
 
 

  

Nieuwsbrief Ernstige Dyslexiezorg in de regio 
Holland Rijnland 

Vanuit de Werkgroep ED-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. Samen monitoren zij het proces en de kwaliteit van de ED-zorg in 
onze regio, in samenwerking met de betrokken aanbieders. Deze nieuwsbrief voor 
het onderwijsveld informeert u over de volgende onderwerpen:  

• Terugkijk linken naar ib- en leerkrachtbijeenkomsten najaar 2022 
• Position paper Ernstige Dyslexie 
• HERINNERING INVENTARISATIE ERVARINGEN PDDB 3.0 
• Beleidsdocument met onderliggende handreikingen 
• BOOM  
• Adviezen lange termijn effecten coronamaatregelen en NPO 

 

Link en wachtwoord 
naar bestandenmap 
Alle documenten waarnaar 
verwezen wordt in deze 
nieuwsbrief kunt u vinden in 
de bestandenmap, via:  
https://www.dropbox.com/sc
l/fo/2ph6mzezqqb192qgncgd
y/h?dl=0&rlkey=ew2indxm2u
250ty6wtdmwfew6.             
LET OP: deze bestandenmap 
is beveiligd met het  wacht- 
woord EDHRnajaar2022 en is 
beschikbaar tot de 
kerstvakantie.  

 

Terugkijklinken en presentaties van  
nascholingsbijeenkomsten najaar 2022:  
In september, oktober en november zijn de jaarlijkse opfris- en 
nascholingsbijeenkomst geweest. De presentaties van deze bijeenkomsten zijn te 
vinden in de bestandenmap (zie hiernaast).  
Hieronder alle links zodat u niet alleen de bijeenkomst kunt terugkijken waarvoor u 
zicht heeft ingeschreven, maar ook die van de andere doelgroepen:  

• Startende intern begeleiders: https://vimeo.com/768017494/671b9f041e   
• Gevorderde intern begeleiders: https://vimeo.com/768100030/fb94f5706d  
• Leerkrachten onderbouw: https://vimeo.com/768010910/45ad8b905c  
• Leerkrachten middenbouw: https://vimeo.com/768494609/98557926e8  
• Leerkrachten bovenbouw: https://vimeo.com/768208416/291427871f  

 

Werkgroep EED-zorg Holland 
Rijnland 
De werkgroep EED-zorg Holland 
Rijnland bestaat uit 
vertegenwoordigers van de TWO 
Jeugdhulp Holland Rijnland 
(Cecile de Munk en Ben Bleeker), 
de samenwerkingsverbanden 
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 ED-zorg  Holland Rijnland – sept. 2022 

Position Statement Ernstige Dyslexie 
De Wetenschappelijke AdviesRaad Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie heeft een position statement gepubliceerd waarin zij het standpunt over 
de noodzaak van gespecialiseerde behandeling van ernstige dyslexie 
onderbouwen. In de ib-bijeenkomst is dit aan de orde geweest en nu is dit 
statement gepubliceerd. Te vinden via: https://www.nkd.nl/nieuwsbrief-
28/position-statement-dyslexie/ . Lees ook vooral de hele nieuwsbrief met meer 
bijdragen van de WARD.  

 
Herinnering Inventarisatie ervaringen nieuwe protocol 
Binnen de regio Holland Rijnland willen we graag weten welk effect de invoering 
het nieuwe protocol PDDB 3.0 (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  
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Beleidsdocumenten ED  Holland Rijnland 
Binnen de regio Holland Rijnland is er een beleidsdocument ED.  
Wij volgen in de regio de “Handreiking Samenwerking bij ernstige dyslexie” van Dyslexie Centraal. Deze hebben 
wij geconcretiseerd naar onze eigen situatie. Deze twee documenten vormen samen het beleidsdocument van 
onze regio. Beide documenten zijn toegevoegd in de bestandenmap bij deze nieuwsbrief (zie pagina 1 van deze 
nieuwsbrief).  
 
Hierin worden een aantal documenten genoemd. Hierbij een lijst van deze documenten met een korte toelichting:  

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4:  
Toelichting: Helpt scholen de ondersteuningsniveaus goed in te vullen. Nieuw dit jaar is het hoofdstuk over de 
samenwerking tussen scholen, ouders en zorgaanbieders bij ondersteuningsniveau 4 (voor, tijdens en na de fase 
van diagnostiek en/of behandeling van ernstige dyslexie).  
Te downloaden via: https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-
ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees  

Leidraad Vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg:  
Toelichting: beschrijft de procedure om leerlingen door te verwijzen naar de vergoede dyslexiezorg. Let op: er is 
een nieuwe versie (3.1) die aansluit bij het nieuwe protocol dat per 1-1-2022 in werking is getreden.  
Te downloaden via: file:///C:/Users/info/Downloads/1.%20Leidraad%20Ernstige%20Dyslexie%20(7).pdf  

Protocol Dyslexie Diagnose en behandeling 3.0:  
Toelichting: Dit is het protocol dat gebruikt wordt in het geval van toeleiding naar, diagnostiek van en 
behandeling van ernstige dyslexie. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzicht van de voorgaande versie 2.0. Deze 
zijn met de intern begeleiders besproken in de webinars van najaar 2021 en 2022 (zie terugkijklink en 
voorgaande nieuwsbrieven) 
Te downloaden via: https://www.nkd.nl/app/uploads/2022/03/Protocol-Dyslexie-Diagnostiek-en-Behandeling-
3.0-versie-1.0.pdf  

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie:  
Toelichting: Dit is de richtlijn voor onderwijs- en zorgprofessionals die werken met leerlingen met leesproblemen 
en (ernstige) dyslexie. Binnen Holland Rijnland volgen we deze richtlijn en werken we aan de implementatie 
ervan.  
Te downloaden via: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/dyslexie/  

 

 

 

 
 

BOOM Toets Woordlezen  
Onlangs is aan het leerlingvolgsysteem van BOOM een nieuwe toets toegevoegd die gericht is op de technische 
leesvaardigheid op woordniveau. Het gaat hier om de Toets Technisch Lezen Woorden. Deze toets is af te nemen in 1 
minuut. Hij kan gebruikt worden als alternatief voor de DMT binnen het PDDB 3.0. Zie voor meer informatie hierover de 
pagina alle-veelgestelde-vragen van www.nkd.nl.   

 

Bijgestelde adviezen corona en NPO van Dyslexie Centraal 
Via https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen kunt u meer informatie 
vinden over de adviezen van Dyslexie Centraal over de lange termijn effecten van de pandemie met daarbij een 
uitwerking van het NPO/menu die specifiek zijn toegepast op leerlingen met lees/-spellingproblemen.  
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