
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief Ernstige Dyslexiezorg in de regio 
Holland Rijnland 

Vanuit de Werkgroep E(E)D-zorg Holland Rijnland 
De werkgroep ED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van TWO 
Jeugdhulp Holland Rijnland, de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duin- en 
Bollenstreek, Leiden en Berséba en de zorgaanbieders, aangevuld met externe 
deskundigen. Deze nieuwsbrief voor het onderwijsveld informeert u over de 
volgende onderwerpen:  

• Overdrachtsformulier PO/VO lees-/spellingproblemen en/of dyslexie 
• Inventarisatie ervaringen eerste half jaar na implementatie nieuwe protocol 

voor ED 
• Coronaberichtgeving Dyslexie Centraal  
• Bestuursgesprekken 2022 
• Jaarlijkse ED-bijeenkomst voor intern begeleiders 
• Jaarlijkse opfrisbijeenkomsten voor leerkrachten 

 

Werkgroep EED-zorg Holland Rijnland 
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van ServiceOrganisatie Zorg 
Holland Rijnland (Cecile de Munk), de samenwerkings-verbanden Rijnstreek (Linda Bras), Duin- en 
Bollenstreek (Jack Duivenvoorden), Leiden (Jeanette Hogervorst) en Berséba (Ton Schalk) en 
zorgaanbieders (Dorothé Kappenburg)  aangevuld met een externe deskundige (Jolanda Roelfsema). 

Nieuwsbrief 
EED-zorg  
Holland 
Rijnland – 
mei 2022 

Overdrachtsformulier PO/VO voor leerlingen met lees-/spellingproblemen of dyslexie 
De overdracht van de leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs komt snel dichterbij. Binnen onze regio is in 
samenwerking met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs een overdrachtsformulier ontwikkeld. Hierin kan  
aanvullende informatie die niet standaard wordt opgenomen in de overdrachtssystemen gedeeld worden. Dit formulier is 
zowel te gebruiken voor leerlingen met een verklaring als voor leerlingen bij wie wel ernstige lees-/spellingproblemen 
geconstateerd zijn maar die (nog) geen diagnostisch proces hebben doorlopen.  

Een mooi initiatief in samenwerking met Dyslexie Centraal en daarmee landelijk ingezet. Zeer aanbevolen!  

Op de site van Dyslexie Centraal is het formulier met aanvullende informatie en een informatief filmpje te vinden. 

Inventarisatie ervaringen na een half jaar werken met het nieuwe protocol 
Per 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 van kracht geworden. We hebben u 
hierover uitgebreid geïnformeerd middels een webinar in oktober en het toesturen van alle documenten bij de nieuwsbrief 
van oktober. Heeft u dit gemist? Vraag alsnog de informatie op via het samenwerkingsverband . Aan het einde van dit 
schooljaar zijn er sindsdien twee hoofdmeetmomenten geweest en zullen er leerlingen zijn verwezen volgens dit nieuwe 
protocol.  

Binnen de regio Holland Rijnland willen we graag weten welk effect dit nieuwe protocol (zowel positief als negatief) voor 
de leerlingen heeft gehad. We zijn met name benieuwd naar de ervaringen ten aanzien van het doorverwijzen van 
leerlingen met comorbide problematiek (wat voorheen niet kon) en de toelatingscriteria (geen doorverwijzing op grond 
van alleen spellingproblemen meer).  

Middels de link kunt u uw ervaringen delen en gerichte vragen stellen. Ook ouders kunnen hun ervaringen delen, dus deel 
deze link ook gerust met hen! De link naar het formulier is https://forms.gle/oo6SpT6V9kbPsnXx9  

We zullen de uitvraag ook doen bij onze aanbieders en andere betrokkenen binnen de regio Holland Rijnland. In september 
zullen we de reacties bundelen en binnen de werkgroep bespreken.  

https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/overdrachtsformulier-po-vo-bij-leerlingen-met-dyslexie-en-zwakke-lezersspellers
https://forms.gle/oo6SpT6V9kbPsnXx9


 
 

 

 
Bestuursgesprekken 2022 
In de maand  juni staan de jaarlijkse bestuursgesprekken 
over leesproblemen en dyslexie weer gepland. Dit jaar zijn 
er geen nieuwe monitorgegevens op schoolniveau omdat 
die maar een keer per twee jaar worden uitgevraagd. Maar 
dat maakt de gesprekken niet minder waardevol.  

Met de besturen gaan we in gesprek over hun rol bij de 
invulling van de ondersteuningsniveaus en de verdere 
implementatie van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn 
Dyslexie die in september 2021 is gepubliceerd.  

De data zijn inmiddels gepland en de besturen ontvangen 
zeer binnenkort een agenda en link voor het digitale 
overleg.  

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over lees-
/spellingproblemen en dyslexie binnen uw bestuur, dan is 
het goed deze voor het betreffende gesprek te delen met 
uw bestuur, zodat zij dit kunnen inbrengen in het overleg.  

Coronaberichtgeving Dyslexie Centraal 
Hoewel er momenteel geen beperkende 
coronamaatregelen zijn, ondervinden veel leerkrachten 
en leerlingen dagelijks nog de gevolgen ervan. Ook als 
het gaat om de lees- en spellingontwikkeling. Met name 
bij leerlingen in de groepen 3, 4 en 5, die in de fase van 
het aanvankelijk lezen en spellen te maken hebben gehad 
met een lockdown, zien we dit. Daarnaast hebben we te 
maken gehad met veel schooluitval door ziekte en 
quarantainemaatregelen bij zowel leerlingen als 
leerkrachten en vormen van hybride onderwijs. Op de 
ene leerling heeft dit logischerwijs meer effect dan op de 
andere. De resultaten van de toetsen van zowel de 
midden- als eindmeting zullen dan ook in dit licht 
beoordeeld moeten worden. Dat geldt des te meer als 
deze gebruikt worden bij de onderbouwing van de ernst 
en hardnekkigheid van de leesproblemen ten behoeve 
van mogelijke verwijzing naar dyslexiediagnostiek.  

Dyslexie Centraal heeft in het voorjaar van 2022 de 
coronaberichtgeving hierop aangepast. Deze informatie 
kan u helpen als er sprake is van een vermoeden van 
dyslexie. U kunt de informatie vinden via  
https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/inform
atie-rondom-corona-maatregelen  

Jaarlijkse opfrisbijeenkomsten leerkrachten  
Zoals gebruikelijk in onze regio zullen we ook het 
cursusjaar 22/23 weer starten met opfrisbijeenkomsten 
voor leerkrachten, dit jaar in de vorm van webinars.  

Het doel van deze bijeenkomsten is het ondersteunen van 
leerkrachten bij het invullen van hun dagelijks handelen 
mbt het leren lezen en spellen. We richten ons op 
leerkrachten van de onder-, midden- en bovenbouw die 
hun kennis willen bijspijkeren of opfrissen of voor het eerst 
in deze bouw werken. De drie bijeenkomsten samen met 
de bijeenkomst voor de intern begeleiders vormen samen 
een geheel. Het hele team kan dus in één keer ‘up to date’ 
zijn met maar één bijeenkomst van twee uur per teamlid. 
Individueel inschrijven kan natuurlijk ook.  

De webinars richten zich op effectief (voorbereidend) lees- 
en spellingonderwijs voor de hele groep 
(ondersteuningsniveau 1) en de individuele leerling 
daarbinnen (ondersteuningsniveau 2). Ook is er aandacht 
voor het signaleren en adequaat handelen bij lees-
/spellingproblemen en een vermoeden van dyslexie. 
Recente theoretische inzichten worden concreet gemaakt 
met praktische voorbeelden die direct in te zetten zijn.  

Zie hier voor tijden in de inschrijflink:  
Onderbouw (groep 1-2); woe 5 okt ‘22 / 15-17 uur,  
EED - leerkrachtbijeenkomsten onderbouw – Agenda – PPO Regio Leiden 

Middenbouw (groep 3 t/m 5); woe 12 okt ‘22 / 15-17 uur, 
EED - leerkrachtbijeenkomsten middenbouw – Agenda – PPO Regio Leiden 
Bovenbouw (groep 6 t/m 8); woe 19 okt ’22 / 15-17 uur, 
EED - leerkrachtbijeenkomsten bovenbouw – Agenda – PPO Regio Leiden 

 

Jaarlijkse ED-bijeenkomst voor ib’ers 
Net als voorgaande jaren praten we onze intern 
begeleiders in een webinar van drie uur bij over recente 
inzichten en ontwikkelingen rondom lezen/spellen en 
dyslexie.  

Deel 1, het eerste uur, is voor startende ib’ers. Hierin 
wordt de werkwijze van de ED-zorg in de regio Holland 
Rijnland uitgelegd. Daarna schuiven in deel 2, de 
verdiepingsbijeenkomst, de overige ib’ers aan. Centraal 
staat dit jaar de ondersteuning van spellingproblemen. 
Dit is een actueel thema omdat leerlingen die alleen 
spellingproblemen hebben niet meer in aanmerking 
komen voor vergoede diagnostiek en behandeling. Dat 
betekent natuurlijk niet dat ze geen ondersteuning nodig 
hebben. Naast dit onderwerp krijgt u, zoals u van ons 
gewend bent, een update van recente ontwikkelingen.  

U kunt kiezen uit één van beide webinars (inhoud is 
hetzelfde) in de middag (13.30 – 16.30) of avond (19.00 – 
22.00) van 27 september 2022. U kunt bij de inschrijving 
aangeven of u bij deel 1, deel 2 of beide aanwezig wilt 
zijn of dat u een terugkijklink wilt ontvangen 

Inschrijven kan via onderstaande link:  
https://forms.gle/gCDr5kBYV7oak1Ys7  

https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen
https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-onderbouw/
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-onderbouw/
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-onderbouw/
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-middenbouw/
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-bovenbouw/
https://www.pporegioleiden.nl/agenda/eed-leerkrachtbijeenkomsten-bovenbouw/
https://forms.gle/gCDr5kBYV7oak1Ys7
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