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Samenwerking onderwijs & zorg 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Handreiking samenwerken bij Ernstige 

Enkelvoudige Dyslexie 

x x  

Brede vakinhoudelijke richtlijn x x  

Onderzoeksrapport Beleid en ontwikkeling 

bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (KBA) 

x x  

Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van 

onderwijs naar zorg 

x x  

Handreiking voor invulling van 

ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een 

vermoeden van EED 

 x x 

Leerlingdossier Dyslexie  x x 

Tutorials Vergoedingsregeling  x x 

Inspiratieregio’s Met Andere Ogen   x x  

Interprofessioneel samenwerken 

Goed voorbeeld: Dyslexie in transitie 

   

 

Rol van het samenwerkingsverband  

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Goed voorbeeld: Dyslexieteam SWV 30 06 x   

 

https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/samenwerking-onderwijs-zorg/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/onderzoek-beleid-en-ontwikkeling-bij-eed
https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/onderzoek-beleid-en-ontwikkeling-bij-eed
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-van-onderwijs-naar-zorg
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-van-onderwijs-naar-zorg
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-bij-een-vermoeden-van
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-bij-een-vermoeden-van
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-bij-een-vermoeden-van
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leerlingdossier-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/vergoedingsregeling-dyslexie-de-praktijk
https://www.aanpakmetandereogen.nl/inspiratieregios/
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-dyslexie-transitie
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06


 

Datamonitoring 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Goed voorbeeld: Dyslexieteam SWV 30 06 x   

Voorbeeld SWV Waterland  x x  

Voorbeeld Monitor Betuwse Dyslexiezorg x x  

 

Verbetertrajecten 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen x x x 

Dyslexiescan Primair Onderwijs (in 

ontwikkeling) 

x x x 

Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs x x x 

 

ICT hulpmiddelen 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Project COM: 

www.dyslexiehulpmiddelen.com  

 

 x x 

Databank hulpmiddelen 

 

 x x 

Implementatietool hulpmiddelen 

 

 x x 

Review effectieve ICT hulpmiddelen (in 

ontwikkeling)  

 

 x x 

 

https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/samenwerkingsverband-primair-onderwijs-30-06
https://www.swvwaterland.nl/images/Verslag_leesopbrengsten_en_ontwikkelingen_dyslexie_2019_exclusief_data_definitief.pdf
https://www.swvbepo.nl/images/3.Werkwijze/3.4Ondersteuningsthema_s/3.4.1Dyslexie/Betuwse_monitor_dyslexiezorg_2018_definitieve_versie_mei2019.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/scan-preventieve-aanpak-lezen-en-spellen
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/dyslexiescan-voortgezet-onderwijs
http://www.dyslexiehulpmiddelen.com/
http://www.dyslexiehulpmiddelen.com/hulpmiddelenoverzicht
http://www.dyslexiehulpmiddelen.com/methodiek-voor-de-implementatie-van-dyslexie-hulpmiddelen


Werken met de protocollen 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Werken met de protocollen   x x 

 

Professionalisering 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Module vergoedingsregeling in de praktijk 

(voor onderwijs en zorg) 

 x x 

 

Betrokkenheid ouders en leerlingen 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Film ‘Dyslexie, wat heb ik nodig?’  x x 

Leidraad voor ouders basisschool  x x 

Leidraad voor ouders middelbare school  x x 

 

Aanpak dyslexie in de praktijk 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Film ‘preventieve aanpak groep 1-2’  en 

achtergrondinformatie preventieve aanpak 

x x x 

Film ‘VO-routeplanner’  x x x 

Goed voorbeeld: VO-dyslexie onder de 

loep 

x x x 

 

Samenwerking bibliotheken 

Tool 
Strategisch 

(beleid) 
Tactisch 

Operationeel 

(uitvoering) 

Pakket ‘Leesproblemen en dyslexie’ voor 

bibliotheken 

 x x 

 

https://dyslexiecentraal.nl/doen/werken-met-de-protocollen
https://dyslexiecentraal.nl/leren/lerende-professionals/vergoedingsregeling-dyslexie-de-praktijk
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-elkaar/dyslexie-wat-heb-ik-nodig
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leidraad-voor-ouders-mijn-kind-met-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leidraad-voor-ouders-mijn-kind-met-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-basisonderwijs/praktijkroute-basisonderwijs-groep-1-en-2
https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-basisonderwijs/praktijkroute-basisonderwijs-groep-1-en-2
https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-voortgezet-onderwijs/film-routeplanner-voortgezet-onderwijs
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-onder-de-loep
https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/vo-dyslexie-onder-de-loep
https://dyslexiecentraal.nl/doen/bij-de-bibliotheek/pakket-leesproblemen-en-dyslexie-voor-bibliotheken
https://dyslexiecentraal.nl/doen/bij-de-bibliotheek/pakket-leesproblemen-en-dyslexie-voor-bibliotheken

