Dyslexiebehandeling
Een complete dyslexiebehandeling bestaat meestal uit
40 individuele behandelingen van 45 minuten. De
behandeling is altijd zo dicht mogelijk bij de school van
het kind. We werken aan de hand van een behandelplan,
met heldere doelen. Het kind denkt altijd zélf mee over
de doelen van de behandeling. In de praktijk blijkt dat
daardoor effectiever geleerd wordt.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het dyslexieonderzoek en de
dyslexiebehandeling van CED-Groep? Neem dan

van de problemen en de inzet van kind, ouders en school.

contact op via dyslexie@cedgroep.nl of kijk op

Voor de behandeling is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat

www.dyslexie-advies.nl

ouders gedurende de hele behandeling dagelijks 20-30
minuten met hun zoon/dochter lezen. Ook is het goed als
het kind op school individuele begeleiding krijgt. Onze
dyslexiebehandelaars bespreken de mogelijkheden

CED-Groep

hiervoor met de school .

Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Bezoekadres Rotterdam: Dwerggras 30
T: + 31 10 4071 599

Kosten
Sinds 2009 zijn het dyslexieonderzoek en de behandeling
van ernstige, enkelvoudige dyslexie opgenomen in het

Bezoekadres Maartensdijk: Tolakkerweg 153
T: + 346 21 97 77
E: info@cedgroep.nl

basispakket van de zorgverzekering. CED-Groep heeft
met alle zorgverzekeraars een contract.

Het vrolijke hondje Spiek speelt een
belangrijke rol in onze dyslexiebehandeling. Hij komt telkens
terug tijdens de behandeling:
heel herkenbaar voor de leerlingen!

De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers
in onderwijs en kinderopvang. En ontwikkelt innovatieve
educatieve producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we
zijn. Bij de CED-Groep zijn we van alle onderwijsmarkten
thuis. We zijn innovatief en hebben een grote passie voor
kansen voor kinderen. Maar voor alles zijn we trots op
resultaat. Als het een professional lukt om kinderen het
beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij echt iets bereikt.

CED-Groep bereikt

www.cedgroep.nl
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Dyslexieonderzoek
en -behandeling
Informatie voor ouders

Eerst de school aan zet

Dyslexieonderzoek

In groep 3 leren kinderen op school lezen. Als het goed

Het dyslexieonderzoek duurt ongeveer twee dagdelen.

is, gebeurt dat steeds vlotter. En de meeste kinderen

Als er recent een intelligentieonderzoek is gedaan bij

gaan lezen ook steeds leuker vinden. Dat geldt helaas

het kind, duurt het onderzoek ongeveer één dagdeel.

niet voor alle kinderen. Sommigen lezen heel langzaam

Toont het onderzoek aan dat er sprake is van dyslexie,

en maken veel fouten bij lezen en spellen. Die kinderen

dan ontvangt het kind van ons een dyslexieverklaring.

krijgen dan extra hulp, van de leerkracht of van de

Dankzij deze verklaring kunnen er op school speciale

remedial teacher.

maatregelen worden getroffen voor hem/haar.

Als het kind (ondanks de hulp) onvoldoende vooruit gaat,

Bijvoorbeeld meer tijd voor sommige opdrachten, of

kán er sprake zijn van dyslexie. De school is dan

vergrote teksten. Als uit het onderzoek blijkt dat het

verplicht om nog meer begeleiding te bieden. Dat staat

kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, dan kan het

Wat is dyslexie?

in het landelijke Protocol Dyslexie Diagnostiek &

bij ons terecht voor een behandeling.

Voor kinderen die dyslexie hebben, is lezen en spellen

Behandeling. Tijdens deze extra begeleiding van de

moeilijk. Ook al oefenen ze veel, het blijft lastig. Door de

school wordt regelmatig getoetst. Zo ziet de school of de
leerling (voldoende) vooruit gaat. Als dat niet het geval is,

Ongeveer 3-5 procent van de kinderen heeft dyslexie. Zij

Wanneer de school ‘ernstige, enkelvoudige dyslexie’

worden ermee geboren. Bij dyslexie is er een verwerkings-

vermoedt, kunnen de ouders bij CED-Groep een dyslexie-

probleem in de hersenen. Het deel van de hersenen dat

onderzoek aanvragen. Het woordje ‘enkelvoudig’

voor taal belangrijk is, werkt gewoon wat anders. Dyslexie

betekent dat er naast dyslexie geen sprake is van een

heeft dus niets te maken met intelligentie.

andere (leer)stoornis.
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ervaring op het gebied van dyslexie. Wij voeren diagnoseonderzoeken uit, om vast te stellen of een kind dyslexie
heeft. Ook verzorgen we dyslexiebehandelingen.

Ons onderzoeks- en behandelcentrum
is aangesloten bij de
Stichting Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
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ª

ª

kunnen kinderen op een aanvaardbaar niveau leren lezen,
spellen en schrijven. CED-Groep heeft veel kennis en
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Als dyslexie op tijd wordt vastgesteld en behandeld,

Huis van Zorg, alles onder één dak
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kan er sprake zijn van ernstige dyslexie.
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dyslexie presteren zij op school vaak onder hun niveau.
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