
Professionaliseringsaanbod

De weg vrij voor talent



RID Academie
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 en hebben wij een eigen wetenschappelijke 
afdeling waar onderliggende fundamenten van dyslexie en dyscalculie 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 in 2015 de RID Academie opgezet.

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 we door 
middel van inspiratieworkshops, cursussen én adviestrajecten op maat gemaakt voor u als 
professional of school. 

Onze adviseurs
De RID Academie werkt met regionale adviseurs die vanuit onze 13 hoofdvestigingen 
door het hele land inzetbaar zijn. Onze experts 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 praktische handvatten voor u als 
professional in de praktijk.

Samenwerking in dyslexie-en dyscalculiezorg
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 u. Daarom ondersteunt de RID Academie scholen daar waar nodig en helpt 
hen te professionaliseren op het gebied van taal- en rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie.
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Dyslexie- of 
dyscalculiescan
Weten waar uw school staat? Met de speciaal 
ontwikkelde scan is er direct inzicht in de 
deskundigheid van een school op het gebied 
van dyslexie en 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. U vult 
de scan in op www.rid.nl/academie. 

Het cursusaanbod van de RID 
Academie is gevalideerd bij 
Register Leraar. 
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Cursusaanbod dyslexie
Leren Lezen en Spellen van A tot Z
Het voorkomen van ernstige lees- en spellingproblemen begint bij de kwaliteit van de lees- en 
spellinglessen. In deze cursus leert u volgens de laatste wetenschappelijke inzichten alles over het lees- en 
spellingproces bij kinderen en hoe u uw lessen zo effectief mogelijk maakt en aansluit bij de leerbehoeften 
van uw leerlingen.

Effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) lees- en 
spellingproblemen en het tijdig signaleren van dyslexie
In deze driedelige cursus leert u lees- en spellingproblemen te analyseren, tijdig te signaleren en 
begeleiding af te stemmen op het niveau van uw leerlingen. Deze problemen kunnen hierdoor voorkomen 
worden en leerlingen met hardnekkige problemen en eventuele dyslexie worden eerder herkend.

• Deel 1: Toetsen, signaleren, analyseren en noteren.
• Deel 2: Het vormgeven van zorgniveau 2 en 3.
• Deel 3: Dyslexie en toegang tot de zorg. 

Dyslexie en comorbiditeit, dubbel zo moeilijk?
Wat weten we over de diagnostiek, behandeling en begeleiding van leerlingen die naast hun dyslexie 
ook gediagnosticeerd zijn met bijvoorbeeld ADHD, Autismespectrumproblematiek, een hoge of juist lage 
intelligentie of NT2-problematiek? Een wetenschappelijke cursus, met een vertaalslag naar praktische 
handreikingen voor in de klas.

Ervaringsworkshop dyslexie
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het is om dyslectisch te zijn en welke impact dit kan hebben op 
uw welzijn? In deze workshop laten we u ervaren hoe het is om te leven en leren met dyslexie en wat dit 
betekent voor uw rol als leerkracht in de klas.

Dyslexie en nu?
Iedere leerkracht zal ermee te maken hebben: een leerling met dyslexie in de klas. Maar wat kunt u in 
praktische zin betekenen voor deze leerling? Welke aanpassingen en keuzes kunt u maken op het gebied 
van begeleiding bij het leren, mogelijke aanpassingen bij toetsen en in de communicatie richting ouders 
en het voortgezet onderwijs? Op al uw praktische vragen een antwoord.

 
Advies, implementatie of cursus op maat
Wellicht heeft u of uw team een scholingsvraag die buiten ons reguliere cursusaanbod valt. Denk hierbij 
aan advies en implementatie op maat of een cursus afgestemd op de behoeften van u of uw team. Wij 
gaan hierover graag met u in gesprek om een aanbod op maat voor u samen te stellen. 



Informatie over kosten, 

inhoud en duur van de 

cursussen vindt u op 

www.rid.nl/academie.
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“De teamscholing heeft ervoor gezorgd 
dat we weer met elkaar in gesprek zijn 
over een goede doorgaande lijn in ons 

leesonderwijs.”
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Certificaat
Onze cursussen zijn gevalideerd bij Register Leraar. Na 
het afronden van de cursus ontvangt u een certifi caat 
als bewijs van deelname voor de registratie van uw 
registeruren.

“Na de cursus kon 
ik direct praktisch 

aan de slag in 
mijn groep met de 
handreikingen die 
ik gekregen heb.”
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Cursusaanbod dyscalculie
Reken Maar!
Kwalitatief rekenonderwijs. Hoe ziet dat eruit? In deze cursus leert u volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten alles over goed rekenonderwijs en het rekenproces bij 
leerlingen. U leert hoe u uw lessen zo eff ectief mogelijk maakt en hoe u zo aansluit bij de 
leerbehoeften van uw leerlingen. 

Effectief aansturen van leerlingen met (ernstige) 
rekenproblemen en het tijdig signaleren van dyscalculie
In deze vierdelige cursus leert u rekenproblemen tijdig te signaleren, analyseren en 
leert u onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van kinderen met 
rekenproblemen. Hierdoor kunnen (ergere) rekenproblemen voorkomen worden en worden 
leerlingen met hardnekkige problemen en eventuele dyscalculie tijdig herkend. 

• Deel 1: Analyseren 
• Deel 2: Het rekengesprek en rekenmodellen 
• Deel 3: Diagnosticerend onderwijzen
• Deel 4: Dyscalculie

Ervaringsworkshop Dyscalculie
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het is om dyscalculie te hebben en welke impact dit 
kan hebben op uw functioneren? In deze workshop laten we u ervaren hoe het is om te leven 
en leren met dyscalculie en wat dit betekent voor uw rol als leerkracht in de klas.

Advies, implementatie of cursus op maat?
Wellicht heeft u of uw team een scholingsvraag die buiten ons reguliere cursusaanbod valt. 
Denk hierbij aan advies en implementatie op maat of een cursus afgestemd op de behoeftes 
van u of uw team. Wij gaan hierover graag met u in gesprek om een aanbod op maat voor u 
samen te stellen.

Informatie over de duur, 
inhoud en tarieven van 
de cursussen vindt u op 
www.rid.nl/academie.
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Onze locaties

Het RID heeft 13 hoofdlocaties en een groot aantal 
behandellocaties, verspreid over Nederland. Op onze 
website www.rid.nl vindt u meer (actuele) informatie en 
het volledige zorgaanbod van het RID.

www.rid.nl/academie

RID Academie
ü Deskundige scholing op het gebied van taal, rekenen, dyslexie en dyscalculie.

ü Wetenschap, ervaring en beleid vertaald naar praktische, haalbare en direct toepasbare   
     handvatten voor in de klas.

ü Tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met (ernstige) reken-,    
     lees- en spellingproblemen, dyslexie en dyscalculie.

ü Aanbod op maat door aansluiting op de professionaliseringsbehoefte van de leerkracht.


