
 
 
Notulen Vakinhoudelijk overleg TOS  
 
Datum:  vrijdag 29 maart 2019 
Tijd:   13.30 uur tot 15.00 uur 
Locatie:  De Amershof (Snouckaertlaan 11, Amersfoort) 
 

Aanwezig: Trix Torremans, Marjolijn van Gelder (notulist), Els de Jong, Klarien van der Linde, Clarette 

Blaauw, Barbara Wegener Sleeswijk, Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Rob Zwitserlood, Lieke Kuipers, 

Agnes Doorduin, Sipkje Spijksma, Martine Broersen-Jong (voorzitter).  

 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Voorstelronde  
3. Vaststellen notulen VIO TOS d.d. 16-11-2018 

- Actiepunt bestuur: nogmaals contact opnemen met uitgeverij Boom over de CAI 

 
4. Mededelingen (aankondigingen, tips, ervaringen) 

- Rob heeft 2 artikelen gepubliceerd die we via een link bij hem kunnen opvragen. 

- Els de Jong gaat met enkele collega’s vanuit de NSDSK en mogelijk ook Liesbeth Schlichting 

een artikel schrijven n.a.v. van het onderzoek van Schlichting bij Turkse en Marokkaanse 

kinderen over de taalbalans/quotiënt scores, die ‘verkeerd’ gebruikt worden door 

logopedisten in het werkveld. Een TOS wordt hierdoor soms over het hoofd gezien, of er 

wordt ten onrechte doorbehandelend.  

- Discussie over aanmelding voor arrangement, wat is een TOS, hoe uitval aantonen voor 

arrangement: misschien een onderwerp van maken voor een vergadering? 

- Martine maakt nu deel uit van de intervisiegroep met andere NSDSK-linguïsten, ze zijn nu 

met 5 personen en vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Daarin worden inhoudelijke en 

persoonlijke casussen besproken. 

5. Congressen & cursussen 
- Rob is bij het VVL congres geweest. Mooie website. Charlotte Mostaert had een interessant 

onderzoek naar de CELF, meertaligheid, TOS en leerbaarheid. 
- 10/11 april gaan Rob en Margo naar een congres in Sofia. Hiervan wordt een boek 

gepubliceerd over logopedie in allerlei Europese landen eruit ziet. 
- 15 juni is de dag van de logopediewetenschap.  Logopediewetenschap bij kinderen en 

logopediewetenschap bij volwassenen. Het stuk Interprofessioneel samenwerken wordt 
gepresenteerd door Yvonne van Zaalen. 

 
6. De positie van de klinisch linguïst – nieuws en ontwikkelingen vanuit het werkveld  

- Tijdelijke uren van Trix en Klarien in Arnhem zijn omgezet naar vast.  
 
7. Richtlijn linguïstiek bij TOS 

- Het concept voor de richtlijn is gepresenteerd en bekeken. Er is feedback op gekomen. Hier 
gaat de werkgroep mee verder. Meeleesgroepje: er kunnen stukjes tekst worden opgestuurd 
naar mensen om mee te lezen i.p.v. het hele document. 

 



 
 
8. WVTTK 

- 4 juni Dynamics of Youth.  Ellen Gerrits. Rob stuurt nog info voor in de nieuwsbrief. 
 
9. Agendavoorbereiding VIO TOS najaar 2019 

- Onderwerpen kunnen gemaild worden naar het bestuur 
 
10. Rondvraag en afsluiting  
 

 

 

15.00-16.00 uur “De linguïst, de cliënt en zijn omgeving” 

Parallelsessies: 

1) Margo Zwitserlood:  'Effectiviteit van indirecte taaltherapie bij kinderen met TOS.' 

2) Rianne Brinkman:  ‘Bouwen aan identiteit’ 

 

 

 

 


