Poortwachter Dyslexie in het VO (doorgaande lijn PO-VO)

Basisondersteuning dyslexie
VO scholen (dyslexieprotocol)

Handelingsverlegen
melden in ondersteuningsteam
Zoco/BPO

BPO plus expertise
Indien nodig opschalen naar Poortwachter dyslexie
Handelingsadvies VO

Poortwachter:
•
•
•

•
•
•

Dossieranalyse
Handelingsadviezen op maat en vervolgstappen
op leerling- en schoolniveau met ondersteuning
BPO +
Doorverwijzen voor leesonderzoek en/of
behandeling zorgaanbieder. (Kosten onderzoek:
individuele arrangementen of bij didactische
verwaarlozing PO door PO school).
Bij constatering dyslexie handelingsadviezen aan
de VO school.
Inzet verbeterplan dyslexie VO.
Terugkoppeling aan PO school.

Verbeterplan dyslexie VO

Aan de hand van de enquête doorgaande lijn dyslexie (alle scholen SWV VO ND) is geconstateerd dat
in het leerjaar 2019-2020 in het VO 9 leerlingen met het vermoeden van dyslexie zijn
gediagnosticeerd.
Dit gegeven is herleidbaar naar het feit dat in het PO volgens de richtlijnen van het dyslexieprotocol
spelling (los van technisch lezen) niet meegenomen wordt in de criteria die gesteld zijn aan
Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED). In het VO daarentegen wordt spelling (los van het technisch
lezen) wel meegenomen bij het stellen van de diagnose EED.
2 andere oorzaken zijn:
•
•

Kinderen hebben lang kunnen compenseren en in het VO lukt dit niet meer doordat er een
groter beroep wordt gedaan op de lees- en spellingvaardigheden
Naast het Nederlands zijn er ook de vreemde talen die kinderen eigen moeten maken

Deze nieuw gesignaleerde leerlingen hebben in het PO mogelijk geen/onvoldoende extra
ondersteuning op maat ontvangen en/of hebben na het stellen van de diagnose EED gezien hun
leeftijd geen recht meer op behandeling vanuit de gemeente.
Het SWV is van mening dat voor deze doelgroep leerlingen alsnog in het VO een verbeterplan zou
kunnen worden aangeboden om hardnekkigheid aan te kunnen tonen en/of didactische
verwaarlozing uit te sluiten. Dit verbeterplan wordt gefaciliteerd door het SWV VO ND.

Aanbod Verbeterplan:
Na screening in september en oktober kan het verbeterplan in november en december plaats vinden
op een locatie in Zwijndrecht en een locatie in Papendrecht wanneer blijkt dat er in het BO
onvoldoende/geen extra spellingondersteuning werd geboden.
Gedurende 12weken krijgen 4 leerlingen per locatie gedurende 1 uur per week training op het
gebied van lezen/spellen
Het aanbod wordt geboden door een vakdocent Nederlands, met aansturing van de orthopedagoog
van het SWV. De docent wordt per groep voor 2 uur per week gefaciliteerd.
Kosten
BPO+: 12 x2= 24uur x2 (2 locaties)= 48 uur.
48 uur x €55 = €2640

