
KINDEREN
DYSLEXIE

Onderzoek  
en behandeling



Kinderen verder helpen
Kinderen verder helpen. Daar draait het om. IJsselgroep 
onderzoek, behandelt en begeleidt kinderen als het gaat om 
dyslexie. En dit heeft het meeste effect als kinderen geraakt 
worden, want dan komen ze in beweging. Onze behandelaren 
werken zowel aan de lees- en spellingvaardigheden, als aan 
de motivatie, het zelfvertrouwen en de houding van kinderen. 
Vanuit het positieve zoeken  
wij naar mogelijkheden en talenten. Om samen de volgende 
stap te zetten.

Uw kind, het onderzoek en de behandeling
Als aan bepaalde criteria is voldaan, kunnen wij in één of twee dagdelen 
onderzoeken of er bij uw kind sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie 
(EED). Uiteraard in overleg met school en u. Na dit onderzoek bestaat de 
mogelijkheid tot een vergoed behandeltraject op de school van uw kind.  
Dit duurt gemiddeld genomen een jaar.

Altijd gaan voor wat past  
bij het kind

Onze gedragswetenschappers 
verdiepen zich in uw kind en zijn/haar 
omgeving om te ontdekken hoe uw 
kind leert, wat uw kind nodig heeft en 
wat uw kind raakt. Wij werken met de 
evidence based dyslexiebehandeling 
van Onderwijszorg Nederland (ONL).  
Vanuit onze expertise wordt de 
behandeling op maat gemaakt en 
geheel afgestemd op de mogelijk-
heden en behoeftes van uw kind  
en de omgeving (school en thuis).  
Onze mensen zijn academisch 
geschoold, apart opgeleid in de  
ONL-behandeling en werken in  
een multidisciplinair team. Ook  
is er veel ervaring in dyslexie-
begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen.

Dyslexie in de klas

Onze dyslexiebehandelaren  
komen op de school van uw kind. 
Hierdoor mist uw kind weinig 
onderwijstijd en is de afstemming 
tussen de behandelaar en de 
leerkracht/intern begeleider 
laagdrempelig en frequent. Naast 
de wekelijkse logboeken die ouders 
en school ontvangen, wordt de 
leerkracht of intern begeleider 
uitgenodigd voor de tussentijdse 
evaluatiegesprekken met ouders. 
Tijdens deze gesprekken wordt de 
optimale afstemming tussen de 
behandeling en de klassensituatie 
besproken. 

Talentgericht 

Naast de inhoudelijke 
dyslexiebehandeling wordt veel 

aandacht besteed aan de emotionele 
component. Door middel van psycho-

educatie leert uw kind wat dyslexie 
is, hoe dit er bij hem/haar uitziet 
en wat dit betekent. Zo leert uw 

kind beter om te gaan met dyslexie. 
Daarnaast is er expliciet aandacht  

voor de talenten van uw kind. 
Talenten zien wij als activiteiten 

waar kinderen van gaan stralen en 
waar zij een blij gevoel van krijgen. 

Talentgericht werken genereert 
positieve emoties en zelfvertrouwen. 

Hierdoor worden kinderen actiever  
en krijgen zij een groter gevoel van 

eigenaarschap  bij de  
eigen leerprestaties. 

Bewegen en dyslexie

Bij kinderen die tijdens de les 
bewegen, komt adrenaline vrij  

in de hersenen. Hierdoor nemen 
zij de lesstof beter op en vergroot 
het de aandacht en concentratie. 
In de dyslexiebehandeling maken 

we zo veel mogelijk gebruik van 
bewegingselementen die op een 

speelse manier ingepast worden in 
het lees- en spellingprogramma. Dit 

varieert van fysieke werkvormen 
voor de spellinglessen tot 

energizers die tussendoor voor de 
afwisseling worden ingezet. De 

bewegingselementen vergroten ook 
de motivatie en het leerplezier  

van kinderen.



IJsselgroep richt zich waar nodig op het gehele ‘systeem’ 
van het kind. Dit betekent dat wij ook de omgeving en onder-
linge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk 
meenemen om integraal een positieve impuls te geven.

Uw kind en uw school
Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens 
de behandeling speelt de school een belangrijke rol. Wij 
overleggen regelmatig met de intern begeleider en de 
leerkracht van uw kind. Hierdoor sluit het onderwijs in de 
klas goed aan op de dyslexiebehandeling van uw kind. De 
begeleiding vindt zoveel mogelijk op school plaats, in de 
vertrouwde omgeving van uw kind.

Uw kind en hoe u zelf kunt helpen
U kunt uw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook 
helpen, zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. 
Tijdens ons overleg krijgt u praktisch advies en tips voor 
het oefenen, aangevuld met apps, een huiswerkmap en 
computerprogramma’s. Als ouder bent u belangrijk: uw hulp 
en aandacht maken een groot verschil.

Uw kind en onze mensen
Onze dyslexiebehandelaars zijn gespecialiseerd in dyslexie en 
beschikken over de nodige kennis en ervaring. Maar wat maakt 
het verschil? De betrokkenheid en motivatie om samen met 
uw kind stappen vooruit te zetten. Geen etiket plakken, maar 
plezier verbinden aan resultaat. Kortom: gespecialiseerd in 
dyslexie en geïnteresseerd in uw kind.

Eén plan in samenhang
Uw kind, het onderzoek en de 
behandeling
Wij kunnen onderzoeken of er sprake is van dyslexie bij uw kind. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er bepaalde criteria 
waar aan moet worden voldaan. Zowel de school van uw kind als 
IJsselgroep vertelt u hier graag meer over. In overleg met school 
en u wordt een onderzoek van één of twee dagdelen gepland om 
te kijken of er ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) kan worden 
vastgesteld. Na dit onderzoek bestaat de mogelijkheid tot een 
vergoed behandeltraject. Er komt dan wekelijks een psycholoog of 
orthopedagoog op school om individueel met uw kind te werken 
aan de lees- en spellingvaardigheden. Dit traject duurt gemiddeld 
genomen een jaar.

Wel dyslexie, maar geen EED?
Er is wel dyslexie gediagnosticeerd, maar geen EED (ernstige 
enkelvoudige dyslexie)? Ook dan kunnen wij uw kind 
ondersteunen en behandelen. U kunt bijvoorbeeld denken 
aan een individueel particulier begeleidingstraject of 
groepsbegeleiding lezen en spellen. De vorm, intensiteit, duur en 
kosten van de zorg worden in overleg met u bepaald.
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Een bijzondere aanpak: samen met uw kind 
werken aan plezier, motivatie en resultaat op 
het gebied van lezen en spellen. Wij werken 
met ONL (effectieve methode), E-health 
(Pelle helpt) en  
een talentgerichte aanpak.

Sterke kanten: we maken gebruik van de 
sterke kanten van kinderen en benadrukken 
zijn/haar kwaliteiten en talenten.

School nabij: begeleiding vindt zo veel 
mogelijk plaats op school (vertrouwde 
omgeving).

Snel starten: u wilt uw kind zo snel mogelijk 
helpen.

Samen met school: goede afstemming met 
de leerkrachten van uw kind en de IB’er op 
school.

Samen met ouders: u krijgt een belangrijke 
rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen 
van uw kind.

Gediplomeerde begeleiders: GZ-
psychologen en orthopedagogen, opgeleid 
tot dyslexie-behandelaren, professioneel, 
praktisch gericht op samenwerking en open 
en helder in communicatie.

Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep 
adviseert scholen en leerkrachten ook bij het 
verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. 
De kennis en ervaringen worden gedeeld met 
onze dyslexiebehandelaren.

Samen verder
Als we scherp kijken naar de ontwikkeling van kinderen zien we dat zowel 
onderwijs als zorg een ‘eigen’ aanvliegroute heeft. Maar wat gebeurt er 
als je visies en inzichten uit het onderwijs en de zorg combineert? Als je 
samen de juiste dingen doet, elkaar versterkt en acties op elkaar afstemt? 
Wat is er mogelijk als je met elkaar samenwerkt in het belang van het 
kind? 
Inderdaad: dan is ‘the sky the limit’. Dan kom je verder. Samen verder.

Onderwijs en Zorg
De verbinding tussen onderwijs en zorg komt bij ons natuurlijk niet ‘uit de 
lucht vallen’. Educatieve dienstverlening en Psychologische dienstverlening 
zijn immers al jaren de belangrijkste pijlers van IJsselgroep. Onze gedrags-
wetenschappers werken vanuit de driehoek ‘kind - ouders - school’. En 
dit doen wij steeds meer samen. Bijvoorbeeld intern (ED en PDIJ)  als het 
gaat om de verbinding tussen leesonderwijs en dyslexie. Maar vooral ook 
met leerkrachten, IB’ers, samenwerkingsverbanden, besturen, ouders, 
gemeenten en diverse organisaties in de zorgketen. Samen ontdekken wat 
werkt. Samen nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen, testen en 
verbeteren. In het belang van het kind. Stapt u aan boord?



IJsselgroep
Psychologische Dienstverlening

www.ijsselgroep-pdij.nl

Groot werkgebied
IJsselgroep heeft vier locaties: Apeldoorn, Doetinchem, Zwolle en Lelystad. 
Vanuit hier bestrijken onze dyslexiebehandelaren een groot geografisch gebied. 
Veel gemeenten hebben immers met IJsselgroep een contract afgesloten. Het 
dyslexieonderzoek vindt meestal plaats op de school van uw kind, zodat het 
in een vertrouwde setting is. Ook voor de dyslexiebehandeling komen onze 
psychologen en orthopedagogen wekelijks op de school van uw kind.

Locaties
Behandelcentrum Apeldoorn Behandelcentrum Doetinchem 
2e Wormenseweg 80 Bachlaan 11 
7331 VG  Apeldoorn 7002 MZ  Doetinchem 
T  088 093 15 15 T  088 093 15 15 
E  pdij@ijsselgroep.nl E  pdij@ijsselgroep.nl  
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