
                                            

 

Dyslexieprotocol 
 
Missie  

 Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen 

 Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en 
dyslexiecoach, om vervolgens tot een zorgvuldige afweging van benodigde faciliteiten te 
komen 

 
Doelgroep 

 Leerlingen met spelling- en/of leesproblemen 

 Leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn 

 Leerlingen met een dyslexieverklaring 
 
 
Leerlingen met een dyslexieverklaring 
De leerlingen die bij overgang vanaf de basisschool op het Merletcollege starten met een 
dyslexieverklaring, worden in de eerste weken van het schooljaar door de dyslexiecoach uitgenodigd 
voor een gesprek waarin de mogelijke faciliteiten worden besproken en waarbij de overzichtslijst 
gefaciliteerde leerlingen en dyslexiestickers aan de leerling worden uitgereikt. Tevens zal de 
dyslexiecoach mededelen dat de leerling op de lijst met dyslectische leerlingen is geplaatst, waardoor 
het docententeam kan zien dat de betreffende leerling recht heeft op de basisfaciliteiten die 
dyslectische leerlingen geboden worden. 
Voorts zal de dyslexiecoach met de leerling bespreken op welke manieren de leerling de 
dyslexiecoach kan bereiken voor vragen of nadere toelichting over mogelijk te bieden faciliteiten. 
 
Signalering 
In de signaleringsfase gaat de school na of er leerlingen zijn, die het risico lopen problemen te krijgen 
met (onderdelen van) de leerstof omdat ze moeite hebben met lezen en/of spellen.  
De signaleringsfase richt zich op de selectie van leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn. 
 
Er zijn drie momenten waarop (ernstige) problemen met lezen en/of spellen kunnen worden 
gesignaleerd: 

1. Bij de aanmelding van de leerlingen voor het voortgezet onderwijs 
2. Na  het afnemen en scoren van screeningstoetsen 
3. Gedurende de gehele schoolloopbaan wanneer docenten signaleren dat de lees- en 

spellingvaardigheden van de leerling hiaten laten zien en de leerling hierdoor belemmerd 
wordt. 

 
Procedure m.b.t. het screeningsonderzoek in de brugklas 
In de 2e lesweek van het schooljaar nemen, op verzoek van de dyslexiecoach, de docenten 
Nederlands die in de brugklas lesgeven het screeningsonderzoek af. Het screeningsonderzoek 
bestaat uit twee toetsen die onderdeel uitmaken van het ‘Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs’: 
 

 Een zinnendictee:  Het wonderlijke weer.  Hiermee wordt de spellingsvaardigheid van 
brugklassers bepaald. 

 Een stilleestoets: Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Hiermee wordt de leessnelheid van 
brugklassers bepaald. Een tekst moet in stilte gelezen worden en om de minuut  zet de 
leerling een rondje om het laatst gelezen woord. In totaal wordt er drie minuten gelezen. 
 

De docenten Nederlands kijken de screeningstesten na. De resultaten op het screeningsonderzoek 
worden op klassenoverzichtsformulieren verwerkt. De docenten Nederlands dragen er zorg voor dat 



het werk bij de betreffende dyslexiecoach komt. De orthopedagoog selecteert i.s.m. de 
dyslexiecoach de leerlingen die voor verder onderzoek in aanmerking komen: 

- Stanine 1 en 2 (zwakste 11% van de populatie) op één of beide onderdelen (en 
dossieranalyse naar de prestaties op lezen/spellen tijdens de basisschoolperiode)  deze 
leerlingen komen in aanmerking voor een orthodidactisch vooronderzoek dyslexie dat wordt 
afgenomen door de orthopedagoog. 

- Stanine 3 (12% tot 23% van de populatie)  afhankelijk van een kwalitatieve analyse van de 
screeningsinstrumenten en het resultaat van de dossieranalyse, kunnen deze leerlingen in 
aanmerking komen voor een orthodidactisch vooronderzoek dyslexie dat afgenomen wordt 
door de orthopedagoog. 

- Stanine 4 en hoger (> 24% van de populatie)  bij deze leerlingen worden geen verdere  
stappen ondernomen. 

 
Vooronderzoek 
Dit orthodidactische onderzoek heeft een onderkennende functie. Op het Merletcollege gebruiken 
we de term vooronderzoek voor dit verdere onderzoek. 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die voor het vooronderzoek in aanmerking komen, 
worden door de zorgcoördinator middels een brief op de hoogte gesteld en er wordt hun om 
toestemming gevraagd voor deelname aan dit vooronderzoek. Tevens ontvangen de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die in aanmerking komen voor dit vooronderzoek een 
‘Dyslexievragenlijst voor ouders’ (zie paragraaf 2.7) waarin enkele anamnesegegevens aan bod 
komen. Samen met de orthopedagoog stelt de zorgcoördinator de testdata van het vooronderzoek 
vast. Vervolgens nodigt de zorgcoördinator de leerlingen, van wie de ouder(s)/verzorger(s) positief 
hebben gereageerd, uit voor het vooronderzoek.  
 
Het vooronderzoek vindt plaats op het Merletcollege en wordt afgenomen door de orthopedagoog, 
eventueel m.m.v. de dyslexiecoach. Het vooronderzoek bestaat uit de volgende testen: 
 

 Technisch lezen 
EMT-Brus 
Klepel 
Het Kijkbewijs 

 Spelling 
PI-signaleringsdictee Pearson 
Drempelonderzoek Spelling 

  Zinsdictee Aarnoutse 8b   

 Woordbeeld 
DAT-woordbeeld uit de DAT NL 

 Sociaal-emotioneel 
SVL (reguliere afname in schoolweek 8 van de brugklas) 

 
Op basis van de resultaten op dit vooronderzoek, de dossieranalyse en de dyslexievragenlijst die door 
de ouder(s)/verzorger(s) is ingevuld, komt de orthopedagoog i.s.m. de zorgcoördinator en/of 
dyslexiecoach tot de volgende indeling: 

1. Leerlingen met het vermoeden van dyslexie: 
- Het advies een half jaar RT te volgen. Dit is noodzakelijk i.v.m. het criterium van 

didactische resistentie (hardnekkigheid) m.b.t. de dyslexieverklaring. 
- Het advies om het differentiaal diagnostisch onderzoek dyslexie te laten uitvoeren. Dit 

wanneer er handelingsplannen aanwezig zijn op grond waarvan aangetoond kan worden 
dat er in het verleden voldoende geremedieerd is op de probleemgebieden en dat 
voldaan wordt aan het criterium van didactische resistentie (hardnekkigheid). 



2. Leerlingen waarbij op basis van het vooronderzoek het vermoeden van dyslexie niet meer 
bestaat: 
-    Wanneer er wel lees- en spellingproblemen spelen, maar deze niet ernstig genoeg zijn om 

het vermoeden van dyslexie uit te kunnen spreken, kunnen er handelingsadviezen aan 
de docent Nederlands uitgebracht worden. Op de locatie Grotestraat bestaat verder de 
mogelijkheid dat de leerling het advies krijgt om geplaatst te worden in de steunles 
Nederlands/spelling. 

- Wanneer er op zowel lezen als spelling geen achterstanden gevonden worden, worden 
er geen verdere acties ondernomen. 

 
Doorverwijzing 
De zorgcoördinator onderneemt de volgende stappen: 

 De zorgcoördinator stuurt de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die in aanmerking 
komen voor de RT een brief met daarin het advies hun zoon/dochter een half jaar RT (via 
externen) te laten volgen (zie 2.8). Deze RT kan uitwijzen of er sprake is van didactische 
resistentie om vervolgens al dan niet nader onderzoek te kunnen laten plaatsvinden. 

 De zorgcoördinator stuurt de ouder(s)/verzorger(s) van de mogelijk dyslectische 
leerlingen die al voldoen aan het criterium van didactische resistentie (hardnekkigheid) 
een brief met daarin het advies om bij hun zoon/dochter een differentiaal diagnostisch 
onderzoek naar dyslexie te laten uitvoeren (zie 2.9). 

 De zorgcoördinator stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een brief met de mededeling dat uit 
het vooronderzoek blijkt dat er bij hun zoon/dochter geen sprake is van ernstige lees- 
en/of spellingproblemen en dat er geen aanwijzingen meer zijn om dyslexie te 
vermoeden (zie 2.10). In het geval van de locatie Grotestraat, wordt daarbij vermeld of 
de leerling in aanmerking komt voor de steunles Nederlands/spelling. 

 
Ondersteuning 
Vakdocent 

 Actief toepassen van de afgesproken faciliteiten (compenseren). 

 De leerling stimuleren en motiveren. 

 Geven van extra hulp. 
 
 
Dyslexiecoach 
De dyslexiecoach begeleidt het leerproces: bespreekt met de leerling welke faciliteiten deze leerling 
nodig heeft en wat zijn verantwoordelijkheden zijn. De faciliteiten worden ieder jaar opnieuw 
bekeken en zijn in principe niet ‘standaard’ voor iedere leerling.  
 
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is er op het Merletcollege niet standaard RT in de vorm 
van extra lessen of uren. Het Merletcollege zet met name in op dispenseren en compenseren en dus 
niet op remediëren. Reden hiervoor is dat de diagnose dyslexie (voortvloeiend uit het 
dyslexieonderzoek) namelijk impliceert dat het probleem didactisch resistent (hardnekkig) is 
beoordeeld. Ouder(s)/verzorger(s) die toch extra begeleiding wensen, kunnen die ondersteuning 
buiten de school zoeken. De zorgcoördinator kan hen hierbij van dienst zijn. 
 
Op school is er wel begeleiding van het leerproces. De dyslexiecoach heeft regelmatig contact met de 
dyslectische leerling en beziet of: 

o de randvoorwaardelijke afspraken door de docenten worden nagekomen; 
o er aanpassingen moeten plaatsvinden; 
o de leerling nog in het bezit is van dyslexiestickers; 
o de verantwoordelijkheden van de leerling optimaal verlopen. 



 
De faciliteiten en de afspraken worden genoteerd op de overzichtslijst gefaciliteerde leerlingen. De 
overzichtslijst gefaciliteerde leerlingen is een hulpmiddel: 

o de docent hoeft het niet te onthouden; 
o de leerling is medeverantwoordelijk voor het krijgen van de afgesproken faciliteiten; 
o de docent kan op de overzichtslijst gefaciliteerde leerlingen zien wat de afgesproken 

faciliteiten voor deze leerling zijn. 
 
De begeleiding zal in het begin van de schoolcarrière frequenter dienen te zijn en geleidelijk zal de 
leerling zelf meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces nemen en aangeven wat hij nodig 
heeft. De dyslexiecoach geeft adviezen aan de vakdocenten ten behoeve van het primaire proces. 
Indien nodig verwijst hij de leerling door voor nader onderzoek. 
 
Eenmaal gemaakte schoolafspraken dienen door alle docenten gehanteerd te worden. Het betekent 
dat docenten deze schoolafspraken bij de hand hebben en weten over welke leerlingen het gaat.  
 
Basisfaciliteiten 
- Aangepaste lay-out 
- Extra tijd 
- Aangepaste normering spellingfouten 
 
Aanvullende faciliteiten 
- Tekst-naar-spraak-software (Claroread) 
- Gebruik van laptop voor Claroread en/of spellingcorrector 
- Digitale lesboeken 
- Mondeling overhoren (daar waar mogelijk) 
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Geen extra hulp/zorg 

Brede uitval 

Geen problemen Geen extra  zorg 

½ jaar RT om 

hardnekkigheid aan te 

tonen 

De leerling voldoet wel  

aan de  hardnekkigheid 

Dyslexieverklaring 
Recht op faciliteiten 
zoals omschreven in 

het dyslexieprotocol 

en bespreking met 
de dyslexiecoach 

Dyslexieverklaring 
Recht op faciliteiten 

zoals omschreven in 

het dyslexieprotocol 
en bespreking met 

de dyslexiecoach 

Steunles Nederlands/ 

Steunles Spelling (klas 1 
en 2) enkel op de locatie 

havo-vwo Cuijk 

Orthodidactisch 
vooronderzoek op 

school 

Doorverwijzing naar een 
extern bureau voor het 

differentiaal diagnostisch 

onderzoek dyslexie 

Onderzoek niet 

vervolgen 

De leerling voldoet niet 
aan de hardnekkigheid 

 

Adviezen richting 

docententeam 

Doorverwijzing naar 
extern bureau  voor het 

differentiaal 

diagnostisch 

onderzoek dyslexie 

 

Geen 
dyslexieverklaring. 

Adviezen richting 

docent Nederlands 

Geen 
dyslexieverklaring. 

Adviezen richting 

docententeam 

Signaleringstoets 
afgenomen door 

docenten 

Nederlands (klas 1) 

Melding van 
mogelijke dyslexie 

bij zorgcoördinator 

(kan door iedereen 
worden gedaan)  

1.1.1  SCHEMATISCHE WEERGAVE DYSLEXIETRAJECT MERLETCOLLEGE 

Ad 1. Zolang een leerling deelneemt aan de RT om hardnekkigheid aan te 
tonen, heeft hij recht op de faciliteiten voor dyslectische leerlingen. 

Ad. 2 Ouders kunnen op eigen kosten hun leerling deel laten nemen aan 

de RT  



                                            

 

1.1.2  Organisatie m.b.t. signaleren, testen en begeleiden van dyslectische leerlingen: 

Wat? Doelgroep Tijdstip Wie verantwoordelijk Aansturing en 
beoordeling 

Uitvoerenden Communicatie 

Signaleren van dyslectische leerlingen en leerlingen met lees- 
en spellingproblemen. Hiervoor worden in het begin van het 
schooljaar in de brugklas twee toetsen afgenomen: 

 Het zinnendictee “Het wonderlijke weer” 

 De stilleestoets “Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?” 

brugklas september. zorgcoördinator dyslexiecoach 
 
orthopedagoog beoordeelt 
de resultaten 

docenten Nederlands 
 
dyslexiecoach 

 

Een aantal leerlingen verwijzen naar woordbeeld/spellingsles 
(enkel op de locatie havo-vwo Cuijk) 

brugklas oktober zorgcoördinator zorgcoördinator zorgcoördinator 
orthopedagoog 

brief 01 
 

Mogelijke dyslectische leerlingen testen 
Orthodidactisch deel dyslexieonderzoek 

brugklas 
overige klassen 

oktober  zorgcoördinator zorgcoördinator orthopedagoog brief 02 met 
vragenlijst 

Leerlingen verwijzen naar een extern bureau voor: 

 RT m.b.t. hardnekkigheid 
 
 

 Differentiaal diagnostisch onderzoek dyslexie 

mogelijke 
dyslectische 
leerlingen 

december zorgcoördinator  zorgcoördinator brief 04 + 
brief 05 factuur 
 
brief 06 + 
brief 07 factuur 

RT i.v.m. hardnekkigheid mogelijke 
dyslectische 
leerlingen 

januari t/m 
juni 
 

extern bureau extern bureau rt’er extern bureau rt’er extern bureau  
ouders  zc 
 

Differentiaal diagnostisch onderzoek dyslexie met (evt): 

 een dyslexieverklaring 

 handelingsadviezen 

 afsluitend gesprek en advies m.b.t. de te 
gebruiken hulpmiddelen 

 
mogelijke 
dyslectische 
leerlingen 

 
januari t/m 
juni 

 
extern bureau  

 
extern bureau 

 
extern bureau 

gesprek ouders 
bericht naar zc 
zc  mentor +  
dyslexiecoach 

N.a.v. RT volgt een afsluitende test: 

 Geen dyslexie 
 
 

 Differentiaal diagnostisch onderzoek dyslexie 

 
rt-leerlingen 
 
 
mogelijke 
dyslectische 
leerlingen 

 
juni 
 
 
juni -juli 

 
extern bureau 
 
 
extern bureau 

 
extern bureau 
 
 
extern bureau 

 
extern bureau 
 
 
extern bureau 

 
brief 08 + verslag  
zc  mentor +  
dyslexiecoach 
brief 09 + 
brief 10 

Gesprekken voeren met dyslectische leerlingen dysl. leerlingen gehele 
schooljaar 

dyslexiecoach zorgcoördinator dyslexiecoach overzichtslijst 
gefaciliteerde leerlingen 

 


