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Leestalent maakt deel uit  
van hét Kindzorgcentrum 
Educto.

Leestalent maakt 
lezen en spellen  
weer leuk
Een kind dat lezen en spellen moeilijk en niet leuk 
vindt ontmoet obstakels op de weg naar zelfstandig-
heid. Die obstakels willen we bij Leestalent wegnemen. 
Door een behandelmethode die plezier uitstraalt en 
succeservaringen als leidende principes heeft. Dat is 
waar onze behandelaars op inzetten: enthousiasme en 
motivatie, bij de kinderen én bij de school!

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de diensten van 
Leestalent vindt u op onze website www.leestalent.nl. 
Hier hebben wij ook een lijst met veelgestelde 
vragen opgenomen die voor u van belang kan zijn.  
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks met uw vraag bij 
ons terecht. Stuur een e-mail naar info@leestalent.nl 
of bel 078 - 790 00 55. Wij staan u graag te woord!

Waarom kiezen  
voor Leestalent?
Leestalent is een van de labels van hét Kindzorgcentrum 
Educto. Doordat het onderdeel is van een groter 
geheel, is het makkelijk om hulp in te schakelen bij 
uitdagingen die verder gaat dan alleen dyslexie.  
Door het kunnen inschakelen van andere labels kan 
Leestalent bijvoorbeeld ook hulp bieden op het gebied 
van anderstaligheid en dyslexie of hoogbegaafdheid 
en dyslexie.

Bij Leestalent werken we conform de regels van het 
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Hierdoor bent  
u verzekerd van een uniforme en kwalitatieve diagnose 
en weet u zeker dat uw kind wordt behandeld door een 
team van gespecialiseerde behandelaars. De verslag-
legging is zeer uitgebreid, het is in een oogopslag 
duidelijk wat er speelt en de behandelaren geven 
praktische aanbevelingen. Kinderen geven aan dat  
ze het diagnostiekproces en de behandelingen niet 
vervelend vinden, zij voelen zich op hun gemak en 
hebben er plezier in.

Tijdens de behandeling houden we uitgebreid contact 
met de school en thuis. Dit doen we door middel van de 
inzet van het communicatieplatform binnen Skribbel®.

Wanneer de behandeling is beëindigd blijven we 
beschikbaar voor nazorg. Deze nazorg bieden we samen 
met Studieus, een van onze zusterlabels binnen hét 
Kindzorgcentrum Educto. Studieus houdt zich bezig  
met leren leren met dyslexie en geeft bijvoorbeeld 
voorlichting over compenserende en dispenserende 
maatregelen en algemene tips en adviezen waar het 
gaat om leren met dyslexie.

Leestalent geeft 
antwoord.

 Wat kunnen we op school doen?

 Wat is er nodig voor dyslexieonderzoek?

  Sluit de behandeling aan bij onze lees-  
en spellingmethode?

  Welke hulpmiddelen mogen bij  
CITO-toetsen worden gebruikt?

Er wordt gebruik gemaakt van een strategische, 
interactieve taalmethodiek met een zwaar accent 
op communicatieve middelen. Deze innovatie zorgt 
voor een veelzijdige en uitgebreide behandel-
omgeving met geavanceerde mogelijkheden.  
Met Skribbel® zijn de kinderen veel interactiever 
met de behandeling bezig. 

Vervolg Ontwikkelingen.



Behandeling van EED
Bij een diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie kan 
Leestalent specialistische behandeling verzorgen 
die wordt vergoed door de gemeente onder de 
Jeugdwet. Onze behandelaars zijn orthopedagogen 
of psychologen die zijn ingeschreven in het register 
van het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) 
en het SKJ. Op de behandeling wordt altijd toezicht 
gehouden door een hoofdbehandelaar.

  Behandeling in de omgeving van het kind. 
Leestalent geeft er de voorkeur aan om 
behandelingen op school te laten plaatsvinden.  
Zo blijft het kind in een vertrouwde omgeving en 
mist zo min mogelijk lessen. Ook zorgt het voor 
een directe communicatie tussen behandelaar en 
leerkracht. Mocht behandeling op school niet 
mogelijk zijn, dan kan het kind terecht bij een 
vestiging in de buurt. 

  School en ouders blijven betrokken. 
  Ouders en leerkrachten worden op de hoogte 

gehouden via het communicatieplatform in 
Skribbel®. Hier kunnen ze de vorderingen continu 
volgen, reacties en feedback achterlaten en 
communiceren met de behandelaar.

Expertise en 
ondersteuning  
bij dyslexie
Als een kind ernstige problemen heeft met lezen, en 
mogelijk ook met spellen, ontstaan er veel vragen. 
Niet alleen bij de ouders, maar zeker ook bij de 
school. Want dyslexie is complex en de wereld van 
de dyslexiezorg is dat niet minder. Scholen die extra 
zorg willen inzetten om kinderen met (ernstige) 
dyslexie te begeleiden krijgen te maken met veel 
regels en criteria. Het is niet altijd even makkelijk  
om de juiste weg daarin te vinden en dan zijn 
aanvullende expertise en ondersteuning nodig. 
Daarvoor kunt u terecht bij Leestalent. 

Bij Leestalent geloven we dat lezen essentieel is 
voor de opname van kennis en informatie. En 
daarmee voor onafhankelijkheid. We leven tenslotte 
in een wereld die door schrift wordt ondersteund. 
Leestalent maakt lezen weer leuk en vergroot 
daarmee de kans op succeservaringen. Wij gaan  
voor een wereld waarin kinderen geen beperkingen 
ervaren door hun leestalent. En waarin ouders/
verzorgers zijn toegerust om hun kinderen te 
begeleiden naar een toekomst als onafhankelijk  
mens in de maatschappij.

Leestalent biedt al sinds 2006 hulp bij lees- en 
spellingsproblemen. Onder die hulp valt ook 
vergoede dyslexiezorg voor kinderen met ernstige 
enkelvoudige dyslexie (EED). Dit levert ons een 
waardevolle stroom aan kennis en kunde op, die wij 
met scholen delen. Ook uw school kan de ervaring en 
expertise van Leestalent inzetten. Als betrouwbare 
en betrokken partner werken wij samen met u aan 
optimale oplossingen voor het kind bij wie EED  
wordt vermoed.

Lees verder
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Zo helpt Leestalent
Vraagbaak en wegwijzer
Zodra een lees- en (mogelijk) spellingsprobleem 
wordt opgemerkt, begint het traject op weg naar  
een succesvolle aanpak. De school heeft hierbij een 
belangrijke taak. Leestalent kan u bij elke stap in  
dat traject terzijde staan met advies. Stel gerust  
uw vragen over bijvoorbeeld het leerlingdossier,  
de mogelijkheden voor behandeling, uw eigen 
dyslexiebeleid op school en de hulpmiddelen die  
in de klas kunnen worden gebruikt. 

Dyslexieonderzoek en -verklaring
Als ouders dit willen, kan Leestalent dyslexie-
onderzoek verrichten. Daarbij kunnen wij de school 
adviseren over de procedure en de vereisten 
waaraan het leerlingdossier moet voldoen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog  
of orthopedagoog en onder toezicht van een 
hoofdbehandelaar. Blijkt uit het onderzoek dat er 
sprake is van dyslexie, dan wordt dit in het onder-
zoeksverslag uitgelegd en met een dyslexie-
verklaring bevestigd.

  Ontwikkelingen. 
  In 2017 heeft Leestalent de stap gezet naar 

blended behandelen. Bij goede blended 
hulpverlening wordt een mix gemaakt van 
verschillende hulpmiddelen die de behandeling 
ondersteunen en worden zowel digitale 
elementen als live behandelcontact ingezet. 
Daarnaast focussen we ons bij Leestalent  
ook extra op de communicatiemogelijkheden 
tussen kind, behandelaar, ouders en school  
(de omgeving) en speelt psycho-educatie een 
grote rol binnen onze behandelingen. Dit alles 
om de omgeving van het kind goed uit te rusten, 
zodat ze het kind ook na de dyslexie behandeling 
kunnen blijven helpen.

In het kader van blended behandelen werken we  
bij Leestalent met een compleet online behandel-
platform waarin de nieuwe dyslexie-behandel-
methode Skribbel® is ingezet. Skribbel® is een 
orthodidactische dyslexiebehandeling met een 
taalwetenschappelijke benadering. 


