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Begeleiding bij leerproblemen

Welkom bij Opdidakt - dé plek waar kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen met leerproblemen de aandacht krijgen 

die ze verdienen. Leerproblemen zorgen niet alleen voor 

problemen op school, maar kunnen ook invloed hebben 

op de algehele sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom 

zorgen wij bij Opdidakt voor passende begeleiding op zowel 

didactisch als sociaal-emotioneel gebied. 

Ook bieden wij ondersteuning en begeleiding aan interne 

begeleiders en leerkrachten, zodat zij hun leerlingen beter 

kunnen helpen. Ons doel? Ervoor zorgen dat kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen de nodige vaardigheden en 

veerkracht hebben om hun leerproblemen de baas te zijn. 

Dyscalculiebegeleiding
Voor wie: kinderen en jongeren met ernstige en 

aanhoudende rekenproblemen die niet worden veroorzaakt 

door een algemeen leerprobleem of gebrekkig onderwijs.

 

Doel: het beperken van de achterstand en leren omgaan 

met  de rekenproblemen.

Begeleiding bij Leerproblemen
Voor wie: kinderen en jongeren van de basisschool en het 

voortgezet onderwijs met een leerachterstand. 

Doel: het terugdringen van de achterstand door begeleiding 

te bieden op basis van een individueel handelingsplan.

Studiebegeleiding
Voor wie: leerlingen van het voortgezet onderwijs en 

studenten van het mbo en hbo die ondersteuning nodig 

hebben bij het ontwikkelen en toepassen van een passende 

studiestrategie. 

Doel: het bieden van begeleiding bij het structureren van  

de leerstof en het plannen van het huiswerk. 

Wordt dit vergoed?
Onderzoek naar en behandeling van ernstige, enkelvoudige 

dyslexie (EED) worden vergoed door de gemeente. 

Hiervoor hebben wij een verwijzing nodig vanuit 

een samenwerkingsverband of een school, en een 

leerlingdossier. Als er geen sprake is van EED, dan 

worden de kosten niet vergoed. Kosten voor onderzoek 

en begeleiding van dyscalculie wordt slechts door een 

enkele gemeente vergoed bekijk hier een overzicht. 

Studiebegeleiding wordt niet vergoed.

Onze specialisatie ligt op het gebied van onderzoek doen 

en het begeleiden van leerproblemen. Dit geldt voor 

zowel algemene reken- en taalproblemen als (ernstige, 

enkelvoudige) dyslexie en dyscalculie. Onderzoek op 

het gebied van hoogbegaafdheid en intelligentie is ook 

mogelijk bij ons. Daarnaast bieden we verschillende vormen 

van begeleiding:

 

Dyslexiebegeleiding
Voor wie: kinderen en jongeren die ernstige en 

aanhoudende problemen hebben met lezen en spelling die 

niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem 

of gebrekkig onderwijs.  

 

Doel: het beperken van de achterstand en leren omgaan 

met de lees- en spellingproblemen.
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Ook kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling 

vastlopen door enkelvoudige sociaal-emotionele 

en/of gedrags-problemen in combinatie met leer/

onderwijsproblemen kunnen bij ons terecht. 

 

Psycho-sociale problemen kunnen zich uiten in: 

spanningsklachten, hoofd- of buikpijn, faalangst, 

opstandig gedrag, sociale problemen, weinig 

zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld, hyperactiviteit, 

aandachtsproblemen en/of frustraties.

Naast individuele begeleiding bieden wij groepstrainingen 

op zowel didactisch als sociaal-emotioneel vlak. 

     Er wordt gewerkt in kleine groepen, zodat er 

voldoende aandacht is voor de specifieke behoeften 

van elk kind.

     De kosten voor groepstrainingen worden soms vergoed 

door gemeenten en zijn aanzienlijk lager dan de 

kosten van individuele begeleiding.

     Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling is 

het effect in een groep soms groter dan bij individuele 

begeleiding.

Bekijk hier meer informatie over de groepstrainingen.

Sociaal-emotionele problemen

Groepstrainingen 

Aanmelding en intake
Ouders en/of school kunnen contact opnemen voor een 

vrijblijvend en kosteloos telefonisch intakegesprek. Tijdens 

het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en kijken 

we welke vorm van onderzoek of begeleiding het beste 

aansluit.

WIJ BIEDEN ALLE 
ZORG ONDER ÉÉN DAK

Scholen doen er alles aan om hun leerlingen het best 

mogelijke onderwijs te bieden. Toch hebben zij soms 

de behoefte aan iemand die hen hierbij adviseert en 

begeleidt. 

De Schoolservice van Opdidakt is gericht op het vergroten 

van kennis en vaardigheden van leerkrachten en 

leerlingen. Onze onderwijsadviseurs geven praktische en 

handelingsgericht advies. 

Deze dienstverlening bestaat uit: 

    Diagnostiek en begeleiding rondom leerlingen.

    Het geven van advies.

     Ondersteuning en coaching aan leerkrachten en intern 

begeleiders.

    Flexibel inzetbare interne begeleiding.

Bekijk hier meer informatie over al onze diensten en zie 

hier een volledig overzicht van al onze vestigingen. 

Onderwijs en schoolservice
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Wanneer kinderen vooral worden belemmerd in hun 

functioneren op school - bijvoorbeeld in interactie met  

leerkrachten, het presteren op school en/of samenspel 

met leeftijdsgenoten  - kunnen wij passende begeleiding 

bieden.

https://opdidakt.nl/groepstrainingen/
https://opdidakt.nl/scholen/
https://opdidakt.nl/contact/
https://opdidakt.nl/

