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Dyslexiezorg in corona tijd 
Versie 2, mei 2020 
 
Vanaf 11 mei gaan de kinderen weer gedeeltelijk naar school. Iedere school heeft hiervoor een eigen 
plan opgesteld. Een uitdaging vormen de kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een 
specifiek vakgebied, zoals kinderen met lees- en/of spellingachterstanden. Vanuit het Ministerie van 
OCW en VWS en in samenwerking met het NKD is het nadrukkelijke advies gekomen om de zorg op 
ondersteuningsniveau 2 en 3 aan kinderen met leesproblemen en dyslexie zoveel mogelijk te laten 
doorgaan. Dit om te voorkomen dat deze kinderen verder achterop raken.   
 
 
Begeleiding aan kinderen in het dyslexietraject 
Zorgniveau 2 en 3 kunnen deels weer worden voortgezet binnen de schoolsituatie door de 
zorgprofessionals die dit voor de coronacrisis uitvoerden. Daarnaast is het mogelijk om de 
begeleiding (gedeeltelijk) digitaal voort te zetten. Probeer dit zoveel mogelijk te doen volgens de 
kwaliteitscriteria die ook al voor de crisis geldig waren. Denk hierbij aan het geven van instructie, 
feedback en het monitoren van voortgang en resultaten. Stem hierbij goed af met de ouders en evt. 
andere betrokken professionals. 
  
Hoe kun je digitaal met de kinderen lezen? 

• Zoek samen met de leerlingen vaste momenten in de week om deze extra ondersteuning te 
bieden. 

• Via ‘Teams’, ‘Skype’, ‘Zoom’ en ‘Google Meet’ kan de onderwijsprofessional zijn/haar 
scherm delen met de leerling, zodat de leerling kan meekijken op het scherm van de 
onderwijsprofessional. Middels het principe voor-koor-door kan worden geoefend met het 
herhaald lezen van woorden en teksten. Moeilijke woorden kunnen worden gearceerd. Via 
de mail, WhatsApp of Google Classroom kunnen ook digitaal woorden en teksten worden 
toegestuurd naar de leerling die vervolgens gezamenlijk via beeldbellen kunnen worden 
gelezen. 

• Lees aan het begin van de week samen met de leerlingen via beeldbellen een tekst. Vraag 
ouders om hun kind gedurende de week te filmen als deze de tekst leest en dit te versturen. 
Geef als onderwijsprofessional aan het einde van de week feedback en tips op hoe het kind 
heeft gelezen.  

• Vraag of ouders kunnen aansluiten bij de oefenmomenten. Zij kunnen zo als tutor fungeren.  
• Via diverse flitsprogramma’s kunnen kinderen oefenen met lezen op woordniveau.  
• Via ‘Skype’ kan ook met groepjes leerlingen worden geoefend met het lezen van woorden 

en teksten. 
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• Als er op scholen gewerkt wordt middels het programma ‘Bouw’ kunnen ouders als tutor hun 
kind ondersteunen met lezen. 

Hoe kun je digitaal met de kinderen spellen? 
• Neem een instructievideo op over uitleg van een spellingsregel en deel deze met de 

leerlingen. Ondersteun de uitleg door gebruik te maken van een visueel digibord in beeld 
(b.v. leerkracht assistent methode).  

• Verstrek het kind een overzicht van de spellingregels die op school behandeld zijn.  
• Bied via beeldbellen een verlengde instructie met herhaling in kleinere stappen. Via 

voordoen – samen doen – alleen doen kan de spellingsregel worden ingeoefend. Stimuleer 
de kinderen om hardop mee te denken en mee te doen. Zij kunnen hun woorden schrijven 
op een blad, wisbordje of krijtbord en vervolgens deze geschreven woorden via de camera 
laten zien aan de onderwijsprofessional, zodat kan worden gecheckt of de leerling het woord 
goed heeft geschreven.  

• Bied leerlingen extra mogelijkheden tot verwerking en inoefening van de stof door ze 
opdrachten te laten maken uit werkboeken van aanpak 1 of ze speciale oefenwerkbladen te 
sturen om bijvoorbeeld een spellingscategorie extra te oefenen. Vraag ouders om foto’s te 
maken van het gemaakte werk en deze te sturen, zodat hierop feedback gegeven kan 
worden.  

 
Opmerkingen 

• Alleen de inzet van ouders bij het begeleiden van leerlingen is geen voldoende invulling van 
de benodigde ondersteuning. Natuurlijk kunnen de ouders het kind helpen en extra oefenen, 
maar het is geen vervanging van remediering op niveau 2 en 3! Het aantonen van 
didactische resistentie, nodig voor het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie bij 
doorverwijzing naar de zorg, is alleen mogelijk op basis van remediering van de lees- en 
spellingproblemen geboden door een onderwijsprofessional (zie hiervoor het document op 
onze website met een omschrijving van de procedure https://www.hco.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/02/Procedure-dyslexie_versie_feb2020.pdf ). 

• Als het in de praktijk toch niet werkzaam blijkt te zijn om de begeleiding te bieden op 
ondersteuningsniveau 2 en 3, bijvoorbeeld omdat het kind nog niet naar school gaat, dan zal 
de hulp digitaal moeten worden voortgezet.  

 
 
  

https://www.hco.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Procedure-dyslexie_versie_feb2020.pdf
https://www.hco.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Procedure-dyslexie_versie_feb2020.pdf
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Vergoede Dyslexiezorg 
Vanaf 11 mei 2020 doen we weer dyslexieonderzoek op het HCO. We hanteren hierbij de 
veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat kinderen die het dyslexieprotocol op school 
hebben doorlopen, gewoon verwezen kunnen worden naar de zorg. 
 
Houd bij het invullen van de formulieren rekening met de volgende punten: 

• Vermeld in het leerlingdossier duidelijk welke bijzondere omstandigheden zich in deze 
corona-periode hebben voorgedaan tijdens de interventie- en toetsperiode, zodat deze 
informatie transparant is voor de beoordelaar van het dossier. 

• Omschrijf duidelijk op welke manier de digitale hulp is vormgegeven. 
• Probeer de hulp zoveel mogelijk voort te zetten op een digitale manier (zie tips hierboven).  

 
Nb. CITO is bezig met een normering voor de toetsafname in september. Deze september normering 
kan niet gebruikt worden ter vervanging van een derde toetsmoment en dus als eindmeting, 
vanwege het ontbreken van hulp tijdens de zomervakantie. Wel kan deze normering alleen dit jaar 
worden gebruikt als start- of tussenmeting.  
 
Indien in de afgelopen periode de hulp niet voldoende is geweest, dan wordt deze hulp voortgezet tot 
de derde hoofdmeting in januari 2021. Op basis van een tussenmeting na 10 onderwijsweken 
(BRUS/EMT en PI-dictee), kan het handelingsplan bijgesteld worden.  
 
Voor de doorverwijzing naar de zorg verwijzen we naar onderstaande aanpak, behorende bij het 
werkdocument postcorona intern begeleiders.  
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