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Opzet

 Doel: 

o Informeren over ED, ondersteuningsniveaus en betekenis voor de praktijk

o Uitwisseling expertise

 Start met theoretisch kader – 20 minuten

 Mix en ruil: uitwisseling expertise – 20 minuten

 Inzoomen op elementen Basisondersteuning: Wat betekent het voor de 
leerkracht, IB-er en schoolleider? – 20 minuten

 Streven duur: 1 uur

 Akkoord?



Weten: Wat is ernstige dyslexie (ED)?

“Dyslexie is een lees- en/of spellingprobleem dat ernstig en hardnekkig is en 
dat gedifferentieerd dient te worden van laaggeletterdheid als gevolg van een 
gebrekkig onderwijsaanbod en als gevolg van een bredere omgevings-, 
neurologische, sensorische en/of gedragsproblematiek”

( Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie, september 2021)

Voorheen EED> per 1 januari 2022: ED!

Zie ook Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (NKD, 2022)

En Dyslexie Centraal

Presentator
Presentatienotities
Hardnekkig: nauwelijks verbetering na extra, planmatige en intensieve didactische maatregelen en extra ondersteuning (didactische resistentie). Tenminste half jaar begeleiding, van twee interventieperiodes van elk 12 weken en per week minstens 60 minuten extra begeleiding. Individueel of in een groepje. Verdeeld over meerdere dagen. Allen volgens planmatige effectief gebleken aanpak. Ernst: het niveau van technisch lezen van losse woorden en/of spellingsvaardigheid situeert zich binnen de laagste 10% van de leeftijdsgerelateerde normpopulatie.Exclusiviteit: alternatieve verklaringen als gebrekkig onderwijsaanbod en andere problematiek uitsluiten of dienen geen adequate verklaring voor

https://dyslexiecentraal.nl/weten/dyslexie/definitie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/protocol-dyslexie-diagnostiek-en-behandeling-30
https://dyslexiecentraal.nl/


Weten: algemeen effectieve 
componenten onderwijsaanbod

 Taakgericht (m.a.w. lezen leer je door te lezen, 
spellen door te spellen)

 Systematisch aanbod: Doelen-afgestemd 
aanbod-evalueren en bespreken met leerlingen

 Expliciete instructie: voordoen-samendoen-
zelfdoen, expliciete aandacht spellingsregels en 
lees-strategieën

 Instructietijd: individueel of max. 3 à 4 
leerlingen groepje, minimaal 3 x p.w. 20 
minuten

 Gerichte feedback: persoonsgericht, 
inspanningsgericht, resultaatgericht en 
procesgericht (bij lezen en spellen meest 
effectief!)

Presentator
Presentatienotities
Voor leerlingen die kleine stappen maken die lastig meetbaar zijn met de gangbare toetsinstrumenten, kan GAS Geven helpen om toch hun vorderingen in kaart te brengen. Dit is een manier van formatief evalueren, die het mogelijk maakt om ook kleine ontwikkelstappen goed te volgen.

https://dyslexiecentraal.nl/weten/goed-lees-en-spellingonderwijs/instructie-en-feedback#feedback


Weten: effectieve didactische kenmerken
(Overzichtsstudie effectiviteit preventie en interventie, Dyslexie Centraal 2021)

 Alfabetisch principe

 Oefenen op letter-/klank, woord-, zins- en tekstniveau zorgt voor transfer

 Aandacht voor woordstructuur: in instructie aandacht voor 
medeklinkerclusters en morfemen (deel van woord met eigen betekenis)

 Aandacht voor leestempo: eerst goed dan snel

 Herhaling en herhaald hardop lezen en spellen

 Aandacht voor generalisatie naar nieuwe situaties/onbekende woorden

 Aandacht voor lees- en spellingmotivatie (vertrouwen eigen kunnen, 
interesse, gevoel autonomie, sociale interactie, beheersingsdoelen)

Presentator
Presentatienotities
Letter-klankkoppelingen moeten expliciet en systematisch aangeboden worden. Zowel letterkennis als fonologisch bewustzijn moeten - bij voorkeur in samenhang - aandacht krijgen.

https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2021-09/20210723%20review%20preventie_Dyslexie%20Centraal.pdf


https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-
voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees



Doen: Genoeg hulpmiddelen

 https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/checklist-kwaliteitsaanpak

 https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2021-
06/2021%20Effectief%20handelen%20op%20ondersteuningsniveau%203%20-
%20een%20beknopte%20onderbouwing.pdf

 https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-
van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees

 https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/keuzehulp-effectieve-
interventies-ondersteuningsniveau-3

 Observatielijsten-QuickScans-analyse effectieve methoden enz.

https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/checklist-kwaliteitsaanpak
https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2021-06/2021%20Effectief%20handelen%20op%20ondersteuningsniveau%203%20-%20een%20beknopte%20onderbouwing.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/keuzehulp-effectieve-interventies-ondersteuningsniveau-3


Mix en ruil



Even 
inzoomen…

Presentator
Presentatienotities
Wat vraagt dit van de leerkracht, IB-er, lees-specialist en de school?



Vragen mix en ruil

 Op welke signalen let wie, wanneer en hoe?

 Welke onderdelen zitten er in een leerling-dossier t.b.v. diagnostiek dyslexie?

 Welke interventies dragen bij aan bekendheid van protocollen dyslexie bij 
teamleden?

 Hoe zorgen we dat teamleden vaardig zijn in het toepassen van de protocollen 
dyslexie?

 Welke materialen, software, methoden dragen bij aan de lees-spelling 
ontwikkeling? Wanneer gebruik je wat en waarvoor?

 Hoe ziet een remediërende aanpak voor dyslexie bij jou op school eruit? Voldoet 
het aan ondersteuningsniveau 3?

 Naar welke hulpverleners verwijs je ouders?

 Hoe ga je op school om met meer- en anderstaligheid en dyslexie?
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