
De gemeente Lelystad heeft Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-

Dronten gevraagd om per oktober 2017 de routing Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

(EED) over te nemen. Om de toeleiding na de eerste inrichting nog efficiënter te 

maken is meer samenwerking met de scholen en de zorgaanbieders nodig. 

Daarnaast is er behoefte aan meer ondersteuning op zorgniveau 3. 

Communicatiekanalen 

Om goede afstemming te creëren zijn een aantal overlegvormen gemaakt. Onderstaand 

schema laat zien hoe deze zich tot elkaar verhouden.  

              

De stuurgroep dyslexiezorg bestaat uit de gemeente Lelystad (Tijs vd Zande) en Passend 

Onderwijs (Ellen Gommer, Joyce Couprie). De scholen, met hun besturen, hebben een 

vertegenwoordiger in de Werkgroep Dyslexie-Onderwijs. Deze werkgroep komt 4 keer per 

jaar bijeen met de stuurgroep. Aan de andere kant bevinden zich de zorgaanbieders EED, die 

eveneens 4 keer per jaar bijeenkomen met de stuurgroep dyslexiezorg. Voor de 

ondersteuning op niveau 3 werkt de Werkgroep Dyslexie-Onderwijs aan passende 

interventies en zal zij voorstellen doen naar de besturen (achterban). Passend Onderwijs wil 

namens de scholen voor deze ondersteuning op niveau 3 in gesprek met de gemeente 

Lelystad. De beleidsmedewerker Juscha Koopmans heeft Passend Onderwijs uitgenodigd 

voor een inhoudelijk overleg.  
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De Werkgroep Dyslexie-Onderwijs kwam op 19 april voor het eerst bij elkaar. Tijdens dit 

overleg is gesproken over de verwachtingen, de huidige toeleiding EED en de stand van 

zaken. Ook kwam de gewenste situatie en de noodzakelijke ondersteuning op niveau 2 en 3 

aan de orde. De bevindingen zullen de afgevaardigden met hun achterban delen. Daarnaast 

verschijnt deze nieuwsbrief aansluitend op het overleg, zodat alle scholen op de hoogte 

blijven van de ontwikkelingen. 

Monitor Dyslexie 

2013-216 

De gemeente Lelystad wil inzicht krijgen in het verwijsgedrag van scholen en in de trajecten 

diagnostiek en behandeling  EED. De eerste monitor over de jaren 2013-2016 heeft een reeks 

cijfers opgeleverd. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen scholen: sommige 

scholen verwijzen nauwelijks, andere verwijzen veel. Ook bij zorgaanbieders zijn verschillen. 

Om het verhaal achter deze cijfers te horen, wordt een aantal ib’ers telefonisch benaderd 

om hun verhaal te vertellen, om zo meer in beeld te krijgen waar scholen mee zitten en wat 

de successen zijn. Een impressie daarvan volgt in de volgende nieuwsupdate. 

2017 

De gegevens over 2017 worden momenteel door de gemeente verzameld. Het RID maakt 

daar voor de gemeente een inzichtelijk verslag van. Daarnaast wordt geprobeerd om dit jaar 

ook te vragen naar de startleeftijd, de lengte van de behandelingen en de opbrengsten. Met 

die gegevens kunnen patronen boven water komen. Sommige leerlingen hebben namelijk 

maar 30 behandelingen nodig en anderen zijn na anderhalf jaar nog lang niet klaar. Hoe 

kunnen we de leerlingen meer op maat bedienen in de dyslexiezorg?   

Ondersteuning niveau 2 en 3 
Het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) heeft afgelopen februari 2018 een 

handreiking gepubliceerd, waarin beschreven wordt wat er van scholen verwacht wordt om 

de ernst (hardnekkigheid en achterstand) en de enkelvoudigheid van de 

lees/spellingproblemen aan te tonen. In het document zijn naast de criteria ook suggesties 

opgenomen van methodieken die gebruikt kunnen worden op niveau 2/3, voor zowel lezen 

als spellen. Het is belangrijk dat een beredeneerd aanbod gerealiseerd wordt, waarbij 

gewerkt wordt aan het wegwerken van geanalyseerde hiaten. 

Verder wordt in het document helder gemaakt wie de ondersteuning op niveau 3 mag geven 

en wie niet. Lees voor de handreiking NKD de hele tekst op: 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/02/20180205Handreiking-voor-de-invulling-van-

ondersteuningsniveau-2-en-3.pdf 

Een beknopte weergave van de richtlijnen staat op de slides hieronder. De volledige ppt van 

de bijeenkomst Werkgroep Dyslexie-Onderwijs komt beschikbaar op de site van Passend 

Onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Normatieve omschrijving ondersteuningsniveau 3 voor lezen 

• zeer intensieve begeleiding met een aanvullend leesprogramma of verdere intensivering vanuit 
de leesmethode

• systematisch en gestructureerde methodiek gericht op ontwikkeling van de hiaten 
• 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) 
• uitgevoerd of ondersteund door zorgspecialist 
• individueel of in een groepje van maximaal vier leerlingen

Bij groepen goed beschrijven hoe er wordt gestimuleerd
• hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling
• vanuit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het leesgedrag (nulmeting met niet-

methodegebonden toetsen)
• handelingsplan voldoet aan de in het kader op pagina 11 omschreven criteria

 

Normatieve omschrijving ondersteuningsniveau 3 voor spelling:

• zeer intensieve begeleiding met een aanvullend spellingprogramma of verdere intensivering vanuit 
de spellingmethode

• systematisch en gestructureerde methodiek gericht op ontwikkeling van de hiaten 
• 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) 
• uitgevoerd of ondersteund door zorgspecialist 
• individueel of in een groepje van maximaal vier leerlingen

(Bij groepen goed beschrijven hoe er wordt gestimuleerd)
• hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling
• vanuit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het spellinggedrag (nulmeting met niet-

methodegebonden toetsen)
• handelingsplan voldoet aan de in het kader op pagina 11 omschreven criteria

 

Wie mag de begeleiding geven op ondersteuningsniveau 3? 

• leesspecialist (bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN, basiscursus                   
leesspecialist CED-Groep, leergang leescoach en leesspecialist CPS)

• remedial teacher
• intern begeleider
• leerkracht, onder leiding van één van bovengenoemde specialisten 
• onderwijsassistent, mits de inhoud en wijze van aanbieden van de begeleiding nauwkeurig beschreven is en 

een specialist betrokken is bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van de ontwikkeling 
gedurende de interventie

• Wanneer de school dit niet kan bieden, kan dit ingevuld worden door een externe partij, (RT-er of logopedist 
met specialisatie dyslexie. (basisschool betaalt en is verantwoordelijk.) 

 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/02/20180205Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/02/20180205Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3.pdf
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Bouw 
Het computerprogramma Bouw wordt op sommige scholen al ingezet voor de preventieve 

ondersteuning op niveau 3. Het accent bij Bouw ligt op begeleid inoefenen van de klank-

teken-koppeling . Bouw is inzetbaar voor de leerlingen uit groep 2,3 (en 4). Sommige scholen 

in Lelystad werken al met Bouw. De Werkgroep Dyslexie-Onderwijs zal in de volgende 

bijeenkomst op 12 juli uitgebreider spreken over de ervaringen met Bouw. Mocht het zo zijn 

dat meer scholen wensen te gaan werken met Bouw, dan is Passend Onderwijs bereid om 

namens de schoolbesturen een mantelovereenkomst met de uitgeverij Lexima te sluiten. De 

oriëntatie op een eventuele commitment van de besturen zal op 12 juli verder besproken 

worden in de Werkgroep Dyslexie-Onderwijs. 

De werkgroep zal naast Bouw bovendien een verkenning doen naar andere interventies op 

niveau 3, naar doelgroep en/of inhoud. Te denken valt aan: (bovenschoolse) leesklassen, 

begeleiding van leerlingen met comorbide problematiek, scholen die zich specialiseren, 

stimulans laaggeletterdheid en hoogbegaafden. 

 

 

En het geld? 
De ernstige enkelvoudige dyslexie blijft onder de vergoede zorg van de gemeente vallen. De 

vergoeding van de ondersteuning voor leerlingen op niveau 3 zal komende tijd op de agenda 

van alle betrokkenen komen te staan. Als duidelijk is voor welke oplossing de scholen kiezen, 

gezamenlijk of afzonderlijk, kan besproken worden wie welke bijdrage kan leveren: de 

gemeente, Passend Onderwijs, besturen, scholen, ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen/opmerkingen 
Neem voor vragen/opmerkingen gerust contact op met je eigen vertegenwoordiger in de 

Werkgroep Dyslexie-Onderwijs of met Ellen Gommer 

(e.gommer@passendonderwijslelystaddronten.nl) of Joyce Couprie 

(j.couprie@passendonderwijslelystaddronten.nl ). 

Agenda: 

26 april Stuurgroep niveau 3 

15 mei Werkgroep Dyslexie-

Zorgaanbieders 

28 juni Stuurgroep 

Dyslexiezorg 

10 juli Werkgroep Dyslexie- 

 Zorgaanbieders 

12 juli Werkgroep Dyslexie- 

 Onderwijs 

 

 

 

 

Leesprobleem of dyslexie?

Goed leesonderwijs (100%)

Extra hulp van de leerkracht 

en ouders (25%)

Niveau 1

Niveau 2

Speciale hulp 

op school en 

thuis (10%)

Niveau 3

EED-

zorg 

(3,6%)

Niveau 4
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