
Betreft: Aanmelden van leerlingen met vermoedens van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Coronatijd 

 

Aan de IB’ers,         Schiedam 15-02-2021 

En weer hebben we een bijzondere periode achter de rug, welke gevolgen kan hebben voor het  aanmeldtraject van 

leerlingen met een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).  

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft aanvullende informatie opgesteld over het aangepast toetsen 

en begeleiden van leerlingen met lees - en spellingsproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), 

welke wij vanuit het samenwerkingsverband Onderwijs dat past! opvolgen bij het wel of niet toekennen van een 

beschikking.  

 

Voor leerlingen met leesproblemen en vermoedens van dyslexie, die voorafgaand en tijdens de lockdown in voldoende 

mate en kwaliteit, begeleiding hebben gekregen, mogen zo snel mogelijk worden getoetst om zo een snel en adequaat 

vervolgtraject in te kunnen zetten (ondersteuningsniveau 3 of EED-traject).  

De online begeleiding is voldoende als:  

De begeleiding op interventieniveau 2 en 3 is doorgegaan. De leerling heeft (op afstand) gewoon minimaal 1 

uur extra begeleiding per week gekregen van de vaste begeleider (niveau 3) en er is gezorgd voor extra 

instructie en inoefening (niveau 2).  

 

Voor het afnemen van de toetsen heeft het NKD een schema gemaakt met de mogelijke scenario’s voor 

toetsmomenten en ondersteuning op niveau 3 (voor het voorjaar van 2021). Deze is hieronder als bijlage meegenomen.  

Voor het aanmelden van leerlingen betekent dit het volgende: 

Het is belangrijk om in de aanmelding van het dyslexiedossier duidelijk aan te geven op welke wijze de begeleiding in 

de Coronaperiode is geboden (op niveau 2 en 3).  

Daarnaast is het van belang om duidelijk aan te geven wanneer de officiële meting is gedaan.  

 

Mochten er nog vragen zijn over de invulling, kan er altijd contact worden opgenomen met de SWV-er, de wijk-SLB-er 
of de SLB-helpdeks: https://onderwijsdatpast.info/de-weg-van-het-kind/specialistische-leesbehandeling-slb/ 

Voor verdere informatie zie ook: 

Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (nkd.nl) 

Wanneer er nog vragen zijn, kan je met ons contact opnemen, 

Met vriendelijke groeten, 

De poortwachters 

Carine Zwijnenburg, poortwachter@switcz.nl 
Corry Broek-van Toor, cor.dia@outlook.com 

https://onderwijsdatpast.info/de-weg-van-het-kind/specialistische-leesbehandeling-slb/
https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/aangepast-toetsen-en-begeleiden-voor-eed-voorjaar-2021/
mailto:poortwachter@switcz.nl
mailto:cor.dia@outlook.com


 

 

 



 


