
De leerkracht:
    Zorgt voor kwalitatief goede instructie
    Maakt effectief gebruik van de lees- en spellingmethode
    Maakt voldoende tijd voor lees- en spellingonderwijs
    Heeft het klassenmanagement op orde

Bij leerlingen met lees- en spellingproblemen is intensieve en passende begeleiding in het onderwijs 
nodig. Tijdens de begeleiding komt er zicht op de mate van achterstand en hardnekkigheid van de 
problemen. Hierbij wordt ondersteuning geboden op verschillende niveaus. Voor de invulling van de 
ondersteuning op niveau 2 en 3 is een handreiking ontwikkeld, zie www.dyslexiecentraal.nl

Hoofdmeting

Hoofdmeting

Ondersteuningsniveau 1

Goed lees- en spellingonderwijs in de klas 

Ondersteuningsniveau 2

Extra begeleiding in de klas  

Ondersteuningsniveau 3

Specifieke interventie 

Ondersteuningsniveau 4

Diagnostiek en behandeling door een 

gespecialiseerde gedragswetenschapper 
Evalueer de interventie op niveau 3 na 10-12 weken met 
een tussenmeting. Zet de ondersteuning op niveau 3 voort 
voor een nieuwe periode van 10-12 weken en pas indien 
nodig op basis van de tussenmeting de interventie aan.  

Horen de scores van de leerling op de derde hoofdmeting voor de derde keer 
bij de laagste 10%? Kijk dan samen met de ib’er of een leerling in aanmerking 
komt voor een doorverwijzing (zie voor criteria voor vergoede zorg de 
Leidraad Ernstige Dyslexie). Krijgt de leerling dyslexiebehandelingen, blijf 
dan ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 inzetten. 

De leerkracht biedt ondersteuning op niveau 1 én bovendien:
    Verlengde en verdiepte instructie
    Meer begeleide inoefening en  oefentijd

De leerkracht:  
    Duidt de leerlingresultaten in termen van eigen handelen en bijstelling instructie
    Overlegt met ib’er/rt’er over de voortgang

Ook tijdens en na de behandeling in de 
zorg krijgen leerlingen extra
begeleiding op school. Hoe de leerling 
in het onderwijs kan worden begeleid op 
ondersteuningsniveau 3 wordt afgestemd 
met de zorginstelling.

De leerkracht biedt ondersteuning op niveau 1 en 2, én daarnaast wordt er een 
interventie geboden door een lees-/spellingspecialist (bv. ib’er, rt’er, logopedist) 
of een leerkracht (in samenspraak met de specialist) of een onderwijsassistent 
(onder strikte voorwaarden). Deze interventie is:
    Specifiek afgestemd op de hiaten in de ontwikkeling van de betreffende 

leerling
  Een uitbreiding van de instructietijd met minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder 

geval in totaal tenminste 60 minuten) per week
    Bij voorkeur individueel, óf in kleine groepjes (max. 4 leerlingen)
    Goed beschreven in een handelingsplan en bevat meerdere werkzame 

componenten. (Zie voor verdere toelichting hierop de Handreiking voor de 
invulling van ON2, 3, en 4).

 

Horen de scores van de leerling op de eerste 
hoofdmeting bij de laagste 20-25%? Zet 
dan naast ondersteuningsniveau 1 ook 
ondersteuningsniveau 2 in.
Horen de scores van de leerling op de volgende  
hoofdmetingen bij de laagste 20-25%? 
Blijf dan naast ondersteuningsniveau 1 ook 
ondersteuningsniveau 2 inzetten. Horen 
de scores bij de laagste 10%? Zet dan 
naast ondersteuningsniveau 1 en 2, ook 
ondersteuningsniveau 3 in.
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