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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 RID-team bestaat 
uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten. Zij 
hebben allen de juiste kwalificaties.

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

 Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.

 Optimale samenwerking en communicatie met ouders en school.

Met de jarenlange ervaring en wetenschappelijk aangetoonde behandel-
resultaten is het RID inmiddels één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. 
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Wat is dyslexie?
Het woord dyslexie komt uit het Grieks. ‘Dys’ 
betekent ‘beperkt’ en ‘lexis’ betekent woord. 
Mensen met dyslexie hebben moeite met het 
lezen of schrijven van woorden, of met beide. 

Leren lezen is een ingewikkeld proces. Kinderen 
hebben hier gerichte instructie en oefening bij 
nodig. De basis van het leren lezen is de letter-
klankkoppeling; welke letter zie je en hoe spreek je 
deze uit (klank). Op het moment dat de koppeling 
tussen letters en klanken wordt gemaakt, wordt 
er een soort weg aangelegd in de hersenen. Hoe 
vaker de informatie vervolgens herhaald wordt, 
hoe steviger en groter die weg wordt. Op deze 
manier leren kinderen steeds sneller letters en 
uiteindelijk hele woorden herkennen. 

Juist het aanleggen van deze ‘wegen’ in de 
hersenen levert bij kinderen met dyslexie 
problemen op.  Zij kunnen als het ware alleen via 
zandweggetjes diezelfde informatie ophalen. 
Je kunt je voorstellen dat dit veel meer tijd kost 
en dat met name het leestempo achterblijft. 
Dyslectische kinderen blijven daarom vaak 
langer spellend lezen (klank voor klank) en ook 
zie je soms dat ze een radende leesstrategie 
ontwikkelen. Ze willen dan toch meekomen met 
het tempo en gaan fouten maken.

Het onderzoek
Na aanmelding bij het RID beoordelen wij of het 
kind aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking 
komt voor (vergoed) onderzoek. Vervolgens 
starten wij met een telefonische afspraak met 
één van de ouders en een diagnosticus. In dit 
gesprek worden hulpvragen en verwachtingen 
ten aanzien van het onderzoek besproken.

Het onderzoek bestaat uit:
• Onderzoek naar zowel het lees- en 

spellingniveau als de basisvaardigheden van 
het lezen en spellen.

• Onderzoek naar IQ en geheugen. 
• Screening naar gedragsproblemen. 

Mogelijke uitkomsten van het onderzoek zijn:
• Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED):  

het kind krijgt een dyslexieverklaring 
en de behandeling wordt vergoed.

• Dyslexie, maar niet ernstig: het kind krijgt 
een dyslexieverklaring, de behandeling 
wordt niet vergoed (ouders betalen 
behandeling eventueel zelf ).

• Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken 
de lees- en spellingproblemen van het kind. 

Over dyslexie
• Eén op de tien mensen heeft moeite met lezen 

en spellen, bij ca. 4% is er sprake van dyslexie.
• Dyslexie is erfelijk.
• Iemand met dyslexie is niet minder intelligent 

dan iemand zonder dyslexie.
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Resultaten en effect
De effecten van de behandeling worden regelmatig onderzocht 
en geëvalueerd. Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen 
bij de eindmeting van de behandeling sterker zijn op de meeste 
onderzoekspunten. De meeste kinderen weten zelfs een voldoende 
resultaat te behalen. 

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. Daarnaast zorgt 
het bijna dagelijks thuis oefenen 
voor een optimaal effect. 
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Behandeling dyslexie
De dyslexiebehandeling van het RID heet CODE. 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, waarbij wij de klankvaardigheden blijven oefenen.

De 4 onderdelen van CODE zijn: 
1. het trainen van de letter-klankkoppelingen;
2. het trainen van de klankverwerking van taal;
3. leestraining (eerst nauwkeurig, dan onder tijdsdruk);
4. het ontwikkelen van de spellingvaardigheden.

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een 
vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het 
kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen 
ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en 
tips voor thuis. Thuis wordt er vijf keer per week geoefend met een vaste 
oefenpartner, een oefenschema en het speciaal voor het RID ontwikkelde 
online programma Wereldreis. Kinderen ontdekken samen met Riddel de 
wereld van klanken en letters door obstakels te overwinnen en beloningen 
te verdienen. Het oefenen verloopt spelenderwijs en stimuleert het leren 
lezen en spellen.
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Mijn RID
Het RID hecht veel waarde aan goed contact tussen 
behandelaar, ouders en school. Mijn RID is een 
persoonlijke omgeving die het mogelijk maakt om de 
voortgang van de behandeling te volgen, documenten 
te delen en contact te leggen tussen behandelaar, 
ouders en school.
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Wat is dyscalculie?
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 heeft onvoldoende inzicht dat het verschil tussen 75 
en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling 
tussen hoeveelheden (vier appels) aan het getal (4) en het 
woord (vier) verloopt niet goed. Hier loop je tegenaan bij 
het maken van eenvoudige rekensommen, maar ook bij 
de dagelijkse handelingen zoals klokkijken en omgaan 
met geld. Wanneer iemand rekenproblemen ervaart, is dat 
lastig. Het gaat dan echter niet altijd om een rekenstoornis. 
Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6 procent van de 
basisschoolleerlingen. Het kan erfelijk zijn, maar soms komt 
dyscalculie voor het eerst in een familie voor. 

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 tijd, en heeft deze inderdaad niet het 
gewenste effect gehad?

   Verstoring van de basis van het rekenen (het getalinzicht, het inzicht 
in rekenprocedures). Wij nemen taken af die het getalinzicht testen, 
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 (leer)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 is meer informatie te vinden 
over de oorzaak van dyscalculie, het onderzoek en bijbehorende tarieven.
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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. 

 Intensieve training van basis getalvaardigheden en  
     rekenvaardigheden

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

Behandeling dyscalculie
In de door het RID ontwikkelde behandeling Calculie komen zowel de basis 
getalvaardigheden (getalbegrip) als de basis rekenvaardigheden aan de orde. 
Dit trainen we intensief. Het gestructureerd aan de slag gaan met de basis 
getalvaardigheden (getalbegrip) zorgt ervoor dat de basis rekenvaardigheden 
van het kind verbeteren. Zij voelen dat ze meer ‘grip’ op deze complexe materie 
krijgen. Van daaruit kunnen zij zich de complexere rekentaken eigen maken. De 
behandeling heeft een vaste volgorde in de vorm van modules. We gaan pas 
verder met een nieuwe module als een kind de voorgaande module volledig 
beheerst. Voor ieder kind:

 Passen we het tempo van het doorlopen van de verschillende modules aan.

 Worden binnen een module diverse accenten gelegd.

Voor sommige kinderen besteden we daarnaast aandacht aan vaardigheden 
als klokkijken en het omgaan met geld. Op deze wijze stemmen we de 
behandeling zo goed mogelijk af op de behoeften van het kind.

Resultaten en effect
Om een beeld te geven van de effectiviteit van 
de behandeling is in het staafdiagram hieronder 
gekeken naar de vooruitgang van het optellen en 
aftrekken vanaf de start van de behandeling tot aan 
het einde van de behandeling. De meeste kinderen 
behalen een positief resultaat. 

Net zoals bij de dyslexiebehandeling onderzoekt 
het RID periodiek de effectiviteit van de 
dyscalculiebehandeling.
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Materiaal
Tijdens de behandeling oefent het kind met:

• concreet materiaal (bv. fiches/blokjes, rekenrek);
• flitskaarten (getallen, getalbeelden en sommen);
• oefeningen op papier en oefeningen op de computer (bv. trainen van 

vaardigheden als vergelijken, splitsen en het oplossen van sommen). 

Behandeling vindt één keer per week plaats en duurt 40 minuten. Aan de hand 
van een oefenschema en duidelijke huiswerkopdrachten werkt het kind vijf keer 
per week 20 minuten thuis aanvullend aan de behandelstof. Bij het oefenen thuis 
neemt Simsom de kinderen mee op Wereldreis: het online oefenprogramma dat 
speciaal ontwikkeld is voor het RID.
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“Een som uitrekenen 
maakt mij niet meer 

zenuwachtig!”



Begrijpend lezen
Voor kinderen in groep 7 en 8 die moeite hebben met het begrijpen van gelezen teksten
In deze cursus van 8 bijeenkomsten leren kinderen en hun oefenpartners hoe ze een tekst 
actief kunnen lezen en welke strategieën helpen om de tekst beter te begrijpen.

Handelingsgericht rekenonderzoek
Voor basisschoolkinderen met rekenproblemen
Dit onderzoek is bedoeld voor kinderen met rekenproblemen waarbij dyscalculieonderzoek 
(nog) niet zinvol is en waarbij school ondersteuning kan gebruiken.

Gramma Ster
Voor kinderen met dyslexie én een bijkomend probleem
Voor kinderen met dyslexie en bijkomende problematiek is Gramma Ster ontwikkeld. Binnen 
de behandeling is er ruim aandacht voor de specifieke behoeften van het kind om voldoende 
van de behandeling te 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.

Cursusaanbod taal- en rekenhulp
Met de kennis en ervaring die het RID heeft opgedaan binnen de zorg is 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? In 10 bijeenkomsten leggen wij de begrippen 
en regels van werkwoordspelling uit. Hierbij behandelen wij de tegenwoordige en verleden tijd, het voltooid 
deelwoord en het bijvoeglijk naamwoord. Het kind leert zelf de regels toe te passen. 

Spelling in de basis
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 met spellingproblemen
Spellingregels zijn nodig om goed te kunnen spellen. In 6 of 12 bijeenkomsten behandelen wij op een duidelijke en 
gestructureerde manier de belangrijkste spellingregels die tot dan toe op school aan bod zijn gekomen. Er is extra 
aandacht voor de spellingregels die een kind lastig vindt en behandelde regels worden vaak 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 bijeenkomsten behandelen wij de 
meest voorkomende weetwoorden en woorden met isofone klanken (zoals ei/ij). 

Puntjes op de i 
Voor kinderen vanaf eind groep 6 die moeite hebben met het inzetten van leestekens en de nieuwe spelling
Een geschreven tekst maak je leesbaar door op bepaalde plaatsen leestekens te gebruiken, zoals een komma, 
dubbele punt of aanhalingstekens. In deze cursus behandelen wij in 6 bijeenkomsten de meest voorkomende 
leestekens en komt de nieuwe spelling (trema’s en tussen-n) aan bod. 
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RID Academie
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. Daarom ondersteunt 
de RID Academie scholen daar waar nodig en helpt hen te professionaliseren op het gebied van taal- en 
rekenonderwijs, dyslexie en dyscalculie.

De RID Academie:

 Is specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie.

 Blijft onafhankelijk.

 Adviseert en traint leerkrachten op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring.

 Sluit met een aanbod op maat aan op de professionaliseringsbehoefte van de leerkracht.

Weten welke mogelijkheden wij je (team) kunnen bieden? Onze experts staan vrijblijvend klaar om in gesprek 
te gaan over de behoeftes en wensen binnen jouw team of school. 

“Na de cursus kon 
ik direct praktisch 

aan de slag in 
mijn groep met de 
handreikingen die 
ik gekregen heb.”

Informatie over 
duur, inhoud en 
tarieven van de 
cursussen is te 
bekijken op
www.rid.nl/academie.

Register Leraar
Het huidige cursusaanbod van 
de RID Academie is gevalideerd 
bij Register Leraar. Na afronding 
van de cursus ontvangen deel-
nemers een certificaat als bewijs 
van deelname voor de registratie 
van hun registeruren.

14 RID Academie 15



Onze locaties
Het RID heeft een groot aantal hoofdlocaties en 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 contacten in de regio’s 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.


