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Onderwerp
Preventieve schoollogopedie

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 16 september 2021; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021

besluit:

de gemeentelijke inzet van preventieve schoollogopedie per 1 april 2025 te beëindigen.

De raad voornoemd, d.d. 16 september 2021,

GroenLinks, PvdA en VVD dienen een amendement in (kenmerk A, corsanummer 2021002776) met 
als dictum:
Besluit conform het collegevoorstel 2021001429 ("de gemeentelijke inzet van preventieve 
schoollogopedie per 1 april 2025 te beëindigen"), er van uitgaande dat de preventieve 
schoollogopedie ook na 2024 zal worden voortgezet en hierover een voorstel (uitwerking, incl. 
financiële consequenties) volgt.

Amendement A wordt aangenomen met 10 stemmen voor (VVD, GrL, PvdA, VDB) en 7 stemmen 
tegen (D66, CDA, HvB, ZB) en 2 afwezig. ________

Met inachtneming van het aangenomen amendement A wordt het raadsvoorstel aangenomen met
en 2 afwezig.

de voorzitter, x'' de griffier,



Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:
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de gemeentelijke inzet van preventieve schoollogopedie per 1 april 2025 te beëindigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het voorstel voor de kadernota 2021 heeft het college voorgesteld de inzet van de gemeentelijke 
preventieve schoollogopedie over te dragen aan de scholen. Tijdens de behandeling van de 
kadernota in de raadsvergadering van 2 juli heeft de gemeenteraad het volgende amendement 
aangenomen:

(...) inzake logopedie wordt onderzocht:
a. behoort deze taak ondergebracht te worden onder het taakveld 'preventief jeugdbeleid?,
b. zo ja, wat voor invloed kan dat hebben op de financiering van deze taak?
C-)

Het college heeft naar aanleiding van dit amendement onderzocht of het aanbieden van 
preventieve schoollogopedie valt onder preventief jeugdbeleid. Ook is onderzocht welke financiële 
gevolgen er zijn bij het al dan niet voortzetten van deze inzet.

Beoogd effect
Het beoogd effect van dit voorstel is dat de gemeenteraad een uitspraak doet of de inzet van 
preventieve schoollogopedie behoort tot de kerntaken van de gemeente. En in het vervolg van die 
uitspraak een besluit neemt over het al dan niet voortzetten van deze taak in de toekomst.

Politieke keuzeruimte
Iedere gemeente heeft volledige beleidsvrijheid in het al dan niet aanbieden van preventieve 
schoollogopedie, er is geen wettelijk voorschrift hiervoor. Dit maakt het besluit over het al dan niet 
voortzetten van deze taak een politieke keuze, is daarom een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Gedachtegang

Wat is preventieve logopedie?
Preventieve logopedie richt zich op:
- vroegtijdig signaleren van spraak- en taalstoornissen, op het terrein van stem, spraak, taal en 
gehoor;
- op maat adviseren en voorlichten ouders n.a.v. de screening of controle, zodat toename van de 
problematiek en verwijzing naar vrijgevestigde logopedie voorkomen wordt;
- adviseren bij spraak- en taalstimulering;
- eventueel verwijzen naar de curatieve logopedie voor behandeling in de eerste lijn en indien 
noodzakelijk, naar een multidisciplinair team voor nader onderzoek;
- aanbieden van collectieve voorlichting over communicatie en logopedische stoornissen aan ouders 
en aan professionals in de kinderopvang en in het basisonderwijs.

Inzet preventieve schoollogopedie in de gemeente Bloemendaal
De gemeente Bloemendaal voorziet in 31,5 uren logopedie per week, verdeeld over 3 logopedisten. 
De schoollogopedisten zijn werkzaam in de peuterspeelzalen en PO scholen van de gemeente 
Bloemendaal, ook is er driewekelijks een inloopspreekuur in het CJG. De logopedisten zijn lid van 
de beroepsvereniging, voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen, staan geregistreerd in het 
kwaliteitsregister en volgen na- en bijscholing.
Preventief jeugdbeleid
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De Jeugdwet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning, hulp en zorg aan 
kinderen, jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en 
stoornissen. Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is de inzet op preventie, ondanks dat er 
geen scherp onderscheid gemaakt wordt (gemaakt kan worden) tussen preventie en jeugdhulp. 
Preventie is in ieder geval wel versterking van het opgroei- en opvoedklimaat en vroegtijdig 
signaleren en eventueel interveniëren, om daarmee te voorkomen dat zwaardere vormen van 
jeugdhulp nodig zijn.

Andere vormen van preventie
Niet alle preventie is ook automatisch preventie zoals omschreven in de Jeugdwet, of anders 
gezegd, gericht op het voorkomen van zwaardere vormen van Jeugdhulp. Voorbeelden zijn 
voorschoolse educatie en subsidie voor ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Dit zijn (i.t.t. preventieve logopedie) wettelijke gemeentelijke taken. Ook is 
er beleid op het gebied van gezonde voeding en bewegen. Bloemendaal voorziet in deze vormen 
van preventie.

Dyslexie
Ook de zorg voor PO leerlingen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet. 
Enkelvoudig betekent hierin dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere 
taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling 
(comorbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten (ook een 
taal- of spraakstoornis) is een intensiever behandeH/begeleidingstraject nodig, in deze gevallen 
wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld.

Het is niet onlogisch te veronderstellen dat preventieve logopedie vroegtijdig dyslectische 
problematiek op het spoor kan komen. Na vroegtijdige signalering van risicokleuters vindt 
verwijzing naar een praktijk plaats waar'voorschotbenadering' (tweede helft groep 2, ontwikkeling 
van fonologisch en fonemisch bewustzijn en van letterkennis) wordt aangeboden. Dit draagt bij tot 
een optimale start in het leesproces.
Deze signalering zal uiteindelijk niet leiden tot een vermindering van het aantal dyslexietrajecten. 

Preventief jeugdbeleid in Bloemendaal
CJG Kennemerland verzorgt voor Bloemendaal (en vijf regiogemeenten) naast de gemeentelijke 
toegang tot jeugdhulp vrijwel alle preventieve activiteiten die raakvlak hebben met de Jeugdwet. Er 
is gekozen voor CJG Kennemerland omdat dit de belangrijkste partij in de regio is, met de grootste 
expertise, ervaring en mogelijkheden. Ook de regionale aansluiting met het onderwijs en andere 
aanbieders van jeugdhulp is hiermee gegarandeerd. Het preventieve aanbod van CJG 
Kennemerland is georganiseerd volgens de methode Triple O, dat staat voor Opgroei- en 
Opvoedondersteuning en Ouderschapssteun. Het CJG coördineert het preventieve groepsaanbod 
voor ouders en jeugdigen volgens de 'preventiepiramide'. Deze piramide onderscheidt preventieve 
activiteiten op 4 niveaus: van heel algemene-, informele- en sociale steun tot en met 
doelgroepgerichte ondersteuning in het geval bepaalde risico's zijn gesignaleerd. Er zijn o.a. 
trainingen voor weerbaarheid en zelfvertrouwen, voor boosheid en agressiviteit, hoogbegaafdheid, 
voor aandacht en concentratie, alleen gericht op meisjes, voor kinderen in echtscheidingssituatie of 
voor kinderen met broertjes of zusjes met een beperking. Daarnaast hebben alle Bloemendaalse 
PO scholen een vast contactpersoon in het CJG, samen met hen wordt voor ieder kind met een 
ondersteuningsbehoefte waar de school niet vanuit de eigen basisondersteuning in kan voorzien 
een oplossing gezocht.

Preventief jeugdbeleid en logopedie in omliggende gemeentes
Het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Bloemendaal wijkt niet af van wat in de regio 
gebruikelijk is. Behalve Heemstede zijn alle regiogemeenten aangesloten bij CJG Kennemerland. 
Preventieve (school)logopedie wordt door geen van de regiogemeenten aangeboden. Heemstede 
vergoedt op factuurbasis preventieve screening (op verzoek kinderopvang, scholen of ouders), 
maar heeft zelf geen logopedisten in dienst.
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Argumenten
Preventieve schoollogopedie kan niet als preventieve jeugdhulp worden aangemerkt 
In de werkzaamheden van de logopedisten is geen relatie tot de jeugdwet, logopedisten zijn geen 
officiële verwijzer, er is geen ontworpen doorlopende lijn van preventieve schoollogopedie naar 
jeugdzorg. Het is dus niet mogelijk te constateren dat preventieve logopedie (screening gericht op 
logopedische stoornis) een verwijzing naar zwaardere vormen van jeugdhulp voorkomen heeft. Dat 
ligt ook niet voor de hand, de uitgangpunten van logopedie zijn niet dezelfde zoals omschreven in 
de Jeugdwet (hulp bij opgroei- en opvoedproblemen). Het zwaartepunt van logopedie ligt bij 
spraak- en taalproblemen en de communicatie tussen het kind en het systeem rondom het kind.
I.t.t. preventieve logopedische signalering wordt eventuele logopedische behandeling vergoed 
vanuit de zorgverzekering.

Wel hebben de Bloemendaalse logopedisten een signaleringsfunctie die verder gaat dan alleen taal- 
of spraakstoornissen, in hun werkzaamheden kijken ze altijd over de grenzen van hun professie. 
Maar het is niet perse zo dat de logopedisten daarmee een onmisbare taak hebben als preventieve 
kracht om zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Wel onmisbaar is dat aan alle 
Bloemendaalse scholen een contactpersoon van CJG Kennemerland is verbonden, deze heeft een 
vaste plek in de zorgstructuur van de school.

Gelet op bovenstaande is het college van mening dat preventieve schoollogopedie niet hoort tot de 
kerntaken van de gemeente. Een besluit over voortzetten van deze taak is daarmee een politieke 
keuze.

Kanttekening
Niet alle preventie gericht op jeugd heeft een directe band met de Jeugdwet, dit geldt ook voor de 
preventieve schoollogopedie.

Taalproblemen kunnen op zichzelf staan en zodanig ernstig zijn dat er sprake is van een 
'taalontwikkelingsstoornis' (TOS). Een TOS komt ongeveer even vaak voor als dyslexie.

De relatie tussen spraak- en/of taalstoornis en gezondheids- en/of ontwikkelingsproblematiek is 
wetenschappelijk voldoende aangetoond. Taalproblemen bij kinderen kunnen vroege symptomen 
zijn van andere ontwikkelingsstoornissen, van aandoeningen als autisme, sensorische beperkingen 
of ADHD. Er is een correlatie vastgesteld tussen specifieke vormen van taalstoornissen en 
gedragsproblematiek en/of mentale gezondheid, stoornissen waarvan behandeling veelal wel onder 
de Jeugdwet valt.

Vroege identificatie en eventuele behandeling van een spraak- en/of taalstoornis levert op langere 
termijn een betere gezondheid op, kan voortijdig schooluitval of uitstroom naar speciaal onderwijs 
voorkomen en participatie in de maatschappij bevorderen. Het is belangrijk dat identificatie en 
eventuele behandeling plaatsvindt in de 'taalgevoelige periode', de eerste zes á zeven jaar in het 
leven van een kind. Spraak- en taalontwikkeling is daarom onderdeel van het wettelijk 
vastgestelde Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg dat is opgenomen in de Wet Publieke 
Gezondheid. De consultatiebureaus verzorgen de (preventieve) activiteiten voor 0-4-jarigen, de 
GGD voor 4-19-jarigen.

Alternatieven
Drie alternatieven voor dit voorstel zijn:

1. Ongewijzigd voortzetten van de huidige situatie: het aanbod van preventieve schoollogopedie 
blijft ongewijzigd, de logopedisten blijven in gemeentelijke dienst.

Het feit dat jaarlijks een groot aantal kinderen door de logopedisten wordt gescreend (429 *), 
verder onderzocht (40), extra gecontroleerd (207) of eventueel doorverwezen voor verdere 
logopedische hulp (112). Ook vindt voorlichting en advisering een ouders en leerkrachten plaats
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(219). Dit laat zien dat de inzet van de logopedisten wel een belang dient. Daarnaast, de kans dat 
scholen besluiten niet zelfde preventieve logopedie zullen gaan organiseren is groot, waarmee de 
preventieve logopedie zou verdwijnen.

* cijfers uit schooljaar 2018 - 2019: schooljaar 2019 - 2020 geeft door de Corona-crisis (schooisiuiting) geen bruikbare 
resultaten.

2. Aanbod van schoollogopedie anders organiseren: door de logopedische inzet via een externe 
aanbieder in de scholen te laten verzorgen, logopedisten zijn dan niet meer in dienst van de 
gemeente.

De inzet van schoollogopedie blijft behouden, met een aanbieder kan afgesproken worden in ieder 
geval de cijfermatige resultaten te behalen als nu het geval zijn. Voor de gemeente is het 
makkelijker beleid bij te stellen omdat de personele component niet meer van toepassing is.

Kanttekening: de gemeente Bloemendaal voert zelf geen preventieve jeugdactiviteiten uit, dit 
gebeurt voor de gemeente volledig door CJG Kennemerland. Hiertoe is in 2019 (met de overgang 
naar CJG Kennemerland) besloten, om versplintering tegen te gaan en het aanbod zo professioneel 
als mogelijk te laten verzorgen. Het lijkt dus logisch dat bij de keus voor dit alternatief de 
Bloemendaalse logopedie ondergebracht wordt bij CJG Kennemerland, het CJG heeft laten weten 
niet direct aanleiding te zien deze taak in haar organisatie op te nemen.

De in dit voorstel bedachte besparing (zie Middelen) zal (deels) weer besteed moeten worden aan 
inzet logopedie. In het geval gekozen wordt voor vaste subsidiering van een aanbieder zal dit 
uiteindelijk duurder kunnen zijn dan de huidige te besparen loonkosten.

Afhankelijk van het gekozen moment van beëindigen (zie Middelen) zal dit besluit gevolgen hebben 
voor de arbeidsrelatie met de huidige gemeentelijke logopedisten. Buiten dat dit persoonlijke 
gevolgen voor de logopedisten heeft zal er met tenminste een van hen afspraken gemaakt moeten 
worden, wat kosten met zich meebrengt, deze kosten zullen de uiteindelijke besparing ook weer 
kleiner doen worden.

3. Aanbod logopedie eerder beëindigen dan hierin voorgesteld, met als vroegste mogelijkheid per 1 
januari 2022.

Dit alternatief zou in lijn liggen met het voorstel van het college voor de kadernota 2021, waarmee 
in feite werd voorgesteld in de begroting 2021 geen budget meer beschikbaar te stellen voor de 
schoollogopedie.

Kanttekening: met dit alternatief is er sprake van grote financiële gevolgen (zie Middelen), kosten 
die de huidige loonkosten voor de formatie ver te boven gaan. Met daarbij de consequentie dat er 
geen sprake meer is van inzet logopedie.

Overwegingen van het college
Het college erkent de waarde van de Bloemendaalse preventieve schoollogopedie, maar is van 
mening dat deze inzet niet als preventief jeugdbeleid kan worden aangemerkt en daardoor niet tot 
de kerntaken van de gemeente behoort. Het is namelijk niet aantoonbaar dat de inzet van 
preventieve schoollogopedie zwaardere van vormen van jeugdhulp voorkomt.

Middelen
Personele middelen
Op dit moment zijn de drie logopedisten in de gemeentelijke dienst. Twee van hen bereiken de 
pensioengerechtigde leeftijd in 2025, daarom wordt voorgesteld de inzet van gemeentelijke 
schoollogopedie per 2025 te beëindigen. Voor de derde logopedist zal, in overleg, een individuele 
oplossing gevonden moeten worden. Afscheid van de gemeente is niet de enige oplossing, wellicht 
is er een mogelijkheid voor een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie.
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Financiële middelen
In het geval de gemeenteraad het besluit neemt per 1 april 2025 te stoppen met het aanbieden 
van schoollogopedie en de huidige formatie volledig te beëindigen, is er sprake van een besparing 
van ongeveer C 80.000 per jaar (loonkosten logopedie).

Er kan echter sprake zijn van frictiekosten, eventueel voortvloeiend uit afspraken die gemaakt 
worden met de derde (niet per 2025 pensioengerechtigde logopedist): een WW-uitkering van C 
15.000 per jaar (de precieze duur van deze uitkering zal met betrokken logopedist afgesproken 
moeten worden, met als uitgangpunt de betreffende wettelijke voorschriften) en eenmalig e 5.000 
transitiekosten.

Eerder dan op 1 april 2025 de formatie voor logopedie te beëindigen zal leiden tot hogere kosten. 
Ter illustratie: in het geval door de gemeenteraad het besluit wordt genomen per 1 januari 2022 de 
formatie voor logopedie te beëindigen, wordt de kosten geschat op ongeveer C 185.000 in totaal, 
benodigd voor WW-uitkering en transitiekosten.

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
De schoolbesturen zijn per brief (d.d. 9 juni 2020) op de hoogte gebracht van het voornemen van 
het college. Er zijn geen inhoudelijke reacties gegeven.

Dit voorstel wordt ter informatie aangeboden aan de Wmo-raad. Eventuele betrokkenheid van de 
Wmo-raad volgt naderhand, uit de aard van het besluit dat de gemeenteraad neemt. In het geval 
besloten wordt tot onverkort overnemen van voorliggend voorstel en dus bevestigd wordt dat 
schoollogopedie niet tot de kerntaken van de gemeente behoort, is er geen sprake van een 
adviserende rol door de Wmo-raad. Dit is ook het geval als de gemeenteraad het voorstel 
verwerpt, waarmee de huidige situatie wordt voortgezet.
Mocht de gemeenteraad besluiten tot het wel voortzetten van schoollogopedie, maar op een andere 
manier georganiseerd, zal besluitvorming moeten plaatsvinden over inrichting en omvang. In de 
beleidsontwikkeling hiertoe zal de Wmo-raad om haar opvatting worden gevraagd.

Samenwerking (Heemstede)

Vervolgproces/evaluatie
Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel en dus besluit de gemeentelijke schoollogopedie niet 
voort te zetten, zullen er afspraken gemaakt worden met de logopedisten en de Bloemendaalse PO 
scholen.

Bijlagen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester;

, gemeentesecretaris.


