
 

Logopedie & Dyslexie

Dyslexienetwerk 
Pento & Connect

Bij het dyslexienetwerk Pento & Connect kunnen 
kinderen en hun ouder/verzorger terecht voor informatie, 

diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.



Dyslexienetwerk
Als uw kind veel moeite heeft met lezen of lezen en spellen kan het dyslexie 
hebben. U kunt dan terecht bij Dyslexienetwerk Pento & Connect. Wij 
onderzoeken en behandelen kinderen met dyslexie die binnen de vergoede 
dyslexiezorg vallen. Onder deze vergoedingsregeling vallen alle kinderen tot en 
met 12 jaar bij wie het vermoeden bestaat van ernstige dyslexie. De aanwezigheid 
van een andere ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD) is geen reden (meer) 
om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. Voor een eventuele 
behandeling wordt gestart zal worden gekeken hoe complex de combinatie van 
de twee stoornissen is. Op basis daarvan wordt bepaald of de dyslexiebehandeling 
ook goed uitvoerbaar zal zijn – en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie 
kan worden afgegeven – of dat hulp via een andere zorgroute beter passend is.

Onze visie op dyslexie
Dyslexienetwerk Pento & Connect vindt dat alle kinderen die moeite hebben 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 begrijpend 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 school mist hij/zij minder of geen belangrijke instructies in de klas 
door (lange) afwezigheid. Dvaarnaast 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. Afstemming van de 
dyslexiespecialist van Connect met de leerkracht is daarom een must. Om dit 
vorm te geven is er niets efficiënter dan elkaar wekelijks fysiek te treffen.
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Is er sprake van bovenstaande criteria dan kunt u als ouder/verzorger uw kind 
aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento & Connect. Meer informatie over de 
aanmeldroute vindt u op de website van Connect: 

www.connectlogopedie.nl/dyslexie

De aanmeldgegevens worden bekeken door de orthopedagoog/ dyslexie- 
specialist van Connect. Als uw kind mogelijk aan de criteria voldoet en u en de 
school van uw kind het aanmeldingsformulier hebben ingevuld, vindt er een 
inhoudelijke screening plaats. Blijkt uit de screening dat uw kind inderdaad aan de 
criteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet, dan ontvangt u een uitnodiging voor 
het onderzoek. Is de diagnose Ernstige Dyslexie bij uw kind al door een andere 
aanbieder gesteld, dan ontvangt u een uitnodiging voor de start van het 
behandeltraject.

Aanmelden
Wanneer er een vermoeden bestaat dat uw kind dyslexie heeft dan kunt u als 
ouder/verzorger uw kind bij ons aanmelden. Er moet aan een aantal criteria 
worden voldaan voordat het onderzoek en/of de behandeling kan worden 
gestart:

Aanmeldcriteria
 

• Uw kind is tussen de 7 en 12 jaar oud;
• Uw kind heeft drie keer achter elkaar een E-score op het  
 technisch lezen op woordniveau behaald;
• Uw kind heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding  
 gehad bij de problemen op het gebied van technisch lezen of 
 technisch lezen en spellen. In de regel is dit drie keer 20 minuten 
 per week (1-op-1 of in een klein groepje) bovenop de reguliere 
 tijd voor lezen of lezen en spellen;
• Ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het 
 gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen;
• Er mag geen sprake zijn van een algemeen (breder) 
 leerprobleem, brede neurologische problematiek of van ernstige 
 zintuiglijke problematiek.



Onderzoek
Het dyslexieonderzoek bestaat uit twee delen: 

• een psychologisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek dat wordt 
 afgenomen door een orthopedagoog(-generalist) of (GZ-)psycholoog. Dit
  onderzoek vindt plaats in Zwolle bij Pento audiologisch centrum.
• Een didactisch onderzoek dat wordt afgenomen door een 
 dyslexiespecialist (orthopedagoog of logopedist van Connect). Dit 
 onderzoek is gericht op lezen en spellen en de vaardigheden die nodig 
 zijn om tot goed lezen en spellen te kunnen komen (zoals letterkennis en 
 het snel kunnen oproepen van informatie uit het geheugen). Dit 
 onderzoek vindt plaats op één van de locaties van Connect.

Zodra het complete onderzoek is afgenomen, streven wij ernaar om binnen vier 
schoolweken 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.

Mocht na het onderzoek blijken dat er géén behandelindicatie voor ernstige 
dyslexie kan worden afgegeven, dan wordt het onderzoek wel vergoed door de 
gemeente, maar een vergoede behandeling vanuit de Jeugdwet opstarten is dan 
niet mogelijk. Het kan zijn dat er wel sprake is van dyslexie. Uw kind komt dan in 
aanmerking voor een dyslexieverklaring. Samen bekijken we hoe uw kind het 
beste verder geholpen kan worden. Behandelingen buiten de vergoeding om zijn 
ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor 
vergoede behandeling. 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 
dyslexie. We spreken dan van lees- en spellingsproblemen. Voor zowel dyslexie 
alsmede lees- en spellingsproblemen biedt Connect passende ondersteuning. 
Neem hiervoor contact met ons op.
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Behandeling
De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen zoals die genoemd worden in het 
‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling – versie 3.0 (NKD, 2021). Onze 
aanpak is beschreven in het protocol van het dyslexienetwerk Pento & Connect. In 
overleg met u en uw kind wordt een behandelplan op maat opgesteld. Dit 
betekent dat de behandeling voor ieder kind anders kan zijn. Gedurende het 
behandeltraject vindt er meermaals afstemming en overleg met school plaats. De 
behandeling rust meestal op drie pijlers:

• Bewustwording/psycho-educatie/sociaal-emotionele ontwikkeling
• Het lezen of het lezen en het spellen
• De mogelijke compensaties en dispensaties binnen het onderwijs

De behandeling wordt op vaste momenten geëvalueerd met de 
orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog (regiebehandelaar) en in 
samenspraak aangepast. 

Bij leesproblemen is het van groot belang dat kinderen veel herhalen/oefenen. De 
dyslexiespecialist van Connect werkt er naar toe dat kinderen dit met een dosis 
zelfvertrouwen en motivatie zelfstandig kunnen. Dit vergt uiteraard enige 
oefening en tijd. Als ouder/verzorger speelt u hierin een belangrijke rol. U bent bij 
de behandeling van uw kind aanwezig en begeleidt, in samenspraak met de 
dyslexiespecialist, het huiswerk. 



Alleen met vrijwel dagelijkse oefening is er een goede vooruitgang te boeken. De 
intensieve samenwerking tussen kind, ouder/verzorger en dyslexiespecialist is 
een belangrijke succesfactor van onze behandeling.

Het dyslexietraject duurt vaak een jaar tot maximaal anderhalf jaar waarbij er in 
principe wekelijks een behandeling van 45 minuten plaatsvindt.

Elk kind is uniek! Daarom werkt niet één specifieke methode of aanpak voor alle 
kinderen. Dit betekent voor u dat wij aansluiten op de onderzoeksgegevens, de 
wensen van uw kind en van u als ouder/verzorger. Wij zetten ons in voor het 
vergroten van de leesmotivatie van uw kind en willen hem/haar zoveel mogelijk 
succeservaringen 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 veel oefenen. Daarom proberen wij het zo leuk mogelijk 
te maken door onder andere de inzet van een motivatie- en beloningssysteem. Wij 
beschikken over een bibliotheek waar kinderen interessante en leuke boeken 
kunnen uitkiezen. Ook adviseren we bij het gebruik van materialen voor u als 
ouder/verzorger. Ouderbetrokkenheid is cruciaal. 

Samenwerking en kwaliteit
Ons multidisciplinaire team bestaat uit GZ-psychologen en 
orthopedagoog-generalisten van Pento en de behandelend orthopedagogen en 
logopedisten (dyslexiespecialisten) van Connect. 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 Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 
(NKD). Dit instituut bewaakt de kwaliteit van de dyslexiezorg. Sinds september 
2010 is Dyslexienetwerk Pento in bezit van het keurmerk van het NKD.
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