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Dyslexie in transitie

Vooruitgang bij leesen spellingproblemen,
zonder etiketje
In de jeugdzorg en het
onderwijs is veel ver
anderd. Gemeenten
zijn verantwoordelijk
voor Jeugdhulp en
door de wet Passend
onderwijs ligt de zorg
plicht bij scholen. Een
goede samenwerking
tussen onderwijs en
jeugdhulp is noodza
kelijk.
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I

n de Westelijke Mijn
streek werden innovatie
gelden vanuit de gemeen
te succesvol ingezet voor
een pilotproject rondom
dyslexiezorg. Weten
schappelijk dyslexie
experts dr. Ria Kleijnen en prof. dr.
Wied Ruijssenaars ontwikkelden
een interprofessionele aanpak
voor regionale samenwerking. De
eerste resultaten van dit preven
tieve behandeltraject, ingezet op
30 scholen binnen Stichting
Kindante, zijn na ruim twee jaar
goed merkbaar. De werkwijze is
betrouwbaar en werkt kruisbe

Nooit afwachten!
Na publicatie van het adviesrap
port Dyslexie vanuit de Gezond
heidsraad in 1995, kwam een
grote machinerie op gang van
protocollen, regelingen en
vergoedingen voor de onderken
ning en aanpak van dyslexie. Ik
gaf aan dat veel nadruk moest
liggen op een zo vroeg mogelijke
signalering van en hulp bij
dreigende problemen, al binnen
enkele maanden na de start van
het onderwijs in groep 3. Helaas
ontstond in de praktijk meer
aandacht voor diagnostiek en
behandeling als er al problemen
zijn. In het project Dyslexie in
transitie hebben we het ideaal
van ‘nooit afwachten, maar
meteen elk signaal serieus
nemen’ succesvol kunnen
uitwerken. In een goed georgani
seerde samenwerking tussen
school, ouders en dyslexie
experts uit de zorg lukt het om
een belangrijk deel van de
ernstige problemen te voorko
men. Alle betrokkenen profite
ren van elkaars expertise in het
belang van de leerlingen. Prof.
dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars,
hoogleraar Orthopedagogiek
RUG en medegrondlegger van
Dyslexie in transitie.

stuivend. Kortom: het loont om
van meet af aan de krachten de
bundelen.
Begin dit schooljaar werd moeder
Monique door Margo Schmitz,
intern begeleider van basisschool
Leyenbroek, geïnformeerd dat
haar zoon Mees (7) in aanmerking
kwam voor het project Dyslexie in
transitie. Na heldere uitleg, zag
moeder kansen. “Met deze aanpak
is het mogelijk om Mees vroegtij
dig te volgen en te bepalen wat
Mees nodig heeft om de achter
stand in te halen. Als ouder word
ik nauw betrokken en overleg ik
met behandelaar en leerkracht
wat we thuis kunnen doen om
Mees te ondersteunen.” Na een
aantal weken, waarin ook thuis
werd geoefend met diverse
(digitale) hulpmiddelen, is de
vooruitgang reeds zichtbaar.
“Mees maakt een persoonlijke
groei door.”
Christa Boom is vanuit Amalexis,
als behandelaar in de klas actief op
deze school. “Dat is een grote
verandering ten opzichte van de
klassieke behandeling, waarbij het
kind uit de klas werd gehaald.
Groot voordeel van behandeling in
de klas is, dat je meteen aandacht
en advies aan de kinderen kunt
geven tijdens de klassikale instruc
ties. Daarbij kijk ik verder en zie
ook de andere leerlingen. Ik kan
vroegtijdig signaleren en de
leerkracht praktische tips geven.
Zo hebben we korte lijnen en

kunnen we zaken samen oppak
ken.” Anke, leerkracht in combina
tiegroep 34 is enthousiast.
“Christa is mijn vraagbaak bij
twijfel over de inzet van een
aanpak. Het is een wisselwerking,
die zich als een olievlek door de
hele school verspreidt. Collega’s
komen weer bij mij in de klas op
consultatie, om te kijken hoe ik
specifieke problemen aanpak. Zo
leren we van elkaar.” Op deze
manier is er sprake van professio
nalisering on the job.

Preventief
Juist die vroegtijdige signalering
en preventieve benadering is een
van de grote voordelen van
Dyslexie in transitie. Margo
Schmitz legt uit: “In de klassieke
aanpak bouwde je tot eind groep 4
of 5 een dossier op. Nu kunnen we
een intake voor een preventief
traject aanvragen en zijn daardoor
de frustratie bij een kind vóór.”
Marika de Bruijn, senior adviseur
onderwijs bij Kindante, haakt
daarop in: “Je ziet een stijging van
het aantal leerlingen met kenmer
ken (doordat ze eerder gesigna
leerd worden), maar een daling
van het aantal diagnoses dyslexie.
We boeken nu voortgang zonder
dat we eerst onnodig etiketjes
hoeven te plakken!”
Bert Kamphuis, wethouder
Onderwijs en Jeugdbeleid van
gemeente SittardGeleen, kwam
vlak na zijn installatie in contact
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met dit pilotproject. “De insteek
om kinderen uit dure zorgtrajec
ten te kunnen houden is veelbelo
vend. Het is goed voor het kind, de
ouders, school èn de gemeenten. In
de vier gemeenten van de Westelij
ke Mijnstreek (SittardGeleen,
Stein, Beek en Schinnen) wordt
maatwerk geleverd. Dit past bij de
doelstellingen van de gemeenten.”

Kostenbesparend
Een preventief behandeltraject
kost ongeveer 2000 euro aan
zorggelden. Een klassiek traject
zo’n 5000 euro. Per kind dat niet
doorverwezen hoeft te worden,
levert dit dus een besparing op van
3000 euro. Doorverwezen kinde
ren doorlopen een verkort, dus
goedkoper diagnostiektraject en
door de interprofessionele samen
werking worden onterechte
doorverwijzingen voorkomen.
“Binnen de wet Passend onderwijs
worden diverse zorgniveaus
onderscheiden. Bij zorgniveau

drie, waarbij specifieke interven
ties moeten worden uitgevoerd,
lopen scholen vaak vast. Met hulp
van het preventieve traject, in
samenwerking met de dyslexie
behandelaar, lukt het wel. Wij
hopen daarom dit traject uiteinde
lijk op te kunnen schalen naar
meer scholen, gemeenten en
dyslexieaanbieders”, besluit
projectleider Ria Kleijnen.

’’Transformatie in de
dyslexiezorg gebeurt
door vroegtijdig en
preventief te investe
ren in kind en
onderwijs.”
Monique Vloet, manager Taal Zuid,
Audiologie & Communicatie Adelante

