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1. Inleiding 

 

1.1 Doel protocol 

 

Het doel van dit protocol is een onderbouwd aanbod van het onderwijs aan zwakke lezers en spellers. Het 

protocol biedt leerkrachten en kwaliteitsondersteuners een houvast bij het vroegtijdig signaleren, onderkennen 

en aanpakken van lees-  en spellingproblemen. Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder leesproblemen kunnen 

worden opgespoord, hoe groter de kans is dat een interventieprogramma succesvol is. Tijdig interveniëren kan 

er voor zorgen dat leesproblemen regulier kunnen worden verholpen. 

In een aantal gevallen zijn de leesproblemen zeer hardnekkig en dermate complex dat hulp van buitenaf nodig 

is. Dit start met diagnostiek en onderzoek om tot gerichte hulp te kunnen komen. Door het zorgvuldig 

beschrijven van de basisprincipes en de vaardigheden van lezen en spellen hopen we dat alle leerlingen van 

groep 1-8 de elementaire vaardigheden toe kunnen passen. Door uit te gaan van een protocol met vastomlijnde 

kaders en stappen, kan de aanpak van lees – en spellingsproblemen op een efficiënte manier vorm krijgen 

Om bij leerlingen een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid te kunnen bereiken, worden hoge 

eisen gesteld aan de didactische aanpak binnen de school. Voor leerlingen met leesproblemen wordt de 

effectieve leertijd uitgebreid. Voor de leerkracht betekent dit dat er gedifferentieerd gewerkt zal worden.  

Naast een planmatige aanpak om leesproblemen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen, zal in dit protocol 

ook beschreven worden hoe de school het onderwijs aanpast wanneer er sprake is van dyslexie. Dit betreft o.a. 

de compenserende en dispenserende maatregelen die genomen kunnen worden, maar ook de materialen en 

het leerstofaanbod zal hierin meegenomen worden.  

 

1.2  Wettelijk kader en afspraken op stichtingsniveau 

 

Vanuit het Masterplan dyslexie zijn protocollen leesproblemen en dyslexie opgesteld (Wentink, Verhoeven, & 

van Druenen). Deze gebruiken wij als basis voor dit dyslexieprotocol. Elke school werkt volgens eenzelfde basis, 

daarnaast worden per school de school specifieke afspraken toegevoegd.  

 

2. Dyslexie    

  

In Nederland wordt officieel de volgende definitie voor dyslexie gehanteerd: “Dyslexie is een specifieke  

leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot 

toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.   

 

Onder hardnekkig probleem wordt het volgende verstaan: 'Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau 

en/of spelling ligt significant lager, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, dan gevraagd wordt. Er is een 

bepaalde mate van didactische resistentie als het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of 

spellen op woordniveau (zonder gebruik te kunnen maken van een tekst) blijft bestaan, ook wanneer voorzien 

wordt in adequate remediërende instructie en oefening'.   

De lees-/spellingsproblemen zijn een gevolg van een onvolledig en/of moeizame automatisering van het lees-

/spellingproces. De problemen spitsen zich toe op het vlot herkennen van de klankstructuur van woorden en het 

omzetten van schrift in een corresponderende klankcode. Leerlingen met dyslexie, lezen en spellen vaak 

langzaam en maken soms ook veel fouten. De problemen nemen toe naarmate de lees- of spellingtaak 

complexer wordt en bij tijdsdruk of spanning. Veel leerlingen bij wie dyslexie wordt vastgesteld, hebben 

problemen met het snel ophalen van informatie uit het langetermijngeheugen. Benoemsnelheid is dus een 
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goede voorspeller voor leesproblemen. De precieze oorzaak van dyslexie is wetenschappelijk nog niet 

aangetoond. Wel is er sprake van een erfelijke component. Als een ouder dyslectisch is, heeft een leerling 

ongeveer 40% kans er ook aanleg voor te hebben.  

 

Voor een toelichting op oorzaken en mogelijke gevolgen van dyslexie verwijzen we naar de reeds genoemde 

protocollen. 

 

3. Ondersteuningsniveaus 

 

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te garanderen. Daarbij hoort dat lees- en 

spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding 

wordt geboden. Op basis van toetsresultaten aangevuld met continue observaties en bevindingen bepaalt de 

school de intensiteit, inhoud en vorm van de ondersteuning die een leerling nodig heeft 

Op onze scholen hanteren wij de volgende stappen gericht op de vier ondersteuningsniveaus die nodig zijn om 

tot een diagnose of juiste behandeling te komen.   

● Ondersteuningsniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband  

● Ondersteuningsniveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht  

● Ondersteuningsniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de leerkracht en/of 

zorgspecialist in de school  

● Ondersteuningsniveau 4: Diagnostiek en behandeling   

 

3.1 Ondersteuningsniveau 1 

 

3.1.1 Wettelijke verplichtingen 

Ondersteuningsniveau 1:  

Goed lees- en spellingsonderwijs  

in klassenverband 
 

Praktische uitwerking 

Goed lees- en spellingonderwijs met aandacht voor verschillen in 

leerbehoeften (handelingsgericht werken). 

 

3.1.2 School specifieke afspraken 

Op de Hoeksteen volgen we een doorgaande leerlijn voor het aanbod lezen en spelling. 
 
Alle lessen worden volgens het instructiemodel EDI gegeven, waardoor er volgens een vaste structuur en 
aanpak wordt onderwezen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen van leerlingen in verwerking en 
tijd. Deze basisondersteuning is ingedeeld in 3 basisniveaus binnen een jaargroep; Basis-, Basis en Basis+. 
 
Groep 1-2 
We starten het aanbod geletterdheid met behulp van de methode Kleuterplein. Deze leerdoelen zijn gericht 
op de leesvoorwaarden en wordt vooral in de dagelijkse activiteiten verweven.  
De leerkracht houdt wekelijks observaties bij om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. 
Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en in het observatiesysteem van Kleuterplein. 
Het gaat om taalactiviteiten die gericht zijn op:  
Beginnende geletterdheid 
Fonemisch bewustzijn en letterkennis  
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Mondelinge taalontwikkeling  
Woordenschat 
Hieronder vallen voorlezen, rijm-, letter-, cijfer- en kleurspellen en naamspellen.  
 
Groep 3 
We starten in groep 3, voor zowel het aanleren van (aanvankelijk) technisch lezen als spelling, met de 
methode Veilig Leren Lezen.  
De leerkracht houdt, naast de lesobservaties, ook de vorderingen van letterkennis bij na elke kern, om de 
ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en binnen de 
methodes. Op deze manier kan de leerkracht snel interveniëren.  
 
Groep 4-8 
In groep 4 t/m 8 gaat het technisch lees- en spellingonderwijs verder. Alle groepen volgen de methode 
‘Atlantis’ voor (voortgezet) technisch lezen en begrijpend lezen.  
Daarbij volgen ze de methode ‘Taalverhaal.nu’ voor spelling en taal. 
De leerkracht houdt, naast de lesobservaties, ook de vorderingen van de lees- en spellingontwikkeling van de 
leerlingen bij en monitort deze na elke bloktoets. Dit wordt bijgehouden in de weekplanning en binnen de 
methodes. Op deze manier kan de leerkracht snel interveniëren.  
Bij spelling wordt elk nieuw aangeboden woordpakket 3x door de leerling overgeschreven, zodat bepaalde 
woorden worden gememoriseerd. 
Vanaf groep 4 hebben we de site: www.spellingoefenen.nl als aanvulling voor alle leerlingen in het 
spellingaanbod opgenomen. Dit is een digitale verwerking van de geïnstrueerde lesstof.  
Hierin zet de leerkracht woordpakketten klaar, zodat de leerling op basis van de eigen voortgang verder kan 
oefenen. 
 
In de onderwijsplannen is de leertijd, differentiatie, organisatie en evaluatie beschreven per vakgebied.  
Naast de monitoring via methodegebonden toetsen, worden de leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 gevolgd  
binnen het leerlingvolgsysteem van IEP. We volgen en monitoren hiermee de leerontwikkeling van de 
leerlingen 2x per jaar voor Technisch Lezen en Taalverzorging.  
Voor alle groepen wordt er in elke zorgperiode een groepsbespreking gepland tussen de leerkracht en de 
kwaliteitsondersteuner. Hierin wordt de leerlingen besproken en eventuele interventies opgestart. 

 

  

http://www.spellingoefenen.nl/
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3.2 Ondersteuningsniveau 2 

 

3.2.1 Wettelijke verplichtingen 

Ondersteuningsniveau 2:  

Extra ondersteuning in de 

groepssituatie door de 

groepsleerkracht (ongeveer 

zwakste 25%) 

Praktische uitwerking 

Extra instructie en begeleide inoefening. Onderwijsaanbod wordt 
geïntensiveerd.  
Deze leerlingen hebben behoefte aan extra herhaling van de leerstof om 
nieuwe lees- en spellingsmoeilijkheden aan te leren of om eerder verworven 
kennis te onderhouden. Hiervoor worden materialen uit de lees- en 
spellingsmethode ingezet. 

• Meer instructie en meer oefentijd. Leeskilometers maken 
• Instructie in kleine groep (max. 3 leerlingen) 
• Thuis oefenen 
• Evt. inzet aanvullende methoden/ methodieken.  

 

3.2.2 School specifieke afspraken 

Leerlingen die niet voldoende oefentijd hebben aan ondersteuningsniveau 1, volgen daarbij het aanbod 
vanuit ondersteuningsniveau 2, hieronder beschreven. 
 
Groep 1-2 
Leerlingen die vanuit de observaties laten zien dat ze meer oefentijd nodig hebben, krijgen vaker instructie 
en oefentijd. Dit extra aanbod wordt in de klas gegeven door eigen leerkracht in een klein groepje en wordt 
in de weekplanning gezet voor de betreffend leerling. Het is gericht op de leerdoelen waarvoor de leerling 
meer oefentijd nodig heeft. Dit met als doel om de leerling in een korte periode bij de groep te kunnen 
houden. 
Deze activiteiten zijn een aanvulling op het aanbod van ondersteuningsniveau 1. 
 
Groep 3 
Ook in groep 3 krijgen leerlingen die vanuit lesobservaties opvallen in ontwikkeling, meer instructie- en 
oefentijd. Dit extra aanbod wordt in de klas gegeven door eigen leerkracht in een klein groepje en wordt in 
de weekplanning gezet voor de betreffend leerling. Het is gericht op de leerdoelen waarvoor de leerling meer 
oefentijd nodig heeft. Dit met als doel om de leerling in een korte periode bij de groep te kunnen houden. 
In groep 3 worden de leerlingen vanuit de methode Veilig Leren Lezen extra gemonitord door de 4 
signaleringen; Herfst-, winter, lente- en zomersignalering. 
 
Groep 4-8 
De leerlingen die vanuit lesobservaties en/of bloktoetsen opvallen in ontwikkeling, krijgen meer instructie- 
en oefentijd. Dit extra aanbod wordt in de klas gegeven door eigen leerkracht in een klein groepje en wordt 
in de weekplanning gezet voor de betreffend leerling. Het is gericht op de leerdoelen waarvoor de leerling 
meer oefentijd nodig heeft. Dit met als doel om de leerling in een korte periode bij de groep te kunnen 
houden. 
Ook kunnen hierbij ouders gevraagd worden om thuis een bijdrage te leveren aan de ondersteuning. Dit 
wordt afgestemd met de activiteiten op school. 
 
Schoolbreed 
Logopedische screening: Er wordt 2 keer per jaar een logopedische screening gedaan voor leerlingen van 
groep 1 t/m 4 (en incidenteel ook oudere leerlingen), waarbij de leerkrachten de leerlingen opgeven na 
toestemming van de ouders. Op deze manier krijgen we leerlingen met eventuele problemen in spraak- en/of 



 

  6  
   

taal ontwikkeling zo vroeg mogelijk in beeld en zoeken we de samenwerking met ouders en logopedie om de 
leerlingen op de juiste wijze te ondersteunen en begeleiden. 
Als aanvulling op de LVS toetsen van IEP, nemen we vanaf eind groep 3, voor leerlingen die stagneren in hun 
ontwikkeling of een achteruitgang laten zien, de Drie Minuten Toets (DMT) af. Deze toets is een belangrijke 
meting om later tot een aanvraag voor Dyslexie in aanmerking te mogen komen. 

 

 

3.3 Ondersteuningsniveau 3 

 

3.3.1 Wettelijke verplichtingen 

Ondersteuningsniveau 3:  

Zeer intensieve ondersteuning 

(ongeveer zwakste 10 %), 

specifieke interventies 

uitgevoerd en/of ondersteund 

door de leerkracht en/of 

zorgspecialist in de school 
 

Praktische uitwerking 

Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend lees- en/of 
spellingprogramma. Minimaal 1 uur per week als aanvulling op de gewone 
lees- of spellingsles, m.b.v. een orthodidactisch programma. 

Er wordt cyclisch gewerkt m.b.v. individuele plannen waarin aanbod, aanpak 
en evaluatie wordt beschreven vanuit de toetsgegevens en observaties. 
Bij onvoldoende resultaat na 2 interventieperiodes, kan een leerling worden 
aangemeld voor diagnostiek (ondersteuningsniveau 4). 

In de individuele plannen moet naast de doelen/inhoud/organisatie en 
middelen duidelijk worden vermeld:  

• Extra oefentijd (min. 1 uur extra per week) 
• Individueel of met max 2 leerlingen oefenen 
• Met wie er is geoefend (leerkracht/RT of onderwijsassistent) 
• Wat er is geoefend 
• Welke materialen worden gebruikt 
• Een uitgebreide evaluatie 

 

3.3.2 School specifieke afspraken 

Deze ondersteuning is een vervolg op ondersteuningsniveau 2, waarbij de ondersteuning verder wordt 
geïntensiveerd. Deze planmatige begeleiding wordt weggezet in een Handelingsplan van 10 weken met 
duidelijke, meetbare doelen. Deze worden elke zorgperiode geëvalueerd en afgesloten of indien nodig 
bijgesteld en vervolgd. 
We volgen zo lang mogelijk materialen die de methode ter beschikking heeft, zodat er eenduidigheid is voor 
de leerling. 
 
Groep 1-2 
In groep 1-2 bieden we voor extra aanbod gericht op de leesvoorwaarden structureel activiteiten uit de map 
Fonemisch bewustzijn aan. 
Hierin ligt de nadruk op verschillende activiteiten: 

- Letterkennis versterken met verschillende verwerkingen; stempelen, spelvorm, magnetische letters 
te leggen, door werkboekjes in te vullen en door veel ontwikkelingsmateriaal op taalgebied in het 
aanbod te verwerken. 

- Kleuren 
- Reeksen/ordenen 
- Namen oefenen 

Deze activiteiten zijn gericht op zowel de visuele als auditieve ontwikkeling.  
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Groep 3-8 
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning wordt: 
Op school: 

- een planmatige begeleiding weggezet in een Handelingsplan van 10 weken met duidelijke, meetbare 
doelen gericht op Technisch Lezen, Spelling of beide. Deze worden elke zorgperiode geëvalueerd en 
afgesloten of indien nodig bijgesteld en vervolgd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

- Tijdens de zelfstandige lessen is er ondersteuning mogelijk op verschillende manieren en passend bij 
de leerling: lezen met maatje in de groep, bijvoorbeeld voorlezen van een tekst, een vergrootte 
versie op A3, Audio ondersteuning. 

- Pré teaching: rijtjes lezen of tekst lezen van methode Atlantis. De leerling weet alvast wat er aan bod 
komt in de les. 

- Buiten de groep extra oefentijd in kleine setting bij onderwijsassistent. Deze extra onderwijstijd 
wordt aangevuld met 3x20 min of 4x15 min per week. 

Buiten school: 
- kan er logopedie gevolgd worden. Hierin wordt een samenwerking gezocht tussen leerkracht, 

logopedist en ouders om de juiste afstemming te maken en te houden. 
- Voor thuis: er wordt een beroep gedaan op ouders om eventueel extra te oefenen op het betreffende 

vakgebied. 

 
 

3.4 Ondersteuningsniveau 4 

 

3.4.1 Wettelijke verplichtingen 

Ondersteuningsniveau 4: 

Diagnostiek en behandeling in 

zorginstituut (ongeveer 

zwakste 4%) 

• Vaststellen van 

dyslexie 

(psychodiagnostisch 

onderzoek) 

• Afstemming 

onderwijs-zorg tijdens 

en na behandeling 

Praktische uitwerking 

Leerlingen kunnen worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van 
een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. 
Pas dan kan een vermoeden van dyslexie worden uitgesproken en kan de 
leerling worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek (zie schema 
‘traject voor doorverwijzing') 
School onderbouwt de ernst van het leesprobleem door aan te tonen dat er 
sprake is van een ernstige, hardnekkige achterstand.  
Concreet:  
• De school toont aan goed onderwijs en intensieve begeleiding geboden te 
hebben die voldoet aan kenmerken van effectief onderwijs.  
• De school toont aan dat een leerling desondanks zeer lage leesscores 
behaalt op 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten. 

 

NB. Wanneer er tijdens een psychodiagnostisch onderzoek wordt vastgesteld 

dat de leerling niet uitvalt op leesvaardigheid maar wel op spelling (laagste 

10%), dan komt de leerling niet in aanmerking voor een vergoede 

behandeling, omdat er geen sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er 

kan wel vastgesteld worden dat er sprake is van dyslexie, met een daarbij 

behorende dyslexieverklaring. Remediëring kan dan verder opgepakt worden 

door de school. Wanneer ouders toch behandelingen willen kan dat wel, 

maar deze moeten dan door de ouders worden betaald.  
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3.4.2 School specifieke afspraken 

Groep 4-8 
Na alle ondersteuningsniveaus op een structurele wijze doorlopen te hebben en er te weinig ontwikkeling 
wordt terug gezien, is ondersteuningsniveau 4 bereikt.  
Hierin gaat de school, na overleg met ouders, een diagnostiek aanvragen bij een zorginstituut om te laten 
onderzoeken of de ernstige achterstand die blijft bestaan, te verklaren is. Wanneer er dyslexie wordt 
vastgesteld, wordt de zorg vanuit ondersteuningsniveau 3 op school gecontinueerd naast een 
behandeltraject. Deze leerlingen mogen dan gebruik maken van een aantal compenserende en 
dispenserende maatregelen.  
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4. Handreiking Signalering risicoleerlingen  taal/lezen   

  

Leerjaar 1-2:   

➢ Dyslexie in de familie. Bij intake vragen. 

➢ Moeite met spraak/taalproductie, zoals woordvindingsproblemen   

➢ Moeite met kleuren, namen, dagen van de week   

➢ Weinig interesse in letters / boekjes 

➢ Moeite met rijmen, versjes onthouden   

➢ Moeite met reeksen onthouden (cijfers) 

➢ Grafeem- foneem koppeling. Letters kunnen benoemen en onthouden. 

➢ Auditieve – visuele analyse en synthese. 

  

Leerjaar 3:   

➢ Lang spellend of vroeg radend lezen   

➢ Moeite met aandacht voor verbale informatie   

➢ Moeite met verschil te horen tussen klanken   

➢ Moeite met verschil te zien tussen letters 

➢ Omkeringen/weglatingen   

➢ Moeite met het inprenten van reeksen   

➢ Woordvindingsproblemen  

➢ Spellingsvaardigheden onvoldoende (handschrift onleesbaar). 

  

Leerjaar 4:   

➢ Hekel aan hardop lezen   

➢ Lang spellend of veel radend lezen   

➢ Woorden overslaan, delen van woorden weglaten   

➢ Woorden die hetzelfde klinken door elkaar halen   

➢ Verschil leesvermogen en verhaal begrijpen   

➢ Schrijftempo, doorhalingen, slecht leesbaar handschrift   

➢ Werken onder tijdsdruk  

➢ Spellingsvaardigheden onvoldoende.  

  

Leerjaar 5 t/m 8:   

De signalen van dyslexie in de bovenbouw zijn te merken aan een toenemende weerstand tegen leestaken en/of 

toenemende faalangst en kenmerken die opvallen bij   

➢ Het hardop lezen (traag, spellend, veel fouten)   

➢ De spelling (veel fouten, fonetisch spellen, regels slecht onthouden)   

➢ Het schrijven (traag, onleesbaar)   

➢ Taken die te maken hebben met snel benoemen en/of de belasting van het verbale korte termijn 

geheugen (geschiedenis, topografie)   
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4.2 Traject doorverwijzing vergoede zorg   

 

* Alleen metingen van officiële toetsmomenten (januari en juni) zijn toegestaan. Tussenmetingen mogen niet meetellen.   
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