
7 fabels over online logopedie: 

 

 

Wat is online logopedie? 

Online logopedie is logopedische therapie online. Dat wil 

zeggen: via de internetverbinding. Dankzij online 

logopedie hoeven kinderen en volwassenen niet altijd 

meer in de praktijk te komen. Wij kunnen kinderen op 

afstand, middels beeld en geluid, begeleiden. Bovendien 

bevat het programma talloze spellen, die direct aansluiten 

op de belevingswereld van kinderen.  De verwachting is da t kinderen met deze 

spellen makkelijk te motiveren zijn, doordat het aansluit bij hun belevingswereld. Dit 

betekent dat er snel resultaat kan worden geboekt. 

 

    Waarom online logopedie? 

De afgelopen jaren is de technologie in online therapie steeds 

meer ontwikkeld. Online logopedie is hierdoor steeds meer naar 

de voorgrond gekomen. Toch zijn de meest voorkomende 

vragen: werkt het? Is net zo goed als ‘face to face logopedie’? 

Bevalt het de cliënten die online therapie krijgen en boeken ze 

vooruitgang?   

Om scholen, ouders en andere geïnteresseerden te infomeren 

over online logopedie heeft De Praatmaat Groep in 

samenwerking met PresenceLearning dit eBook ontwikkeld. 

 

 

 

 



De 7 fabels over online logopedie: 

1. Online logopedie werkt alleen bij een bepaalde doelgroep.  

2. Online logopedie is minder persoonlijke en biedt 

minder maatwerk. 

3. Online logopedie maakt het moeilijker voor 

ouders/betrokkenen te weten hoe de voortgang is tijdens 

de therapie. 

4. Online logopedie werkt alleen voor kinderen op de 

basisschool. 

5. Online logopedie werkt volgens een complexe 

technologie. 

6. Door online logopedie verdwijnen de reguliere 

praktijken en logopedisten. 

7. Online logopedie zal kinderen bloot stellen aan de gevaren van internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Online logopedie werkt goed voor kinderen en volwassen met milde, matige en ernstige 

spraak- en taalstoornissen. U kunt hierbij denken aan stotteren, articulatieproblemen, 

zinsbouw en woordenschat, stemstoornissen, afwijkend mondgedrag en andere 

aandoeningen. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat online logopedie therapie bij sommige 

doelgroepen zelfs beter werkt dan in de praktijk. Een voorbeeld hiervan zijn autistische 

kinderen.  PresenceLearning heeft de voortgang bijgehouden van duizenden kinderen in 

de basisschoolleeftijd en het blijkt dat kinderen met online logopedie sneller vooruitgang 

boeken dan bij een reguliere logopedist. Voor sommige kinderen met 

aandachtsproblemen kan het soms lastiger zijn om online therapie te krijgen in plaats 

van in de praktijk. Maar dit is meer uitzondering dan de regel.  
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Fabel: 

Online logopedie werkt 

alleen voor een bepaalde 

doelgroep 

Feit: 

Online logopedie werkt bij 

diverse logopedische 

problemen en doelgroepen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Net als een reguliere logopedist plant een online logopedist activiteiten die betrekking 

hebben op de (SMART) doelstellingen van elke cliënt. Deze doelstellingen worden 

vooraf met u besproken. PresenceLearning logopedisten hebben toegang tot een 

onlinebibliotheek van tientallen duizenden activiteiten geschikt voor alle leeftijden en 

stoornissen, en gebruiken hun speciale opleiding om goed aan te sluiten bij het kind. Het 

belangrijkste, uw kind krijgt een online logopedist met veel ervaring en expertise en 

ontwikkelt een band met hen in de loop van de behandeling. De online logopedist niet 

alleen behandeling geven, maar communiceert goed met leerkrachten. Hieronder kan 

worden verstaan: het bijwonen van vergaderingen (online of telefonisch) en het versturen 

van verslaglegging over de voortgang van de behandeling. 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid in de therapie is een van onze speerpunten. Zo ook bij online 

therapie. Met online logopedie van PresenceLearning, kunnen ouders up-to-date blijven 

door in te loggen op een beveiligde pagina. Op deze pagina noteert de logopedist alle 

voortgang en doelstellingen in de behandeling. Ouders kunnen zelfs inloggen en live 

sessies bijwonen als ouders op dat moment niet bij de behandeling kunnen zitten.  

Fabel: 

Online logopedie is minder 

persoonlijk en biedt minder 

maatwerk. 

Feit: 

Online logopedie kan zelfs 

nog meer maatwerk bieden 

en persoonlijker zijn. 
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Fabel: 

De ouderbetrokkenheid is 

lastiger bij online therapie. 

Feit: 

Ouders kunnen inloggen op 

een ouderportal om de 

vooruitgang bij te houden. 



 

 

 

 

Tieners en volwassenen hebben een veel drukker leven dan kinderen op de basisschool. 

Doordat online logopedie vanaf alle locaties toegankelijk is, is het mogelijk om tijdens 

een pauze op het werk of een tussenuur op de middelbare school de behandeling te 

krijgen. Op deze manier is logopedische behandeling veel aantrekkelijker en flexibeler. 

Oudere kinderen die al langere tijd logopedie hebben gehad zijn soms ‘therapiemoe’. 

Door deze kinderen via de computer logopedie te geven is logopedie meer aantrekkelijk 

en kunnen alsnog alle doelstellingen worden bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het starten van een sessie van online spraak therapie is net zo eenvoudig als het gaan 

naar onze website en inloggen. De technologie die nodig is voor online therapie is 

eenvoudig, goedkoop en gemakkelijk beschikbaar. Het enige wat je nodig hebt is een 

computer met internetverbinding, een webcam en een headset/microfoon. De set-up is 

eenvoudig en de logopedist zal u hiermee helpen. Eventueel is technische 

ondersteuning beschikbaar via de telefoon. 

Fabel: 

Online logopedie is alleen 

voor kinderen op de 

basisschool. 

Feit: 

Online logopedie is zeer 

geschikt voor tieners en 

volwassenen. 
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Fabel: 

Online logopedie werkt met 

complexe technologie. 

Feit: 

PresenceLearning is zeer 

makkelijk in gebruik. 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedisten stoppen met hun baan als gevolg van pensioneringen, lage tevredenheid, 

de hoge mate aan administratie, verplichtingen met het gezin etc. Daarnaast vraagt de 

huidige maatschappij vaak om naar de cliënten toe te gaan. Dit kost veel tijd en levert 

weinig op. Door te werken met online logopedie ontstaan er nieuwe kansen en 

mogelijkheden om de logopedie op de kaart te zetten en naar de cliënt toe te brengen! 

Bovendien is het voor logopedisten mogelijk om vanuit huis te werken, zodat het goed te 

combineren is met het huishouden en het gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabel: 

Door online logopedie 

verdwijnen reguliere 

praktijken en logopedisten. 

Feit: 

Online logopedie biedt 

logopedisten extra kansen 

en mogelijkheden! 
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Fabel: 

Kinderen komen in 

aanraking met de gevaren 

van internet 

Feit: 

PresenceLearning is veilig 

in gebruik en een unieke 

ervaring 
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Veel ouders maken zich zorgen over de veiligheid en privacy van hun kinderen bij het 

gebruik van internet. PresenceLearning heeft software ontwikkeld die veilige, volledig 

gecodeerde live, interactieve sessies levert.  In tegenstelling tot het gebruik van Skype of 

andere programma's, is PresenceLearning particulier, veilige, gecontroleerd en makkelijk 

in gebruik. De persoonlijke informatie is veilig in overeenstemming met de 

privacywetgeving. De Praatmaat Groep heeft enkel professioneel geschoolde 

logopedisten in dienst. We ontvangen dan ook vaak feedback dat 

ouders/leerkrachten/clienten onder de indruk en blij zijn met hoe vriendelijk, zorgzaam, 

professioneel en leuke onze logopedisten zijn!  

 

 

De waarheid over online logopedie 

bij De Praatmaat Groep met behulp  

van PresenceLearning! 


