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     Wat gebeurt er veel…. 



Een greep…. 

• Twee definities van dyslexie in Nederland? 

• Kwaliteit dyslexieverklaringen 

• Dyslexie ‘veinzen’? 

• Passend onderwijs 

• Dyslexie in transitie 

• Masterplan Dyslexie 

• …….. 

 

 



https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/11/dysle
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Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een 
hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of 
spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren 
en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke 
beperking (SDN, 2016) [www.stichtingdyslexienederland.nl] 

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een 

neurologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve 

verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en 

orthografische taalverwerking. De specifieke taalverwerkingsproblemen 

wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. 

taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met lezen en 

spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- 

en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve 

ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden 

geïndiceerd zou zijn (Blomert, 2006) [www.cvz.nl] 

                      Dyslexie… wat is dat? 

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/
http://www.cvz.nl/
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http://www.npo.nl/rambam/10-02-

2016/VARA_101378112 
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• Kwaliteit verklaring borgen 

• Hulp van de scholen wordt  
ingeroepen om te voorkomen  
dat dyslexieverklaringen  
onterecht worden gegeven 

• Checklist 
 
 
      

         onderzoek naar kwantiteit  
         en kwaliteit verklaringen 
        
  
 



Checklist 
• Is onderzoek bijgevoegd met onderkenning, verklaring, 

indicering? 

• Staat er een datum op? 

• Blijkt uit de rapportage dat andere oorzaken zijn 
uitgesloten? 

• Wordt duidelijk aangegeven welke specifieke 
belemmeringen de leerling ondervindt? 

• Wordt specifiek voor deze leerling aangegeven welke 
behandeling, materialen, compensaties, dispensaties en 
begeleiding nodig zijn? 

• Ondertekend door deskundige? 



• Is er voldoende deskundigheid om een 
psychodiagnostische rapportage inhoudelijk te 
beoordelen?  

• Inzage van onderliggende rapportage mag alleen 
met instemming van ouders 

• “Alleen met een uitgebreide medische rapportage 
wordt de ziektemelding geaccepteerd” 

        kwaliteitsregister Nederlands Kwaliteitsinstituut   

        Dyslexie (naamgeving m.i.v. 2017!) 



 
Dyslexie in tijden van passend onderwijs 

 



Beleid raakt alle lagen! 



Beleid maken en uitvoeren 

leerling 

docent 

zorgspecialist management 



Dyslexie onder de loep 
STAP 1: Intake gesprek op school 

 

STAP 2: Plan van aanpak  

 

STAP 3: Studiedag  

 

STAP 4: Aan de slag  

 

STAP 5: Terugkomdag 
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Eigen school onder de loep 

• Wie zou jij bij een dergelijk implementatietraject betrekken? 

(directie, middenmanagement, docent) 

• Maak een sterkte-/zwakte analyse van jouw school op de volgende 
punten: 

- Signalering en onderzoek 

- Begeleiding en ondersteuning 

- Organisatie en communicatie 

• Waar zitten op dit moment de kansen en bedreigingen als het gaat om het 
implementeren van (dyslexie)beleid op jouw school? 

• Wordt het huidige beleid geëvalueerd? Hoe dan?    



Voorbeelden van opbrengsten 
opstellen, bijstellen, implementeren, borgen 

• Placemat signalering dyslexie 

   

• Informatiefolder voor ouders 

 

• Vragenlijsten voor docenten 

 

• Invulling studie ochtend 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Dyslexie_onder_de_loep/School_9_Bijlage_3.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Dyslexie_onder_de_loep/School_9_Bijlage_3.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Dyslexie_onder_de_loep/School_9_Bijlage_3.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Dyslexie_onder_de_loep/School_3_Bijlage_1.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Dyslexie_onder_de_loep/School_11_Bijlage_1.pdf


Werkboek voor docenten 
dossier ‘voortgezet onderwijs’ 



 
Dyslexie in transitie 

 

• Wat heeft leerling met dyslexie nodig? 

• Middel: ketensamenwerking 

• Behandelaar in het onderwijs 
 

• Ria Kleijnen aan het woord 
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Vergoedingsregeling dyslexie 
dossier ‘vergoeding’  

 

• Leidraad vergoedingsregeling dyslexie 
 

• Leerlingdossier dyslexie 
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      Digitale collega 
dossier ‘protocollen basisonderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ 

• Digitale collega PO: onderkenning, goed 
onderwijs, signalering, begeleiding, 
gezondheidszorg 
 

• Digitale collega VO: wat is dyslexie, beleid, 
signalering, begeleiding, 
compensatie/dispensatie, wet- en regelgeving 

http://masterplandyslexie.nl/nl/catalog/overview/protocollen_basisonderwijs/18
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Hartelijk dank voor uw aandacht! 
 


