
 

Heeft uw kind ernstige lees en/of 
ernstige spellingsproblemen?  
 

Als u en de school het vermoeden heeft dat uw kind 
dyslexie heeft, kan uw kind in aanmerking komen voor 
'Dyslexie onderzoek, vergoed vanuit de Jeugdwet'. Wat 
kunt u verwachten van dit onderzoek en wat houdt de 
behandeling in?   

Dyslexie, wat is dat eigenlijk? 
Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een 
ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is 
aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties 
ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder 
hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien 
noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een 
aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. 

Vermoedt u dat uw kind dyslexie heeft? 
Als uw kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een 
vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te 
bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was. 
De school kan u adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, 
raadzaam is. Vervolgens kunt u samen met school uw kind aanmelden bij een zorginstelling, bijvoorbeeld 
OnderwijsAdvies. U als ouder vraagt een dyslexieonderzoek aan, niet de school. 
 

OnderwijsAdvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van 
dyslexie en is de ideale partner voor ouders, kinderen en scholen. 

OnderwijsAdvies kent geen wachttijden! 

 
Wat biedt OnderwijsAdvies uw kind concreet?  
OnderwijsAdvies begeleidt en behandelt kinderen met ernstige dyslexie, zodat het maximale niveau van 
zelfredzaamheid op het gebied van lezen en spellen wordt gerealiseerd. De behandeling bestaat uit één 
keer per week individuele begeleiding door een gekwalificeerde behandelaar waarna de leerling met de 
ouders thuis en eventueel op school oefent. Afhankelijk van de ernst van de dyslexie duurt een 
behandeltraject 1 tot 1,5 jaar. 
 
Meer informatie op ONDERWIJSADVIES.NL 
Lees meer op onze website onderwijsadvies.nl (klik op Ouders en Heeft uw kind mogelijk dyslexie?) 
bijvoorbeeld over: wanneer komen kinderen in aanmerking? En hoe ziet de aanmeldprocedure eruit? 
 
ONL behandeling hier mogelijk!  
Behandeling van uw zoon of dochter kan hier, op deze school, plaatsvinden. Op dit moment geeft Chantal 
Verlaan op vrijdag de dyslexiebehandelingen. Mochten er vragen zijn, is zij bereid deze te beantwoorden. 
Chantal zit op de vrijdag in het kamertje naast de intern begeleider Olga Strik.  
 
Wilt u meer informatie of advies over onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie bij 
kinderen? Neem dan contact op met: 
 
OnderwijsAdvies 
Van Beeckstraat 62 



 

2722 BC Zoetermeer 
T: 079 329 56 00 
E: info@onderwijsadvies.nl  
W: www.onderwijsadvies.nl klik op OUDERS  en HEEFT UW KIND (MOGELIJK) DYSLEXIE voor meer 
gedetailleerde informatie 
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