
Professionaliseringsmodule  
vergoedingsregeling > kijk bij  
LEREN > Lerende  
professionals

Handreiking voor de invulling van  
ondersteuningsniveau 2 en 3 > kijk bij  
DOEN > Samenwerken bij  
Ernstige Dyslexie 

 

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 het tempo waarin de vaardigheid van de leerling 
groeit en op de hardnekkigheid van eventuele problemen. Hierbij wordt ondersteuning geboden op 
verschillende niveaus. Om hiermee aan de slag te gaan zijn er verschillende handreikingen en andere 
documenten ontwikkeld en te vinden op  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 

De leerkracht gaat door met goed lees- en spellingonderwijs in de klas en biedt daarnaast:
		 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 blijven 
leerlingen met dyslexie begeleid worden 
op school, met de daarbij passende  
ondersteuning 

De leerkracht gaat door met het aanbod op niveau 1 en 2 en biedt daarnaast 
specifieke interventie in samenspraak met de lees-/spellingspecialist: 
		 specifiek afgestemd op het niveau en/of 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 
		 bevat meerdere werkzame componenten 

Hoofdmeting

Leidraad van onderwijs naar zorg  
> kijk bij WETEN > Doorverwijzing  
naar de zorg

Goed lees- en 
spellingonderwijs 
> kijk bij WETEN

www.dyslexiecentraal.nl

Aan de slag!

https://dyslexiecentraal.nl/leren/lerende-professionals
https://dyslexiecentraal.nl/leren/lerende-professionals
https://dyslexiecentraal.nl/doen/samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie
https://dyslexiecentraal.nl/doen/samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie
http://www.dyslexiecentraal.nl
https://dyslexiecentraal.nl/weten/doorverwijzing-naar-de-zorg
https://dyslexiecentraal.nl/weten/doorverwijzing-naar-de-zorg
https://dyslexiecentraal.nl/weten

