Wat is
dyslexie?
Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen
en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk
van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem
dat de talentontwikkeling en schoolprestaties
van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor
presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt
hun plezier in leren en de motivatie voor school
af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid
belangrijk is.
Vroegsignalering van dyslexie is dus heel
belangrijk om op tijd en op maat begeleiding
bij lees- en spellingonderwijs te bieden, in eerste
instantie door school. Voor een kleine groep
kinderen in het primair onderwijs zijn de extra
begeleidingsmogelijkheden van de school niet
voldoende.

Ernstige, enkelvoudige dyslexie
Bij deze kleine groep kinderen is de ernst te groot om voldoende van
de extra lees- en spellinginstructie door school te kunnen profiteren.
Aanvullende zorgexpertise van en behandeling door dyslexiezorgaan
bieders is dan nodig. Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen
andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig kunnen beïn
vloeden. Dan spreken we van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).

ONL: dyslexie-expert in onderwijs én zorg
Onderwijszorg Nederland (ONL) beschikt over jarenlange opgebouwde
kennis over en ervaring met diagnostiek en behandeling van ernstige,
enkelvoudige dyslexie. ONL hanteert een wetenschappelijke
onderbouwde aanpak in aanvulling op het leesonderwijs van en de
begeleiding door school. Plezier en motivatie van kinderen en leren
omgaan met lees- en spellingproblemen zijn speerpunten.
Omdat problemen bij lezen en spellen zich het meest nadrukkelijk op
school manifesteren, is een integrale aanpak van dyslexie met school
heel belangrijk om de lees- en spellingsvaardigheid van kinderen te
vergroten. Ook ouders zijn belangrijk bij het laten slagen van de
behandeling door het maken van thuisoefeningen met hun kind. Door
de samenwerking met school en ouders legt ONL de verbinding tussen
onderwijs en dyslexiezorg. Samen bereiken we het meest.

ONL-dyslexiebehandeling op maat
Het ONL-zorgtraject duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt passend gemaakt
bij de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school. ONL maakt
altijd optimaal gebruik van de informatie van de school en de ouders.
Daarom hoeft ONL kinderen vaak niet onnodig te belasten met
(intelligentie)onderzoek en kunnen we vooraf nauwkeurig inschatten
wat er precies nodig is voor het behandeltraject van een kind.
De behandeling kent een vaste methodische opbouw die voldoet aan
de hoogwaardige ONL-kwaliteitstandaard. Afhankelijk van de mogelijk
heden van kinderen met EED en diens omgeving – school en thuis –
wordt de behandeling op onderdelen op maat gemaakt. Zo kan
ONL aan ieder kind en onder verschillende condities kwalitatief maat
werk leveren.
De ONL-behandeling is blended: face-to-face behandelsessies met
een behandelaar én digitale behandelsessies met het programma
‘Pelle helpt’. Door Pelle helpt is het mogelijk om los van tijd en plaats
te kunnen behandelen. Kinderen kunnen de sessies die voor hun klaar
staan in Pelle helpt bijvoorbeeld op school of thuis volgen. Zo wordt de
integrale aanpak met school én ouders bevorderd.
Daarnaast bestaat de behandeling in principe uit een combinatie van
individuele en groepssessies. Het gaat om kleine groepen van twee tot
maximaal vier kinderen. De verhouding van individuele en groeps
behandeling en de groepsgrootte is afhankelijk van de behoeften en
mogelijkheden van de kinderen.

Welke fasen kent het ONL-zorgtraject?
De basiskwaliteit van ieder traject wordt geborgd door het doorlopen
van dezelfde fasen. De inhoud, de omvang en de duur van iedere fase
kan per kind tot op zekere hoogte verschillen. Afhankelijk van wat
nodig is en werkt bij een kind. Kwaliteit vraagt maatwerk.

›
›
›

Fase 1: Aanmelding, screening en intake
Er wordt informatie van ouders en school verzameld, op
basis waarvan wordt beoordeeld of het vermoeden voor
ernstige, enkelvoudige dyslexie voldoende is onderbouwd
voor aanmelding bij de zorg. Na een positieve beoordeling
wordt een taxatie van behoefte en mogelijkheden gemaakt.

Fase 2: Onderzoek en gezamenlijk opstellen
behandelplan
Er wordt diagnostisch onderzoek gedaan om vast te stellen
of er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige
dyslexie. Als er EED wordt vastgesteld, stelt de behandelaar
op basis van de mogelijkheden van het kind, de school
en ouders een behandelplan op. Gezamenlijk worden er
een aantal concrete en haalbare behandeldoelen opgesteld
en uitgelegd hoe die met elkaar te bereiken.

Fase 3: Behandeling
In deze fase vindt de behandeling plaats. Individueel,
in groepjes en digitaal. Periodiek wordt de voortgang
geëvalueerd met kind, ouders en school. Zo nodig wordt
in samenspraak het behandelplan bijgesteld. Ongeveer een
half jaar na afronding van de behandeling wordt er samen
met school en ouders gekeken naar de bestendiging van het
niveau van lezen en spellen zoals dat bij afronding van de
behandeling was.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet,
hoe werkt het?
De school is verantwoordelijk voor signalering van problemen met
lezen en spellen en het bieden van intensieve lees- en spellings
instructie. Daarvoor volgen zij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie
Primair Onderwijs. Is dat niet toereikend dan kunnen ouders hun kind
aanmelden voor diagnostiek en behandeling van EED: dyslexiezorg.
De gemeente waarin het kind woont, is verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid en vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente
moet vooraf toestemming geven voor de vergoeding van diagnostiek
en/of behandeling. Pas daarna kan gestart worden met de zorg.
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ONL zorgaanbieders EED

Wat kenmerkt ONL?
•
•

•

•
•

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van
de dyslexiezorg.
Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een
andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling
gewoon door.
ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies,
zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezag
hebbend kwaliteitsinstituut.
ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënt
tevredenheidsonderzoek, beiden met positief resultaat.
ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek,
levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar
behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Onderwijszorg Nederland is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus
van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen.
Onderwijszorg Nederland werkt met gespecialiseerde orthopedagogen en
psychologen, die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders,
kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van
Onderwijszorg Nederland staat het individuele kind centraal.
Meer informatie:
www.onderwijszorgnederland.nl/dyslexie

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Met in
totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en
vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77% van de markt. EDventure
is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadviessector.
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