
Ik werk als logopediste op Kinderdagcentrum de Appelboom.
Mijn werk is onder meer gericht op het onderzoeken en stimuleren van de communicatieve 
vaardigheden van de kinderen.

Als het gaat om communicatie, streven we op de Appelboom naar werken vanuit ontspanning. 
Alleen dan heb je de ruimte om op een optimale manier in contact te zijn met een ander. 
Belangrijk in communicatie is: “ gehoord en gezien”  worden. Maar ook: je prettig voelen, plezier 
hebben in contact met een ander.
Dit is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Het onder controle houden van bewegingen van 
bijvoorbeeld je armen kan veel energie kosten. Wanneer je minder goed ziet kan het focussen op 
je gesprekspartner best lastig zijn. Of als je minder goed hoort: waar komt het geluid eigenlijk 
vandaan? Bij veel van onze kinderen duurt het even voor een boodschap ‘geland’ is: wat gezegd 
is, moet even verwerkt worden. Deze kinderen hebben even wat meer tijd nodig. Voor sommigen 
is het concentreren op zich al een hele opgave. En dan heb je zelf eigenlijk nog niets verteld… 
Kortom: communiceren is een hele uitdaging en vaak hebben onze kinderen iemand nodig die 
wat extra aandacht heeft voor de omstandigheden en een duwtje in de goede richting geeft.

Bij de begeleiding vanuit de logopedie zijn twee dingen erg belangrijk: 
1. Hoe kunnen we een kind helpen ons te begrijpen.
2. Hoe kunnen we  het kind helpen om zich duidelijk te maken.

Elk kind heeft zo zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’ en vraagt op zijn eigen unieke manier om hulp.

Om uit te zoeken hoe een kind zo optimaal mogelijk geholpen kan worden, maak ik gebruik van 
beschikbare dossier- informatie. Ook probeer ik via observaties op de groepen en gesprekken 
met medewerkers en ouders een duidelijk beeld te krijgen.
Een hulpvraag voor logopedie kan vanuit de ouders/verzorgers komen of vanuit 
groepsmedewerkers of een collega- therapeut. Vaak is de jaarlijkse zorgplanbespreking een 
moment waarbij zorgvragen duidelijk worden. De orthopedagoog speelt een belangrijke rol bij 
het coördineren van de zorgvragen en de mate van belasting van het kind.
Ik streef ernaar om in perioden te werken. Zo heeft het kind de tijd om het een en ander  te 
verwerken en ook is er op die manier tijd voor andere kinderen en therapieën. Waar nodig, heb ik 
contact met andere therapeuten.

Op de Appelboom wordt  gebruik gemaakt van de  principes van Totale Communicatie: welke 
vorm van communicatie past bij het kind, zijn ondersteunende communicatiemiddelen mogelijk 
en zinvol? Vormen van ondersteunende communicatie zijn onder meer: gebaren, foto’s en 
pictogrammen.

Omdat communicatie natuurlijk grotendeels op de groep verloopt,is mijn begeleiding erop 
gericht om medewerkers te adviseren en ondersteunen. Regelmatig vinden er gesprekken met 
groepsmedewerkers plaats.

Naast deze ' indirecte'  begeleiding wordt individuele therapie gegeven, afhankelijk van de 
hulpvraag.
De logopedische behandeling kan gericht zijn op het vergroten van de woordenschat of het 
maken van zinnen. 
Soms is het nodig om aandacht te besteden aan het stimuleren van de pre- verbale 
communicatie. We doen beurtneem- spelletjes, oefeningen om het oogcontact te stimuleren of 
het initiatief nemen tot communicatie. Voor sommige kinderen is het een uitdaging om hun 
stem te leren kennen als middel om mee te communiceren. De weg van de begeleiding is 



boeiend en verrassend. 
De vraag voor logopedie kan ook gericht zijn op het eten en drinken. Met elkaar kijken we naar 
de eetsituatie en bespreken hoe we het eten en drinken voor het kind kunnen vergemakkelijken. 
Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de omstandigheden rond het eten, de ‘eethouding’ van 
het kind, de samenstelling van de voeding, de wijze waarop de voeding aangeboden wordt en of 
aangepast materiaal (beker, bestek) nodig is. 
Samen met de mentor zoek ik uit hoe we een kind optimaal kunnen ondersteunen. 

Hopelijk heeft u hiermee een indruk gekregen van mijn manier van werken op de Appelboom.
Voor verdere informatie en vragen kunt u mij mailen.

Met vriendelijke groeten,

Carolien Glastra
e-mail: c.glastra@midgard.nl 
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