
Zorgaanbod

De weg vrij voor talent



Het RID
Sinds 1989 is het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) specialist in onderzoek naar en behandeling 
van dyslexie. Sinds een aantal jaren verzorgen wij ook onderzoek en behandeling voor kinderen 
met dyscalculie. Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en 
dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste kwalifi caties.

Onze behandeling biedt:
ü Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind

ü Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen

ü Optimale samenwerking met ouders en school

Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de diagnostiek. 
Wij maken hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.
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Dyslexie: onderzoek en 
behandeling
Eén op de tien kinderen heeft moeite met lezen en spelling. Bij 4% is er sprake van dyslexie. 
Kinderen met dyslexie ondervinden veel last van hun lees- en spellingproblemen, zowel op school 
als in het dagelijks leven. Dyslexie kan tegenwoordig succesvol worden behandeld. Om het lezen en 
spellen te verbeteren is een intensieve behandeling door specialisten nodig.

Oorzaken en gevolgen dyslexie
Dyslexie kan voorkomen bij kinderen met een lage, gemiddelde en hoge intelligentie. Dyslexie kan 
erfelijk zijn, maar komt soms ook voor het eerst in een familie voor.  De hersenen van iemand met 
dyslexie werken bij het koppelen van letters en klanken anders dan die van iemand zonder dyslexie. 
Het gevolg hiervan is dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven. 

Vaststellen van dyslexie
Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere 
functioneren in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat leesproblemen zo vroeg mogelijk 
worden ontdekt. De school heeft een goed inzicht in de capaciteiten van een kind op het gebied 
van lezen en spelling. Bij een vermoeden van dyslexie kan een kind na verwijzing door de gemeente 
terecht voor vergoed onderzoek en eventueel behandeling. 

Resultaten en effect
Wat kunt u van de behandeling verwachten?
Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen bij de eindmeting van de 
behandeling verbeterd zijn op de onderzoeksmaten. Opvallend is dat er zelfs in 
de laatste fase nog een behoorlijke vooruitgang is op het gebied van snelheid 
en nauwkeurigheid bij de lees- en spellingtaken.

Behandeleffect
Het doel van onze dyslexie-
behandeling is dat kinderen 
zelfredzaam zijn voor de 
toekomst. De behandeling 
werkt het best als de basis 
van het lezen en spellen 
(letter-klankkoppeling en 
klankverwerking) verbeterd 
wordt. En als er aandacht is 
voor het automatiseren van de 
leesvaardigheid. De duur van 
de behandeling en het bijna 
dagelijks thuis oefenen zorgen 
voor een optimaal eff ect. 

Bij het RID worden de eff ecten 
van de behandeling regelmatig 
geëvalueerd. Meer informatie 
vindt u op onze website 
www.rid.nl.
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Verloop behandeltraject
De dyslexiebehandeling van het RID heet Gramma. Deze 
behandelmethode voldoet aan de uitgebreide richtlijnen 
van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de 
zorg. De behandeling richt zich eerst op de basisprocessen 
van het lezen en spellen: de klankvaardigheden en letter-
klankkoppeling. Kinderen leren letters aan klanken en klanken 
aan letters te koppelen. Als dit goed gaat, gaan wij verder met 
het lezen en schrijven van woorden en zinnen.

 ü   Individuele behandeling

ü    Sterk gestructureerde behandeling

ü    Aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind

Aan de hand van een oefenschema en duidelijke 
huiswerkopdrachten werkt het kind met een oefenpartner 
(meestal een ouder) thuis aanvullend vijf keer per week 20 
minuten aan de behandelstof.

Dyslexie kan voorkomen bij kinderen met een lage, gemiddelde en hoge intelligentie. Dyslexie kan 
erfelijk zijn, maar komt soms ook voor het eerst in een familie voor.  De hersenen van iemand met 
dyslexie werken bij het koppelen van letters en klanken anders dan die van iemand zonder dyslexie. 

Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere 
functioneren in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat leesproblemen zo vroeg mogelijk 
worden ontdekt. De school heeft een goed inzicht in de capaciteiten van een kind op het gebied 
van lezen en spelling. Bij een vermoeden van dyslexie kan een kind na verwijzing door de gemeente Resultaten en effect

Wat kunt u van de behandeling verwachten?
Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen bij de eindmeting van de 
behandeling verbeterd zijn op de onderzoeksmaten. Opvallend is dat er zelfs in 
de laatste fase nog een behoorlijke vooruitgang is op het gebied van snelheid 
en nauwkeurigheid bij de lees- en spellingtaken.



Kenmerken van dyscalculie
• Problemen met de basis van het rekenen (het getalinzicht).
• Heel langzaam rekenen, soms met veel fouten. Ook de eenvoudige rekenprocedures (optellen, aftrekken,         

 vermenigvuldigen) blijven moeite kosten en worden niet geautomatiseerd.
• Weinig inzicht in hoe een som opgelost moet worden.
• Het gebruik van rekenstrategieën die niet passen bij de leeftijd. Bijvoorbeeld: het blijven tellen op de vingers 

of het doortellen bij optelsommen. 
• Moeite hebben om in te schatten of een antwoord klopt en heel onzeker zijn over een antwoord.
• Het probleem is heel hardnekkig en niet op te lossen met extra instructie op school. Ondanks veel extra hulp 

op school blijft het rekenprobleem bestaan.
• De problemen zijn niet (alleen) toe te kennen aan een beperkte intelligentie, niet passend onderwijs,   

 aandachtsproblemen of andere (ontwikkelings)problemen.

Herkent u verschillende van bovenstaande beschrijvingen bij uw kind, dan is het verstandig om contact 
met ons op te nemen voor advies. 
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Calculie
De door het RID ontwikkelde behandelmethode 
Calculie is gebaseerd op recente wetenschappelijke 
inzichten met betrekking tot de behandeling van 
dyscalculie. 

ü Intensieve training van basis getalvaardigheden en 
     rekenvaardigheden

ü Duidelijke structuur
ü Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo    
     en niveau van ieder kind

Dyscalculie: 
onderzoek en 
behandeling
Dyscalculie komt voor bij ongeveer 3 tot 6% van 
de basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, 
maar soms komt dyscalculie voor het eerst in een 
familie voor. Kinderen met dyscalculie hebben 
een hardnekkig probleem met het aanleren en 
automatiseren van reken- en telhandelingen. 
Begrip van getallen is er vaak ook niet. Een kind 
doorziet onvoldoende dat het verschil tussen 75 
en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de 
koppeling tussen hoeveelheden aan een getal 
en het ‘cijferwoord’ verloopt niet goed  (4 appels 
horen bij het getalsymbool ‘4’ en het getalwoord 
‘vier’). Hier hebben zij last van bij het maken van 
eenvoudige rekensommen, maar bijvoorbeeld 
ook bij het klokkijken en het omgaan met geld.

Vaststellen van dyscalculie
Als een rekenprobleem ernstig blijft en er is geen vooruitgang, ondanks extra 
begeleiding op school, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Bij het RID kan 
een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of dit ook echt het geval is. 
Daarvoor wordt het kind uitgebreid onderzocht op rekenvaardigheden, ruimtelijk 
inzicht, geheugen (korte en lange termijn) en intelligentie. Om dyscalculie te 
kunnen vaststellen (diagnostiek) zijn de volgende zaken van belang:

• De ernst van het rekenprobleem moet worden aangetoond. Wij doen hiervoor 
verschillende rekentesten.

•  Aantonen van de hardnekkigheid van het rekenprobleem. Hiervoor wordt 
informatie van school opgevraagd: is er voldoende hulp aangeboden voor 
een langere periode en heeft deze inderdaad niet het gewenste eff ect gehad?

• Verstoring van de basis van het rekenen (het getalinzicht, het inzicht in 
rekenprocedures). Wij testen het getalinzicht en kijken bij de rekentaken niet 
alleen naar hoeveel sommen een kind oplost, maar ook hoe die sommen 
opgelost worden.

• Uitsluiten van andere oorzaken. Wij onderzoeken daarom onder andere ook 
het IQ, het gedrag en het geheugen. 

Als blijkt dat een kind dyscalculie heeft, geven wij een dyscalculieverklaring en 
advies over de verdere begeleiding op school. Vervolgens kan de behandeling 
starten bij het RID. Op www.rid.nl vindt u meer informatie over de kosten van 
onderzoek en behandeling.
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Ons zorgaanbod
Naast dyslexie- en dyscalculiezorg heeft het RID meer te bieden, zoals specifi eke 
cursussen en onderzoeken voor zowel kinderen als volwassenen. Ook dragen wij 
met onze RID Academie bij aan de verdere professionalisering in het onderwijs.

Cursussen voor taal- en rekenproblemen
Bij het RID zien we dagelijks hoe belangrijk het is om kinderen met fl inke taal- 
en rekenproblemen op tijd te helpen. Niet alleen om een verdere achterstand 
op school te voorkomen, maar ook om te zorgen dat ze (weer) gaan presteren 
op hun maximale vermogen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen 
naast hun leerproblemen last krijgen van sociaal-emotionele problemen, zoals 
faalangst. Een extra reden dus om hen bij hun ontwikkeling te ondersteunen. 
Kinderen met taal- en rekenproblemen die op school al begeleiding hebben 
gehad, hebben specialistische zorg nodig. Voor deze zorg kunt u bij ons terecht. 
Het zorgaanbod taal- en rekenproblemen varieert van korte cursussen van een 
paar weken tot middellange cursussen van een aantal maanden (bijvoorbeeld 
werkwoordspelling). Wij hanteren hierbij dezelfde hoogstaande kwaliteit als 
bij onze dyslexiezorg. Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op onze 
website www.rid.nl.

Intelligentieonderzoek
Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau (intelligentiequotiënt, 
IQ) van uw kind in kaart. Dit niveau is een maat voor een verzameling van verbale 
(talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden van uw kind, zoals 
woordenschat, verbaal redeneervermogen en visueel-ruimtelijk inzicht.

Er zijn verschillende redenen om een intelligentieonderzoek aan te vragen, 
bijvoorbeeld: bij vermoedens van hoogbegaafdheid, vragen over de sterke en 
zwakke kanten van uw kind, onderpresteren of vragen over de keuze voor het 
voortgezet onderwijs. 

Individueel psychologisch onderzoek (IPO)
Het IPO is gericht op het meten van de intellectuele vaardigheden van de leerling 
en het in kaart brengen van de onderwijsgerelateerde persoonlijkheidsfactoren 
(leermotivatie, zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen) en eventuele 
psychische en/of gedragsmatige problemen. 

Vanuit het onderzoek kan advies en ondersteuning geboden worden. Dit betreft 
bijvoorbeeld het opzetten van een handelingsplan, begeleiding op pedagogisch 
didactisch gebied of doorverwijzen naar externe hulpverlening.
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Middelbare scholieren
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs is voor veel kinderen vaak een grote verandering. 
Leerlingen waarbij dyslexie nog niet is vastgesteld in het 
basisonderwijs kunnen in het voortgezet onderwijs toch 
nog vastlopen op het hogere werktempo, het vele lezen of 
de vreemde talen. Deze kinderen hebben vaak een groot 
compenserend vermogen en zijn met hun intelligentie en 
doorzettingsvermogen door het basisonderwijs heen gekomen.

Voor deze groep kinderen (vanaf 13 jaar) wordt dyslexiezorg 
niet meer vergoed door de gemeenten. Wel heeft hij of zij met 
een dyslexieverklaring recht op aanpassingen in het onderwijs 
en bieden wij ook voor deze doelgroep behandelingen aan. Wilt 
u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen 
of een bezoek brengen aan onze website. Hier vindt u ook meer 
informatie over de tarieven voor onze zorg.
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Blijf op de hoogte!
Facebook.com/hetRID
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Een greep uit ons aanbod
• Leren lezen en spellen van A tot Z. 

Hoe leren kinderen lezen en spellen? Hoe kan je kritisch naar je eigen lees- en spellinglessen kijken? En hoe richt je lessen zo 
effectief mogelijk in?

• Dyslexie en nu? 
Wat zijn de gevolgen van dyslexie op het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke aanpassingen kan je maken en 
hoe ga je om met toetsen? Hoe leg je keuzes vast en communiceer je met ouders?

• Dyslexie en comorbiditeit, dubbel zo moeilijk? 
Wat is de rol van comorbide problematiek in relatie tot dyslexie en wat betekent dit in de klas?

• Effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen en het tijdig signaleren van dyscalculie. 
Wat is dyscalculie, hoe kan je rekenproblemen tijdig signaleren en het onderwijs op het niveau van de leerlingen afstemmen? 

• Ervaringsworkshop dyscalculie. 
Wat voor impact heeft dyscalculie op het leven van een leerling en wat betekent dit voor de rol van de betrokkenen?
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RID Academie
De RID Academie heeft als doel scholen en professionals te versterken in de kwaliteit van het lees-, 
spelling- en rekenonderwijs en de beste begeleiding te bieden aan leerlingen met (ernstige) reken, lees- 
en spellingproblemen, dyslexie en dyscalculie. Dit doen wij middels inspiratieworkshops, cursussen én op 
maat gemaakte adviestrajecten voor professionals en scholen.

Onze adviseurs
De RID Academie werkt met regionale adviseurs die vanuit onze 13 hoofdvestigingen inzetbaar zijn door 
het hele land. Zij zijn wetenschappelijk opgeleid, werken al langere tijd bij het RID en hebben daarnaast 
ervaring met het onderwijs. Zij weten hoe ze wetenschappelijke kennis kunnen vertalen naar de praktijk.

Samenwerking in dyslexie- en dyscalculiezorg
Een goede samenwerking tussen de school en onze zorg is van groot belang bij de ondersteuning van een 
kind met dyslexie of dyscalculie. Het signaleren, voorkomen en begeleiden van (ernstige) lees-, spelling- en 
rekenproblemen vindt in eerste instantie op school plaats. De kwaliteit van dit proces vraagt om veel kennis 
en kunde van scholen. Daarom ondersteunt de RID Academie scholen daar waar nodig is en helpt hen te 
professionaliseren op het terrein van taal- en rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie.

Dyslexie- en 
dyscalculiescan
Weten waar uw school staat? De speciaal 
ontwikkelde scans geven direct inzicht in de 
deskundigheid van een school op het gebied van 
dyslexie of dyscalculie. Binnen 10 minuten is de 
gratis scan voltooid en geeft het een goede eerste 
indicatie die als basis dient voor een adviesgesprek 
met één van onze adviseurs van de RID Academie. 

Wij gaan graag met u in gesprek over een op maat 
opgesteld traject voor individuele professionals of 
het gehele team. 

Meer informatie, zoals het volledige cursusaanbod 
en de tarieven vindt u op de website van de RID 
Academie.

www.rid.nl/academie



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.


