, enz om tot een gezamenlijke en 
gedragen aanpak en afstemming te komen vanuit 
de eigen specifieke deskundigheid op het gebied 
van spraak, taal en communicatie 

Zie logopedist A plus: 

 Met collega’s, leidinggevenden, specialisten en 
andere betrokkenen om tot beleidsafstemming te 
komen 

 Met collega’s binnen en buiten de organisatie om 
hen te begeleiden en coachen.   

 

Zie logopedist B 
 

 


