
Dyslexienetwerk 
Pento & 

Connect logopedie
Bij het dyslexienetwerk Pento en Connect logopedie 

kunnen kinderen en ouders / verzorgers terecht voor 

informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie.

 



Dyslexie-
netwerk
Pento & Connect voert onder-
zoek en behandelingen uit in de 
dyslexiezorg. Alle kinderen bin-
nen het basisonderwijs waarbij 
het vermoeden bestaat van 
een ernstige vorm van dyslexie 
én waarbij geen andere (leer)
stoornissen meespelen, vallen 
hieronder. Een vermoeden van 
dyslexie kan ontstaan wanneer 
de ontwikkeling op het gebied 
van het technisch lezen of het 
technisch lezen en spellen ern-
stig achter blijft, ondanks mi-
nimaal een half jaar intensieve 
begeleiding op de basisschool.

Onze visie op dyslexie
Dyslexienetwerk Pento & Connect 
vindt dat alle kinderen die moeite heb-
ben met leren lezen recht hebben op 
ondersteuning van een professional, 
wanneer de extra hulp die vanuit school 
wordt geboden niet het gewenste effect 
heeft, namelijk vloeiend, vlot en begrij-
pend lezen en/of spellen.

Wij zijn voorstander van zorg ‘op maat’ 
binnen de sociale leefomgeving van het 
kind, namelijk de school. De school is 
een vertrouwde omgeving voor het kind. 
Bij behandeling op de school mist hij/zij 
minder of geen belangrijke instructies 
in de klas door (lange) afwezigheid. 
Daarnaast is het van belang dat de 
leesondersteuning direct aansluit op de 
leesmethode binnen de school en de 
manier waarop een specifieke leerkracht 
hier in de klas uiting aan geeft. Afstem-
ming van de Connect dyslexiespecialist 
met de leerkracht is daarom een must. 
Om dit vorm te geven is er niets efficiën-
ter dan elkaar dagelijks/wekelijks fysiek 
te treffen.



Elk kind is uniek! Daarom werkt niet één specifieke methode voor alle kinderen. Dit 
betekent voor u dat wij aansluiten op de onderzoeksgegevens en de wensen van uw 
kind en u als ouder/ verzorger. Wij kiezen niet zomaar een leesprogramma, maar net 
dát programma dat het beste aansluit bij de school. Wij zetten ons in voor het ver-
groten van de leesmotivatie van uw kind en willen hem/haar zoveel mogelijk succes-
ervaringen laten opdoen, succeservaringen zijn van groot belang voor het vergroten 
van het zelfvertrouwen.

Daarnaast onderscheiden wij ons door de manier van aanbieden van de stof. Om 
tot vloeiend, vlot en begrijpend lezen te komen moet uw kind veel ‘leeskilometers 
maken’. Kinderen moeten al veel oefenen. Daarom maken wij het zo leuk mogelijk! 
Connect logopedie heeft een eigen motivatie -en beloningssysteem. Wij beschikken 
over een bibliotheek waar kinderen interessante en leuke boeken kunnen uitkiezen. 
Daarnaast adviseren we bij het gebruik van materialen voor u als ouder/verzorger. 
Ouderbetrokkenheid is cruciaal. De intensieve samenwerking van kind, ouder en 
behandelaar is een belangrijke succesfactor tijdens onze behandelingen.





Aanmelden
Wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u als 
ouders / verzorgers uw kind bij ons aanmelden. Tijdens een overleg met een 
van onze medewerkers wordt bekeken of uw kind mogelijk voldoet aan de 
voorwaarden die worden gesteld door de gemeenten.

Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet uw kind 
tussen de 7 en 12 jaar oud zijn en aan de volgende criteria voldoen:

• Uw kind heeft minimaal 2 maal 3 maanden intensieve begeleiding 
 gehad op school. In de regel is dit 3 keer 20 minuten per week (1-op-1 
 of in klein groepje) bovenop de reguliere tijd voor lezen / spellen

• Er is sprake van een handelingsplan: analyse van de leesproblemen, 
 doelen, organisatie van de extra hulp en evaluatie van de doelen

• Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het 
 gebied van het technisch lezen, of op het gebied van het technisch 
 lezen in combinatie met het spellen

• Uw kind heeft 3 keer een E-score op het technisch lezen op 
 woordniveau of

 - Minimaal 3 keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau 
  in combinatie met 3 keer een E-score op de spelling op woordniveau of

 - Minimaal 3 keer een D-score op technisch lezen op woordniveau 
  in combinatie met 3 maal een E-score op de spelling op woord-
  niveau behaald

• Met betrekking tot de voorgenoemde toetsmomenten tellen alleen de hoofd 
 metingen

• Daarnaast mag er geen sprake of vermoeden zijn van andere leer -en/
 of gedragsstoornissen die een belemmering vormen voor het lees- en 
 spellingproces

Is er sprake van bovenstaande criteria, dan kunt u als ouder(s)/verzorgers uw 
kind aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie. Meer 
informatie over de aanmeldroute vindt u op de website van Connect logopedie: 
www.connectlogopedie.nl/dyslexie 



Onderzoek
Het dyslexieonderzoek bestaat o.a. uit specialistisch psychologisch en logopedisch 
onderzoek en wordt uitgevoerd in Zwolle of in Hardenberg. Mocht na het onderzoek 
blijken dat er géén sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt het on-
derzoek wel vergoed door de gemeente, maar een vergoede behandeling opstarten 
is dan niet mogelijk. Behandelingen buiten de vergoeding om zijn ook mogelijk, 
bijvoorbeeld bij matige dyslexie. Informeert u in dit geval bij ons naar de kosten.

Soms zijn er wel problemen met het lezen en spellen, maar is er geen sprake van dys-
lexie. We spreken dan van lees- en spellingsproblemen. Voor zowel dyslexie alsmede 
lees-en spellingproblemen biedt Connect logopedie passende ondersteuning. 

Zodra het complete onderzoek is afgenomen streven wij ernaar om binnen 6 school-
weken een afspraak met u te maken om het onderzoek en de uitslag te bespreken. 
Afhankelijk van de gewenste behandellocatie, dag en tijdstip van de behandeling kan 
deze op korte termijn starten.



Behandeling
De uitkomsten van het onderzoek en het advies bespreken wij met u als ouder(s)/
verzorger(s). De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen zoals die genoemd worden 
in het protocol ‘Dyslexie Diagnostiek en Behandeling’ (Blomert, 2006 / 2013 NRD). Onze 
aanpak is beschreven in het protocol van het dyslexienetwerk Pento. Bij de start van de 
behandeling wordt een behandelplan opgesteld. In overleg met u, school en uw kind is dit 
een behandeling op maat. Dat betekent dat de behandeling voor ieder kind anders kan 
zijn. In het behandelplan wordt o.a. ook omschreven hoe de begeleiding wordt afgestemd 
met school. De begeleiding rust meestal op drie pijlers: 

• bewustwording/de sociaal emotionele ontwikkeling 

• het lezen of het lezen en het spellen

• de mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs 

De behandeling wordt op vaste momenten geëvalueerd met de GZ-psycholoog en in 
samenspraak aangepast.

Bij leesproblemen is het van groot belang dat kinderen veel herhalen/oefenen. De dys-
lexiespecialist van Connect werkt er naartoe dat kinderen dit zelfstandig kunnen met een 
dosis zelfvertrouwen en motivatie. Dit vergt uiteraard enige oefening en tijd. Als ouder/ver-
zorger speelt u hierin een belangrijke rol. U bent bij de behandeling van uw kind aanwezig 
en begeleidt, in samenspraak met de behandelaar, het huiswerk. Alleen met vrijwel dagelijk-
se oefening is er een goede vooruitgang te boeken. De intensieve samenwerking van kind, 
ouder/verzorger en behandelaar is een belangrijke succesfactor van onze behandeling.

Het dyslexietraject omvat meestal 40 behandelingen die in principe wekelijks plaatsvin-
den op school en duren ongeveer 45 minuten.



Connect logopedie
Bezoekadres:
Burgemeester van Roijensingel 4
8011 CS Zwolle

Postadres:
Postbus 1446
8001 BK Zwolle

038 420 20 10
www.connectlogopedie.nl
info@connectlogopedie.nl

Pento Audiologisch Centrum
Locatie Zwolle:
Oosterlaan 20
8011 GC Zwolle

Locatie Hardenberg (Babbel):
Rembrandtstraat 29
7771 XE Hardenberg

038 421 87 11
www.pento.nl
dyslexie-acz@pento.nl

Samenwerking 
& kwaliteit
Ons multidisciplinaire team bestaat uit GZ-psychologen en dyslexiespe-
cialisten/logopedisten, vanuit het Pento Audiologisch Centrum en 
behandelend dyslexiespecialisten/logopedisten van Connect logopedie. 
Wij werken met evidence based methodes en laten ons constant (in –en 
extern) bijscholen op basis van de laatste ontwikkelingen. In afstemming 
met leerkrachten en intern begeleiders zetten wij ons in voor kwalitatief 
hoogwaardige dyslexiezorg. 

Dyslexienetwerk Pento & Connect heeft contracten met verschillende 
gemeenten en is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit 
instituut bewaakt de kwaliteit van de dyslexiezorg. Sinds september 2010 
is Dyslexienetwerk Pento in bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsin-
stituut Dyslexie.

Contactgegevens


