Dyslexie &
Lees- en spellingsproblemen

Particuliere zorg

Marant verbindt
onderwijs & zorg

Niet alle kinderen komen in aanmerking voor vergoede zorg. Terwijl
een aantal kinderen wel baat heeft bij lees- en spellingbegeleiding.
Twaalf weken lang volgt het kind een behandeling van 50 minuten
op de eigen school of op één van onze locaties. Onze enthousiaste

Marant wordt al jarenlang gewaar

orthopedagogen en psychologen geven huiswerk mee en doen
wekelijks verslag met een logboek naar ouders en school.

deerd en vertrouwd in onderzoek en

‘97%

97% van de ouders
zou Marant bij
andere ouders
aanbevelen’

behandeling bij dyslexie, dyscalculie,
gedrags- en/of leerproblemen. Met
Wij laten kinderen
stralen

onze enthousiaste en veelzijdige
orthopedagogen en psychologen

Orthopedagoog Babs

werken we samen met ouders en

Rossen over haar mooiste
ervaring:

scholen aan complete en passende
hulp voor kinderen. Altijd volgens de

“Anderhalf jaar heb ik met een

laatste wetenschappelijke inzichten

meisje een behandeltraject

en met eigen behandelmateriaal.

na het traject kreeg ik ineens

doorlopen. Een paar maanden
een mailtje van haar met
de vraag of ik naar haar
afscheidsmusical wilde komen.
Daar aangekomen bleek dat

‘Bij Marant Behandelpraktijk staan
motivatie, plezier, samenwerken en
zelfvertrouwen centraal.’

ze slechts drie mensen mocht
uitnodigen. Ze koos haar
ouders en mij! Erg bijzonder!”

“Yes! We mogen op de tablet!”

Onderzoek

Marant is toonaangevend op het gebied van dyslexie. We doen

behandelaar in Letterlicht om nog beter én leuker te oefenen met

omgevingsfactoren: groep, leerkracht, school en gezin. Onderzoek

zelf wetenschappelijk onderzoek en de resultaten verwerken

lezen en spellen. Ook kunnen leerkrachten, intern begeleiders en

levert antwoorden en handelingsgerichte adviezen op: welke

we in nieuwe behandelmaterialen. Niet alle kinderen komen

ouders inloggen in Letterlicht voor onder andere het logboek.

begeleiding past het best bij het kind?

in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. Ook deze kinderen

Bovendien kunnen ouder en kind thuis zo nog beter en effectiever

kunnen we particuliere begeleiding op maat bieden.

oefenen. Kinderen werken online en op papier, want zelf schrijven blijft

Marant Behandelpraktijk & Dyslexie

Via de tablet, laptop of computer werkt een kind samen met de

belangrijk.

Samenwerking met ouders en school

Ouders kennen hun kind als geen ander, daarom is hun informatie
cruciaal. Onze adviezen stemmen we specifiek af op het kind en

Met Letterlicht werken we samen aan
het mooiste resultaat voor het kind.

ze hebben weer betrekking op de school, leerkracht, groep en

Bekijk de video op

uiteraard ouders.

www.marant.nl/letterlicht

Dat doen we zo:

• Nadruk op herkennen van klankstructuur
•	Behandelmethode zoveel mogelijk afstemmen op methodiek
van school
• Aandacht voor hoe het is om dyslexie te hebben

Zeer tevreden ouders!

Marant Behandelpraktijk onderzoekt ieder jaar

de tevredenheid van ouders van kinderen die een
dyslexiezorgtraject hebben doorlopen bij ons.
Wat zijn we trots op het resultaat!

•	Wekelijks logboek voor ouders en school
•	Enthousiaste en certificeerde orthopedagogen en psychologen

•	Indien nodig: niveaubepaling voorafgaand ten behoeve van
behandelplan €150,• Individueel begeleidingstraject: 12 sessies €975,• Groepsbehandeling Werkwoordspelling 5 sessies €125,-

Herhalingsbehandelingen

Oefenen en herhalen is belangrijk voor het behouden van het resultaat
van de vergoede dyslexiebehandeling. Herhalingsbehandelingen zijn
hierop speciaal gericht. We grijpen terug op de stof die het kind eerder
aangeboden kreeg en het kind leert de regels te koppelen aan de regels
op school. Er zijn verschillende pakketten herhalingsbehandelingen
afhankelijk van de wens.

Groepsbehandeling: Leermaatjes

Samen oefenen geeft een kind meer vertrouwen. Leermaatjes is het
verlengstuk van onze individuele behandeling, maar dan met de kracht
van een groep. Leermaatjes zijn er voor lezen en spellen.
Meer weten? Kijk op www.marant.nl/dyslexie-aanbod

We doen gericht onderzoek en kijken naar zowel kind- als

Kracht van de behandeling

De nadruk ligt op het herkennen van de klankstructuur van een
woord. Dit begint met het automatiseren van de koppeling van
klanken en letters. Voor kinderen met dyslexie gebeurt dat vaak niet.
We leren kinderen woorden juist te schrijven door eerst te luisteren

Kort onderzoek

€ 375,-

naar het woord, daarna een stappenplan te gebruiken en bewust

Standaard onderzoek

€ 775,-

de bijbehorende spellingcategorieën te kiezen. Het schrijven in

Uitgebreid onderzoek € 1.075,-

symbolen en het gebruiken van spellingsteunkaarten ondersteunt

In overleg bepalen we welk onderzoekstype passend is bij de
vraagstelling.

deze aanpak. Ook krijgen kinderen leessteunkaarten AAP en het
geheugenspel Dizzy voor gebruik thuis en in de klas.

Boekenlegger en leessteunkaarten

Evidence based

leesbegeleiding hebben wij de boekenlegger en leessteunkaarten AAP ontwikkeld:

met de Radboud Universiteit

dat is leuk en ook nog eens leerzaam.

Nijmegen zijn we continu op

Omdat lezen al moeilijk genoeg is, maken wij het gemakkelijker. Voor gestructureerde

• Behandeling vindt plaats op de eigen school
• Spellingmethodiek die uitgaat van het gehoor

Behandelaanbod

De behandeling krijgt een 8,3 en onze
onderzoekers gemiddeld een 8,2. De

behandelaars krijgen gemiddeld zelfs een 8,6!

In intensieve samenwerking

zoek naar wetenschappelijke

Geheugenspel Dizzy

ondersteuning voor het effect

Het gebruik maken van symbolen behoort niet standaard

van onze behandelingen. Met

tot het lees- en spellingonderwijs op school. Ons eigen

de resultaten scherpen we

ontwikkelde geheugenspel, gebaseerd op wetenschappelijke

voortdurend ons onderzoek

inzichten, maakt juist wél gebruik van symbolen. Zo maakt Dizzy

naar en behandeling van

het oefenen met lezen en spellen inhoudelijk beter én leuker!

dyslexie aan.

Mijn Marant

De leukste tips en video’s vind je op onze site
en social media. Onze gedragswetenschappers
delen graag hun kennis en ervaring. Marant
Behandelpraktijk blijft in beweging. Beweeg mee
en volg ons online!

Marantie

•	Onderzoek & behandelingen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde orthopedagogen (-generalist NVO) en
(GZ)-psychologen
•	Onze dyslexiebehandelingen vinden plaats op school, dit is

Marant biedt doorlopende lijnen van on-

vertrouwd voor kinderen en kost geen onderwijs- en reistijd

derzoek naar behandeling in een krachti-

• We werken in nauwe afstemming met ouders en school

ge verbinding tussen onderwijs en zorg.

• We gaan uit van de meest recente wetenschappelijke inzichten

Wetenschap en deskundigheid maakt

•	Marant is een gecertificeerd zorgverlener met het keurmerk

dat we het beste in ieder kind naar boven

Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD)

halen. We lopen graag voorop en kijken
vóóruit.

Tarieven

Marant is altijd op de hoogte van de laatste

Onze promovendus Liesbeth Tilanus houdt zich bezig met

veranderingen per gemeente en weet voor welke

wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Zo kunnen we

vergoedingen een kind in aanmerking komt.

onze diagnostiek en behandeling blijvend verbeteren.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Liesbeth heeft een eigen blog: www.liesbethtilanus.nl

Up-to-date blijven?

Spreekuren en consultatie

en via onze social media.

denken graag met u mee. We kunnen uw vraag

Blijf up-to-date via onze website, de laatste blogs

Onze gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen
beantwoorden tijdens ons telefonisch spreekuur of we

www.marant.nl/behandelpraktijk

maken een afspraak om samen met u uw vraag en de
mogelijke oplossingen te verkennen.

Sluit ook aan bij de Facebookpagina.
Dyslexie@allesoverdyslexie: met altijd de leukste

Nieuwe Aamsestraat 84A
6662 NK Elst (Gld)
T 0481 43 93 27
E behandelpraktijk@marant.nl
W www.marant.nl

82-16-18

tips en het laatste nieuws rondom dyslexie.

