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Het NKD geeft aan dat het doel van ondersteuningsniveau 3 is zicht te krijgen op de 

didactische ontvankelijkheid dan wel -resistentie van een leerling. U zult van geval tot geval 

moeten beoordelen of er sprake is van didactische resistentie en of u deze voldoende 

aannemelijk kunt maken op een manier die in eerste instantie de poortwachter overtuigt en 

daarna de psycholoog/orthopedagoog. Alle vier betrokkenen (leerkracht, ib-er, poortwachter 

en psycholoog/orthopedagoog) moeten hun verantwoordelijkheid voor het besluit tonen door 

daar hun handtekening onder te zetten. ON-3 gedurende 10 tot 12 weken is het middel, niet 

het doel. 

Ook wat betreft de toetsen gaat het om het doel ervan en dat is dat de leerkracht/ib-

er/behandelaar wil weten hoe het gesteld is met de leesontwikkeling. 

Op dyslexiecentraal.nl staat  hoe de school de begeleiding van leerlingen met leesproblemen 

en dyslexie in tijden van het Corona-virus kan worden vormgeven. De informatie staat hier: 

https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-

maatregelen. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de 

verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze 

periode van onderwijs op afstand. De berichtgeving hierover is samengesteld in nauwe 

samenwerking met en onder goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS. 

Wat dat betekent voor het moment waarop u kunt aanmelden voor behandeling in de zorg, 
moet van leerling tot leerling bekeken worden. Er kan bv een knelpunt zijn ontstaan (zeker in 
de eerste periode) in het verzorgen van onderwijs op maat. Het NKD adviseert dat in die 
uitzonderlijke gevallen waarbij school er tijdens de Corona maatregelen niet in geslaagd is 
ondersteuning op niveau 2 en 3 te realiseren en er een zorgbehoefte bij een leerling is, er in 
goed overleg tussen onderwijs, gemeente en zorg naar een passende oplossing wordt 
gezocht. Voor dit overleg is door het NKD een handreiking opgesteld. De handreiking staat 
op onze website https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/handreiking-nkd/ 
 
Voor meer informatie over meer algemene (digitale) toetsafname, zie bijvoorbeeld de 

website van het NvO. 
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