
 
 

Logopedisch Spectrum Nederland opent op 17 augustus 2015 een 
vestiging binnen PCBO Vroomshoop, op basisschool ‘de Linde’. De 

praktijk is voor de leerlingen van alle basisscholen toegankelijk. Ook is 
de praktijk toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar. 
 

Logopedie bij u op school 

Vanaf 17 augustus 2015 is het voor de leerlingen van PCBO Vroomshoop 
mogelijk om op school logopedie te volgen bij een logopedist van Logopedisch 
Spectrum Nederland. 
 
Logopedisch Spectrum Nederland is een allround logopediepraktijk, met twee 
specialisaties: 

- OMFT 
- Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)  

 
Logopedist  
Logopedist Heleen Bosch werkt op maandag op praktijklocatie de Linde in haar 
“eigen” logopediekamer. Heleen werkt ruim 6 jaar bij Logopedisch Spectrum 
Nederland en is gespecialiseerd in Dyslexie en OMFT. Daarnaast heeft ze ook 
diverse cursussen gevolgd op het gebied van articulatie, taalontwikkeling en 
stotteren. In deze editie van de Nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
 
Werkwijze 

U kunt bij ons terecht na verwijzing door uw huisarts. De kinderen krijgen een 
leuke oefenmap en iedere week oefeningen mee naar huis. Ook de huisarts en 
de school worden geïnformeerd door de logopedist. Dit gebeurt overigens alleen 
na toestemming van de ouders/verzorgers. 
 
De werkwijze van de logopedist binnen de school is exact hetzelfde als in de vrije 
vestiging. 
 
Waarom logopedie op school? 

Als de logopedist op school werkzaam is, bespaart dit tijd (bijvoorbeeld reistijd 
van de ouder/verzorger). Ook zijn de contactmomenten tussen de leerkracht, de 
IB-er en de logopedist nog makkelijker te realiseren.  
 
De logopedist is voor en tijdens schooltijd aanwezig. Natuurlijk is de logopedist 
ook tijdens schoolvakanties aan het werk. 
 
 

 



Ouderbetrokkenheid 

De ouder/verzorger is ook op school altijd aanwezig bij de logopedische 
behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling 
wordt aangeboden en geoefend. 
 
De zorgverzekeraars hebben ook regels voor de aanwezigheid van de 
ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Is de ouder/verzorger te 
weinig aanwezig, dan ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet 
vergoed wordt door de zorgverzekeraars. 
 
Kwaliteit 

Wanneer wij “logopedie op school” aanbieden, houden wij ons ook aan de 
kwaliteitsrichtlijn van de NVLF. 
Alle logopedisten werkzaam bij Logopedisch Spectrum Nederland zijn 
geregistreerd in het Kwaliteits Register Paramedici. 
 
Aanmelden 

Aanmelden voor logopedie kan via het centrale aanmeldnummer:      
06 – 485 937 61. 
Voor meer informatie over Logopedisch Spectrum Nederland, kunt u kijken op 
onze website: www.logopedischspectrum.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers, 
 

Vanaf 17 augustus 2015 ben ik als logopedist binnen 
PCBO Vroomshoop werkzaam. Hierbij stel ik mij voor: 
 
Ik ben Heleen Bosch, 26 jaar oud. Ik woon in Den ham. 
In 2012 ben ik getrouwd met Erik en vorig jaar zijn we 
ouders geworden van onze dochter Hanna. Vanaf dag 1 
word ik door haar geïnspireerd; hoe ze je aankijkt en 
dingen probeert na te doen, hoe ze korte opdrachtjes 

(bijv. waar is je buik?) begrijpt.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen en te zingen in de Christelijke 
band ‘JOY’.  
 
Sinds 2009 werk ik met veel plezier bij Logopedisch Spectrum Nederland. Binnen 
de praktijk vervul ik twee functies: logopedist en coördinator kennis & kwaliteit.  
 
Het beroep logopedie heb ik gekozen, doordat de één op één begeleiding en het 
werken met kinderen mij erg aanspreekt. Op een speelse manier nieuwe 
vaardigheden aanleren en de samenwerking met ouders, leerkrachten en andere 
disciplines is wat het beroep zo leuk en afwisselend maakt. Door het cirkeltje met 
elkaar rond te maken wordt een kind op de juiste manier geholpen en dat vind ik 
erg belangrijk.  
 
In de afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in Dyslexie en OMFT (therapie 
voor bijv. afwijkend slikken, afleren duimen). Daarnaast heb ik diverse 
bijscholingen gevolgd op het gebied van articulatie, taalontwikkeling en 
stotteren.  
 
Door logopedie binnen de school aan te bieden is er weinig/geen reistijd meer 
van en naar de praktijk en is de communicatie tussen school en logopedie een 
stuk makkelijker. Ik streef ernaar veel ‘live’ contact te hebben met leerkrachten 
en kom dan ook graag langs voor een overleg. Ik ben aanwezig op maandag 
binnen basisschool de Linde.  
  
Ik kijk ernaar uit om in Vroomshoop aan de slag te gaan. Mocht u vragen 
hebben, spreekt u mij dan gerust aan. Daarnaast ben ik telefonisch bereikbaar 
op het nummer: 06 – 16 210 527 (maandag, woensdag en donderdag).  
 
Tot ziens in de praktijk!  
 
  
 
 


