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Functie-informatie 
Functienaam     Logopedist 
Organisatie     Onderwijsgroep Amersfoort  
Salarisschaal      8 
Werkterrein                       Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten                        Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen 
Kenmerkscores    33233  33233  33  33 
Somscore                           40 
Datum     02-07-2004 
 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Context 
De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 
speciaal voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 
onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, 
VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks 
leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De logopedist wordt functioneel aangestuurd door 
de zorgcoördinator en hiërarchisch door de locatiedirecteur. 
 
De logopedist verricht werkzaamheden die gericht zijn op het behandelen van leerlingen met een 
communicatiestoornis, verricht functie-ondersteunende werkzaamheden, levert een bijdrage aan de 
schoolorganisatie en neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten. 
 
Werkzaamheden 
1. Verricht werkzaamheden die gericht zijn op het behandelen van leerlingen met een  
  communicatiestoornis door: 

 het testen van de leerling ten behoeve van de diagnose op verschillende afwijkingen 
behorend tot het eigen vakgebied; 

 het opstellen en zonodig tijdens de behandeling bijstellen van een behandelplan; 

 het selecteren, samenstellen en ontwikkelen van te gebruiken oefenmateriaal; 

 het voeren van overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen 
en docenten over de behandeling; 

 het instrueren van de betrokken leerling over de uit te voeren oefeningen, methoden 
en/of het gebruik van hulpmiddelen; 

 het toepassen van de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen; 

 het vastleggen van de resultaten; 

 het consulteren van en/of overleg voeren met andere deskundigen, behandelaars en 
begeleiders en het (eventueel) doorverwijzen naar andere deskundigen; 

 
2. Verricht functie-ondersteunende werkzaamheden door: 

 het bijhouden van een eigen administratie m.b.t. de vorderingen van leerlingen die in 
behandeling zijn; 

 het opstellen van rapportages over de vorderingen van de leerling in de therapie. 
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3. Levert een bijdrage aan de schoolorganisatie door: 

 het bijwonen van teamvergaderingen en het vanuit de eigen invalshoek bijdragen aan 
het totstandkomen van het schoolwerkplan en de pedagogische en/of didactische 
aanpak van de leerlingen; 

 het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het vakgebied; 

 het bijwonen van leerlingenbesprekingen; 

 het deelnemen aan buiten- en naschoolse activiteiten. 
 

4. Neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten door: 

 het deelnemen aan bij - en nascholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend 
op het persoonlijk ontwikkelplan; 

 het consulteren van collega-logopedisten; 

 het participeren in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. 
 
 
Kader, bevoegdheden &verantwoordelijkheden 

 De logopedist legt verantwoording af aan de zorgcoördinator (in functionele zin) over de 
vorderingen van de leerlingen en in hiërarchische zin aan de locatiedirecteur over de kwaliteit 
van de inbreng van het logopedisch handelen in diverse plannen; 

 de logopedist verricht de werkzaamheden binnen de kaders zoals die aangegeven en 
vastgesteld zijn in het schoolbeleid en volgens de regels van de beroepscode voor 
logopedisten/BIG-wet; 

 de logopedist neemt beslissingen over/bij het opstellen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van 
het therapeutisch plan, bij het opstellen van rapportages over de vorderingen, de inbreng in 
multidisciplinaire teams, het logopedisch beleid in de zorgstructuur van de school en bij de 
instructie en begeleidingsactiviteiten van ouders/opvoeders, leraren en andere deskundigen. 

 
 
Kennis en vaardigheden 

 Theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van de logopedie; 

 kennis van en inzicht in het onderwijs; 

 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde 
werkprocessen; 

 vaardigheid in het afnemen van testen, het (bij)stellen van diagnoses en behandelplannen; 

 vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal en het hanteren van het 
betreffende instrumentarium. 

 
Contacten 

 Met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te motiveren en te 
stimuleren; 

 met ouders om hen te informeren en de voortgang te bespreken en eventueel te overleggen 
over vervolgstappen; 

 met andere deskundigen, mentoren en zorgcoördinator over de voortgang e.d. om informatie 
en kennis uit te wisselen, door te verwijzen en af te stemmen; 

 met collega-logopedisten om te overleggen over het vake en nieuwe ontwikkelingen daarin. 
 
 


