
Dyslexieprotocol, ter voorkoming van leesproblemen en omgang met 
dyslexie.                      
 
Doel 
Met behulp van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie kan de ontwikkeling 
op het gebied van lezen en spellen systematisch gevolgd en geëvalueerd 
worden. Hierdoor kunnen leesproblemen zoveel mogelijk voorkomen en 
gesignaleerd worden. 
 
Definitie dyslexie 
De definitie van dyslexie, die we overnemen van Stichting Dyslexie Nederland (2008) luidt: 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 
aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.  
 
De Egbertus volgt per jaargroep een stappenplan om de ontwikkeling op het gebied van 
lezen en spellen systematisch te volgen en te evalueren. Deze stappenplannen zijn verwerkt 
in de toetskalender die elk jaar gemaakt wordt en te vinden is in ons zorgplan. 
 
Vroegtijdige signalering: beginnende geletterdheid 
Om leerlingen met een risico op dyslexie vroegtijdig te signaleren wordt hier in de intakelijst 
die ouders invullen alvorens de leerlingen op school starten gevraagd naar 
leesproblemen/dyslexie in de familie. Deze intakelijst wordt besproken in het intakegesprek. 
 
Gedurende de schooltijd in groep 1/2 worden automatiseringsvaardigheden (kleuren, 
vormen, dagen van de week, cijfers, letters) en fonemische vaardigheden geoefend en wordt 
de ontwikkeling hiervan gemonitord. De ontwikkeling wordt bijgehouden in de leerlijnen van 
Parnassys. De toetsen uit protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2 worden 
gebruikt om nadere informatie te verkrijgen over het niveau van de leerling. Deze toetsen 
bestaan uit: Kleurentoets, Auditieve analyse, Auditieve synthese, Letters benoemen en 
Spontane spelling.  
 
Kinderen in groep 1/2 die achter blijven/uitvallen bij deze automatiseringsvaardigheden of op 
de fonemische oefeningen in groep 1/2 worden in groeps- (drie vaste momenten per jaar) of 
leerlingbespreking (deze bespreking kan plaatsvinden gedurende het hele jaar) met IB’er 
besproken. Wanneer er op jonge leeftijd sprake lijkt van dyslexie of een 
ontwikkelingsachterstand wordt in de groep (en eventueel tijdens RT) de 
voorschotbenadering toegepast. Momenteel wordt binnen de voorschotbenadering gewerkt 
met het computerprogramma Bouw! tutorlezen bij leerlingen in midden en/of eind groep 2. 
Hierbij is onze richtlijn dat kinderen op school twee keer per week met een 
onderwijsassistent werken met het computerprogramma. Twee keer per week wordt dit ook 
thuis gedaan. Toetsen worden gemaakt met de leerkracht om de voortgang te monitoren. 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1YLQJKk2NDKdJtY2f7IueG8DaOPcoZ6jNSJy3L-U-s7A/edit
https://docs.google.com/document/d/1RLnFkiOi8mQi96fl522N-TXByFRc1xInBo3t8jsBeFs/edit


Beginnende en gevorderde geletterdheid: werkwijze in de groep 
Kinderen van groep 3 t/m 8 die achterblijven op het gebied van technisch lezen en/of spelling 
worden door de leerkracht met IB besproken in groeps- of leerlingbespreking. Leerlingen die 
uitvallen worden waar nodig kortdurend extra ondersteund in- of buiten de groep. Zij krijgen 
aanbod op zorgniveau 2 en eventueel 3 voor lezen en spelling. Tot en met beheersing AVI E4 
wordt er gebruik gemaakt van Bouw! Minimaal 3x per jaar wordt in de groepsbespreking 
besproken of er nog voldoende tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling. 
 
Zorgniveau 2 en 3 spelling technisch lezen bespreken +LIST.  
Zorgniveau 3: Leerlingen moeten 60 min. begeleiding krijgen buiten de groep  
  



Stappenplan voor groep 1 
 

 Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Uitwerking in 
protocol 
groep 1 en 2 

Stap 1 Aanvang groep ● Stimuleren van geletterdheid 
middels de uitgangspunten van 
beginnende geletterdheid 

● Actiepunten voor leerkracht  

Hst 1 

Stap 2 Januari 
Meetmoment 1 

● Invullen leerlijnen Parnassys 
● Handelingsplan opstellen voor 

leerlingen die onvoldoende 
opsteken van het aanbod aan 
geletterde activiteiten + 
communicatie met ouders. 

 
Hst 4 + Hfst 6 
 

Stap 3 Juni 
Meetmoment 2 

● Invullen leerlijnen Parnassys 
● Handelingsplan opstellen of 

bijstellen voor leerlingen die 
onvoldoende opsteken van het 
aanbod van geletterde 
activiteiten + communicatie met 
ouders. 

 
Hfst 4 + Hfst 6 

 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi


Stappenplan voor groep 2 
 

 Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Uitwerking in 
protocol 
groep 1 en 2 

Stap 1 Aanvang groep ● Stimuleren van geletterdheid 
middels de uitgangspunten van 
beginnende geletterdheid 

● Actiepunten voor leerkracht 
● Gericht aanbod verrijken voor 

leerlingen 
met een onvoldoende 
klankbewustzijn 
(fonemisch bewustzijn) en 
letterkennis (leerlingen met HP) 
+ communicatie met ouders. 

Hst 1 
 
 
 
 
 
 
Hst 4 + Hst 6 

Stap 2  Oktober  
Meetmoment 1 
 
 
 

Voor alle leerlingen: 
● Kleurentoets  
● Letters benoemen 
● Toets auditieve analyse* 
● Toets auditieve synthese* 

 
Risicoleerlingen (30%) krijgen een 
intensief (dagelijks) aanbod voor een 
periode van 8 weken. 

 
Zie bijlage 3D 
Zie bijlage 3C 
Zie bijlage 3A 
Zie bijlage 3B 
 

Stap 3 Januari 
Meetmoment 2 

Voor de zwakste 50% leerlingen: 
● Kleurentoets  
● Letters benoemen 
● Toets auditieve analyse* 
● Toets auditieve synthese* 
 
Voor alle leerlingen: 
● Invullen leerlijnen Parnassys 
● Spontane spelling* 
 

● Handelingsplan opstellen en 
uitvoeren voor leerlingen die 
onvoldoende scoren. 
+ inzet Bouw! vanaf februari  
+ communicatie ouders 

 
Zie bijlage 3D 
Zie bijlage 3C 
Zie bijlage 3A 
Zie bijlage 3B 
 
 
 
Zie bijlage 3E 
 
Hst 4 + Hst 6 

Stap 4 Juni 
Meetmoment 3 

Voor alle leerlingen: 
● Invullen leerlijnen Parnassys 
● Kleurentoets  
● Letters benoemen 
● Toets auditieve analyse* 
● Toets auditieve synthese* 
● Spontane spelling* 
 
● Handelingsplan opstellen of 

bijstellen en uitvoeren voor 
leerlingen die onvoldoende 
scoren. 
+ inzet Bouw! vanaf februari  
+ communicatie ouders 

 
 
Zie bijlage 3D 
Zie bijlage 3C 
Zie bijlage 3A 
Zie bijlage 3B 
Zie bijlage 3E 
 
Hst 4 + Hst 6 

https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi
https://drive.google.com/drive/folders/1OJRdOA8BBsVd5D0nOEDWYGQi6M1gGbCi


Stap 5 Einde schooljaar ● Overdracht naar de volgende 
groep 

 Hst 7 

*Toets individueel, buiten de groep afnemen. 
 
 
 
Screening in je groep  
 

 
  

https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden/po-l-screening-groep-2-een-goed-idee


 
Stappenplan voor groep 3 
 

 Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Uitwerking in 
protocol 
groep 3 

Stap 1 Aanvang groep ● Groepsplan opstellen 
● Inlezen protocol leesproblemen 

en dyslexie  

 
Hst 1 + 2 (in ieder 
geval) 

Stap 2 Oktober/november 
Meetmoment 1: 
Herfstsignalering 
 

● Herfstsignalering afnemen vanuit 
de methode VLL 

- Fonemendictee 

- Letterkennis (letters 
benoemen) 

- Technisch lezen (woorden en 
tekst lezen) 

 
● Handelingsplan opstellen of 

bijstellen (op zorgniveau 2 / 3 → 
zie kwaliteitskaarten) voor 
leerlingen die onvoldoende 
scoren en uitvoeren komende 
periode  
+ communicatie ouders 

Hst 3 
 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 3 Januari/februari 
Meetmoment 2 
 
 
 
 
 
 
Februari/maart: 

● Wintersignalering afnemen 
vanuit de methode VLL 

- Lettertoets 

- Fonemendictee 
● Cito DMT kaart 1+2 
● Cito AVI M3 
● Cito Spelling 3.0 M3 

 
Bij leerlingen die uitvallen: 

 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

Hst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 4 April  
Meetmoment 3 

● Lentesignalering afnemen vanuit 
de methode VLL 

- spellingtoets 
 
Bij leerlingen die uitvallen: 

● Cito AVI M3 afnemen 
 

● Handelingsplan opstellen voor 
lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  

Hst. 3  
 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 



+ communicatie ouders 

Stap 5 Mei/juni 
Meetmoment 4 

● Eindsignalering afnemen vanuit 
methode VLL 

- Spellingtoets 
● CITO Spelling 3.0 E3 
● CITO DMT kaart 1,2,3 
● CITO AVI E3 
 
Bij leerlingen die uitvallen: 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 6 Einde schooljaar ● Overdracht naar de volgende 
groep 

 

 



Stappenplan voor groep 4  
 

 Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Uitwerking in 
protocol 
groep 4  

Stap 1 Aanvang groep ● Groepsplan opstellen 
● Inlezen protocol leesproblemen 

en dyslexie  

 
Hst 1 + 2 (in ieder 
geval) 

Stap 2 Oktober 
Meetmoment 1:  
 

Bij leerlingen uit aanpak 1: 
● AVI E3 afnemen 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
Hst. 4 
 
 
 
 

Stap 3 Januari/februari 
Meetmoment 2 

● Cito DMT 
● Cito AVI 
● Cito Spelling 3.0 
 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
Hst. 4 
 
 
 
 
 

Stap 4 April  
Meetmoment 3 

Bij leerlingen uit aanpak 1: 
● AVI afnemen 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
Hst. 4 
 
 
 
 
 

Stap 5 Juni 
Meetmoment 4 

● Cito DMT 
● Cito AVI 
● Cito Spelling 3.0 
 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 6 Einde schooljaar ● Overdracht naar de volgende 
groep 

 

 
  



Stappenplan voor groep 5 - 8  
 
 

 Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Uitwerking in 
protocol 
groep 5-8 

Stap 1 Aanvang groep ● Groepsplan opstellen 
● Inlezen protocol leesproblemen 

en dyslexie  

 
Hst 1 + 2 (in ieder 
geval) 

Stap 2 Oktober 
Tussenmeting:  
alleen groep 5 

Groep 5: 
Bij leerlingen uit aanpak 1: 
● AVI afnemen 

Niveau E4 niet gehaald? → Inzet 
Bouw! + communicatie naar 
ouders 

  
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 3 Januari/februari 
Meetmoment 1 

● Cito DMT 
● Cito AVI 
● Cito Spelling 3.0 
 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
Hst. 4 
 
 
 
 

Stap 4 April  
Tussenmeting 
alleen groep 5 

Groep 5: 
Bij leerlingen uit aanpak 1: 

● AVI afnemen 
Niveau E4 niet gehaald? → Inzet 
Bouw! + communicatie naar 
ouders 

  
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 
zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

 
 
 
 
 
 
 
Hst. 4 

Stap 5 Juni 
Meetmoment 2 

● Cito DMT 
● Cito AVI 
● Cito Spelling 3.0 
 
● Handelingsplan opstellen voor 

lezen/ spelling of bijstellen (op 

 
 
 
 
Hst. 4 



zorgniveau 2 / 3 → zie 
kwaliteitskaarten) voor leerlingen 
die onvoldoende scoren en 
uitvoeren komende periode  
+ communicatie ouders 

Stap 6 Einde schooljaar ● Overdracht naar de volgende 
groep 

 

 
 
Dyslexieonderzoek 
In nauw overleg met ouders wordt uiteindelijk bekeken of het wenselijk is om een 
dyslexieonderzoek af te nemen. Dit wordt besproken wanneer de leerling meerdere malen 
achter elkaar D of E (V) bij lezen en/of spelling heeft gescoord en wanneer er voldoende 
ondersteuning geweest is op school. Een dyslexieonderzoek kan minimaal na 1½ jaar 
leesinstructie (dus 2de helft groep 4 of al in groep 3 wanneer er een doublure plaatsvindt) 
afgenomen worden. De leerling moet dan wel zorgniveau 3 gehad hebben (zie ook de 
voorwaarden hieronder). Dit moet zichtbaar zijn in de groepsplannen. Wanneer er sprake 
kan zijn van ernstige dyslexie, d.w.z. 3x een E (laagste 10%) bij lezen en/of spelling 
gescoord wordt er door school en ouders een dossier opgesteld waarin alle scores van de 
leerling zijn opgenomen en de voorgeschiedenis en extra begeleiding is beschreven. Dit 
dossier moet voor een onafhankelijke screening naar de gemeente worden opgestuurd naar 
ZIEN in de Klas. Hierbij houden we ons de voorwaarden die door hen zijn opgesteld: 

● De leeftijd van de leerling moet tussen de 7 en 12 jaar zijn. 
● De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets) of 

3x D/V op DMT en 3x E/V- op SVS (Cito Spelling) of Cito Spelling 3.0. Hierbij gelden 
alleen de hoofdmetingen (januari-juni). 

● De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra 
begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar). 

● Als er sprake is van E/V- scores op de DMT dan is 3×20 minuten extra begeleiding 
op lezen voldoende. 

● Is er sprake van D/V scores op DMT en E/V-  scores op Spelling, dan moet er op 
lezen ingezet zijn op zorgniveau 2 en op spelling 3×20 minuten extra begeleiding op 
zorgniveau 3 zijn gegeven. 

● Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder 
controle zijn. Indien een leerling in aanmerking komt voor de vergoede zorg, wordt 
het onderzoek volledig door de gemeente vergoed. Wanneer een leerling niet in 
aanmerking komt voor de vergoede zorg, maar er wel vermoedens bestaan van 
dyslexie, zal de optie van een particulier onderzoek besproken worden met de 
aanmelder. 

Wanneer het dossier goedgekeurd wordt door ZIEN in de Klas, sturen zij een 
ontvankelijkheidsverklaring waarmee ouders zelf bij een praktijk kunnen aanmelden voor 
vergoed dyslexieonderzoek.   
 
Dyslexiebehandeling 
Wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie heeft een leerling recht op 40 
weken vergoede behandeling door de zorgverzekeraar. De behandeling wordt normaliter 
gegeven door de praktijk waar de leerling is aangemeld voor dyslexieonderzoek. De 
behandeling kan onder schooltijd plaatsvinden, afhankelijk van de praktijk waar het kind 
aangemeld wordt en het rooster van de behandelaar. Ook zal de leerling thuis veel moeten 
oefenen. Waar mogelijk wordt afstemming gezocht tussen het aanbod in de groep en tijdens 
de behandeling. 
 
 
 
 



Aanpassingen in de groep 
Voor dyslectische kinderen worden waar nodig aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen 
worden elk jaar in overleg met de leerkracht vastgelegd in de dyslexiekaart van het kind. 
Kinderen die dyslectisch zijn, worden op hun rapport anders beoordeeld bij technisch lezen 
en spelling dan de gemiddelde leerling (vanwege hun dyslexie). We hanteren in dit geval de 
sterretjes, net als bij kinderen met een eigen programma. In plaats daarvan wordt aangegeven 
wat hij/zij al beheerst en wat nog niet. Over het rapport van dyslectische kinderen is van te 
voren overleg met de I.B.’er. De wijze van beoordelen is in ieder geval onderwerp van gesprek 
met ouders tijdens de 10-minutengesprekken. 
 
 
Bronnen 
Dit protocol is gebaseerd op:  

- Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1 en 2 (Wentink, Scheltinga,  Verhoeven 
& van Druenen, 2017). 

- Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 3 (Gijsel, Scheltinga,  Verhoeven & van 
Druenen, 2016) 

- Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 4 (Gijsel, Scheltinga,  Verhoeven & van 
Druenen, 2011) 

- Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 5 t/m 8  
- www.expertisecentrumnederlands.nl/downloads  
- www.dyslexiecentraal.nl  

 
 

https://docs.google.com/document/d/1_j6pp7ZG4eDkfvpkvsTOJ3Ha8FLzxe277Vdqu7n6Kss/edit?usp=sharing
http://www.expertisecentrumnederlands.nl/downloads
http://www.dyslexiecentraal.nl/

