
 
Logopedie op Basisschool Kerensheide  
 
Visie externe ondersteuning 
Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die zelf externe 
ondersteuning inschakelen om extra begeleiding voor hun kind te organiseren. Deze begeleiding 
gebeurt meestal onder schooltijd, buiten het schoolgebouw, waardoor er veel onderwijstijd verloren 
gaat. Tevens heeft de school niet altijd voldoende zicht op het doel, de voortgang en het effect van 
deze externe ondersteuning. Zo ook Basisschool Kerensheide. De school is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van haar gehele onderwijs. Bovendien moet het totale onderwijsaanbod toegankelijk zijn 
voor alle ouders en hun kinderen. Aangezien bijv. dyslexiebehandeling, logopedie, ergotherapie, 
kinderfysiotherapie een stevige ondersteuning voor het leren kan vormen, heeft het onderwijs wel 
een groot belang bij deze behandeling. Het kind mist schooltijd maar krijgt individuele, specialistische 
zorg waardoor het onderwijsrendement groter kan worden 
Om deze extra ondersteuning in goede banen te leiden zijn nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze 
richtlijnen worden met ingang van 1 januari 2018 geëffectueerd op alle basisscholen in de gemeente 
Stein.  
 
Het uitgangspunt van de scholen is dat extra ondersteuning van de school zoveel mogelijk binnen het 
groepsgebeuren plaatsvindt. Wanneer ouders en/of school externe ondersteuning in willen 
schakelen, gebeurt dit met name binnen de reguliere schooltijd op de eigen school.  
Vanaf 1 januari 2018 zal Logopediepraktijk Savelkoul onder schooltijd, op Basisschool Kerensheide 
logopedische begeleiding en behandeling aanbieden. Dat betekent dat de school geen toestemming 
meer verleent voor logopedische behandeling onder schooltijd door een andere logopedist.   
Ouders die onder schooltijd geen gebruik wensen te maken van de behandeling door deze “eigen” 
specialisten op de eigen school, kunnen buiten schooltijd gebruik maken van de door hen zelf 
uitgezochte logopedist. Het is tevens niet de bedoeling dat andere externe ondersteuners (door 
ouders zelf georganiseerd), onder schooltijd, op onze school aanwezig zijn om individuele kinderen te 
begeleiden. 
 
Afspraken medegebruik op Basisschool Kerensheide 

 
1. Het medegebruik impliceert het commitment van de mede gebruikende partners dat zij een 
gezamenlijke visie opstellen t.a.v.: 
a. het pedagogisch handelen 
b. het pedagogische klimaat 
c. het te realiseren van een totaalaanbod voor kinderen. 
 
2. De visie op inhoudelijke samenwerking is leidend voor praktische organisatievormen, waaronder: 
a. dossiervorming 
b. volgsysteem 



c. communicatie, waaronder inhoudelijke oudergesprekken 
d. taak en werkverdeling t.a.v. gezamenlijk uit te voeren werkzaamheden. 
 
3. Leidend als stip op de horizon voor de inhoud en kwaliteit van samenwerking is de notitie “Visie 
Kindvoorzieningen Kindante juni 2015”. 
 
4. Voor de te vormen IKC’s geldt dat het personeel dient te voldoen aan de criteria, zoals die 
beschreven zijn in de notitie “Visie Kindvoorzieningen Kindante juni 2015” en als zijnde “het Kindante 
DNA”. 
 
5. De visie op inhoudelijke samenwerking krijgt een praktische vertaling in afspraken over 
gezamenlijke deskundigheidsbevordering en gedeelde studiedagen.  
 
6. Binnen het KC/ IKC kan n.a.v. gevulde beelden van expertise en competenties van personeel 
optimale inzet plaatsvinden van beschikbare personele bezetting ten dienste van de 
totaalontwikkeling van kinderen.    
 
Visie Logopediepraktijk Savelkoul 
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en 
slikken. De logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de communicatie. Het werkgebied 
van de logopedist is alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en 
geschreven taal, het mondgebied en het gehoor. Een goede verstaanbaarheid, goed gehoor en goede 
taalreceptie en productie zijn nodig om de communicatie te laten slagen.  
Logopediepraktijk Savelkoul richt zich op de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, 
waarbij de communicatie en het eten & drinken centraal staan. 
 
Visie en missie: 
Bij Logopediepraktijk Savelkoul staat het kind centraal. Het doel is om de juiste zorg te bieden die het 
kind nodig heeft. Ieder kind verdient het om zich te ontwikkelen binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden. Dit wordt bewerkstelligd door goede contacten met ouders en andere betrokken 
disciplines en instanties te onderhouden. Door logopedische behandeling op basisschool Kerensheide 
te laten plaatsvinden, is er een betere samenwerking met leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, 
ouders en overig onderwijspersoneel. Zo kan het geoefende direct in de schoolse- en dagelijkse 
situatie worden geïntegreerd. 
 
Kwaliteitszorg: 
Logopedisten worden opgeleid als allround logopedist. Bij Logopediepraktijk Savelkoul is de keuze 
gemaakt slechts te richten op de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit 
betekent dat na- en bijscholing wordt gevolgd met betrekking tot deze doelgroep. Nicole Savelkoul, 
logopedist en praktijkhoudster bij Logopediepraktijk Savelkoul is gespecialiseerd in: 

- Eet en/of drinkproblemen (Preverbale logopedie); 

- Problemen in de spraakontwikkeling; 

- Problemen in de taalontwikkeling; 

- Lees- en spellingsproblemen;  

- Logopedie bij het Syndroom van Down; 

- Problemen in de prikkelverweking en/ of executieve functies. 

 

Er wordt voldaan aan de eisen van het standpunt ‘eerstelijns logopedie binnen een 

onderwijsinstelling’ van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF-oktober 

2015), de kwaliteitseisen vanuit de NVLF en de richtlijnen van de zorgverzekeraars.  

 



Communicatieve redzaamheid 
Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het 
inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden. (www.simea.nl)  
Vanaf de geboorte krijgen kinderen taal en spraak aangeboden, maar de ontwikkeling ervan is geen 
vanzelfsprekend proces. Ondanks een goed taalaanbod kan de spraak- en taalontwikkeling 
onvoldoende op gang komen. De spraak- en taalproblemen hebben invloed op de communicatieve 
redzaamheid van het kind in de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Door de gehele 
ontwikkeling te bekijken, indien nodig in samenwerking met andere disciplines, kan de oorzaak 
mogelijk gevonden worden in een onderliggende stoornis of beperking. Dit hoeft echter niet het 
geval te zijn. Logopedisch onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de receptieve en 
expressieve spraak- en taalontwikkeling. Er wordt gekeken naar de functioneringsproblemen, 
beperkingen van het kind in de participatie en de ernst ervan. De communicatieve redzaamheid van 
het kind wordt geoptimaliseerd door de samenwerking met leerkrachten en ouders.  

 

Doel 

In overleg met de basisscholen binnen de Gemeente Stein zijn richtlijnen opgesteld voor externe 

ondersteuning, denkende aan fysiotherapie, ergotherapie, dyslexiebehandeling of logopedie. Het 

doel is externe ondersteuning die het kind nodig heeft binnen de eigen school te laten plaatsvinden, 

zodat er weinig onderwijstijd verloren gaat, meer zicht is op beoogde doelen, voortgang en het 

effect van de externe ondersteuning.  

 

Het doel voor logopedische behandeling binnen Basisschool Kerensheide is een effectieve en 

kwalitatief goede behandeling te bieden, waarbij kinderen het geoefende direct binnen de 

schoolse- en dagelijkse situatie kunnen toepassen. Dit komt de gehele ontwikkeling en het 

onderwijs ten goede.  

 

Plan van aanpak 

Algemeen 

- In overleg met de Gemeente Stein worden kinderen vanaf 3-jarige leeftijd gescreend door 

BCO Onderwijsadvies. 

- Vanaf 1 januari 2018 worden leerlingen van Basisschool Kerensheide op de schoollocatie 

behandeld.  

- Peuters die in behandeling zijn, kunnen de logopedische behandeling op de schoollocatie 

voortzetten wanneer zij starten met het basisonderwijs.  

- Op basis van de hulpvraag, de logopedische screening en eventueel aanvullend onderzoek 

wordt in overleg met ouders/ verzorgers een behandelplan opgesteld.   

- Leerkrachten, peuterspeelzaalleidster of ouders kunnen bij vragen de logopedist altijd 

raadplagen.  

- Om aan de vraag van het passend onderwijs te voldoen kan de logopedist van 

Logopediepraktijk Savelkoul geconsulteerd worden bij zorgniveaus 1 t/m 4.  

 

Continuïteit 

- Logopediepraktijk Savelkoul is tijdens schoolvakanties of andere vrije dagen van school 

geopend, waardoor de continuïteit van de logopedische behandeling wordt gewaarborgd.  

- Bij afwezigheid van de logopedist wordt de logopedische behandeling in overleg met 

ouders/ verzorgers waargenomen door een vervangster of verplaatst naar een andere 

datum.  

 

Preventie 



- In overleg met de Gemeente Stein worden kinderen vanaf 3-jarige leeftijd gescreend door 

BCO Onderwijsadvies.  

- Er bestaan vanuit de Logopediepraktijk mogelijkheden voor het verzorgen van 
informatiemiddagen en/ of avonden aan onderwijspersoneel en/of ouders/verzorgers, 
denkende aan: 

o Het gebruik van baby- en kindergebaren, 
o Taalontwikkelingsstoornissen, 
o Herkennen en (vroegtijdig) signaleren van taal- of spraakproblemen,  
o Begeleiding bij lees- en spellingsproblemen, 
o Invloed van executieve functies, 
o Sensorische informatieverwerking in samenhang met taal-, spraak- of 

gehoorproblemen.  
 

Samenwerking: 

Door naar het kind te kijken wordt bepaald of en welke zorg het kind nodig heeft. Sommige 

kinderen hebben meerdere therapieën nodig. Om deze reden werkt Logopediepraktijk Savelkoul 

nauw samen met kinderergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten van Praktijk voor 

Kindertherapie. Behandelingen worden zo veel mogelijk gecombineerd om de zorg te bieden die 

het kind nodig heeft om het zo optimaal mogelijk te laten functioneren.   

Daarnaast is de samenwerking met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van belang om de 

doelen van het kind te behalen. Ouders dienen minimaal 50% van de logopedische behandelingen 

aanwezig te zijn. De samenwerking bestaat uit overlegmomenten met ouders, leerkrachten, 

peuterspeelzaalleidsters en externe betrokkenen. Doelen worden op elkaar afgestemd, waardoor 

het oplossen van de hulpvragen wordt bespoedigd.  
 
Financieel 

- Logopedie wordt tot 18 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk 
Savelkoul heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, waardoor de zorg voor 
kinderen van alle zorgverzekeringsmaatschappijen wordt vergoed.  

- Huurkosten voor de behandelruimte en eventuele informatiebijeenkomsten of workshops 
worden met gesloten beurs verrekend.  

 
 
Datum: 30-11-2017 
 
 
 
J.J.E. Savelkoul        P. Demandt 
Logopediepraktijk Savelkoul      Directeur BS. Kerensheide 


