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INHOUD VAN DE WORKSHOP

¡ Welkom, even voorstellen en verwachtingen in beeld

¡ Functie Poortwachter en waar staan we nu?

¡ Dyslexie in de regio

¡ Iets dieper in op de hulp en wat te doen bij comorbiditeit en algemeen leerprobleem

¡ Wat doet de poortwachter nog meer?

¡ Vragen beantwoorden



WELKOM!



POORTWACHTER SWV DE EEM SINDS APRIL 2018



WAT DOET DE POORTWACHTER NU?

¡ Data monitoren

¡ Meedenken in innoveren

¡ Anticiperen op het werkveld



DYSLEXIE IN DE REGIO…EEN AANTAL STELLINGEN

1. Ons verwijzingpercentage lag in april 2018 bijna op niveau.

2. Er zijn afgelopen jaar (2019) meer dan 300 dossiers binnengekomen.

3. Minder dan 50% van de dossiers worden goedgekeurd.

4. In de gemeente Amersfoort is het aantal aanmeldingen enorm gestegen.

5. De grootste zorgaanbieder blijft RID.

6. Op 9-jarige leeftijd worden de meeste aanmeldingen gedaan.

7. Bij jongens bestaat vaker het vermoeden van dyslexie.



DEFINITIE DYSLEXIE 

“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het 
accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.“

Bijkomende criteria:

1. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen van de leerling, 
gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt (achterstand). Het mag niet een algeheel 
leerprobleem zijn.

2. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook 
wanneer voorzien wordt in adequaat remediërende instructie en oefening (hardnekkigheid).



SIGNALEREN LEESPROBLEMEN

Twee belangrijk criteria:

Achterstandscriterium: de scores op 3 hoofdmeetmomenten zijn:

• Lezen: 3x een V-(min)-score of E-score (zwakste 10%) 

OF 

• Lezen: 3x een V-score of lage D-score (zwakste 20%) en Spelling: 3x een V-(min)-score of E-score (zwakste 10%)

Hardnekkigheidscriterium: de lees- en/of spellingontwikkeling stagneert en de leerling profiteert niet of 
nauwelijks van de geboden interventies



ZORGNIVEAU 1 + 2 

Zorgniveau 1
• Effectief gebruik van de methode

Zorgniveau 2
• Extra zorg binnen de groep door de groepsleerkracht
• Verlengde instructie en verdiepte instructie
• Herhaling in kleinere stappen
• Meer oefentijd en meer begeleide inoefening
• Doel: aansluiting met de methode en daarmee bij de groep houden.

Gestapelde zorg: 



ZORGNIVEAU 3

• Specifieke interventies. 

• Hardnekkigheid/didactische resistentie aantonen door 60 minuten per week extra instructie en oefening

• Minimaal 3x per week 20 minuten

• Twee keer 10-12 weken

• In maximaal een groepje van 4 leerlingen. 

• Geboden door een gekwalificeerde professional: Leesspecialist, Remedial Teacher, Intern Begeleider, Leerkracht, 
Onderwijsassistent, Eventueel externe partij 



ZORGNIVEAU 3: METHODEN LEZEN

Er wordt ondersteunend, herhaald en met instructie gelezen. 

¡ Bouw! (Geboden begeleiding van Bouw toevoegen) / Letterstad

¡ Zo leer je kinderen lezen en spellen

¡ Estafette aanpak 1

¡ Leesbalans

¡ Ralfi

¡ Connect Klanken & Letters, Woordherkenning, Vloeiend Lezen

¡ Toch nog leren lezen 

¡ Taal in Blokjes

¡ Zuid-Vallei Lezen 

¡ Veilig Leren Lezen

¡ Zwijsen heeft een document gemaakt met de verschillende zorgniveaus 



ZORGNIVEAU 3: METHODEN SPELLING

Leerling krijgt gestructureerd, middels instructie de spellingsregels aangeleerd en een goede 
spellinghouding. 

¡ Leren lukt in de klas

¡ PI-Spello, in de vorm van specifiek interventie

¡ Taal in Blokjes

¡ Staal

¡ Malmberg heeft een document gemaakt met de verschillende zorgniveaus 

¡ Zo leer je kinderen lezen en spellen

¡ Zuid-Vallei Spelling



ZORGNIVEAU 3: HANDELINGSPLAN 

¡ Zorgniveau 1, 2 en 3 beschrijven in handelingsplan

¡ Beginsituatie is aangegeven

¡ Er zijn SMART-doelen opgesteld 

¡ Er is beschreven hoe de hulp wordt georganiseerd

¡ Wie geeft de begeleiding?

¡ Op welke momenten en hoe lang?

¡ In welke periode/aantal weken wordt de hulp geboden?

¡ Hoe groot is de groep leerlingen?

¡ In welke ruimte?

¡ Hoe wil je het doel bereiken?

¡ Evaluatie?



ZORGNIVEAU 4

• Diagnostiek en/of behandeling in het zorginstituut (zwakste 4% van de leerlingen)

• De poortwachter geeft een positief of negatief advies. 

• Er is gekeken naar het achterstands- en hardnekkigheidscriterium

• Maar er wordt ook gekeken naar comorbiditeit, discrepantie andere vakken en hoogbegaafdheid



CASUS 

Wat heeft de Poortwachter nodig om dit te kunnen 
beoordelen?



ALGEMEEN LEERPROBLEEM

¡ Er moet een discrepantie te zien zijn tussen lezen en/of speling en de andere vakken. 

¡ Leerlingen met een intelligentie lager dan 70 komen niet in aanmerking

¡ Onderbouwing van de school waarom gedacht wordt aan EED

¡ Methode-gebonden toetsen



COMORBIDITEIT

¡ Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon.

¡ Aantonen dat de gedragskenmerken van de stoornis onder controle zijn 

¡ Verklaring van de behandelende arts of hulpverlener

¡ Arrangementsmogelijkheden in overleg met onderwijsondersteuner. 



HOOGBEGAAFDHEID 

¡ TIQ >130

¡ Woorddecodeervaardigheid staat los 

van de begaafdheid

¡ Geen reden om bij hoogbegaafde 

leerlingen af te wijken van de criteria

Hogere lijdensdruk



TOT SLOT.. WAAR WE NOG MEER MEE BEZIG ZIJN 

¡ Nieuwe tool 

¡ Aanmelding

¡ Berichtgeving

¡ Controle tweede ouder 



VRAGEN


