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1. Inleiding (nulmeting verwijzing naar beleidsstuk) 

In het schooljaar 2017-2018 is door de Stichting Fioretti Teylingen een projectgroep gestart die als 

opdracht mee heeft gekregen om onderzoek te doen naar de noodzaak van en mogelijkheden tot 

vernieuwing van het stichtingsbrede dyslexiebeleid. 

 

De stand van zaken was op dat moment dat voor iedere leerling met dyslexie het hulpmiddel Kurzweil 

werd ingezet. Ontwikkeling op het gebied van de visie op onderwijsondersteuning, nieuwe 

wetenschappelijke inzichten en aangepaste wettelijke kaders hebben ertoe geleid dat de effectiviteit 

en efficiëntie van deze aanpak niet meer optimaal werd geacht.  

 

De projectgroep is destijds aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag:  

“Wat is goed dyslexiebeleid en welke (technische) ondersteuning draagt bij aan het ondersteunen en 

stimuleren van de zelfredzaamheid van de leerling?”.  

 

De conclusies van het onderzoek van de projectgroep waren: 

● er is voldoende informatie aanwezig om diagnostische informatie handelingsgericht te 

vertalen naar leerdoelen waar de leerling bij betrokken en zelf mede verantwoordelijk voor is; 

● een groot deel van het docententeam is onvoldoende op de hoogte van wat dyslexie inhoudt; 

● professionaliseren van personeel en organisatie is nodig om het dyslexiebeleid naar een 

hoger niveau te brengen; 

● naast het toepassen van informatieverzameling/dossieronderzoek en in gesprek gaan met de 

leerlingen (de eerste stappen van handelingsgericht werken) is psycho-educatie een 

pedagogische methode die ingezet kan worden om: 

○ vaardigheden van de leerling te versterken; 

○ acceptatie/bewustwording van een leerprobleem te stimuleren; 

○ andere technische ondersteuning dan Kurzweil aan te bieden. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek is besloten stichtingsbreed scholing aan te bieden op het gebied 

van handelingsgericht werken, gericht op de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Daarnaast is de 

weg vrij gemaakt voor een pilot psycho-educatie, om te inventariseren in hoeverre deze extra 

ondersteuningsmogelijkheid binnen de stichting in een behoefte kan voorzien (met name aan de 

leerlingen die nu ineffectief Kurzweil kregen aangeboden). 

 

In dit document volgt eerst een korte beschrijving van de methodieken handelingsgericht werken en 

psycho-educatie. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op het verloop van de scholing en de 

pilot, de eerste bevindingen hiervan en de aanbevelingen die voortkomen uit de ervaringen van het 

ingezette traject.  
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2. HGW/psycho-educatie 

Handelingsgericht werken 

De term ‘Handelingsgericht werken’ kreeg bekendheid door publicaties van Pameijer en Van 

Beukering vanaf 2006 (Pameijer en Van Beukering, 2006; Pameijer, van Beukering & De Lange, 

2009). Hoewel de werkwijze zijn oorsprong heeft in de tijd vóór de Wet op Passend Onderwijs, sluiten 

de uitgangspunten goed aan op de doelen van passend onderwijs.  

 

De kern van de handelingsgerichte werkwijze wordt gevormd door zeven uitgangspunten: 

1. Handelingsgericht werken is doelgericht 

2. Handelingsgericht werken gaat om wisselwerking en afstemming 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal 

4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe 

5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang 

6. De betrokkenen werken constructief samen 

7. De werkwijze is systematisch en transparant 

 

Handelingsgericht werken kan zowel groepsgewijs als individueel worden ingezet voor het 

ondersteunen van leerlingen. De uitgangspunten van het handelingsgericht werken komen zowel bij 

groepsgewijze als individuele toepassing tot uitdrukking door het volgen van de HGW-cyclus. In figuur 

1 wordt de cyclus gevisualiseerd. 

Figuur 1. Cyclus van handelingsgericht werken 

 

De cyclus helpt een systematische aanpak te bewerkstelligen, waarbij in de eerste stappen 

(waarnemen en begrijpen) eerst uitgebreid aandacht is voor het verzamelen en analyseren van 

informatie over de leerling(en). Op deze manier wordt de aanpak optimaal afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Dit vergroot de kans van slagen van het plan en de uiteindelijke 

aanpak (plannen en realiseren) ten opzichte van een ad hoc-aanpak en leidt tot een betere, 

efficiëntere verdeling van de ondersteuningsmiddelen. 

 

Psycho-educatie 

Het Nederlands Jeugdinstituut (2018) omschrijft psycho-educatie als een vorm van cognitieve 

gedragstherapie: “Hierbij krijgt de cliënt en krijgen eventueel de ouders informatie, steun en advies. 

Tijdens psycho-educatie wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis over het probleem en over 

de manieren waarop de cliënt hier het beste mee kan omgaan.” 
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Marzenka Rolak heeft de psycho-educatieve methode ‘Dyslekeys’ ontwikkeld. Ze grijpt terug op de 4 

fasen die Gerber (1996) omschrijft voor psycho-educatie:  

1) herkenning en erkenning 

2) begrip 

3) acceptatie 

4) plan van aanpak  

 

‘Dyslekeys’ bestaat uit 6 bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomsten gaan de leerlingen in een groep 

op zoek naar hun sterke kanten en krijgen zij informatie over dyslexie. De volgende bijeenkomsten 

richten zich op het aanleren van leerstrategieën: mindmappen, geheugentechnieken. Daarnaast wordt 

nog aandacht besteed aan helpende gedachten bij het leren.  

 

3. Plan van aanpak (route) 

Het plan van aanpak is samengesteld in overleg met de scholen.  

Ingezet wordt een bijscholingsprogramma gericht op drie ontwikkelingsgebieden: 

● toepassen methode handelingsgericht werken (HGW) door Mandy van Leeuwen, 

orthopedagoog van de Ambulante Educatieve Dienst Leiden; 

● omgaan met en inzetten van nieuwe digitale ondersteuningsdevices naast Kurzweil door 

Petra Beuk, dyslexie- en Kurzweil-deskundige. (Doordat nog niet bij alle coaches het 

kennisniveau met betrekking tot dyslexie op het gewenste niveau was heeft Petra in 

samenspraak met de coaches een extra workshop georganiseerd); 

● toepassen van psycho-educatie voor leerlingen met ernstige dyslexie door Marzenka Rolak, 

orthopedagoog werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze training/pilot vindt 

plaats op de locaties KTS en Fioretti Hillegom. Naast een pilot waarin de leerlingen 

begeleiding ontvangen van Marzenka Rolak, vindt ook een train-de-trainer-traject plaats. 

De scholing wordt begeleid door projectleider Hermen Verbaas. Hij is verantwoordelijk voor de 

planning en het bewaken van het proces in opdracht van het bestuur SFT. 

 

4. Bevindingen scholing HGW en psycho-educatie  

Het scholingstraject HGW is geëvalueerd door de projectgroep en op 19 maart tijdens de laatste 

bijeenkomst door de dyslexiecoaches. De pilot psycho-educatie wordt met de verschillende 

betrokkenen geëvalueerd, afgetrapt door de evaluatie met ouders op 27 maart. De uitgebreide 

bevindingen t.a.v. de pilot psycho-educatie volgen nog.  
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Bevindingen scholing HGW 

Dyslexiecoaches (evaluatie 19 maart) 

‘Tops’ ‘Tips’ 

- Zinvolle informatie 
- Goede opbouw 
- Hoge deskundigheid 
- Actieve werkvormen 
- Werken met HGW 
- Kennismaking devices 
- Werken aan een casus 
- Op maat 
- Afwisselen locatie 
- Stichtingsbreed/samenwerking locaties 
- Goed naslagwerk/ontvangst boek 

- Beginsituatie niet gelijk (advies: vooraf 
inlezen) 

- Nog meer verdieping HGW 
- Meer praktijkgerichte opdrachten: 

presentaties 
- Meer aandacht voor het testen 
- Centrale locatie 
- Verdelen over verschillende 

dagen/tijden 
- Extra bijeenkomst 

 

 

Bevindingen projectgroep 

Sterkte Zwakte 

Coaches/groep: 
● Betrokkenheid; 
● Start HGW denken en doen; 
● Bestaande dossierinformatie wordt meer 

ingezet. 

Kennis over dyslexie: 
● Startniveau zeer uiteenlopend; 

ervaren dyslexiecoaches, beginnende 
coaches. 

● M.b.t. HGW staat vrijwel iedereen aan 
het begin; 

● Afwachtend. 

Coaches: 
● Nieuw aangeboden devices worden direct 

uitgeprobeerd en geïntroduceerd bij 
leerlingen;  

● Zijn beter in staat om de koppeling tussen 
zwaarte problematiek en devices te 
maken; 

● Benutten dossierinformatie in combinatie 
met gesprek(ken); 

● Weten beter welke informatie van belang 
is bij het inschatten van de problematiek 
en de onderwijsbehoeften; 

● Weten welke andere specialisten 
benaderd kunnen worden en in welke 
gevallen dit van belang is; 

● Zien meerwaarde van analyse 
problematiek. 

Verschillen locaties, op gebied van: 
● Protocollen; 
● Invulling functies; 
● Rol dyslexiecoach; 
● ISK: andere vraag? 

 
 
Algemeen: 

● Disciplines werken op eilandjes; 
● Timemanagement: coaches ervaren 

tijdsdruk; 
● Analyseren kost tijd: ca een half uur 

per dossier. 

Kansen 
● Dyslexie staat weer op de kaart (was in 

sommige gevallen in vergetelheid 
geraakt); 

● Koppeling leerlingbegeleiders/gedrags- 
deskundigen (één team), delen van 

Bedreigingen 
● Borging (visie) 
● Eilandjes (per ondersteuningsgebied) 
● Overmatige focus op dyslexie: andere 

onderwijsbehoeften over het hoofd 
zien 
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kennis; 
● Koppeling vakgroepen taal 

(inktvlekmethode); 
● Collegiale consultatie; 
● Eén beleid, verbinding SFT (doorstart 

intern scholingsbeleid, Pré-Master SEN); 
● Testen leerlingen bij vermoeden dyslexie; 
● Servicepunt richting PO (PR); 
● Leerlingen leren van elkaar (strategie en 

devices) 

● Verantwoording 
● Functie/persoon 
● Vaardighedenniveaus  

 
 

 

Bevindingen pilot psycho-educatie 

Betrokkenen Bevindingen 

Ouders (evaluatie 27 maart)  

Leerlingen (evaluatie 5 april)  

Supervisie psycho-educatie Marzenka Rolac (23 mei)  

 

5. Discussie (interactieve presentatie) wordt verwerkt in definitieve beleidsnota; 

● Feedback SWOT 

● Wat is de volgende stap van werken aan de basis……….. naar de basis op orde? 

● Wanneer zijn we tevreden? 

 

6. Voorlopige aanbevelingen (efficiëntere begeleiding)  

● Kansen (leerlingbegeleiders/gedragsdeskundige)/teamleiders 

● Leerlingbegeleiders - clusteren van begeleiding (groepen leerlingen) gekoppeld aan 

psycho-educatie; 

● Preventief/signaleren/verdieping (versterking van de basis) 

● Comorbiditeit vraagt om integrale aanpak; 

● Aandachtspunten scholing (evaluatie): 

○ Praktische insteek; 

○ Stap één ‘werken aan de basis’: 

1. Structuur in de school (afbakenen rollen (expert)); 

2. Zelf testen of SFT? 

3. Eenheid in beleid/ PR? 

4. Centrale scholing (op basis van ervaring 2018/2019); 
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7. Ontwikkelagenda HGW/dyslexie SFT 2019/2020. De basis op orde (vasthouden, verbreden, 

verdiepen/innoveren). VBS 

De ontwikkelagenda is gekoppeld aan punt 5 en 6 en geeft richting aan het vervolg van het 

implementatietraject. (Terugkoppeling met directie en bestuur 3 en 10 april) 

 

8. Aanmeldprocedure leerling(en) vermoeden van dyslexie. 
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9. Procedure begeleiding oude en nieuwe situatie met HGW 
 
Oude situatie 

 
 
Nieuwe situatie
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10.  Opzet implementatie project SFT 
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11. Implementatie acties: 
 
Start oktober 2018 

Vanaf de start zijn er vijf scholen betrokken (**Duinzigt sluit later aan) bij dit project, waaronder 30 

collega’s intern; 25 docenten (dyslexiecoaches), 5 zorgcoördinatoren, en 2 externe specialisten.  

De volgende studie- en informatiemomenten hebben plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden: 

● 9 oktober studiemiddag HGW; 

● 6 november studiemiddag devices en Kurzweil; 

● 20 november studiemiddag analyseren dossiers; 

● december en januari collegiale consultatie locaties Lisse en Leeuwenhorst; 

● 5 februari studiemiddag over dyslexie, voor de locaties Lisse en Leeuwenhorst; 

● 19 februari presenteren individuele opdracht (dossieranalyse met plan van aanpak) locaties 

KTS en Hillegom; 

● 21 februari informeren zorgcoördinatoren; 

● ** 12 maart training HGW voor locatie Duinzigt; 

● 19 maart laatste bijeenkomst scholing met afsluitend diner op de KTS, agenda: 

○ informatieavond voor ouders en opdracht certificaat  

● ** 9 april training devices en Kurzweil voor locatie Duinzigt; 

● 14 juni inleverdatum opdracht certificaat; 

● 11 juli uitreiking certificaten door Kees Vreugdenhil. 

Pilots psycho-educatie locaties KTS en Hillegom: 

● begin januari twee studiebijeenkomsten voor leerlingbegeleiders/dyslexie (10 uur) door 

Marzenka Rolak m.b.t. kernpunten psycho-educatie; 

● beide locaties hebben d.m.v. het HGW-model 10 leerlingen geselecteerd voor de pilots: 

○ KTS vmbo basis/kader-leerlingen; 

○ Hillegom mavo/havo-leerlingen. 

● tussen 9 januari tot en met 13 februari 6 lessen (blokuur) psycho-educatie; 

● 27 maart feedbackgesprekken ouders; 

● laatste week maart eerste week april gesprekken lln;  

● 23 mei supervisie pilots psycho-educatie. 

SFT/bestuur/directies: 

● half maart worden de bevindingen van bovenstaand implementatieproject samengevat in een 

beleidsnotitie; 

● 3 april is er met directies en bestuur een interactief overleg m.b.t. de opbrengsten van het 

implementatietraject; 

● 10 april afsluitend overleg met bestuur en directieleden over de koers m.b.t. HGW/dyslexie 

voor de komende 4 jaar; 
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12: functiebeschrijving HGW/dyslexiecoach 

Profiel: 

● affiniteit met dyslexie en bent gemotiveerd om de groep dyslectische leerlingen op school te 

coachen in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid; 

● affiniteit met het coachen van leerlingen; 

● goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

● open houding, verplaatsen in anderen en afstemmen op verschillende gesprekspartners; 

● werkt, denkt oplossingsgericht volgens de methode HGW (handelingsgericht werken); 

● volgt de ontwikkelingen die het nieuwe dyslexiebeleid met zich meebrengt; 

● zet collegiale consultatie in om collega’s mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen; 

● organisatorisch sterk en daadkrachtig;  

● werkt zelfstandig én in teamverband;. 

● heeft een taalachtergrond/geeft les in één van de talen; 

● heeft affiniteit met ICT, ondersteunende devices. 

Werkzaamheden: 

● Het begeleiden van leerlingen (individueel en/of in kleine groepen) met dyslexie in hun 

ontwikkeling naar zelfredzaamheid wat betreft het omgaan met hun dyslexie, waarbij 

psycho-educatie een belangrijk element zal zijn; 

● Het verzorgen van een stuk (pré)diagnostiek wanneer er een vermoeden is van dyslexie. (Het 

signaleren van eventuele aanwijzingen voor comorbide problematiek en eventueel benodigde 

vervolgstappen uitzetten); 

● Het rapporteren van gemaakte afspraken in SOM, indien nodig informeren van 

mentoren/docenten; 

● Het delen van kennis met collega’s gericht op het vergroten van de expertise van docenten wat 

betreft hun kennis van dyslexie en met name wat dit van hen vraagt in hun rol als docent van 

dyslectische leerlingen, dit alles binnen de huidige stichtingsbrede ontwikkelingen t.a.v. het 

dyslexiebeleid; 

● Een aanspreekpunt zijn binnen de school/teams voor alle vragen m.b.t dyslexie, voor leerlingen, 

ouders, docenten, mentoren, teamleiders, etc; 

● Het verzorgen van voorlichtingen aan dyslectische leerlingen en voorlichtingsavonden aan ouders 

van (nieuwe) dyslectische leerlingen; 

● Het regelen van de benodigde examenfaciliteiten voor de dyslectische leerlingen; 

● Het leveren van een bijdrage in overleggen t.a.v. dyslexie, zowel intern als extern en het 

ontwikkelen en evalueren van het dyslexiebeleid. 
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13. Kosten implementatie traject en scholing HGW/pilots psycho-educatie 

 

Beschrijving Kosten 

Projectleider 4 uur p week (0,...fte) €12.000,- 

Orthopedagoog 160 uur AED (83,00) € 13.280 

Pilots psycho educatie en train de trainer Marzenka Rolak € 9.000 

Verbindingskosten (restaurant 2 x cursisten 1 x zorgcoördinatoren) totaal 56 
pers x €17,50 

€ 980,- 

Studiemateriaal  25 x €40 € 1000,- 

Certificaat en dinerbon de Jonge Garde (€25,-)   20 x € 35,- € 700,- 

Koffie ed €10,- pp.  € 300,- 

Vervangingsuren docenten i.v.m train-de-trainer psycho-educatie ca 32 uur € 1000,- 

Petra Beuk 80 uur binnen haar aanstelling en 80 uur extra (2 uur p.week)  € 5.000,- 

Lokalen e.d. (vaste lasten) 40 uur totaal  € 1000,- 

Uren cursisten ( normjaartaak) € 0,- 

Totaal € 44.260,- 

 

 

 

 

14. Nieuwsbrief PO SFT HGW/Dyslexie (komt tot stand als punt 5, 6 en 7 zijn afgerond) 
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