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1 Inleiding 
 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek  

 

Een logopedist is een paramedicus, die zich vooral richt op communicatie en de communicatieve 

mogelijkheden van de mens, en ook op eet- en drinkstoornissen. Wie de opleiding tot logopedist 

wil volgen, kan daarvoor terecht bij de acht hbo-opleidingen Logopedie in Nederland (zeven ho-

gescholen plus NCOI).  

 

In 2009 heeft KBA Nijmegen in opdracht van het Studierichtingsoverleg Logopedie (SRO-L) on-

derzoek gedaan naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor logopedisten en de gevolgen daar-

van voor de vraag naar en het profiel van logopedisten1. De resultaten van dat onderzoek laten 

zien dat de kern van de arbeidsmarkt van logopedisten wordt gevormd door de intramurale ge-

zondheidszorg, het onderwijs en vrije vestigingen. In 2009 werd voorspeld dat op termijn minder 

logopedisten een dienstverband zouden hebben in de intramurale gezondheidszorg en dat meer 

logopedisten werkzaam zouden zijn als zelfstandig werkende logopedisten of in vrije vestigingen. 

In het onderzoek van 2009 zijn mogelijk interessante nieuwe afzetmarkten voor de logopedie 

benoemd: commerciële branches, het amusementsbedrijf.  

In 2014 heeft KBA in opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool kwantitatieve en kwalita-

tieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de logopedie en de impact daarvan op de opleiding 

logopedie in kaart gebracht2. Het onderzoek benoemt, net als in 2009, potentieel nieuwe afzet-

markten, maar laat ook zien dat de meeste logopedisten nog onvoldoende lijken in te spelen op 

de nieuwe markten. 

 

Voor de SRO-L en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) waren deze 

ontwikkelingen aanleiding om een breder, kwantitatief arbeidsmarktonderzoek uit te zetten. Het 

doel is om een beter beeld te krijgen van de huidige en te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen 

voor logopedisten, van de daaruit voortvloeiende toekomstperspectieven en de responsiviteit van 

de bacheloropleiding Logopedie. Voor de NVLF vormden ook ontwikkelingen als de administra-

tieve druk en de toenemende vraag naar specialisaties een aanleiding voor het onderzoek. KBA 

is gevraagd het onderzoek uit te voeren onder een grote en representatieve groep logopedisten 

in Nederland.  

 

 

1.2 Vraagstelling 

 

Het onderzoek is er op gericht om inzicht te krijgen in de mate waarin de hierboven geschetste 

ontwikkelingen/verschuivingen zich feitelijk voordoen, maar strekt zich tegelijkertijd verder uit: ook 

 

                                                      

1  Van Amelsvoort, J. e.a. (2009). “De arbeidsmarktbehoefte aan logopedisten”. Nijmegen: KBA. 

2  Frietman, J. e.a. (2014). De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding Logopedie. Nijmegen: KBA. 

 Frietman, J. e.a. (2014). Responsief en Innovatief !? Gemeenschappelijkheden in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

en responsiviteit van de bacheloropleidingen van Fontys Paramedische Hogeschool. Nijmegen: KBA.  
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andere, mogelijk niet eerder geschetste ontwikkelingen worden in kaart gebracht. Het onderzoek 

beoogt een (kwantitatief) beeld van de arbeidsmarkt van logopedisten in de volle breedte op te 

leveren. De vraagstelling van het onderzoek is als volgt:  

1. Hoe ziet de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor logopedisten er uit (kwantitatief en kwa-

litatief)? 

- hoe is de verdeling van de arbeidsmarkt in termen van branches en in termen van (kenmer-

ken van) arbeidsorganisaties en van beroepen/functies? 

- welke kwantitatieve ontwikkelingen vinden plaats op de arbeidsmarkt van logopedisten? In 

welke segmenten is sprake van krimp of groei van de werkgelegenheid en welke verschui-

vingen doen zich voor?  

- welke inhoudelijke veranderingen vinden plaats in het beroep (beroepsrollen, doelgroepen, 

deelgebieden van de logopedie?) 

- welke ontwikkelingen beïnvloeden de inhoud van het werk van en de werkgelegenheid voor 

logopedisten? Waar liggen kansen en bedreigingen? 

 

2. Wat is de impact van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de logopedie-opleidingen? 

- in welke mate en in welk opzicht sluiten de logopedie-opleidingen aan op de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt? 

- wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de opleidingsinfrastructuur op het 

gebied van logopedie (niveau(s), inrichting, inhoudelijke zwaartepunten)? 

- wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de instroom in de logopedie-op-

leidingen? 

 

 

1.3 Onderzoeksopzet 

 

Het onderzoek is in vier fasen uitgevoerd: 

a) voorbereiding van het onderzoek: deskresearch, interviews met sleutelpersonen en voorberei-

ding van de enquête onder logopedisten 

b) uitvoeren van een online enquête onder logopedisten 

c) analyse en (concept)rapportage 

d) rondetafelgesprek: terugkoppeling naar het werkveld en de opleidingen 

 

a) Voorbereiding onderzoek 

 

Deskresearch en opstellen van de conceptvragenlijst 

Met het oog op het ontwikkelen van de vragenlijst voor de enquête onder logopedisten is het 

onderzoek gestart met een beknopte deskresearch, gericht op het actualiseren van ontwikkelin-

gen op de arbeidsmarkt in de zorg en de logopedie in het bijzonder, en op het in kaart brengen 

van veranderingen en verschuivingen in overheidsbeleid en in financieringsstromen.  Op basis 

van de deskresearch is een conceptvragenlijst voor de enquête opgesteld. Deze is besproken 

met de opdrachtgevers.  

 

Interviews met sleutelpersonen en opstellen van de definitieve vragenlijst 

De uitkomsten van de deskresearch en de daaruit voortvloeiende conceptvragenlijst zijn voorge-

legd aan zeven, in overleg met de opdrachtgevers (SRO-L en NVLF) geselecteerde, sleutelper-

sonen die werkzaam zijn in vrijgevestigde praktijken, onderwijs, gezondheidszorg (ziekenhuis, 

verpleeghuis) en wetenschap (lectoren aan universiteiten). De interviews waren gericht op het in 



 

3 

kaart brengen van de visie van de sleutelfiguren op de ontwikkelingen in de logopedie, maar 

dienden ook om de conceptvragenlijst aan te vullen en aan te scherpen.  

 

Samenstellen van de steekproef voor de enquête onder logopedisten 

In de voorbereidingsfase is met de opdrachtgevers de samenstelling van de steekproef bespro-

ken en zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop logopedisten worden benaderd voor mede-

werking aan het onderzoek. Het doel was om een respons van 1.000 logopedisten te realiseren. 

Voor de enquête onder logopedisten is het ledenbestand van de NVLF als steekproefkader ge-

bruikt. Dit bestand omvatte in december 2015 4.545 leden. Het overgrote deel van de respons is 

uit het NVLF-ledenbestand afkomstig. In de laatste fase van de uitvoering van de enquête zijn 

door de NVLF en door de SRO-L aanvullende kanalen aangeboord (o.a. NVLF-werkgroepen, 

achterban hogescholen) die hebben geleid tot extra respondenten. 

 

b) Online enquête onder logopedisten 

 

De logopedisten zijn op verschillende manieren benaderd: via een push-bericht op de NVLF-app, 

een e-mailbericht aan de NVLF-leden met een link naar de site waar de vragenlijst kon worden 

ingevuld (inclusief rappel), verzoeken om deelname in nieuwsbrieven en op de website van de 

NVLF en het aanboren van werk- en overleggroepen die zijn gelieerd aan de NVLF of aan de 

hogescholen. Deze combinatie heeft uiteindelijk geleid tot de beoogde respons. De uitnodiging 

per e-mail heeft daaraan de grootste bijdrage geleverd. 

Als alternatief voor het online invullen van de vragenlijst is de logopedisten de mogelijkheid van 

een telefonische afname van de vragenlijst aangeboden. Hiervan heeft slechts een enkele logo-

pedist gebruik gemaakt. De enquête is uitgevoerd in december 2015. 

 

Respons en representativiteit 

Na afsluiting van de enquête is het respondentenbestand geschoond: lege en dubbel ingevulde 

vragenlijsten en respondenten die niet tot de doelgroep behoren zijn verwijderd. Dit resulteerde 

in een netto respons van 1.046 logopedisten, van wie er 1.023 werkzaam zijn in de logopedie. 

Deze 1.023 respondenten vormen de basis voor de analyses. 

 

Voor het vaststellen van de representativiteit van de enquête is nagegaan in hoeverre de samen-

stelling van de responsgroep overeenkomt met die van het steekproefkader: het NVLF-ledenbe-

stand. Dit bleek voor de onderzochte kenmerken - leeftijd, geslacht, de verdeling van logopedis-

ten over de districten en over de werkvelden - in hoge mate het geval, zodat de enquête op deze 

kenmerken als representatief kan worden beschouwd voor de NVLF-leden. In bijlage 1 zijn de 

werkwijze voor het bepalen van de representativiteit en de bevindingen uitgebreider beschreven. 

 

c) Analyse en (concept)rapportage 

 

De analyse van het uitkomsten van de enquête is zowel gericht op het in kaart brengen van de 

(ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt als zodanig (beschrijvende technieken, o.a. frequentiever-

delingen en kruistabellen) als op het zoeken naar samenhangen en verklaringen (correlatie- en 

variantie-analyse).  

Er is voor gekozen om per hoofdthema (hoofdstuk) eerst de bevindingen van de enquête onder 

logopedisten te presenteren en vervolgens in de conclusies en beschouwing de bevindingen van 

de interviews met sleutelpersonen, uit eerder uitgevoerd onderzoek en uit het rondetafelgesprek 
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erbij te betrekken. De conceptrapportage is besproken met de opdrachtgevers en vervolgens 

bijgesteld.   

 

d) Rondetafelgesprek 

 

De resultaten van het onderzoek zijn op 19 mei 2016 in een rondetafelgesprek teruggekoppeld 

en besproken met vertegenwoordigers uit het werkveld, de NVLF en de SRO-L. Voor het ronde-

tafelgesprek waren de sleutelfiguren ook uitgenodigd. De meeste sleutelfiguren zijn niet op de 

uitnodiging ingegaan. Daarom is besloten om niet in het rondetafelgesprek maar na vaststelling 

van het rapport de resultaten met de sleutelpersonen te bespreken. 

Het doel van de bijeenkomst was om resultaten te delen, conclusies te staven en aanbevelingen 

te ontwikkelen. De resultaten van het rondetafelgesprek zijn verwerkt in de definitieve rapportage, 

met name in het slothoofdstuk. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Het rapport is thematisch opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de arbeidsmarkt van logopedisten 

anno december 2015 beschreven in termen van persoons-, functie- en organisatiekenmerken. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de inhoud van het werk: welke beroepsrollen, doelgroepen en deelgebie-

den zijn voor logopedisten vooral van belang en zijn daarin ontwikkelingen te bespeuren? In 

hoofdstuk 4 staat de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor logopedisten centraal: neemt de 

werkgelegenheid toe of af, en waar liggen kansen en bedreigingen? Het thema van hoofdstuk 5 

is de aansluiting van de logopedie-opleidingen op het werk. Het afsluitende hoofdstuk 6 omvat 

een nabeschouwing waarin we inzoomen op twee thema’s die tijdens het rondetafelgesprek van 

19 mei 2016 centraal stonden: kansen voor groei van de werkgelegenheid voor logopedisten en 

het opleidingsaanbod voor logopedie. 

 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden eerst de bevindingen van de enquête onder logopedis-

ten weergegeven. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een afzonderlijk leesbare 

slotparagraaf. Daarin worden de bevindingen van de enquête samengevat en gelinkt aan de be-

vindingen uit de gesprekken met sleutelpersonen en uit eerder verricht onderzoek.   
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2 De arbeidsmarkt voor logopedisten  
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een kwantitatief beeld geschetst van de arbeidsmarkt voor logopedisten, 

op basis van de enquête onder logopedisten die in december 2015 is uitgevoerd. Van de 1.046 

respondenten zijn er 23 niet werkzaam in de logopedie (zie tabel B2.9 in bijlage 2). Het aantal 

respondenten waarop dit hoofdstuk betrekking heeft, komt daarmee op 1.023. Dat aantal fluctu-

eert per tabel omdat niet alle respondenten alle vragen hebben beantwoord. 

In dit hoofdstuk komen in paragraaf 2.1 tot en met 2.3 achtereenvolgens persoonskenmerken, 

kenmerken van de baan en functie en kenmerken van de arbeidsorganisatie aan de orde. Bij de 

overzichten wordt onderscheid gemaakt naar het belangrijkste werkveld waarin de logopedisten 

werkzaam zijn: eerstelijnspraktijken, gezondheidszorg, speciaal (basis)onderwijs en hogescho-

len. Daarom starten we dit hoofdstuk met de verdeling van de logopedisten naar werkveld, weer-

gegeven in tabel 2.1. De term ‘belangrijkste werkveld’ in de titel van de tabel geeft aan dat een 

deel van de logopedisten in verschillende werkzaam is (zie ook tabel B2.1 in bijlage 2). Het be-

langrijkste werkveld is het werkveld waarin de logopedist de meeste uren werkzaam is. 

 

 

Tabel 2.1 – Belangrijkste werkveld van logopedisten 

 N % 

eerstelijns praktijk 587 59% 

gezondheidszorg, waarvan: 274 28% 

 verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg (VVT) 89 9% 

 gehandicaptenzorg 73 7% 

 ziekenhuizen 43 4% 

 revalidatiecentra 22 2% 

 audiologische centra 16 2% 

 GGD / consultatiebureau 13 1% 

 overig zorg 18 2% 

speciaal (basis)onderwijs 72 7% 

hogescholen 46 5% 

overig 4 0% 

Totaal 989 100% 

 

 

De meeste logopedisten (59%) die aan de enquête hebben deelgenomen zijn werkzaam in eer-

stelijnspraktijken. Tot deze groep worden niet alleen praktijkhouders gerekend, maar ook logope-

disten die er in loondienst zijn of met een ander dienstverband aan de praktijken zijn verbonden.  

Iets meer dan een kwart van de logopedisten is werkzaam in de gezondheidszorg. In deze sector 

kan nog een onderverdeling worden gemaakt naar branche. De branche verzorgingshuizen, ver-

pleeghuizen en thuiszorg (VVT) is van de zorgbranches de grootste, gevolgd door de gehandi-

captenzorg en ziekenhuizen. In revalidatiecentra, audiologische centra en GGD/consultatiebu-

reaus werken minder respondenten. De categorie ‘overig zorg’ omvat een reeks branches die elk 

door weinig logopedisten als werkveld zijn genoemd, zoals GGZ en jeugdzorg. 

Het werkveld onderwijs kan worden onderverdeeld naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs 

(7%) en hogescholen (5%). Deze laatste categorie bestaat omvat o.a. de hogescholen die een 

logopedie-opleiding verzorgen.  
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2.1 Persoonskenmerken 

 

De gemiddelde leeftijd van de werkzame logopedisten die aan de enquête hebben deelgenomen 

bedraagt ongeveer 40 jaar. In het onderwijs ligt de gemiddelde leeftijd iets hoger, in het bijzonder 

in de hogescholen (43 jaar). Als we kijken naar de afzonderlijke branches binnen de gezond-

heidszorg, ligt de gemiddelde leeftijd van de logopedisten het laagst in de instellingen voor ver-

pleging, verzorging en thuiszorg (37 jaar) en het hoogst bij de GGD/consultatiebureaus (47 jaar). 

Ook per district loopt de gemiddelde leeftijd enigszins uiteen: van 38 jaar in district 4 tot 43 jaar 

in district 1 (zie tabel B2.6 in bijlage 2).  

 

 

Tabel 2.2 – Leeftijd van logopedisten, naar werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

Leeftijdsklasse      

jonger dan 30 jaar 28% 18% 18% 13% 24% 

30-39 jaar 19% 36% 25% 28% 25% 

40-49 jaar 25% 22% 25% 24% 24% 

50-59 jaar 25% 19% 25% 30% 23% 

60 jaar en ouder 3% 4% 6% 4% 4% 

gemiddelde leeftijd in jaren 40,3 40,0 41,9 43,2 40,5 

N (=100%) 579 270 71 46 966 

 

 

De tabellen B2.5, B2.7 en B2.8 in bijlage 2 laten de verdeling van de logopedisten zien naar 

geslacht, naar de hogeschool waar de logopedie-opleiding is gevolgd en naar de afstudeerperi-

ode. Uit die tabellen komt naar voren dat: 

 vooral vrouwen het beroep logopedist uitoefenen (97%); 

 ruim een vijfde van de logopedisten betrekkelijk recent is afgestudeerd (in 2010 of daarna).  

 

 

2.2 Baan- en functiekenmerken 

 

Van alle logopedisten heeft 19% twee en in sommige gevallen zelfs drie banen in de logopedie 

(zie tabel 2.3). Voor een deel is daarbij ook sprake van meerdere sectoren of branches (bijvoor-

beeld: praktijkhouders die tevens docent logopedie zijn bij een hogeschool), voor een deel bevin-

den de banen zich in één werkveld. Het aandeel logopedisten met meer dan één baan is het 

hoogst in de sector onderwijs (zowel het speciaal (basis)onderwijs als de hogescholen). 

Daarnaast is bijna één op de tien logopedisten ook buiten de logopedie werkzaam (zie tabel B2.9 

in bijlage 2). Er is in de enquête niet gevraagd in welke werkveld of beroep buiten de logopedie 

deze logopedisten ook nog werkzaam zijn.  
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Tabel 2.3 – Aantal banen in de logopedie 

 eerstelijns- 

praktijk 

Gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1 83% 82% 75% 71% 82% 

2 16% 17% 18% 27% 17% 

3 1% 1% 7% 2% 2% 

N (=100%) 584 271 72 45 972 

 

 

Het gemiddeld aantal werkuren per week bedraagt voor logopedisten 28 uur. Daarbij zijn voor 

logopedisten die meer dan één baan hebben de uren bij elkaar opgeteld. In eerstelijns praktijken 

werken logopedisten gemiddeld 3 uur meer dan in de gezondheidszorg en het speciaal (basis)on-

derwijs. In de gezondheidszorg ligt het percentage logopedisten dat (bijna) full time werkt een 

stuk lager dan gemiddeld.  

 

 

Tabel 2.4 – Aantal uren werkzaam in de logopedie 

 eerstelijns- 

praktijk 

Gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

≤ 16 uur per week 10% 8% 11% 9% 9% 

17 - 24 uur per week 22% 37% 47% 28% 28% 

25 - 32 uur per week 31% 41% 21% 37% 34% 

≥ 32 uur per week 37% 14% 20% 26% 29% 

gemiddeld aantal uren per week 29,6 26,7 26,2 28,8 28,5 

N (=100%) 586 274 70 46 976 

 

 

Tabel 2.5 laat zien dat leidinggevende- / managementfuncties in de logopedie vooral voorkomen 

in de eerstelijns praktijken. Het betreft daar vooral praktijkhouders die logopedisten in loondienst 

hebben; het zijn dus geen afzonderlijke functies. De categorie docenten in de sector onderwijs 

zijn met name verbonden aan de hogescholen.   

 

 

Tabel 2.5 – Functie in de logopedie, naar werkveld (meer antwoorden mogelijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

Gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

logopedist 99% 98% 99% 30% 95% 

leidinggevende, manager 22% 2% 0% 11% 14% 

docent 4% 4% 6% 96% 8% 

beleidsmedewerker 1% 2% 3% 4% 2% 

N (=100%) 587 274 72 46 979 

 

 

Vier op de tien logopedisten werken als zelfstandige (met of zonder personeel). In de eerstelijns 

praktijken is dit de grootste groep. In de gezondheidszorg en het onderwijs werken de meeste 

logopedisten in loondienst met een vaste aanstelling. Tijdelijke aanstellingen komen het meest 
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voor in het speciaal (basis)onderwijs. Binnen de gezondheidszorg varieert het percentage logo-

pedisten in een tijdelijke aanstelling naar branche; in de ziekenhuizen is dit percentage (21%) iets 

hoger dan in de gehandicaptenzorg (18%) en in de verzorgings- en verpleeghuizen (13%).  

De respondentengroep telt betrekkelijk weinig logopedisten (2%) die werken als oproep- of uit-

zendkracht. 

 

 

Tabel 2.6 – Type dienstverband in de logopedie (meer antwoorden mogelijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

zelfstandige (met of zonder personeel), freelancer 63% 4% 6% 13% 40% 

in loondienst met vaste aanstelling 32% 88% 82% 87% 54% 

in loondienst met tijdelijke aanstelling 11% 15% 21% 17% 14% 

oproepkracht, uitzendkracht, contract voor ge-

werkte uren 

2% 2% 3% 2% 2% 

overig 2% 0% 3% 0% 1% 

N (=100%) 587 274 72 46 979 

 

 

De zelfstandige logopedisten werken voor 68% in een solopraktijk; en voor elk 15 in een kosten-

maatschap of een maatschap (zie tabel B2.10 in bijlage 2). De term solopraktijk moet hierbij wor-

den opgevat als aanduiding van een rechtsvorm; er kunnen meerdere personeelsleden in dienst 

zijn.  

 

Bij ongeveer een kwart van de logopedisten is de afgelopen 5 jaar het type dienstverband veran-

derd (tabel 2.7). In de meeste gevallen is sprake van een omzetting van een tijdelijke naar een 

vaste aanstelling (niet in tabel opgenomen). 

Eveneens een kwart van de logopedisten is in die periode van werkveld verwisseld (tabel 2.8).  

 

Tabel 2.7 – Mate waarin het type dienstverband de afgelopen 5 jaar is veranderd, naar werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

type dienstverband niet veranderd 76% 71% 81% 67% 74% 

type dienstverband wel veranderd 24% 29% 19% 33% 26% 

N (=100%) 580 268 70 46 964 
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Tabel 2.8 – Mate waarin logopedisten de afgelopen vijf jaren in een ander werkveld hebben ge-

werkt, naar werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

niet in ander werkveld werkzaam geweest 81% 73% 67% 46% 76% 

wel in ander werkveld werkzaam geweest 19% 27% 33% 54% 24% 

N (=100%) 587 274 72 46 979 

 

 

Verandering van type dienstverband en van werkveld kúnnen samengaan, maar dat hoeft niet 

(denk bijvoorbeeld aan de overgang van een tijdelijke naar een vaste aanstelling binnen een 

eerstelijnspraktijk). Als we de gegevens over verandering van type dienstverband en van werk-

veld in de afgelopen vijf jaar combineren, ontstaat het volgende beeld: 

 verandering van type dienstverband én van werkveld:   12% 

 verandering van type dienstverband, niet van werkveld:  13% 

 geen verandering van type dienstverband, wel van werkveld: 12% 

 type dienstverband en werkveld zijn niet veranderd:   63% 

 

 

2.3 Organisatiekenmerken 

 

Het gemiddeld aantal logopedisten per organisatie bedraagt ongeveer 6. Dit aantal ligt in de ho-

gescholen beduidend hoger (23). In de gezondheidzorg zijn het vooral de audiologische centra 

en de revalidatiecentra waar per organisatie de meeste logopedisten werken.  

 

 

Tabel 2.9 – Aantal logopedisten in de organisatie (inclusief de respondent), naar werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1 23% 3% 26% 2% 17% 

2-4 43% 34% 36% 2% 38% 

5-9 25% 36% 23% 0% 26% 

10-19 8% 19% 9% 24% 12% 

20 of meer 1% 9% 7% 71% 7% 

gemiddeld aantal logopedisten 4,4 8,7 6,1 23,2 6,5 

N (=100%) 563 250 70 41 924 

 

 

Het gemiddelde aantal fulltime equivalenten (fte) aan logopedisten per organisatie bedraagt 3,8 

en is in de hogescholen en de gezondheidszorg hoger dan in de eerstelijns praktijken en in het 

speciaal (basis)onderwijs. Over de hele linie komt een formatie tussen 1 en 5 logopedisten het 

meest voor (53% van alle organisaties).  

In een kwart van de organisaties bedraagt de formatie aan logopedisten 1 fte of minder. In de 

gezondheidzorg komt een dergelijke kleine formatie veel minder vaak voor, in het speciaal (ba-

sis)onderwijs het vaakst (34%). 
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Tabel 2.10 – Aantal fte aan logopedisten in de organisatie (inclusief de respondent), naar werk-

veld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

minder dan 1 fte 16% 5% 34% 3% 14% 

1 fte 16% 2% 8% 0% 11% 

> 1 tot 5 fte 53% 57% 42% 3% 53% 

5 tot 10 fte 10% 23% 14% 27% 14% 

10 tot 20 fte 2% 9% 2% 55% 6% 

meer dan 20 fte 1% 3% 0% 12% 2% 

gemiddeld fte aan logopedisten 2,6 5,4 2,5 12,7 3,7 

N (=100%) 534 237 64 33 868 

 

 

2.4 Samenvatting 

 

Aan de enquête hebben 1.046 logopedisten deelgenomen, van wie er 1.023 werkzaam zijn in de 

logopedie. Deze 1.023 respondenten vormen de basis voor de analyses in dit hoofdstuk. De sa-

menstelling van de responsgroep komt overeen met die van het NVLF-ledenbestand wat betreft 

leeftijd, geslacht, de verdeling van logopedisten over de districten en over de werkvelden (zie 

Bijlage 1). De enquête kan op deze kenmerken als representatief worden beschouwd voor de 

NVLF-leden. 

De respondenten groep kan als volgt worden getypeerd: 

 

Werkveld: 

 De meeste logopedisten (59%) zijn werkzaam in eerstelijnspraktijken (praktijkhouders en logo-

pedisten in loondienst). Iets meer dan een kwart van de logopedisten (28%) is werkzaam in de 

gezondheidszorg; daarbinnen het vaakst in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg 

(VVT), gehandicaptenzorg en ziekenhuizen en daarnaast ook in onder meer revalidatiecentra, 

audiologische centra en GGD/consultatiebureaus. In het speciaal (basis)onderwijs en in hoge-

scholen werken resp. 7% en 5% van de logopedisten. 

 

Persoons- en opleidingskenmerken: 

 De gemiddelde leeftijd van de werkzame logopedisten bedraagt ongeveer 40 jaar en varieert 

enigszins naar werkveld en naar district.  

 Het zijn vooral vrouwen die het beroep logopedist uitoefenen (97%). 

 Ruim een vijfde van de logopedisten is betrekkelijk recent afgestudeerd (in 2010 of daarna).  

 

Baankenmerken: 

 Bijna één op de tien logopedisten is ook buiten de logopedie werkzaam. Als we alleen kijken 

naar de banen in de logopedie, dan blijkt dat 19% van de logopedisten twee en in sommige 

gevallen zelfs drie banen heeft. Dit aandeel is het hoogst in de sector onderwijs. 

 Het gemiddeld aantal werkuren per week bedraagt voor logopedisten 28 uur. Daarbij zijn voor 

logopedisten die meer dan één baan hebben de uren bij elkaar opgeteld. In eerstelijns praktij-

ken werken logopedisten gemiddeld 3 uur meer dan in de gezondheidszorg en het speciaal 

(basis)onderwijs. 
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 Leidinggevende functies in de logopedie komen vooral voor in de eerstelijns praktijken. Het 

betreft daar vooral praktijkhouders die logopedisten in loondienst hebben. De leidinggevenden 

zijn vrijwel altijd ook zelf als logopedist werkzaam.  

 Vier op de tien logopedisten werken als zelfstandige (met of zonder personeel). In de eerste-

lijns praktijken is dit de grootste groep. De zelfstandige logopedisten werken voor 68% in een 

solopraktijk, en voor elk 15 % in een kostenmaatschap of een maatschap. In de gezondheids-

zorg en het onderwijs werken de meeste logopedisten in loondienst met een vaste aanstelling. 

Tijdelijke aanstellingen komen het meest voor in het speciaal (basis)onderwijs. De responden-

tengroep telt betrekkelijk weinig logopedisten (2%) die werken als oproep- of uitzendkracht. 

 Bij ongeveer een kwart van de logopedisten is de afgelopen 5 jaar het type dienstverband 

veranderd. In de meeste gevallen is sprake van een omzetting van een tijdelijke naar een vaste 

aanstelling. Eveneens een kwart van de logopedisten is in die periode van werkveld verwisseld.  

 

Organisatiekenmerken: 

 Het gemiddeld aantal logopedisten per organisatie bedraagt ongeveer 6, met een gemiddeld 

aantal fte van 3,8. In de hogescholen en de gezondheidszorg ligt dit aantal hoger dan in de 

eerstelijns praktijken en in het speciaal (basis)onderwijs. Over de hele linie komt een formatie 

tussen 1 en 5 logopedisten het meest voor (53% van alle organisaties). In een kwart van de 

organisaties bedraagt de formatie aan logopedisten 1 fte of minder.  
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3 Het werk van logopedisten: kenmerken en ontwikkelingen  
 

 

 

Na de presentatie van arbeidsmarktgegevens in hoofdstuk 2 staat in dit hoofdstuk de inhoud van 

het beroep van de logopedist centraal. In de vragenlijst zijn aan de logopedisten de volgende 

aspecten van het werk voorgelegd: beroepsrollen (afgeleid uit het beroepsprofiel van de logope-

dist uit 2013), cliëntdoelgroepen en deelgebieden. Van elk van deze aspecten hebben de logo-

pedisten aangegeven hoe belangrijk ze zijn in hun huidige werk én of ze verwachten dat ze de 

komende jaren in belang zullen toe- of afnemen. De bevindingen worden beschreven in paragraaf 

3.1. Paragraaf 3.2 gaat in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de logopedist. 

Daarbij komt ook aan bod in hoeverre logopedisten deze ontwikkelingen als kansen of eerder als 

bedreigingen zien voor de werkgelegenheid voor logopedisten.   

 

 

3.1 Beroepsrollen, doelgroepen en deelgebieden 

 

Beroepsrollen 

 

Het beroepsprofiel van de logopedist (2013) omvat naast competenties en kerntaken ook (be-

roeps)rollen. Deze zijn, voorzien van een korte uitleg, aan de logopedisten voorgelegd3. Tabel 

3.1 toont hoe belangrijk de logopedisten deze beroepsrollen vinden in hun werk. Het betreft ge-

middelde scores op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet belangrijk’ en 5 

voor ‘zeer belangrijk’. Tabel 3.2 geeft aan of de logopedisten verwachten dat deze beroepsrollen 

belangrijker of juist minder belangrijk worden in de komende jaren. 

Uit het nagenoeg ontbreken van scores lager dan 3 in tabel 3.1 kan worden afgeleid dat de logo-

pedisten de voorgelegde beroepsrollen eerder belangrijk dan onbelangrijk vinden in hun werk. Er 

zijn wel aanzienlijke verschillen tussen de beroepsrollen onderling en, gedeeltelijk, tussen de 

werkvelden.  

Over de hele linie scoort curatief behandelen in het huidige werk het hoogst, gevolgd door de 

rollen ‘beroepsbeoefenaar’ en ‘trainer/coach’. Ook de rol van begeleider/coach vinden veel logo-

pedisten belangrijk in hun werk, het meest in het speciaal (basis)onderwijs en in de hogescholen. 

De rol van manager wordt het vaakst belangrijk gevonden door logopedisten in eerstelijns prak-

tijken. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, vloeien leidinggevende taken in eerstelijnspraktijken 

voort uit de werkzaamheden als praktijkhouder; veel praktijkhouders hebben andere logopedisten 

in dienst. In de gezondheidszorg zijn er wat betreft enkele beroepsrollen verschillen tussen de 

zorgbranches. Meer dan in andere zorgbranches wordt in ziekenhuizen preventie belangrijk ge-

acht; in de gehandicaptenzorg geldt dit voor de rol van adviseur en in de verpleging/verzor-

ging/thuiszorg voor de rol van ondernemer.  

Wat betreft de ontwikkeling van het belang van de beroepsrollen voor de toekomst (tabel 3.2) zijn 

er geen grote verschillen tussen de werkvelden. De rollen van ondernemer en die van trai-

ner/coach nemen het meest in belang toe. 

 

 

                                                      
3  In het beroepsprofiel van de logopedist (2013) worden 9 rollen onderscheiden. In de enquête is de rol van zorgaan-

bieder/behandelaar in tweeën gesplitst – preventief en curatief behandelaar – waarmee het totaal aantal rollen op 10 
komt, zie de tabellen 3.1 en 3.2. 
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Tabel 3.1 – Mate waarin beroepsrollen door logopedisten in hun werk als belangrijk worden er-

varen, naar werkveld (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=helemaal niet belangrijk, 5 = zeer be-

langrijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Zorgaanbieder / behandelaar - preventief 3,7 3,7 3,4 2,9 3,7 

2. Zorgaanbieder / behandelaar - curatief 4,8 4,4 4,8 3,3 4,6 

3. Trainer / coach 4,2 4,1 3,8 4,2 4,1 

4. Adviseur 3,2 3,8 3,8 3,9 3,4 

5. Coördinator 3,5 4,0 3,7 3,8 3,7 

6. Manager 3,5 2,8 2,6 3,4 3,2 

7. Ondernemer 3,9 3,1 2,2 3,7 3,6 

8. Begeleider / coach 3,8 4,1 4,4 4,5 3,9 

9. Beroepsbeoefenaar 4,4 4,4 4,1 4,6 4,4 

10. Innovator 3,3 3,7 3,3 3,4 3,5 

Nmax (=100%) 557 260 66 38 921 

 

 

Tabel 3.2 - Mate waarin beroepsrollen belangrijker of minder belangrijk worden in het werk van 

logopedisten, naar werkveld (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=veel minder belangrijk, 5 = veel 

belangrijker) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Zorgaanbieder / behandelaar – preventief 3,8 3,7 3,5 3,9 3,7 

2. Zorgaanbieder / behandelaar - curatief 3,6 3,5 3,1 3,1 3,5 

3. Trainer / coach 4,1 4,1 3,8 4,4 4,1 

4. Adviseur 3,9 4,0 4,2 4,2 3,9 

5. Coördinator 3,8 4,0 3,8 4,0 3,9 

6. Manager 3,9 3,3 3,3 3,8 3,7 

7. Ondernemer 4,3 3,9 3,4 4,5 4,1 

8. Begeleider / coach 3,8 3,8 4,0 4,1 3,8 

9. Beroepsbeoefenaar 4,1 4,0 3,9 4,3 4,1 

10. Innovator 3,9 4,0 3,7 4,6 3,9 

Nmax (=100%) 505 244 59 37 845 

 

 

Doelgroepen 

 

De respondenten is gevraagd het belang aan te geven van tien cliëntdoelgroepen, waarvan zes 

gebaseerd op een leeftijdsindeling4. Tabel 3.3 wijst uit dat logopedisten in verschillende werkvel-

den zich gedeeltelijk richten op verschillende doelgroepen. In eerstelijns praktijken vormen kin-

deren, met name in de leeftijdsgroep van 2 tot 12 jaar, voor veel logopedisten de belangrijkste 

doelgroep. In het speciaal (basis)onderwijs geldt dit voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar. In de 

gezondheidszorg zijn het volwassenen en ouderen die het vaakst een belangrijke doelgroep vor-

men. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vooral cliënt in de branches waar dat kan 

 

                                                      
4  De cliëntdoelgroepen gebaseerd op een leeftijdsindeling en de overige vier cliëntdoelgroepen sluiten elkaar niet uit 

maar overlappen elkaar gedeeltelijk. 
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worden verwacht – de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs. De (soms aanzienlijke) ver-

schillen tussen de zorgbranches onderling zijn volgens verwachting: jonge kinderen vormen de 

belangrijkste doelgroep in de GGD/consultatiebureaus, ouderen in de VVT. Ziekenhuizen bedie-

nen naar verhouding veel verschillende doelgroepen.  

De totaalscores voor beroepssprekers en zangers zijn zowel in tabel 3.3 als in tabel 3.4 het laagst. 

Nadere analyse wijst uit dat voor logopedisten die beroepssprekers bedienen ook andere cliënt-

doelgroepen in behandeling hebben, zoals kinderen. Dit duidt erop dat de respondentengroep 

weinig logopedisten bevat die zich exclusief op de doelgroep beroepssprekers richten. 

 

 

Tabel 3.3 – Belang van doelgroepen in het werk van de logopedisten, naar werkveld (gemiddelde 

score op schaal 1-5; 1=helemaal niet belangrijk, 5 = zeer belangrijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Kinderen 0 tot 2 jaar 3,2 2,6 1,7 3,7 2,9 

2. Kinderen 2 tot 4 jaar 4,6 2,8 2,4 3,9 3,9 

3. Kinderen 4 tot 12 jaar 4,8 2,8 4,8 3,9 4,2 

4. Kinderen 12 tot 18 jaar 3,6 2,3 3,2 3,4 3,2 

5. Volwassenen 3,6 3,6 1,6 3,4 3,5 

6. Ouderen (vanaf ca. 70 jaar) 3,1 3,7 1,2 3,4 3,1 

7. Laag opgeleiden / laag geletterden 3,0 2,6 2,9 3,2 2,9 

8. Anderstaligen 3,5 2,8 3,2 3,8 3,3 

9. Mensen met een verstandelijke beperking 2,5 2,9 3,4 3,4 2,7 

10. Beroepssprekers en zangers 2,8 1,5 1,4 3,4 2,4 

Nmax (=100%) 490 231 63 31 814 

 

 

Tabel 3.4 – Mate waarin doelgroepen belangrijker of minder belangrijk worden in het werk van de 

logopedisten, naar werkveld (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=veel minder belangrijk, 5 = veel 

belangrijker) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Kinderen 0 tot 2 jaar 3,5 3,0 2,8 3,4 3,3 

2. Kinderen 2 tot 4 jaar 3,9 2,9 3,3 3,3 3,5 

3. Kinderen 4 tot 12 jaar 3,8 2,7 3,7 3,1 3,5 

4. Kinderen 12 tot 18 jaar 3,5 2,5 3,0 2,9 3,1 

5. Volwassenen 3,5 3,6 2,4 3,7 3,4 

6. Ouderen (vanaf ca. 70 jaar) 3,7 3,8 2,2 3,9 3,6 

7. Laag opgeleiden / laag geletterden 3,2 2,9 3,1 3,3 3,1 

8. Anderstaligen 3,6 3,3 3,4 3,9 3,5 

9. Mensen met een verstandelijke beperking 2,9 3,0 3,3 3,0 3,0 

10. Beroepssprekers en zangers 3,0 2,3 2,3 3,3 2,8 

Nmax (=100%) 431 194 56 29 710 

 

 

Tabel 3.4 laat zien in hoeverre de beroepsrollen voor logopedisten naar verwachting belangrijker 

of minder belangrijk zullen worden in hun werk. Een gemiddelde score hoger dan 3 betekent dat 

het gemiddelde belang toeneemt. Over de hele linie neemt het belang van ouderen (gemiddelde 

score 3,6), kinderen (2-12 jaar) en anderstaligen (beide een gemiddelde score van 3,5) naar ver-

wachting de komende jaren het sterkst toe. Op basis van de tabellen 3.3 en 3.4 kan niet worden 
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nagegaan of de handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen (2012) 

heeft geleid tot toename van het belang van jonge kinderen als doelgroep. De tabellen richten 

zich op de huidige resp. de toekomstige situatie en geven geen informatie over ontwikkelingen in 

de afgelopen jaren.  

 

Deelgebieden 

 

In de logopedie worden deelgebieden onderscheiden: stem/adem, spraak, taal, gehoor en slik-

ken/eten en drinken. Spraak en taal en – met name in de gezondheidszorg – slikken / eten en 

drinken zijn voor de meeste logopedisten het belangrijkst (tabel 3.5). Dit zijn ook de deelgebieden 

die naar verwachting van de logopedisten de komende jaren belangrijker zullen worden (hoogste 

gemiddelde score in tabel 3.6). Stem/adem is in het speciaal (basis)onderwijs minder belangrijk 

dan in andere werkvelden. Binnen de gezondheidszorg wordt dit deelgebied in de gehandicap-

tenzorg duidelijk minder vaak als belangrijk ervaren (gemiddeld belang 1,7) dan in ziekenhuizen 

en verzorging/verpleging/thuiszorg (beide 3,8).  

 

 

Tabel 3.5 – Belang van deelgebieden in het werk van de logopedisten, naar werkveld (gemiddelde 

score op schaal 1-5; 1=helemaal niet belangrijk, 5 = zeer belangrijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Stem / adem 3,6 3,0 2,2 4,1 3,3 

2. Spraak 4,8 4,5 4,6 4,3 4,6 

3. Taal 4,8 4,8 4,9 4,3 4,8 

4. Gehoor 3,0 3,8 3,8 3,8 3,3 

5. Slikken / eten en drinken 3,8 4,6 3,0 4,2 4,0 

Nmax (=100%) 481 241 65 33 820 

 

 

Tabel 3.6 – Mate waarin deelgebieden belangrijker of minder belangrijk worden in het werk van 

de logopedisten, naar werkveld (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=veel minder belangrijk, 5 = 

veel belangrijker) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. Stem / adem 3,4 3,1 2,6 3,2 3,2 

2. Spraak 3,8 3,6 3,5 3,3 3,7 

3. Taal 3,9 3,8 3,8 3,5 3,8 

4. Gehoor 3,2 3,2 3,4 3,3 3,3 

5. Slikken / eten en drinken 3,7 3,9 3,1 3,7 3,7 

Nmax (=100%) 427 222 58 31 738 

 

 

3.2 Ontwikkelingen van invloed op werk en werkgelegenheid 

 

Gebaseerd op eerder verricht onderzoek en op de gesprekken met sleutelinformanten zijn ten 

behoeve van de enquête 14 ontwikkelingen geselecteerd die van invloed kunnen zijn op de in-

houd van het beroep logopedist en/of op de werkgelegenheid voor de beroepsgroep. In eerste 

instantie is nagegaan in welke mate logopedisten in hun werk met deze ontwikkelingen te maken 
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hebben. Zoals blijkt uit tabel 3.7 is dit in het algemeen het geval, het meest voor de toename van 

werkdruk, een grotere nadruk op het verantwoorden en zichtbaar maken van de kwaliteit van 

zorg, bezuinigingen c.q. druk op tarieven en een sterkere profilering als logopedist. Verder ligt 

volgens de logopedisten meer nadruk op specialisatie, multidisciplinair werken en het samen met 

andere organisaties aanbieden van (nieuwe) diensten. Ook de verschuiving van de tweede naar 

de eerste lijn heeft ook impact op het werk van de logopedisten, zowel in gezondheidszorg als in 

de eerstelijnspraktijken. In mindere mate spelen empowerment van de cliënt, wijkgerichte zorg 

en commerciële dienstverlening een rol. Nieuwe technologieën, zoals de inzet van e-health, heb-

ben volgens de logopedisten in mindere mate invloed op hun werk, behalve voor logopedisten 

die werkzaam zijn in de hogescholen.  

Logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs hebben in hun werk minder dan logopedisten in 

andere werkvelden te maken met bezuinigingen, marktwerking en een verschuiving van de 

tweede naar de eerste lijn. 

 

 

Tabel 3.7 – Ontwikkelingen waar logopedisten in hun werk mee te maken hebben, naar werkveld 

(gemiddelde score op schaal 1-5; 1=helemaal niet, 5 = in zeer sterke mate) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. De inzet van e-health of andere nieuwe technolo-

gieën 

2,4 3,0 1,5 4,0 2,6 

2. Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verant-

woording van zorg 

4,5 4,3 3,7 4,5 4,4 

3. Bezuinigingen / druk op tarieven 4,6 4,2 3,6 3,1 4,3 

4. Meer marktwerking / concurrentie 4,1 3,6 2,8 3,0 3,8 

5. Toename van werkdruk 4,7 4,3 4,1 3,7 4,5 

6. Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 3,7 3,9 3,1 3,4 3,7 

7. Verschuivingen door passend onderwijs 4,0 2,4 4,5 3,1 3,6 

8. Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 3,2 3,5 2,5 3,3 3,3 

9. Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement 

van de cliënt 

3,4 3,5 2,4 4,3 3,4 

10. Meer nadruk op commerciële dienstverlening 3,3 3,2 2,3 3,6 3,2 

11. Meer nadruk op multidisciplinair werken 3,7 4,0 3,6 4,5 3,8 

12. Meer nadruk op specialisatie 3,9 4,0 3,7 4,0 3,9 

13. Een sterkere profilering als logopedist 4,3 4,2 4,1 4,7 4,3 

14. Meer samenwerking met andere organisaties bij het 

aanbieden van (nieuwe) diensten 

3,7 3,8 3,6 4,2 3,8 

Nmax (=100%) 508 245 66 34 853 

 

 

De mate waarin ontwikkelingen het werk beïnvloeden, zegt als zodanig nog niets over de richting 

ervan. Om hier zicht op te krijgen, is de logopedisten gevraagd om maximaal 3 van bovenstaande 

ontwikkelingen te selecteren die de komende jaren de meeste kansen bieden of juist de grootste 

bedreiging vormen voor de werkgelegenheid voor de praktijk of instelling waar zij werkzaam zijn.  

 

Kansrijke ontwikkelingen 

De volgende ontwikkelingen worden het vaakst als kansrijk gezien voor de werkgelegenheid (ta-

bel 3.8): 

 specialisatie. Dit wordt vaak genoemd door logopedisten in eerstelijnsprakijken (46%), maar 

meer nog door logopedisten in het speciaal (basis)onderwijs en de gezondheidszorg (53%). 
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Binnen de gezondheidszorg zijn de gehandicaptenzorg (63%) en de ziekenhuizen (58%) de 

branches waar specialisatie het vaakst als perspectiefvol wordt genoemd.  

 Ook een sterkere profilering beschouwen veel logopedisten als kansrijk voor de werkgelegen-

heid, het meest in de hogescholen (61%).  

 Multidisciplinair samenwerken wordt door 32% van de logopedisten gezien als een ontwikke-

ling die de werkgelegenheid gunstig kan beïnvloeden. 

 Eenzelfde percentage (32%) acht samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden 

van (nieuwe) diensten kansrijk. 

De inzet van e-health, commerciële dienstverlening en empowerment behoren tot de ontwikke-

lingen die door de logopedisten minder vaak als kansrijk worden genoemd. E-health wordt nog 

het meest genoemd door logopedisten in revalidatiecentra (27%) en in hogescholen (24%). Lo-

gopedisten die werken in hogescholen vormen ook de uitzondering wat betreft de inschatting van 

de invloed van meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de cliënt: 30% van hen 

acht deze ontwikkeling kansrijk voor de werkgelegenheid van logopedisten. In de overige werk-

velden bedragen deze percentages 3 tot 7%. 

 

 

Tabel 3.8 – Ontwikkelingen die als meest kansrijk worden gezien voor de werkgelegenheid voor 

logopedisten in de eigen praktijk of organisatie, naar werkveld (meer antwoorden mogelijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

Meer nadruk op specialisatie 46% 53% 53% 24% 48% 

Een sterkere profilering als logopedist 45% 36% 47% 61% 43% 

Meer samenwerking met andere organisaties bij 

het aanbieden van (nieuwe) diensten 

35% 28% 33% 30% 32% 

Meer nadruk op multidisciplinair werken 29% 41% 18% 42% 32% 

Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verant-

woording van zorg 

23% 24% 25% 27% 23% 

Verschuivingen door passend onderwijs 28% 4% 30% 3% 20% 

Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 19% 27% 2% 0% 19% 

Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 11% 21% 3% 12% 14% 

Meer nadruk op commerciële dienstverlening 14% 6% 5% 21% 11% 

De inzet van e-health of andere nieuwe technolo-

gieën 

9% 15% 7% 24% 11% 

Meer nadruk op empowerment en zelfmanage-

ment van de cliënt 

4% 7% 3% 30% 6% 

Toename van werkdruk 2% 4% 10% 0% 3% 

Meer marktwerking / concurrentie 3% 4% 2% 9% 3% 

Bezuinigingen / druk op tarieven 2% 3% 3% 3% 2% 

N (=100%) 480 234 60 33 807 

 

 

Ontwikkelingen die een bedreiging vormen 

Uit tabel 3.9 komt naar voren dat bezuinigingen c.q. de druk op tarieven door logopedisten als 

grootste bedreiging voor de werkgelegenheid worden gezien.  

De toename van de werkdruk en de marktwerking worden het meest door logopedisten in eer-

stelijnspraktijken als een bedreiging ervaren. Logopedisten in het speciaal (basis)onderwijs wij-

zen in groten getale (60%) op de impact van passend onderwijs. Commerciële dienstverlening 

wordt, met name in de gezondheidszorg eerder als een bedreiging (20%) dan als een kans (6%) 

ervaren in verband met de werkgelegenheid. Dit geldt het sterkst in de VVT en de gehandicap-

tenzorg. 
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De antwoorden op de vraag naar andere ontwikkelingen die als bedreigend voor de werkgele-

genheid worden ervaren zijn geclusterd weergegeven in tabel B3.9 (bijlage 3). Omdat dit een 

open vraag betreft die slechts door een deel van de logopedisten is ingevuld, kunnen de percen-

tages in die tabel niet worden vergeleken met die in tabel 3.9. Wel gegeven ze een indicatie van 

concrete ontwikkelingen die logopedisten naar verhouding het meest als bedreiging zien. Gere-

lateerd aan bezuinigingen/lagere tarieven worden de volgende ontwikkelingen/problemen relatief 

vaak genoemd: de huidige tarieven zijn te laag (sommigen verwijzen hierbij naar het NZA-tarief 

dat hoger ligt); de hoogte van het eigen risico voor (potentiële) cliënten vormt een drempel om 

logopedische hulp te zoeken. Naar de toekomst toe wordt de vrees geuit dat de logopedische 

zorg uit het basispakket wordt gehaald (zie tabel B3.9 in bijlage 3).  

 

 

Tabel 3.9 – Ontwikkelingen die als meest bedreigend worden gezien voor de werkgelegenheid 

voor logopedisten in de eigen praktijk of organisatie, naar werkveld (meer antwoorden mogelijk) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

Bezuinigingen / druk op tarieven 82% 88% 74% 91% 83% 

Toename van werkdruk 57% 33% 26% 50% 48% 

Meer marktwerking / concurrentie 56% 32% 15% 22% 45% 

Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verant-

woording van zorg 

20% 13% 13% 16% 18% 

Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 9% 25% 31% 9% 15% 

Meer nadruk op commerciële dienstverlening 12% 20% 8% 22% 14% 

Verschuivingen door passend onderwijs 7% 7% 60% 13% 11% 

Meer nadruk op specialisatie 7% 3% 0% 16% 5% 

De inzet van e-health of andere nieuwe technolo-

gieën 

5% 6% 3% 6% 5% 

Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 2% 10% 6% 6% 5% 

Meer nadruk op empowerment en zelfmanage-

ment van de cliënt 

2% 4% 0% 3% 2% 

Meer samenwerking met andere organisaties bij 

het aanbieden van (nieuwe) diensten 

1% 5% 2% 0% 2% 

Een sterkere profilering als logopedist 2% 2% 0% 3% 2% 

Meer nadruk op multidisciplinair werken 1% 1% 0% 0% 1% 

N (=100%) 482 230 62 32 806 

 

 

Sommige ontwikkelingen blijken in ongeveer gelijke mate zowel als een kans en als een bedrei-

ging voor de werkgelegenheid te worden beschouwd. Dit geldt voor de verantwoording van (de 

kwaliteit van) zorg en voor de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn (zie tabel 3.8 en 

3.9).  

 

 

3.3 Samenvatting en analyse 

 

In dit hoofdstuk staat de inhoud van het beroep van de logopedist centraal. Het hoofdstuk valt 

uiteen in twee delen:  

 een typering van het werk van de logopedist aan de hand van de (ontwikkelingen in de) be-

langrijkste beroepsrollen, doelgroepen en deelgebieden; 
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 een beschrijving van ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de logopedist, in het 

bijzonder ontwikkelingen die als kansrijk of juist bedreigend worden gezien voor de werkgele-

genheid. 

In deze afsluitende paragraaf worden de uitkomsten van de enquête gelinkt aan de bevindingen 

uit eerder onderzoek en uit gesprekken met sleutelpersonen.  

 

Beroepsrollen, doelgroepen en deelgebieden 

 

Over de hele linie scoort curatief behandelen in het huidige werk het hoogst, gevolgd door de 

rollen ‘beroepsbeoefenaar’ en ‘trainer/coach’. Ook de rol van begeleider/coach vinden veel logo-

pedisten belangrijk in hun werk, het meest in het speciaal (basis)onderwijs en in de hogescholen. 

De rol van manager wordt het vaakst belangrijk gevonden door logopedisten in eerstelijns prak-

tijken. Het betreft vooral praktijkhouders met andere logopedisten in dienst.  

Wat betreft de ontwikkeling van het belang van de beroepsrollen voor de toekomst zijn er geen 

grote verschillen tussen de werkvelden. De rol van ondernemer en die van trainer/coach nemen 

het meest in belang toe. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in de (logopedische) zorg die in eerder 

onderzoek en in de gesprekken met sleutelinformanten zijn gesignaleerd: de grotere nadruk op 

empowerment van cliënten en op (de noodzaak van) een ondernemende houding van de logo-

pedist. 

 

Logopedisten in verschillende werkvelden richten zich gedeeltelijk op verschillende cliëntdoel-

groepen. In eerstelijns praktijken vormen kinderen, met name in de leeftijdsgroep van 2 tot 12 

jaar, voor veel logopedisten de belangrijkste doelgroep. In het speciaal (basis)onderwijs geldt dit 

begrijpelijkerwijs voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar. In de gezondheidszorg zijn het volwasse-

nen en ouderen die het vaakst een belangrijke doelgroep vormen.  

Over de hele linie neemt het belang van ouderen en anderstaligen naar verwachting de komende 

jaren het sterkst toe. In de eerstelijnspraktijk geldt dit ook voor kinderen (2-12 jaar). 

In eerder verricht onderzoek werd gesignaleerd dat beroepssprekers en zangers een potentiële 

groeimarkt vormen en dat hier kansen liggen voor ondernemende logopedisten. De uitkomsten 

van de enquête wijzen er niet op dat beroepssprekers in groten getale door logopedisten als een 

belangrijke doelgroep en/of als een groeimarkt wordt beschouwd. Ook de geïnterviewde sleutel-

informanten zijn in dit opzicht terughoudend en voeren hiervoor verschillende argumenten aan: 

het bedienen van deze doelgroep vraagt competenties en een houding die voor veel logopedisten 

niet aansluiten; er is voor deze doelgroep aanzienlijke concurrentie van bijvoorbeeld communica-

tie-adviseurs en vanuit trainings- en adviesbureaus; bezuinigingen in de cultuursector zetten (een 

deel van) de markt onder druk. Een verkenning op internet wijst uit dat er wel degelijk logopedis-

ten/logopediepraktijken zijn die zich exclusief of voornamelijk op deze doelgroep richten. Op basis 

van dit onderzoek betreft het vermoedelijk een beperkte doelgroep, waarbij moet worden aange-

tekend dat onzeker is in hoeverre de logopedisten die zich richten op beroepssprekers in het 

NVLF-ledenbestand en daarmee in de enquête zijn vertegenwoordigd.  

 

In de logopedie worden deelgebieden onderscheiden: stem/adem, spraak, taal, gehoor en slik-

ken/eten en drinken. Spraak en taal en – met name in de gezondheidszorg – slikken zijn voor de 

meeste logopedisten het belangrijkst. Dit zijn ook de deelgebieden die naar verwachting van de 

logopedisten de komende jaren belangrijker zullen worden.  
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Ontwikkelingen van invloed op werk en werkgelegenheid 

 

Gebaseerd op eerder verricht onderzoek en op de gesprekken met sleutelinformanten zijn 14 

ontwikkelingen geselecteerd die van invloed kunnen zijn op de inhoud van het beroep logopedist 

en/of op de werkgelegenheid voor de beroepsgroep. Logopedisten geven aan dat zij in hun werk 

het meest te maken hebben met een toename van werkdruk, een grotere nadruk op het verant-

woorden en zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg, bezuinigingen c.q. druk op tarieven en 

een sterkere profilering als logopedist. Ook ligt er meer nadruk op specialisatie, multidisciplinair 

werken en het samen met andere organisaties aanbieden van (nieuwe) diensten en heeft de 

verschuiving van de tweede naar de eerste lijn heeft ook impact op het werk van de logopedisten, 

zowel in gezondheidszorg als in de eerstelijnspraktijken. In mindere mate spelen empowerment 

van de cliënt, wijkgerichte zorg en commerciële dienstverlening een rol. Nieuwe technologieën, 

zoals de inzet van e-health, hebben volgens de logopedisten in mindere mate invloed op hun 

werk.  

 

De volgende ontwikkelingen worden het vaakst als kansrijk gezien voor de werkgelegenheid: 

 specialisatie; 

 een sterkere profilering als logopedist;  

 meer nadruk op multidisciplinair samenwerken; 

 meer nadruk op samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) dien-

sten.  

De  inzet van e-health, commerciële dienstverlening en empowerment behoren tot de ontwikke-

lingen die door de logopedisten minder vaak als kansrijk worden genoemd. 

Bezuinigingen c.q. de druk op tarieven zien logopedisten als grootste bedreiging voor de werk-

gelegenheid. Bezuinigingen spelen het sterkst in de gezondheidszorg en het onderwijs, en de 

druk op tarieven in de eerstelijnspraktijken. Veel logopedisten vinden de huidige tarieven te laag 

– sommigen verwijzen hierbij naar het NZA-tarief dat hoger ligt – en ervaren dat de hoogte van 

het eigen risico voor (potentiële) cliënten een drempel vormt. Naar de toekomst toe is er de vrees 

dat de logopedische zorg uit het basispakket wordt gehaald.  

De toename van de werkdruk en de marktwerking worden het meest door logopedisten in eer-

stelijnspraktijken als een bedreiging ervaren. Logopedisten in het speciaal (basis)onderwijs wij-

zen in groten getale op de impact van passend onderwijs. Commerciële dienstverlening wordt, 

met name in de gezondheidszorg eerder als een bedreiging (20%) dan als een kans (6%) ervaren 

in verband met de werkgelegenheid. 

 

Sommige ontwikkelingen blijken zowel een kans als een bedreiging te kunnen vormen. Dit geldt 

voor de verantwoording van (de kwaliteit van) zorg en voor de verschuiving van de tweede naar 

de eerste lijn. Op basis van de gesprekken met sleutelinformanten en de toelichtingen van de 

logopedisten zelf kunnen deze twee gezichten (zowel een kans als een bedreiging) van de ont-

wikkelingen worden geduid.  

Het verantwoorden van de kwaliteit van zorg leidt enerzijds tot veel administratieve werkzaamhe-

den die volgens veel logopedisten ten koste gaan van de behandeling van de cliënt; aan de an-

dere kant ziet een deel van de logopedisten het ook als een mogelijkheid om de kwaliteit te kun-

nen laten zien en zichzelf te onderscheiden.  

De verschuiving van de tweede naar de eerste lijn kan op verschillende manieren vorm krijgen: 

logopedisten die worden ontslagen en een eigen praktijk starten; tweedelijns instellingen die zelf 

eerstelijnszorg gaan aanbieden; vrijgevestigde logopedisten die cliënten behandelen in tweede-

lijnsvoorzieningen, etc. Logopedisten kunnen zich in verschillende varianten ‘op elkaars terrein’ 
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begeven. Dit kan leiden tot vormen van potentiële samenwerking maar ook van concurrentie die, 

afhankelijk van de situatie, door logopedisten in de tweede in de eerste lijn zowel als kansrijk als 

bedreigend worden ervaren. Wanneer we nader inzoomen op de sector gezondheidszorg, blijken 

logopedisten uit ziekenhuizen de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn eerder als een 

bedreiging (42%) dan als een kans (17%) voor verbetering van de werkgelegenheid te beschou-

wen; logopedisten in de VVT zien deze verschuiving juist eerder als een kans (48%) dan als een 

bedreiging (17%). Hiermee samenhangend zien logopedisten in de VVT ook de ontwikkeling naar 

zorg dichter bij huis aanzienlijk vaker dan gemiddeld als kansrijk voor de werkgelegenheid (48%). 
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4 De werkgelegenheid voor logopedisten  
 

 

 

Het voorgaande hoofdstuk eindigde met een beschrijving van de ontwikkelingen die logopedisten 

als belangrijkste kansen of bedreigingen voor de werkgelegenheid in hun organisatie zien. Dit 

hoofdstuk sluit hierop aan. Nagegaan wordt of er ook daadwerkelijk een relatie is tussen de als 

kansrijk of bedreigend ervaren ontwikkelingen en de groei of afname van de werkgelegenheid. 

Voordat deze relatie wordt uitgewerkt (paragraaf 4.2), wordt eerst in paragraaf 4.1 de ontwikkeling 

van de werkgelegenheid als zodanig in kaart gebracht. In paragraaf 4.3 wordt aandacht besteed 

aan de mate waarin en redenen waarom logopedisten overwegen om eerder dan hun pensione-

ring te stoppen met werk in de logopedie.   

 

 

4.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheid voor logopedisten 

 

Bij de beschrijving van de ontwikkeling van de werkgelegenheid maken we onderscheid tussen 

het aantal personen en het aantal fte. Tabel 4.1 laat zien dat dit onderscheid relevant is. Het 

aantal logopedisten in de organisatie is volgens de ondervraagde logopedisten vaker toe- dan 

afgenomen (30% versus 20%). Het aantal fte is volgens hen ongeveer even vaak toe- als afge-

nomen (32% versus 33%). Dit is een indicatie dat het gemiddeld aantal werkuren per logopedist 

is gedaald. In het vervolg van dit hoofdstuk nemen we de formatie (fte’s) als graadmeter voor de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

 

 

Tabel 4.1 – Ontwikkeling van het aantal en fte aan logopedisten in de organisatie in de afgelopen 

jaren 

 aantal logopedisten fte aan logopedisten 

 N % N % 

toegenomen 297 30% 287 32% 

gelijk gebleven 463 50% 309 35% 

afgenomen 188 20% 295 33% 

Totaal 934 100% 891 100% 

 

 

De werkgelegenheid voor logopedisten heeft zich de afgelopen jaren niet in alle districten op 

dezelfde manier ontwikkeld. In district 1 was de ontwikkeling het minst gunstig: 20% van de logo-

pedisten in district 1 meldt een toename van het aantal fte, 43% een afname. In district 4 zien we 

het omgekeerde beeld: bij 46% van de respondenten is het aantal fte aan logopedisten in de 

organisatie toegenomen, bij 15% afgenomen (zie tabel B4.3 in bijlage 4).   

Ook naar werkveld heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren op verschillende wijze ont-

wikkeld (tabel 4.2). Met name in het speciaal (basis)onderwijs viel de balans negatief uit: daar is 

veel vaker sprake geweest van een afname (46%) dan van een groei (12%) van het aantal fte. In 

de hogescholen daarentegen is het aantal fte aan logopedisten juist vaker toegenomen. 

Binnen de gezondheidszorg zien we verschillen tussen de branches. In de verpleging/verzorging 

en thuiszorg (VVT) en in de gehandicaptenzorg is de werkgelegenheid voor logopedisten iets 

vaker toe- dan afgenomen. De ziekenhuizen laten een ander beeld zien: daar is de formatie aan 
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logopedisten volgens 53% van de respondenten gekrompen, terwijl 14% een groei van deze for-

matie meldt.   

 

 

Tabel 4.2 – Ontwikkeling van het aantal fte aan logopedisten in de organisatie in de afgelopen 

jaren 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

toegenomen 32% 36% 12% 47% 32% 

gelijk gebleven 39% 24% 42% 31% 35% 

afgenomen 29% 40% 46% 22% 33% 

N (=100%) 528 256 65 32 881 

 

 

Verwachtingen voor de komende jaren 

De verwachtingen over de werkgelegenheid in de komende vijf jaar (tabel 4.3) zijn een stuk min-

der gunstig dan de trend van de afgelopen jaren. Dit geldt voor alle werkvelden. Daarbij lijken de 

toekomstperspectieven voor het speciaal (basis)onderwijs het meest ongunstig. Binnen de ge-

zondheidszorg geldt dit met name voor de ziekenhuizen (voorziene afname 61%) en revalidatie-

centra (58%). Meer gematigde, maar per saldo nog altijd ongunstige vooruitzichten treffen we 

aan in de gehandicaptenzorg: 28% voorziet een toename, 42% een afname van de formatie aan 

logopedisten. Ook bij de eerstelijns praktijken is er een categorie waar de balans minder ongun-

stig uitvalt dan gemiddeld. Bij logopedisten die werken in een eerstelijnspraktijk die is gericht op 

specifieke cliëntgroepen of aandachtgebieden verwacht 19% een groei, 24% een krimp van de 

formatie aan logopedisten. Voor het werkveld eerstelijnspraktijken als geheel liggen de percen-

tages op 16% groei en 36% krimp. 

Wat betreft de werkgelegenheidsverwachting voor de komende jaren zijn er geen noemenswaar-

dige verschillen tussen de districten. In districten waar de afgelopen jaren volgens de logopedis-

ten sprake was van groei (zoals in district 4), zijn de verwachtingen voor de toekomst niet beter 

dan gemiddeld. 

 

 

Tabel 4.3 – Verwachte ontwikkeling van het aantal fte aan logopedisten in de organisatie in de 

komende 5 jaren 

 eerstelijns- 

praktijk 

Gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

neemt toe 16% 18% 4% 6% 15% 

blijft gelijk 49% 32% 20% 58% 42% 

neemt af 36% 50% 76% 35% 42% 

N (=100%) 509 197 45 31 682 

 

 

Tabel 4.3 heeft betrekking op de vooruitzichten voor de eigen organisatie. De logopedisten is ook 

gevraagd naar de verwachting van de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor Nederland als 

geheel. Zoals tabel 4.4 laat zien, zijn deze werkgelegenheidsverwachtingen voor Nederland als 

geheel nog ongunstiger dan die voor de eigen organisatie.   
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Tabel 4.4 – Verwachte ontwikkeling van het aantal fte aan logopedisten in Nederland in de ko-

mende 5 jaren 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

neemt toe 8% 10% 5% 0% 8% 

blijft gelijk 22% 25% 7% 27% 22% 

neemt af 70% 65% 88% 73% 70% 

N (=100%) 461 228 59 37 785 

 

 

Redenen voor verwachte groei of krimp van werkgelegenheid 

Respondenten die een toename van de werkgelegenheid voor logopedisten verwachten, verwij-

zen in ongeveer gelijke mate naar demografische ontwikkelingen (met name vergrijzing), het ont-

staan van nieuwe markten (ook hier worden ouderen het meest genoemd, daarnaast ook vluch-

telingen/meertaligen) en meer specialisatie binnen de logopedie. 

 

 

Tabel 4.5 – Reden voor verwachte toename van het aantal fte aan logopedisten in Nederland in 

de komende 5 jaren (meer antwoorden mogelijk) 

 N % 

demografische ontwikkelingen 32 50% 

het ontstaan van nieuwe markten 31 48% 

specialisaties binnen de logopedie 29 45% 

meer ondernemerschap bij logopedisten 24 38% 

andere reden 13 20% 

Totaal 64 100% 

 

 

Logopedisten die een afname van de werkgelegenheid voor logopedisten verwachten, wijzen 

daarbij vooral op bezuinigingen en op lagere vergoedingen door zorgverzekeraars (tabel 4.6). Uit 

de gegeven toelichtingen komt naar voren dat niet alleen de hoogte van de tarieven, maar ook 

het eigen risico, het beleid van zorgverzekeraars en de aan hen toegeschreven machtspositie 

c.q. de slechte onderhandelingspositie van logopedisten een rol spelen. Demografische ontwik-

kelingen met een voorziene ongunstige invloed op de werkgelegenheid hebben voornamelijk be-

trekking op de terugloop van het aantal kinderen. Dit betekent overigens kinderen als cliëntdoel-

groep voor logopedisten minder belangrijk worden. In hoofdstuk 3 zagen we dat het belang van 

kinderen, samen met dat van ouderen en van anderstaligen, volgens logopedisten juist naar ver-

houding sterk toeneemt. 
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Tabel 4.6 – Reden voor verwachte afname van het aantal fte aan logopedisten in Nederland in 

de komende 5 jaren (meer antwoorden mogelijk) 

 N % 

bezuinigingen 509 92% 

lagere vergoedingen door zorgverzekeraars 416 75% 

demografische ontwikkelingen 93 17% 

komst van specialisaties binnen de logopedie 50 9% 

andere reden 46 8% 

Totaal 555 100% 

 

 

4.2 Kansen voor groei van de werkgelegenheid 

 

Op grond van de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd dat logopedisten overwegend som-

ber zijn over de perspectieven voor de werkgelegenheid voor logopedisten in de komende jaren. 

In deze paragraaf gaan we na of uit de analyses ontwikkelingen zijn te bespeuren die wijzen op 

groeimarkten c.q. op kansen voor groei van de werkgelegenheid. We focussen daarbij op kansen 

die in eerder onderzoek zijn genoemd, in het bijzonder: 

. (veranderingen in het) belang van cliëntdoelgroepen, waarbij ook specifiek wordt ingezoomd 

op de doelgroep beroepssprekers; 

. veranderingen in de manier van werken en de inhoud van het werk die een gunstig effect op 

de werkgelegenheid kunnen hebben: multidisciplinair werken, samen met andere organisaties 

(nieuwe) diensten aanbieden, commerciële dienstverlening, een verschuiving van de tweede 

naar de eerste lijn, een sterkere profilering, specialisatie, meer nadruk op empowerment en op 

zorg dichtbij huis, en nieuwe technologieën.   

 

(Veranderingen in) het belang van cliëntdoelgroepen 

 

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe belangrijk tien onderscheiden cliëntdoelgroepen zijn in het werk 

van logopedisten, en of dit belang toe - of afneemt. In analyses is nagegaan of er een positieve 

relatie is tussen (veranderingen in) het belang van deze doelgroepen en de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. Er bleken geen significante positieve (en evenmin negatieve) verbanden aan-

wezig te zijn. Vervolgens is ingezoomd op de (kleine) groep logopedisten voor wie beroepsspre-

kers de belangrijkste doelgroep vormen. Ook deze groep onderscheidt zich niet van het gemid-

delde in de gerealiseerde en voorziene werkgelegenheidsontwikkeling. Met andere woorden: bij 

logopedisten die zich (specifiek) richten op beroepssprekers zien we niet dat de werkgelegenheid 

in de organisatie zich gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld en evenmin zijn de verwachtin-

gen over de toekomst rooskleuriger. 

 

Veranderingen in de manier van werken en in de inhoud van het werk 

 

Nagegaan is of er een relatie is tussen ontwikkelingen in het werk van logopedisten en ontwikke-

lingen in de werkgelegenheid. Door middel van variantie-analyse nagegaan of ontwikkelingen die 

volgens de (onderzoeks)literatuur en de meningen van sleutelinformanten een gunstig effect op 

de werkgelegenheid kunnen hebben – opgenomen in tabel 4.7 - inderdaad samenhangen met 

een gunstiger ontwikkeling van de werkgelegenheid. De tabel laat zien bij welke ontwikkelingen 
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sprake is van een positieve samenhang met de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afge-

lopen jaren en met de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in de komende vijf jaar. De on-

derliggende percentagescores zijn opgenomen in de tabellen B4.4 en B4.5 in bijlage 4. 

 

Bij enkele ontwikkelingen zien we een positieve relatie met de ontwikkeling van de werkgelegen-

heid in de afgelopen jaren. In volgorde van de sterkte van de samenhang: 

 meer nadruk op multidisciplinair werken; 

 meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) diensten. 

Als we kijken naar de relatie met de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de ko-

mende jaren scoren de volgende ontwikkelingen positief: 

 meer nadruk op specialisatie; 

 meer nadruk op multidisciplinair werken; 

 verschuiving van de tweede naar de eerste lijn; 

 zorg die dichterbij huis (in de wijk) geleverd wordt. 

Voor de overige ontwikkelingen in het werk geldt dat ze hetzij niet samenhangen met de werkge-

legenheidsontwikkeling – dit geldt voor ‘meer nadruk op commerciële dienstverlening’ en ‘ster-

kere profilering als logopedist’ – of dat het positieve verband niet significant is (inzet van nieuwe 

technologieën, meer nadruk op empowerment).  

 

 

Tabel 4.7 – Samenhang tussen ontwikkelingen in het werk en de ontwikkeling van de werkgele-

genheid voor logopedisten 

 samenhang met ontwikkeling werkge-

legenheid: 

 

Ontwikkelingen in het werk 

in de  

afgelopen jaren 

in de  

komende jaren 

De inzet van e-health of andere nieuwe technologieën    

Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg  + 

Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt  + 

Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de cliënt   

Meer nadruk op commerciële dienstverlening   

Meer nadruk op multidisciplinair werken + + 

Meer nadruk op specialisatie  + 

Een sterkere profilering als logopedist   

Meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) 

diensten 

+  

+ significante positieve samenhang (p<0.05) 

 

 

Een grotere nadruk op multidisciplinair werken hangt positief samen met zowel de gerealiseerde 

als de voorziene werkgelegenheidsontwikkeling. Meer specialisatie, een verschuiving van de 

tweede naar de eerste lijn en meer wijkgerichte zorg hangen alleen samen met de verwachte 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in de toekomst. Tabel B4.4 in de bijlage wijst uit dat ook 

logopedisten die in sterke mate met deze ontwikkelingen te maken hebben, vaker een afname 

dan een toename van de werkgelegenheid voor logopedisten voorzien; de toekomstverwachtin-

gen zijn gematigder dan bij logopedisten voor wie de ontwikkelingen geen grote rol spelen, maar 

per saldo nog steeds negatief.  
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4.3 Stoppen vóór pensionering 

 

Ruim de helft van de logopedisten in de enquête geeft aan dat zij overwegen om met het werk 

als logopedist te stoppen vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit aandeel is 

het hoogst in de eerstelijnspraktijken (tabel 4.8). Veruit de grootste groep van deze logopedisten 

(80%, zie tabel B4.7 in bijlage 4) weet nog niet wanneer ze willen stoppen met werkzaamheden 

als logopedist. 

 

 

Tabel 4.8 – Mate waarin logopedisten overwegen om eerder met het werk als logopedist te stop-

pen dan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, naar werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

wordt niet overwogen 40% 57% 59% 50% 47% 

wordt wel overwogen 60% 43% 41% 50% 53% 

N (=100%) 579 267 71 14 931 

 

 

Uit de redenen waarom logopedisten overwegen om vóór hun pensioen te stoppen (tabel 4.9 en 

tabel B4.9 in bijlage 4) blijkt dat onvrede met de hoge werkdruk en het naar verhouding grote 

aandeel indirect patiëntgebonden tijd (bijhouden dossiers, contact met huisarts, declaraties etc.) 

en niet-patiëntgebonden tijd (zoals werkoverleg, management, bij- en nascholing) de grootste 

drijfveer vormt. Uit de toelichtingen van de logopedisten blijkt vooral dat zij vinden dat zij onvol-

doende toekomen aan wat voor hen de kern van het beroep vormt: het behandelen van cliënten 

en daarbij een zo goed mogelijke kwaliteit leveren.  

De categorie ‘andere reden’ in tabel 4.9 heeft overwegend betrekking op privé-overwegingen.  

 

 

Tabel 4.9 – Belangrijkste reden om te overwegen om vóór de pensioengerechtigde leeftijd te 

stoppen, naar werkveld (N=498) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

grote / toegenomen werkdruk 33% 17% 28% 57% 30% 

te veel / toename indirect patiëntgebonden tijd 31% 11% 7% 14% 24% 

te veel / toename niet-patiëntgebonden tijd 12% 10% 3% 0% 11% 

keuze voor een ander vak / beroep 3% 18% 21% 14% 8% 

bezuinigingen in de instelling 1% 9% 3% 14% 3% 

te weinig werkuren als logopedist 2% 3% 0% 0% 2% 

weinig / afname aantal patiënten 2% 0% 0% 0% 1% 

andere reden 16% 32% 38% 0% 21% 

N (=100%) 344 114 29 7 494 

 

 

4.4 Samenvatting en analyse 

 

Dit hoofdstuk is gericht op ontwikkelingen in de werkgelegenheid voor logopedisten, zowel in de 

afgelopen als in de komende jaren. Na een beschrijving van deze ontwikkelingen in algemene 

zin wordt ingezoomd op kansen voor groei van de werkgelegenheid. Ten slotte wordt ingegaan 
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op de omvang van groep logopedisten die vóór het bereiken van de pensioengerechtigde willen 

stoppen met het werk (en de redenen daarvoor).  

 

Ontwikkeling van de werkgelegenheid voor logopedisten 

 

Wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor logopedisten is er een groot verschil 

tussen de door logopedisten ingeschatte ontwikkeling in het verleden en de verwachtingen voor 

de nabije toekomst. In de organisaties waar de logopedisten werken is de werkgelegenheid voor 

logopedisten, uitgedrukt in aantal fte, de afgelopen jaren even vaak toe- als afgenomen (32 resp. 

33%). Uitgedrukt in aantal personen is vaker sprake van groei dan van krimp. De verwachtingen 

over de werkgelegenheid in de komende vijf jaar zijn een stuk minder gunstig: 15% van de logo-

pedisten voor een toename, 42% een afname van de werkgelegenheid.  

 

De werkgelegenheid voor logopedisten heeft zich de afgelopen jaren niet in alle districten op 

dezelfde manier ontwikkeld. In district 1 was de ontwikkeling het minst gunstig, in district 4 het 

gunstigst (zie bijlage 1 voor de NVLF-indeling in districten).  

Ook naar werkveld zijn er verschillen. Met name in het speciaal (basis)onderwijs is vaak sprake 

geweest van krimp. In de hogescholen daarentegen is het aantal fte aan logopedisten juist vaker 

toegenomen. Binnen de gezondheidszorg zien we verschillen tussen de branches. In de verple-

ging/verzorging en thuiszorg (VVT) en in de gehandicaptenzorg is de werkgelegenheid voor lo-

gopedisten iets vaker toe- dan afgenomen. In ziekenhuizen is de formatie aan logopedisten juist 

vaak gekrompen.   

 

Wat betreft de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende vijf jaar valt de 

balans in alle werkvelden en in alle districten negatief uit. Dit geldt voor de verwachtingen ten 

aanzien van de eigen organisatie, maar nog sterker voor de verwachtingen voor Nederland als 

geheel. Daarbij lijken de toekomstperspectieven voor het speciaal (basis)onderwijs het ongun-

stigst. Binnen de gezondheidszorg geldt dit met name voor de ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

Meer gematigde, maar per saldo nog altijd ongunstige vooruitzichten treffen we aan in de gehan-

dicaptenzorg.  

Wat betreft de werkgelegenheidsverwachting voor de komende jaren zijn er geen noemenswaar-

dige verschillen tussen de districten.  

 

Logopedisten die een toename van de werkgelegenheid voor logopedisten verwachten, verwijzen 

in ongeveer gelijke mate naar demografische ontwikkelingen (met name vergrijzing), het ontstaan 

van nieuwe markten (ook hier worden ouderen het meest genoemd, daarnaast ook vluchtelin-

gen/meertaligen) en meer specialisatie binnen de logopedie. 

Logopedisten die een afname van de werkgelegenheid voor logopedisten verwachten, wijzen 

daarbij vooral op bezuinigingen en op lagere vergoedingen door zorgverzekeraars. Uit de gege-

ven toelichtingen komt naar voren dat niet alleen de hoogte van de tarieven, maar ook het eigen 

risico, het beleid van zorgverzekeraars en de aan hen toegeschreven machtspositie c.q. de 

slechte onderhandelingspositie van logopedisten een rol spelen. Demografische ontwikkelingen 

met een voorziene ongunstige invloed op de werkgelegenheid hebben voornamelijk betrekking 

op de terugloop van het aantal kinderen. 
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Kansen voor groei van de werkgelegenheid 

 

In eerder verricht onderzoek en in de gevoerde gesprekken met sleutelinformanten is gewezen 

op kansen voor groei voor de (ondernemende) logopedist. Het gaat daarbij met name op het 

inspelen op / vormgeven aan ontwikkelingen als:  

 (veranderingen in het) belang van cliëntdoelgroepen, waarbij in eerder onderzoek met name 

beroepssprekers zijn genoemd; 

 veranderingen in de manier van werken en de inhoud van het werk die een gunstig effect op 

de werkgelegenheid kunnen hebben: multidisciplinair werken, samen met andere organisa-

ties (nieuwe) diensten aanbieden, commerciële dienstverlening, een verschuiving van de 

tweede naar de eerste lijn, een sterkere profilering, specialisatie, meer nadruk op empower-

ment en op zorg dichtbij huis, en nieuwe technologieën. 

In analyses is nagegaan of logopedisten die in sterke mate te maken hebben met deze ontwik-

kelingen, vaker dan andere logopedisten een (gerealiseerde of verwachte) groei van de werkge-

legenheid melden.  

 

Uit de analyses komen geen significante verbanden naar voren tussen (veranderingen in) het 

belang van cliëntdoelgroepen en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dit geldt voor alle 

doelgroepen, inclusief de beroepssprekers. De enquête wijst niet op de cliëntdoelgroep beroeps-

sprekers als groeimarkt voor logopedisten. Bij deze conclusie past, zoals ook aangegeven in 

hoofdstuk 3, het voorbehoud dat niet te achterhalen is in hoeverre deze groep logopedisten lid is 

van de NVLF en in het respondentenbestand goed is vertegenwoordigd. De bevindingen van de 

enquête sluiten wel aan bij de inschattingen van de geïnterviewde sleutelinformanten. Zij zien op 

individueel niveau wel kansen voor logopedisten die zich op beroepsprekers willen en kunnen 

richten, maar ervaren niet dat de markt groot is of groeit. 

 

Bij enkele ontwikkelingen in het werk die in eerder onderzoek of in gesprekken met sleutelinfor-

manten als perspectiefvol zijn benoemd, blijkt uit analyses een positieve relatie met de ontwikke-

ling van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren. In volgorde van de sterkte van de samenhang: 

 meer nadruk op multidisciplinair werken; 

 meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbieden van (nieuwe) diensten. 

Als we kijken naar de relatie met de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de ko-

mende jaren scoren de volgende ontwikkelingen positief: 

 meer nadruk op specialisatie; 

 meer nadruk op multidisciplinair werken; 

 verschuiving van de tweede naar de eerste lijn; 

 zorg die dichterbij huis (in de wijk) geleverd wordt. 

Ook logopedisten die in sterke mate met deze ontwikkelingen te maken hebben, voorzien vaker 

een afname dan een toename van de werkgelegenheid voor logopedisten; de toekomstverwach-

tingen zijn gematigder dan bij logopedisten voor wie de ontwikkelingen geen grote rol spelen, 

maar per saldo nog steeds negatief. 

 

Stoppen vóór pensionering 

 

Ruim de helft van de logopedisten die deelnamen aan de enquête geeft aan dat zij overwegen 

om met het werk als logopedist te stoppen vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Dit aandeel is het hoogst in de eerstelijnspraktijken. Wanneer / op welke leeftijd deze logopedis-

ten willen stoppen, kunnen de meesten van hen (80%) nog niet concreet aangeven.  
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Onvrede met de hoge werkdruk en het naar verhouding grote aandeel indirect patiëntgebonden 

tijd (bijhouden dossiers, contact met huisarts, declaraties etc.) en niet-patiëntgebonden tijd (zoals 

werkoverleg, management, bij- en nascholing) zijn de belangrijkste redenen om eerder te stop-

pen. In mindere mate spelen privé-redenen, een keuze voor een ander vak en te weinig werkuren 

een rol.  

Rode draad uit de toelichtingen van de logopedisten is dat zij vinden dat ze onvoldoende toeko-

men aan wat voor hen de kern van het beroep vormt: het behandelen van cliënten en daarbij een 

zo goed mogelijke kwaliteit leveren. 

 

Toetsing van bevindingen uit eerder onderzoek 

 

Dit onderzoek is er onder meer op gericht om na te gaan of het werkveld anno 2015 de verschui-

vingen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor nieuwe markten die uit eerder onderzoek 

naar voren komen nog steeds ziet; en of deze kwantitatief zijn te onderbouwen. De bevindingen 

van het onderzoek in dit en het voorgaande hoofdstuk leveren wat dit betreft een wisselend beeld 

op:  

 De potentie van de cliëntdoelgroep beroepssprekers als groeimarkt wordt in het onderzoek 

niet bevestigd. Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld hoe groot deze markt 

is, maar er zijn geen signalen dat deze markt groeit. 

 De meeste in eerder onderzoek veronderstelde perspectiefvolle ontwikkelingen voor de werk-

gelegenheid komen deels ook in dit onderzoek tot uiting. Logopedisten ervaren dat een grotere 

nadruk op specialisatie, een sterkere profilering als logopedist, meer nadruk op multidiscipli-

nair werken en meer samenwerking met andere organisaties de meeste kansen bieden op 

meer werkgelegenheid. Bij sommige van deze trends, het meest uitgesproken wat betreft mul-

tidisciplinair werken, blijkt daarnaast uit analyses een positieve samenhang met de ontwikke-

ling van de werkgelegenheid. 

 De veronderstelde gunstige impact op de werkgelegenheid wordt in de enquête niet bevestigd 

wat betreft de grotere nadruk op commerciële dienstverlening en de inzet van e-health of an-

dere nieuwe technologieën. Beide ontwikkelingen worden door logopedisten niet vaak als 

kansrijk gezien en in het geval van commerciële dienstverlening zelfs iets vaker als een be-

dreiging. Sleutelinformanten zien wat dit betreft vaker kansen; sommigen van hen wijzen in dit 

verband op de onbekendheid met (de mogelijkheden van) e-health of op het behoudende ka-

rakter van de beroepsgroep.  

 De veronderstelde verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg wordt in het onderzoek 

bevestigd, maar de impact daarvan kan variëren al naar gelang de vorm waarin dit gestalte 

krijgt (logopedisten die worden ontslagen en een eigen praktijk starten; tweedelijns instellingen 

die zelf eerstelijnszorg gaan aanbieden; vrijgevestigde logopedisten die cliënten behandelen 

in tweedelijns voorzieningen etc.) en het perspectief van waaruit dit wordt bekeken (zoals: 

aanboren van nieuwe markten of meer concurrentie op bestaande markten). Op grond van 

het onderzoek kan niet worden aangegeven welke ‘netto’ effecten op de werkgelegenheid 

hiervan te verwachten zijn.  
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5 Aansluiting van de logopedie-opleidingen op het werk  
 

 

 

5.1 Mening van logopedisten over de gevolgde opleiding 

 

De in de voorgaande hoofdstukken beschreven ontwikkelingen roepen vragen op omtrent de ba-

cheloropleiding logopedie. Sluit de inhoud van de opleiding voldoende aan op de (toekomstige) 

beroepsbeoefenaar? Is behoefte aan andere niveaus dan de bacheloropleiding en/of aan speci-

alisaties? Sluit het aantal instromers in de opleiding aan op de toekomstige behoefte aan logope-

disten? De logopedie-opleidingen oriënteren zich voortdurend op de inrichting van het logopedie-

onderwijs. In dit hoofdstuk presenteren we bevindingen uit de enquête onder logopedisten en uit 

interviews met sleutelinformanten. 

 

Aan de logopedisten zijn negen stellingen voorgelegd met de vraag om deze te beantwoorden 

aan de hand van een vijfpuntsschaal. Een score hoger dan 3 betekent dat de logopedisten het 

gemiddeld meer eens dan oneens zijn met de stelling.  

 

 

Tabel 5.1 – Mening van respondenten over stellingen over de opleiding logopedie, naar werkveld 

(gemiddelde score op schaal 1-5; 1=zeer oneens, 5 = zeer eens) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

1. De opleiding logopedie speelt goed in op de ontwik-

kelingen in het werkveld 

2,8 2,9 2,8 4,0 2,9 

2. De opleiding logopedie moet meer mogelijkheden tot 

specialisatie bieden 

3,5 3,8 3,8 3,5 3,6 

3. Het niveau van de opleiding logopedie is goed 3,1 3,1 3,0 4,4 3,1 

4. De opleiding logopedie moet meer nadruk leggen op 

ondernemerschap / ondernemende houding 

3,7 3,6 3,3 3,9 3,7 

5. Er moet naast de bacheloropleiding ook een master-

opleiding logopedie komen 

3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 

6. Om meer kwaliteit te kunnen bieden, is het wenselijk 

om alle logopedisten op te leiden op masterniveau 

2,9 3,0 3,3 2,8 3,0 

7. Er moet naast de bacheloropleiding ook een AD (as-

sociate degree) opleiding logopedie komen (het ni-

veau van de AD ligt tussen mbo en hbo) 

1,4 1,4 1,5 2,2 1,5 

8. Het niveau van mijn werk is lager dan dat van de op-

leiding logopedie 

1,4 1,3 1,5 1,2 1,4 

9. Gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, worden er 

nu teveel logopedisten opgeleid 

4,0 4,0 3,8 3,2 3,9 

Nmax (=100%) 468 237 61 32 798 

 

 

In bovenstaande tabel 5.1 zijn de gemiddelde scores weergegeven, voor de totale responden-

tengroep en naar werkveld. De percentageverdeling over de vijf antwoordcategorieën per stel-

ling is weergegeven in tabel B5.1 in de bijlage 5. 

De stellingen 1 tot en met 4 hebben betrekking op de ervaren kwaliteit van de logopedie-opleiding 

en de inhoudelijke aansluiting op het werk. Tabel 5.1 laat zien dat de logopedisten gemiddeld niet 

uitgesproken positief of negatief oordelen over de responsiviteit en het niveau van de gevolgde 
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opleiding (stelling 1 en 3). Kritisch is de beroepsgroep met name over de mogelijkheden tot spe-

cialisatie en de aandacht voor ondernemerschap c.q. een ondernemende houding (stelling 2 en 

4). Het thema ondernemerschap scoort ook hoog in de antwoorden op de (open) vraag welke 

onderdelen of thema’s de logopedisten in de opleiding het meest hebben gemist (zie tabel B5.2 

en B5.3 in bijlage 5).  

 

De stellingen 2, 5, 6, 7 en 8 hebben betrekking op de inrichting van het opleidingsaanbod (ni-

veaus, specialisatie). Uit tabel 5.1 blijkt dat veel respondenten een uitgesproken mening hebben 

over het gewenste opleidingsaanbod voor logopedie. Een introductie van een AD-opleiding logo-

pedie acht 88% van de logopedisten (zie tabel B5.1 in bijlage 5) niet noodzakelijk. Velen van hen 

vinden daarentegen wel dat er een masteropleiding logopedie moet komen5. Over de vraag of 

àlle logopedisten op masterniveau zouden moeten worden opgeleid, lopen de meningen sterk 

uiteen.  

 

Stelling 9 heeft betrekking op de verhouding tussen vraag en aanbod van logopedisten. De 

meeste respondenten onderschrijven de stelling ‘gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, wor-

den er nu te veel logopedisten opgeleid’ (70% eens, 8% oneens, 22% geen mening, zie tabel 

B5.1 in bijlage 5). Bij deze stelling zien we dat de accenten in de antwoordpatronen per district 

verschillen. In de districten 1 t/m 4 (grofweg het westen van Nederland inclusief Utrecht) zijn 

logopedisten het minder vaak met deze stelling eens dan in de districten 5,6,8 9 en 10; district 7 

neemt een middenpositie in. De verschillen zijn het grootst tussen district 1 (52% eens, 16% 

oneens) en district 6 (83% eens, 5% oneens).  

 

Onderscheid naar werkveld 

 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de verschillen tussen de eerstelijnspraktijken, gezondheidszorg en speciaal 

(basis)onderwijs vrij gering zijn. De respondenten uit de hogescholen nemen bij enkele stellingen 

een afwijkende positie in: zij zijn positiever over de opleiding (stelling 1 en 3), vinden vaker dan 

gemiddeld dat er ook een AD logopedie moet komen en zijn minder stellig in de overtuiging dat 

er te veel logopedisten worden opgeleid (stelling 9). 

Zoals te zien is in tabel 5.2, geven logopedisten die in de gezondheidszorg werken het vaakst 

aan dat zij in de opleiding thema’s of onderdelen hebben gemist. Het gaat daarbij naar verhouding 

vaak om ziektebeelden, waarbij neuro-aandoeningen, dysfagie/OMFT en afwijkingen ten gevolge 

van problemen bij de sensorische informatieverwerking (SI) relatief vaak worden genoemd (zie 

tabel B5.2 en B5.3 in bijlage 5).  

 

Tabel 5.2 – Aandeel logopedisten dat thema’s of elementen in de opleiding heeft gemist, naar 

werkveld 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezond- 

heidszorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

niet iets gemist in opleiding logopedie 37% 24% 31% 50% 34% 

wel iets gemist in opleiding logopedie tijd 63% 76% 69% 50% 66% 

N (=100%) 477 237 64 32 810 

 

                                                      
5  Er bestaat al een academische masteropleiding logopediewetenschap. Op basis van de antwoorden op de stelling 

kan niet worden aangegeven op welk niveau (hbo en/of academisch) de voor veel logopedisten wenselijke master 
logopedie betrekking heeft.  
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Recent afgestudeerden en leidinggevenden 

In de analyse is ingezoomd op twee respondentgroepen: recent afgestudeerden (vanaf 2010) en 

leidinggevenden. Voor recent afgestudeerden is de ervaring met de opleiding het meest vers en 

is de kans het grootst dat de meningen betrekking hebben op kenmerken van de opleiding die 

nog actueel zijn. Leidinggevenden zijn gevraagd de stellingen niet vanuit hun eigen ervaring te 

beantwoorden maar vanuit hun functie als leidinggevende. Hun ervaringen hebben vooral betrek-

king op werknemers en stagiaires. 

Tabel 5.3 laat zien dat de verschillen tussen de respondentcategorieën – recent afgestudeerden, 

leidinggevenden en de totale respondentengroep - niet bijzonder groot zijn. Recent afgestudeer-

den vinden vaker dan gemiddeld dat de opleiding meer mogelijkheden tot specialisatie zou moe-

ten bieden en zijn positiever over het niveau van de gevolgde logopedie-opleiding. Leidinggeven-

den vinden het – met name in vergelijking tot de recent afgestudeerde logopedisten – iets vaker 

wenselijk dat alle logopedisten op masterniveau worden opgeleid.  

 

 

Tabel 5.3 – Mening van recent afgestudeerden (vanaf 2010) en van leidinggevenden over stel-

lingen over de opleiding logopedie, (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=zeer oneens, 5 = zeer 

eens) 

 recent  

afgestudeerden 

leiding- 

gevenden 

 

Totaal 

1. De opleiding logopedie speelt goed in op de ontwikkelingen in 

het werkveld 

2,7 2,9 2,9 

2. De opleiding logopedie moet meer mogelijkheden tot speciali-

satie bieden 

4,0 3,4 3,6 

3. Het niveau van de opleiding logopedie is goed 3,3 2,9 3,1 

4. De opleiding logopedie moet meer nadruk leggen op onder-

nemerschap / ondernemende houding 

3,6 3,8 3,7 

5. Er moet naast de bacheloropleiding ook een masteropleiding 

logopedie komen 

3,8 3,9 3,8 

6. Om meer kwaliteit te kunnen bieden, is het wenselijk om alle 

logopedisten op te leiden op masterniveau 

2,8 3,1 3,0 

7. Er moet naast de bacheloropleiding ook een AD (associate 

degree) opleiding logopedie komen (het niveau van de AD ligt 

tussen mbo en hbo) 

1,6 1,5 1,5 

8. Het niveau van mijn werk is lager dan dat van de opleiding lo-

gopedie 

1,5 1,3 1,4 

9. Gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, worden er nu te-

veel logopedisten opgeleid 

4,0 4,1 3,9 

Nmax (=100%) 158 113 801 

 

 

5.2 Samenvatting en analyse 

 

Aan de logopedisten die deelnamen aan de enquête zijn negen stellingen voorgelegd over de 

aansluiting van de gevolgde logopedie-opleiding op het werk. De stellingen hebben betrekking 

op: 

 de ervaren kwaliteit van de logopedie-opleiding en de inhoudelijke aansluiting op het werk; 

 de verhouding tussen vraag en aanbod van logopedisten; 

 de inrichting van het opleidingsaanbod (niveaus, specialisatie). 

In het algemeen zijn de verschillen tussen de werkvelden en tussen de districten vrij gering. Er is 

speciaal gekeken naar recent afgestudeerden (omdat hun ervaringen het meest ‘vers’ zijn) en 
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leidinggevenden (die zijn gevraagd de stellingen te beoordelen vanuit hun leidinggevende rol); 

ook hun mening onderscheidt zich in het algemeen niet sterk van de overige logopedisten. Op 

een enkele uitzondering na presenteren we daarom de gegevens voor de gehele respondenten-

groep.  

 

De ervaren kwaliteit van de logopedie-opleiding en de inhoudelijke aansluiting op het werk 

 

De logopedisten oordelen gemiddeld niet uitgesproken positief of negatief over de responsiviteit 

en het niveau van de gevolgde opleiding. Kritisch is de beroepsgroep met name over de moge-

lijkheden tot specialisatie en de aandacht voor ondernemerschap c.q. een ondernemende hou-

ding. Het thema ondernemerschap scoort ook hoog in de antwoorden op de (open) vraag welke 

onderdelen of thema’s de logopedisten in de opleiding het meest hebben gemist. De uitkomsten 

van de enquête sluiten aan op de bevindingen uit eerder onderzoek en de mening van geïnter-

viewde sleutelpersonen. Zij geven aan dat de logopedie-opleidingen dit thema de afgelopen jaren 

meer aandacht hebben gegeven, maar nog onvoldoende. Er is wel een accentverschil: waar de 

logopedisten in de enquête met name aangeven aspecten van ondernemerschap te hebben ge-

mist (opzetten en runnen van een praktijk, administratie, contacten met zorgverzekeraars etc.), 

benadrukken de sleutelinformanten sterker de ondernemende houding (kansen zien en benutten, 

jezelf profileren, samenwerken met andere disciplines en organisaties etc.). Die houding zou bij 

logopedisten en ook in de logopedie-opleiding meer moeten worden ontwikkeld.  

Thema’s die naast ondernemerschap meer aandacht verdienen in de opleiding - het meest vol-

gens logopedisten in de gezondheidszorg - hebben naar verhouding vaak betrekking op ziekte-

beelden, waarbij neuro-aandoeningen, dysfagie, OMFT en afwijkingen ten gevolge van proble-

men bij de sensorische informatieverwerking (SI) relatief vaak worden genoemd. 

 

De verhouding tussen vraag en aanbod van logopedisten 

 

De meeste respondenten onderschrijven de stelling ‘gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, 

worden er nu te veel logopedisten opgeleid’ (70% eens, 8% oneens, 22% geen mening). Bij deze 

stelling zien we dat de accenten in de antwoordpatronen per district verschillen. In de westelijke 

districten 1 t/m 4 zijn logopedisten het minder vaak met deze stelling eens dan gemiddeld, al 

wordt ook in deze districten de stelling ook in de aanzienlijk vaker onderschreven dan verworpen. 

Dit kan erop wijzen dat in het westen de verhouding tussen vraag naar en aanbod van logope-

disten afwijkt van de rest van Nederland. Mogelijk speelt een rol dat na de sluiting van de logo-

pedie-opleidingen in Amsterdam en Leiden in het noordwesten van Nederland geen logopedie-

opleiding meer is gevestigd. 

Het is niet eenvoudig om de inschatting van de ondervraagde logopedisten met objectieve gege-

vens te onderbouwen. De aanbodzijde is relatief gemakkelijk in kaart te brengen. In 2004 is de 

numerus fixus voor de bacheloropleiding logopedie losgelaten. Het aantal gediplomeerden is na-

dien gestegen; dit aantal schommelt sinds 2007 rond de 450 per jaar, terwijl dat in voorgaande 

jaren rond de 350 lag6. Ontwikkelingen aan de vraagzijde zijn veel moeilijker in kaart te brengen 

en doorgaans met veel onzekerheden omgeven. Uit een arbeidsmarktonderzoek uit 2009 kwam 

naar voren dat, volgens het meest waarschijnlijke scenario, in de jaren 2009-2012 sprake zal zijn 

van een evenwicht tussen vraag en aanbod7. Uit het onderhavige onderzoek (zie hoofdstuk 4) en 

 

                                                      

6  Zie http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/studentenaantallen 
7  Van Amelsvoort, J. e.a. (2009). “De arbeidsmarktbehoefte aan logopedisten”. Nijmegen: KBA. 
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andere bronnen8 komen signalen dat de werkgelegenheidssituatie voor logopedisten c.q. de voor-

uitzichten op de arbeidsmarktmarkt voor afgestudeerden minder gunstig worden. Welke invloed 

dit heeft op de kwantitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod is echter moeilijk aan te geven, 

onder meer omdat de arbeidsmarkt van logopedisten in relatief sterke mate gevoelig is voor be-

leidsontwikkelingen.   

 

De inrichting van het opleidingsaanbod (niveaus, specialisatie) 

 

Veel respondenten hebben een uitgesproken mening over het gewenste opleidingsaanbod voor 

logopedie. Een introductie van een AD-opleiding logopedie achten de meeste logopedisten niet 

noodzakelijk (88%, tegenover 6% ‘voorstanders’). Velen van hen vinden daarentegen wel dat er 

een masteropleiding logopedie moet komen9. Over de vraag of àlle logopedisten op masterniveau 

zouden moeten worden opgeleid, lopen de meningen sterk uiteen.  

In vergelijking met de uitgesproken meningen van de beroepsgroep over de AD en de master 

laten de interviews met sleutelpersonen een veel heterogener beeld zien. De meesten van hen 

zien zowel voor- als nadelen of risico’s van de AD en de master. Het gebrek aan draagvlak onder 

logopedisten voor de AD-variant wordt deels toegeschreven aan onbekendheid en aan de neiging 

van logopedisten om alles in eigen hand te houden. Enkele informanten zien ook zelf weinig 

werkzaamheden die door AD-ers kunnen worden uitgevoerd of vinden dit niet wenselijk omdat 

‘onderzoekend behandelen’ belangrijk is en dat vergt een bachelorniveau. Anderen vinden dat 

een deel van het werk redelijk geprotocolleerd is en zich goed leent voor een AD-opgeleide logo-

pedist, of wijzen erop dat een vorm van taakherschikking nodig is om de kosten in de hand te 

houden. 

De sleutelinformanten vinden het wenselijk dat er een masteropleiding logopedie komt. De ho-

gere eisen aan het werk (o.a. evidence based werken) vragen hier om, maar ook wordt genoemd 

dat master-opgeleide logopedisten een sterkere positie hebben bij de samenwerking (of concur-

rentie) met andere zorgprofessionals. Als risico van de introductie van de masteropleiding wordt 

gewezen op de mogelijke devaluatie van de bacheloropleiding.  

De meeste informanten die bekend waren met het onderscheid tussen de professionele (hbo-) 

en universitaire masteropleiding, hadden een voorkeur voor de professionele master. Beide bie-

den mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping; bij de universitaire master ligt een zwaarder ac-

cent op research en op theorie en de meeste sleutelinformanten schatten in dat dit voor veel 

logopedisten niet de voorkeur heeft of te hoog gegrepen is. Enkele sleutelinformanten verwijzen 

naar het ‘Engelse model’ dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor Nederland. Daarbij onder-

scheid wordt gemaakt tussen een assistent-logopedist, een ‘gewone’ logopedist en een specia-

list.  

Gelet op de bevindingen van het onderzoek - de vraag naar meer mogelijkheden voor speciali-

satie en het toevoegen van een masteropleiding, het geringe draagvlak onder de beroepsgroep 

voor met name een AD-opleiding logopedie, de mening dat er meer logopedisten worden opge-

leid dan waar vraag naar is - lijkt overleg en afstemming tussen opleidingen en beroepenveld 

wenselijk bij het verder vormgeven van het opleidingsaanbod en het verder verbeteren van de 

aansluiting tussen opleidingen en werk van de logopedist. 

 

                                                      

8  Zie bijvoorbeeld de Keuzegids HBO voltijd 2016. 
9  Er bestaat al een academische masteropleiding logopediewetenschap. Op basis van de antwoorden op de stelling 

kan niet worden aangegeven op welk niveau (hbo en/of academisch) de voor veel logopedisten wenselijke master 
logopedie betrekking heeft.  
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6 Nabeschouwing  
 

 

 

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het Studie-

richtingsoverleg Logopedie (SRO-L) heeft KBA Nijmegen onderzoek verricht naar de huidige en 

te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen voor logopedisten, de daaruit voortvloeiende toe-

komstperspectieven en de responsiviteit van de bacheloropleiding Logopedie. Kern van het on-

derzoek is een enquête onder ruim 1.000 logopedisten in december 2015. Deze enquête is voor-

afgegaan door interviews met sleutelpersonen. In een rondtafelgesprek op 19 mei 2016 zijn de 

bevindingen van het onderzoek besproken. 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn per hoofdthema de bevindingen van het onderzoek gepre-

senteerd. Dit slothoofdstuk bevat een korte beschouwing op deze bevindingen, gericht op de 

toekomst van de beroepsgroep logopedie en van de logopedie-opleidingen. De beschouwing 

komt voor rekening van de onderzoekers. We baseren ons daarbij mede op de discussies die zijn 

gevoerd tijdens het rondetafelgesprek van 19 mei en zoomen  in op de twee thema’s die in deze 

discussies centraal stonden: kansen voor groei van de werkgelegenheid voor logopedisten en 

het opleidingsaanbod voor logopedie.   

 

 

6.1 Kansen op groei van de werkgelegenheid 

 

Het beeld dat uit het onderzoek rijst is dat de beroepsgroep logopedie het zwaar heeft: bezuini-

gingen door de landelijke overheden en gemeenten en binnen onderwijs- en zorginstellingen, 

druk op tarieven, hoge werkdruk en administratieve lasten, de dreiging dat logopedie uit het ba-

sispakket wordt gehaald, passend onderwijs. De verwachtingen van logopedisten over de ont-

wikkeling van de werkgelegenheid in de komende jaren zijn ongunstig. 

 

Net als in eerder uitgevoerd arbeidsmarktonderzoek wijst dit arbeidsmarktonderzoek 2015 ook 

op kansen voor het verbeteren van de werkgelegenheidssituatie voor logopedisten. In algemene 

zin kan worden gesteld dat veel logopedisten in dit opzicht positieve verwachtingen hebben van 

verdergaande specialisatie in het werk.  

Sommige van in eerder onderzoek genoemde potentiële groeimarkten (ouderen, anderstaligen) 

worden in dit onderzoek bevestigd, andere minder (beroepssprekers). De aanduiding ‘potentiële’ 

wijst erop dat deze groeimarkten niet vanzelf tot meer werk(gelegenheid) leiden. Steeds nadruk-

kelijker komt naar voren dat van logopedisten naast bijvoorbeeld vakmanschap, kwaliteits- en 

klantgerichtheid nog een andere eigenschap wordt gevraagd: ondernemendheid, oftewel een on-

dernemende houding. Dit wordt nodig geacht om kansen te kunnen verzilveren en meer in het 

algemeen om weerbaar te zijn en zich staande te kunnen houden in de veranderende marktom-

geving. Veel van de suggesties die in het rondtafelgesprek boven tafel kwamen in de discussie 

over kansen voor groei van werkgelegenheid, kunnen onder de noemer van ondernemendheid 

worden geschaard.  

 Profilering. Een van de elementen van profilering is het aantonen van de meerwaarde van de 

logopedist en van het nut van de behandeling. Dat is meer dan zeggen hoe belangrijk de 

behandeling is of hoe goed de logopedist is; dit moet bij voorkeur worden zichtbaar worden 

gemaakt aan de hand van data. Dat kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: in een 
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verpleeghuis konden logopedisten aantonen dat de ligduur van patiënten door de logopedi-

sche behandeling kon worden verkort; patiëntervaringen kunnen behalve ten behoeve van 

kwaliteitszorg ook voor profileringsdoeleinden worden benut; ook het laten zien van de kosten 

als geen logopedische behandeling plaatsvindt kan een optie zijn. 

Aantonen van het nut van logopedische behandeling kan ook behulpzaam zijn om toegang te 

krijgen tot terreinen waar de logopedie nu niet sterk is vertegenwoordigd. De voor- en vroeg-

schoolse educatie (VVE) en preventieve logopedie zijn in het rondetafelgesprek als voorbeeld 

genoemd. 

Een ander aspect van profilering is het vergroten van de bekendheid van de logopedie bij onder 

meer verwijzers. Een specifiek aandachtspunt hierbij is opname in het verwijssysteem ZorgDo-

mein. 

 Samenwerken met andere organisaties en andere professionals. Ook dit kan op allerlei ma-

nieren en in diverse constructies, zoals: het ondersteunen van leerkrachten bij signalering van 

logopedische problematiek; samenwerken met wijkgerichte zorg; samenwerken met de Stich-

ting Lezen en Schrijven in het kader van het bestrijden van laaggeletterdheid. Van belang 

daarbij is dat een win-win situatie wordt gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld als wijkverpleegkun-

digen onder supervisie van een logopedist bepaalde handelingen uitvoeren.   

 Aansluiten bij de denkwereld en handelingslogica’s van andere partijen zoals zorgverzeke-

raars en gemeenten. Het is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zoals logope-

disten deels met een andere ‘bril’ naar de zorg kijken, maar dat neemt niet weg dat het goed 

is om na te gaan waar men elkaar kan vinden. Aantoonbaar kostenbewust werken kan partijen 

bijvoorbeeld dichter bij elkaar brengen. 

Sommige gemeenten hanteren een ‘cafetariamodel’ bij de inkoop van zorg. Logopedisten kunnen 

hierop aansluiten door hun aanbod in verschillende pakketten (van ‘licht’ tot ‘zwaar’) aan te bie-

den.    

 Nieuwe technologieën. In de zorg staat met name zorg op afstand / e-health steeds meer in 

de belangstelling. Veel ondervraagde logopedisten hebben dit nog niet sterk op hun netvlies 

staan, maar geïnterviewde sleutelinformanten verwachten dat dit als aanvulling op ‘face-to-

face’ logopedie in belang toeneemt. In het rondetafelgesprek werd telelogopedie geplaatst in 

het perspectief van kostenbesparing, vergroting van de toegankelijkheid van zorg voor be-

paalde cliëntgroepen en versterking van zelfmanagement.  

De hierboven genoemde suggesties hebben betrekking op kansen voor groei van de werkgele-

genheid voor de individuele logopedist of de logopediepraktijk. Dit leidt niet vanzelfsprekend tot 

groei van de werkgelegenheid op macroniveau (landelijk). In het rondetafelgesprek is erop gewe-

zen dat het totale budget (BKZ) voor logopedie niet toeneemt. Dit wordt te meer als zorgelijk 

gezien voor de werkgelegenheid voor eerstelijns logopedie omdat - door substitutie van logope-

dische zorg van de tweede naar de eerste lijn – behandelingen die voorheen uit het budget van 

door (zorg)instellingen werden betaald in toenemende mate ten laste van de eerstelijns logopedie 

komen. Deze beperkende omstandigheid op macroniveau heeft betrekking op de verzekerde 

zorg. Mede in dit licht werd in het rondetafelgesprek geopperd dat logopedisten meer moeten 

denken in termen van verzekerde én onverzekerde zorg. Dit vermindert de afhankelijkheid van 

beleid en kan nieuwe perspectieven (opdrachtgevers, producten) bieden.  

 

 

6.2 Het opleidingsaanbod voor logopedie 

 

Een ruime meerderheid van de ondervraagde logopedisten vindt een introductie van een AD-

opleiding niet noodzakelijk, en vindt wel dat er een masteropleiding logopedie moet komen. Dat 
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lijken op het eerste gezicht duidelijke uitkomsten, maar in het rondetafelgesprek bleek dat ze ook 

veel vragen oproepen: Waarom vinden logopedisten dat? Is er een voorkeur voor een professio-

nele of een academische master? In welke mate vindt in de huidige praktijk (op- en neerwaartse) 

functiedifferentiatie plaats en in welke mate zal dit gebeuren als er een master en/of een AD aan 

de bacheloropleiding wordt toegevoegd? Wat zou de impact zijn voor de organisatie van het werk, 

de beloning/inschaling, de tarieven? Vergelijkbare vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding 

van de enquête-uitkomst dat veel logopedisten specialisatie als een kansrijke ontwikkeling zien 

in verband met de werkgelegenheid en dat zij in de opleiding logopedie meer mogelijkheden tot 

specialisatie zouden willen zien. 

Voor de onderbouwing van keuzes omtrent de inrichting van het opleidingsaanbod logopedie zijn 

antwoorden op deze vragen wenselijk, en het lijkt dan ook van belang om de achtergronden van 

de meningen en wensen van de logopedisten en de impact van veranderingen in de opleidings-

structuur logopedie na te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door middel van gericht onderzoek of door 

in gesprek te gaan met de beroepsgroep (achterbanraadpleging door NVLF, raadplegen van 

alumni door opleidingen logopedie).  

In meer algemene zin geven de onderzoeksbevindingen aanleiding tot overleg en afstemming op 

beleidsniveau tussen opleidingen en beroepenveld (in elk geval SRO-L en NVLF) bij het verder 

vormgeven van het opleidingsaanbod en het verder verbeteren van de aansluiting tussen oplei-

dingen en werk. Naast de kwesties van niveaus en specialisatie, kunnen uit de onderzoeksuit-

komsten andere mogelijke afstemmingsthema’s worden afgeleid, waaronder in elk geval: 

 De kwantitatieve verhouding tussen vraag en aanbod van logopedisten. Een grote meerder-

heid van de ondervraagde logopedisten schat in dat er meer logopedisten worden opgeleid 

dan waar vraag naar is. Het is niet eenvoudig om objectief vast te stellen of dit inderdaad het 

geval is. Ontwikkelingen aan de aanbodzijde (aantal gediplomeerde logopedisten) zijn relatief 

gemakkelijk getalsmatig in kaart te brengen, maar voor de vraagzijde ligt dit anders. Toch 

maakt de inschatting van de logopedisten, in combinatie met de door hen voorziene verslech-

tering van de werkgelegenheidssituatie voor logopedisten in de komende jaren, het wenselijk 

om ook de ontwikkelingen aan de vraagzijde te monitoren en de vinger aan de pols te houden 

bij het bewaken van het evenwicht tussen vraag en aanbod. 

 Ondernemendheid. Een rode draad uit het onderzoek is dat ondernemendheid steeds meer 

een must is voor de logopedist. De opleidingen zijn zich hier van bewust10 en de aandacht 

hiervoor is toegenomen. Niettemin vinden veel (ook recent afgestudeerde) logopedisten dat 

dit thema een prominentere plek in de opleidingen verdient. Tegelijkertijd wordt ook een deel 

van de logopedisten in dit opzicht als afwachtend of behoudend getypeerd. Hier liggen moge-

lijkheden voor beroepenveld en opleidingen om samen op te trekken. Zo kunnen onderne-

mende logopedisten als gastdocent in de opleiding ertoe bijdragen dat studenten de nood-

zaak, kansen, valkuilen en successen van een ondernemende houding leren zien. Stagiaires 

en afgestudeerde ondernemende logopedisten kunnen op hun beurt in dit opzicht een impuls 

geven aan zittende professionals. Het verdient aanbeveling dat werkveld en opleidingen el-

kaar opzoeken om manieren te vinden om de ondernemendheid van de beroepsgroep verder 

te versterken.  

 

 

                                                      

10  Zie bijvoorbeeld de Inspiratiebrief voor alle Hoger Gezondheidszorgopleidingen in Nederland van het 

Sectoraal adviescollege HGZO, juni 2015.  
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Bijlage 1: Representativiteit van de enquête 
 

 

 

Voor het vaststellen van de representativiteit van de enquête is de samenstelling van de respons-

groep vergeleken met die van het steekproefkader: het NVLF-ledenbestand. Dit was mogelijk 

voor de volgende kenmerken: leeftijd, geslacht, de verdeling van logopedisten over de districten 

en over de werkvelden. De resultaten zijn te zien in tabel B1.1. 

 

 

Tabel B1.1 – Vergelijking responsgroep en steekproefkader 

 responsgroep Steekproef- 

kader 

geslacht   

vrouw 97% 98% 

man 3% 2% 

   

leeftijd   

jonger dan 30 jaar 24% 22% 

30-39 jaar 25% 26% 

40-49 jaar 24% 26% 

50-59 jaar 23% 22% 

60 jaar en ouder 4% 5% 

   

gemiddelde leeftijd in jaren 40,3 41,0 

 

district (zie kaartje volgende pagina) 

  

1 14% 12% 

2 15% 17% 

3 13% 14% 

4 5% 6% 

5 12% 10% 

6 9% 8% 

7 8% 9% 

8 12% 12% 

9 6% 6% 

10 6% 6% 

   

werkveld **   

vrijgevestigde praktijk 39% 35% 

gezondheidzorg 54% 54% 

onderwijs 18% 21% 

 
** De indeling naar de drie werkveldcategorieën in dit overzicht verschilt van de indeling elders in dit rapport. Voor de 

vergelijking in deze tabel is de indeling van het NVLF-ledenbestand aangehouden. Daarbij worden logopedisten die 

in loondienst zijn bij een eerstelijnspraktijk, ingedeeld bij ‘gezondheidszorg’. 

De percentages tellen op tot boven 100% omdat logopedisten in meerdere werkvelden werkzaam kunnen zijn. 

 

 

Bij de vergelijking in bovenstaande tabel moet worden aangetekend dat de responsgroep voor 

een – naar verhouding klein – deel bestaat uit personen van wie niet kan worden vastgesteld of 

ze NVLF-lid zijn. Dit bemoeilijkt de vergelijking tussen responsgroep en steekproefkader; het is 
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echter niet waarschijnlijk dat dit de samenstelling van de responsgroep substantieel heeft beïn-

vloed.  

De tabel laat zien dat de samenstelling van de responsgroep en van het steekproefkader (het 

ledenbestand van de NVLF) weinig van elkaar verschillen wat betreft deze kenmerken. Dit geldt 

ook voor de verdeling over de werkvelden, zij het dat sprake is van een lichte oververtegenwoor-

diging van de vrijgevestigde praktijken en een lichte ondervertegenwoordiging van het onderwijs. 

Al met al kan de responsgroep in hoge mate als representatief worden beschouwd voor de NVLF-

leden.  

Omdat niet alle logopedisten lid zijn van de NVLF – de organisatiegraad wordt geschat op XX % 

- kan niet met zekerheid worden bepaald in hoeverre het responsbestand representatief is voor 

alle logopedisten in Nederland. De inschatting van de NVLF is dat dit in hoge mate het geval is, 

zij het dat het werkveld onderwijs mogelijk is ondervertegenwoordigd. 

 

De indeling naar NVLF-districten is als volgt: 
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Bijlage 2: Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 2 
 

 

 

Werkveld van logopedisten 

 

Tabel B2.1 – Sectoren waarin logopedisten werkzaam zijn (meer antwoorden mogelijk) 

 N % 

eerstelijns praktijk 628 63% 

gezondheidszorg 319 32% 

onderwijs 178 18% 

overig 13 1% 

Totaal 989 100% 

 

 

Tabel B2.2 – Mate waarin bij eerstelijns praktijken sprake is van allround praktijken of van gespe-

cialiseerde praktijken 

 N % 

een allround praktijk 360 58% 

een praktijk gericht op specifieke cliëntgroepen of aandachtsgebieden 83 13% 

beide 183 29% 

Totaal 626 100% 

 

 

Tabel B2.3 – Mate waarin logopedisten de afgelopen vijf jaren in een ander werkveld hebben 

gewerkt 

 N % 

niet in ander werkveld werkzaam geweest 757 76% 

wel in ander werkveld werkzaam geweest 235 24% 

Totaal 992 100% 
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Tabel B2.4 – Vorig werkveld van logopedisten 

 N % 

naar sector:   

eerstelijns praktijk 37 22% 

gezondheidszorg 60 35% 

onderwijs 38 22% 

overig 37 22% 

Totaal 172 100% 

   

naar branche:   

eerstelijns praktijk 37 22% 

verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg (VVT) 11 6% 

gehandicaptenzorg 13 7% 

ziekenhuizen 12 7% 

revalidatiecentra 14 8% 

GGD / consultatiebureau 9 5% 

speciaal (basis)onderwijs 32 19% 

hogescholen 4 2% 

overig 40 23% 

Totaal 172 100% 

 

Persoonskenmerken 

 

Tabel B2.5 – Verdeling naar geslacht 

 N % 

Vrouw 997 97% 

Man 29 3% 

Totaal 1.026 100% 

 

 

Tabel B2.6 – Verdeling naar leeftijdsklassen en gemiddelde leeftijd van logopedisten, naar district 

 Percentageverdeling  

 

District  

< 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

≥ 60 

jaar 

Gemiddelde  

leeftijd) 

1 18% 21% 29% 26% 5% 42,6 

2 30% 23% 21% 24% 3% 39,7 

3 26% 23% 21% 20% 1% 39,4 

4 22% 33% 31% 12% 2% 38,5 

5 18% 27% 24% 27% 4% 41,5 

6 27% 28% 19% 20% 5% 39,2 

7 24% 20% 30% 22% 3% 41,1 

8 27% 27% 20% 22% 4% 39,9 

9 27% 30% 20% 20% 3% 39,3 

10 23% 30% 19% 25% 4% 39,8 
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Tabel B2.7 – Hogeschool waar de logopedie-opleiding is gevolgd 

 N % 

Christelijke Hogeschool Windesheim 110 11% 

Fontys Hogescholen 125 12% 

Hanzehogeschool 125 12% 

Hogeschool Rotterdam 141 14% 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 127 12% 

Hogeschool van Utrecht 177 17% 

Zuyd Hogeschool 90 9% 

andere hogeschool 146 14% 

Totaal 1.041 100% 

 

 

Tabel B2.8 – Periode van afstuderen 

 N % 

eerder dan 1985 138 13% 

1985-1989 129 12% 

1990-1994 141 14% 

1995-1999 104 10% 

2000-2004 116 11% 

2005-2009 189 18% 

2010-2015 221 21% 

Totaal 1.038 100% 

 

 

Baan- en functiekenmerken 

 

Tabel B2.9 – Werkzaam in en/of buiten de logopedie 

 N % 

werkzaam in de logopedie 933 89% 

werkzaam buiten de logopedie 12 1% 

zowel in als buiten de logopedie werkzaam 90 9% 

geen betaald werk 11 1% 

Totaal 1.046 100% 

 

 

 

Tabel B2.10 – Rechtsvorm van logopedisten die als zelfstandige werken 

 N % 

solopraktijk 270 68% 

kostenmaatschap 61 15% 

maatschap 59 15% 

overig 9 2% 

Totaal 399 100% 
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Bijlage 3: Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 3 
 

 

 

Tabel B3.1 – Mate waarin beroepsrollen belangrijker of minder belangrijk worden in het werk van 

logopedisten 

 Percentageverdeling  

 

 

 

 

Beroepsrollen 

1 

veel 

minder  

belang- 

rijk 

2 3 4 5 

  

veel 

belang- 

rijker 

 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. Zorgaanbieder / behandelaar – preventief 6% 17% 24% 31% 22% 3,7 

2. Zorgaanbieder / behandelaar / curatief 2% 7% 45% 31% 15% 3,5 

3. Trainer / coach 1% 3% 22% 38% 37% 4,1 

4. Adviseur 1% 5% 24% 39% 31% 3,9 

5. Coördinator 2% 4% 28% 37% 29% 3,9 

6. Manager 4% 8% 31% 28% 29% 3,7 

7. Ondernemer 2% 3% 19% 33% 44% 4,2 

8. Begeleider / coach 1% 3% 35% 34% 27% 3,9 

9. Beroepsbeoefenaar 1% 3% 25% 33% 39% 4,1 

10. Innovator 1% 4% 28% 32% 34% 3,9 

 

 

 

 

Tabel B3.2 – Belang van doelgroepen in het werk van de logopedisten 

 Percentageverdeling  

 

 

 

Doelgroepen 

1 

hele- 

maal  

niet 

2 3 4 5 

in zeer  

sterke 

mate 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. Kinderen 0 tot 2 jaar 29% 13% 19% 15% 24% 2,9 

2. Kinderen 2 tot 4 jaar 18% 3% 6% 17% 56% 3,9 

3. Kinderen 4 tot 12 jaar 14% 2% 4% 9% 71% 4,2 

4. Kinderen 12 tot 18 jaar 19% 1% 23% 26% 22% 3,2 

5. Volwassenen 17% 7% 18% 25% 33% 3,5 

6. Ouderen (vanaf ca. 70 jaar) 25% 12% 15% 17% 29% 3,1 

7. Laag opgeleiden / laag geletterden 25% 14% 26% 20% 16% 2,9 

8. Anderstaligen 14% 12% 27% 22% 25% 3,3 

9. Mensen met een verstandelijke beperking 28% 22% 20% 12% 18% 2,7 

10. Beroepssprekers en/of zangers 43% 15% 16% 14% 12% 2,4 
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Tabel B3.3 – Verwachte toe- of afname van het belang van doelgroepen in het werk van de 

logopedisten in de komende vijf jaar 

 Percentageverdeling  

 

 

 

 

Doelgroepen 

1 

veel 

minder 

belang- 

rijk 

2 3 4 5 

  

veel 

belang- 

rijker 

 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. Kinderen 0 tot 2 jaar 13% 4% 42% 19% 22% 3,3 

2. Kinderen 2 tot 4 jaar 10% 3% 37% 20% 29% 3,6 

3. Kinderen 4 tot 12 jaar 9% 2% 46% 18% 25% 3,5 

4. Kinderen 12 tot 18 jaar 12% 5% 53% 17% 13% 3,1 

5. Volwassenen 9% 5% 41% 22% 22% 3,4 

6. Ouderen (vanaf ca. 70 jaar) 11% 4% 31% 22% 32% 3,6 

7. Laag opgeleiden / laag geletterden 12% 6% 52% 18% 12% 3,1 

8. Anderstaligen 7% 5% 42% 25% 22% 3,5 

9. Mensen met een verstandelijke beperking 13% 10% 54% 14% 9% 3,0 

10. Beroepssprekers en/of zangers 22% 8% 50% 13% 7% 2,8 

 

 

Tabel B3.4 – Belang van deelgebieden in het werk van de logopedisten 

 Percentageverdeling  

 

 

 

Deelgebieden 

1 

hele- 

maal  

niet 

2 3 4 5 

in zeer  

sterke 

mate 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. Stem / adem 11% 17% 23% 23% 25% 3,3 

2. Spraak 0% 2% 6% 17% 75% 4,6 

3. Taal 1% 0% 3% 10% 86% 4,8 

4. Gehoor 9% 18% 26% 26% 21% 3,3 

5. Slikken / eten en drinken 5% 11% 15% 19% 12% 4,0 

 

 

Tabel B3.5 – Verwachte toe- of afname van het belang van deelgebieden in het werk van de 

logopedisten 

 Percentageverdeling  

 

 

 

 

Deelgebieden 

1 

veel 

minder  

belang- 

rijk 

2 3 4 5 

  

veel 

belang- 

rijker 

 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. Stem / adem 6% 7% 57% 19% 12% 3,2 

2. Spraak 1% 1% 51% 22% 25% 3,7 

3. Taal 1% 1% 45% 21% 32% 3,8 

4. Gehoor 4% 7% 59% 18% 12% 3,3 

5. Slikken / eten en drinken 3% 3% 46% 21% 28% 3,7 
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Tabel B3.7 – Ontwikkelingen waar logopedisten in hun werk mee te maken hebben 

 Percentageverdeling  

 

 

 

Stellingen  

1 

hele- 

maal  

niet 

2 3 4 5 

in zeer  

sterke 

mate 

 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. De inzet van e-health of andere nieuwe technologieën 29% 20% 26% 19% 7% 2,6 

2. Meer nadruk op zichtbaar maken kwaliteit / verantwoor-

ding van zorg 

1% 2% 11% 31% 55% 4,4 

3. Bezuinigingen / druk op tarieven 3% 4% 10% 23% 60% 4,3 

4. Meer marktwerking / concurrentie 5% 11% 19% 31% 35% 3,8 

5. Toename van werkdruk 1% 2% 8% 26% 64% 4,5 

6. Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg 7% 9% 24% 31% 30% 3,7 

7. Verschuivingen door passend onderwijs 15% 6% 18% 32% 30% 3,6 

8. Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt 12% 14% 28% 28% 18% 3,3 

9. Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement  

van de cliënt 

6% 13% 34% 33% 14% 3,4 

10. Meer nadruk op commerciële dienstverlening 12% 15% 29% 29% 16% 3,2 

11. Meer nadruk op multidisciplinair werken 2% 8% 26% 36% 28% 3,8 

12. Meer nadruk op specialisatie 2% 6% 20% 40% 32% 3,9 

13. Een sterkere profilering als logopedist 0% 2% 13% 39% 45% 4,3 

14. Meer samenwerking met andere organisaties bij het aan-

bieden van (nieuwe) diensten 

3% 8% 25% 37% 27% 3,8 

 

 

Tabel B3.8 – Overige ontwikkelingen die als meest kansrijk worden gezien voor de werkgelegen-

heid voor logopedisten in de eigen praktijk of organisatie (open vraag; meer antwoorden mogelijk) 

 eerstelijns prak-

tijk 

gezondheids-

zorg 

onderwijs Totaal 

 n % n % n % n % 

Vroege signalering/preventie (preventieve screening/ 

samenwerking met scholen) 

8 12% 2 4% 1 7% 11 9% 

Samenwerken (andere disciplines, multidisciplinair, ge-

meenten) 

13 20% 6 12% 1 7% 20 16% 

Taalachterstand/ meertaligheid 4 6% 1 2% 0 0% 5 4% 

Kennisinnovatie (specialisatie, nieuwe methodieken 

etc.) 

10 15% 17 35% 5 36% 32 25% 

Locatie bundeling 5 8% 5 10% 1 7% 11 9% 

Coaching (huisartsen, ouders, scholen) 6 9% 4 8% 0 0% 10 8% 

Vergrijzing 4 6% 3 6% 0 0% 7 6% 

Minder administratie 3 5% 0 0% 0 0% 3 2% 

Thuiszorg 1 2% 1 2% 1 7% 3 2% 

Betalen scholen/ouders 3 5% 1 2% 0 0% 4 3% 

Overig 8 12% 9 18% 5 14% 22 5% 
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Tabel B3.9 – Overige ontwikkelingen die als meest bedreigend worden gezien voor de werkgele-

genheid voor logopedisten in de eigen praktijk of organisatie (open vraag; meer antwoorden mo-

gelijk) 

 eerstelijns praktijk gezond- 

heidszorg 

onderwijs Totaal 

 n % n % n % n % 

Marktwerking/concurrentie 43 34% 15 29% 6 29% 64 32% 

Verschuiving van/naar 1elijns 4 3% 3 6% 0 0% 7 4% 

Verschuiving door ‘nieuwkomers’ 2 2% 8 15% 0 0% 10 5% 

Overname grote organisaties 8 6% 1 2% 1 5% 10 5% 

Verschuiving naar scholen 10 8% 1 2% 1 5% 12 6% 

Overig 19 15% 2 4% 4 19% 25 12%  
      

  

Zorgverzekeraars (macht/lage tarieven) 38 30% 13 25% 1 5% 53 26% 

Logopedie uit basisverzekering? 10 8% 4 8% 0 0% 14 7% 

Regels/eisen 9 7% 2 4% 0 0% 11 6% 

Eigen risico 3 2% 3 6% 0 0% 6 3% 

Overig 16 13% 4 8% 1 5% 22 11%  
      

  

Inhoud werk 26 21% 8 15% 6 29% 40 20% 

Werkdruk 13 10% 2 4% 2 10% 17 9% 

Kwaliteit 7 6% 3 6% 2 10% 12 6% 

Overig 6 5% 3 6% 2 10% 11 6%  
      

  

Vergrijzing/krimp 8 6% 1 2% 4 19% 13 7% 

Bezuinigingen 8 6% 12 23% 2 10% 22 11% 

Overig 4 3% 3 6% 2 10% 9 5% 
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Bijlage 4: Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 4 
 

 

 

Tabel B4.1 – Verwachte ontwikkeling van het aantal en fte aan logopedisten in de organisatie in 

de komende 5 jaren 

 aantal logopedisten fte aan logopedisten 

 N % N % 

neemt toe 82 11% 105 15% 

blijft gelijk 439 61% 293 42% 

neemt af 201 28% 294 42% 

Totaal 722 100% 692 100% 

 

 

Tabel B4.2 – Verwachte ontwikkeling van het aantal fte aan logopedisten in Nederland in de 

komende 5 jaren 

 fte aan logopedisten 

in Nederland 

 N % 

neemt toe 64 8% 

blijft gelijk 174 22% 

neemt af 555 70% 

Totaal 793 100% 

 

Tabel B4.3 – Ontwikkeling van het aantal fte aan logopedisten in Nederland in de afgelopen jaren, 

naar district 

 Werkgelegenheid voor logopedisten is:  

District toegenomen gelijk gebleven afgenomen N (=100%) 

1 20% 36% 43% 127 

2 41% 29% 30% 128 

3 34% 30% 35% 116 

4 46% 38% 15% 39 

5 32% 39% 29% 115 

6 28% 38% 34% 85 

7 41% 33% 26% 76 

8 34% 35% 31% 103 

9 22% 39% 39% 51 

10 26% 40% 35% 0 
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Tabel B4.4 – Samenhang tussen ontwikkelingen in het werk en de ontwikkeling van de werkge-

legenheid voor logopedisten in de afgelopen jaren 

  werkgelegenheid is:  

Ontwikkelingen waar logopedisten in hun werk mee te ma-

ken hebben  

invloed  

op werk 

toe- 

genomen 

gelijk  

gebleven 

af- 

genomen 

N  

(=100%) 

De inzet van e-health of andere nieuwe technologieën  niet sterk 31% 37% 33% 596 

(zeer) sterk 39% 30% 31% 200 

Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg niet sterk 33% 34% 33% 348 

(zeer) sterk 33% 35% 32% 448 

Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt niet sterk 31% 37% 32% 465 

(zeer) sterk 35% 32% 33% 331 

Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de 

cliënt 

niet sterk 30% 37% 33% 450 

(zeer) sterk 37% 32% 32% 344 

Meer nadruk op commerciële dienstverlening niet sterk 32% 37% 31% 472 

(zeer) sterk 34% 32% 35% 323 

Meer nadruk op multidisciplinair werken niet sterk 27% 35% 38% 299 

(zeer) sterk 36% 35% 29% 494 

Meer nadruk op specialisatie niet sterk 28% 37% 35% 240 

(zeer) sterk 35% 34% 31% 552 

Een sterkere profilering als logopedist niet sterk 32% 28% 39% 142 

(zeer) sterk 33% 36% 31% 653 

Meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbie-

den van (nieuwe) diensten 

niet sterk 28% 37% 35% 312 

(zeer) sterk 36% 33% 31% 482 

Totaal (alle respondenten)  32% 35% 33% 895 

 

 
Tabel B4.5 – Samenhang tussen ontwikkelingen in het werk en de verwachte ontwikkeling van 

de werkgelegenheid voor logopedisten in de komende vijf jaar 

  werkgelegenheid zal:  

Ontwikkelingen waar logopedisten in hun werk mee te ma-

ken hebben  

invloed  

op werk 

toe- 

nemen 

gelijk  

blijven 

af- 

nemen 

N  

(=100%) 

De inzet van e-health of andere nieuwe technologieën  niet sterk 15% 42% 43% 458 

(zeer) sterk 17% 41% 42% 165 

Verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns zorg niet sterk 11% 42% 47% 270 

(zeer) sterk 19% 42% 39% 353 

Zorg die dichter bij huis (in de wijk) geleverd wordt niet sterk 11% 45% 44% 350 

(zeer) sterk 22% 37% 41% 273 

Meer nadruk op empowerment en zelfmanagement van de 

cliënt 

niet sterk 14% 40% 46% 342 

(zeer) sterk 18% 44% 38% 279 

Meer nadruk op commerciële dienstverlening niet sterk 14% 45% 41% 363 

(zeer) sterk 18% 37% 45% 259 

Meer nadruk op multidisciplinair werken niet sterk 12% 40% 48% 232 

(zeer) sterk 18% 42% 39% 389 

Meer nadruk op specialisatie niet sterk 11% 38% 51% 175 

(zeer) sterk 18% 43% 39% 445 

Een sterkere profilering als logopedist niet sterk 18% 41% 41% 105 

(zeer) sterk 15% 42% 43% 517 

Meer samenwerking met andere organisaties bij het aanbie-

den van (nieuwe) diensten 

niet sterk 11% 47% 42% 238 

(zeer) sterk 19% 38% 43% 383 

Totaal (alle respondenten)  15% 42% 42% 682 
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Tabel B4.6 – Mate waarin logopedisten overwegen om eerder met het werk als logopedist te 

stoppen dan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

 N % 

wordt niet overwogen 447 47% 

wordt wel overwogen 512 53% 

Totaal 959 100% 

 

 

Tabel B4.7 – Leeftijd waarop logopedisten die vóór hun pensioen als logopedist willen stoppen 

denken uit te treden 

 N % 

nog niet bekend 408 80% 

jonger dan 30 jaar 4 1% 

30-39 jaar 5 1% 

40-49 jaar 13 3% 

50-59 jaar 15 3% 

60-66 jaar 61 12% 

67 jaar of ouder 6 1% 

Totaal 512 100% 

 

 

Tabel B4.8 – Redenen om te overwegen om vóór de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen 

(N=511) 

 speelt een rol is belangrijkste reden 

 N % N % 

grote / toegen006Fmen werkdruk 321 63% 147 29% 

te veel / toename indirect patiëntgebonden tijd 310 61% 124 24% 

te veel / toename niet-patiëntgebonden tijd 237 46% 55 11% 

keuze voor een ander vak / beroep 88 17% 40 8% 

bezuinigingen in de instelling 54 11% 18 4% 

weinig / afname aantal patiënten 54 11% 6 1% 

te weinig werkuren als logopedist 50 10% 11 2% 

anders 140 27% 110 22% 

Totaal   511 100% 
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Tabel B4.9 – Overige redenen om te overwegen om vóór de pensioengerechtigde leeftijd te stop-

pen, naar werkveld (open vraag; N=498) 

 eerstelijns prak-

tijk 

(N=73) 

gezondheids-

zorg 

(N=46) 

onderwijs 

(N=15) 

Totaal 

(N=134) 

Privé- redenen 27 27 8 67 

Salaris/financieel (verhouding inkomen-werkdruk) 17 1 0 18 

Administratief (bureaucratie/bezuinigingen//invloed 

zorgverzekeraars) 

11 6 0 18 

ander werk/ minder werk/ concurrentie 6 2 3 11 

verdieping/ontwikkeling/kwaliteit/inhoud 4 7 0 11 

Zwaarte werk 1 2 1 4 

Overig 6 1 3 10 
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Bijlage 5: Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 5 
 

 

 

Tabel B5.1 – Mening van respondenten over stellingen over de opleiding logopedie 

 Percentageverdeling  

 

 

Stellingen  

1 

zeer on-

eens 

2 3 4 5 

zeer  

eens 

 

Gemiddelde  

score (1-5) 

1. De opleiding logopedie speelt goed in op de ontwikkelingen 

in het werkveld 

8% 25% 42% 22% 3% 2,9 

2. De opleiding logopedie moet meer mogelijkheden tot speci-

alisatie bieden 

6% 12% 23% 39% 21% 3,6 

3. Het niveau van de opleiding logopedie is goed 6% 17% 41% 30% 6% 3,1 

4. De opleiding logopedie moet meer nadruk leggen op onder-

nemerschap / ondernemende houding 

2% 9% 27% 42% 19% 3,7 

5. Er moet naast de bacheloropleiding ook een masteroplei-

ding logopedie komen 

5% 7% 23% 35% 32% 3,8 

6. Om meer kwaliteit te kunnen bieden, is het wenselijk om 

alle logopedisten op te leiden op masterniveau 

13% 22% 31% 21% 13% 3,0 

7. Er moet naast de bacheloropleiding ook een AD (associate 

degree) opleiding logopedie komen (het niveau van de AD 

ligt tussen mbo en hbo) 

71% 17% 6% 4% 2% 1,5 

8. Het niveau van mijn werk is lager dan dat van de opleiding 

logopedie 

74% 18% 5% 1% 2% 1,4 

9. Gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, worden er nu te-

veel logopedisten opgeleid 

2% 6% 22% 34% 36% 3,9 

 

 

Tabel B5.2 – Mening van respondenten over stellingen over de opleiding logopedie, naar werk-

veld (gemiddelde score op schaal 1-5; 1=zeer oneens, 5 = zeer eens) 

 eerstelijns- 

praktijk 

gezondheids- 

zorg 

 

s(b)o 

hoge- 

scholen 

 

Totaal 

10. De opleiding logopedie speelt goed in op de ontwik-

kelingen in het werkveld 

2,8 2,9 2,8 4,0 2,9 

11. De opleiding logopedie moet meer mogelijkheden tot 

specialisatie bieden 

3,5 3,8 3,8 3,5 3,6 

12. Het niveau van de opleiding logopedie is goed 3,1 3,1 3,0 4,4 3,1 

13. De opleiding logopedie moet meer nadruk leggen op 

ondernemerschap / ondernemende houding 

3,7 3,6 3,3 3,9 3,7 

14. Er moet naast de bacheloropleiding ook een master-

opleiding logopedie komen 

3,7 3,9 3,9 3,9 3,8 

15. Om meer kwaliteit te kunnen bieden, is het wenselijk 

om alle logopedisten op te leiden op masterniveau 

2,9 3,0 3,3 2,8 3,0 

16. Er moet naast de bacheloropleiding ook een AD (as-

sociate degree) opleiding logopedie komen (het ni-

veau van de AD ligt tussen mbo en hbo) 

1,4 1,4 1,5 2,2 1,5 

17. Het niveau van mijn werk is lager dan dat van de op-

leiding logopedie 

1,4 1,3 1,5 1,2 1,4 

18. Gelet op de verwachte arbeidsmarktvraag, worden er 

nu teveel logopedisten opgeleid 

4,0 4,0 3,8 3,2 3,9 

Nmax (=100%) 468 237 61 32 798 
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Tabel B5.3 – Thema’s of elementen die in de logopedie-opleiding door recent afgestudeerden en 

door leidinggevenden het meest zijn gemist 

 recent  

afge-studeer-

den 

(N=111) 

leiding- 

gevenden 

(N=75) 

Totaal 

(N=531) 

Doelgroepen 17 2 73 

Ouderen 1 0 7 

Kinderen 8 2 19 

Beperkten (verstandelijk en lichamelijk) 7 0 44 

Overig 1 0 3 

Ziektebeelden 74 22 256 

Sensorische informatieverwerking (SI) (Eet-, drink-, en adempro-

blemen/taal-spraak afwijkingen) 
12 3 48 

Dysfagie (slikproblemen)/ OMFT (afwijkend mondgedrag) 26 2 67 

Lees- en spellingsproblemen (zoals dyslexie) 9 6 31 

Neuroaandoeningen (zoals dementie) 11 3 37 

Meertaligheid/ anderstaligen 2 0 10 

Beperkten (verstandelijk en lichamelijk) 3 1 11 

Overig 11 7 42 

Overige inhoudelijke thema’s 37 47 231 

Evidence based onderzoek 1 0 6 

Multidisciplinair 3 3 11 

Ondernemerschap 33 44 207 

     Praktijkvoering (eigen praktijk) 3 5 32 

     Financieel/administratief/contact zorgverzekeraars 14 6 38 

     Overig 16 33 137 

Overige opleidingsthema’s 46 22 170 

Meer specificeren 13 4 43 

Kennisbasis te laag/ te weinig theorie 6 7 32 

Communicatie- en coachingsvaardigheden 7 3 26 

Te weinig praktijkervaring (praktische vaardigheden) 13 5 36 

Overig 7 3 25 
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Tabel B5.4 – Thema’s of elementen die in de logopedie-opleiding door recent afgestudeerden het 

meest zijn gemist, naar werkveld 

 
eerstelijns 

praktijk 

(N=73) 

gezond-

heids- 

zorg 

(N=27) 

 

onderwijs  

(N=10) Totaal 

(N=111) 

Doelgroepen 6 8 3 17 

Ouderen 0 1 0 1 

Kinderen 5 3 0 8 

Beperkten (verstandelijk en lichamelijk) 1 3 3 7 

Overig 0 1 0 1 

Ziektebeelden 45 25 4 74 

Sensorische informatieverwerking (SI) (Eet-, drink-, en 

ademproblemen/Afasie=taal-spraak afwijking) 
6 5 1 12 

Dysfagie (slikproblemen)/ OMFT (afwijkend mondgedrag) 18 8 0 26 

Lees- en spellingsproblemen (zoals dyslexie) 8 1 0 9 

Neuroaandoeningen (zoals dementie) 2 9 0 11 

Meertaligheid/ anderstaligen 2 0 0 2 

Beperkten (verstandelijk en lichamelijk) 3 0 0 3 

Overig 6 2 3 11 

Overige inhoudelijke thema’s 26 6 5 37 

Evidence based onderzoek 0 0 1 1 

Multidisciplinair 1 1 1 3 

Ondernemerschap 25 5 3 33 

     Praktijkvoering (eigen praktijk) 2 1 0 3 

     Financieel/administratief/contact 

     zorgverzekeraars 
12 

1 1 
14 

     Overig 11 3 2 16 

Overige opleidingsthema’s 33 7 3 46 

Meer specificeren 8 3 1 13 

Kennisbasis te laag/ te weinig theorie 5 1 0 6 

Communicatie- en coachingsvaardigheden 4 1 1 7 

Te weinig praktijkervaring (praktische vaardigheden) 10 1 1 13 

Overig 6 1 0 7 

 

 

 

 


