
Logopedie

Op tijd aandacht geven 
aan spraak-taalproblemen

helpt passend onderwijs  
te realiseren



Wat het kind nodig heeft, 
vormt de basis van ondersteuning 
via passend onderwijs.

  logopedie
    kan veel meer
  betekenen dan
veel mensen weten



Alle kinderen verdienen onderwijs dat 
aansluit op hun vaardigheden, achter-
gronden en persoonlijke situatie.  
Het onderwijs beoogt een goede basis 
te leggen voor vervolgonderwijs en 
kinderen te helpen bij de ontwikkeling 
van sociaal-emotionele vaardigheden 
en gedrag. Er is voor gekozen dat zo 
veel mogelijk binnen het regulier 
onderwijs te realiseren. Soms sluit  
speciaal onderwijs echter beter aan 
op het kind. In alle gevallen betekent 
passend onderwijs dat scholen een 
verantwoordelijkheid hebben voor  
het geven van extra ondersteuning als 
dat nodig is. Dit is de zorgplicht van 
de scholen. Wat het kind nodig heeft, 
moet daarbij de basis van die onder-
steuning zijn.
 

Zorgplicht en logopedie   
Logopedie kan een belangrijke toe ge - 

voegde waarde leveren bij de invulling 

van die zorgplicht. Dat geldt voor het 

regulier onderwijs en zeker ook voor 

speciaal onderwijscluster 2 of 4. 

Logopedie kan veel meer betekenen 

dan veel mensen weten. Met hun 

expertise en therapeutische vaardig-

heden kunnen logopedisten niet alleen 

kinderen helpen, maar ook leerkrachten 

en begeleiders ondersteunen. Het gaat 

erom kinderen goed te leren praten, 

lezen en spellen. Op tijd aandacht 

geven aan spraak-taalproblemen 

voorkomt achterstanden, gedragspro-

blemen en verbeterd de kansen in de 

maatschappij. Daarom is die aandacht 

zo waardevol. Het afwerken van het 

onderwijsprogramma is één dimensie 

van passend onderwijs. De ontwikke-

ling bij het kind van een goede 

communicatie met de omgeving en 

zelfvertrouwen opdoen ten aanzien van 

leren leren is onderdeel van het werk 

van de logopedist. Een kind is immers 

meer dan een leerling.

Logopedie
helpt passend onderwijs te realiseren 



Taalontwikkelingsstoornis 
Een kind met een taalontwikkelings-

stoornis (TOS) heeft een verminderd 

aangeboren vermogen om taal te leren. 

Circa 6 procent van de kinderen heeft 

hiermee te maken. Logopedisten 

kunnen zo’n TOS vroegtijdig signaleren. 

Een gespecialiseerde behandeling kan 

vervolgens uitkomst bieden. (TOS mag 

niet worden verward met een taalach-

terstand doordat een kind een moeder-

taal weinig hoort of spreekt. Dat is 

veelal op te lossen door vergroting van 

het taalaanbod.)

TOS in het onderwijs
Helaas wordt de diagnose TOS lang 

niet altijd op tijd gesignaleerd door de 

jeugdgezondheidszorg, het consultatie-

bureau. Daarom is ook aandacht binnen 

het onderwijs zo belangrijk. Aandacht 

voor zowel de signalering als voor de 

begeleiding. Leerkrachten kunnen 

bijdragen aan een goede spraak-taal-

ontwikkeling van het kind door op de 

juiste wijze in te spelen op de stoornis. 

Logopedisten zijn daarbij hun steun-

pilaren.

Invloed op gedrag  
Logopedie is ook van belang voor 

kinderen die communicatief minder 

zelfredzaam zijn. Dat kan komen 

doordat zij taal niet goed begrijpen  

en kunnen toepassen of dat er sprake  

is van andere problematiek waardoor 

de communicatie met de omgeving 

stroever verloopt. Dit remt de ontwik-

keling naar zelfstandigheid en beïn-

vloedt prestaties op school. Het op  

tijd aanpakken van leerproblemen en 

communicatieproblemen met de 

omgeving vermindert gedragsproble-

men en vergroot het zelfvertrouwen.  

Het verbetert de schoolprestaties en 

kan ook en positief effect hebben in  

de thuissituatie.



Mooie perspectieven 
Goede begeleiding leidt tot mooie 

perspectieven. Voor kinderen gaat een 

nieuwe wereld open als ze taal onder 

de knie hebben. Ze kunnen dan goed 

deelnemen aan het onderwijs en zich 

redden op sociaal gebied. De waarde 

voor de rest van het leven is niet te 

overschatten: contacten aangaan, hulp 

kunnen vragen, uitleg kunnen geven, 

emoties delen… kortom: volwaardig 

kunnen functioneren in de samenleving. 

Mondeling en schriftelijk. De logopedist 

kan de route naar die nieuwe wereld 

wijzen en kinderen op weg helpen. 



www.logopedie.nl 
Scan de QR-code en ontdek 

de mogelijkheden van logopedie.

Contactgegevens


