
Op 1 oktober 2020 starten we in de gemeente Hattem en Heerde met de pilot IDEE. In deze
flyer leest u wat u kunt verwachten. 

U hebt uw kind aangemeld voor een dyslexietraject bij het KBC-Dyslexie, of u bent van plan
dat te doen. In de gemeente waar uw kind woont, werken we met IDEE. In het IDEE-Traject
worden kinderen die mogelijk dyslexie hebben, in nauwe samenwerking met school, eerst
behandeld en dan pas onderzocht.  Waarom eigenlijk? 

Het is soms lastig te bepalen waar de lees- en of spellingachterstand vandaan komt. Er spelen
namelijk veel factoren mee. Voor sommige kinderen is een intensieve behandelperiode van 12
weken al voldoende om het lees- en spellingsnivieau sterk te verbeteren. Uw kind kan dan
verder worden geholpen binnen de school, met lichtere ondersteuning van het KBC-Dyslexie.
Zijn de problemen hardnekkig, dan volgt er een diagnostisch onderzoek. Op grond van dat
onderzoek wordt bekeken of de behandeling wordt voortgezet. Ook dan werken we nauwer
samen met school dan in de reguliere trajecten.  Samenwerken met IDEE, goed idee! 

Dyslexiebehandelingen 

Evaluatie

Het behandelplan wordt uitgevoerd op één van de
behandellocaties van het KBC-dyslexie. Er zijn al
diverse scholen met een behandellocatie van het
KBC. 

Wat zijn de vorderingen na 12
behandelingen? Twee opties: bij zeer
grote vooruitgang gaat het kind door naar
een monitoringstraject; in andere gevallen
volgt een onderzoek naar de kenmerken
van dyslexie. 
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Screening en startmeting 
Komt uw kind in aanmerking voor dyslexiezorg?
Hiervoor gelden de reguliere aanmeldcriteria.
Met een startmeting bepalen we het beginniveau.
Op basis hiervan maken we een behandelplan, in
samenwerking met school. Hiervoor wordt een
gezamenlijk startgesprek gepland. 
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Onderzoek
We onderzoeken of er kenmerken van
dyslexie zichtbaar zijn. Nu zijjn er twee
opties: verder met behandelen of door
naar het monitoringstraject. 
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Monitoringstraject
Als een kind een zeer goede
vooruitgang laat zien, volgt
het monitoringstraject. De
behandelaar volgt het kind,
school en ouders op afstand.
Hiervoor wordt samen een
plan van aanpak gemaakt.
De monitoring kan 12-24
weken duren, afhankelijk
van welke begeleiding nodig
is. 

Terugverwijzing naar school
Gedurende het hele traject en specifiek bij de
afronding, bekijken we samen met het kind, de
ouders, en school wat de best passende
ondersteuning is. Aan het eind van het traject
wordt gekeken of er een dyslexieverklaring wordt
afgegeven. 
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Verder met behandelen 
Uw kind gaat verder met het behandeltraject. We
evalueren de voortuitgang en op basis daarvan
wordt het plan van aanpak bijgesteld. Dit doen we
in samenspraak met betrokkenen. 
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IDEE is gebaseerd op de
uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek (i.s.m. Marant) naar de

effecten van de vergoede
dyslexiezorg.

Neem dan contact met ons op: 
info@kbc-dyslexie.nl 
Of bel naar: 038 - 45 46 400 

Meer weten?


