
elkom bij de 
online open 
avond 
Logopedie Duaal

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon en 
zet je camera uit

Gebruik de 
chatfunctie om 
je vragen te 
stellen



elkom bij logopedie duaal!





at gaan we vertellen?



Wat voor werk doet een logopedist?

Waar werkt de logopedist?

Wat leer je?

Wat houdt duaal studeren in?

Welke begeleiding krijg je?

Waar aanmelden?

Waarom kiezen voor Windesheim?



1. Wat is je vooropleiding?

2. Hoe heb je kennis gemaakt met logopedie?

Allereerst even kennismaken met jullie

Zet je antwoord in de chat



at voor werk doet een 
logopedist?



• Stem en adem
• Spraak
• Taal
• Gehoor
• Slikken

Het werk van de logopedist
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aar 
werkt 
de 
logopedist? 



• Zelfstandig ondernemers
• Werken als logopedist in loondienst
• Eerstelijns logopediepraktijken

Vrije vestiging 
(eigen onderneming of in loondienst)



• Basisonderwijs
• Speciaal basisonderwijs
• Speciaal onderwijs + VSO
• HBO

Onderwijs



• Ziekenhuis
• Revalidatiecentrum
• Verpleeghuis
• Instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking
• Audiologisch centrum

Gezondheidszorg 



at leer je? 



Logopedisch 
handelen

Logopedisch 
handelen in 

complexe situaties 
Samenwerken

Bevorderen van    
gezond gedrag

Managen en 
ondernemen Innoveren

Profileren en 
positioneren

Persoonlijke 
profileringsruimte

Taakgebieden



• Intakegesprek bij beroepssprekers met stemklachten  
• Logopedisch onderzoek bij mensen met NAH (niet aangeboren 

hersenletsel)  
• Behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 

 Basiskennis over stem, neurologie, taalontwikkeling, 
gespreksvoering en levenslooppsychologie

Voorbeelden jaar 1



Bijvoorbeeld:
• Specialiseren in een bepaalde richting
• Een minor bij een andere opleiding op Windesheim
• Studeren in het buitenland

• De persoonlijke profileringsruimte is 60 ec. Studenten die al een HBO 
of WO opleiding hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen voor 
vrijstelling 

Persoonlijke profileringsruimte Persoonlijke 
profileringsruimte



elke vragen zijn er?



at houdt duaal studeren 
in? 



• Startdatum september 2022, instroom per februari is vanaf 2023 ook 
mogelijk 

• Bij duaal leren combineer je werk en studie
• Met name interessant voor studenten die al werkervaring hebben en 

willen omscholen
• 4-jarige hbo opleiding
• Bachelorsdiploma NLQF niveau 6 

Duaal studeren



• Jaar 1: gelijk aan het voltijds onderwijs of maatwerk
• Jaar 2: 1 lesdag + 16 uur werkplekleren + zelfstudie
• Jaar 3: 1 lesdag + 20 uur werkplekleren + zelfstudie
• Jaar 4: 1 lesdag + 20 uur werkplekleren + zelfstudie

Programma



Voorwaarden om in het tweede jaar te starten met duaal:
• Propedeuse behaald 
• Werkplek
• Intakegesprek over motivatie, discipline, combinatie werk/privé

Voorwaarden duaal



• Minimaal 16-20 uur per week werkplekleren
• Begeleiding door een logopedist op de werkplek
• Minimaal twee keer per studiejaar contact tussen opleiding en 

werkplek
• Tripartite overeenkomst tussen student, opleiding en werkplek
• Contract tussen student/werknemer en werkgever
• De werkgever kan subsidie aanvragen voor het bieden van een 

leerwerkplek

Werkplek



elke
begeleiding 
krijg je?



• Individuele begeleiding
• Aandacht voor studievaardigheden tijdens de 

lessen
• Inloopspreekuren in de praktijkruimte voor 

studie-inhoudelijke vragen 
• Maar ook: studiekeuze- en loopbaancoaching

regelingen voor topsporters en ondernemers, 
vertrouwenspersonen, studentpsycholoog.

• Studiesuccescentrum 

Dichtbij – Deskundig - Duidelijk



Wanneer SMF: 
Bijvoorbeeld bij dyslexie of andere persoonlijke omstandigheden

Windesheimbeleid:
• Voorafgaand aan de studie al contact met de decaan
• Mogelijkheid om deel te nemen aan 'klaar voor de start'
• Tijdens de studie aanvullende voorzieningen en begeleiding 

Decanaat: decanaat@windesheim.nl

Studeren met een functiebeperking?

mailto:decanaat@windesheim.nl


aar aanmelden?



• Havo
• Vwo
• Mbo-4

• Geen profielvereiste!
• 21+ toets

AANMELDEN graag voor de zomervakantie, uiterlijk VOOR 31 augustus 2022

Aanmelding en matching



Meeloopdag
• Loop een dag mee op onze opleiding met een eerstejaars student! 

Matchingsdag/Meet&Greet
• Stel je vragen direct aan docenten en studenten
• Maak kennis met de docenten van de opleiding
• Maak kennis met de inhoud van het eerste studiejaar
• Ontmoet je toekomstige medestudenten!

Meld je hiervoor aan via Windesheim.nl

Meld je aan voor de opleiding via www.windesheim.studielink.nl en volg de procedure.

Aanmeldprocedure en matching



aarom
kiezen voor 
Windesheim?



• Goede kwaliteit van de opleiding
• Goede bereikbaarheid
• Prettige sfeer binnen de opleiding
• Persoonlijke aandacht
• Praktijkgerichtheid

Onze studenten kozen ons 
vanwege:



elke vragen zijn er?



Hoe kijk je terug op deze open avond?

Nog een laatste vraag:

Zet je antwoord in de chat



il je met ons in 
gesprek?

Neem contact op met 
logopedie-
zwolle@windesheim.nl



Volg je ons al op 
INSTAGRAM?

@logopedie.windesheim.zwolle
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