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Nieuws van de Poortwachter Dyslexie 
 
In deze bijzondere tijd van veel ongewone maatregelen kunnen we als poortwachters gelukkig 
gewoon doorwerken. Het contact met ouders en scholen vindt nog steeds plaats en op deze manier 
kunnen de aanvragen zorgvuldig gescreend worden. Fijn dat we elkaar zo blijven vinden!  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het creëren van een nieuwe tool, zodat het aanvragen en 
screenen nog efficiënter uitgevoerd kan worden. Daarnaast begrijpen we dat de coronamaatregelen, 
ook nu de maatregelen enigszins versoepeld zijn, gevolgen hebben voor het onderwijs en het 
ondersteunen van leerlingen die dit nodig hebben. We hebben gemerkt dat dit vragen oproept. 
Vandaar dat we enkele zaken op een rijtje zetten: 

- Voor tips voor het ondersteunen van leerlingen in deze tijd, zie: 
https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-
maatregelen 

- Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) geeft aan dat de ondersteuning op 
ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 gecontinueerd moet blijven wil de aanvraag straks kunnen 
voldoen. Het hardnekkigheidscriterium blijft belangrijk om aan te kunnen tonen. Probeer dit 
dus zo goed mogelijk vorm te geven en te beschrijven. 

- De begeleiding op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 mag gegeven worden middels beeldbellen. 
- De inzet van ouders bij het begeleiden op ondersteuningsniveau 1,2 en 3 is geen afdoende 

invulling van de benodigde ondersteuning.  Alleen bij de methode Bouw! mogen ouders 
ingezet worden bij de begeleiding op ondersteuningsniveau 3, mits de leesspecialist samen 
met de leerkracht de ontwikkeling goed volgt. De leesspecialist neemt de tussentijdse 
toetsen af en blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding. Let er dus goed op 
dat Bouw! minimaal één uur per week wordt gedaan.   

- Mocht de begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 onverhoopt niet goed ingevuld 
kunnen worden in de praktijk, dan zal deze weer zo snel mogelijk opgepakt moeten worden 
zodra de scholen weer open gaan. Dat betekent dat de eventuele doorverwijzing naar de 
zorg ook pas op een later moment mogelijk zal zijn.  

- Het tussenmeetmoment in maart/april 2020 was facultatief, als dit niet gelukt is, is dat dus 
niet erg.  

- Als er twijfels of vragen zijn over de aanpak of een eventuele aanvraag in deze periode, neem 
dan vooraf contact op met de poortwachter via de mail dyslexie@swvdeeem.nl.  

Het screenen van dossiers uit deze periode vraagt extra maatwerk. We nemen daarbij ook zorgvuldig 
het beeld van de leerling mee van vóór en na de coronamaatregelen om tot een goede afweging te 
kunnen komen. Wees dus volledig in het dossier en onderbouw eventueel extra in een los document 
waarom u denkt aan ernstige enkelvoudige dyslexie.  
 
Om het screenen vlot te laten verlopen is het ten alle tijden belangrijk om dossiers zo volledig 
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mogelijk aan te leveren. We willen ouders en scholen dan ook vragen om bijvoorbeeld relevante 
verslagen van onderzoek en/of behandeling direct toe te voegen. Wat betreft handelingsplannen is 
het belangrijk dat deze plannen minimaal een jaar terug gaan en dat zowel ondersteuningsniveau 1, 
2 en 3 beschreven is. Bij ondersteuningsniveau 3 dient de extra geboden hulp in twee periodes van 
elk minimaal 10 weken beschreven en geëvalueerd te zijn. Indien nodig zullen wij zelf ook contact 
zoeken met ouders en/of intern begeleiders.   
 
Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn, dan is contact altijd mogelijk. Mail gerust uw 
vraag inclusief het dossiernummer en telefoonnummer naar dyslexie@swvdeeem.nl, dan nemen wij 
telefonisch contact met u op.  

 

 


