
Hoe gaat IJsselgroep om met 
de leesdossiers in de tijd van 
coronamaatregelen?

Informatie over het traject van doorverwijzing 
is te vinden op de NKD website: leidraad 
vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs 
naar zorg: doorverwijzing bij een vermoeden 
van dyslexie. Hierin is te lezen dat tussen de 
hoofdmetingen aantoonbaar rond de 20 weken 
passende zorg aan de leerling moet zijn geboden. 
Kijkende naar de periode januari – juli 2020 en 
wetende dat scholen hebben geworsteld met het 
vormgeven van de zorg op het juiste niveau, gaat 
IJsselgroep flexibel met dit criterium om.

Wat vragen wij van scholen als het gaat 
om aanmeldingen vergoede zorg met 
eindmeting juli 2020?

• Wij vragen aan de scholen om in het 
leesdossier voor de periode januari – juli 2020 
duidelijk aan te geven welke zorg er effectief is 
gegeven in de periode januari – schoolsluiting 
maart èn de periode schoolopening mei – 
zomervakantie. Dit betreft zorg die gegeven is 
via zgn. face-to-face contact.

• Daarnáást willen we ook over de periode 
medio maart – medio mei (de periode van de 
schoolsluiting) weten welke zorg is geboden 
aan de leerling.

Komt deze informatie niet duidelijk genoeg naar 
voren in het leesdossier, dan nemen wij contact 
op met de school.

In de beoordeling van het leesdossier kijkt IJssel-
groep naar het hele plaatje: van achterstand 
en hardnekkigheid, tot o.a. of er sprake is van 
erfelijkheid, aard en ernst van de problematiek  
en de duur van de geboden interventies.

Op individueel niveau kan het zijn dat er wel 
diagnostiek kan plaatsvinden, maar dat een 
diagnose voorlopig wordt uitgesteld. Na een 

Diverse scholen benaderen ons met vragen over het aantonen van de hardnekkigheid over de 
periode januari - juli 2020. De kern van de meeste vragen is: hoe gaan jullie om met didactische 
resistentie in de Coronaperiode? Veel scholen geven hierbij ook eerlijkheidshalve aan dat het 
niet of onvoldoende is gelukt om de zorg op het niveau 3 (online) vorm te geven in de periode 
maart-mei 2020.

Dit document geeft u dan ook duidelijkheid op de volgende twee belangrijke punten:
• Hoe gaat IJsselgroep om met de leesdossiers in de tijd van corona maatregelen?
• Hoe gaat IJsselgroep om met de leesdossiers die nu aangemeld worden met als 3e meetmoment 

januari/februari 2020?

De beschreven standpunten gelden tot nadere berichtgeving vanuit landelijke richtlijnen.

Hoe omgaan met leesdossiers in de coronaperiode?
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https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/01/20190218Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0DCdef-1.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/01/20190218Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0DCdef-1.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/01/20190218Leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-versie-2.0DCdef-1.pdf
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eerste behandelperiode kan deze uitgestelde 
diagnose dan mogelijk bevestigd worden (de 
ernst en hardnekkigheid zijn dan, nogmaals, 
bevestigd) en wordt een dyslexieverklaring 
afgegeven.

Het kan ook zijn dat wij u adviseren de intensieve 
zorg voor de leerling nog enige tijd door te 
zetten indien de geboden interventies nog niet 
voldoende zijn geweest. De derde hoofdmeting 
zal dan op een later tijdstip plaatsvinden. 
Sommige toetsuitgevers bieden de mogelijkheid 
om, zo nodig met aangepaste normering, toetsen 
in september/oktober af te nemen. Op deze site 
vindt u daarover meer informatie: les-op-afstand-
toetsleveranciers.

Wat betekent dit voor toekomstige 
aanmeldingen?
Wij zijn ons ervan bewust dat de coronamaat-
regelen ook op de langere termijn invloed kunnen 
hebben op de leerontwikkeling van leerlingen.

Op dit moment is het nog moeilijk te voorzien 
welke gevolgen het lesgeven op afstand voor de 
toekomstige leesdossiers zal hebben. Wij vragen 
scholen om daarover met ons in contact te blijven. 
Het is altijd mogelijk ons vragen en casussen voor 
te leggen. En ook op voorhand denken wij graag 
mee hoe scholen de zorg vorm kunnen geven.

Hoe nu verder?
Leerlingen in het regulier onderwijs gaan binnen-
kort weer vijf dagen per week naar school. De 
online lessen komen dan te vervallen. In sommige 
gevallen zal dit nog niet zo zijn. Dat betekent dat 
online lesgeven op niveau 2 en 3 nog steeds 
nodig kan zijn.

Instructievideo
Om scholen hierin te ondersteunen, heeft IJssel-
groep een instructievideo gemaakt, waarin wordt 
uitgelegd en gedemonstreerd hoe leraren de zorg 
op het niveau 2 en 3 vorm kunnen geven:

Video voor leerkracht en IB-ers over lesgeven op 
afstand op niveau 2 en 3 van de zorg

NKD-website
Verder wijzen wij op de handreiking voor de 
invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het 
vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
welke is te vinden op de NKD website:

Naar de richtlijnen en handreikingen voor het
onderwijs

Meer informatie?
Op de website van Dyslexie Centraal vindt u de 
meest actuele informatie.
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Hoe gaat IJsselgroep om met 
de leesdossiers die nu aan-
gemeld worden met als 3e 
meetmoment jan/febr 2020?

IJsselgroep gaat hier flexibel mee om. Scholen 
hebben immers veel tijd nodig gehad om alle 
maatregelen omtrent corona door te voeren 
en hierdoor zijn leesdossiers blijven liggen. In 
de periode mei – juni kunnen scholen daarom 
alsnog de leesdossiers met eindmeting januari/
februari 2020 bij ons indienen.

Online workshop over ‘leesdossiers’
Wilt u meer weten over ‘leesdoosiers’ in de 
Corona-periode? Op 9 juni en 9 juli van 15-16 uur  
kunt u kosteloos deelnemen aan een online 
workshop over ‘leesdossier: aanlevering en 
screening’ in deze bijzondere tijd. De online 
workshop wordt gegeven door Niki Egberink  
en Leonie Suijkerbuijk. Interesse? Klik dan op  
de onderstaande link.

Meer informatie en aanmelden

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over lees-
dossiers en/of de online-workshop? Neem dan 
contact op met het secretariaat van IJsselgroep 
088 093 15 15, pdij@ijsselgroep.nl

Niki Egberink         Leonie Suijkerbuijk

Regiebehandelaren 
dyslexie
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https://www.ijsselgroep-pdij.nl/praktische-tips-leesdossier-en-screening-in-coronatijd-online-workshop-voor-leerkrachten-en-ib-ers

