
De Dyslexie
Academie

Cursus 

dyslexiespecialist

Algemene dyslexiekennis

CURSUSSEN

•   Passend onderwijs bij dyslexie

•   Achtergronden dyslexiebehandeling

•   Hulp in de klas bij dyslexie

•   Dyslexie en sociaal-emotionele 

•   begeleiding

•   Aandacht voor een rijke lees- en 

•   taalomgeving

voor ib’ers

voor leerkrachten/O
A’ers/RT’ers

 pabo

Het huis van de Dyslexie Academie

Meer weten over onze  
cursussen en begeleiding?

www.driestar-educatief.nl/dyslexie-academie

Bij deze cursus leer je welke handvatten en 
hulpmiddelen je je leerlingen kunt geven om 
het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen 
volgen. 

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 25 januari 2021
Contact
Hanneke Bossenbroek
   j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
   0182-760449

Cursus Hulp in de klas bij 
dyslexie (module 5)

Deze cursus helpt je om kinderen met 
dyslexie in de klas op sociaal-emotioneel vlak 
zo goed mogelijk te ondersteunen  
en te begeleiden. 

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 8 februari 2021

Cursus Sociaal-emotionele 
begeleiding & beleving bij 
dyslexie (module 6)

Contact
Mathilde van Heteren
   t.t.vanheteren@driestar-educatief.nl
   0182-540333



Welkom bij de 
Dyslexie Academie! 

Voor onze Dyslexie Academie gebruiken we vaak het beeld van een huis (zie de 

voorkant van deze flyer). Het fundament van het huis wordt gelegd op de pabo. Daar 

leren aankomende leerkrachten alles over goed lees- en spellingonderwijs en dyslexie. 

Het middelste gedeelte van het huis bestaat uit cursussen die leerkrachten nog meer 

parate kennis geeft over de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Deze losse 

modules kunnen ook incompany en op maat verzorgd worden. Het dak van het huis is 

voor intern begeleiders. Zij zijn doorgaans de specialisten binnen de school die 

meedenken over vragen als: hoe monitor je de dyslexiezorg en welke rol speelt het 

continuüm van zorg hierin? Speciaal voor hen is er de cursus Dyslexiespecialist 2.0.

Orthopedagoog en coördinator dyslexie

Hanneke Bossenbroek

   j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
   0182-760449

In een klas zitten  gemiddeld drie leer- lingen met dyslexie.  Hoe kun je hen het  beste begeleiden?

Verbreed je kennis als dyslexiespecialist!
Als aanspreekpunt voor dyslexie doe je 
tijdens deze cursus theoretische en 
praktische kennis op over de begeleiding, 
behandeling en nazorg van kinderen  
met dyslexie.

     Tijdsinspanning: 10 uur

    Bijeenkomsten: 5 avonden

    Startdata: 13 oktober 2020 (Gouda), 13 januari 

2021 (Amersfoort), 16 februari 2021 (Gouda)

Cursus Dyslexiespecialist 2.0 

Contact
Hanneke Bossenbroek
   j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
   0182-760449

Leer hoe je signalen van dyslexie bij 
kleuters kunt herkennen en hoe je de 
ontluikende geletterdheid bij deze 
kinderen verstevigt.

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 11 januari 2021

Cursus Dyslexie en kleuters 
(module 4)

Contact
Hanneke Bossenbroek
   j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
   0182-760449

Kom te weten wat belangrijke 
voorwaarden zijn voor een rijke lees- en 
taalomgeving en hoe je daarmee aan de 
slag kunt in jouw klas.

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 14 december 2020

Cursus Aandacht voor een 
rijke lees- en taalomgeving 
(module 3)

Contact
Hanneke Bossenbroek
   j.bossenbroek@driestar-educatief.nl
   0182-760449

Krijg meer inzicht in de opbouw van de 
dyslexiebehandeling en het onderwijs-
materiaal dat wordt gebruikt.  

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 30 november 2020

Cursus Achtergrond dyslexie-
behandeling (module 2)

Contact
Mathilde van Heteren
   t.t.vanheteren@driestar-educatief.nl
   0182-540333

Leer wanneer je het protocol leespro-
blemen en dyslexie in gang zet en hoe je 
hier praktisch vorm aan geeft in jouw klas.

     Tijdsinspanning: 2 uur

    Bijeenkomsten: 1 avond

    Startdatum: 16 november 2020

Cursus Passend onderwijs  
bij dyslexie (module 1)

Contact
Cora van den Brink
   j.b.vandenbrink@driestar-educatief.nl
   06-82319065


