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Het Stimuleringsprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van OCW, in samenwerking met onderstaande partners.

Er wordt gewerkt aan een digitaal platform, dat in het najaar van 
2019 actief zal zijn. Tot die tijd kunt u terecht op: 

www.informatiepuntdyslexie.nl

Op de hoogte blijven? Geef je op voor de nieuwsbrief!

Ken je goede voorbeelden  uit de praktijk? 
Geef ze aan ons door via 
dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl

 Focus en Actie Focus en Actie

Het Stimuleringsprogramma wil het onderwijs stimuleren en activeren om optimale 
lees- en spellingresultaten te bereiken in po en vo. Dit om leesproblemen, onterechte 
verwijzing naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid te voorkomen. 

In het programma staan de volgende punten CENTRAAL: 

Inhoudelijke focus  op preventieve, duurzame en integrale aanpak met een 
passende inzet van ict-hulpmiddelen in afstemming met leerlingen, ouders/
verzorgers en zorgprofessionals. 

Beleidsmatige focus  op duurzame implementatie en consolidatie van de 
inhoudelijke aanpak door diegenen die hiervoor direct verantwoordelijk zijn. 

Regionale focus  op het stimuleren van zelfsturende netwerken van 
samenwerkende partijen, die zelf zorgdragen voor verankering van een 
duurzame aanpak. 

Hierbij willen we alle verantwoordelijken aansporen tot leren van elkaar en van goede 
voorbeelden en hen belonen voor ‘good practice’. 
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Het Stimuleringsprogramma richt zich op  po en vo en de overgangen daartussen.

Scholen in staat stellen om systematisch 
en duurzaam te werken aan preventie 
en het op integrale en effectieve 
manier aanpakken van leesproblemen, 
laaggeletterdheid en dyslexie. 

 Doelstelling

Het programma wil alle betrokkenen 
inspireren en activeren tot effectief en 
verantwoord dagelijks handelen en tot 
borging van dat handelen. Dit met 
gebruikmaking van goede voorbeelden, 
kennis en inzichten die in wetenschap 
en praktijk reeds voorhanden zijn.
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