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Logopedische screening OEC 

In het verleden werden alle kleuters uit groep 2 standaard gescreend door logopedisten 

in dienst van de gemeente. Helaas is deze zorg wegbezuinigd.  

Het OEC streeft er naar preventieve zorg te verlenen. Daarom is de logopedische 

screening in het zorgaanbod opgenomen. Een logopedische screening heeft ten doel 

problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling vroegtijdig te signaleren. 

Tevens wordt er gekeken naar de mondmotoriek, het gebit, stemgebruik en adem, 

vloeiendheid en auditieve vaardigheden. Kinderen met logopedische problemen kunnen 

problemen ervaren in hun communicatie. Wanneer deze niet tijdig worden gesignaleerd 

kan dit leiden tot leesproblemen, problemen met het gedrag, problemen met sociale 

contacten en verminderde onderwijskansen.  

 

Logopedische screening op school 

De meest ideale leeftijd voor screening is een kleuter van 5 jaar. De doelgroep is dan 

ook groep 2 van de basisschool. Leerkrachten van scholen in IJsselstein kunnen gebruik 

maken van deze zorg en zich aanmelden bij het OEC. De school kan er uit ethische 

overweging voor kiezen een hele kleutergroep te laten screenen of alleen de kleuters 

waarbij de leerkracht het vermoeden heeft dat logopedie nodig zal zijn. De leerkracht 

heeft hierbij een signaleringsfunctie en doet dan een voorselectie. Het OEC biedt 

overigens voor leerkrachten ook de cursus ‘leren signaleren van logopedische 

stoornissen’ aan. Voor scholen binnen de Stichting Trinamiek is de logopedische 

screening gratis. Scholen buiten Trinamiek betalen een vergoeding. Hiervoor kan men 

contact opnemen met het OEC. Omdat de screening wordt verricht door onafhankelijke 

logopedisten van het OEC is er geen belangenverstrengeling; zij verwijzen zo nodig naar 

vrijgevestigde logopediepraktijken.  

 

Hoe verloopt de screening? 

Leerlingen worden door de logopedist op school gescreend. Ouders krijgen voorafgaand 

aan de screening een toestemmingsformulier via de leerkracht. Dit formulier moet 

ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist op school 

is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee naar een rustige ruimte buiten de klas om aldaar de 

screening uit te voeren. Gemiddeld duurt een screening 20 minuten en rapportage 10 

minuten per leerling.  De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Na afloop volgt rapportage 

naar ouders en leerkracht met eventueel advies. Er wordt zorgvuldig met deze 

verslaglegging omgegaan en dit wordt niet gedeeld met derden. Ouders kunnen deze 

rapportage zelf met eventuele volgende zorgverleners delen.  
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