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Woord vooraf:
We zijn verheugd om het vijfde tweejaarlijkse ‘Verslag Leesopbrengsten’ aan u te kunnen
presenteren. Opnieuw mogen we vaststellen dat de vrouw / man voor de klas een prima
resultaat heeft neergezet. Ondanks een tekort aan leerkrachten en de soms negatieve
berichten over onderwijs, is het opnieuw gelukt om beter te presteren dan het gemiddelde
van Nederland en ook om de verwijzing naar de ‘zorg’ op het streefpeil te houden.

Toren van Pisa
Onlangs zei iemand tegen ons dat de toren van Pisa in Waterland minder scheef staat dan in
de rest van Nederland. We begrepen de beeldspraak niet helemaal, al voorvoelden we wel
wat ze probeerde te zeggen. Ze legde uit dat ze doelde op het Pisa rapport 1, waarin duidelijk
wordt dat het leesniveau van 15 jarigen dramatisch aan het dalen is. We reageerden erop
door te zeggen dat wij het basisonderwijs vertegenwoordigen en dat het rapport ook meer
gekeken heeft naar begrijpend lezen. Nu we een paar weken verder zijn komen er reacties 2
op de publicatie van het rapport. En dan zien we dat leerlingen ook in de bovenbouw van het
bassionderwijs en in het voortgezet onderwijs geholpen moeten worden om voldoende
leesvaardigheid te ontwikkelen. Die leesvaardigheid moet daarna op peil worden gehouden.
In Waterland zijn we gemiddeld genomen op de goede weg. Ze had dus toch een beetje
gelijk om een link te leggen tussen het Pisa rapport en onze mooie resultaten! En dat
allemaal ondanks de drassige bodem in Waterland!

Vijfde rapport en doel:
Vanaf 2010 houden we de resultaten van de leerlingen van ons Samenwerkingsverband bij.
Door data te verzamelen en daarop te sturen streeft het Samenwerkingsverband ernaar
maatwerk te leveren op de ondersteuning die we bieden. We hopen, dat mede door die
‘support’ het leesonderwijs en de daaruit voortvloeiende resultaten, op een hoog peil te
kunnen houden. Honderd procent zekerheid heb je niet dat je altijd de goede analyse maakt.
Ook bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar tot op heden
lijken we wel steeds goed te koersen. En dan beseffen we ons terdege dat we erg blij zijn
met het vertrouwen wat we steeds van de scholen krijgen en gekregen hebben. Zij hebben
immers hun data aan ons ter beschikking te gesteld en hebben zich kwetsbaar opgesteld. Dit
allemaal ten behoeve van het op peil houden van de kwaliteit van ons leesonderwijs.
‘Vertrouwen’ is het toverwoord om met elkaar de goede koers vast te houden voor de
toekomst. Dank jullie wel daarvoor!

Wisseling van de wacht(er)
Zoals u gemerkt heeft er een wisseling van de (poort)wacht(er) plaats gevonden. In de
afgelopen maanden hebben we na die wisseling nog intensief samengewerkt, om de
verandering zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en een werkelijk ‘warme overdracht’ te
bewerkstellingen. Dit rapport is een laatste resultaat van die wisseling en overdracht.

Wat kunt u verwachten in dit rapport?
Allereerst een totaal overzicht van de DMT en AVI resultaten van 55 scholen van ons
Samenwerkingsverband. Twee scholen zijn buiten het onderzoek gelaten, omdat er geen
gegevens aangeleverd zijn. Vervolgens hebben we de jaarklassen bij elkaar gegroepeerd van
groep 3 t/m 7: in totaal 7599 leerlingen. We bespreken de groepen kort en cijfermatig.
Daarna volgt een cijfermatig vergelijk tussen de leesopbrengsten van juni 2019 en
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Joyce Gubbels c.s - Resultaten ‘Pisa-2018 in vogelvlucht’
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Dr. Kees Vernooij – Levende talen ‘Wat moet er met PISA-2018 gebeuren?’ (december 2019)
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respectievelijk 8, 6, 4 en 2 jaar geleden.
In een volgend hoofdstuk staan we stil bij BOUW. De actuele gegevens en de werkwijze
krijgen hier de aandacht.
Vervolgens stappen we over naar de dyslexie. Daarbij focussen we ons op het
organisatiemodel van ons Samenwerkingsverband en krijgt u de cijfers waar het gaat om de
verwijzingen, diagnosestellingen en behandelingen van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).
Tot slot geven we een overzicht van leerlingen die met een dyslexie verklaring naar het
voortgezet onderwijs gaan en steken we in op de ontwikkelingen met betrekking tot dyslexie
en de afspraken met het VO.

Twee versies
We hebben ervoor gekozen om het rapport uit te brengen in twee versies. Een volledige
versie die alle data bevat van de individuele scholen met betrekking tot DMT, AVI en het
aantal leerlingen welke met een dyslexieverklaring uitstroomden naar het voortgezet
onderwijs. Deze versie wordt verspreid onder alle scholen en aan de besturen van de scholen
van ons Samenwerkingsverband.
Daarnaast hebben we ook een versie gemaakt met alleen de cijfers van het totale
Samenwerkingsverband Waterland, een geanonimiseerde druk. Deze versie hebt u nu in
handen en wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten waar de scholen van het
Samenwerkingsverband gesitueerd zijn en aan geïnteresseerden buiten ons
Samenwerkingsverband. Deze laatste zal ook op de site van het Samenwerkingsverband
geplaatst worden.

Purmerend, februari 2020
Chruf van Kempen / Jaap Schilder

Foto kaft: Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
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Samenvatting:
Dit verslag bevat de DMT en AVI gegevens van 55 van de 57 reguliere basisscholen van het
Samenwerkingsverband Waterland. Het betreft de resultaten van de AVI en DMT toetsen van
juni 2019 die afgenomen zijn bij 7599 leerlingen. Al vier keer eerder is een dergelijk rapport
verschenen.
De resultaten liggen ook nu weer boven het landelijk gemiddelde.

AVI groepen 3 t/m 7

DMT groepen 3 t/m 7
D-E
19,42%
19,83%
A-B
59,24%

C
21,34%

A-B

C

17,36%

D-E

62,80%

>AVI

AVI op

<AVI

We hebben gekeken naar het totale resultaat per school, maar ook naar de verschillende
jaargroepen 3 tot en met 7. De cijfers zijn opgesteld volgens de absolute en de relatieve
methode, We zien dan het volgende beeld:
groep

3
4
5
6
7
totaal

aantal lln. D/E scores
Waterland
landelijk
(gemiddeld)
1500
25%
1476
25%
1540
25%
1586
25%
1497
25%
7599

in aantal
bij 25%
375
369
385
397
374
1900

D/E scores
relatief
(Waterland)
22,04%
17,49%
20,85%
18,98%
17,78%

in aantal
relatief
331
258
322
301
266
1478

D/E scores
absoluut
(Waterland)
20,13%
17,54%
19,61%
19,61%
17,76%

in aantal
absoluut
302
259
302
311
266
1440

Opvallend is dat de groepen 3 en 4 veel betere scores hebben laten zien op de DMT. We zien
in deze groepen minder uitvallers dan in de vorige peilingen en ook meer ‘boven
presteerders’. We vermoeden dat de inzet van BOUW mede bijgedragen heeft aan deze
progressie. Vanaf groep 5 valt op dat alle groepen zowel op de DMT als op de AVI boven het
landelijk gemiddelde scoren, maar er is wel een verschil tussen DMT en AVI, ten gunste van
de AVI. We waarschuwen er dan ook voor om meer nadruk te leggen op secuur hardop lezen.
Ook vragen we aandacht voor de leesminuten per week en gerichte leesinstructie in de
midden- en bovenbouw.
Wat betreft de inzet van BOUW zien we dat in het eerste jaar (2017) in totaal 410 leerlingen
in ons Samenwerkingsverband met BOUW werkten. Dat aantal is inmiddels opgelopen naar
620. In groep 2 werken 100 leerlingen met BOUW. In de groepen 3 en 4 zijn dat resp. 252 en
268 leerlingen. Op 70% van de scholen worden ouderejaars leerlingen ingezet als tutor.
De vergoedingsregeling Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) is sinds 2009 operationeel. Het
Samenwerkingsverband levert de poortwachter. Wat betreft het aantal aanmeldingen en
verwijzingen zien we dat in de afgelopen twee jaar resp. 3,77% en 3,78% in aanmerking
kwam voor de vergoede dyslexiezorg. De afgelopen tien jaar heeft het
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Samenwerkingsverband steeds binnen de landelijke richtlijn kunnen verwijzen.
Tot slot hebben we gekeken naar het aantal leerlingen wat groep 8 verlaten heeft met en
dyslexieverklaring. Dat aantal is gestegen naar 8%. We zien dat de leesopbrengsten van
scholen met beneden gemiddelde leesopbrengsten vaak correleren met overschrijding van
aanmeldingen EED en / of dyslexieonderzoek.
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DMT en AVI resultaten van ons SWV:
In de versie waarin de cijfers van de individuele scholen zijn opgenomen hebben we de
scholen op alfabetische volgorde gerangschikt. We geven per school de resultaten weer van
de DMT toetsen die afgenomen zijn in juni 2019. We hebben de scholen gevraagd om de
gegevens middels de A t/m E systematiek aan te leveren. Dat we niet gekozen hebben voor I
t/m V heeft met het volgende te maken. Door meerdere leesdeskundigen wordt geadviseerd
om voor de D/E leerlingen extra interventies in te zetten. Dat is gemiddeld 25% van de
leerlingen. Zou je kijken naar de I t/m V methode, dan zou je of alleen de V leerlingen extra
hulp geven (20%) of alle IV en V leerlingen. Het nadeel van die laatste keuze is dat 40% wel
erg veel is. Praktisch niet uitvoerbaar. Kies je voor 20% dan slippen mogelijk kinderen door
de mazen van het net.
Het is een hardnekkig misverstand dat de A t/m E systematiek niet meer geldig is. In
communicatie met ouders is de I t/m V systematiek praktischer, omdat je van de discussie
‘hoge C’ en ‘lage C’ af bent. Een III score is ‘gemiddeld’. Voor de vergoede dyslexiezorg,
maar ook voor het maken van een groepsplan is de A t/m E normering praktischer 3. Ook
kijken we waar het de vergoedingsregeling Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) aan gaat
naar E scores.
De DMT en AVI zijn inmiddels vernieuwd. Voor de DMT 2009 kwam de DMT 2018 in de
plaats. Hetzelfde gebeurde met de AVI. Het Samenwerkingsverband heeft aan alle scholen
geadviseerd om bij de introductie van de nieuwe toetsen over te stappen op resp. DMT 2018
en AVI 2018. Ook hebben we geadviseerd om de implementatie in één keer plaats te laten
vinden over de gehele school in plaats van de keuze te maken voor een ingroeimodel. We
nemen daarbij een eventuele trendbreuk voor lief. De meeste scholen hebben gehoor
gegeven aan het advies. Een enkele school heeft gekozen voor het ingroeimodel.
We hebben bij de uitwerking van de cijfers de keuze gemaakt om geen onderscheid te maken
tussen de versie 2009 en de vernieuwde toetsen van 2018: immers 10% laagste scores blijft
10% en de 10% beste lezers blijft ook 10%, welke toets je ook gebruikt.
Bij het rangschikken en verwerken van de cijfers zien we fraaie resultaten. Het aantal hoog
scorende leerlingen op de DMT met een A-B score is 59,24% (was in 2017 58,79 %).
Landelijk is dat 50%. Wat betreft de laag scorende zien we dat landelijk 25% van de
leerlingen een D-E score behaalt. In ons SWV is dit slechts 19,42% (was in 2017 20,71%).

3

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen – Struiksma, van der Leij en Vieijra
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DMT groepen 3 t/m 7
D-E 19,42%

A-B 59,24%

C 21,34%

A-B

C

D-E

De AVI resultaten laten ook een fraai beeld zien. Maar liefst 62,80% (was in 2017 59,57 %)
van de leerlingen leest boven het vereiste AVI niveau en 19,83% (was 19,13% in 2017) leest
onder het vereiste niveau. We moeten hier wel wijzen op het volgende: gemiddelden over
heel Nederland zoals die bekend zijn van de DMT zijn wat betreft de AVI niet aan de orde. De
AVI ‘gemiddelden’ zijn dus een richtlijn.

AVI groepen 3 t/m 7

19,83%

17,36%

62,80%

>AVI

AVI op

<AVI
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Relatief en absoluut:
Tot slot is het belangrijk om op de te merken dat de DMT en AVI cijfers ‘gemiddeld’ (relatief)
berekend zijn. Dat laatste houdt in dat een grote school even zwaar meetelt als een kleine
school. Een preciezer en ook reëler beeld krijgt u te zien in het overzicht van de DMT / AVI
resultaten opgesplitst per leerjaar. Hier zijn ‘relatief’ en ‘absoluut’ (in aantallen) concreet
uitgewerkt. Kijken we naar vergelijking ‘relatieve’ en ‘absolute’ cijfers in percentages dan zien
de resultaten er als volgt uit:
groep

3
4
5
6
7
totaal

aantal lln. D/E scores
Waterland
landelijk
(gemiddeld)
1500
25%
1476
25%
1540
25%
1586
25%
1497
25%
7599

in aantal
bij 25%
375
369
385
397
374
1900

D/E scores
relatief
(Waterland)
22,04%
17,49%
20,85%
18,98%
17,78%

in aantal
relatief
331
258
322
301
266

D/E scores
absoluut
(Waterland)
20,13%
17,54%
19,61%
19,61%
17,76%

1478

in aantal
absoluut
302
259
302
311
266
1440

Opvallend is hier dat in groepen 3 en 5 de cijfers ‘relatief’ en ‘absoluut’ uiteen lopen. In
de groepen 4, 6 en 7 liggen ze heel dicht bij elkaar. De verschillen bij deze groepen
zijn verwaarloosbaar.
Groep 3 verdient hier wel aandacht. Want het verschil in relatief en absoluut is terug te
brengen op de grootte van de verschillende scholen. Zoals gezegd wordt bij de
relatieve berekening elke school even zwaar berekend. Stel een school met 60
leerlingen in de groepen 3 waarbij 10% een D/E score behaalt. Dat is absoluut 6
leerlingen. Een tweede school met 20 leerlingen in groep 3 behaalt 50% een D/E score.
Absoluut komt dat neer op 10 leerlingen.
Volgens de relatieve methode behaalt gemiddeld op deze twee scholen 30% een D/E
score (10% + 50% = 60% : 2 = 30%). Kijken we naar de absolute cijfers dan behalen
6 + 10 = 16 leerlingen een D/E score. Dat is van het totaal van de twee scholen 20%.
Immers van 80 leerlingen van twee scholen maakt 16 leerlingen 20%.
Dit concrete voorbeeld laat zien dat in groep 3 en 5 grote scholen gemiddeld beter
scoren dan kleine scholen. Een verklaring 4 voor dit fenomeen wordt wel eens gezocht
in het feit dat kleinere scholen vaker aangewezen zijn op combinatieklassen, terwijl
grote scholen voor enkelvoudige groepen kunnen kiezen. Bij die kleine scholen is de
kans dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk wordt gezet door
combinatiegroepen groter.
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Chris Struiksma en Chruf van Kempen Tijdschrift voor Orthopedagogiek september 2016
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Leesresultaten groepen 3 tot en met 7 opgesplitst per groep:
We hebben, om inzichtelijk te maken hoe er per jaargroep in het Samenwerkingsverband
gescoord wordt, de groepen gerangschikt door alle groepen per jaargroep te ordenen.
We lopen ze per groep door:

Groep 3: Spraken we in het vorige ‘Verslag leesopbrengsten’ wat zorg uit over de
teruglopende resultaten in deze groep, nu zien we een opmerkelijke stijging op de DMT. Maar
liefst 57,8 % scoort een hoge A-B score (was 51,88%). Het aantal uitvallers is daarentegen
gedaald. De D-E scores liepen terug van 23,21% naar 22,04%. Mooie resultaten lijkt ons. Op
de AVI zien we iets meer leerlingen die boven niveau scoren in groep 3 (41,44%), maar het
aantal leerlingen welke onder niveau scoort steeg ook: 30,7% scoort onder E3 niveau. Dit
percentage was 24,60%. Eerlijk gezegd maken we ons over dit laatste niet zo veel zorgen.
We hebben liever een stevig leesfundament (dus op woord en letterniveau) dan dat
leerlingen op tekstniveau behoorlijk lezen en op letter- en woordniveau uitvallen. Dat
tekstniveau volgt (meestal) vanzelf als de basis in orde is. Mogelijk is de nieuwe AVI kaart
(2018) ook van invloed op de lagere scores.
Tip: leg in groep 3 echt de nadruk op het automatiseren van letters (klank-tekenkoppeling).
Streef ernaar als alle klanken aangeboden zijn, zo rond half groep 3, dat de lettertoets5 in 36
seconden foutloos benoemd wordt. Eind groep 3 moet dat foutloos benoemen in 30 seconden
gaan. Half groep 4 moet de tijd terug gelopen zijn naar 21/22 seconden. Dan pas spreken we
van een volledig geautomatiseerde klank-tekenkoppeling. De lettertoets is na groep 3 dus
nog aan de orde!

D.M.T. groepen 3
22,04%

57,80%

20,17%

A-B

C

D-E

AVI groepen 3
< E3;
30,70%

E3;
27,85%> E3

5

> E3;
41,44%

E3

< E3

Struiksma c.s. – DTLAS
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Groep 4:
In de groepen 4 is een klein wonder gebeurd! Bleven de resultaten op A-B niveau steeds
steken op rond de 52%, nu behaalde maar liefst 62,31% een A-B score. Landelijk is dit 50%.
Ook aan de ‘onderkant’ zien we een prachtig resultaat. We zagen in de afgelopen jaren een
gestage daling van het aantal uitvallers in groep van 24% naar 22% en dat percentage is nu
terug naar 17,49% van de groep 4 leerlingen. Landelijk is dit 25%.
Ook op de AVI zien we hele mooie resultaten.
Als we kijken naar de groepen 3 en 4 dan lijkt het gerechtvaardigd om op te merken dat
BOUW hier een factor is geweest die de progressie veroorzaakt heeft. We stelden al eerder
dat sturen op data ingewikkeld is. Maar een vermoeden van correlatie tussen de inzet van
BOUW, nu bijna drie jaar geleden, en een stijging van de resultaten in het vorige verslag
welke zich nu verder heeft doorgezet, lijkt gerechtvaardigd. Over BOUW later meer.

Tip: Wees je bewust dat de inzet van BOUW gestoeld is op herhalen, herhalen en nog
eens…..herhalen. Vier maal per week oefenen is aan de orde. We zien dat veel scholen niet
toekomen aan vier keer per week oefenen. Maak afspraken met thuis. Werken op
ondersteuningsniveau 3 met BOUW is volledig geaccepteerd, maar dat moet dan wel 4 maal
per week gebeuren. In totaal een uur per week.

D.M.T. groepen 4
17,49%

20,20%
62,31%

A-B

C

D-E

AVI groepen 4
18,24%

19,59%

62,17%

> E4

E4

< E4
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Groep 5:
In deze groep liep het aantal A-B presteerders een beetje terug. Iets meer dan 1%: niet
alarmerend en nog boven het landelijk gemiddelde. Ook liep het aantal D-E scores wat op.
We bleven ook hier weer onder het landelijk gemiddelde. Maar van 17,96 % naar 20,85% is
toch een behoorlijke stijging aan onderpresteerders.
Op de AVI daarentegen zien we dat meer kinderen boven het streefniveau scoren; dat
percentage is juist met bijna 5% gestegen. Deze cijfers (DMT versus AVI) lijken te wringen
met elkaar. Leerlingen die op de AVI behoorlijk lezen en op de DMT uitvallen zijn vaak
slordige en ‘gokkende’ lezers. Ze maken gebruik van de context bij het lezen van teksten en
sturen niet op ‘precies-wat-er-staat’. In de groepen 7 en 8 zien we overigens ook een
dergelijk beeld. De cijfers zijn niet alarmerend, maar lijken ons wel een punt van aandacht.
Ze geven aanleiding om te denken dat gerichte leesinstructie en leesonderwijs hier een
bescheidener rol heeft ingenomen dan bij de groepen 3 en 4. De richtlijn voor deze groep is
150 minuten per week voortgezet technisch lezen.
Tip: let in de groepen 5 en hoger op gerichte leesinstructie. Oefenen van letters en woorden
gaat een steeds minder prominente plek krijgen, maar voortgezet technisch lezen en
instructie is nog wel aan de orde. Daarbij telt het voor jezelf lezen van een bibliotheekboek
niet mee als ‘effectieve leesinstructie/leestijd’! Controleerbaar hardop lezen is dus noodzaak.
Immers net als toetsenbordvaardigheid en auto rijden, is lezen een
automatiseringsvaardigheid. Hoe vaker je het doet hoe beter het gaat en controle is daarbij
van belang.

D.M.T. groepen 5
20,85%

21,29%

57,85%

Tip: Er wordt nog wel eens gezegd…….Je moet bij de Journaalredactie gaan werken, dominee
worden of leerkracht als je in je latere leven nog hardop moet lezen. Krijgt het daarom
minder aandacht?
Toch is hardop lezen de enige manier om te controleren wat leerlingen kennen en kunnen.
Leestoetsen worden immers door hardop te lezen afgenomen, waarom zou je dat hardop
verklanken dan niet oefenen?
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AVI groepen 5
17,56%

15,19%
67,25%

Groep 6 en 7:
Deze groepen bespreken we tegelijkertijd, omdat ze eenzelfde beeld laten zien. De ‘boven
presteerders’ op de DMT liepen hier terug. De A-B scores verminderden in groep 6 van
63,74% naar 58,71%. In groep 7 was de terugloop hier nog sterker: van 67,32% sterke
lezers naar 59,51% op de DMT. Curieus is hier dat het aantal leerlingen dat een D-E score
behaalde ook terugliep. In groep 6 van 21,74% naar 18,98%. In groep 7 daalde het aantal
onderpresteerders van 18,05% naar 17,78%, een marginaal verschil. De terugloop aan de
‘onderkant’ en ‘bovenkant’ ging ten gunste van de C scores, de middengroep. We zien dat er
dus veel meer leerlingen in het ‘grijze midden’ zijn gaan scoren.
Vergelijken we de DMT met de AVI, dan zien we dat in groep 6 en 7 op de AVI beter gescoord
wordt. In beider groepen scoort meer dan 80% hier op of boven het AVI niveau. Ook hier
geldt dat gericht leesonderwijs in deze groepen echt aan de orde is. Wat we dus in groep 5 al
opmerkten, geldt hier ook: hardop, secuur en vloeiend lezen verdienen de aandacht.

Tip: Streef ernaar om minstens één maal in de week alle kinderen in je klas te hebben
gehoord als ze een stukje hardop lezen. Met weinig inspanning rem je ‘razende Roeltje’ af die
met heel veel fouten leest en stimuleer je de onzekere lezer die bang is om fouten te maken
en alle varianten die daartussen en omheen te vinden zijn. Dat bijsturen is sturen op maat:
weinig inspanning met een groots effect!

AVI groepen 6

D.M.T. groepen 6
17,44%

18,98%

12,83%
58,71%

22,31%

69,72%
A-B

C

D-E

> E6

E6

< E6
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D.M.T. groepen 7

AVI groepen 7
15,21%

17,78%

11,35%
22,71%

59,51%
73,44%
1

2

3

1

2

3

Tip: waarborg voldoende leestijd per week.
Onderstaand een richtlijn:
- Groep 1 en 2: 300 – 480 minuten doelgerichte taalactiviteiten met aandacht voor
taalontwikkeling
-Groep 3: 360 minuten aanvankelijk technisch lezen
- Groep 4: 150 - 180 minuten voortgezet technisch lezen
- Groep 5: 120 - 150 minuten voortgezet technisch lezen
- Groep 6: 120 minuten voortgezet technisch lezen
- Groep 7: 30 – 60 minuten onderhouden voortgezet technisch lezen
- Groep 8: 30 – 60 minuten onderhouden voortgezet technisch lezen
Zwakke lezers krijgen in groepen 3 t/m 8 minimaal 60 minuten extra instructie per week.
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Leesopbrengsten toen en nu:
Onderstaand overzicht geeft waardevolle ‘totaal’ informatie over de leesresultaten in ons
Samenwerkingsverband vanaf 2010. Het laat een vergelijk zien tussen de vijf tweejaarlijkse
peilmomenten over de groepen 3 t/m 7. Wat we in het vorige hoofdstuk besproken hebben is
hier overzichtelijk gerangschikt:

groep DMT 2010 - 2011 DMT 2012-2013 DMT 2014-2015 DMT 2016-2017 DMT 2018-2019

3
4
5
6
7

A - B score
51,88%
51,37%
54,53%
60,04%
62,67%

A - B score
49,35%
52,16%
55,83%
61,54%
65,58%

A - B score
52,32%
50,97%
57,03%
64,56%
68,67%

A - B score
51,88%
52,16%
59,18%
63,74%
67,32%

A - B score
57,80%
62,31%
57,85%
58,71%
59,51%

3
4
5
6
7

DMT 2010 - 2011 DMT 2012-2013 DMT 2014-2015 DMT 2016-2017 DMT 2018-2019
C - score
C
C
C
C
23,47%
25,51%
25,02%
24,91%
20,17%
23,08%
23,76%
24,98%
24,91%
20,20%
24,45%
22,15%
24,05%
22,86%
21,29%
15,96%
15,88%
14,58%
14,53%
22,31%
19,20%
17,21%
15,41%
14,63%
22,71%

3
4
5
6
7

DMT 2010 - 2011 DMT 2012-2013 DMT 2014-2015 DMT 2016-2017 DMT 2018-2019
D - E score
D - E score
D - E score
D - E score
D - E score
24,65%
25,14%
22,66%
23,21%
22,04%
25,55%
24,08%
24,05%
22,93%
17,49%
21,02%
22,02%
18,92%
17,96%
20,85%
24,00%
22,58%
20,86%
21,74%
18,98%
18,13%
17,21%
15,91%
18,05%
17,78%

3
4
5
6
7

AVI 2010-2011
> AVI niveau
48,73%
52,04%
58,98%
71,69%
78,90%

AVI 2012-2013
> AVI niveau
35,35%
50,30%
54,50%
60,74%
68,86%

AVI 2014-2015
> AVI niveau
43,65%
54,02%
58,40%
67,05%
73,32%

AVI 2016-2017
> AVI niveau
40,53%
55,13%
62,82%
66,57%
73,43%

AVI 2018-2019
> AVI niveau
41,44%
62,17%
67,22%
69,72%
73,43%

3
4
5
6
7

AVI 2010-2011
op AVI niveau
26,92%
27,42%
21,12%
10,98%
8,89%

AVI 2012-2013
op AVI niveau
31,83%
26,66%
23,60%
13,30%
13,43%

AVI 2014-2015
op AVI niveau
31,76%
25,16%
21,30%
12,41%
11,43%

AVI 2016-2017
op AVI niveau
34,87%
25,42%
20,22%
13,61%
11,57%

AVI 2018-2019
op AVI niveau
27,85%
19,59%
15,19%
12,83%
11,35%
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groep

3
4
5
6
7

AVI 2010-2011
< AVI niveau
24,35%
20,54%
19,90%
17,33%
12,21%

AVI 2012-2013
< AVI niveau
32,81%
23,04%
21,90%
25,96%
17,70%

AVI 2014-2015
< AVI niveau
24,59%
20,82%
20,28%
20,54%
15,25%

AVI 2016-2017
< AVI niveau
24,60%
19,45%
16,96%
19,81%
15,00%

AVI 2018-2019
< AVI niveau
30,70%
18,24%
17,56%
17,44%
15,20%
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BOUW en SWV Waterland
In januari 2017 is het computergestuurde interventieprogramma BOUW vanuit het
Samenwerkingsverband aangeschaft en beschikbaar gesteld voor alle scholen. Het betreft
hier een preventieve aanpak waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4
voorkomen kunnen worden. Het programma is bewezen effectief en voldoet aan de eisen die
gesteld worden aan zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar vergoede diagnostiek dyslexie.
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats, middels QuickScan Bouw. Hierin wordt aan de scholen
gevraagd hoe de selectie van risicoleerlingen tot stand komt, hoeveel leerlingen actief zijn
met het programma en in welke frequentie. Ook wordt gevraagd hoe de ondersteuning /
toetsing is georganiseerd en wie er verantwoordelijk is voor de resultatenmonitor.
Tevens beantwoorden de scholen stellingen met betrekking tot beleid en implementatie en
ook wordt gevraagd om mogelijke verbeteringen van de randvoorwaarden voor het werken
met Bouw te benoemen.
De QuickScan verschaft informatie die bedoeld is voor de scholen en de stuurgroep. Met de
gegevens kunnen we het gebruik van Bouw volgen en zorgen voor de juiste ondersteuning op
alle scholen. De QuickScan is ook een evaluatiemogelijkheid voor de scholen om te bepalen
of Bouw naar wens draait. Dit jaar ontvingen wij data van 50 respondenten.
We zagen dat na de start in 2017 er 410 gebruikers zijn aangemeld. Een grote toename van
198 zien we na dat jaar. In het jaar 2019 zien we uiteindelijk een lichte stijging naar een
totaal van 620 gebruikers. In groep 2 wordt Bouw bij 100 leerlingen ingezet, terwijl er in de
groepen 3 en 4 respectievelijk 252 en 268 gebruikers geteld worden.
Het programma kan halverwege groep 2 en/of in het begin van groep 3 worden gestart.
Vijftig procent van de scholen kiest voor de laatste optie.
Kijken we naar het gebruik per school dan is dat mede afhankelijk van de grootte van de
school. Er zijn scholen die moeite hebben met de implementatie van het programma. Bij deze
scholen is de deelname laag of nul. We zien dat er scholen zijn die slechts 1 of 2 of zelfs
helemaal geen leerlingen in Bouw laten werken. Het Samenwerkingsverband stelt zich
beschikbaar om deze scholen te ondersteunen bij de op- en doorstart van BOUW, waar dat
gewenst wordt.
Anderzijds zien we ‘groot gebruikers’. Hierbij zien we in een groep 3 of 4 dat meer dan 10
deelnemers in het programma werken. Het is wenselijk om samen te analyseren hoe de
selectie tot stand is gekomen en kritisch te kijken naar het beoogde effect van de interventie
dat immers door middel van een frequentie van 4 keer per week kan worden bereikt.
Bij het overgrote deel van de scholen is er sprake van een gemiddeld gebruik.
Meer dan 70% van de scholen maakt gebruik van ouderejaarsleerlingen in de tutorrol.
Tevens worden, indien mogelijk, onderwijsassistenten (58%) en stagiaires (22%) ingezet. Op
de vraag over het functioneren van de thuisondersteuning van BOUW ervaart 70% van de
scholen die hulp van thuis als positief.
De kracht van het programma is dat de online lessen en hiermee de individuele begeleiding
zoals deze staat voorgeschreven in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, door meerdere
partijen kan worden uitgevoerd. Zo kan de belasting over school en thuis worden gespreid.
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Tip! Bovenbouwtutoren:
- Bedenk voor de aspirant tutor een creatieve start: een sollicitatiebrief schrijven!
- Effectief werken door het oefenmoment schoolbreed te kiezen aan het begin van de ochtend of
middag.
- Observeer of er een goede match is tussen tutor en leerling en wissel dit eens af!
- Deel de successen met de tutor en laat hem/haar bij de toets momenten aanwezig zijn.
- Laat een passende beloning bedenken na gedane arbeid: Extra gymles of iets lekkers!
Veel scholen noemden het ongemak wanneer het programma om technische redenen niet
werkt. Ontwikkelaar Lexima heeft zich deze kritiek aangetrokken en heeft recentelijk een
volledig vernieuwde versie uitgebracht. Inhoudelijk is niets veranderd. De huidige versie is
wel aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker van opzet. Zo zien de leerlingen nu hun eigen
voortgang in het bouwdelenoverzicht. Bij het maken van lessen en toetsen bouwen de
kinderen torens. Elke toren heeft een eigen verrassingselement. Tijdens de lessen zien de
leerlingen ook direct het resultaat. Door deze nieuwe elementen beoogt de maker leerlingen,
ouders en tutoren nog meer te motiveren.

Bouw! Nieuw
- Nieuw tintje en maak je eigen Avatar!
- Toren klaar! Bouw onderdeel is afgerond!
- Lessen zijn onveranderd! Lessen tellen af in voorbereiding op een toets.
- Na een toets nog herhalen? Ga naar aanbevolen lessen!
- Resultatenoverzicht is handig te vinden.

Gelijk opgaand met de inzet van Bouw zien we in de leespeiling 2018-2019 de resultaten van
het woordlezen in groep 3 en 4 sterk toenemen. We hopen, wanneer we in staat zijn Bouw
nog effectiever in te zetten, dat de positieve ontwikkeling zich dan ook zal doorzetten. In dat
geval is het meer dan aannemelijk dat de betere resultaten van de leesvaardigheid van losse
woorden in verband staan met een structureel gebruik van het programma.
Het gezamenlijke doel is om de kwaliteit van het leesonderwijs op het hoge niveau te
houden. Dit houdt in dat we een hoog basisniveau nastreven en dat risicoleerlingen
structureel adequate leesondersteuning krijgen. Omgekeerd geldt dat de scholen mogen
rekenen op ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband, zoals die al enige jaren
gegeven is.
Het monitoren van het aanbod van voorbereidende leesactiviteiten, het aanvankelijk en
voorgezet technisch lezen op de scholen blijft dus een speerpunt.
In relatie tot het gebruik van het leesprogramma Bouw zullen we jaarlijks
netwerkbijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen knelpunten, nieuwe
ontwikkelingen en ‘good practice’ met elkaar worden gedeeld. Het Samenwerkingsverband
wil, waar het gaat om het aanbod van het voortgezet technisch leesonderwijs, op maat
ondersteunen.
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Vergoede dyslexiezorg voor leerlingen met ernstige enkelvoudige
dyslexie (EED):
De vergoedingsregeling EED is van start gegaan per 1 janauri 2009. De regeling gaat dus het
11e jaar in. Met ingang van januari 2015 is de bekostiging van de vergoedingsregeling
overgeheveld van de zorgverzekeraar naar de gemeenten. De afspraken die gemaakt zijn
over toelating en normering zijn duidelijk. Ze zijn landelijk door alle partijen geaccepteerd.
We hebben binnen ons Samenwerkingsverband te maken met meerdere gemeenten. Te
weten: Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Beemster en Landsmeer. Deze gemeenten
hebben ervoor gekozen om een poortwachter aan te stellen. Taak van de poortwachter is om
dossiers te toetsen, maar ook om mee te denken in het voortraject van leerlingen die
mogelijk in de toekomst in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling
Uit het land krijgen wij signalen dat de vergoedingsregeling EED kampt met enorme
overschrijdingen. We willen die overschrijdingen voorkomen. In dit verband verwijzen wij
graag naar een artikel uit het Tijdschrift van de Orthopedagogiek van september 2016 6.
We zijn blij om te kunnen melden dat we de afgelopen twee jaar wederom binnen de
streefnormen voor het aantal verwijzingen EED gebleven zijn. Onderstaand een overzicht van
de afgelopen twee jaar. We hebben de landelijke streefnorm en de EED getallen van ons
Samenwerkingsverband naast elkaar gezet van de afgelopen twee schooljaren. In de eerdere
vier verslagen treeft u de getallen vanaf 2009 aan. Op pagine 21 is een samenvatting te
vinden van de verwijscijfers vanaf 2009.
2017-2018:
Schooljaar 2017-2018 telde het Samenwerkingsverband Waterland 12774 leerlingen.
Leerlingen komen mogelijk in enig jaar van 8 jaar bassischool in aanmerking voor diagnostiek / behandeling EED (12774:8 : 8 = 1597)
Landelijke streefnorm: SWV Waterland :
Aanmeldingen EED
Afgewezen trajectbegel
Dossier door voor onderzoek
Afgwezen na onderzoek
Verhuizing voor start
Vergoede behandeling

6% X 1597 = 95,82

4,70%X1597=75

75

0,56%X1597=9

9

6% X 1597 = 96

4,14%X1597=66

66

2,4% X 1597 = 38,3

0,31%X1597=5

5

0,06%X1597
3,6 % X 1597 = 57,49

3,77 % X 1597 =60

1
60

2018-2019:
Schooljaar 2018-2019 telde het Samenwerkingsverband Waterland 12468 leerlingen.
Leerlingen komen mogelijk in enig jaar van 8 jaar bassischool in aanmerking voor diagnostiek / behandeling EED (12468 : 8 = 1559)
Landelijke streefnorm: SWV Waterland :
Aanmeldingen EED
Afgewezen trajectbegel
Dossier door voor onderzoek
Afgwezen na onderzoek
Verhuizing voor start
Vergoede behandeling

6% X 1559 = 94

5,07% x 1559 = 79

79

0,71% x 1559 = 11

11

6% X 1559 = 94

4,36% x 1559 = 68

68

2,4% X 1559 = 37

0,57% X 1559 x 0,57% = 9

3,6 % X 1559 = 56

3,78 % X 1559 = 59

9
0
59

6

Chris Struiksma & Chruf van Kempen ‘Poortwachters in de dyslexiezorg’ Tijdschrift voor Orthopedagogiek –
september 2016
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Als we de cijfers beschouwen dan zien we dat het aantal aangeboden dossiers onder het
richtgetal van 6% zit. Ook het aantal leerlingen dat na onderzoek wordt afgewezen zit ver
onder de streefnorm. De leerlingen die uiteindelijk in aanmerking komen voor behandeling
blijft in de afgelopen twee jaar steken op resp. 3,77% en 3,78 %.
We zijn blij met de cijfers, want ze zijn een signaal dat veel scholen hun leesonderwijs op
orde hebben. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit cijfers zijn die gelden voor het totale
Samenwerkingsverband van 57 scholen.
Kijken we naar de individuele scholen dan moeten we enerzijds ook vast stellen dat er
scholen zijn die gedurende meerdere, achtereenvolgende jaren veel leerlingen aanmelden.
Anderzijds zijn er ook scholen die weinig of geen leerlingen aanmelden. Ook dit kan
zorgelijk zijn. Immers ‘vals negatieve kinderen’ (leerlingen die dyslectisch maar waar dat niet
bij onderkend wordt) krijgen niet het onderzoek en aanbod waar ze recht op hebben.
We zien dat er een relatie is tussen de leesopbrengsten per individuele school en het aantal
aanmeldingen voor dyslexieonderzoek binnen de vergoedingsregeling. Scholen waar de
leesopbrengsten bovengemiddeld zijn, zoals veel scholen in ons Samenwerkingsverband,
liggen wat betreft het aantal aanmeldingen EED meestal goed op koers. Goed leesonderwijs
is lijkt daarvoor de basis te zijn.

Tip: Per school kan eenvoudig berekend worden wat het streefgetal voor EED zou moeten
zijn. Stel een school heeft 200 leerlingen. Leerlingen komen in enig jaar in aanmerking voor
onderzoek / behandeling. Je deelt 200 op 8 = 25. Van die 25 neem je 3,6% = 0,9. Statistisch
meld je met die schoolgrootte één leerling per jaar aan. Let wel op: per jaar kunnen
aantallen verschillen. Het is dus eerlijker om naar meerdere jaren te kijken. Hoe kleiner de
school hoe groter de kans op misrekeningen! Raadpleeg de poortwachter als er vragen zijn!
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Onderstaand een overzicht van het aantal EED leerlingen vanaf de start van de
vergoedingsregeling in 2009:

Schooljaar:

Aanmeldingen Doorverwijzing
SWV
naar EED:
Waterland:

Aantal
bij 3,6%

Overschrijding:

26

15

--

--

37

27

57

- 30

63

42

56

-14

49

36

54

-18

74

61

52

+9

71

54

52

+2

84

61

61

0

85

61

60,44

1

74

60

59

1

75

60

57

3

79

59

56

3

2008-2009
12700 lln.
2009-2010
12600 lln.
2010-2011
12350 lln.
2011-2012
12000 lln.
2012-2013
11500 lln.
2013-2014
11467 lln.
2014-2015
13628 lln.
2015-2016
134432 lln.
2016-2017
13112 lln.
2017-2018
12774 lln.
2018-2019
12648 lln.
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Organisatiemodel 7:
Inmiddels is in overleg met de gemeente gekozen voor een bijgesteld organisatiemodel en de
rol van de poortwachter daarin, welke geldt voor het gehele Samenwerkingsverband
Waterland in verband met EED:

1. voortraject: voorlichting
en ondersteuning

5. monitoring
leesopbrengsten en aantallen

4. dossier insturen door
school en beoordeling
trajectbegeleider.
Diagnosestelling volgt samen
met (mogelijke) behandeling

2. advisiering specifieke
hulp

3. dossieropbopuw door
school

1. Voortraject:
Scholen wegwijs maken in het gebruik en toepassing van het Protocol leesproblemen
en dyslexie.
Scholen op de hoogte brengen van de regels / eisen die de vergoedingsregeling stelt
aan het onderwijs (poortwachtersfunctie).
Scholen van het Samenwerkingsverband op de hoogte stellen van nieuwe
ontwikkelingen.
Consultaties aan scholen die specifieke vragen hebben over effectief leesonderwijs.
Inzet van BOUW
In overleg met besturen, SWV en scholen voorlichting en scholing bieden
2. Bij vermoeden dyslexie:
Scholen voorlichten en vaardig maken in het opzetten van een leesdossier.
Eisen die de vergoedingsregeling stelt aan de vergoede dyslexiezorg communiceren
met de scholen.
Advisering remediërende interventies, materialen en methoden.
7

Zie ook Lexima magazine (januari 2019)
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Tip: Organiseren van ondersteuning op niveau 3 is een vereiste om leerlingen in
aanmerking te laten komen voor de vergoedingsregeling. De inspectie van Onderwijs
schijft dat de meeste scholen hier moeite mee hebben 8. Het organiseren ervan is
ingewikkeld: raadpleeg hier ook de poortwachter.
Overweeg om een klassen-overstijgend leesmoment in te plannen. Mogelijk kunnen
ook ouders en onderwijsassistenten ingezet worden. Zodoende kan een leerkracht vrij
geroosterd worden om op ondersteuningsniveau 3 te werken met een paar leerlingen.
3. Dossieropbouw en vervolg:
School heeft de volgende stappen doorlopen: leerling scoort zwaar onvoldoende (Escore) op de Drie Minuten Toets (DMT) bij ‘hoofdmeetmoment’. Gedurende de daarop
volgende periode tot het volgende ‘hoofdmeetmoment’ geeft de school intensieve
begeleiding (3 maal 20 minuten per week). Een handelingsplan waarin begeleiding
beschreven staat op letter-, woord- en tekstniveau, dient als leidraad. Die begeleiding
wordt aangeboden door een bevoegde leerkracht in een groepje van maximaal 3 tot 4
leerlingen. Ook kan BOUW ingezet worden. Veel scholen starten al eerder met BOUW,
zodat BOUW een preventief effect heeft.
Tip: Ga bij het opstellen van handelingsplannen steeds uit van letter, woord- en
tekstniveau. Op deze drie niveaus je beginsituatie omschrijven, op basis van deze drie
aspecten je doelen formuleren. In de ondersteuning in de volgorde letters, woorden,
teksten gaan oefenen. Evalueren op……letters, woorden en teksten!
Na die oefenperiode wordt het handelingsplan geëvalueerd. Bekeken wordt of de
SMART geformuleerde doelen behaald zijn. Tussenmeetmomenten zijn een aanrader!
Leerling haalt bij het volgende ‘hoofdmeetmoment’ opnieuw een E score: wederom
wordt een interventieperiode ingezet. Na deze tweede interventieperiode vindt
evaluatie plaats. Leerling scoort opnieuw een E score op de DMT, waarmee de
hardnekkigheid wordt aangetoond.
Tip: een interventieperiode moet 12 tot 13 (effectieve) weken beslaan. Twee van die
intensieve oefenperioden zijn verplicht. Een HP maken voor 4 maal zes weken is
toegestaan, 3 maal 8 weken mag ook. Maar maak de periode niet te lang. Een half
jaar is echt te lang!
4. Dossier en insturen:
School maakt het dossier compleet: zie checklist op de internetsite van het SWV.
Dossier gaat naar de poortwachter.
De poortwachter bekijkt het dossier op compleetheid en voor een deel op
ontvankelijkheid. Ontbrekende informatie vraagt de poortwachter op aan de school.
Dossiers die niet voldoen aan de eisen worden geretourneerd aan de school: leerling is
daarmee (voorlopig) afgewezen.
Complete dossiers die voldoen aan de eisen worden naar de zorgaanbieder verstuurd
na toestemming voor de bekostiging van de diagnose, mogelijk aangevuld met
behandeling, van de gemeente waar de leerling woonachtig is. Ouders maken in
overleg met de school een keuze voor welke zorgaanbieder gekozen gaat worden.
5. Om de leerlingen, de scholen waar ze vandaan komen en de aantallen te kunnen
monitoren is er contact met diagnosesteller / behandelaar. Tweejaarlijks maakt de
8

‘Dyslexieverklaringen: ’Verschillend tussen scholen nader bekeken’ - Inspectie van Onderwijs (maart 2019)
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poortwachter een rapport met de opbrengsten van alle scholen van het SWV
Waterland 9. Daarin worden ook het aantal leerlingen benoemd die in aanmerking
kwamen voor een dyslexieverklaring, diagnosestelling vanuit de vergoede zorg en
voor behandeling EED. Op basis van de cijfers worden de volgende acties
ondernomen:
- Besturen worden op de hoogte gebracht van de leesopbrengsten en het aantal
leerlingen met (vergoede) dyslexie. Zo kunnen de besturen dit met de scholen
bespreken, bijvoorbeeld met scholen die ‘onderpresteren’.
- Gemeenten worden op de hoogte gebracht van de resultaten en aantallen.
- Voorlichting voor het komende jaar aan de scholen van het SWV worden afgestemd
op leesopbrengsten.
6. Zoals gezegd is het Samenwerkingsverband Waterland verbonden aan meerdere
gemeenten. Met deze gemeenten is afgesproken dat alle aanvragen voor vergoede
dyslexiezorg via de poortwachter lopen. Hiermee wordt voorkomen dat afgewezen
dossiers via een ander ‘loket’ worden ingediend.
Tip en taken: De poortwachter heeft niet alleen een controlerende taak. Begeleiding
en advisering zijn aan de orde en behoren nadrukkelijk tot het takenpakket. Zijn er
vragen over individuele kinderen, vakinhoudelijke vragen of over materialen, over het
voortraject of over dyslexie in het algemeen….bel of mail! We willen niet pretenderen
de wijsheid in pacht te hebben, maar twee weten meer dan één.

9

Chruf van Kempen – ‘Verslag Leesopbrengsten SWV Waterland ‘ 2011, 2013, 2015 en 2017
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Dyslexieverklaring basisonderwijs / voortgezet onderwijs:
Als een eb en vloedbeweging herhaalt de discussie zich steeds weer: op welk moment zijn
leerlingen met dyslexie gebaat met een dyslexieverklaring? In het basisonderwijs zijn goede
afspraken gemaakt. Een groepsleerkracht mag leerlingen meer tijd geven en een vergoot
lettertype aanbieden, ook al hebben ze geen dyslexieverklaring. Ook zijn er afspraken gemaakt
over de afname van begrijpend leestoetsen van het CITO 10.
Wij zijn voorstanders van het diagnosticeren van dyslexie op de basisschool. Leerlingen die na
onderzoek dyslectisch blijken gaan dan met een verklaring in de hand naar het voortgezet
onderwijs toe.
Belangrijkste redenen:
-

We hebben 8 jaar de ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen. Zodoende zijn we heel
wel in staat om een goede afweging te maken voor nader onderzoek.
Bij wet zijn we verplicht om leerlingen zo goed mogelijk af te leveren aan het voortgezet
onderwijs. Bij een vermoeden van dyslexie lijkt een onderzoek daarom op zijn plaats.

Tegenstanders van het verstrekken van een dyslexieverklaring op de bassischool zeggen dat een
verklaring op het voortgezet onderwijs pas echt zijn nut oplevert. Dus laat het v.o. daar dan ook
de zorg voor dragen, samen met de kosten die ermee gemoeid zijn. Zo is de gedachtegang.
Een deel van de leerlingen krijgt al een dyslexieverklaring via de EED regeling. Maar we weten dat
er ook nog een categorie is welke niet en aanmerking komt voor de vergoede regeling, maar wel
degelijk recht heeft op een verklaring.
We zijn heel blij met de overeenkomst die het Samenwerkingsverband PO en VO in Waterland zijn
aangegaan. Leerlingen met een vermoeden van dyslexie kunnen in groep 8 meedoen aan de NIO.
Vervolgens kan op verzoek van de school een aanvullend lees- en spellingonderzoek afgenomen
worden door psycholoog of orthopedagoog. Uit dat onderzoek ‘rolt’ wel of geen dyslexieverklaring.
De kosten van zo’n onderzoek kunnen gedeclareerd worden bij het Samenwerkingsverband PO. De
school moet er wel zorg voor dragen dat er in groep 8 goed bijgehouden wordt welke extra
interventies er ingezet worden om de hardnekkigheid van het lees / spellingprobleem aan te
tonen.
Bovenstaande regeling voor financiering van de diagnose is drie jaar geleden ingegaan. We
verwachtten bij de start een toename van het aantal aanvragen. Het tegendeel bleek waar. Nu
echter zien we wel een toename. Vier jaar geleden registreerden we dat 6,75% de basisschool
verlaat met een verklaring. Dat aantal is toen gedaald naar 6,54%. Nu echter zien we een
toename. In het afgelopen schooljaar stroomden 1461 leerlingen uit naar het voortgezet
onderwijs. Daarvan hadden er 117 een dyslexieverklaring. Dit getal is inclusief de leerlingen die
een verklaring kregen vanuit de EED diagnose. In totaal 8%. Dat percentage is aan de hoge kant.
We constateren enorme verschillen tussen scholen. Er zijn scholen bij die maar liefst 20% en meer
met een verklaring naar het VO sturen.
We zien twee opvallende zaken: bij kleine scholen met een laag aantal instromers wordt een
percentage al snel hoog. Eén dyslexieverklaring op 8 kinderen is al 12%. Dit kan ons op een
verkeerd been zetten! Aan de andere kant zien we ook een aantal scholen die wat betreft de
leesopbrengsten zwak scoren en ook veel kinderen met een verklaring naar het VO laten gaan. Bij
dit laatste kan de één een oorzaak van het ander zijn. Om te weten of die resultaten achter blijven
door die dyslectische kinderen of dat er ‘vals positieven’ (= kinderen die dyslectisch lijken, maar
het niet zijn) ontstaan als gevolg van slecht leesonderwijs, zal nader moeten worden onderzocht.
Het lijkt wel logisch om het leesonderwijs en de kwaliteit ervan goed onder de loep te nemen. Ook
hier kan de het Samenwerkingsverband ondersteuning bij bieden.
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