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Handelingsgericht rekenonderzoek
Voor basisschoolkinderen met rekenproblemen
Bij dit onderzoek worden de sterktes en zwaktes van een kind op rekengebied 
inzichtelijk gemaakt, waardoor er gerichte adviezen voor begeleiding op school 
gegeven kunnen worden. In tegenstelling tot het dyscalculieonderzoek wordt 
niet gekeken naar de onderliggende oorzaken van de rekenproblemen. De 
cursus is bedoeld voor kinderen met rekenproblemen waarbij dyscalculie-
onderzoek (nog) niet zinvol is en waarvan school ondersteuning kan gebruiken.

Gramma Ster
Voor kinderen met dyslexie én een bijkomend probleem
Alleen kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie komen in aanmerking 
voor vergoede zorg. De reden hiervoor is dat bij kinderen met bijkomende 
problematiek die (nog) niet onder controle is, te veel belemmerende factoren 
spelen om optimaal van de behandeling te kunnen profiteren (bijvoorbeeld 
door aandacht- en concentratieproblemen).

Voor deze kinderen is Gramma Ster ontwikkeld. Het uitgangspunt van de 
behandeling is om veel aandacht te besteden aan de randvoorwaarden, zoals 
de oefensituatie, om zo tot voldoende vooruitgang op lees- en spellinggebied 
te kunnen komen. Daarnaast is er tijdens de behandeling ruim aandacht 
voor specifieke behoeften van het kind om voldoende van de behandeling te 
kunnen profiteren. 

Onze cursussen 
 Persoonlijke en individuele  
       aandacht voor het tempo en  
       niveau van ieder kind

 Veel structuur om de basis  
       voor kinderen te verstevigen

 Samenwerking met ouders  
       en school

 Ruim 25 jaar ervaring

Aan de hand van duidelijke 
huiswerkopdrachten werkt de 
oefenpartner aanvullend drie 
keer per week 15 tot 20 minuten 
thuis met het kind aan de lesstof.
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Cursusaanbod taal- en 
rekenproblemen
Sinds 1989 is het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) specialist in onderzoek naar en behandeling 
van dyslexie. Sinds een aantal jaren verzorgen wij ook diagnostiek en behandeling voor kinderen met 
dyscalculie. Daarnaast hebben wij een wetenschappelijke afdeling waar fundamenten van taal- en 
rekenproblemen en de effectiviteit van behandeling van dyslexie en dyscalculie worden onderzocht. 
Relevante nieuwe kennis, inzichten en innovaties worden zo snel vertaald naar de praktijk. 

Met die kennis en ervaring heeft het RID een cursusaanbod ontwikkeld voor kinderen met taal- en 
rekenproblemen zonder dat er sprake hoeft te zijn van (ernstige) dyslexie of dyscalculie. Dit aanbod 
varieert van korte tot middellange cursussen en behandelingen. 

Werk aan het woord 
Voor kinderen vanaf groep 6 die moeite hebben met werkwoordspelling
Wanneer schrijf je nu een d, t of dt aan het eind van een werkwoord? Het goed toepassen van de werkwoord-
spellingregels is voor veel kinderen lastig. In 10 bijeenkomsten leggen wij eerst de begrippen en regels van 
werkwoordspelling uit. Vervolgens behandelen wij de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord 
en leggen wij het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord uit. Stap voor stap werken wij ernaartoe dat het kind zelf 
de regels kan uitleggen en toepassen. 

Spelling in de basis
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 met spellingproblemen
Om goed te kunnen spellen is het belangrijk om de spellingregels te begrijpen. Wij behandelen daarom in 6 of 
12 weken op een duidelijke en gestructureerde manier de belangrijkste spellingregels die tot dan toe op school 
aan bod zijn gekomen. Stap voor stap werken wij ernaartoe dat het kind zelf de spellingregels uitlegt en deze 
vervolgens goed toepast. Tijdens de cursus is er extra aandacht voor de spellingregels die een kind lastig vindt en 
worden de behandelde regels regelmatig herhaald. 

Weet je wijzer
Voor kinderen vanaf eind groep 6 die moeite hebben met het schrijven van weetwoorden
Weetwoorden zijn woorden waar geen echte spellingregels voor zijn, bijvoorbeeld woorden eindigend op -isch of 
op -tie. Deze woorden klinken anders dan dat je ze schrijft. In deze cursus van 6 weken behandelen wij de meest 
voorkomende weetwoorden en woorden met isofone klanken (zoals ei/ij). Het kind leert hoe ermee geoefend kan 
worden en oefent het schrijven van deze woorden. Herhaling staat in deze cursus centraal, zodat het kind zich de 
lesstof ook echt eigen maakt. 

Puntjes op de i 
Voor kinderen vanaf eind groep 6 die moeite hebben met het inzetten van leestekens en de nieuwe spelling
Om een geschreven tekst leesbaar te maken moet je op bepaalde plaatsen leestekens gebruiken, zoals bijvoorbeeld 
een komma, dubbele punt, koppelteken of aanhalingstekens. In deze cursus behandelen wij in 6 weken de meest 
voorkomende leestekens en komt de nieuwe spelling (trema’s en tussen-n) aan bod. Vervolgens laten wij het kind 
hiermee oefenen zodat hij of zij zich de lesstof echt eigen kan maken.



Onze locaties

Het RID heeft 13 hoofdlocaties en een groot aantal  
behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd  
dichtbij of in uw gemeente.

Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de  
contactgegevens en meer (actuele) informatie.  
Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een  
onderzoek, behandeling of cursus.

www.rid.nl

Verwante problemen
Soms zijn er naast of in plaats van dyslexie of dyscalculie, vermoedens van een ander ontwikkelingsprobleem. 
Door ons brede dienstenaanbod en onze nauwe samenwerking met het Regionaal Instituut voor 
Ontwikkelingsproblemen (www.riozorg.nl), kunnen deze kinderen sneller en beter worden geholpen. Wij streven 
er samen met de ouders naar, dat kinderen met plezier en zelfvertrouwen door het leven gaan.

Samenwerking school en ouders
De samenwerking tijdens het behandeltraject met school en ouders is belangrijk voor het RID. De leerkracht en/of  
intern begeleider wordt door de behandelaar op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling. 
Dat geldt andersom ook. De behandelaar wil graag geïnformeerd worden over hoe het kind functioneert in de 
klas en is bereid te adviseren waar nodig. Ouders hebben ook een belangrijke rol. Met name het oefenen en het 
stimuleren van het kind dragen bij aan het succes van de behandeling of cursus.


