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En dan …….. 

En dan zitten de eerste werkweken van het 

kalenderjaar 2022 er alweer op. Het is alweer 

voorjaarsvakantie. Een weekje er even tussenuit 

en ach ja laten we eerlijk zijn soms heeft het 

werken in het onderwijs ook op die manier zijn 

aantrekkelijkheid.  

We hebben heftige weken achter de rug. De 

uitval door Corona ( de omikronvariant ) is de 

afgelopen weken wel heel groot geweest en dat 

natuurlijk in heel Nederland. Je mag best zeggen 

dat het heeft gepiept en gekraakt ! Met veel 

kunst en vliegwerk, met veel extra inzet van 

jullie, die extra zijn komen werken of andere 

taken hebben uitgevoerd en onze stagiaires en 

creativiteit hebben we zoveel als mogelijk was 

de kinderen toch nog naar school laten komen. 

In een aantal gevallen zijn we snel omgeschakeld 

naar afstandsonderwijs en ook dat vraagt de 

nodige inspanning  

Dank voor jullie extra inzet en daarom ook een 

klein presentje wat jullie deze week mochten 

ontvangen, want soms moet je het niet alleen bij 

woorden laten. 

 

Geniet even van deze korte wintervakantie. Rust 

lekker uit en straks weer met frisse moed er 

tegenaan. We hopen dat we de komende 

periode minder last hebben van de pandemie en 

de continuïteit meer terug mag komen 

Harrie Steenstra   

 

De Successpiegel ons 

nieuwe instrument voor 

het in kaart brengen van 

onze kwaliteit

 

De komende weken gaan we op al onze scholen 

voor het eerst werken met ons nieuwe 

kwaliteitsinstrument “De Successpiegel”. Onze 

pilot op de Tarissing, De Twa-ikker en De 

Merlettes heeft ons duidelijk gemaakt dat het 

instrument meer en betere informatie oplevert, 

gebruiksvriendelijker is en minder tijd vraagt en 

meer aangrijpingspunten oplevert voor 

verbeterpunten We hebben er dus hoge 

verwachtingen van. Ik hoor graag hoe het 

instrument jullie straks bevallen is. .  

 

 

Nieuwsbrief Noventa  
                                  februari 2022  
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Wijziging wettelijk betaald 
ouderschapsverlof per 2 
augustus 2022  

 

 
Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen 

ouders gedurende 9 weken betaald 

ouderschapsverlof opnemen. Hierover wordt 

door het UWV 50% van het (maximum) 

dagloon doorbetaald. Het verlof moet worden 

opgenomen in het eerste levensjaar van het 

kind. Dit kan ook van toepassing zijn als 

kinderen al geboren zijn voor de invoering van 

deze wet. Dan moet er aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan:  

 het kind moet op het moment dat de wet 

ingaat jonger dan 1 jaar zijn;  

 de ouder moet op dat moment werken 

(werknemer zijn);  

 nog niet het volledige recht op 

ouderschapsverlof is opgenomen.  

 

Uiteraard houden wij je ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen hierover.    
 

 
 
 

    Iedereen telt mee met taal! 

Noventa is ingeloot voor de subsidie: ‘Tel mee 

met taal’. Dankzij deze subsidie kunnen wij op 

onze scholen in samenwerking met de 

‘Bibliotheek op School’ een nieuwe stap 

maken in het bevorderen van de taal- en 

leesontwikkeling van onze leerlingen. 

Inmiddels is het gelukt om op ál onze scholen 

een prachtige bibliotheek te creëren, 

waardoor we onze leerlingen een veelzijdig 

aanbod qua leesboeken kunnen bieden. Een 

enorme stimulans voor het leesplezier!  

Maar… We zijn er nog niet. Uit recent 

onderzoek (Bron: Stichting Lezen en Schrijven) 

blijkt dat in Nederland 2,5 miljoen mensen van 

16 jaar en ouder moeite hebben met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle 

mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 

mensen! 

Elk kind verdient de beste kans 
Binnen de kwaliteitsgroep Taal & Lezen 

hebben we ons in het afgelopen jaar 

georiënteerd op de mogelijkheden om alle 

leerlingen optimaal van het onderwijsaanbod 

te kunnen laten profiteren. Óók de leerlingen 

die opgroeien in een laaggeletterd gezin 

verdienen een eerlijke kans.  

Je mag ervan uitgaan dat álle ouders het 

állerbeste willen voor hun kind. Het 

ontbreekt ze echter aan de handvaten en 

kennis, of wellicht is er sprake van enige 
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schaamte en houdt de ouder zich daarom 

liever op de achtergrond?  

Nu de scholen de afgelopen twee jaar veelal 

dicht zijn geweest voor de ouders en de 

leerlingen vaak waren aangewezen op 

afstandsonderwijs, is de noodzaak van 

ouderbetrokkenheid nog duidelijker naar 

voren gekomen. 

Kracht van verbinding 
Wij als leerkrachten kunnen een sleutelrol 

vervullen in het proces de 

ouderbetrokkenheid, en daarmee de 

betrokkenheid bij de taal- en 

leesontwikkeling! De ‘Gezinsaanpak’ is hierbij 

een prachtige basis. Elk team krijgt in de 

periode 2022 met uitloop naar 2023 een 

scholing, waarbij een ‘oud-laaggeletterde’ zijn 

of haar indrukwekkende verhaal zal vertellen.  

De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van 

laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich 

daarom voornamelijk op het ondersteunen 

van ouders bij het stimuleren van de taal- en 

geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen 

thuis. Daarnaast kan er ook ingezet worden op 

het verhogen van de taal- en 

geletterdheidsontwikkeling van ouders zelf.  

Echter, met alleen kennis en bewustwording 

komen we er niet. We zullen samen opnieuw 

moeten investeren in een sterke verbinding 

tussen school, leerling en ouders. We kijken 

er dan ook naar uit dat we de schooldeuren 

ook voor ouders weer kunnen openstellen!  

In de kwaliteitsgroep gaan we in de komende 

tijd samen onderzoeken hoe we in 

samenwerking met de expertise vanuit 

Bibliotheek Noord-Fryslân kunnen zorgen voor 

een succesvolle implementatie van de 

gezinsaanpak. Samen op zoek naar een 

aanpak die werkt! Suggesties? Laat het vooral 

weten! 

 

Namens de Taal- & Leescoördinatoren, 

Alie van der Veen – Sangers 

(alie.vanderveen@noventa.nl) 

Rekenproblemen en 

dyscalculie in het PO. 

Maandag 7 februari mochten we naar Utrecht 

voor een studiedag met als thema: 

Rekenproblemen en dyscalculie in het PO.  

Rond 9.00 uur stapten we het Galgenwaard 

Stadion binnen en algauw liepen we daar twee 

collega’s van de Hoekstien tegen het lijf, nl. 

Anja Dijkstra en Alida Bulthuis. Er waren zo’n 

50 personen aanwezig voor dit congres, dus 

Noventa was goed vertegenwoordigd!  

We hadden deze dag vijf verschillende 

colleges. Ieder met een eigen thema en 

spreker.  

Om half tien trapte de dagvoorzitter Hans van 

Luit (Hoogleraar diagnostiek en behandeling 

van kinderen met dyscalculie) af met zijn 

verhaal over rekenproblemen en dyscalculie. 

Hierbij gebruikte hij duidelijke voorbeelden uit 

de praktijk en liet hij ons meekijken in zijn 

observaties die hij deed tijdens zijn 

onderzoeken. Zo leerden we dat kinderen met 

dyscalculie (een stoornis die wordt 

gekenmerkt door hardnekkige problemen met 

het leren en vlot/accuraat 

oproepen/toepassen van reken- 

wiskundekennis) niet uit zichzelf ontdekken 

dat ze de kennis die ze hebben kunnen 

toepassen. Met de juiste vragen van een 

begeleider kunnen ze deze kennis wel 

ophalen. Ook met een hulpkaart kunnen deze 

kinderen een strategie op de juiste manier 

toepassen. 

Jiska van Hall (Rekenspecialist en 

onderwijsadviseur) nam ons mee in de 

referentieniveaus en passende perspectieven 

voor het rekenonderwijs. Referentie houdt 

hierbij de opbrengst in, een 1f- niveau is 

daarbij het fundamentele niveau dat we willen 

halen voor een deel van de kinderen en het 

1s-niveau is het streefniveau; mooier zou zijn 

om te spreken van het standaardniveau. Het 

standaardniveau is het niveau dat de kinderen 

behalen wanneer ze naar vmbo-tl/havo gaan. 
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Voor de kinderen die naar het vwo gaan, is het 

aanbod van plusmateriaal van belang. Voor de 

kinderen die het 1s-niveau niet helemaal 

behalen is het aanbod voor rekenen tot groep 

5 gelijk en vanaf groep 6 is er een 

differentiatielijn mogelijk. 

Het derde thema van deze dag ging over 

Executieve Functies en werd verteld door 

Willemijn de Kort (Adviseur leerlingenzorg). 

Met behulp van een metafoor van een auto 

nam ze ons mee langs 11 executieve functies. 

Dit metafoor is handig in een klas in te zetten 

en de voorbeelden zijn begrijpelijk voor de 

kinderen. (Google: metafoor executieve 

functies auto). Door de vragen op deze plaat 

kun je kinderen wijzen op zaken die 

gepland/geregeld moeten worden om aan de 

slag te gaan met een taak of om tussendoor te 

controleren of je op de goede weg bent. 

 

Anneke Nooteboom (Rekenspecialist) had het 

met ons over het speels onderhouden van de 

basisvaardigheden in het rekenen. Daarbij 

werd ook onderscheid gemaakt tussen 

automatiseren (met een tussenstap tot het 

antwoord komen) en memoriseren (direct het 

antwoord klaar hebben). Bij het aanbieden 

van spellen kun je daar ook rekening mee 

houden; wat wil je de kinderen leren? Zo zijn 

spelletjes op snelheid bedoeld om te leren 

memoriseren, maar spellen waarbij kinderen 

de tijd hebben om na te denken, bedoeld om 

te leren automatiseren. Ook liet Anneke ons 

o.a. ervaren hoe het is om een tempotoets te 

maken. Kinderen en wij krijgen de neiging om 

alles met hoofdrekenen op te lossen, iets wat 

niet altijd sneller tot het goede antwoord 

leidt. De spanning voor ons was voelbaar, wat 

gaat er gebeuren met de resultaten? Maar 

ook werden we constant afgeleid door ‘de juf’ 

die bijhield hoeveel tijd er nog was. Kortom 

een mooie eyeopener voor hoe we een toets 

willen aanbieden. Anneke wees ons ook nog 

even op de spellen die gratis te downloaden 

zijn op: https://www.rondjerekenspel.nl/ Een 

website die zeker de moeite waard is om te 

bekijken. Naast de gratis spellen kun je ook 

per domein, drempel of groep een overzicht 

van bruikbare spellen vinden voor in je klas. 

Jariska Kaskens sloot de dag af met ‘De kracht 

van rekengesprekken’, met behulp van een 

paar filmpjes maakte zij ons duidelijk hoeveel 

informatie je kunt halen uit een rekengesprek. 

Daarbij is het helemaal niet altijd nodig om te 

gaan rekenen. Zeker voor kinderen die moeite 

hebben met rekenen, kan dit een enorme 

opluchting zijn! Kinderen mogen ook gerust 

een tekening maken tijdens dit gesprek, dit is 

voor veel kinderen heel fijn; geen oogcontact 

en ontspannener. 

Een dag vol inspiratie om weer aan de slag te 
gaan op eigen school en voor Noventa! 

 

Sanne den Hartogh en Tiny Roorda 

                                                           

 

https://www.rondjerekenspel.nl/
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Wegwijs in uw pensioen 

Pensioen is een belangrijke 

arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed om u 

tijdens uw dienstverband te verdiepen in uw 

pensioenregeling. Zodat u antwoord krijgt op 

een aantal belangrijke vragen: Wat valt er 

onder mijn pensioenregeling en wat niet? 

Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik opbouw? 

Hoeveel premie betaal ik? En hoeveel betaalt 

mijn werkgever? Wat moet ik doen als ik met 

pensioen ga? En wat moet mijn werkgever 

dan doen? 

Dit geldt voor  

Nieuwe werknemers,  

werknemers die met pensioen gaan,  

verandering van werk, 

of als er privézaken veranderen. 

In deze checklist vind je snel en makkelijk 

antwoord op belangrijke vragen over pensioen 

en wat je zelf kunt doen. 

Ook staat deze checklist op de SharePoint 

omgeving van Noventa zodat je deze altijd 

kunt nalezen. 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact 

op met Elles Koops, beleidsmedewerker P&O 

via e.koops@noventa.nl. 

 

 

 

 

 

 

Digitale geletterdheid 

In 1974 bedacht de Hongaar Ernõ Rubik de 

puzzelkubus om in zijn lessen te gebruiken. 

Inmiddels zijn er meer dan 350 miljoen van deze 

kubussen verkocht. Om de puzzels op te kunnen 

lossen moet je iets van algoritmes weten. In 

deze les leer je hoe je de Rubiks kubus op kunt 

lossen … 

Dit is een van de lessen die je kunt vinden op de 

site van codekinderen 

Op deze site vind je allerlei leuke lessen die te 

maken hebben met computational thinking. 

Allerlei activiteiten waar leerlingen de eerste 

stappen van programmeren kunnen leren. Neem 

daar eens een kijkje. 

De site bestaat al bijna 10 jaar en is onlangs 

weer vernieuwd. Ik kwam deze site weet tegen 

in een artikel van Vives. Het platform Vives, 

Vives magazine, de digitale Vives nieuwsbrieven, 

vives.nl en de onderwijsvakbeurs IPON biedt het 

onderwijs al vele jaren informatie op het gebied 

van onderwijsinnovatie en ICT binnen het PO, 

VO en MBO-onderwijs. 

Het artikel 

over 

codekinderen 

vind je op bladzijde 30 van editie 

januari/februari 2022, deze vind je door op de 

link te klikken. 

Naast vele andere interessante artikelen viel het 

column ‘Noblesse Oblige’ van Bertus Meijer bij 

mij ook op, een interessant artikel, deze vind je 

op bladzijde 36. 

Henk Visser

 

https://www.abp.nl/images/ABP%20HR%20checklist%202022.pdf
mailto:e.koops@noventa.nl
https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderen
https://vives.nl/edudatabank/vives-magazine-het-digitale-tijdperk-doe-je-mee-editie-176-januari-februari-2022/
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STAP-budget vervangt 
fiscale aftrek studiekosten  
 

Per 1 maart 2022 wordt de subsidieregeling STAP-

budget van kracht. STAP staat voor STimulering 

ArbeidsmarktPositie.  

De subsidie vervangt de fiscale aftrek studiekosten. 

Uit een evaluatie van deze fiscale regeling kwam 

naar voren dat deze regeling maar door een heel 

beperkte groep wordt gebruikt. Met de invoering 

van het STAP-budget wil de overheid een grotere 

doelgroep bereiken en meer mensen stimuleren zich 

(door) te ontwikkelen. Dit in het kader van ‘Een 

leven lang leren’. De hoogte van de subsidie is 

maximaal € 1000,-. Hoe je hiervoor in aanmerking 

komt en wanneer je er gebruik van kunt maken lees 

je op www.stap-budget.nl. Verder vind je informatie 

bij de Rijksoverheid. 

 

 

PO/VO – De Lerarenbeurs 
wordt met een jaar 
verlengd  
 

In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 

euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 euro 

bestemd voor leraren in het primair onderwijs en 

32.378.000 euro voor leraren in het voortgezet 

onderwijs.  

De Lerarenbeurs zou, zonder verlenging, op 1 april 

vervallen. In de gewijzigde regeling staat dat de 

Lerarenbeurs met een jaar wordt verlengd en ook 

dat er een nieuwe voorrangsregeling is voor 

afgewezen aanvragers uit 2021. Er wordt gestreefd 

om de gewijzigde regeling uiterlijk op 1 maart in 

werking te laten treden.  

De aanvraagperiode voor het schooljaar 2022-2023 

start op 1 april en eindigt op 15 mei. Als je gebruik 

wilt maken van een nieuwe lerarenbeurs neem dan 

even contact op met Harrie Steenstra 

 

 

Verbouwing CBS de Oanrin 
 
Per 1 augustus ben ik gestart als directeur 
op CBS de Oanrin. Naast mijn nieuwe rol 
als schoolleider, lag er gelijk nog een leuke 
uitdaging… de school zou het komende 
schooljaar een grote verbouwing 
ondergaan! Op dit moment zitten we er 
middenin en nemen we jullie graag even 
mee. Naast een verduurzaming en 
modernisering van het gebouw, wordt de 
school ook verrijkt met het realiseren van 
de peuterschool in het gebouw. Een 
prachtige ontwikkeling die de 
samenwerking en daarmee de doorgaande 
lijn van de peuterschool naar groep 1/2 
zeker ten goede zal komen. 
Na veel overleg zowel binnen het team, als 
met externen is er invulling gegeven aan 
het realiseren van schoolomgeving die 
past binnen onze schoolomgeving en past 
bij onze visie op onderwijs. We hebben 
met elkaar gesproken over ‘goed’ 
onderwijs en hoe wij als team van CBS de 
Oanrin dit vorm willen geven. Zo zal de 
school gericht zijn op praktijkgerichte 
onderwijsactiviteiten en wordt er naast 
een leerplein ook gesproken over een doe-
plein. Na de verbouwing zal de school 
beschikken over een projectruimte, een 
groot podium, een centrale opstelling van 
de bibliotheek, vaste werk- en leerplekken 
en komt er een grote open keuken met 
eiland in. Dit alles om onze 
onderwijsactiviteiten die wij belangrijk 
vinden meer tot uiting te kunnen laten 
komen in de praktijk. Daarnaast komt er in 
de ruimte voor de lokalen van groep 1/2 
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en 3/4 een speelplein waar kinderen uit 
deze groepen samen kunnen spelen.  
De verbouwing is van start gegaan op 1 
december 2021. Er is begonnen met het 
realiseren van de peuterschool en op de 
bovenverdieping zijn twee werkkamers 
gerealiseerd, ook zijn inmiddels alle 
toiletruimtes vernieuwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In de voorjaarsvakantie worden de 
groepslokalen aangepakt. Er komt een 
nieuwe vloer in, extra nooddeuren 
worden gerealiseerd, nieuwe 
keukenblokjes worden geplaatst en de 
muren worden hersteld en opnieuw 
geverfd. Ook vindt er een verschuiving van 
bezetting van lokalen plaats. Groep 1/2 zal 
na de voorjaarsvakantie starten in het 
lokaal van huidige groep 7/8, groep 3/4 in 
lokaal van 5/6, groep 5/6 in lokaal van 3/4 
en groep 7/8 in lokaal van groep 1/2.  
 
 
 
 
 
 

De verbouwing zal naar verwachting rond 
de zomervakantie afgerond zijn. We 
hopen dan ook jullie na de zomervakantie 
vol trots onze vernieuwde school te laten 
zien. Op dit moment zitten we er 
natuurlijk middenin, is de chaos groot, 
maar zijn we positief gemotiveerd omdat 
we weten dat we volgend schooljaar vol 
trots onderwijs mogen geven in een 
prachtige school!  
 
Namens het team van CBS de Oanrin,  
Heleen van der Meer  
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Maakt het uitschrijven van 
leerdoelen op het bord 
leerlingen bewuster van wat ze 
leren in de les? 

Om leerlingen bewuster te maken van 

wat ze leren in de les, is het goed om 

leerdoelen expliciet met hen te delen en 

ze als een rode draad in de les aan te 

houden. Leerdoelen zorgen niet alleen 

voor meer bewustwording, maar 

leerlingen ontwikkelen ook meer 

zelfregulatie. Daarnaast geven ze leraren 

houvast om effectieve feedback te geven, 

gericht te differentiëren en leerlingen 

meer verantwoordelijk te maken voor 

hun eigen leerproces. 

 

 

Het expliciet delen van leerdoelen helpt 
leerlingen om beter het belang en de 
relevantie te zien van wat ze leren. Ze zijn 
zich er meer bewust van dat ze leren en 
dat leren een proces is. Het delen van 
leerdoelen vormt dan ook een belangrijk 
startpunt in verschillende didactische 
methoden, zoals bij formatief evalueren, 
opbrengstgericht werken, constructive 
alignment en Expliciete Directie Instructie 
(EDI). 

Zo formuleer je goede 
leerdoelen 

Het formuleren van leerdoelen luistert 
nauw, want als het niet op de juiste manier 
gebeurt, kunnen ze negatief uitwerken. 
Richtlijnen zijn: 

Omschrijf wat leerlingen aan het eind van 
een les bereiken en niet hoe ze dat gaan 
doen. 

• Zorg voor heldere leerdoelen, 
zodat leerlingen goede keuzes 
kunnen maken. Gebruik hierbij 
actieve handelingswoorden die 
controleerbaar gedrag beschrijven. 

• Stel tussentijdse doelen zodat 
leerlingen grip krijgen op de weg 
naar het einddoel. 

• Formuleer leerdoelen (nieuwe 
kennis en vaardigheden) en geen 
prestatiedoelen (zoals een hoog 
cijfer). 

Leerdoelen delen met leerlingen 

Leerdoelen moeten expliciet worden 
gedeeld met de leerlingen, bijvoorbeeld 
door ze in de dagplanning mee te nemen 
en op het (digi)bord te schrijven. Zo 
worden leerlingen er gedurende de dag 
aan herinnerd en kunnen zij erop 
reflecteren. Voor een groter effect helpt 
het bijvoorbeeld om leerlingen te laten 
vertellen, ook aan elkaar, wat het leerdoel 
is, of om ze het te laten voorlezen of 
opschrijven. Op het bord schrijven is niet 
de enige optie. Het kan ook goed werken 
om leerdoelen te delen met voorbeelden 
van kwalitatief goede eindproducten, of 
een plaatje van het eindresultaat. 

Leerdoelen als rode draad in de les 

Het is belangrijk dat de doelen een rode 
draad vormen in de rest van de les. Dat 
helpt de leraar om: 

• Tijdens de les effectieve feedback 
en feedforward te geven aan 
leerlingen. Vooral positieve 
feedback bevordert het gevoel van 
competentie en de intrinsieke 
motivatie op langere termijn. 

• Preciezer te differentiëren en te 
bepalen welke leerlingen een 
basis-, verlengde- of verkorte 
instructie nodig hebben. 

• Leerlingen meer 
verantwoordelijkheid te geven in 
hun leerproces, wat de 
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zelfregulatie van leerlingen 
stimuleert. 

• Samen met leerlingen persoonlijke 
leerdoelen te formuleren, waardoor 
de zelfstandigheid en autonomie 
van leerlingen wordt vergroot. 

Enkele nadelen van leerdoelen 

Het leerproces kan ook verbeteren door het 
einddoel juist niet direct bij het begin van de 
les te benoemen. Dan is de cognitieve 
werkbelasting namelijk een stuk lager, doordat 
leerlingen minder dingen tegelijk hoeven te 
onthouden. Verder blijkt dat leerlingen soms zo 
gefocust raken op het leerdoel dat ze kennis 
mislopen die daar niet over gaat. Voor 
leerlingen die bij het begin van de les een 
leerdoel al beheersen, geldt dat ze minder 
betrokken kunnen zijn bij de rest van de les. 
Dit is overigens te voorkomen door de les te 
beginnen met een leervraag, want dat wakkert 
de interesse en betrokkenheid aan.   

Het platform Vernieuwenderwijs heeft een 
serie artikelen over leerdoelen: 

Deel 1. Wat zijn leerdoelen en waarom zou je 
met leerdoelen werken? 

Deel 2. Hoe formuleer je leerdoelen en 
succescriteria en hoe komen ze terug in de 
les? 

Deel 3. Leerdoelen als onderdeel van een 
groter geheel 

 

 

Een prachtig boek over mythes en leren in het 
onderwijs. Leerstijlen, School vermoordt 
creaiviteit, Een kleinere klas is beter zijn een 
paar van die mythes.  Mythes zijn krachtig en 
soms onuitroeibaar. Steeds weer duiken ze 
overal op en ook in het onderwijs en soms 
geloven we er bijna blindelings in. Dit boek 
onthult de waarheid over een fors aantal 
mythes en ja ik roept dit zinnetje vaker : iedere 
leerkracht zou dit boek moeten lezen, want 
je wilt je toch mythes ( die ook nog niet 
kloppen of maar ten dele kloppen) niet aan 
laten praten. Hieronder het tweede deel 
want er zijn heel veel mythes … 

       

               

https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-1/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-1/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-2/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-2/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-2/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-3/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerdoelen-deel-3/
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Met ingang van 1-1-

2022 Veranderingen 

vergoedingsregeling 

dyslexieonderzoek en 

behandeling (EED) 

 Veranderende criteria: de 
een soepeler, de ander 
strenger 

In het vernieuwde protocol zijn criteria 
vastgesteld voor doorverwijzing, 
diagnostiek en behandeling bij dyslexie. 
Van de criteria die te maken hebben met 
de doorverwijzing gaan er twee 
veranderen: de een wordt soepeler, de 
ander wordt strenger. 

Soepeler: van Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie 
(EED) naar Ernstige Dyslexie 
(ED) 

Dyslexie noemen we volgens het protocol 
een ontwikkelingsstoornis. In de 
doorverwijzing is de aanwezigheid van een 
ander ontwikkelingsprobleem 
(bijvoorbeeld ADHD in combinatie met 
dyslexie) geen reden meer om níet voor 
vergoede dyslexiezorg in aanmerking te 
komen. De zorgverlener onderzoekt, voor 

de behandeling wordt gestart, hoe 
complex de combinatie van de twee 
stoornissen is. Op basis daarvan wordt 
bepaald of de dyslexiebehandeling bij een 
kind ook goed uitvoerbaar zal zijn – en er 
dus een behandelindicatie Ernstige 
Dyslexie kan worden afgegeven – of dat 
het kind beter geholpen kan worden via 
een andere zorgroute. 

Strenger: zeer ernstige 
leesproblemen als 
noodzakelijke voorwaarde 

Een leerling komt alleen in aanmerking 
voor vergoede dyslexiezorg wanneer de 
school in een leerlingdossier onderbouwt 
dat er bij een leerling sprake is van een 
ernstige en hardnekkige achterstand bij 
het lezen. Het nieuwe protocol hanteert 
hierbij strengere criteria: er moet in ieder 
geval sprake zijn van ernstige 
woordleesproblemen. Daarnaast kan er 
ook sprake zijn van een (ernstig) 
spellingprobleem, maar als criterium voor 
doorverwijzing speelt de ernst van het 
spellingprobleem geen rol meer. Eerder 
mochten de leesproblemen wat minder 
ernstig zijn (D- of IV-scores op de 3 
meetmomenten bij toetsen op school) als 
er daarnaast maar wel sprake was van 
zeer ernstige spellingproblemen (E- of V-
min-scores). Volgens de criteria in het 
nieuwe protocol is een ernstig 
leesprobleem de enige, noodzakelijke 
voorwaarde voor doorverwijzing. De 
school moet bij de aanmelding in het 
leerlingdossier wel informatie over de 
spellingontwikkeling en -ondersteuning 
aanleveren, omdat de dyslexiespecialist 
deze informatie dan mee kan nemen in 
het diagnostisch onderzoek en bij de 
eventuele dyslexiebehandeling. 

 

https://balansdigitaal.nl/glossary/dyslexie/
https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd-2/
https://balansdigitaal.nl/glossary/leerlingdossier/


 

11 
 

 

Taak van het onderwijs is 
én blijft goed lees- en 
spellingonderwijs bieden 

De taak van het onderwijs blijft hetzelfde. 
De school blijft verantwoordelijk voor 
goed lees- en spellingonderwijs. Dat 
betekent dat lees- en spellingproblemen 
zo snel mogelijk moeten worden 
gesignaleerd, dat bij achterstanden de 
benodigde ondersteuning (op de 
verschillende zorgniveaus) moet worden 
ingezet en dat bij een vermoeden van 
dyslexie de leerling door de ouders en 
school kan worden aangemeld voor 
gespecialiseerd dyslexieonderzoek.  

De dyslexiespecialist stelt vervolgens vast 
of er inderdaad sprake is van ernstige, 
hardnekkige en specifieke lees- en 
spellingproblemen en of de diagnose 
‘dyslexie’ gesteld kan worden. De school 
blijft intussen verantwoordelijk voor het 
bieden van goed lees- en 
spellingonderwijs. Dat geldt zowel in de 
periode tijdens het dyslexie-onderzoek en 
de eventuele dyslexie-behandelingen, als 
in de periode daarna. In overleg tussen de 
behandelaar, de school en ouders kan 
samen gezocht worden naar de optimale 
invulling van de hulp en ondersteuning 
van de leerling, zowel op school, als 
binnen de behandeling en thuis.  

 

Het dyslexieprotocol zoals gebruikt binnen 
Noventa zal aangepast worden waarbij via 
de interne coördinator Zorg&Onderwijs 
van de school dit aangepaste document 
beschikbaar komt.  

 

 

Handige sites: 

www.dyslexiecentraal.nl 

www.nkd.nl 

www.balansdigitaal.nl 

 

                             

http://www.dyslexiecentraal.nl/
http://www.nkd.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/

