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Inleiding
In 2017-2018 is het project ‘Dyslexie in Transitie’ het derde jaar ingegaan met meer Kindante-scholen
(N=26), 2 (startende) Innovo-scholen, 4 gemeenten (Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein) en
meer dyslexie-instituten: naast de jGGZ-instelling Amacura/Amalexis ook Adelante Zorggroep.
In dit 3de jaar zijn de volgende preventieve trajecten aangeboden (zie ook: beschikking gemeente)1
•
•
•

Traject 1: preventief behandelen in de school
Traject 2: consultatie
Traject 3: proefbehandelen in de zorg (niet opgenomen in beschikking)

In dit jaarverslag worden eerst de resultaten van deze trajecten beschreven. Vervolgens wordt
ingegaan op de andere activiteiten die het mogelijk maken dat deze trajecten duurzaam verankerd
worden. Het verslag eindigt met een ‘overall’ conclusie en de plannen voor het 4de jaar, tevens
afrondende jaar.

Resultaten van de preventieve trajecten
Traject 1: Preventief behandelen in onderwijs
Doelgroep: 34 kinderen (van 29 scholen) van groep 3 en 4 (en enkele van tweede helft groep 2) met
gerede kans op verwijzing naar dyslexiezorg (bij start 2 × E-scores en bij jongere kinderen specifieke
intake).
Interventieperiode: 2 × 8 weken2 (uitvoering op werkvloer), exclusief afstemming en evaluatie
(totaal ongeveer een half jaar).
Tranches: er is gewerkt in 2 tranches3: (1) september 2017 t/m januari 2018 en (2) februari 2018 tot
zomervakantie 2018).

Kenmerken traject
In dit derde jaar voerden leerkracht(en), behandelaar en ouders wederom gezamenlijk passende
interventies uit volgens een geïntegreerd handelingsplan. Dit 3de jaar hebben we nóg meer het
accent gelegd op de inzet van de behandelaar op de werkvloer, op een enkele uitzondering na
hebben alle behandelaars de interventies uitgevoerd in de klas. De behandelaar werkte ongeveer 5/6
van de tijd samen met de leerkracht in de klas en 1/6 individueel met het kind buiten de klas. Ook dit
jaar zijn hiervoor vele praktische varianten. Evenals in de vorige jaren heeft de behandelaar zicht
1

Beschikking 2017-2018 d.d. 11 juli 2017:
• Traject 1: 30 scholen en 30 individuele trajecten preventieve behandeling, 20 follow-up trajecten;
• Traject 2: 30 consultatietrajecten
• Traject 3: niet opgenomen in beschikking
2
Door eerder in het schooljaar te beginnen is de interventieperiode een week langer geworden (i.p.v. 7 weken,
nu 8 weken) per tranche.
3
Evenals vorig jaar is gekozen voor 2 tranches, omdat we zoveel mogelijk kinderen wilden ‘bedienen’.
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gekregen op de kwaliteit van instructie en ondersteuning op niveau 2 en 3 en stemde zij daarop af.
Gaandeweg introduceert de behandelaar nieuwe ontwikkelingen, methodieken of materialen. Zo is
op vrijwel iedere school met Bouw!4 gewerkt en is gezamenlijk gewerkt aan de daarbij bijbehorende
competenties. Dit jaar is een specifiek ‘evidence based’ niveau 3-programma (Taal-in-Blokjes) veel
ingezet.
De casemanager (CM) is wederom een gouden greep gebleken. Deze bovenschoolse
onderwijsspecialist monitort het gehele geïntegreerde traject5: beginsituatie (intake), doelen en
geïntegreerd behandelplan, handelingsintegriteit, (tussen)evaluatie, conclusie én het
samenwerkingsproces. Ook is de casemanager betrokken bij schoolontwikkeling (met
ib’er/leesspecialist) op het gebied van lees- en spellingonderwijs en omgaan met verschillen.

Resultaten traject 1 (preventieve behandeling op school)
Tranche 1: N = 15 leerlingen

Vermoeden EED terecht

Geen verwijzing naar EED

Anders

(doorverwijzing naar EED-zorg)

(schooltraject)

(o.a. comorbiditeit)

N=3

N=7

N=5

↓

↓

Verkorte diagnostiek en
EED-behandeling

Voortzetting door school van
ingezet interventietraject6

(i.s.m. school & ouders)

-----------------------------------Follow-up trajecten7: N=3
(waarvan doublure: N=2)

↓
Ander onderzoek/traject:
jGGZ: aandacht en concentratie
en ADHD (N=2)
Taalverwerkingsonderzoek (N=2)
Neurofeedback (via ouders) (N=1)

4

Bouw! is een computergestuurd preventief interventieprogramma, dat gelijk oploopt met de lees- en
spellinginstructie. Risicokinderen krijgen 4x per week extra begeleiding met tutoren (ouders of oudere
leerlingen). Materialen en scholing zijn vanuit projectgelden vergoed.
5

Het aantal uren dat de casemanager hiervoor heeft is 15 uur. Deze worden bekostigd door het schoolbestuur.
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Na het halve jaar preventieve behandeling kan de school zelfstandig verder (in samenwerking met de ouders).
In een aantal gevallen is een follow-up traject aangewezen (zie hieronder). Omdat de behandelaar vrijwel altijd
ook weer voor andere kinderen op de school komt (ook voor het curatieve traject) vindt er een natuurlijke
manier van ‘vinger aan de pols houden’ of consultatie plaats.
7

Follow-up traject: in het 3de jaar heeft de praktijk ook weer laten zien, dat het in een aantal gevallen goed is
om de leerling een half jaar tot een jaar te blijven volgen. Te denken valt al jonge kinderen van groep 2 en 3 of
aan kinderen bij wie het half jaar preventieve behandeling niet voldoende is om definitief ernst en
hardnekkigheid aan te tonen. Behandelaars hebben geëxperimenteerd met een aantal varianten van dit
opvolgingstraject, variërend van ‘vinger aan de pols’, meedenken bij resultaatgesprekken op school tot
daadwerkelijke behandelingen op school.
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Tranche 2: N = 19 leerlingen

Vermoeden EED terecht

Geen verwijzing naar EED

Anders

(doorverwijzing naar EED-zorg)

(schooltraject)

(o.a. comorbiditeit)

N=7

N=7

N=5

↓

↓

Verkorte diagnostiek en
EED-behandeling

Voortzetting door school van
ingezet interventietraject

(i.s.m. school & ouders)

------------------------------------Follow-up trajecten: N=2

↓
Ander onderzoek/traject:
jGGZ: ADHD, ASS, aandacht en
concentratie (N=2)
Taalverwerkingsonderzoek (N=1)

SBO-verwijzing: 1

Hoogbegaafdheid (N=1)

Aanvullende hulp (door
ouders bekostigd): N=2

Ergo/fijne motoriek (N=1)

Samenvatting resultaten 2017-2018
Traject 1: Preventieve behandeling in de school.
Totaal aantal: N = 34 leerlingen

Vermoeden EED terecht

Geen verwijzing naar EED

Anders

(doorverwijzing naar EED-zorg)

(school begeleidt verder)

(o.a. comorbiditeit)

N=10

N=14

N=10

Conclusie
In totaal zijn 34 leerlingtrajecten uitgevoerd. Kijken we naar de verhouding EED-trajecten (N=10)
enerzijds en ‘schooltrajecten’ (N=14) en ‘anders’ (N=10) anderzijds, dan kunnen we vaststellen, dat in
dit 3de jaar 70% van de leerlingen niet is verwezen naar de EED-zorg. Houden we de groep ‘anders’
eruit dan is het resultaat dat 58% van de leerlingen niet verwezen is naar de EED-zorg.
We zien – meer dan voorgaande jaren – dat het aantal leerlingen met comorbiditeit of anderszins vrij
hoog is. Van deze groep zouden mogelijk ook nog leerlingen in het EED-traject terecht zijn gekomen
als ze er niet door het preventieve traject uitgezuiverd waren.
Evenals andere jaren moeten de percentages enigszins genuanceerd worden, omdat kinderen van
wie comorbiditeit (na psycho-diagnostisch onderzoek) geen belemmering blijkt te zijn voor
dyslexiebehandeling alsnog EED-zorg kunnen krijgen. Dit geldt ook voor kinderen met een follow-up
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traject: enkelen van hen kunnen – op termijn – alsnog in de zorg terecht komen. Wij blijven dit goed
volgen.
Rekening houdend met deze nuanceringen, mogen we echter stellen dat zeker 50% van de kinderen
NIET in de zorg terecht komt, als ze het preventieve traject hebben doorlopen. Naast het gegeven dat
de werkwijze goed voor kinderen, hun ouders en professionals is, levert het ook een aanzienlijke
besparing op.
In totaal hebben 28 scholen deelgenomen en 34 leerlingen, waarmee we nagenoeg aan de aantallen
van de beschikking8 hebben voldaan. In totaal zijn er 5 follow-up trajecten geweest, hetgeen
aanzienlijk lager is dan de schatting.

Voordelen voor onderwijs en zorg/gemeente
Dit preventieve behandeltraject biedt de mogelijkheid tot beter afgestemde interventies en
intensiev(er)e samenwerking tussen onderwijs en zorg. Het betreft een doeltreffend
onderwijszorgarrangement dat past bij de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen gemeenten, de
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek.
In de school vindt de samenwerking met name plaats op zorgniveau 3 maar ook zorgniveau 1 en 2
wordt versterkt, doordat de behandeling veelal in de groep plaatsvindt en daarbij een gerichte
samenwerking tussen behandelaar en de leerkracht nodig is.
Daarnaast biedt dit traject de zorg een datagestuurde kijk op de ernst én hardnekkigheid, waardoor
vals-positieven vermeden worden (besparing van kosten bij intake/diagnostiek/behandeling). Het
traject geldt als een perfect Respons to Intervention-traject9 waar zowel diagnostische als
behandelinformatie wordt opgedaan. De gemeente ziet haar innoverende doelen gerealiseerd: het
traject is preventief, integraal, kwalitatief en kostenbesparend.

De mini-documentaire die in de loop van dit 3de jaar is gemaakt, illustreert de aanpak.
Dyslexie in transitie (kort) (operationeel)
https://vimeo.com/260544180/64f876f65f
Dyslexie in transitie (lang):
https://vimeo.com/264448847/993afcaf13

8

In de beschikking van 11-07-2017 worden 30 scholen en 30 kinderen (traject 1) genoemd. Op 1 school na is dit
gehaald, hetgeen goed gemaakt wordt met 4 extra leerlingtrajecten. Van de geschatte 20 follow-up trajecten
zijn er slechts 5 uitgevoerd.
9
Respons to Intervention (RTI): uitgangpunt bij RTI is dat leerlingen pas worden gezien als leerlingen met
leesproblemen/dyslexie als ze na de nodige interventies nog ‘dramatisch’ achterblijven bij hun leeftijdgenoten
achterblijven (Fuchs & Fuchs, 2006). Vertrekpunt is vroegtijdig signaleren én direct en adequaat reageren op
risicoleerlingen (geen ‘wait and fail’).
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Traject 2: Consultatietraject
Doelgroep: scholen (N = 30) met een micro-, meso- of macrovraag over de begeleiding van
leerlingen met lees- en spellingproblemen en/of vermoeden van dyslexie.
Interventieduur: 15 uur verdeeld over ongeveer een half jaar tot een jaar.

In dit 3de jaar hebben 25 scholen10 gebruik gemaakt van het consultatietraject. Ook nu
hebben scholen bij afwijzing voor traject 1 (omdat dit vol is of de leerling in een hoger
leerjaar zit) gekozen voor een consultatietraject. De casemanager heeft samen met de
school gezocht naar oplossingen voor de vragen die de school had met betrekking tot het
lees- en spellingonderwijs (zorgniveau 1, 2) én de specifieke begeleiding op zorgniveau 3.
Ook vervulde de casemanager de vraagbaakfunctie naar ouders.
In dit 3de jaar zijn behandelaars minder betrokken geweest bij de consultatietrajecten. Dit
laat zien, dat de casemanagers (bovenschools van Kindante) steeds meer zelfstandig in staat
zijn de consultatievragen naar behoren te beantwoorden.
Kenmerken aanpak
Een school kan dit traject aanvragen als ze vragen heeft op het gebied van lezen, spellen
en/of dyslexie. Het gaat hier vooral om vragen op klassen- (alle leerjaren) of schoolniveau.
Een enkele keer kan het een vraag over een leerling bevatten, als dit binnen de klas/school
breder opgepakt kan worden.
Resultaten traject 2 (Consultatietraject)
N = 25
N = 18
N=5
N=2

Uitgevoerd op het niveau van:
klas
school
leerling

In 23 van de 25 consultatietrajecten zijn de doelen gehaald11. Vrijwel alle
consultatietrajecten hadden betrekking op de middenbouw (gr. 5 en 6). In 10 van de 25
consultaties is de behandelaar met succes geconsulteerd: o.a. vragen over regulier EEDtraject, uitleg over ICT-programma, uitleg over methodiek (Taal in Blokjes), advies aan
directie over dyslexiezorg. Verder is te melden, dat we in dit 3de jaar ook consultatietrajecten
in groep 2 hebben uitgevoerd. Dit was zeer succesvol en leerzaam voor zowel casemanagers,
behandelaars als leerkrachten. De preventieve aanpak en de inzet van Bouw! bij deze jonge
10

In de beschikking van 11-07-2017 zijn 30 consultatietrajecten voorzien. Dit blijkt ietwat aan de hoge kant te
zijn. Omdat de trajecten hoofdzakelijk door casemanagers zijn uitgevoerd (en dus bekostigd door het
schoolbestuur) is dit verschil verwaarloosbaar.
11
Twee consultatietrajecten zijn gestrand, door leerkrachtwisseling, onduidelijke vraagstelling en onvoldoende
motivatie.
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kinderen stuit soms op ‘koudwatervrees’ bij leerkrachten of ouders (immers deze jonge
kinderen moeten spelen en niet geconfronteerd worden met ‘leren’). Een complement voor
de casemanagers en behandelaars die dit hebben weten te ontzenuwen, gewapend met
zowel wetenschappelijk inzichten als door voor te doen hoe het ‘ongecompliceerd’ kan. De
kinderen zelf waren het grootste bewijs: zij hadden niet in de gaten dat ze iets speciaals aan
het doen waren en maakten taakjes op de computer, evenals de andere kinderen deden. Dit
laat zien, dat de preventieve aanpak in groep 2 kan beginnen, een van de doelstelling van dit
project (‘niet afwachten’, meteen ingrijpen’). Ook de ouders beaamden dit tijdens en na
afloop.
Conclusie
Het consultatietraject heeft in dit 3de jaar veel goeds opgeleverd, leerlingen uit hogere
groepen uit de zorg gehouden en leerlingen uit groep 2 voorbereid op het lezen en spellen in
groep 3. Dit traject kan gezien worden als een ‘light-vorm’ (in vergelijking met traject 1) om
tot betrouwbare keuzes te komen. Dit traject is een goed ‘vangnet’ met relatief lage kosten.
Voordelen voor onderwijs en zorg/gemeente
Met dit consultatietraject wordt de school relatief snel verder geholpen. Dit traject zoomt in
op de handelingsverlegenheid (zorgniveau 1 t/m 3), waardoor helder wordt wat
risicokinderen nodig hebben en waar de school/leerkracht nog aan kan werken. Neveneffect
van het consultatietraject is, dat de school de eigen kwaliteit onder de loep neemt en
mogelijk ook acties onderneemt op beleidsniveau.
De zorg wordt geconsulteerd waar nodig. Voor de zorg is dit een mogelijkheid om
laagdrempelig bepaalde expertise binnen de school te brengen. Door multidisciplinaire
samenwerking op adviesniveau kunnen ernstiger problemen worden voorkomen.
Voor de gemeente geldt dat dit relatief goedkope traject heel preventief werkt en dat op
een natuurlijke manier wordt samengewerkt (‘natuurlijke’ ontschotting).
Traject 3: proefbehandeling in de zorg
Doelgroep: leerlingen (N = 5) van 5 scholen die reeds in de zorg zijn, maar waar twijfel is aan
hardnekkigheid of comorbiditeit.
Interventieduur: 10 uur (10 weken 1 uur per week aaneensluitend)

Dit traject vindt plaats als de leerlingen al in de zorg zijn aangemeld. Net als in de
voorgaande jaren, vindt aanmelding voor dit traject plaats door de zorgaanbieder.
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Kenmerken aanpak
Bij een aantal kinderen blijkt tijdens het diagnostisch proces, dat de hardnekkigheid onvoldoende kan
worden vastgesteld. Ook kunnen - door (vermoede) comorbiditeit - twijfels rijzen over de
behandelbaarheid van de dyslexie. Er vindt dan – tijdens de diagnostische fase - gedurende 10 weken
proefbehandeling plaats. De behandelaar werkt daarbij nauw met ouders en school samen. Er wordt
gewerkt met een geïntegreerd behandelplan dat regelmatig wordt geëvalueerd. Aan deze
proefbehandeling is een casemanager verbonden, die zorgdraagt voor de integrale samenwerking.12
De proefbehandeling biedt veel diagnostische en behandeldata en eindigt met het verder afronden
van de diagnosefase. Daarna volgt al naargelang de diagnose al dan niet een behandeltraject.

Resultaten traject 3 (proefbehandeling)
N=5
N=3

Vermoeden EED
terecht
ja

N=2

nee

vervolgtraject

comorbiditeit

Voortzetting en afronding EEDdiagnostiek (& behandeling)
Afronden EED-diagnostiek en
advies schooltraject; Mogelijk:
diagnostiek buiten EED

N=2 ‘onder controle’
(ADHD, ASS)
N=1 ‘nog niet onder
controle’; prioriteit
jGGZ- behandeling

In totaal zijn er 5 proefbehandelingen uitgevoerd. Daarvan bleken 3 kinderen terecht aangemeld te
zijn voor EED. Bij 2 van deze 3 bleek na diagnose (jGGZ) sprake te zijn van comorbiditeit. Omdat de
comorbiditeit geen belemmering vormde voor EED-behandeling hebben deze kinderen
dyslexiebehandeling gekregen.
Voor 2 kinderen gold dat er geen EED-diagnose gesteld kon worden. Bij 1 van deze kinderen bleek er
geen sprake te zijn van hardnekkigheid (volgens EED-criteria). Het kind heeft een passend
behandeladvies gekregen om op school te vervolgen. Er was wel sprake van dyslexie (mildere vorm)
en in zo’n geval staat het de ouders vrij om buiten het vergoede circuit een diagnostisch onderzoek
naar dyslexie te laten uitvoeren al dan niet gevolgd door een behandeltraject13.
Voor 1 kind gold dat er weliswaar sprake leek van dyslexie, maar dat deze diagnose nog niet gesteld
kon worden, omdat eerst aan de comorbide stoornis prioriteit gegeven moest worden. Dit kind krijgt
eerst behandeling in de jGGZ, waarna gekeken wordt of EED-dyslexiediagnostiek en EEDdyslexiebehandeling alsnog aangewezen is.

12

Proefbehandeling wordt door de behandelaar uitgevoerd en gecoördineerd. De casemanager heeft als taak
de samenwerking tussen behandelaar, school en ouders te monitoren. In die gevallen, waar dit ‘van zelf’ al
plaatsvindt, is de casemanager niet nodig. Als dat wel zo is, dan is het aantal uren geringer dan bij traject 1.
13
Het mag duidelijk zijn dat niet iedere ouder/verzorger zo’n diagnostisch onderzoek (en eventuele
behandeling) kan bekostigen. Hier sluipt ongelijkheid binnen, waar we in het project bij stil moeten staan.
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Conclusie
In het 3de projectjaar is er nog minder gebruik gemaakt van dit traject dan in het 2de jaar14. We
vermoeden dat dit komt, omdat scholen de EED-procedure steeds beter kennen én omdat er een
goede intake is bij beide behandelinstituten.
We willen dit traject handhaven, mede omdat we in den lande zien dat proefbehandeling steeds
meer gehanteerd wordt in de dyslexiezorg. Ook is proefbehandeling een ideale werkwijze gebleken
bij (vermoedens van) comorbiditeit. In lijn hiermee kan er in de toekomst ook meer zicht verkregen
worden op bijvoorbeeld hoogbegaafdheid & dyslexie en epilepsie & dyslexie.
De bekostiging van dit traject vraagt specifieke aandacht, omdat het ‘extra’ uren (10
proefbehandeluren) zijn die bovenop het diagnostiekarrangement komen. Ze kunnen niet gezien
worden als ‘(curatieve) behandeluren’ (immers de diagnose is nog niet gesteld). De proefbehandeling
maakt deel uit van de diagnostische fase, maar vraagt om additionele bekostiging.

Voordelen voor onderwijs en zorg/gemeente
Dit traject grijpt in feite achteraf in op de (mogelijke) handelingsverlegenheid in het onderwijs
(zorgniveau 3) of comorbiditeit. Het biedt de zorg betrouwbaardere diagnosemogelijkheden.
Samenwerking met de ouders en het onderwijs maakt deel uit van deze aanpak, hetgeen de
proefbehandeling verrijkt. Voor de gemeente heeft dit traject als voordeel, dat het kostenbesparend
kan werken, omdat vals-positieven voorkomen worden.

14

In de beschikking van 11-07-2017 is proefbehandeling niet opgenomen.
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Kwalitatieve rendement van de preventieve trajecten ‘Dyslexie in transitie’
In dit 3de jaar zijn – evenals in de jaren hiervoor - er kwalitatieve rendementseffecten voor
alle deelnemende partijen:
• Natuurlijke kruisbestuiving: gespecialiseerde kennis uit de zorg wordt toegevoegd
aan reeds bestaande kennis en specialismen binnen het onderwijs. Dat geldt ook
omgekeerd: ‘experts’ uit de zorg vergaren passende praktijkkennis die hun
professionalisme verruimt, waardoor ze passender afwegingen kunnen maken in het
diagnose- en behandelproces;
• Concrete vertaling op en naar de werkvloer: de nieuwe, preventieve en innoverende
trajecten zijn dáár ontwikkeld en cyclisch gevolgd. Op dit punt is in dit 3de jaar een
flinke ontwikkeling doorgemaakt;
• De ouders stemmen als educatieve partner af met onderwijs én zorg tezamen; met
het maken van de mini-documentaire en het krantenartikel is meer dan eens helder
geworden dat ouders deze aanpak zeer waarderen. Ze voelen zich erbij horen als
evenwaardige partner;
• Transfer van kennis/vaardigheden/attitude naar andere kinderen in de klas/school
en naar andere leerkrachten, maar ook naar andere cliënten en collega’s in de zorg.
Een mooi voorbeeld in dit 3de jaar is een school, die na drie jaar geparticipeerd te
hebben in het project, aangeeft dat ze nu zelf in staat is de preventieve trajecten uit
te voeren. Zij consulteert de behandelaar als het nodig is;
• De professionalisering in de vorm van Blended Learning sluit enerzijds aan bij de
ondersteuningsstructuur en specialistennetwerk (waaronder onderwijsloket
Kindante-Kwadrant) van het schoolbestuur Kindante; anderzijds sluit ze aan bij de
behoefte van zorgspecialisten om hun kennis te vergroten en te delen in heterogene
professionaliseringsnetwerken samen met het onderwijs;
• Passende oplossingen voor co-morbiditeit: dyslexie & dyscalculie; dyslexie &
emotionele/gedragsproblemen, enzovoorts. Bij de selectie van de cliënten zijn ook
deze complexe ‘gevallen’ meegenomen, vooral omdat deze meer regel dan
uitzondering zijn;
• De in het project ontwikkelde preventieve en passende werkmodellen zijn niet alleen
voor dyslexie geschikt, maar kunnen ook toegepast worden bij andere leer-,
emotionele en/of gedragsproblemen;
• Bij toepassing van betere en op samenwerking gerichte trajecten kan de werkdruk
van leerkrachten en ib’ers/specialisten (op termijn) als minder groot worden ervaren.
Door hun expertise actief in te brengen en medeverantwoordelijk te zijn voor het
slagen van de interventietrajecten ontlenen ze meer plezier en voldoening aan hun
werk. Dit geldt ook voor de professionals in de zorg, omdat de kwaliteit van de
diagnostiek en behandeling rijker wordt en zij weer aangesproken worden op hun
specialisme en meta-blik;
• Door de praktijk te toetsen aan de theorie (evidence based practice) en andersom
(practice based evidence) worden bevindingen uit empirische bronnen,
wetenschappelijk onderzoek en literatuur op een vanzelfsprekende wijze functioneel
ingezet. Met betrekking tot dit punt zijn er dit jaar drie thesisonderzoeken geweest
uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Utrecht (Onderwijskunde). Deze
worden verderop kort beschreven.
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Activiteiten die deze resultaten mede mogelijk hebben gemaakt
Beschrijven van de innovatieve interventies
Ook in het 3de jaar zijn grote stappen gezet met betrekking tot het nauwkeuriger beschrijven
van de preventieve interventietrajecten. Leidraden en richtlijnen zijn aangescherpt. Dit
maakte dat casemanagers en behandelaren voldoende bagage hadden om de scholen de ins
en outs van ieder traject goed uit te leggen en vragen te beantwoorden.
De reeds ontwikkelde formats zijn doorontwikkeld en hebben meer samenhang gekregen:
kennismakingsgesprek, intakegesprek, geïntegreerd handelingsplan, sessieverslagen,
verslagen MDO, tussentijdse- en eindevaluatie en eindverslag. Met betrekking tot de
integratie en het getrouwe gebruik van de formats hebben drie studenten logopedie van
Zuyd Hogeschool in het kader van een verdiepingsopdracht onderzoek uitgevoerd.
Zij liepen mee met de behandelaren en zagen hen aan het werk. Ze hebben gekeken hoe de
verschillende behandelaren de formats hanteerden. Als resultaat is een verbeterd
samenhangender format ontwikkeld, dat alle behandelaren nu gaan gebruiken. In de
eindrapportage kan gemeld worden of dit efficiënt en werkzaam is voor iedereen.15
Al met al is op uitvoeringsniveau veel vastgelegd, uitgeprobeerd en op basis van
voortschrijdend inzicht bijgesteld. Het follow-up traject is daar een voorbeeld van. Dit jaar is
duidelijk geworden dat het om een maatwerktraject gaat, dat de behandelaar samen met de
school en de ouders vormgeeft. Het consultatietraject is ‘in het werk’ verder beschreven, dit
naar aanleiding van de ervaringen die tijdens de uitvoering werden opgedaan.
Bij proefbehandeling hebben we dit 3de jaar zicht gekregen op varianten en complexiteiten
die zich kunnen voordoen.
Samenwerking met ouders is dit jaar meer op de kaart komen te staan, omdat we contact
hebben gelegd met de opleiding Pedagogiek van Fontys Hogescholen i.s.m. Universiteit
Maastricht. Via een ouder (die meewerkte aan het krantenartikel en zelf verbonden is aan
Fontys) zijn we geïntroduceerd bij het RAAK-project16 over educatief partnerschap. De
projectleider van dit project (dr. Yvonne Leenders) heeft in het projectteam de resultaten
van dit onderzoek gepresenteerd. Leerkrachten blijken het moeilijk te vinden om
ouders/verzorgers van zorgleerlingen als evenwaardige partner te zien. Iets dat voor in ons
project ook een bekend gegeven is. In het laatste jaar van het project zetten we hier –
samen met de hogeschool - nog extra op in, met name ook m.b.t. NT2-ouders.

15

Voor zowel de studenten van de UU als van Zuyd was de projectleider de ‘externe begeleider’, die samen
met de opleidingsdocenten de studenten heeft begeleid.
16
Educatief Partnerschap: http://educatief-partnerschap.nl/
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Deskundigheidsbevordering
In het 3e projectjaar is wederom sterk ingezet op deskundigheidsbevordering. Dit heeft op
twee manieren plaatsgevonden.
Deskundigheidsbevordering nodig voor Dyslexie in transitie (Blended Learning)
Iedere school, die deelneemt aan een of meerdere trajecten, volgt ook een training. Het
betreft praktische ondersteuning om de trajecten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. We
werken met ‘blended learning’, hetgeen inhoudt dat er 3 bijeenkomsten (2,5 uur) zijn en de
rest (online) thuis of op school uitgevoerd wordt. Er zijn leerteams (4 à 5 personen)
geformeerd, die met het project samenhangende opdrachten uitvoeren. De training is
geaccrediteerd door het Registerleraar (24 registeruren) en is ontwikkeld door de
projectleiding, het schoolbestuur en EduSeries17.
Per school hebben in dit 3de jaar minimaal twee deelnemers (leerkracht, IB/specialist)
deelgenomen aan de training (totaal nieuwe deelnemers: N=24). Van de deelnemers uit het
schooljaar 2016-2017 (N=44) hebben – eind oktober 2017) er 34 de training met goed gevolg
afgerond. Diegenen die het niet hebben afgerond, zijn gestopt of nemen dit jaar deel.
De evaluatie in oktober 2017 heeft opgeleverd, dat we nog duidelijker moeten zijn in onze
uitleg (waarom deze training) en dat de inhoudelijke feedback nog intensiever moet zijn. Dit
heeft verbeterpunten en bijstellingen opgeleverd. Vanaf oktober 2017 heeft een
projectteamlid de projectleiding versterkt en wordt voorzien in gezamenlijke feedback.
Hoewel we er nog niet zijn, mogen we tevreden zijn, omdat competenties op het gebied van
samenwerken, begeleiding/behandeling en beleid aantoonbaar zijn vergroot.
De kosten van deze deskundigheidsbevordering zijn volledig gedragen door het project. In
totaal zijn er nu 7 modules ontwikkeld. In het laatste jaar van het project hopen we nog
specifieke opdrachten voor behandelaren toe te voegen.
Training Bouw!
Het preventieve ICT-programma Bouw! wordt ingezet op de deelnemende scholen. In het
3de projectjaar werkten alle projectscholen hiermee. Bouw! werkt met tutoren (ouders,
oudere leerlingen) die een training voor tutoren (2 uur) volgen. De coördinatoren op school
(leerkracht /IB/specialist) volgen een training van 3 uur. In dit 3de projectjaar zijn de
trainingen heel goed bezocht: op drie afzonderlijke trainingsmomenten zo’n 52 tutoren en
20 leerkrachten/IB’ers/leesspecialisten. Dit mag gezien worden als een groot succes. Vooral
ook, omdat er heel veel scholen en kinderen hiervan van profiteren.
De training en de materialen zijn in de eerste 2 jaar geleverd door Lexima in nauwe
afstemming met de projectleiding en projectteam. In dit 3de jaar is dit deels ook gebeurd,
maar er zijn extra tutortrainingen gegeven door een projectteamlid, die zich hierin heeft
17

EduSeries: https://eduseries.matrixlms.com/visitor_class_catalog/category/14952
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gespecialiseerd. Dit omdat veel scholen graag deze training op locatie hadden en er beter op
schoolniveau afgestemd kon worden. Bijkomstig voordeel was dat nu meer ouders en
oudere leerlingen meededen, omdat er niet gereisd hoefde te worden. Dit is een groot
succes gebleken, er zijn vijf extra trainingen gegeven, die bekostigd zijn door het
schoolbestuur.
De overkoepelende Bouw!-projectgroep (bestaande uit een behandelaar, IB’er, ICT-specialist
en ICT-beheerder, projectleider en vertegenwoordiger van Lexima) heeft verder zorg
gedragen voor de cyclische implementatie van Bouw! op de scholen. Er is een transparant
visie- en beleidsplan Bouw! ontwikkeld, dat de scholen nu gaan bespreken en invullen. Dit
om per school helder te krijgen wie wat uitvoert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit
wordt nu en in de toekomst gemonitord door het schoolbestuur.
De raamovereenkomst met Lexima is afgesloten door Kindante en ook niet-projectscholen
zijn in staat gesteld dit preventieve ict-instrument in te zetten. Ook hebben twee Innovoscholen deelgenomen aan Bouw! In het 4de jaar wordt dit voortgezet en krijgen weer nieuwe
scholen de kans om mee te doen.
Meso- en macroniveau van het project
Met betrekking tot samenwerking binnen de keten (waaronder overkoepelend beleid en
voorwaarden voor structurele trajecten) zijn in het 3de jaar stappen gezet op het niveau van
de stuurgroep. Met betrekking tot dataverzameling zijn er nauwelijks vorderingen gemaakt
met betrekking tot afstemming van data van onderwijs, zorg en gemeenten (conform het
model op p. 14 van de eindrapportage over het 1ste projectjaar).
Het is prijzenswaardig dat het schoolbestuur Kindante nu al het 3de jaar op rij data verzameld
met behulp van de vroegsignalering.
De vroegsignalering van Kindante laat zien, dat het percentage leerlingen met een
dyslexieverklaring is gedaald: van 3.3% (2015-2016), 2.9% (2016-2017) naar 2.7% (2017-2018).

Op zichzelf is dit een mooi resultaat, maar we kunnen dit niet 1-op-1 toeschrijven aan de
aanpak van Dyslexie in Transitie. Daar hebben we trendanalyses en data van meerdere jaren
Gedurende dit 3de jaar is op projectleidersniveau18 contact geweest met het andere
innovatieprojectproject (Zuid-Limburg-18 gemeenten): data-uitvraag door RID bij dyslexieinstituten. Tot nu toe is het nog niet gelukt over de data (spreadsheet)19 te beschikken. Wel
18

19

Remco Reij en Ria Kleijnen
Aan individuele scholen is een kleurcode toegekend:
§ Rood: 3 keer meer verwezen dan norm
§ Oranje: 2 à 3 keer meer verwezen dan norm
§ Groen: 0.5 keer tot 2 keer meer verwezen dan norm
§ Geel: 0 t/m 0,5% verwezen
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zijn deze data bekend bij de gemeente Sittard-Geleen20, maar ze zijn niet gedeeld met de
stuurgroep. Uiteraard willen we graag een eerste indruk verkrijgen of en hoe de scholen
geprofiteerd hebben van de preventieve trajecten. Verder kan er sprake zijn van een winwin situatie, omdat het RID-project kan profiteren van de resultaten en ervaringen op het
gebied van ketensamenwerking, behandelen op de werkvloer, waarbij in nauwe afstemming
met de aanpak van de school maatwerktrajecten gerealiseerd worden.
Het mag duidelijk zijn dat deze dataverzameling niet alleen handig is voor het project
‘Dyslexie in Transitie’, maar nog veel belangrijker voor de schoolbesturen en het
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. Deze data maken inhoudelijke ‘sturing op
kwaliteit’ van scholen mogelijk en stellen scholen in de gelegenheid zich met elkaar te
vergelijken. Ook laten de data zien hoe de regio zich ontwikkeld met betrekking tot
verwijzing naar EED-zorg en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Er dient uiteraard
prudent met de data te worden omgegaan (privacy van scholen).
De projectleiders van beide projecten hebben samen voor een grote groep
ib’ers/directeuren van de regio Maastrichtse/Heuvelland een voorlichtingsbijeenkomst
verzorgd. Omdat de gemeente Maastricht daar niet bij aanwezig was, hangt een en ander nu
in de lucht.
In de loop van dit 3de jaar werd duidelijk dat de gemeente Sittard-Geleen voor een eigen
inkoopbeleid opteerde en zich los maakte van de gezamenlijke inkoop van de 18 gemeenten
in Zuid-Limburg. Hieronder gaan we hier nader op in.
Uitbreiding gemeenten, dyslexiepraktijken en schoolbesturen
Gemeenten
Echt-Susteren: In het 3de jaar is wederom getracht om de gemeente Echt-Susteren bij het
project te betrekken. Uiteindelijk is dit niet gelukt, men gaf aan andere prioriteiten te
hebben. KC de Eik (Nieuwstadt) is wel bekostigd (eerder al gedoogd binnen het project). De
scholen in deze regio blijven zeer geïnteresseerd om mee te doen. Een viertal scholen
werken wel al met Bouw!
Maastricht: leek geïnteresseerd (zie hiervoor). Projectleider en beleidsmedewerker SittardGeleen21 hebben overleg gehad op de gemeente Maastricht, maar dit heeft niet tot
resultaten geleid. Mooi zou zijn als de preventieve dyslexieaanpak ook ter beschikking komt
voor scholen van de andere 18 (minus-1) gemeenten.

20
21

Suzan Rosenke (curatieve dyslexiezorg) beschikt over deze data.
Hilda Mertens
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Gemeenten Stein-Beek-Schinnen
Deze gemeenten werden in dit 3de jaar geconfronteerd met het besluit van Sittard-Geleen.
Projectleider en vertegenwoordiger van schoolbestuur Kindante22 hebben overleg gevoerd
met deze gemeenten. Er is een factsheet gemaakt (zie bijlage 2), waarmee deze gemeenten
nu hun colleges benaderen. Tot 1-1-2019 doen de scholen nog gewoon mee, daarna is
deelname afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenten.

Dyslexiepraktijken
Adelante: na goed en gedegen afstemming is Adelante in het 3de jaar aangehaakt.
Inhoudelijk verliep alles naar wens. Van Adelante hebben een hoofdbehandelaar en een
medebehandelaar deelgenomen. Zij maakten ook deel uit van het projectteam. Het
management van Adelante heeft een aantal keren deelgenomen aan de stuurgroep. Voor de
zomer maakte Adelante bekend per 1-1-2019 te stoppen met dyslexiezorg. Uiteraard heeft
dit gevolgen voor het project. Voor het komende half jaar (tot 1-1-20-19) is een oplossing
gevonden.
Lionarons: in het 3de jaar heeft nog één verkennend gesprek plaatsgevonden. Lionarons
(bedient scholen in heel Limburg) voelt zeker voor het project. Tot nu toe heeft dit nog niet
tot samenwerking geleid, mede omdat in Parkstad een ander beleid wordt gevoerd
(coöperatie van zorgaanbieders).
Schoolbesturen
Triade: is in dit 3de jaar wederom benaderd door Kindante en de gemeente en wederom is er
nog geen samenwerking tot stand gekomen. Zij geven aan andere prioriteiten (vooral
sociaal-emotionele problematiek – klassencoach - Xonar) te hebben. Scholen van Triade
willen wel graag meedoen, ook scholen die al jaren met Adelante samenwerken. Nu de
gemeente Sittard-Geleen preventief en curatief dyslexiebeleid wil voeren voor al haar
scholen en leerlingen in de gemeente, lijkt medewerking van alle besturen noodzakelijk.
Innovo: herhaaldelijk is overleg geweest met twee Innovo-scholen in de WM. Om personele
redenen (geen inhoudelijke) is participatie van deze scholen aan traject 1 nog niet gelukt.
Wel hebben enkele ib’ers meegedaan aan de Bouw-training en werken ze met Bouw!.
De projectleider heeft gesprek gehad met beleidsmedewerkers van het schoolbestuur en
enkele schooldirecteuren. Innovo ziet de preventieve dyslexiebenadering als een goede mogelijkheid
en zij waren ook aanwezig op de bijeenkomst voor schoolbesturen bij de gemeente Sittard-Geleen.

22

Marika de Bruijn
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Wetenschappelijk en kwalitatief praktijkonderzoek
Zoals hiervoor aangegeven is in dit derde jaar onderzoek uitgevoerd door masterstudenten
van de Universiteit van Utrecht (Onderwijskunde). Hieronder volgt een korte samenvatting
van het onderzoek. De volledige theses zijn op te vragen bij de projectleider.
Rosa Lopes Cardozo: Is het Pilotproject ‘Dyslexie in Transitie’ een Passende Manier voor de
Dyslexiezorg in Nederland?
Samenvatting
De afgelopen jaren heeft er wereldwijd grote diagnostische inflatie plaatsgevonden; er
worden steeds meer mensen met aandoeningen gediagnostiseerd, zo ook in Nederland
(Batstra & Frances, 2012; Bosscher, 2014). Om zorgkosten te besparen en de zorg te
verbeteren is in Nederland per één januari 2015 de Jeugdwet ingevoerd. De wet maakt de
gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting en verzorging van de jeugdzorg en heeft als
doel dat de zorg samenhangender wordt. Als reactie hierop is in Zuid-Limburg een
pilotproject gestart betreffende dyslexiezorg: ‘Dyslexie in Transitie’. Door middel van
multidisciplinaire samenwerking faciliteert het project preventieve dyslexiezorg, om zo
langdurige klachten en hoge behandelkosten tegen te gaan. In dit onderzoek is zowel
kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan naar de vraag ‘in hoeverre biedt het project
‘Dyslexie in Transitie’, dat preventief en multidisciplinair van aard is, een passende manier
voor dyslexiezorg in Nederland?’.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat de betrokkenen zeer tevreden zijn met de manier van
werken. Bovendien lijkt de preventieve werkwijze ook bij te dragen aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zorgt de multidisciplinaire
professionalisering ervoor dat men dyslexie in een vroeger stadium kan herkennen,
waardoor er ook eerder gerichte interventies gepleegd kunnen worden. Of het project
uiteindelijk heeft geleid tot een lager aantal EED-behandelingen, kan pas worden
geconcludeerd als er gegevens over langere tijd beschikbaar zijn.
Vivanne van Oorschot: De Effectiviteit van het Preventie Programma ‘Dyslexie in Transitie’
op de leesvaardigheid en spelling van Leerlingen.
Samenvatting
Leerlingen met dyslexie hebben niet alleen moeite met lezen en schrijven, maar ervaren ook
op andere gebieden de gevolgen van dyslexie. Voorbeelden zijn een laag zelfbeeld en een
gevoel dat ze vaak falen. Hoe eerder dyslexie wordt gediagnostiseerd, hoe meer de gevolgen
beperkt kunnen worden. Het preventieve project ‘Dyslexie in Transitie’ is gericht op de
vroegtijdige signalering van lees- en spellingproblemen. Ook is het gericht op het beter
signaleren van leerlingen met dyslexie, waardoor alleen leerlingen met ernstige
enkelvoudige dyslexie worden doorverwezen naar de zorg voor verdere diagnostiek en
behandeling.
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Uit het onderzoek komt naar voren dat de preventieve aanpak van het project resultaat
heeft. Eveneens kan geconcludeerd worden dat het project erin slaagt leerlingen met
dyslexie te onderscheiden van de andere leerlingen met een achterstand op lees- en
spellingvaardigheid. Alleen de leerlingen met ernstige dyslexie krijgen een verwijzing naar de
zorg. Daarnaast lijkt het project bij te dragen aan de lees- en spellingontwikkeling van de
leerlingen die geen hardnekkige achterstand (en dus geen dyslexie) hebben. Tot slot is het
programma Bouw!, dat ook ingezet wordt in het project als preventief programma, een
toevoeging voor het project.
Sanne van den Broek: Blended learning als middel voor professionalisering op het gebied
van dyslexie en interdisciplinaire samenwerking
Samenvatting
Sinds 1 januari 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet en is het de taak van de
gemeenten om dit te organiseren en te financieren. De beschikbare budgetten worden
echter overschreden, waardoor er behoefte is aan een vernieuwende, goedkopere aanpak.
In het project Dyslexie in Transitie wordt er samen met de dyslexiebehandelaar, leerkracht,
intern begeleider/leesspecialist en ouders gewerkt aan een preventieve dyslexieaanpak.
Voor professionalisering is een blended learning training ontwikkeld.
In dit onderzoek is onderzocht of de deelnemers na de blended learning training het gevoel
hebben daadwerkelijk een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het
vervolgtraject voor de leerling en of de online leeromgevingen voldoen aan de kenmerken
van effectieve professionalisering. Hiervoor is gekeken naar de kenmerken van effectieve
professionalisering in de leeromgevingen, de manier waarop de deelnemers door de training
gaan en de perceptie van de deelnemers.
De blended learning training bevat veel kenmerken van effectieve professionalisering, maar
in de uitvoering valt nog wel winst te behalen, met name op het gebied van feedback. De
deelnemers waarderen de training goed en voelen ze zich na afloop competenter. Het
gemiddelde cijfer voor de totale training ligt voor beide deelnemersgroepen rond de 7.
De theses zijn met 7 of 8 beoordeeld en laten overwegend positieve effecten zien. Ook zijn
er verbeterpunten die in de eindevaluatie van het project meegenomen worden. Ook
overwegen we er een gezamenlijk wetenschappelijk artikel van de maken.
Publicatie over Dyslexie in Transitie
In dit 3de jaar heeft de projectleider (door de toekenning van een subsidie van de Stichting
LOM) verder kunnen werken aan het boek met praktische handreikingen en filmpjes. Zoals
eerder al aangegeven is er een mini-documentaire (kort-lang) gemaakt. Dat was een zéér
arbeidsintensieve klus, die echter wel geslaagd te noemen is. Op dit moment wordt nog
gewerkt aan ‘portretjes’ van de verschillende actoren die een rol spelen binnen het project.
Dit ook ter illustratie voor anderen die in de toekomst op deze manier willen werken.
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Ook is met de wethouder, schoolbestuur, een school (Leyenbroek), ouders, behandelaar
onder regie van de projectleider in december 2017 een krantenartikel verschenen23. Ook dit
was een arbeidsintensief karwei; Echter, zo’n min of meer spontane, edoch geregisseerde
multidisciplinaire uitwisseling (die niet vaak voorkomt), bleek heel verhelderend en
stimulerend voor alle partijen. De wethouder gaf bijvoorbeeld aan, dat hij nu een veel beter
beeld had gekregen van de werkwijze op de werkvloer, de samenwerking met de ouders en
het strategisch beleid dat nodig is om deze werkwijze te onderbouwen. Jammer dat deze
wethouder na de verkiezingen niet meer op deze post zit. Ouders, leerkrachten en leerlingen
gaven aan het fijn te vinden om ‘gewoon’ met de wethouder en al die andere betrokkenen
te kunnen praten. Dit soort uitwisselingen moeten vaker plaatsvinden.
Ook dit jaar liep het schrijfproces vrijwel parallel aan de uitvoering en de strategische acties.
Mooi si, dat er met deze manier van werken een wisselwerking plaatsvindt tussen theorie en
praktijk (op alle niveaus). Uiteraard worden ook de resultaten van de theses (universiteit) en
verdiepingsopdracht (hogeschool) verwerkt in het boek. Deze onderzoeken legden bloot, dat
we praktijkkwesties verantwoord aanpakken (als we dit naast de theorie leggen) en dat er
natuurlijk ook nog heel wat ontwikkelpunten zijn. Zo vullen ‘evidence based practice’ en
‘practice based evidence’ elkaar aan. Dit spannende proces, waar veel discussies uit
voortvloeiden, verdiept het project en zorgt voor een steeds helderder beeld hoe het ‘op z’n
best’ kan. Dit cyclische gebeuren vreet echter tijd en energie van de projectleider, waardoor
zij blij zal zijn, dat er binnen afzienbare tijd (zeker vóór 1-1-2019) er een boek met
materialen ligt, dat (digitaal) geraadpleegd kan worden door iedereen die deze werkwijze
een goed hart toedraagt.

23

De foto op de voorkant van dit verslag is afkomstig uit dit krantenartikel.
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‘Overall’ conclusie
In dit derde jaar zijn de doelstellingen wederom gehaald. Het allermooiste doel is dat de
gemeente Sittard-Geleen deze werkwijze structureel wil voortzetten (zie laatste paragraaf).
Er hebben weer meer scholen en leerlingen deelgenomen, meer behandelinstituten en meer
schoolbesturen (zij het schoorvoetend). Het rendement is evenals vorig jaar goed te
noemen, zowel inhoudelijk als financieel. Praktijkonderzoek is uitgevoerd en er is voldoende
gedaan aan verspreiding van de resultaten (website - E-Magazines). Professionalisering is
verder ontwikkeld en uitgevoerd. Aan dataverzameling op meso-/macrogebied is gewerkt,
met name door het schoolbestuur Kindante.
Zetten we dit alles af tegen de ‘effectladder’ dan mogen we de uitgevoerde preventieve
trajecten in dit 3de jaar doeltreffend noemen: de werkwijze is nader geëxpliciteerd en – door
het uitgevoerde praktijkonderzoek - onderbouwd op basis van wetenschappelijke kennis.
We mogen stellen dat alle doelgroepen bereikt zijn en de doelen die aan de interventies zijn
gekoppeld, zijn gerealiseerd. Met name kan het terugdringen van onnodige dyslexiezorg
genoemd worden als een belangrijk bereikt doel. Er heeft wederom kwalitatief goede en bij
de doelgroep passende professionalisering plaatsgevonden en er is aandacht geweest voor
de overdraagbaarheid. De samenwerking tussen onderwijs, dyslexiezorg en gemeente mag
goed genoemd worden. De doelstellingen van de gemeenten (kwalitatiever, preventiever,
geïntegreerder en kostenbeheersender) zijn behaald. OP strategisch niveau heeft de
stuurgroep zich in dit 3de projectjaar veelvuldig beziggehouden met de mogelijkheid de
innovatieve trajecten in te bedden in structureel beleid. Daartoe zijn nu de eerste stappen
gezet.
Dit geeft ons vertrouwen in een verdere uitrol van de beproefde innovaties in het vierde en
laatste jaar van dit project. Voor de zomer werd helder dat de gemeente – gezien de nieuwe
ontwikkelingen vanaf januari 2019 – geen heel schooljaar meer wilde/kon bekostigen, maar
slechts 5/12 van de ingediende begroting wilde honoreren24. Dat betekent dat er slechts één
tranche (N=20 leerlingen) uitgevoerd kan worden in het schooljaar 2018-2019. Daarbij zij
aangetekend dat de afrondende maand (januari 2019) in het nieuwe jaar valt en dus niet
bekostigd wordt.
Hoe het verder gaat leren de komende maanden. In het laatste deel van dit jaarverslag
zetten we daar de schijnwerpers al een beetje op. Voor dit jaarverslag van het 3de projectjaar
kunnen we concluderen dat de goede richting nog steeds te pakken te hebben en daarvoor
danken we eenieder die hieraan heeft bijgedragen.
24

Hier speelt ook mee, dat de gemeenten in kalenderjaren werkt en de scholen in schooljaren. Ook voor de
verdere uitrol, is dit een belangrijk aandachtspunt.
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Doorkijkje naar de toekomst

Inleiding
De uitdaging voor de komende maanden zal zijn om de verworvenheden van de structurele
aanpak goed voor het voetlicht te brengen. Deze foto met handen van alle betrokkenen
(wethouder, schoolbestuurder, behandelaar, ouder, leerkracht, ib’er, projectleider)
symboliseren de weg die er te gaan is.
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Aanbesteding dyslexiezorg Sittard-Geleen
Rond de jaarwisseling werd duidelijk dat Sittard-Geleen dyslexiezorg zelfstandig25 wilde gaan
inkopen. Inmiddels is aanbestedingsprocedure gestart. Heel positief is dat de preventieve
aanpak daar expliciet in is meegenomen.
In mei 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen een marktconsultatie voor dyslexie-instituten
gehouden en is er overleg geweest met alle schoolbesturen. In augustus is de
aanbestedingsleidraad gepubliceerd. Dyslexieaanbieders kunnen hierop inschrijven26. Medio
oktober worden de voornemens voor de gunning bekend gemaakt en begin november vindt
de definitieve gunning plaats aan maximaal drie dyslexieaanbieders. Start van de nieuwe
regeling is 1 januari 2019. In principe zijn de contracten voor twee jaar, met de mogelijkheid
van verlenging (2 keer 2 jaar).
De motivatie van de gemeente Sittard-Geleen om dyslexiezorg zelfstandig in te kopen, is dat
op deze manier de preventieve aanpak én een bredere inhoudelijke koppeling met het
onderwijs gewaarborgd is. Daarbij is de gedachtegang, dat een goede verbinding met het
onderwijs onnodige doorstroming naar dyslexiehulp voorkomt. De kwaliteitsverbetering die
in de afgelopen jaren is bewerkstelligd door ‘Dyslexie in Transitie’ wordt hiervoor expliciet
als onderbouwing genoemd27.
‘De transitie is geslaagd en zorgcontinuïteit is gewaarborgd. De transformatie moet nu op gang komen of
van start gaan. De pilot “Dyslexie in Transitie” geeft aan dat succes behaald kan worden door anders om
te gaan met de problematiek, buiten de kaders te durven denken en mogelijkheden te zoeken door in een
eerder stadium de hulp te bieden die nodig is, waardoor allerlei problemen die zich voordoen bij niet
tijdige herkenning voorkomen worden.´

Omdat in de aanbestedingsprocedure preventieve dyslexiezorg expliciet is opgenomen, is de
kans groot dat deze preventieve aanpak vanaf januari 2019 structureel aangeboden kan
worden op alle scholen van Sittard-Geleen. Daarmee mogen we voorzichtig concluderen dat
een belangrijk doel van dit project is bereikt.
Wel is belangrijk dat de aanpak op alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) verder
wordt ontwikkeld wordt en breder wordt geïmplementeerd. Vanaf 1 januari 2019 gaan
personen en instellingen participeren, waar deze aanpak niet uitgevonden is en dan ligt het

25

Voor dyslexiezorg neemt de gemeente Sittard-Geleen afscheid van de gezamenlijke inkoop met 18
gemeenten. Voor de andere – meer complexe - jeugdhulp is dit niet het geval.
26
Inschrijven kan tot 28 september 2018 (12.00 uur)
27
Aanbestedingsleidraad Dyslexie, referentienummer: 90213, 16 augustus 2018. Pag. 5.
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NIH-syndroom28 op de loer. Belangrijk is hierbij de juiste balans te vinden van daaruit
constructieve samenwerking te entameren. En niet alles hoeft op de schop, er zijn heel wat
verworvenheden uit de curatieve dyslexiezorg, die ook passend zijn in de preventieve
dyslexiezorg.
Zoals bij alle ‘veranderprocessen’ geldt ook hier: ‘the proof of the pudding is the eating’.
Uiteraard hopen we dat de verworvenheden van de innovatieve, preventieve
dyslexietrajecten geborgd worden en duurzaam worden verankerd. We dragen hier graag
ons steentje aan bij.

Wat is er nodig voor een succesvolle transformatie?
Focus en coördinatie
Wil de ‘pudding’ smaken, dan zullen de verschillende actoren (onderwijs-zorg-gemeente)
helderheid moeten hebben over het ‘recept’, de ‘maat’ en de ingrediënten. Voor 1 januari
2018 moet helder zijn wat er in de overgangsperiode moet gebeuren en hoe lang deze
duurt. Ook moeten de contouren van een gezamenlijk ‘plan van aanpak’29 helder zijn.
Geen geringe opdracht. In ieder geval vraagt dit om coördinatie van deze processen.
Helderheid over de aanpak op alle niveaus
Wel is belangrijk dat de aanpak goed wordt uitgelegd (schriftelijk, video, factsheets) op alle
niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) en samen met alle partners verder wordt
ontwikkeld. Dit vergroot het draagvlak en eigenaarschap van eenieder.
In de volgende figuur is een poging gedaan de multidisciplinariteit weer te geven.

28

NIH-syndroom: De ‘buitenwereld’ reikt baanbrekende ideeën, producten of diensten aan, maar ze worden
niet opgepakt: het Not-Invented-Here syndroom. Mensen worden meestal alleen enthousiast over ideeën die
ze zelf hebben bedacht. Dit is jammer omdat ‘bedrijfsblindheid’ leidt tot verspilling van tijd en geld. Van de
andere kant: Als een idee geen weerstand oproept kan het niet baanbrekend zijn.
29

Volgens de planning horen de dyslexieaanbieders in november 2018 wie ‘gewonnen’ heeft. Om dan in twee
maanden op een lijn te komen is niet eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de scholen en schoolbesturen die nog
geen ervaring hebben opgedaan met de preventieve werkwijze.
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Weergave van de samenwerking op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bron: Thesis Rosa Lopes Cardozo, 2018.

Diegenen die de transformatie gaat coördineren zal met een stuurgroep deze lijn dienen te
operationaliseren en vertalen in een werkbaar implementatietraject. Of het nu gaat om de
concrete inhoud van de interventies (operationeel niveau), om coördinatie van de uitvoering
en deskundigheidsbevordering (tactisch niveau) of om behandelovereenkomsten en
afstemming Passend Onderwijs en Jeugdhulp (strategisch niveau) er zal veel te verhelderen
zijn. Er is veel te doen en dat lukt best als er helderheid is over een aantal fundamentele
zaken.
Inbedding in strategisch beleid
Van onderop moet er veel gebeuren (dat is vooral mensenwerk en vraagt geduld en
doorzettingsvermogen), echter eerst van belang dat de ‘nieuwe dyslexiezorg’ (preventief én
curatief in lump sum) strategisch geborgd wordt. Sinds een aantal jaren is door het
Samenwerkingsverband WM het zogenaamde ‘knooppunt’ ontwikkeld.
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Overzicht van de regeling van de zorg in en om school volgens de visie van het samenwerkingsverband (passend po, 2017).

Het knooppunt staat voor een goede en nauwe samenwerking tussen de verschillende
partijen en heeft onder andere als doel om opvoed- en opgroeiproblemen snel te signaleren
en een goede afstemming tussen de verschillende partijen te bewerkstelligen (passend
primair onderwijs, 2017). De aanpak van ‘Dyslexie in Transitie’ past goed binnen de visie van
het samenwerkingsverband en de directie van samenwerkingsverband ondersteunt deze
werkwijze. Echter, niet alleen het Samenwerkingsverband WM, maar vooral ook de
schoolbesturen (die in feite kartrekker zijn van de nieuwe dyslexieaanpak), de
zorginstellingen en de gemeente zullen de preventieve dyslexiezorg moeten borgen.
Om hier een ‘boost’ aan te geven, lijkt het verstandig om in een volgend OOGO dit
onderwerp op de agenda te zetten. Ook een onderhoud met de nieuwe wethouder (die
beide portefeuilles beheert is eveneens aan te bevelen.
Recent onderzoek30 laat zien, dat de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten
nog broos is. Daar willen we in Sittard-Geleen toch het verschil maken!!! Het lijkt verstandig
om de samenwerking op strategisch niveau ook vast te leggen in een overeenkomst of
‘contract’.

30

https://www.nji.nl/nl/Hoe-ervaren-de-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs-desamenwerking-met-gemeenten-en-jeugdhulpinstellingen_pdf.pdf
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Bekostiging preventieve dyslexiezorg: 50%-50%
In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over lump-sum-bekostiging, waarbij de
dyslexieaanbieder het van de gemeente verkregen budget kan inzetten voor preventieve en
curatieve dyslexiezorg tezamen, met als ‘aantekening’ dat de aanbieder in moet zijn om
zoveel als mogelijk in de richting van de preventieve aanpak te evolueren. Hiervoor zijn ook
KPI’s31 geformuleerd.
Belangrijk daarbij is zich te realiseren, dat de bekostiging van preventieve dyslexiezorg tijdens
de ontwikkeling in de afgelopen jaren door middel van cofinanciering tot stand is gekomen:
50% gemeente – 50% passend onderwijs (lees: schoolbestuur). Het is een volwaardig
onderwijszorgarrangement, dat gelijkelijk door onderwijs en zorg/gemeente wordt
gerealiseerd. Aandacht moet zijn voor het definiëren van ieders taken, de
samenwerkingseisen én de (gescheiden) budgetten, die daarvoor ingezet worden.
Geld van de zorg/jeugdhulp, is geld voor de zorg. Geld van Passend Onderwijs, is geld voor
onderwijs. Het is niet de bedoeling dat geld van de zorg naar onderwijs vloeit en andersom.
Bij ‘Dyslexie in Transitie’ is dat ook niet zo. Onderwijs betaalt onderwijs (bovenschoolse
casemanagers, deelname aan projectteam, professionalisering leerkrachten/ib’ers) en
zorg/gemeente betaalt zorg (zorginzet van behandelaar op de vindplaats), deelname aan
projectteam, professionalisering behandelaars).
Vooral dit laatste kan met name voor preventieve trajecten (niet alleen voor dyslexie) een
‘achilleshiel ’ zijn.

Ook daarin kunnen en willen we het verschil maken. Goed vastleggen van budgetafspraken
in een ‘contract’, overeenkomst of anderszins is ook hier aan te bevelen.

31

KPI: Kritische Prestatie Indicatoren (zie: aanbestedingsleidraad, pag. 7 en 8.)
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Bijlage 1: Trajecten Dyslexie in Transitie - deelnemende scholen 2017-2018

Trajecten Dyslexie in Transitie

Aantal leerlingen / scholen /trajecten

1

Preventief behandelen op school (gr 3 & gr 4, gr. 2)*

29 scholen / 34 leerlingtrajecten

2

Consultatietraject

25 scholenX aantal consultatierajecten

3

Traject 3: proefbehandelen

5 kinderen

* 2 tranches: (1) sept 2017 t/m jan. 2018; (2) febr. 2018 tot zomervakantie.
Legenda:
•
•
•

A = Akkoord (toegekend traject na intake)
PB: procesbegeleider; CM: casemanager; MB: (mede)behandelaar; HB: hoofdbehandelaar
Dyslexieaanbieders: AM: Amacura/Amalexis; AD: Adelante
School Alfabetisch
(tussen haakjes:
volgorde van
aanmelding)

Locatie/gemeente

0

Avonturijn32
Maaskei33

Berg aan de Maas
Urmond Stein

1

Baandert (18)
Lieske Boselie
Bron (6)
Hettie Goltsteijn
Eik (17)
Marianne Beugels
Hoefer (10)
Carla Cossu
Kerensheide (19)

Sittard

Kingbeek (20)
Simone Kusters
Kring (11)
Suzanne Nijsten
Leyenbroek (5)
Margo Schmitz
Loedoes (15)
Dennis Wetzels
Meule (aan de)
(9) Moniek Wolffs

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manon Abbink
Carlijn Broeren

Traject 1
Tranches
(T)
T1

Beek

2

3

A

PB

CM

AS
YS

PM
YS

MB

HB

AM

x

T2

1
1

1

ja

JS

JS

CB

YS

1

ja

AS

MS

KB

YC

ja

AS

RH

CB

YS

x
x

2

1

Sittard

2

2

ja

RH

RH

KB

YC

Stein

2

1

ja

MdB

GH

KB

YC

Obbicht/Grevenbicht

2

1

ja

RH

RH

ET

YS

ja

MdB

PM

KB

YC

Ja

RH

RH

CB

YS

x

1

Sittard

2

Sittard

2

Sittard

2

1

x

Nieuwstadt

Genhout (Beek)

AD

1

1

1

32

x
x
x

2

1

ja

AS

GH

ET

YS

x

1

1

ja

YS

YS

CB

YS

x

x

Avonturijn: geen nieuwe leerlingen aangemeld. Krijgen in 2017-2018 een verdiepend begeleidingstraject van
Kindante Kwadrant (Dyslexiebeleid)
33
Maaskei: Urmond doet wel mee aan Bouw!
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11

Sittard

2

Munstergeleen

1

Sittard

1

20

Mozaïek (SBO)
(14) Jacq. Schols
Munstergeleen
(12) Astrid Henssen
Overhoven (2)
Riana Steinschuld
Petrus Canisius (4)
Linda Toussaint
Sjtadssjool (3)
Vivian Laudy
Spaubeek (8)
Marike Booij
Sprong (21)
Katinka Dormans
St.- Jozef (16)
Tovertuin (1)
Mariëlle de Rooij
Triviant (7)

21

Wissel (13)

Born

12
13
14
15
16
17
18
19

Karen Bongers
Hilly Kusters

Gerrie Heil
Angeline Notermans

ja

-

EM

CB

YS

x

1

ja

MdB

PM

ET

YS

x

1

Ja

JS

LB

CB

YS

x
x

Puth (Schinnen)

2

1

Ja

MdB

MS

ET

YS

Sittard

2

1

Ja

YS

YS

KB

YC

x

1

ja

MdB

MS

KB

YC

x

Oirsbeek

1

ja

JS

JS

Doenrade

1

Ja

MdB

PM

ET

ja

JS

JS

ET

YS

x

2

ja

RH

RH

MB

RK

x

1

ja

YS

YS

ET

YS

x

Spaubeek

Sittard

2

2

Stein

1
2

x
x

NB: OBS de Duizendpoot (Lindenheuvel/Zuid): niet aangemeld. Adelante behandelt op deze school regulier.

Kindante-scholen die in 2017-2018 gestart zijn met Bouw! (maakt onderdeel uit van traject 1) en
consultatietraject (begin 2018)

22
23
24
25
26

School

Locatie/gemeente

De Duizendpoot
Parkschool
CatharinaLabouré
KC Aelse
Maaskei

Geleen
Sittard
Beek
Elsloo
Urmond

1: Inzet
Bouw! .
x
x
x
x
x

2

3

1
1

Innovo-scholen die in 2017-2018 gestart zijn met Bouw en consultatietraject (begin 2018)

27
28

School

Locatie/gemeente

Avontuur
Swentibold

Buchten
Born

1: Inzet
Bouw
x
x

2 3
1

Triade-school in 2017-2018 gestart zijn met Bouw en consultatietraject (begin 2018)
29

School
De Leeuwerik

Locatie/gemeente
Einighausen

1

2

28

3
1

Projectteam 2017-2018
Afk.

Naam en werkkring

Functie in project

1

CB

2

ET

3

KB

Christa Boom: medebehandelaar Amacura/Amalexis
Geleen; Kindertherapeut (yoga)
Elles Tummers: medebehandelaar Amacura/Amalexis
Geleen
Logopediste en dyslexiespecialist Adelante

4

EM

5

JS

Medebehandelaar in traject 1, 2
en 3; Lid projectgroep Bouw!
Medebehandelaar in traject 1, 2
en 3
Medebehandelaar in traject 1 en
2
Casemanager en deelnemer
Blended Learning
Casemanager

6

RH

7
8

MS
PM

9
10

GH
MB

11
12

LB
YS

13

YC

14

MdB

15

RK
CR
BM

Erik Meulmeester: leerkracht/lees- en spellingspecialist
Sjtadssjool Sittard; kindercoach
Jacqueline Schols: SBO Mozaïek en procesbegeleider
Kindante Sittard
Ria Hayen: SBO Mozaïek en en procesbegeleider
Kindante Sittard
Margo Schmitz: IB’er BS Leyenbroek Sittard
Medewerker Kindante Kwadrant Sittard en NT2specialist
IB’er & dyslexiespecialist De Wissel
Marianne Beugels: IB’er Kindcentrum De Eik Nieuwstadt
Lieske Bosalie: leesspecialist de Baandert
Yvonne Slenter: GZ-psycholoog Amacura/Amalexis en
procesbegeleider Kindante
Yvonne Cuypers: GZ-psycholoog en hoofdbehandelaar
Adelante
Marika de Bruijn: Domein Onderwijs Kindante Sittard
Ria Kleijnen: taalkundige en deskundig op terrein van
dyslexiebehandeling en ketensamenwerking
Cécile Rademacher: secretaresse Kindante Bureau
Bart Meuffels: bovenschool ICT’er Kindante

Casemanager
Casemanager
Casemanager
Casemanager
Overkoepelend coördinator
Bouw! Lid projectgroep Bouw!
Casemanager
Hoofdbehandelaar en
Casemanager
Hoofdbehandelaar
Coördinerend functionaris vanuit
Kindante / stuurgroeplid
Projectleider, stuurgroeplid,
praktijkonderzoeker
Secretaresse
Coördinerend ICT’er Bouw!

Korte uitleg functie betrokken professionals
•
•
•
•

PB: procesbegeleider (deze begeleidt de school in ‘brede’ zin vanuit Kindante en wordt erbij gehaald
als er een bredere schoolvraag is.
CM: casemanager (bovenschools Kindante-specialist): monitort de traject 1 en begeleidt de school in
lees- en spellingonderwijs
MB: medebehandelaar: voert als gespecialiseerd behandelaar traject 1 en 3 uit; kan bij traject 2
geconsulteerd worden
HB: hoofdbehandelaar: bespreekt met MB de leerlingen en superviseert de MB en kan bij traject 2
geconsulteerd worden
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Bijlage: Factsheet gemeenten Stein, Beek, Schinnen – augustus 2018

Preventieve aanpak dyslexiezorg – Dyslexie in Transitie – rendement na 3 jaar
Dyslexie in transitie is gestart in 2015 toen de gemeenten dyslexiezorg onder hun hoede kregen.
DiT is uitgevoerd in de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, met als doel dyslexie-zorg
preventiever, kwalitatiever, integraler en kostenbesparender te maken. Gemeenten, school-bestuur
(Kindante) en zorginstellingen (Amacura/Amalexis & Adelante) trekken hierin samen op.
Doel, werkzame elementen en resultaat
Behandelaren uit de zorg voeren samen met scholen preventieve behandeltrajecten uit met als doel:
• De ernst en hardnekkigheid bij (vermoeden van dyslexie) betrouwbaar vast te stellen (geen valspositieven meer)
• Veel minder frustraties en sociaal-emotionele problemen bij de kinderen, omdat op tijd begonnen
wordt en er ook aandacht is voor co-morbiditeit of meerbegaafdheid
• Tevreden ouders die zich evenwaardige partner weten in het gezamenlijk overleg met onderwijs en
zorg
• Leraren die zich gesteund weten, leren ‘on the job’ en via praktijkgerichte scholing (blended)
• Gemeenten die in co-partnerschap en co-financiering met Passend Onderwijs gericht werken aan de
doelstellingen van de Jeugdwet (o.a. preventie, ontschotting en kostenbeheersing)
Resultaat:
• Helft van de kinderen die een gerede kans hadden om in de zorg terecht te komen, zijn door deze
preventieve aanpak niet in de zorg terecht gekomen: 50% reductie
•
De vroegsignalering van Kindante laat zien, dat het percentage leerlingen met een dyslexieverklaring
is gedaald: van 3.3% (2015-2016), 2.9% (2016-2017) naar 2.7% (2017-2018).

Fasering en kosten

Tot 01-01-2019: Bekostiging volgens het projectplan WM (max. 2 leerlingen, per school, per schooljaar)
• Beek: De Bron (1 lln), De Kring (geen lln), Spaubeek (2 lln)
• Stein: Kerensheide (1 lln), Maaskei: (geen lln), IKC de Triviant: (geen lln)
• Schinnen: Petrus Canisius (geen lln); De Sprong (geen lln)
Vanaf 01-01-2019: Gemeente Sittard-Geleen: eigen aanbestedingstraject
Gemeenten SBS: bekostiging uit eigen middelen (anders: bv. via regionale inkoop)
Aanmeldingen in de SBS-gemeenten van 01-01-2019 t/m 01-08-2019:
• Beek: De Bron (geen lln), De Kring (1 lln), Spaubeek (geen lln)
• Stein: Kerensheide (geen lln), Maaskei: (geen lln), IKC de Triviant (2 lln)
• Schinnen: Petrus Canisius (2 lln), De Sprong (geen lln)
Kosten: € 2000,-- per leerling
Beek: 2.000,--; Stein: 4.000,---; Schinnen: 4.000,--

Doorkijkje na 1 augustus 2019
• Aantal leerlingen: maximaal 2 lln, per school, per schooljaar
•
•

34

Via infrastructuur Kindante Kwadrant i.s.m. zorgaanbieders
Geraamde kosten preventief behandeltraject: € 1.850,-- per leerling (schatting) 34

Ter vergelijking: een volledig traject dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) kost +/- € 7.000,--.
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