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Conform de toezegging in de brief met kenmerk DBO-CB-U-2639567 van 15 december 2005 stuur ik u 
hierbij de evaluatie van het Masterplan Dyslexie door het SCO-Kohnstamm Instituut. Onlangs heeft u 
ook het  eindrapport van het Masterplan ontvangen.  
 
Doel van het tot nu toe gevoerde dyslexiebeleid is om de dyslectische leerling zo optimaal mogelijk in 
het onderwijs te begeleiden. Bovengenoemde rapporten geven u informatie over de activiteiten en de 
bereikte resultaten in het onderwijs tot en met 2005. Planning was dat de activiteiten per 2005 zouden 
aflopen en dat de evaluatie eindevaluatie zou zijn. Vanwege de behoefte vanuit het veld aan verdere 
implementatie van het dyslexiebeleid, heb ik voor de uitvoering van het Masterplan+ in 2006 
€ 800.000,- beschikbaar gesteld. 
 
De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen in het eindrapport van het Masterplan worden 
gebruikt als richtlijn voor onder andere de volgende activiteiten in het lopende jaar. 
1.     Continueren van de aandacht voor scholen, leraren en samenwerkingsverbanden PO en VO door  
         middel van: 
- inrichten digitaal kenniscentrum om de beschikbare informatie, werkwijzen, producten en 

expertise verder te ontsluiten; 
- vijf regionale conferenties in het najaar voor alle doelgroepen: PO, VO, lerarenopleidingen, 

schoolleiders en educatieve infrastructuur, ter vergroting van kennis en vaardigheden; 
- vervolgbijeenkomsten voor het speciaal basisonderwijs; 
- twee pilots gericht op de aansluiting tussen PO en VO; 
- train-de-trainers voor de educatieve infrastructuur gericht op integrale benadering PO en VO. 
2. Continueren van de aandacht voor leesproblemen en dyslexie in de lerarenopleidingen, via 

netwerkvorming bij de lerarenopleiders en het verwerven van draagvlak bij de directies van de 
opleidingen. 
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3. Continueren van het Steunpunt Dyslexie in 2006, waardoor zowel de telefonische helpdesk als de 
website gecontinueerd worden; 

4. Verbeteren van de afstemming met de zorg door via een pilot met twee leesklinieken en enkele 
basisscholen informatie te genereren voor ouders en scholen over de consequenties van de 
Protocollen Diagnostiek en Behandeling in de zorg. 

 
In februari 2007 zal ik u een rapportage van het Masterplan+ Dyslexie doen toekomen. 
 
Ook heb ik voor 2006 en 2007 middelen gereserveerd voor de validering en normering van 
toetsinstrumenten door het Expertisecentrum Nederlands en de Stichting Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling (Cito), onder aansturing van het Masterplan+. Deze toetsen zijn reeds ontwikkeld 
vanuit het Masterplan. De nieuwe instrumenten richten zich niet alleen op onderkenning van dyslexie, 
maar evenzeer op de vroege signalering van leesproblemen met het oog op de preventie van 
laaggeletterdheid. Er is gezorgd voor aansluiting van de onderwijsinstrumenten bij het protocol 
Diagnostiek vanuit de zorg via regelmatig overleg tussen de ontwikkelaars van de instrumenten. 
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