
 

  
 

Routekaart samenwerking logopedie 
 
Op veel scholen binnen ons samenwerkingsverband is de wens groot om 
nauwer samen te werken met een logopedie praktijk in de omgeving. 
Deze wens komt voort uit de doelen om korte lijnen te onderhouden met 
logopedie, taalproblemen te kunnen signaleren en daardoor een passend 
aanbod te kunnen bieden voor de leerling.  
In dit document wordt uiteengezet hoe je dit kunt organiseren op jouw 
school.  
Er zijn verschillende manieren waarop je kunt samenwerken met een 
logopedie praktijk. 

1. Logopedie in de school 
2. Logopedische screening op school 
3. Screening door de leerkracht na cursus 'signalering van 

logopedische problemen door leerkrachten’ (2 dagdelen met 
daartussen 3 weken voor huiswerkopdrachten) Deze cursus wordt 
verzorgd door logopedisten in de regio.  

4. Voor de screening door leerkrachten heeft het 
samenwerkingsverband, netwerkgroep brede taalontwikkeling, 
screeningslijsten verzameld waar je een keuze uit kunt maken voor 
je school. Voldoen de lijsten niet aan je wensen neem dan contact 
op!  

 
Logopedie in de school 
 
Mogelijkheden Je kunt de logopedie praktijk in je omgeving op 

verschillende manieren betrekken bij jouw 
onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld een ruimte 
verhuren waar de logopedist praktijk houdt 
zodat de leerlingen geen reistijd hebben om bij 
de praktijk te komen. 
Omdat de logopedist op die manier in de school 
aanwezig is, zijn de samenwerkingslijnen direct 
korter. Je loopt snel bij elkaar binnen voor een 
vraag of observatiepunt. De logopedist kan snel 
schakelen bij hulpvragen.  

Belangrijke sites en 
collega’s die je kunt 
raadplegen 

Kijk op de volgende site voor logopedie 
praktijken in de buurt: 
Wie zijn we? - BLOK-mz | Betrokken 
Logopedisten Kennemerland (blok-mz.nl) 
 



 

  
 

Goede voorbeelden nodig? Deze collega kan je 
raadplegen:  

 Ilse Breggeman van Openbare basisschool 
Rembrand in Akersloot: 
ilse.breggeman@isobscholen.nl 

Heb je ook interesse om je ervaring te delen? 
Mail dan naar 
a.tervoort@passendonderwijsijmond.nl 

 
Logopedische screening op school 
 
Mogelijkheden Samenwerken bij een logopedische screening 

voor de jonge leerlingen is ook een 
mogelijkheid. De netwerkgroep brede 
taalontwikkeling van het 
samenwerkingsverband IJmond denkt graag 
met je mee. De GGD voert de screening 
meestal uit omdat de logopedie praktijk uit de 
omgeving niet naar zichzelf mag doorverwijzen, 
mocht dat het advies zijn bij een leerling.  
Stel jezelf vooraf de vraag waarom je wilt 
screenen, wat je graag gescreend wilt hebben 
en vooral: wat je met de resultaten wilt doen. 
De GGD en de netwerkgroep brede 
taalontwikkeling zal goed kunnen aanvullen wat 
nog meer van nut kan zijn voor je onderwijs.  
Voorbeelden van onderdelen van de 
taalontwikkeling die je gescreend wilt hebben 
zijn: 

 Zinsbouw 
 Woordenschat; actief en passief 
 Mondgedrag 
 Begrijpend luisteren 
 Gehoor 
 Stemgebruik 
 Stotteren en broddelen 
 Voorlopers voor de ontwikkeling van het 

leren lezen en spellen 
Belangrijke sites en 
collega’s die je kunt 
raadplegen 

Goede voorbeelden nodig? Deze scholen zetten 
al een logopedische screening in: 
De Zevenhoeven 
De Zeester 
De Bareel 



 

  
 

Sint Leonardus 
De Vlinder 
Anne Frankschool 
De Marel 
 
Bij de wens voor een logopedische screening: 
Stap 1: Maak een plan met wat je precies wilt 
met de logopedische screening 
Stap 2: Vraag bij je gemeente subsidie aan 
Stap 3: Raadpleeg de GGD, zij kunnen je verder 
helpen met de logopedische screening voor je 
school! 
Stap 4: Screening 
Stap 5: Vervolgstappen vanuit je plan inzetten 

 
Screening door de leerkracht na cursus 'signalering van logopedische problemen door 
leerkrachten’ 
 
Mogelijkheden Je kunt ook een screening inzetten die 

uitgevoerd wordt door de leerkrachten of IB. (of 
samen)  
Screening door de leerkracht na cursus 
'signalering van logopedische problemen door 
leerkrachten’ 2 Dagdelen met daartussen 3 
weken voor huiswerkopdrachten. Deze cursus 
wordt verzorgd door logopedisten in de regio. 
Neem contact op met 
a.tervoort@passendonderwijsijmond.nl als je 
hierin interesse hebt.  

Belangrijke sites en 
collega’s die je kunt 
raadplegen 

Goede voorbeelden nodig? Deze school kan je 
raadplegen:  

 Basisschool de Klipper  
 
Screeningslijst voor leerkrachten; netwerkgroep brede taalontwikkeling 
Voor de screening door leerkrachten heeft het samenwerkingsverband, 
netwerkgroep brede taalontwikkeling, screeningslijsten voor je verzameld 
waar jij een keuze uit kunt maken voor je school. Voldoen de 
screeningslijsten niet aan je wensen neem dan contact op met 
a.tervoort@passendonderwijsijmond.nl om samen een passende lijst te 
maken en eventueel een scholingsmoment voor je leerkrachten.  



 

  
 

 Vragenlijst voor het signaleren van spraak- en/of taalproblemen van 
Simea Microsoft Word - Vragenlijst _incl. handleiding_ signalering 
taal en-of spraakproblemen versie december 2013.doc (simea.nl) 

 Vanuit het expertisecentrum Nederlands 2017-protocol-preventie-
van-leesproblemen-groep-1-en-2-bijlage-2-signaleringslijst-voor-
kleuters-2-0.pdf (expertisecentrumnederlands.nl) 

 Screeningslijst stotteren Stottert mijn kind? - Spraak - Taal - 
Stottercentrum Rijnland (stsc-rijnland.nl) 

 ELS-NL; vragenlijst die leerkrachten kunnen gebruiken in de 
signalering van TOS/taalproblemen 

 
Heb je vragen of opmerkingen, mail gerust! 
 
Met vriendelijke groet, namens de netwerkgroep brede taalontwikkeling, 
 
Adriette Tervoort-Beemster 
 
 


